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ВІД УПОРЯДНИКІВ 
До чергового числа збірника «Переяславіка: Наукові записки Національного історико-

етнографічного заповідника «Переяслав» увійшли статті науковців та краєзнавців з 

Переяслава, Києва, Борисполя, а також с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., 

що репрезентують різні галузі історичної науки. Матеріали збірника традиційно розподілено 

на три розділи: «Археологія та давня історія», «Актуальні питання історії Переяславської 

землі» та «Етнографія, музеєзнавство та охорона культурної спадщини». 

Відкриває збірник стаття Олени Жам «До 50-річчя музеєфікації церкви Св. Георгія з села 

Андруші Переяславського повіту Полтавської губернії в Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини: огляд джерел». У ній проаналізовано письмові та зображальні 

джерела, в яких містяться відомості про церкву Св. Георгія із села Андруші. На їх основі 

розглядається проблема музеєфікації цієї пам’ятки в Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. 

Перший розділ «АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ» відкриває стаття Володимира 

Гольонка «Нові археологічні пам’ятки з околиць с. Велике Вербче Сарненського району 

Рівненської області». Дана робота є початковим етапом з дослідження та локалізації 

нововиявлених пам’яток названої місцевості – виробів з кременю та каменю, віднайдених 

особисто автором та співмешканцями села в різні часи. 

Статтю Олександра Прядка «Поселення трипільської культури Переяслав–Ялова 

долина» присвячено новим дослідженням відомого поселення трипільської культури, яке 

розташоване поблизу мікрорайону Підварки м. Переяслава в ур. Ялова долина. У статті 

наведено характеристику топографічних умов та опис знахідок, виявлених на його площі під 

час археологічних розвідок 2017–2020 рр. 

Наступною опубліковано статтю Марії Коваленко «Археологічні свідчення заселення 

території надорчанського краю». У ній розглянуто найдавніші свідчення заселення 

надорчанських степів та історію формування с. Федорівка Карлівського р-ну на Полтавщині 

через аналіз археологічних знахідок та інших історичних джерел. 

Стаття Олени та Олександра Колибенків називається «Жону свою любіте, але не дайте 

їм над собою власті»: дружини переяславських князів другої половини ХІ – 30-их років ХІІ ст. 

у писемних джерелах». У ній проаналізовано наявну в джерелах інформацію про дружин 

князів Переяславля Руського зазначеного періоду. Особливу увагу приділено персоні Гіти 

Вессекської – першої дружини Володимира Мономаха. 

У статті Галини Бузян «Юрій Сергійович Асєєв – дослідник архітектури давнього 

Переяслава» розглядаються біографічні відомості, наукові досягнення, а також вагомий 

внесок визначного українського вченого, знаного фахівця з історії архітектури Юрія 

Сергійовича Асєєва у дослідження пам’яток кам’яної архітектури Переяслава давньоруської 

доби. 

Другий розділ збірника «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ 

ЗЕМЛІ» відкриває стаття Людмили Набок «Розвідка з історії казначейської служби 

м. Переяслава», у якій автор, послуговуючись різними історичними відомостями, простежила 

на широкому хронологічному діапазоні історію казначейської служби в окремому 

українському м. Переяславі. 

У статті Валентини Нікітіної та Тетяни Радіоненко «Зміст та структура підручників 

ХVIII–XIX ст. із колекції Меморіального музею Г.С. Сковороди» розглядається зміст та 

структура підручників і посібників XVIIІ–ХІХ ст., які використовували під час навчання у 

Переяславському колегіумі. 

Статтю Наталії Ревеги «Священник Миколаївської церкви села Комарівка 

Переяславського повіту Федір Тарасюк та його родина (за матеріалами метричних книг та 

«Полтавських єпархіальних відомостей»)» присвячено дослідженню постаті священника 

Миколаївської церкви села Комарівка Переяславського повіту, який служив у ній з 1860 р. по 

1897 р., за матеріалами метричних книг та «Полтавських єпархіальних відомостей». Також 

подано відомості про дітей священника та їх коротку біографію. 
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Наталія Костенко у своїй статті «Популяризація фотоколекцій із фондової збірки НІЕЗ 

«Переяслав» на прикладі родинного альбому Вербицьких-Рябчевських-Качинських» 

розглянула представлені на виставці світлини з сімейного фотоальбому, який належав родині 

Вербицьких-Рябчевських-Качинських. До цієї родини входило чимало відомих постатей, 

пов’язаних з політикою, літературою, музикою та художнім мистецтвом. 

Стаття Ярослава Костіна «Бориспільське антибільшовицьке повстання 1920 року» 

присвячена розгляду основних етапів антибільшовицького опору на Бориспільщині. У ній 

автор на основі раніше відомих та нововиявлених джерел проаналізував передумови та 

причини повстання 1920 року, здійснив спробу логічно поєднати раніше розрізнені дані про 

перебіг повстання із загальним контекстом подій того періоду. 

Статтю Оксани Висовень «Громади Євангельських християн-баптистів України в 

тоталітарну добу (друга половина ХХ ст.): історіографія проблеми» присвячено аналізу 

історіографії громад Євангельських християн-баптистів другої половини ХХ ст. Автор 

доводить, що у радянський період вивчення євангельського християн-баптистського руху 

зосереджувалося переважно на негативному висвітленні їхньої історії, підміні власне 

наукового аналізу ідеологічною пропагандою. Також встановлено, що у новітній період були 

опубліковані об’єктивні праці про становище протестантських церков та конфесій, частково 

висвітлено причини та обставини організації політичних репресій проти євангельського 

християн-баптистського руху в УРСР. 

Наступною є стаття Валентини Шакули «Валентина Григорівна Ніцкевич: життєвий 

шлях та професійна діяльність (1937–2018 рр.)», у якій автором досліджується біографія та 

трудова діяльність Валентини Григорівни Ніцкевич – першого директора нині діючого 

Переяславського хлібозаводу. Вона пройшла трудовий шлях від виробничого майстра і стала 

неординарним керівником, очоливши новостворене підприємство у 1977 р., коли воно було 

виведене зі складу Переяслав-Хмельницького заводу продовольчих товарів. Звертається також 

увага на її особистий внесок у розвиток економіки міста в другій половині ХХ ст. 

Закриває другий розділ стаття Олександра Горбового «Меморіальний образ затопленої 

Переяславщини на сторінках міськрайонної газети «Комуністична праця» (1963-1991 рр.)». У 

ній автор розглядає особливості формування радянського меморіального образу затопленої 

Переяславщини на сторінках Переяслав-Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична 

праця». 

Останній, третій розділ збірника – «ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ» – відкриває стаття Олени Жам «Джерела вивчення млинарства 

Житомирського повіту ХІХ – поч. ХХ ст.». У ній автором проаналізовано джерела, що містять 

відомості про борошномельне виробництво Житомирського повіту Волинської губернії ХІХ – 

поч. ХХ ст. Зроблено висновок про інформаційний потенціал окремих груп джерел. 

Доводиться теза про значимість комплексного залучення різних видів джерел для вивчення 

означеної проблематики. 

В основі статті Марії Юрійчук та Віктора Ткаченка «Різдвяно-водохрещенська 

обрядовість на Південно-Західному Поділлі (до етнографічного образу сучасної України)» 

лежать польові записи авторів, які зафіксовано на Тернопіллі, в с. Новосілка Заліщицького 

району. Зокрема, висвітлюється зимова календарна обрядовість, яка пов’язана часом від Різдва 

до Водохреща. Їх святкування на сучасному етапі засвідчує збереження народних традицій та 

привнесення нових елементів у обрядовість. 

Оксана Тарапон та Дмитро Пудиш у статті «Соціокультурні трансформації на теренах 

Західної України в умовах перебудови (1985–1991 рр.)» показали, як політичні зміни кінця 

1980-их рр. активізували процеси соціокультурного пробудження суспільства Західної 

України, котре прагнуло відновлення історичної справедливості та будівництва власної 

національної держави. Важливим завданням національного соціокультурного відродження 

стало відновлення історичної пам’яті, реабілітація жертв сталінського режиму, розвінчання 

злочинів комуністичної системи, очищення міст від пам’ятників тоталітаризму, відновлення 
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української символіки, легалізація Української греко-католицької церкви, що 

супроводжувалося масовою підтримкою населення. 

У статті Юрія Фігурного «Місце української етнології в українознавчих студіях» 

проаналізовано співвідношення професійного та аматорського підходу щодо вивчення 

української етнічної історії; проблему походження українського народу; питання щодо 

етнічної приналежності Києво-Руської держави і давньоруської народності та проблему 

визнання Голодомору 1932–1933 рр. як етноциду українського народу. 

Ірина Бова та Наталія Заїка у своїй статті «Ідеологічне спрямування виставкового 

проєкту «Сила нації – в єдності!» Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» дослідили обставини та ідеологічне спрямування цього проєкту у взаємодії із 

суспільним громадським активом Переяславщини. Автори зробили спробу синтезувати 

фактаж частини виставкової та інших форм просвітницької діяльності Заповідника, 

проаналізувати вектор напрацьованих матеріалів виставкових проєктів через принципи 

історичної достеменності та хронологічної послідовності. 

Наступною статтею даного розділу є стаття Людмили Хмельницької «Традиції та форми 

вітання в системі гостинності українців», у якій здійснено аналіз процесу еволюції 

традиційних форм вітання гостей в системі харчування українського народу в ретроспективі 

від найдавніших часів до сьогодення з урахуванням історичних, локальних та соціокультурних 

факторів впливу в тому числі й інших культур. 

Останньою публікацією даного розділу та усього збірника є робота Вікторії Вовкодав 

«Електронний каталог оціночних актів господарств жителів с. В’юнище Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл.: частина перша». 

Збірник присвячено 50-річчю музеєфікації унікальної пам’ятки дерев’яної культової 

архітектури Лівобережної Київщини – церкви Св. Георгія з с. Андруші Переяславського 

повіту Полтавської губернії, в Музеї народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини. 
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УДК 069.2/8:726:627.8:908(477.41) 
Олена Жам 

(Переяслав) 

 

ДО 50-РІЧЧЯ МУЗЕЄФІКАЦІЇ ЦЕРКВИ СВЯТОГО ГЕОРГІЯ З СЕЛА АНДРУШІ 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В МУЗЕЇ НАРОДНОЇ 

АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ СЕРЕДНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ: ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ 
 

У статті проаналізовано письмові та зображальні джерела, в яких містяться 

відомості про церкву Св. Георгія із села Андруші в Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. На їх основі розглядається проблема музеєфікації цієї пам’ятки. 

Ключові слова: церква Св. Георгія, село Андруші, скансен, музеєфікація, Музей народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини, пам’ятка архітектури, джерела. 

 

Доля більшості культових споруд, які в 60-их рр. минулого століття потрапили в зону 

затоплення Канівського водосховища, виявилася трагічною. Церкві Св. Георгія із с. Андруші 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. пощастило уціліти. Музеєфікація церкви стала 

оптимальним методом збереження цього унікального об’єкту культурної спадщини. У Музеї 

народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини пам’ятку перетворили на об’єкт 

музейного показу, включили до туристичних маршрутів, стимулювали дослідження його 

історії. 

Історія музеєфікації церкви Святого Георгія із с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-

ну Київської обл. (раніше с. Андруші Переяславського повіту Полтавської губ.) – 

багатогранна, складна і все ще недостатньо вивчена тема. Ця пам’ятка православної культури 

унікальна, має значний науковий і духовно-моральний потенціал, тому розробка цілісної 

концепції її історії та музеєфікації має велике значення. 

Аналіз джерел (архівних, періодичної преси, пам’яткоохоронної документації 

Заповідника та ін.), виявлених у процесі роботи над статтею, дозволяють стверджувати, що 

проблема історії музеєфікації зазначеної історико-архітектурної пам’ятки на сьогоднішній 

день залишається недостатньо розробленою та висвітленою в науковій літературі. Хоча історія 

самої церкви й окремі сторони й обставини її функціонування неодноразово потрапляли до 

кола наукових інтересів дослідників. 

Насамперед викликали інтерес питання будівництва церкви, добудови та перебудови, 

парафії, функціонування у окремі історичні періоди. 

Історію та архітектурні особливості церкви Святого Георгія Переможця і Різдва 

Богородиці найповніше розкрито в монографії Л.М. Набок та О.В. Колибенка «Православні 

храми Переяславщини: історія, дослідження, сучасність» (2007) [16]. За твердженням авторів, 

цю православну дерев’яну двопрестольну церкву побудували місцеві майстри у 1769 р. в 

с. Андруші за 7 верст від Переяслава на пагорбі неподалік від Дніпра. Головний престол був 

освячений на честь Святого Георгія Переможця, другий – на честь Різдва Богородиці. 

Територія церковного двору становила 1 десятину й 280 кв. сажнів (1,22 га). До парафії церкви, 

крім Андрушів, належали х. Чубуки та села Карань і Слобідка. Наприкінці XIX ст. 

налічувалося 1 тис. 719 парафіян, а в 1912 р. – 2 тис. 060. У 1860 р. церковна громада створила 

парафіяльне кураторство, у 1861 р. – відкрито церковнопарафіяльну школу. На поч. 1930-их 

рр. церкву закрили і влаштували у ній зерносховище, потім – сільський клуб. Попри гоніння, 

церковна громада діяла потайки, священник відправляв службу Божу в хаті, де жив колишній 

паламар. Відправи припинилися 1937 р., коли розстріляли отця Миколу Пономаренка 

(реабілітований у 1989 р.). У 1947 р. у храмі знову поновилися богослужіння. У 1969 р. 

с. Андруші потрапило в зону майбутнього затоплення Канівським водосховищем і церкву, як 

пам’ятку народної архітектури, було перевезено і встановлено на території Переяслав-

Хмельницького музею народної архітектури і побуту. Саме ж с. Андруші в 1970 р. було 

затоплене водами Канівського водосховища [16, с. 114–118]. 
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За твердженням відомого архітектора, реставратора, краєзнавця, заступника голови 

Київського обласного товариства УТОПІК І.Ю. Бикова з 25 дерев’яних церков, які вціліли до 

наших днів на Лівобережжі України, лише Свято-Георгіївський храм з с. Андруші Переяслав-

Хмельницького р-ну репрезентує наддніпрянську школу української народної архітектури 

XVIII ст. Решта храмів відноситься до 1850–1910-их рр. Церква Св. Георгія має типову для 

Лівобережжя центричну композицію, у якій домінує монументальний двозаломний 

верх [1, c. 56]. 

Церква Св. Георгія із Андрушів представлена у фотоальбомі О.С. Михайлика 

«Старовинні храми Київщини» (2017), у якому вміщені світлини усіх збережених 

християнських храмів Київської обл., збудованих у дорадянський час, та подано їх стислий 

опис [15, с. 181].  

Про наміри перевезти церкву з Андрушів до переяславського скансену писала у 1967 р. 

О.Й. Кравець у своїй книзі «Путешествие в страну 72 000 рек: книга об Украине» (1967): 

«Захочешь поглядеть на давнее-предавнее село, приезжай в Переяслав-Хмельницкий. Здесь у 

Татарской горы, на одной из городских окраин, создается музей под открытым небом. 

Перекочует сюда из Андрушей знаменитая деревянная церковь, увековеченная рисунками 

Тараса Шевченко» (рис. 1) [12, c. 241]. 

У книзі З.С. Гудченко «Музеї народної архітектури України» (1981) описується період, 

коли Андрушівська церква вже експонувалася в переяславському скансені. Авторка звернула 

увагу на конструктивний тип храму і середовище, яке створили музейні працівники навколо 

нього: «На Лівобережжі поширені хрещаті в плані церкви, завершені однією, п’ятьма, а інколи 

і більше банями. Церква з с. Андруші Переяслав-Хмельницького району належить саме до 

такого хрещатого типу. Андрушівська церква, яку у 1845 р. малював Шевченко, встановлена 

на краю мало забудованої вулички музейного села. Майдан перед церквою повністю 

засаджено деревами, що створює атмосферу ізольованості і спокою» [2, c. 77].  

Церква Св. Георгія включена до каталогу відомого дослідника сакральної архітектури 

В. Слободяна «Каталог існуючих дерев’яних церков України і українських етнічних земель» 

(1996). Автор згадує три церкви (із п’ятьох), розташовані на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини», серед них – Андрушівську. За його 

даними ця церква збудована у 1767 р. [20, c. 100]. 

Історія будівництва та функціонування церкви у 2-й пол. ХІХ – 1-й пол. ХХ ст. детально 

висвітлена у статті С.М. Зубер «Церква Св. Георгія з села Андруші» (2006). Авторка 

проаналізувала чимало опублікованих джерел, зібрала усні свідчення мешканців с. Андруші й 

на їх основі вибудувала цілісну історію церкви від її будівництва до перенесення на територію 

переяславського скансену. В її статті є пояснення особливостей розташування церкви: «Поряд 

з архієрейським подвір’ям (цей куток називався Гай) на околиці села (від с. Підсінне) стояла 

Георгіївська церква, збудована в 1768 році. Неподалік від неї, ближче до пойми Дніпра, був 

розташований куток Староселиця. У сер. ХХ ст. він був малозаселений, тому що ця місцевість 

щороку страждала від повеней. Але назва говорить про те, що в давнину тут, очевидно, був 

центр поселення. Апріорі можна припустити, що в давнину, що в ті часи церква стояла саме в 

центрі села, як це частіше й буває» [6, c. 77–78]. Стосовно музеєфікації церкви зазначено, що 

у 1969–1970 рр. вона була перевезена на територію Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, де посіла особливе місце серед культових пам’яток. Авторка 

правомірно звертає увагу на необхідність відновлення справжнього кольору при пофарбуванні 

зовнішніх стін та відновленні розписів на внутрішніх стінах церкви. Тоді пам’ятка 

максимально буде нагадувати автентичну церкву з с. Андруші [6, с. 82]. 

Проблеми музеєфікації церкви Св. Георгія торкнулася у своїх статтях Н.Г. Ткаченко: 

«Культові пам’ятки дерев’яної архітектури Переяслав-Хмельницького музею народної 

архітектури та побуту» (2001), «Сакральна архітектура Правобережної України в експозиції 

Музею народної архітектури та побуту Національного історико-етнографічного  заповідника 

«Переяслав» (2005), «До історії формування колекції сакральних пам’яток Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини» (2014) [25; 26; 27]. В основу цих 
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публікацій лягли відомості обліково-фондової документації на пам’ятку – паспорт № 13 

«Церква з с. Андруші, 1768 рік будівництва», а саме: акт обстеження пам’ятки від 10 червня 

1968 р., схематичні креслення, світлини, спогади очевидців і безпосередніх учасників 

перенесення церкви до музею, зокрема, Г.Я. Дуди – директора підприємства спецліспромгосп 

№ 5, яке надало допомогу у перевезенні Андрушівської церкви. 

Окремі аспекти сучасного функціонування церкви Св. Георгія розглядають Л.М. Шкіра 

та Т.В. Грудевич у статті «Церква Св. Георгія с. Андруші Переяславського повіту Полтавської 

губернії – погляд через століття» (2014) [28, c. 86–89.]. Автори приділили увагу храмовому 

святу Св. Георгія, яке починаючи з 2011 р. щорічно, 6 травня, відзначається в Музеї народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини у Андрушівській церкві. Під час 

святкування біля церкви зустрічаються переселенці з с. Андруші, проходить молебень по 

затоплених селах, декламуються твори Т.Г. Шевченка, написані на Переяславщині, 

демонструються різні виставки (світлин, малюнків), відбуваються виступи колективів 

художньої самодіяльності, храмові обіди. Присутні мають можливість залишити запис у Книзі 

пам’яті жителів затоплених сіл Переяславщини, започаткованій 6 травня 2011 р. [28, c. 89]. 

Про малюнок із зображенням Андрушівської церкви є згадка у статті В.М. Ткаченка 

«Переяславські Андруші у творчій спадщині Т. Шевченка та Д. Косарика» (2015) [24, c. 205–

206]. 

Є.Г. Єгоров зібрав відомості про вітчизняні документальні та ігрові фільми, в яких 

присутні кадри із зображенням церкви Св. Георгія. За його даними ця пам’ятка з’являється у 

фільмах: д/ф «Хата нашого роду» (1970 р., режисер Л. Удовенко,), х/ф «Веселі Жабокричі» 

(1971 р., режисер В. Іванова), т/с «Дев’ять життів Нестора Махна» (2006 р., режисер 

М. Каптан), т/с «Я ніколи тебе не забуду…» (2011 р., режисер О. Рудаков), д/ф «Секрети 

Бандери» (2014 р., режисер С. Усенко) [7, с. 332–337; 9, с. 142–145]. 

Особлива увага церкві Св. Георгія приділена у фільмі «Хата нашого роду» – одному з 

найвиразніших фільмів, що розкриває історію Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини. Про це йдеться у статті Є.Г. Єгорова «Фільм «Хата нашого роду» 

як документальна пам’ятка історії створення Музею народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини» (2019) [8, с. 113–114]. Фільм створений Київською кіностудією науково-

популярних фільмів у 1970 р. До знімальної групи фільму увійшли: сценарист В. Костенко, 

режисер Л. Удовенко, оператор В. Кудря, композитор О. Білаш, поет М. Ткач. У фінальних 

титрах як консультанти зазначені працівники ПХДІМ М. Приходько та М. Сікорський. У 

кінофільмі переяславський скансен постає на початку свого існування. У фільмі присутні 

рідкісні кадри – аерозйомка музею, яка дає можливість роздивитися його з висоти пташиного 

лету, побачити вже споруджені об’єкти та ті, що тільки споруджуються, зокрема, церкву Св. 

Георгія. Оскільки фільм документальний, він не має дійових осіб, у кадрі з’являються лише 

випадкові перехожі та робітники, що займаються спорудженням музейних об’єктів [8, с. 113–

114]. Серед останніх кінопроєктів, у яких засвітилася церква Св. Георгія, є мелодраматичний 

телесеріал «Кріпосна», знятий у 2017–2018 рр. у співробітництві у компаніями StarLight та 

Film.UA (режисери Фелікс Герчиков, Максим Литвинов). 

Варто залучити до історіографії також періодичні видання – газетні та журнальні 

публікації. 

Наміри щодо музеєфікації Андрушівської церкви у переяславському скансені музейники 

виношували ще у 1965 р. Про це дізнаємося з публікації кореспондента РАТАУ В.І. Пепи «На 

варті історії» від 7 серпня 1965 р.: «Об’їхавши в пошуках необхідних експонатів кілька 

областей України, наукові співробітники музею нагледіли унікальну церкву в селі Андруші, 

якою захоплювався колись Тарас Шевченко» [18, с. 15–18].  

Цю інформацію підтвердив В.М. Чорновіл у статті «Музей просто неба» за 1 вересня 

1965 р.: «Із села Андрушів планують перевезти церкву, яку колись малював Тарас 

Шевченко…» [29, с. 5]. Про це 23 вересня 1965 р. також писав спеціальний кореспондент 

«Рабочей газеты» О. Гусєв у статті «Музей-уникум. Коллекция мельниц, маслобойка высотой 

в дом и еще несколько небезынтересных экспонатов и связанные с ними проблемы»: «Не за 
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горами то время, когда в связи со строительством Каневской ГЭС будут затоплены села, где 

собраны уникальные памятники прошлого, например, такие, как знаменитая деревянная 

церковь, построенная в 1767 году в селе Андруши. Церковь, которую рисовал в 1845 году 

Шевченко, произведение зодчества и сейчас поражающее филигранностью и красотой каждой 

детали. Кстати, эту церковь тоже намечено перенести на территорию музея, но покамест на 

местах все еще ограничиваются разговорами о материальных трудностях, связанных с 

перемещением этого древнего памятника культуры» [3, с. 4]. 

Про плани перевезення до етнографічного музею в Переяславі цієї унікальної пам’ятки 

сакральної архітектури ХVІІІ ст. згадується у статті С. Колесника «Історія наша – совість 

наша», опублікованій у серпні 1967 р. в журналі «Україна»: «Двісті років минуло церкві в 

Андрушах. Її любив малювати Шевченко. То витвір мистецтва. Скоро сюди прийде Канівське 

море. Але ж церкву зобов’язані зберегти. Бо… Історія наша – слава наша» [10, с. 18–19]. 

У січні 1969 р. в щомісячному науково-популярному часописі «Наука і суспільство» була 

опублікована стаття Ірини Розум «Про мудрість і красу: Перший на Україні музей просто 

неба». В ній авторка розповіла про те, як відвідала музей в очікуванні побачити нові пам’ятки 

скансену: «Ми приходили до музею тричі. І, певно, ще прийдемо. Не тільки за тим, щоб 

глянути, як стане тут Андрушівська церква, увічнена пензлем Шевченка, і яким буде дворище 

гончара (хата перевезена у 1968 р.). Ми прийдемо сюди по красу і щирість, вчитись у народу 

мудрості й працьовитості» [19, с. 56]. 

20 жовтня 1970 р. кореспондент «Вісника Республіканської інформації» у публікації 

«Нові скарби Переяслава» повідомив про відкриття пам’ятки для огляду відвідувачами: 

«Цими днями музей поповнився ще одним унікальним об’єктом: на мальовничий пагорб над 

річкою Трубіж переселено старовинну дерев’яну церкву з села Андруші, яку свого часу 

малював Т. Шевченко» [17, с. 1–3]. 

Загальна інформація про цю пам’ятку наведена в статті Н.В. Манжули «Чудове 

творіння» (1975) [13, с. 3]. Авторка, яка в той час працювала екскурсоводом музею, зосередила 

увагу на естетичній стороні церкви: «Андрушівський, як і в цілому всі наддніпрянські храми, 

майже позбавлений зовнішньої показової привабливості, натомість уся сила його естетичного 

впливу криється у надзвичайно досконалих пропорціях, а також майстерному вписуванні 

споруди у навколишній ландшафт. Недаремно на невибагливу красу церкви звернув увагу 

славетний Кобзар України Т.Г. Шевченко. У 1845 році він приїздив на Переяславщину, любив 

бувати у В’юнищах, Андрушах, захоплювався мальовничою природою і, звичайно, малював. 

Один із малюнків має назву «Церква в Андрушах» [13, с. 3]. 

Серед праць, у яких увага приділяється безпосередньо музеєфікації церкви Св. Георгія, 

особливе зацікавлення викликає публікація краєзнавця О.С. Якименка «Неначе писанка село: 

в статтях і книгах про музей його не згадують…» (16 лютого 1999 р.), присвячена одному із 

фундаторів переяславського скансену – Єфрему Федотовичу Іщенку [30, с. 3]. У ній автор 

розмірковує над проблемою розміщення церкви Св. Георгія на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини та підтримує позицію Є.Ф. Іщенка, який 

вважав, що Андрушівську церкву слід розмістити в центральній частині музею. 

На підсилення цієї думки О.С. Якименко навів фрагмент звернення Є.Ф. Іщенка до 

директора Переяслав-Хмельницького державного історичного музею М.І. Сікорського: «Вами 

в останній час перерішено Андрушівську церкву поставити між олійницею та громадським 

гамазеєм, тобто за рекомендацією архітектора Г.В. Борисевича… Винісши Андрушівську 

церкву на край села, точніше за село, архітектор Г.В. Борисевич допустився грубої помилки… 

Церква в українському селі була тим архітектурним елементом, який організовував простір 

села. Вона служила контуром вертикального обрису села. Коли ідеш, було, по водорозділу, 

приміром річок Альти і Дніпра, то і праворуч – в долині Альти, і вліво – в долині Дніпра бачиш 

села, вони утопають в зелені дерев, а посеред села кожного підноситься найвища група дерев, 

а над ними своїми хрестами, куполами і банями, як домінанта, лине вгору будова церкви. Без 

цього краєвид України був би немислимий. Церкві, як культовій споруді, надавалося значення 

організуючого центру і духовного та побутового життя сільського населення. Тому церкву 
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завжди і скрізь намагалися ставити в центрі села і ставили, якщо не в геометричному центрі, 

то в середині лінійноповздовжнього напрямку головної вулиці села. Біля церкви обов’язково 

утворювалася площа села. Площа була осередком громадського життя села… Поставити 

Андрушівську церкву там, де радить Б., значить рішуче перекреслити всі властиві її 

достоїнства і штучно позбавити того естетично-побутового й історично-етнографічного 

навантаження, яке вона може нести та заради якого її перевезено на територію музею просто 

неба…» [30, с. 3]. Отже, громадського проєктанта Є.Ф. Іщенка автор цієї публікації відзначив 

за «професійний підхід», натомість, кандидата архітектури Г.В. Борисевича, фахівця з 

народного зодчества, члена Вченої ради ПХДІМ назвав «амбітним і не досить грамотним» за 

його пораду розташувати церкву на околиці музею-села. 

Наміри Є.Ф. Іщенка розташувати Андрушівську церкву в центральній частині музею 

засвідчує також його службова записка, адресована директору музею М. І. Сікорському та 

завідувачу філіалом музею М.І. Жаму від 29 липня 1967 р. В ній на схематичному кресленні 

Є.Ф. Іщенко позначив оптимальне, на його думку, місце для розміщення «Андрушівської 

церкви» (рис. 2) [5]. Це центральна частина сучасного Музею народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини, обабіч головного тракту, на тому місці, де нині встановлена 

церква Св. Параскеви П’ятниці із с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну. В коментарях 

до службової записки зазначено: «Мені дуже треба знати в яких межах виділено 12,5 га, але я 

прийти фізично не можу – голова болить і крутиться світ, але думка хоть і туманна, а ще 

працює – подаю схему правої сторони» [5]. 

Та цим планам не судилося здійснитися і причиною цьому був не Г.В. Борисевич, а 

зовсім інші фактори. Земельна ділянка, про яку згадує Є.Ф. Іщенко у вищенаведеній службовій 

записці, була виділена музею лише через три роки – в листопаді 1970 р. (розпорядження Ради 

Міністрів УРСР під № 998 від 6.11.1970 р.) [4, арк. 11]. Чекати на виділення землі музейні 

працівники не мали можливості й тому були змушені перевозити пам’ятку й встановлювати її 

на тій території, яка вже належала музею. Поспіх з музеєфікацією церкви Св. Георгія був 

пов’язаний з одного боку із підготовкою до затоплення цієї місцевості водами Канівського 

водосховища, з іншого, з тими активними пошуковими заходами, які проводили в цей час 

працівники новоствореного Музею народної архітектури та побуту України (м. Київ) з пошуку 

пам’яток народної архітектури. Так, наприклад, на поч. 70-их рр. ними до київського скансену 

була перевезена церква із с. Зарубинці Монастирищенського р-ну Черкаської обл. В умовах 

суперництва між двома скансенами за пам’ятки Середньої Наддніпрянщини зволікання було 

неприпустиме. 

Реалізувати задум вдалося лише у 1968–1970 рр. Спершу 10 червня 1968 р. церкву Св. 

Георгія обстежила комісія ПХДІМ у складі директора музею М.І. Сікорського, завідувача 

відділу етнографії М.І. Жама, реставратора П.Ф. Щербини. Згідно із результатами обстеження 

було прийнято рішення про музеєфікацію пам’ятки. Протягом 1969 – поч. 1970 рр. вона була 

перевезена та реконструйована на території скансену. У жовтні 1970 р. відкрита для огляду. 

Церква Св. Георгія стала третьою культовою спорудою музею після церкви із с. Острійки 

Білоцерківського р-ну Київської обл., перевезеної у 1967 р., та дзвіниці з с. Бушеве 

Рокитнянського р-ну Київської обл., перевезеної впродовж 1968–1969 рр. 

Андрушівська церква відразу посіла особливе місце в експозиції скансену. Наявність 

пам’ятки такого рівня в музеї створює особливий архітектурний ландшафт українського села 

Середньої Наддніпрянщини. Вона нагадує не тільки про майстерність народних зодчих, але й 

пов’язана з перебуванням на Переяславщині Т.Г. Шевченка. 

Згадка про те, що в Андрушах Т.Г. Шевченко виконав акварелі «Церква в Андрушах» і 

«Верби в Андрушах» міститься у статті М. Слов’янової «Верби в Андрушах», опублікованій 

9 березня 1965 р. в газеті «Літературна Україна» [21]. 

У червні 1971 р. кореспондент газети «Літературна Україна» В. Марченко поетично 

передав свої враження від споглядання Андрушівського храму в музеї: «В зеленій повені садів 

потонула невеличка церковця. Та славнозвісна Андрушівська церква, яку свого часу змалював 

Тарас Шевченко. Культові споруди Переяслав-Хмельницького музею дають змогу 
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ознайомитися із скарбами образотворчого мистецтва нашого народу, зокрема іконописом, 

показати його в еволюційному розвиткові, розкрити джерела невмирущої слави та 

краси» [14, с. 2]. 

У грудні 1980 р. в газеті «Літературна Україна» О.Р. Коломієць (псевдонім Олег 

Князенко) оприлюднив статтю «На Переяславській горі», в якій наголосив на зв’язку церкви 

Св. Георгія і творчості Т.Г. Шевченка: «Одну з таких чудових споруд – Андрушівську своїм 

безсмертним олівцем увічнив наш великий Кобзар. Збудована 1768 року. Року, такого 

пам’ятного для української землі… Саме тоді гриміла багряна Коліївщина, кидаючи своє 

вогненне гасло: «За віру та волю!..» Ось вона – пишна зеленозора двопрестольна красуня із 

цинковим куполом. Висота її – 26,5 м, що дорівнює дванадцятиповерховому будинку. 

Називалася вона церквою святого Георгія. Біля цієї славної будівлі Шевченко писав натхненні 

рядки своїх поезій. А про самі Андруші пізніше так висловлювався: «Здається, що й раю 

кращого на тім світі не буде, як ті Андруші…» [11, с. 3–4]. 

Серед сучасних газетних публікацій, в яких згадується церква Св. Георгія, привертає 

увагу стаття Л. Сулими «Василь Сулима переніс Андрушівську церкву до музею просто неба», 

присвячена музейному реставратору Василю Микитовичу Сулимі. Він народився в 1929 р. в 

с. Андруші Переяславського р-ну. З початку 70-их рр. працював столяром у бригаді 

реставраторів і «особисто брав участь у роботах з перенесення церкви Св. Георгія і Димитрія 

з Андрушів на територію музею. Він розібрав і пронумерував кожну колоду з тим, щоб 

зберегти і без змін відновити храм на новому місці» [22]. За твердженням його сина 

О.В. Сулими, «Для Василя Микитовича це була не просто церква, це була святиня його роду. 

Багатьом андрушанам вона нагадувала про їх минуле життя, яке зникло разом з Андрушами 

під водами Канівского водосховища. Церкву зберегли і це проходило в період непримиримої 

боротьби комуністичної ідеології з релігією» [23]. 

Окремий сегмент серед джерел нашого дослідження складають зображальні: 

фотодокументи та картографічні зображення. В ході проведення дослідження у фондовій 

збірці НІЕЗ «Переяслав», у родинних архівах Г.І. Козій, П.О. Бутніка та автора цієї статті були 

виявлені світлини, на яких зафіксована церква Св. Георгія до перевезення її у музей (60-ті рр. 

ХХ ст.), на різних етапах її монтування у музеї та під час подальшого експонування (рис. 3–

31). Деякі з них вже оприлюднені, частина залишилися поза увагою інтересів дослідників цієї 

проблеми. 

Таким чином, попри чималу кількість наукових статей, газетних публікацій, прямо чи 

опосередковано пов’язаних із церквою Св. Георгія, чимало сторін історії цієї православної 

святині все ще недостатньо вивчені. Аналізуючи історіографію проблеми, можна з 

упевненістю говорити, що праці, які були оприлюднені упродовж 2-ї пол. ХХ ст. – поч. ХХІ 

ст., попри свою різноманітність й ґрунтовність засвідчують відсутність комплексного 

наукового дослідження історії цієї церкви від часу будівництва й до сьогодні. Це стосується у 

тому числі й музеєфікації церкви Св. Георгія в Музеї народної архітектури та побуту 

Середньої Наддніпрянщини в Переяславі-Хмельницькому Київської обл. у 70-их рр. ХХ ст. 

Джерелознавчий аналіз проблеми показує, що висвітленню піддавалися переважно 

аспекти будівництва та функціонування церкви на первинному місці розташування. Меншою 

мірою висвітлені питання, пов’язані із сучасним життям церкви. Вони стосуються переважно 

фільмографії, проведенню днів пам’яті по затопленим селам. Натомість розвідки із 

музеєфікації пам’ятки висвітлені меншою мірою. Переважна більшість авторів акцентували 

увагу на зв’язку церкви із Т.Г. Шевченком. 

Дана тематика є цікавою і перспективною як для дослідників сакральної архітектури 

України в цілому, так і для дослідників історії Переяславського краю. Її джерельна база 

представлена науковими та науково-популярними публікаціями, науково-фондовою 

документацією, зображальними джерелами (світлини, схематичні креслення, етюди із 

зображенням храму), спогадами колишніх жителів с. Андруші та осіб, причетних до 

музеєфікації церкви. Разом з тим, попри чисельність і високий рівень репрезентативності 

представлених видів джерел, джерельна база проблеми все ще недостатньо досліджена. На 
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сучасному етапі пріоритетне місце серед джерел має посісти збір свідчень людей, пов’язаних 

із церквою (прихожани, науковці, реставратори, музейні доглядачі). Це допоможе глибше 

розкрити історію її музеєфікації. Тому метою подальших розвідок має стати висвітлення 

персонологічних аспектів музеєфікації цієї історико-архітектурної пам’ятки. 
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Olena Zham 

TO THE 50TH ANNIVERSARY OF THE MUSEUMIFICATION OF THE SAINT 
GEORGE’S CHURCH FROM ANDRUSHI VILLAGE OF PEREIASLAV COUNTY OF 

POLTAVA PROVINCE IN THE MUSEUM OF FOLK ARCHITECTURE AND WAY OF 
LIFE OF THE MIDDLE DNIEPER UKRAINE: REVIEW OF SOURCES 

The article analyzes written and pictorial sources, which contain information about the 

Church of St. George from Andrushi village in the Museum of Folk Architecture and Way of Life of 

the Middle Dnieper Ukraine. Based on it, the problem of museumification of this monument is 

considered. 

Key words: St. George’s Church, Andrushi village, skansen, museumification, Museum of 

Folk Architecture and Way of Life of the Middle Dnieper Ukraine, architectural monument, source. 

http://olddnieper.org.ua/village/andrushi/item/94-starozhili-zgaduyut
http://olddnieper.org.ua/village/andrushi/item/94-starozhili-zgaduyut
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Рис. 1. Церква Св. Георгія на малюнку Т.Г.Шевченка «Андруші», 1845 р. 

 

Рис. 2. Схематичне креслення земельної ділянки для розбудови Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини із зазначенням перспективного місця 

розташування церкви Св. Георгія (із службової записки Є.Ф. Іщенка до М.І. Сікорського 

та М.І. Жама від 29 липня 1967 р.) 
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Рис. 3. Церква Св. Георгія у с. Андруші Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. 

Автор фото невідомий, 1960 р. (НІЕЗ «Переяслав», фонди, інв. № ПХІМ-4242) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Церква Св. Георгія у с. Андруші 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл. Автор фото невідомий, 1960-ті рр. 

(НІЕЗ «Переяслав», фонди, інв. № ПХІМ-

4244) 

Рис. 5. Жителі с. Андруші на сходах церкви. 

Автор фото невідомий, 1960-ті рр. 
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Рис. 6. Закладення фундаменту церкви Св. Георгія на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Автор фото невідомий, 1969 р. 

(НІЕЗ «Переяслав», фонди, інв. № Ф-1795) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Монтаж церкви Св. Георгія на 

території Музею народної архітектури та 

побуту Середньої Наддніпрянщини. Автор 

фото невідомий, 1970 р. (НІЕЗ «Переяслав», 

фонди, інв. № Ф-1810). 

 

Рис. 8. Монтаж церкви Св. Георгія на 

території Музею народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини. 

Автор фото невідомий, 1970 р. 
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Рис. 9. Монтаж церкви Св. Георгія (на задньому плані) на території Музею народної 

архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. Автор фото невідомий, 1970 р. 

(НІЕЗ «Переяслав», фонди, інв. № Ф-1749) 

 

Рис. 10. Церква Св. Георгія у Музеї народної архітектури та побуту Середньої 

Наддніпрянщини. Автор фото невідомий, 1970 р.  

(НІЕЗ «Переяслав», фонди, інв. № Ф-1812) 

 
Рис. 11. Церква Св. Георгія на схематичній карті архітектора Г.В. Борисевича,  

поч. 80-их рр. ХХ ст. (НІЕЗ «Переяслав», фонди). 
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Рис. 12. Малярні роботи на церкві Св. Георгія. Автор фото невідомий, 1970 р. 

(особистий архів П.В. Бутніка, на світлині він праворуч). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Церква Св. Георгія. Автор фото 

М.І. Жарких, 30 травня 1976 р. 

Рис. 14. Церква Св. Георгія (вид із двору 

заможного селянина-промисловця). Автор 

фото М.І. Жарких, 3 червня 1977 р. 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

23 

 

 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

24 

 

Рис. 15–26. Церква Св. Георгія. Фрагмент. Автор фото М.І. Жарких, 3 червня 1977 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Співробітник Центрального 

державного архіву-музею літератури і 

мистецтва України Л.В. Андрієвська та 

завідувач сектору фондів Державного 

історичного музею України О.О. Якубенко 

(зліва направо) на фоні церкви Св. Георгія. 

Автор фото Г.М. Бузян, 80-ті рр. ХХ ст. 

 

Рис. 28. Співробітники ПХДІКЗ на фоні 

церкви Св. Георгія (зліва направо –Пільх І.В., 

Богуш Т.Г., Дем’янчук В.М., Сікорський М.І., 

Тесля М.А, Годліна Л.О., Остронос І.Г., 

Мормель В.Ф., Музика Т.В., Гладун Л.М., 

Боровик Г.С., Сич Г.І.). Автор фото 

невідомий, 80-ті рр. ХХ ст. 
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Рис. 29. Церква Св. Георгія. Автор фото невідомий, 80-ті рр. ХХ ст. 

 

Рис. 30. Церква Св. Георгія, 2018 р. Фото з сайту:  

(Переяслав-Хмельницкий: покой веков / Новости / Туристическая ... tamtour.com.ua) 
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Рис. 31. Інтер’єр церкви Св. Георгія. Автор фото О.М. Жам, 2017 р. 
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УДК 902.21/26:903-032.577(477.81) 

Володимир Гольонко 

(Переяслав) 

 
НОВІ АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ’ЯТКИ З ОКОЛИЦЬ С. ВЕЛИКЕ ВЕРБЧЕ 

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Стаття присвячена дослідженню, публікації та первинній культурно-історичній 

інтерпретації нововиявлених пам’яток із с. Велике Вербче Сарненського району Рівненської 

області та його околиць. Джерельна база побудована на вивченні репрезентативних та 

ілюстративних крем’яних і кам’яних археологічних артефактів, виявлених у ході 

цілеспрямованих розвідок та за випадкових обставин. 

Ключові слова: с. Велике Вербче, Рівненське Полісся, картографування, розвідки, 

підйомний матеріал, техніко-морфологічний аналіз, крем’яний інвентар. 

 

Дана робота є початковим етапом з дослідження та локалізації нововиявлених пам’яток 

з околиць с. Велике Вербче Сарненського р-ну Рівненської обл. Будучи географічно та 

адміністративно окраїною району в даний час, такий стан речей в історико-культурному 

минулому не завжди відповідав фактичній дійсності, яку автор цих рядків спробує частково 

привідкрити на основі ілюстративних та інформативних виробів з кременю та каменю, 

віднайдених особисто та співмешканцями села в різні часи. 

Геоморфологія регіону. Географічно с. Велике Вербче розташоване в Пд-Зх частині 

району на першій надзаплавній терасі лівого берега р. Мельниця, яка є лівою 

притокою р. Горинь. Річка бере початок на південь від с. Малий Стидин Костопільського 

району [5, с. 341] і повільно, без меандрів, несе свої води на північ, де, на межі сільгоспугідь 

сіл Бутейки та Велике Вербче, при впадінні в неї лівої, найбільшої притоки, р. Байчиці 

(Чопельки) (варто зауважити, що на різних довоєнних і післявоєнних топографічних картах 

дана річечка фігурує під різними назвами, але найбільш вживані – Чопелька та Байчиця), 

плавно повертає на Пн-Сх та прямує до кінцевої точки призначення біля с. Кричильськ – 

впадіння в р. Горинь. На своєму шляху вона прорізає нерозчленовані водно-льодовикові та 

алювіальні відклади середнього та пізнього плейстоцену [14, с. 22, рис. 9; 12, с. 117, рис. 57] 

та є по суті дітищем діяльності Дніпровського льодовика і його супутніх чинників, що 

сформували відповідну геоморфологічну карту даної місцевості: зандрову рівнину з 

поширенням еолових та денудаційних форм рельєфу [14, с. 40, рис. 13]. Відповідним чином, 

на таких «збіднілих», м’яко кажучи, відкладах (з підстилаючою, в свою чергу, їх основою із 

залишків відкладів верхнього протерозою, туронського ярусу крейдяного періоду та неоген-

палеогенових пісків кайнозойської ери [14, с. 15, рис. 4], утворилися не менш «бідні» ґрунти: 

дерново-прихованопідзолисті та дерново-слабо- та середньопідзолисті, піщані і глинисто-

піщані; в заплаві р. Мельниця – лучні оглеєні [14, с. 94, рис. 24]. В плані геоморфології, 

досліджувана автором територія с. Велике Вербче та прилеглих до нього територій, являє 

собою здебільшого рівнинну ділянку з незначними горбисто-пасмовими підвищеннями. 

Історія дослідження. Будь-які археологічні дослідження на даній території не 

проводилися, якщо не враховувати коротеньке повідомлення І.К. Свєшнікова та 

Ю.М. Нікольченка про стародавній курганний могильник поблизу села [15, с. 103] та підйомні 

матеріали, зібрані у різні часи місцевими жителями і передані в шкільну або ж сільську 

(Будинок культури) музейні кімнати. Варто окремо відзначити вагомий краєзнавчо-освітній 

внесок у збереження та популяризацію історичного минулого, на основі, хоч і не так 

інформативно-показових в науковому плані, археологічних артефактів з поверхневих зборів 

с. Велике Вербче, вчителів історії Великовербченської ЗОШ І–ІІІ ст. Зембицького Василя 

Федоровича, Телетьон Ніни Омельянівни та колишнього директора Будинку культури 

АРХЕОЛОГІЯ ТА ДАВНЯ ІСТОРІЯ 
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Кошмака Анатолія Васильовича, які намагалися їх систематизували і впорядкували в якості 

виставково-експозиційної кімнати як наочний матеріал при проведенні уроків з історії рідного 

краю та культурно-просвітницької діяльності серед мешканців села. Як результат плідної та 

наполегливої роботи Телетьон Н.О., було випущено книгу «Історія села Велике Вербче», в 

якій вміщено фото та опис зібрань крем’яних та кам’яних артефактів, зроблених автором 

(авт. – Гольонко В.В.) [18, с. 37–54]. На основі вищенаведених даних, було вирішено 

розпочати наукову систематизацію та опрацювання матеріалів. 

Критерії дослідження. Першопочатково автором було використано картографічний та 

джерелознавчий методи дослідження і на їх основі виділено 2 типи пам’яток: локалізовані та 

нелокалізовані. Це вдалося зробити завдяки власним розвідкам автора (встановлення меж на 

основі розповсюдження підйомного матеріалу; координатна прив’язка) (рис. 1:1–3, 6), а також 

даним, що були наявні по певним пунктам і артефактам у зібраннях музейних кімнат 

Великовербченської школи та Будинку культури (рис. 3–4, 6–7). В основу аналізу 

археологічних матеріалів було закладено такі техніко-морфологічні критерії (враховуючи 

напрацювання в даному плані Ф. Борда [22]. Ж. Тіксье, М. Інізан, М. Редурона-Балінгера, 

Х. Рош, А. Дебена та Г.Л. Диббла [25; 24; 1], як: а) метричні дані; б) техніка; в) матеріал; г) 

колір; ґ) форма; д) морфологія ретуші. 

Локалізовані пам’ятки 

ур. Коліща (рис. 1: 1) 

Пам’ятка розташована за 5,75 км на Зх від центральної площі с. Велике Вербче (азимут: 

258,02о), 250 м на Пн обабіч дороги до с. Вирка. Координати: 51°11'58.16"Пн, 26°10'53.45"Сх. 

Територія відведена у приватне землекористування і постійно розорюється. За 100 м на Пн-Сх 

(азимут – 48о), за меліоративною канавою, в ході поверхневого огляду було виявлено 

скупчення на поверхні шматків різних розмірів (від 2 до 15 см у діаметрі) білої писальної 

крейди (крейдяного вапняку) та невеличких уламків (жовн) кременю сіро-чорного та чорного 

кольорів з характерною білою кіркою (товщиною від 1–2 до 6–7 мм), що з упевненістю можна 

співвідносити до відкладів туронського ярусу крейдяного періоду мезозойської ери. Дана 

картина цілком відповідає загальній геологічній карті регіону, яка ілюструє нам виходи 

вказаної породи практично на поверхню і перекриття її незначними товщами антропогенних 

відкладів [14, с. 15, рис. 4, с. 20]. Крем’яний матеріал був зібраний на площі близько 0,01 км2, 

яка охоплює невелике підвищення серед більш-менш рівнинної поверхні (за виключенням 

вищевказаного осередку із знахідками крейди, що чітко виділяється підокруглим горбистим 

підняттям, на якому було віднайдено уламок суцільношліфованої сокири (рис. 2: 1)). 

1. Уламок шліфованого екземпляру (рис. 2:1). 

Метричні дані: збереглася лише незначна частина, включно з п’яткою (обушком); 

довжина – 5 см, ширина: обушок – 3,5х1,1 см; на зламі – 4,4х1,8 см. 

Техніка: шліфування. 

Матеріал: кремінь.  

Колір: світло-сірого зі світло-жовтим відтінком та коричнево-чорною плямою-

включенням. 

Форма: трапецієподібна, в перерізі – підпрямокутно-випукла. 

На обушку характерні сліди від використання – забитості та нерегулярна довга, пласка 

та раковиста ретуш (втім, слід уточнити, що їх морфологія та нерегулярність вказують швидше 

за все на наслідки постдепозитного переносу або ж кріотурбації). Злам-задир утворився в 

результаті цілеспрямованого удару в середню частину виробу, як наслідок – вищербина 

шириною до 1 см і глибиною до 0,4 см, з властивими для даного типу негативів зняттями – 

рвані, потріскані, частково з неповністю відірваними від основи сколами-мікровідщепами. 

2. Уламок заготовки (напівфабрикат) (рис. 2:2). 

Метричні дані: довжина – 3,8 см; товщина-ширина п’ятки (обушка?) – 2,2 х 1,3 см; 

ширина на зламі – 4,2 см. 

Техніка: прямого удару. 
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Матеріал: кремінь; моренний (на протилежній стороні екземпляру збереглася значна 

частина гладенької та відполірованої кірки, як це візуально та на дотик відчутно). 

Колір: від темно-сірого до темно-коричневого. 

Форма: трапецієподібна, в перерізі – підпрямокутна. 

Обушок – рівний, частково ретушований; ретуш – нерегулярна, ступінчаста, що на 

лівому боці та на зламі утворює виїмчастий край. 

По характеру та морфології зняттів можна зробити висновок, що уламок заготовки (?) 

після його пошкодження (зламу), був підданий вторинній обробці або ж використанню, про 

що свідчить регулярна, ступінчаста ретуш на зламі – скребачка (?); та виїмчаста, крута ретуш 

на лівому боці – скобель (?). 

3. Уламок двобічнообробленого екземпляра (рис. 2: 3). 

Метричні дані: довжина – 5,5 см, ширина: на зламі – 2,2 см, «носика» (злам) – 0,8 см; 

товщина: на зламі – 0,6 см, «носика» – 0,3 см. 

Техніка: прямого удару; віджим. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: чорно-сірий. 

Форма: видовжена підпрямокутно-трикутна, в перерізі – еліпсоподібна, сплющена.  

Ступінь зняттів – повна (covering) [24, p. 141, fig. 67:4]. Ретуш: скалярна (з віддаленням 

від краю виробу негативи зняттів стають ширшими). По лівому боці на 2/3 виробу 

прослідковується напівкрута, замкнута, дрібна, притуплююча ретуш, що формує таким чином 

випуклу «спинку» вкладня до серпа. А на протилежному, правому боці, ретуш низька (плоска), 

субпаралельно-ступінчаста, пригострююча, що, разом із візуально помітною залискованістю, 

утворюють увігнутий рівний робочий край. «Носик» – зламаний. 

4. Пластинчастий відщеп (рис. 2: 4). 

Метричні дані: вісь сколювання (axis of flaking) (технологічна)– 4,3 см; вісь симетрії (axis 

of piece) (морфологічна) – 4,8 см [по: 22; 24, р. 107, fig. 41: 1]. 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: сіро-чорний. 

Форма: видовжена, конусоподібна, підтрикутна в перерізі. 

Тип площадки – природна (коркова). Ударний бугорок – випуклий і являє собою 

своєрідний виступ у вигляді «губи» (lip) [24, р. 33, fig. 5, р. 144; 1, с. 23, рис. 2.10]. Кут сколу – 

крутий. 

З вентральної сторони медіальної частини з лівого та правого боків прослідковуються 

тріщини («fissures»). 

Ретуш: розташована як на дорсальній стороні («спинці») на проксимальній та медіальній 

частинах лівого боку, так і на дистальній частині правого боку. На вентральній стороні 

(«брюшко») – на проксимальній та дистальній частинах лівого боку. Альтернативна, частково 

біфасіальна, секторна, легка (ступінь розвитку досить малий), крайова, плоска, субпаралельна. 

Дана ретуш формує прямий робочий край, лише в медіальній частині, як дорсальної, так і 

вентральної сторін – виїмчастий. 

5–13. Відщепи (рис. 2: 5–13). 

Метричні дані: варіюються по довжині від 2,4 см (№ 5) до 1,2 см (№ 9); по ширині – від 

2 см (№ 6 та № 12) до 1 см (№ 11). 

Техніка: прямого удару, контрудару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: сірувато-чорний із світло-коричневою прожилкою під кіркою (№ 12–13). 

В більшості екземплярів форма варіюється від підтрикутної (№ 5–7, 9–10, 13) до 

трапецієподібної (№ 8, 11–12). Ударна площадка природна (№ 5–9, 11–13), лише в № 10 – 

рівна, гладка. Ударний бугорок знесений (№ 8–9, 11–12), про що свідчить характерний негатив 

мікровідщепу і тріщини. Негативи зняттів – підпаралельні (№ 6–10, 13) та підрадіальні (№ 5, 

11–12). 
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Ретуш: розташована у всіх екземплярів на дорсальній стороні: з обох боків – № 8, № 11–

12, з лівого боку – № 5–6, № 10, № 13, та з правого боку – № 7, № 9; на вентральній стороні: з 

обох боків – № 8, № 10, з правого боку – № 9–10. Здебільшого альтернативна (№ 5–7, 11–12), 

виїмчаста (№ 5, 7, 9, 10, 13), секторна (№ 8–9, 13). Ретуш формує носикоподібний (№ 8, 13), 

виїмчастий (№ 5, 7, 9–10, 12), прямий (№ 11) краї, з пригострюючим (№ 6–7, 11–12) та тупим 

(№ 5, 8–10, 13) кутами робочої поверхні. Морфологічно – крута (№ 8–10, 13) та низька (пласка) 

(№ 5–7, 11–12). 

Висновки: 

А) рис. 2:1: за всіма характеристиками більш вірогідним є приналежність даного уламку 

суцільношліфованої сокири до артефактів ККА (Культура кулястих амфор), аналогії якій ми 

можемо побачити в знахідках із сіл Оздів Луцького р-ну Волинської обл. [9, с. 129–130] та 

Товпижин Демидівського р-ну Рівненської обл. (гробниця ККА) [10, с. 123]. Що ж стосується 

забарвлення артефакту, то такий ефект пояснюється цілком закономірними природньо-

кліматичними чинниками, які впливали на нього: погодні умови, ґрунтові води, механічна дія 

води [6, c. 34], опалізація (в результаті довгого перебування на поверхні) чи великий вміст 

карбонатів [21, c. 201]. 

Б) рис. 2:2: визначення культурної приналежності артефакту на даному етапі 

дослідження (враховуючи те, що це підйомний матеріал і напівфабрикат) є неможливим. 

В) рис. 2:3: враховуючи напрацювання Є. Лібери, дане знаряддя можна віднести до 

такого типу ножів серпоподібних: Підтип А – ніж підтрикутний, Різновид АС – ніж 

гостроконечний бічний, Підрізновид ІІІ – зразок з дуже рівною внутрішньою стороною [23, 

s. 54, ryc. 20] ; і відповідно, культурна приналежність – культура стжижовська, ніж типу 

Рачіборовіце [23, s. 129, ryc. 39]. 

Г) рис. 2:4: з вищезазначених характеристик слід зробити певні узагальнення: 

а) наявність «губи» на ударному бугорку свідчить, що під час застосування техніки 

прямого удару, результатом якого стало отримання даного пластинчастого відщепу, було 

використано м’який відбійник (дерево, кістка) [1, с. 23]. Втім, самі дослідники зазначають, що 

є питання, чи це пов’язано з матеріалом відбійника чи із підготовкою платформи і методом 

сколювання відщепу; 

б) характеристика ретуші також вказує на недовготривале використання екземпляру в 

ріжучих цілях. 

в) визначення культурної приналежності артефакту на даному етапі дослідження є 

неможливим.  

Ґ) рис. 2: 5–13: наявні відщепи – результат формування заготовки або ж підправки 

біфасіально обробленого знаряддя, що відображено у характері негативів зняттів – 

підпаралельні та підрадіальні. Та й товщина відщепів (від 0,3 до 0,8 см), їх метричні дані, 

доповнюють попередньо наведені аргументи. Лише декілька екземплярів (№ 8–10, 13) були 

піддані вторинній обробці і за техніко-морфологічними ознаками їх можна віднести до 

«знарядь» стругальної, проколювальної чи ріжучої дії. 

ур. Селіща (рис. 1: 2). 

Пам’ятка розташована за 1,8 км на Пн від центральної площі с. Велике Вербче (азимут: 

8,11о), по обидві сторони від ґрунтової дороги с. Мале Вербче (Сарненського району) – 

с. Ромейки (Володимирецького (нині, за новим територіальним поділом – Варашського) р-ну) 

Рівненської обл. Займає Пд-Зх частину видовженого горба, що є частиною таких же йому 

подібних форм кінцево-моренного рельєфу серед зандрових рівнин, які прослідковуються від 

території с. Ромейки аж до с. Кричильськ, де вони впираються в заплаву і складають частину 

надзаплавної тераси р. Горинь [14, с. 39, рис. 13]. Координати: 51°13'46.39"Пн, 

26°15'44.36"Сх. Територія відведена у приватне землекористування і постійно розорюється. 

1. Пластина (рис. 3: 1). 

Вісь сколювання повністю співпадає із віссю морфологічною: довжина – 12.6 см, ширина 

(максимальна) – 2.8 см, товщина (максимальна) – 0,9 см. 

Техніка: непрямого удару (?).  
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Матеріал: кремінь. 

Колір: від світло-сірого (медіальна частина) до темно-сірого, чорного. Частково 

просвічується на денному світлі. 

Форма: видовжено-підпрямокутна, увігнута. 

Ударна площадка – лінійна; ударний бугорок – відсутній. 

Дорсальна сторона (спинка): кількість сколів, що тут прослідковується – 7, один із яких 

протилежний всім; характер негативів зняттів – конвергентний. Найвиразніші негативи 

зняттів: ліва половина – 11.9 см довжина і 1.6 см ширина; права сторона – 11.2 см довжина і 

1.5 см ширина (метричні дані ширини взяті у місці найбільшого розширення); по всій площині 

вищезазначених негативів наявна велика кількість тріщин, які сягають 0.5 см, а подекуди і 1 

см завдовжки. Як по лівій, так і по правій сторонах об’єкта є ретуш – нерегулярна, випадкова, 

виїмчаста, підпаралельна, місцями ступінчата. Ця ретуш формує лівий опуклий, частково 

виїмчастий, і правий випукло-увігнутий (зигзагоподібний) краї. Вся ретуш коротка і формує 

напівкрутий кут.  

Вентральна сторона (брюшко): ліва і права сторони об’єкта мають таку ж саму ретуш, 

що і на дорсальній стороні, і з тими самими характеристиками; велика кількість тріщин. 

2. Пластина (рис.3: 2). 

Вісь сколювання повністю співпадає із віссю морфологічною: довжина – 11,7 см, ширина 

(максимальна) – 3 см, товщина (максимальна) – 1,2 см. 

Техніка: непрямого удару (?). 

Матеріал: кремінь.  

Колір: від світло-сірого (медіальна частина) до темно-сірого, чорного. Частково 

просвічується на денному світлі; кірка – сірувато-жовта, підкірка – світло-сірого відтінку. 

Форма: видовжено-підпрямокутна, увігнута. 

Ударна площадка – лінійна; ударний бугорок – відсутній. 

Дорсальна сторона: кірка розташована з правого боку і збереглася на всю протяжність, 

за виключенням проксимальної частини, де вона знесена серією мікросколів-підправок; вона 

займає близько 30 % площі. Наявні 3 підпаралельні, поздовжні негативи від попередніх 

зняттів, останній з яких, хронологічно, простягається від проксимальної до дистальної частини 

і займає приблизно 40–45 % площі (на ньому також в медіальній частині зосереджена значна 

кількість тріщин-вищербин, які паралельні осі сколювання). По лівому боці розташована 

нерегулярна, напівкрута, виїмчаста, секторна (найбільш скупчена в проксимальній та 

медіальній частинах) ретуш. Вона носить легкий характер. Також, на медіальній та дистальній 

частинах попередньо зазначеного боку є характерні сліди від використання-утилізації – рвані, 

поодинокі чи в групах мікровищербини. 2 негативи від попередніх сколів, що розташовані з 

лівого боку в медіальній та дистальній частинах, мають підперпендикулярне направлення по 

відношенню до вищевказаних трьох.  

Вентральна сторона: хвиляста, в медіальній частині наявний виступ-випуклість. Ретуш, 

як і сліди від використання-утилізації, мають таку ж морфологію і розташування, що і з 

дорсальної сторони. 

Варто окремо звернути увагу на дистальну частину даної пластини: має характерну 

пласку, підпаралельну, східчасту ретуш-підправку, що формує крутий (кут, по відношенню до 

осі екземпляру, складає 30–35о) робочий край. 

3. Пластина (рис. 3: 3). 

Вісь сколювання повністю співпадає із віссю морфологічною: довжина – 6,3 см, ширина 

(максимальна) – 1,9 см, товщина (максимальна) – 0,4 см. 

Техніка: непрямого удару (?). 

Матеріал: кремінь.  

Колір: від світло-сірого до темно-сірого, чорного. Частково просвічується на денному 

світлі. 

Форма: обернено-конусоподібна. 

Ударна площадка – точечна; ударний бугорок – наявний, ледь помітно випуклий. 
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Дорсальна сторона: наявні 3 паралельні, поздовжні негативи від попередніх сколів, які в 

дистальній частині обмежені стрімкою, напівкрутою, підпаралельною ретушшю, що частково 

заходить як на лівий, так і на правий боки. На правому крайньому негативі є велика кількість 

мікротріщин, що мають підперпендикулярно-бокову направленість по відношенню до осі 

сколювання. В медіальній частині як лівого, так і правого боків знаходиться поодинока та 

секторна ретуш; вона має легку ступінь розвитку і формує, в місцях її розташування, рваний, 

виїмчастий робочий край. В проксимальній частині можна спостерігати декілька невеликих 

підпаралельних, поздовжніх негативів від сколів-підправок (?). 

Вентральна сторона: характерна хвилеподібна поверхня; ретуш розташована по лівому 

та по правому боках в усіх частинах, за виключенням дистальної; вона безсистемна, 

поодинока, лише з правого боку проксимальної частини прослідковується напівкрута, 

підпаралельна, притуплююча.  

4. Двобічнооброблений екземпляр (рис. 3:4). 

Метричні дані: довжина – 7,5 см, ширина (максимальна) – 2,5 см, товщина 

(максимальна) – 0,9 см. 

Техніка: прямого удару (?), віджим. 

Матеріал: кремінь.  

Колір: від світло сірого до світло-коричневого. 

Форма: ромбоподібна, в перерізі – опукла видовжена лінза, із слабовиділеним черешком 

і зламаним закінченням. 

Ретуш пласка, пригострююча, біфасіальна (розташована по лівому і правому боках 

медіальної та дистальної частин, що дорсальної, що вентральної сторін), по ступеню зняттів – 

повна. Проксимальна частина (черешок) з обох боків оброблена притуплюючою, напівкрутою 

ретушшю. 

5. Уламок пластини (рис. 3:6). 

Метричні дані: довжина – 7,8 см, ширина (максимальна) – 2,2 см, товщина 

(максимальна) – 0,6 см, в проксимальній частині – 0,8 см. 

Техніка: непрямого удару (?). 

Матеріал: кремінь.  

Колір: сіро-чорний; частково просвічується на денному світлі. 

Форма: видовжено-підпрямокутна, злегка вигнута. 

Ударна площадка – точкова (?); ударний бугорок – присутній. 

Дорсальна сторона: в проксимальній частині наявна серія сколів-підправок 

(підпаралельних, притуплюючих), що формують прямий кут по відношенню до осі 

сколювання екземпляру. На більшій частині виробу є 3 чітких поздовжніх, паралельних 

негативи сколів. З лівого та правого боків знаходиться дрібна, регулярна, частково виїмчаста 

ретуш. Злам в медіальній частині не має очевидних слідів від навмисного нанесення удару, 

однак, з правого боку на цьому ж поперечному зламі розташований кутовий різець.  

Вентральна сторона: має рівну, подекуди злегка хвилясту поверхню; характерної ретуші 

не прослідковується, лише зрідка виїмчасті мікровищербинки, що ро лівому, що по правому 

боках. 

6. Двобічнооброблений екземпляр (рис. 4:1). 

Метричні дані: довжина – 9,9 см, ширина (максимальна) – 5,3 см, товщина 

(максимальна) – 1 см. 

Техніка: прямого удару (?), віджим. 

Матеріал: кремінь.  

Колір: жовто-коричневий, із сіро-чорними прожилками, смугастий, на зламі черешка – 

сіро-чорний. 

Форма: листоподібна, в перерізі – опукла видовжена лінза, із слабовиділеним черешком, 

що має поперечний злам-оформлення, і зламаним закінченням (дистальна частина). 

Ретуш біфасіальна, пригострююча, підпаралельна, по ступеню розвитку – захоплююча 

(дорсальна сторона), чітко прослідковуються великі негативи зняттів-оформлень знаряддя. На 
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вентральній стороні з лівого та правого боків медіальної частини – крайова, підпаралельна, 

пригострююча. Черешкова частина з обох боків має оформлення декількома великими 

зняттями та підправку притуплюючою, напівкрутою ретушшю. 

7. Двобічнооброблений екземпляр (рис. 4:2). 

Метричні дані: довжина – 13,3 см, ширина (максимальна) – 3,2 см, товщина 

(максимальна) – 1,1 см. 

Техніка: прямого удару (?), віджим. 

Матеріал: кремінь.  

Колір: сіро-чорний. 

Форма: серпоподібна, дугоподібна, зі спинкою та чітко виділеною основою (п’яткою).  

Ретуш біфасіальна, підпаралельна, по ступеню розвитку – захоплююча, чітко 

прослідковуються великі негативи зняттів-оформлень знаряддя. Робочий край сформований 

пригострюючою, напівкрутою, виїмчасто-ступінчастою ретушшю; також по всій його довжині 

з обох боків характерна залискована поверхня. П’ятка оформлена притуплюючою, крутою або 

ж напівкрутою зустрічною ретушшю; характерних слідів залискованості не спостерігається. 

Висновок: 

А) рис. 3: 1: з огляду на морфологію ретуші та основні характеристики, дана пластина 

використовувалася в якості ріжучого предмету, а відсутність ударного бугорка вказує на 

використання техніки непрямого відтиску за допомогою посередника з рогу чи  ж бо дерева 

[24, р. 31, fig.4: 3; p. 77, fig. 30: 3а, 4]. 

Б) рис. 3: 2: дана пластина являє собою напівфабрикат з частковими слідами від 

використання в якості ріжучо-стругального предмету, на що нам вказує секторна та пласка, 

притуплююча (дистальна частина) ретуш. 

В) рис. 3: 3: за характером зняттів та морфологією ретуші і її розташування – це кінцева 

скребачка на пластині. 

Г) рис. 3: 4: двобічнооброблений наконечник дротика (?). З огляду на техніко-

морфологічні особливості, знаряддя було виготовлено із цільного крем’яного жовна. 

Відповідно до типології Є. Лібери для наконечників списів, дане знаряддя не вписується в 

жоден із виділених ним типів, і тому підпадає під визначення «форм опосередкованих» [23, 

s. 31]. Таким чином, культурна атрибуція, без додаткових досліджень місця виявлення 

артефакту (розвідка, шурфування), неможлива. 

Ґ) рис. 3: 6: з огляду на техніко-морфологічні характеристики – це комбіноване знаряддя, 

що використовувалося в якості ріжучого та різця.  

Д) рис. 4: 1: двобічнооброблений наконечник списа, виготовлений з напівфабрикату, від 

якого збереглася необроблена частина з вентральної сторони. Злам на закінченні вістря був 

повторно підданий обробці пригострюючою, пласкою, підпаралельною ретушшю задля 

подальшого використання виробу за безпосереднім призначенням. Це також наводить на 

цілком закономірний висновок про цінність даного типу знаряддя для мешканців цього 

регіону. За визначенням Є. Лібери це: Підтип В – наконечник з виділеним черешком, Різновид 

ВВ – наконечник з добре виділеним черешком, Підрізновид ІІ – зразок з листоподібним 

наконечником, Варіант 1 – зразок із коротким черешком; і, відповідно, культурна 

приналежність – культура межановицька, рання фаза, наконечник типу Черничин-Торчин [23, 

s. 26, ryc. 3, s. 125, ryc. 37]. Найближчі аналогії можна спостерігати на матеріалах пам’ятки 

Хрінники-8, поховання 2, які В. Ткач атрибутував як таке, що має виразно воїнський інвентар 

[19, c. 8, рис. 3:1]. Що ж стосується нехарактерного забарвлення виробу із смугастого 

волинського кременю, то його слід шукати у специфіці природно-кліматичних умов даного 

регіону, де він довгий час залишався незахищеним від природних умов, ґрунтових вод та 

наявності покладів металічних корисних копалин та їх хімічного складу [6, c. 34]. 

Е) рис.  4: 2: за всіма ознаками це ніж серпоподібний з чітко виділеною п’яткою, що, в 

свою чергу, вказує на те, що даний виріб закріплювався в кістяну або ж дерев’яну муфту. За 

визначенням Є. Лібери це: Підтип А – ніж підтрикутний, Різновид АС – ніж гостроконечний 

бічний, Підрізновид ІІІ – зразок з дуже рівною внутрішньою стороною [23, s. 54, ryc. 20]; і 
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відповідно, культурна приналежність – культура стжижовська, ніж типу Рачіборовіце [23, 

s. 129, ryc. 39]. 

Як узагальнення, слід уточнити, що екземпляри крем’яних пластин (рис. 3:1–2, 6) та 

кінцева скребачка на пластині (рис. 3:3) варто віднести до характерних матеріалів 

пізньотрипільської культури Зх. Волині, аналогії яким можна віднайти на пам’ятці Бодаки [17, 

c. 63, рис. 5; с. 65, рис. 7]. 

ур. Перебутейки (рис. 1: 3). 

Пам’ятка розташована за 1,99 км на Пд-Зх від центральної площі с. Велике Вербче 

(азимут: 233,97о), на мисоподібному виступі лівого берега р. Мельниця, при впадінні в неї 

р. Байчиця. Характерною особливістю є безпосередня близькість до водних шляхів 

сполучення. Координати: 51°11'58.16"Пн, 26°10'53.45"Сх. Територія відведена у приватне 

землекористування і постійно розорюється. 

1. Первинний пластинчастий відщеп (рис. 5: 1). 

Метричні дані: довжина – 5,4 см, ширина – 3,5 см (медіальна, найширша частина). 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: кірка – сіро-чорна із залізистими окисленнями коричнево-червоного забарвлення; 

кремінь – сіро-чорний. 

Форма: витягнутий по осі сколювання овал, в перерізі – широка низька напівсфера. 

На кірці, в результаті інтенсивного окислення, що є характерним для ґрунтів даної 

місцевості (сильноопідзолений оглеєний, важкий), утворилися своєрідні нарости. Візуально їх 

слід охарактеризувати як фрагменти закам’янілого пилуватого супіску. Ударна площадка – 

рівна, гладка, частково – 30 % від її поверхні – займають вищербини та збрижі. Ударний 

бугорок – 1/3 його площі знесена в результаті сильного контрудару; на його 

місцерозташуванні чітко виділяються 3 «eraillures» (негативи мікровідщепів) [1, с. 20, 

рис. 2.3].  

Дорсальна сторона повністю вкрита кіркою. Ретуш знаходиться на лівому 

(проксимальна, медіальна та дистальна частини) та правому боках (медіальна та дистальна 

частини), а також на закінченні дистальної частини: крута та напівкрута, альтернативна, 

секторна, легка, переривчаста, ступінчаста. 

Вентральна сторона вкрита мікротріщинами-фіссурами («fissures») [1, с. 20, рис. 2.3] та 

рубцями («hackles») [24, р. 33, fig. 5]. Ретуш розташована в проксимальній та медіальній 

частинах правого боку: вона низька (плоска), субпаралельна, секторна, легка. На «спинці» по 

лівому боці, як і на «брюшку» по правому боці, ретуш формує випуклий край, а на «дисталі» – 

увігнутий. 

2. Пластинчастий відщеп (рис. 5: 2). 

Метричні дані: довжина – 5,2 см; ширина: проксимальна частина – 2,5 см, медіальна 

частина – 2,9 см, дистальна частина – 0,3 см; товщина: проксимальна частина – 1,3 см, 

медіальна частина – 1,2 см, дистальна частина – 0,3 см. 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: кірка – темно-сірого, вкрита сірувато-жовтим пилуватим супіском; сам кремінь – 

сіро-чорний; частково просвічується на світлі (світло-сірий від ударної площадки до темно-

сірого, чорного в дистальній частині). 

Ударна площадка: 2,5х1,3 см, рівна, ромбоподібна. Ударний бугорок частково (на 1/3 

його площі) збережений, однак, більша частина знесена в результаті сильного контрудару – 

наявна характерна вищербина. Кут сколювання – тупий.  

Дорсальна сторона: 3 чітких негативи зняттів – паралельні – вздовж осі сколювання; 2 

негативи – супроти трьох попередніх, розташовані на дистальній частині під кутом 30–35о до 

осі сколювання. З лівого боку медіальної частини – залишки кірки, що складає приблизно 10 % 

від загальної площі дорсальної сторони. На дистальній частині з лівого боку та по всьому 

правому боці – характерні сліди від утилізації та декілька невеликих вищербин. 
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Вентральна сторона: незначна кількість мікротріщин від сколювання; сліди від утилізації 

лише на правому боці, як і декілька вищербин. 

Сліди від утилізації – нерегулярні, секторні, легкі (не заходять глибоко на негативи 

сколів). 

3. Пластинчастий відщеп (рис. 5: 3). 

Метричні дані: довжина – 6,1 см; ширина: проксимальна частина – 1,5 см, медіальна 

частина – 4 см, дистальна частина – 0,7 см; товщина: проксимальна частина – 0,4 см, медіальна 

частина – 1,2 см, дистальна частина – 0,7 см. 

Техніка: прямого удару, віджим. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: кірка – темно-сіра, вкрита деінде плямами сірувато-жовтого пилуватого супіску; 

кремінь – сіро-чорний, частково просвічується на денному світлі. 

Форма – витягнута, грибоподібна. Дистальна частина – затікаюча.  

Ударна площадка – рівна, крилоподібна; ударний бугорок частково знесений 

контрударом, на що вказує наявність негативу у вигляді мікровідщепчика. Кут сколу – прямий. 

Дорсальна сторона: 50 % площі поверхні займає кірка. По ліву сторону від осі 

сколювання наявні 3 чіткі негативи сколів – поздовжні, паралельні; третій з них, самий 

крайній, що простягається від ударної площадки до дистальної частини – вузький (найбільша 

ширина – 0,3 см), відсікає весь вказаний лівий бік. 

Ретуш: дистальна, частково, з правого боку, заходить на медіальну частину; напівкрута, 

скалярна, місцями обрубуюча, що формує випуклий, а в деяких місцях – виїмчастий робочий 

край, а також на завершенні дистальної частини – плечоподібний. Подекуди ретуш 

залискована. 

Різцевий скол кутовий, площадковий. 

Вентральна сторона: значна кількість мікротріщин-фіссур; ретуш по всій частині 

екземпляра, за виключенням проксимальної та медіальної частин лівого боку: нерегулярна, 

легка, зрідка рвана.  

4. Пластинчастий відщеп (рис. 5: 4). 

Метричні дані: довжина – 3,6 см; ширина: проксимальна частина – 1,9 см, медіальна 

частина – 2,8 см, дистальна частина – 1,6 см; товщина: проксимальна частина – 0,9 см, 

медіальна частина – 0,5 см, дистальна частина – 0,1 см. 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: кірка – біла; кремінь – сіро-чорний, частково просвічується при денному світлі. 

Форма: неправильний прямокутник. Форма закінчення дистальної частини – 

ступінчастий задир. 

Ударна площадка: від проксимальної до дистальної частини вентральної сторони 

прослідковується суцільна довга тріщина, яка займає частково і ударну площадку. 

Дорсальна сторона: 1/4 площі, весь лівий бік, займає кірка. На проксимальній та 

дистальній частинах наявна нерегулярна, часткова, пласка ретуш, що формує нерівний, 

увігнутий робочий край. 

Вентральна сторона: ретуш наявна по лівому (медіальна частина) та правому 

(проксимальна та медіальна частини) боках та на закінченні дистальної частини. Вона є 

суцільна, напівкрута, крайова, місцями рвана, скалярна, що формує нерівний, увігнутий 

робочий край. На правому боці, між медіальною та дистальною частинами, великий 

сегментоподібний злам. 

5. Пластинчастий відщеп (рис. 5: 5). 

Метричні дані: довжина – 4,7 см; ширина: проксимальна частина – від 1,2 до 2,4 см, 

медіальна частина – 2 см, дистальна частина – 0,7 см; товщина: проксимальна частина – від 

0,6 до 0,8 см, медіальна частина – 0,6 см, дистальна частина – 0,2 см. 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 
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Колір: кірка – сіра з червоно-бурими вкрапленнями; екземпляр – сіро-чорний, частково 

просвічується при денному світлі. 

Форма: витягнутий еліпс неправильної форми; форма закінчення дистальної частини – 

заокруглена. 

Ударна площадка: увігнута, рівна. Ударний бугорок: радіальні тріщини, точка удару 

повністю знесена сильним контрударом.  

Дорсальна сторона: наявні 2 поздовжні, паралельні, пластинчасті негативи сколів, на 

одному з яких чітко помітна тріщина, що відходить від краю «п’ятки» і зникає в медіальній 

частині екземпляру. Третій негатив займає невелику площу і знаходиться на правому боці 

проксимальної частини. Також 1/4 площі складає кірка – вона тягнеться від початку медіальної 

частини правого боку і закінчується на лівому боці дистальної частини. Сліди від утилізації 

розташовані як на лівому, так і на правому боках. Вони нерегулярні, рвані, здебільшого 

поодинокі. Також на дорсальній стороні велика кількість мікротріщин на негативах від сколів. 

Вентральна сторона: сліди від утилізації такого місцерозташування та морфології, як і 

на дорсальній стороні. Така ж велика кількість мікротріщин, що, здебільшого, паралельні до 

осі сколювання. 

6. Нуклеподібний уламок (рис. 5: 6). 

Метричні дані: 3,5х3,8 см. 

Техніка: прямого удару. 

Матеріал: кремінь. 

Колір: від світло-сірого до темно-сірого; кірка – біла. 

Форма: неправильний багатогранник, багатоплощадковий. 

По краях декількох граней знаходиться напівкрута, скалярна, зімкнута, крайова ретуш, 

що формує крутий, рівний робочий край. Також наявні первинні та вторинні (підправка) 

різцеві сколи (двогранні). 

Висновок: 

А) рис. 5: 1: про екземпляр з елементами використання або ж утилізації можна з 

упевненістю зазначити (враховуючи основні характеристики ретуші, пошкоджений ударний 

бугорок), що даний пластинчастий відщеп являється результатом поздовжнього сколювання, 

для зняття якого використовувався масивний відбійник із м’якої породи каменю (можливо, 

середньозернистого пісковику, що зустрічається у великій кількості за 2,5 км на Пн-Сх від 

місця, де був віднайдений даний екземпляр) або дерева, чи кістки (рогу), на що вказує значна 

ударна вищербина. Що ж стосується самого кременю, то з огляду на фізико-морфологічні 

ознаки останнього та його кірки безпосередньо, слід зазначити, що він є моренного 

походження, довгий час піддавався впливу навколишнього середовища (перевідкладення, 

окатування). 

Б) рис. 5: 2: пластинчастий відщеп зі слідами утилізації, на що вказує: а) їх часткова 

наявність, як з дорсальної так і з вентральної сторін; б) нерегулярність, секторність і до того 

ж те, що вони носять легкий ступінь розвитку, що не є характерним для виробів із вторинною 

обробкою. 

В) рис. 5: 3: комбіноване знаряддя: 

а) кінцево-бокова скребачка; 

б) скобель; 

в) кутовий різець. 

На ці узагальнення чітко вказує характеристика сколів та ретуш, застосування віджимної 

техніки, наявність залискованості, слідів підправки та використання. 

Г) рис. 5: 4: застосування техніки прямого удару підтверджується наявністю великого 

негативу від контрудару, в результаті якого практично відкололася частина ударної площадки 

з бугорком і 1/3 площі вентральної сторони пластичного відщепу. Ретуш, як і місце її 

розташування, наводять на думку, що даний екземпляр використовувався виключно для 

скобління. 
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Ґ) рис. 5: 5: пластинчастий відщеп зі слідами утилізації, що був отриманий технікою 

прямого удару, на що вказує: а) масивний, випуклий ударний бугорок; б) точка удару знесена 

контрударом; в) на одному з негативів дорсальної сторони знаходиться поздовжня тріщина, 

що виникла в результаті застосування вищевказаної техніки.  

Д) рис. 5: 6: комбіноване знаряддя – скребачка + простий та двобічні площадкові різці. 

Даний комплекс знахідок із пам’ятки в ур. Перебутейки представляє собою найбільш 

одноманітне у типолого-морфологічному відношенні скупчення артефактів, які полишили 

після себе представники певної археологічної культури. На даному етапі дослідження і за 

наявності невиразного та нечисельного підйомного матеріалу, визначення приналежності до 

певного культурно-історичного утворення є неможливим. 

ур. Селісько (рис. 1:6). 

Урочище розташоване за 11,4 км на Пд-Зх від центральної площі с. Велике Вербче 

(азимут – 251,1о) та за 3,2 км на Пд від центру с. Вирка (азимут – 192,7о) обабіч дороги на 

с. Гута Костопільського р-ну Рівненської обл. Займає лівий берег р. Байчиця (Чопелька), 

видовжене платоподібне підвищення. На даний час розорюється. 

1. Долотоподібний шліфований крем’яний екземпляр (рис. 7: 1). 

Метричні дані: довжина – 14,1 см, ширина: п’ятка (обушок) – 2,3 см; лезо – 3,8 см; 

товщина: максимальна – 1,8 см; п’ятка (обушок) – 0,7 см. 

Техніка: прямого удару (?), шліфування.  

Колір: сірий, попелястий. 

Форма: трапецієподібна (анфас), долотоподібна (профіль), в перерізі – лінзоподібна; 

лезо – практично пряме; обушок (п’ятка) – прямокутний, випуклий. 

Всі наявні сколи-оформлення кожної зі сторін мають поперечно-зустрічну 

направленість, розташовані перпендикулярно до осі знаряддя та зашліфовані. Лезо частково 

пошкоджене вищербинами. Обушок, що не характерно, також зашліфований, але на ньому 

прослідковуються негативи від сколів-підправок, що мають радіально-поперекове 

спрямування. Весь виріб має загальну заполірованість поверхні. 

Висновок: долото, сліди заполірованості поверхні якого можуть вказувати на те, що 

воно: а) довгий час перебувало у використанні; б) довгий час піддавалося впливу води 

(переміщення, шліфування, подрібнення). Аналогії можна віднайти серед матеріалів культури 

кулястих амфор (ККА), таких, як з пам’ятки в с. Глибочок Тернопільської обл. [16, с. 81, 

табл. ХХІ:7] і, за визначенням В. Мазура, віднести до першого типу, які 

характерні для городоцького етапу городоцько-здовбицької культури та аналогічні долотам 

ККА [8, рис. 3: 6]. 

Нелокалізовані знахідки 

c. Велике Вербче (рис. 1: 5). 
1. Уламок шліфованого екземпляру (рис. 6: 1). 

Метричні дані: збереглася лише незначна частина, включно з лезом; довжина – 7 см, 

ширина: лезо – 7 см; на зламі – 6,7 см. 

Техніка: шліфування, прямого удару. 

Матеріал: кремінь.  

Колір: від жовто-коричневого до коричнево-чорного; на одній зі сторін – концентрично-

смугастий візерунок.  

Форма: трапецієподібна, в перерізі – лінзоподібна. 

Робочий край виробу частково має випуклу форму; на ньому наявні декілька вищербин 

(можливо від використання або наслідки постдепозитного переносу, або ж кріотурбації), які 

відкривають нам внутрішнє забарвлення – сірувато-палеве. Злам – східчасто-пірнаючий. 

Сколи-оформлення мають поперечно-зустрічну направленість, розташовані перпендикулярно 

до осі знаряддя, лише з однієї зі сторін є серія поздовжніх сколів, що морфологічно схожі до 

кутових різцевих. 

Висновок: уламок шліфованої сокири, яка була виготовлена в «техніці збереження 

основи» [3, с. 13]. Що ж стосується різцевих сколів, то це, швидше всього, було намагання 
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серією сколів сформувати обушок і в подальшому використовувати дане знаряддя за 

призначенням. Визначити культурну приналежність видається доволі складною справою з 

огляду на те, що в наявності лишень фрагмент від цілого артефакту і розбіжності у поглядах 

різних дослідників на тип подібних виробів. Якщо стисло, то В. Мазур (свою класифікацію він 

розробив на основі узагальнень по матеріалах городоцько-здовбицької та стжижовської 

культур) відносить їх до овальних [8, рис. 3: 4–5]. До такого ж типу включають подібні 

крем’яні сокири І. Маркус та Г. Охріменко та вказують на їх приналежність до стжижовської 

культури, що повністю вписується в класифікаційну побудову В. Мазура, розроблену на 

основі досліджень знарядь крем’яного виробництва вищевказаних двох культур кола культур 

шнурової кераміки (КШК) [11, с. 186, рис. 2.80]. Однак, є певні неточності в працях 

волинських археологів, а саме: в одній із них, крем’яну овальну сокиру стжижовської культури 

вони локалізують в с. Усичі Луцького р-ну Волинської обл. [11, рис. 2.80:1], а вже в іншій 

праці цей же самий виріб розділений на два та подається як поверхневі збори Г. Охріменка із 

с. Осова Костопільського р-ну Рівненської обл. [13, с. 170, рис. 3.14]. Однозначно можна 

стверджувати, що, незважаючи на певні розбіжності в локалізації одних і тих же зарядь у 

певних дослідників, наш екземпляр має безпосереднє відношення до кола КШК, як техніко-

морфологічно, так і типологічно, на що вказують аналогії серед стжижовської та городоцько-

здовбицької культур [2, рис. 16:25, рис. 18:18–19].  

2. Підтрикутний кам’яний екземпляр (рис. 3: 5). 

Метричні дані: довжина – 7,1 см, ширина: п’ятка (обушок) – 3,6 см; максимальна – 4,3 

см; товщина: максимальна – 3,3 см; п’ятка (обушок) – 2,5 см; діаметр отвору – від 2,5 см (на 

поверхні виробу) до 1,9 см (середина виробу). 

Техніка: прямого удару (?), свердління.  

Колір: темно-коричневий. 

Матеріал: магматична порода (магматит). 

Форма: підтрикутна (анфас), підпрямокутна із злегка заокругленими краями (профіль); 

обушок (п’ятка) – прямокутний. 

Поверхня виробу шорстка, нерівна, подекуди з очевидними слідами забитостей, відколів. 

Свердління здійснювалося почергово з протилежних сторін.  

Висновок: молоткоподібне (?) знаряддя зі слідами інтенсивного використання, що 

виготовлене з одного із різновидів плутонітів (глибинні магматичні породи): діорит, габбро, 

перидотит (візуально нефахівцю складно, а то й взагалі, неможливо визначити до якого з видів 

належить якийсь із представників магматичних порід, це можливо, зазвичай, зробити лише 

хімічним аналізом) [20, с. 65, 76–79], родовища яких наявні й інтенсивно розробляються в 

Україні, в тому числі і поруч з досліджуваним регіоном. Проте, типологічно, не варто 

відкидати схожість із типом трикутних сокир із сіл Морочно (Зарічнянський р-н Рівненської 

обл.) та Нечатово (Столинський р-н Брестської обл., Білорусь) [4, с. 30, № 43–44; с. 55, табл. 1; 

с. 79, табл. 13]. Проте, ці дві вказані сокири, як і інші із сіл Верени та Словіта (Кам’яно-

Бузького та Золочівського р-нів Львівської обл. відповідно), м. Добромиль (Старосамбірський 

р-н Львівської обл.) і випадкова знахідка із Волочиського р-ну Хмельницької обл., І. Маркус 

та Г. Охріменко чомусь виділяють в окремий тип підтрикутних сокир [11, с. 284, рис. 3.2: 1–4, 

рис. 3.19:1]. Але це питання потребує окремого і більш детального розгляду. 

с. Бутейки (рис. 1:4). 

1. Сокироподібний шліфований крем’яний екземпляр (рис. 8:1). 

Метричні дані: довжина – 13,6 см, ширина: п’ятка (обушок) – 3,8 см; лезо – 5 см; 

товщина: максимальна – 6,1 см; п’ятка (обушок) – 0,9 см. 

Техніка: прямого удару (?), шліфування.  

Колір: смугастий, від темно-коричневого до світло-сірого, білявого. 

Форма: трапецієподібна (анфас), долотоподібна (профіль), в перерізі – підпрямокутна з 

одною випуклою стороною; лезо – дугоподібне; обушок (п’ятка) – прямокутний, прямий. 

На лезі, в центральній частині вищербина (можливо від використання або наслідки 

постдепозитного переносу, або ж кріотурбації). Сколи-оформлення, що наявні з усіх сторін 
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виробу, включно із п’яткою, мають підпаралельно-зустрічну спрямованість, безсистемні і, що 

головне, так як і весь екземпляр, зашліфовані (окрім обушка). Для покращення технічних 

можливостей із практично прямої, не випуклої, лицьової сторони були знесені поздовжніми 

сколами два ребра жорсткості від основи леза аж до середньої його частини. 

Висновок: трапецієподібна сокира. За всіма характеристиками відповідає подібним за 

типом знаряддям пізньотрипільським пам’яткам Зх. Волині [11, с. 175, рис. 2.70; с. 206, 

рис. 2.85; 7, с. 122, рис. 7]. 

Висновки 

На основі картографування розвіданих пам’яток автору вдалося встановити, що частина 

з них, а саме, в урочищах Перебутейки та Селісько, розташована в безпосередній близькості 

до водних артерій (рис. 1:3, 6), а інша, урочища Коліща і Селіща, на віддалі 1,5–2 км. В процесі 

опрацювання здобутих та вже наявних археологічних матеріалів з’ясувалося, що найбільш 

однотипним і, відповідно, культурно однорідним є комплекс з ур. Перебутейки (рис. 1:3; 5), а 

всі інші (рис. 1:1–2; 2–4) є полікультурними (складаються, щонайменше, з декількох 

культурно-історичних елементів). Враховуючи досягнуті напрацювання, на майбутнє 

вимальовується доволі оптимістична картина подальших поглиблених досліджень с. Велике 

Вербче та його околиць. Це, в свою чергу, дасть можливість більш об’єктивного вивчення 

минулого даного регіону та його місця в соціокультурних перипетіях різних епох, 

територіально, значно ширшого осередку. І, насамкінець, варто узагальнити, що якісно нові 

інтерпретації неможливі без планомірних, методичних досліджень. 
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Рис. 1. Карта рельєфу с. Велике Вербче та навколишніх територій з позначенням 

нововиявлених пам’яток. Умовні позначення: 1 – ур. «Коліща»; 2 – ур. «Селіща»; 3 – 

ур. «Перебутейки»; 4 – нелокалізована знахідка із с. Бутейки; 5 – нелокалізована знахідка 

із с. Велике Вербче; 6 – випадкова знахідка, ур. «Селісько» 
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Рис. 2. Крем’яний інвентар з ур. Коліща 
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Рис. 3. Крем’яний інвентар: 1–4, 6 – ур. Селіща; 5 – виріб з каменю, 

 с. Велике Вербче (нелокалізований) 
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Рис. 4. Крем’яний інвентар з ур. Селіща 
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Рис. 5. Крем’яний інвентар з ур. Перебутейки 
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Рис. 6. Крем’яний виріб із с. Велике Вербче (нелокалізований) 

 
Рис. 7. Крем’яний виріб з ур. Селісько 
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Рис. 8. Крем’яний виріб із с. Бутейки (нелокалізований) 
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УДК 902/904:903.3(477.41-21) 
Олександр Прядко 

(Переяслав) 

 
ПОСЕЛЕННЯ ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

ПЕРЕЯСЛАВ – ЯЛОВА ДОЛИНА 
 

Стаття присвячена поселенню трипільської культури, яке розташоване поблизу 

мікрорайону Підварки м. Переяслава в ур. Ялова долина. Детально подано характеристику 

топографічних умов та опис знахідок, виявлених на його площі під час археологічних розвідок 

2017–2020 рр. Особлива увага приділена концентраціям глиняної обмазки від 10 жител, які 

зафіксовані GPS-навігатором. 

Ключові слова: Переяслав, Підварки, Ялова долина, трипільська культура, знахідки, 

кераміка, поселення, р. Трубіж. 

 

У 2017–2020 рр. експедицією Національного історико-етнографічного заповідника 

«Переяслав» було здійснено археологічні розвідки в нижній течії р. Трубіж в межах 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. [12]. Територія, де проводилися дослідження, 

неодноразово потрапляла у поле зору археологів, результатом чого стало відкриття значної 

кількості різночасових пам’яток. Проте, на сьогодні виявлені поселення потребують 

детальнішого вивчення та постійного пам’яткоохоронного нагляду. 

У нижній течії р. Трубіж за результатами останніх досліджень відомо вісім поселень 

трипільської культури зі слідами решток від наземних будівель (обмазки): Козинці – Загай, 

Циблі – Узвіз, Переяслав – Крутуха-Жолоб (Комуна), Переяслав – Карань, Переяслав – Ялова 

долина (Підварки), Гребля, Веселе та Велика Каратуль – Плескачі [10, с. 65–73; 5, с. 16–18; 4, 

с. 4–7; 11, с. 33–38; 6, с. 74–75; 1, с. 1–17]. Серед перелічених поселень пам’ятка Переяслав – 

Ялова долина досі залишалася найменш вивченою. 

Метою даної статті є введення до наукового обігу нових знахідок, виявлених у ході 

археологічних розвідок, та висвітлення інформації про стан збереження пам’ятки. 

Поселення трипільської культури Ялова долина виявлено у 1988 р. археологічною 

експедицією Переяслав-Хмельницького історико-культурного заповідника під керівництвом 

Г.М. Бузян [1, с. 17; 2, с. 1–28; 3, с. 70–73]. Воно неодноразово обстежувалося співробітниками 

Переяслав-Хмельницької археологічної експедиції ПХДІКЗ та Археологічної експедиції НІЕЗ 

«Переяслав» [2, с. 1–28; 12, с. 1–81]. 

Ялова долина – пам’ятка археології, яка знаходиться на північній околиці м. Переяслав, 

поблизу мікрорайону Підварки, в ур. Ялова долина. Поселення обмежене з півночі долиною 

р. Трубіж, з півдня та заходу сухим береговим яром, а зі сходу мисок з’єднується з лесовою 

терасою лівого берега річки. На трьохверстовій карті Лист 10 Ряд 23 зафіксована 

гідроситуація мікрорегіону до меліорації. За вказаним картографічним джерелом поселення 

трипільської культури Ялова долина слід пов’язувати з басейном р. Трубіж, а не з її 

допливом [7, с. 23]. 

Розміри поселення за уточненими даними: 250х120х90 м (1,7 га). На поверхні зібрано 

колекцію знахідок, до якої входять: фрагменти кераміки столової – 214 шт., кухонної – 7 шт., 

«сіролощеної» – 47 шт., світло-помаранчевого кольору – 429 шт., обмазка – 108 шт., сколи 

кременя – 5 шт., розтиральник та дві зернотерки, кістки тварин із слідами сколювання. Серед 

виявлених знахідок, найбільший відсоток складають уламки посуду: миски, кубки, амфори. 

Кухонний посуд представлений окремими уламками (всього – 7 шт.). У глиняному тісті 

присутня домішка товченої мушлі Unio та вигорілі органічні включення (рис. 3, 12–15). 

Столовий посуд поділяється на неорнаментований (208 шт.) та мальований коричневою 

фарбою (6 шт.). Серед них: стінки – 182 шт., вінчики – 19 шт., денця – 3 шт. (рис. 3, 17; рис. 4–

7). Виділяються такі форми як амфори та миски. До рідкісних форм посуду належить уламок 

мініатюрної посудинки з вушком (рис. 3, 16). Колекцію знахідок доповнюють вироби з 
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каменю. У центральній частині поселення виявлено в одному місці розтиральник та 

зернотерку (рис. 7, 1–2). Розтиральник має на поверхні сточені ділянки. Його розміри 23х21 

см, товщина – 6,1 см. Виготовлений виріб із кварцитоподібного пісковику світло-бежевого 

кольору. Зернотерка має розміри 5х4 см. Виготовлено її з темно-червоного граніту. На цьому 

ж поселенні виявлено ще одну зернотерку, виготовлену з пісковику світло-сірого кольору. Її 

розміри: 5,8х4,2 см. Знайдено також чотири сколи кременя темно-сірого кольору. Розміри: 

3х0,6 см, 2,7х0,8 см, 3,5х0,6 см. Серед них виділяється мікроліт із патиною білого кольору та 

робочою стороною (сліди ретуші) (рис. 8, 4). Крім цього у північній частині поселення був 

знайдений уламок стінки з наліпними валиками, які орнаментовані нігтьовими вдавленнями 

(рис. 6, 5). Розміри уламку: 6х6,1 см, товщина 1,1 см. Зовнішня сторона помаранчевого, а 

зворотна – світло-сірого кольору. За вказаними ознаками уламок належить до пізньої бронзи, 

культури типу Бабино [8, с. 37]. Систематичним моніторингом названого поселення вдалося 

виявити та зафіксувати скупчення глиняної обмазки від 10 жител, які розташовуються по 

овалу (рис. 2). Серед них виділяється лише одне житло, яке знаходилося по центру поселення. 

Аналогічну систему забудови зафіксовано поблизу с. Лукаші Баришівського р-ну Київської 

обл. [7, с. 35, рис. 1, 1]. Відмінність лише у кількості плям від жител (13 шт.). Розміри 

Лукашівського поселення трипільської культури 245х191 (3,9 га). 

Керамічний комплекс поселення Ялова долина за своїми ознаками належить до 

пізньотрипільських поселень Лукашівської локально-хронологічної групи та датується етапом 

С І. 

Слід відзначити, що на сьогодні за нашими уточненими даними в басейні р. Трубіж 

виділяються дві групи трипільських пам’яток: Переяславська та Баришівська (Лукашівська). 

До Переяславської групи належать вісім поселень, які знаходяться на відстані від 2,5 до 6,5 км 

одна від одної (рис. 1). Тоді ж як Баришівська (Лукашівська) група за відсутності повної 

археологічної карти (три поселення) обмежена для аналізу поселенської системи заселення [9, 

с. 96–111]. Підставою для виділення мікрорегіонів концентрації поселень є результати 

проведених розвідок між вказаними вище групами, за якими фіксується відсутність 

трипільських пам’яток зі слідами решток від наземних будівель (обмазки). 
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Oleksandr Priadko 

CUCUTENI-TRYPILLIA CULTURE SETTLEMENT PEREIASLAV – YALOVA 
VALLERY 

The article is devoted to the Cucuteni-Trypillia culture settlement, which is located near 

Pidvarky microdistrict of Pereiaslav city in the Yalova Valley. The detailed characteristics of 

topographic conditions and the descriptijn of the finds found on its territory during the archeological 

explorations of 2017–2020 are detailed represented. Special attention is paid to the concentrations 

of clay coating from 10 dwellings, which are recorded by GPS-navigator. 

Key words: Pereiaslav, Pidvarky, Yalova Vallery, Cucuteni-Trypillia culture, finds, ceramics, 

settlements, the Trubizh river. 

 
Рис. 1. Карта-схема розташування Переяславської групи поселень трипільської культури в 

нижній течії р. Трубіж: 1 – Веселе, 2 – Переяслав – Крутуха-Жолоб, 3 – Переяслав –  

Карань, 4 – Гребля, 5 – Переяслав – Ялова долина (Підварки), 6 – Велика Каратуль – 

Плескачі, 7 – Козинці – Загай, 8 – Циблі – Узвіз. 
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Рис. 2. Топографічна ситуація розташування поселення трипільської культури  

Переяслав – Ялова долина. 
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Рис. 3. Знахідки кераміки з поселення Ялова долина: 1-6 – уламки кераміки мальованої; 7-11 – 

уламки кераміки з заглибленим прокресленим орнаментом; 12-15 – уламки «кухонної» 

кераміки; 16-17 – уламки столової кераміки; 18 – уламок «сіролощеної» кераміки;  

1-11, 15-16 – стінки, 12, 14 – вінчики, 17 – керамічний виріб невідомого призначення 
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Рис. 4. Знахідки кераміки з поселення Ялова долина: 4, 7-10, 12, 16 – уламки столової 

кераміки; 2-3, 6, 13-15 – уламки «сіролощеної» кераміки; 1, 5, 11 – уламки кераміки  

світло-помаранчевого кольору; 1-16 – уламки кераміки; 1-16 – вінчики 
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Рис. 5. Знахідки кераміки з поселення Ялова долина:  

1-5, 7-8, 12-15 – уламки столової кераміки; 9, 11 – уламки «сіролощеної» кераміки;  

6, 10 – уламки кераміки світло-помаранчевого кольору; 1-13 – вінчики;  

14-15 – стінки з частиною ручки 
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Рис. 6. Знахідки кераміки з поселення Ялова долина: 1-2, 4 – уламки столової кераміки;  

3 – уламок «сіролощеної» кераміки; 1-5 – стінки, 1-2, 4 – уламки стінок з частинами ручок,  

5 – фрагмент стінки з наліпними валиками культури Бабино (КБК) 
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Рис. 7. Знахідки кераміки з поселення Ялова долина: 1, 4-6 – уламки столової кераміки;  

3, 7-8 – уламки «сіролощеної» кераміки; 2 – уламок кераміки світло-помаранчевого кольору; 

1-8 – уламки денець 
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Рис. 8. Знахідки з поселення Ялова долина: 1 – розтиральник, 2-3 – зернотерки,  

4-6 – уламки кременя 
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УДК 902/903:94(477.53) 
Марія Коваленко 

(Київ) 

 
АРХЕОЛОГІЧНІ СВІДЧЕННЯ ЗАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ  

НАДОРЧАНСЬКОГО КРАЮ 
 

У статті розглянуто найдавніші свідчення заселення надорчанських степів та історію 

формування с. Федорівка Карлівського р-ну на Полтавщині через аналіз археологічних 

знахідок та інших історичних джерел. 

Ключові слова: Федорівка, Карлівський р-н, Орчик, археологія, пам’ятки, курган, ямна 

к-ра, катакомбна к-ра, зрубна к-ра, бронзовий вік, залізний вік, скіфи, сармати, кочовики, 

раннє середньовіччя, черняхівська к-ра, пізнє середньовіччя, половці, козаки, Полтавський 

полк, Українська лінія. 

 

Питання збереження історико-культурної спадщини України є незмінним напрямком 

розвитку культури. Пам’ятки минувшини відіграють значну роль у формуванні національної 

самосвідомості народу. Кожна пам’ятка заслуговує на збереження та захист, тому їх вводять 

до обліку, вивчають, проводять наукову інвентаризацію і насамкінець – реєструють [5; 6]. 

Дана стаття присвячена систематизації пам’яток археології та визначенню їх 

приналежності до історичних подій, пов’язаних із місцевістю, де виникло с. Федорівка 

Карлівського р-ну на Полтавщині. Встановлено факти щодо наявності пам’яток археології 

цього краю, їх складу, видової та типологічної приналежності об’єктів археології до різних 

історичних епох. 

С. Федорівка займає дві перші тераси лівого берега р. Орчик поблизу місця впадіння до 

нього р. Ланна, а також край високого плато правого корінного берега та його підошву над 

місцем злиття обох річок. Воно розташоване на водній артерії річкової системи Орелі (басейн 

Дніпра), у Дніпровському Лівобережжі на Полтавщині, в адміністративних межах 

Карлівського р-ну Полтавської обл. Це типове степове село, що знаходиться на узбережжі 

невеликої річки. Час його заснування губиться у подіях Руїни та належить до останньої 

третини (70-ті рр.) XVII ст. Саме надорчанські степи, що складають середню терасу р. Орелі, 

займаючи дві перші тераси лівого берега р. Орчик, край високого плато правого корінного 

берега та терасу лівого берега р. Ланна, багаті археологічними та етнографічними 

старожитностями. До них належить велика кількість курганів, які необхідно зберегти від 

розорювання для вивчення та дослідження (рис. 1). 

Федорівка знаходиться за 8 км від райцентру – м. Карлівки, зв’язана з нею шосейною 

автодорогою. За 2 км від села розташована залізнична станція Орчик Південної 

залізниці [21, с. 933]. 

Найдавніші свідчення про заселення цього краю відомі завдяки археологічним 

джерелам. Біля північно-східної околиці м. Карлівки (в бік с. Федорівки) у 1960-их рр. були 

знайдені кістки викопних тварин четвертинного періоду – мамонта і тура. Ці палеонтологічні 

матеріали можуть вказувати на розташування в широкій окрузі на схилі правого берега Орчика 

пізньопалеолітичного стійбища [12, арк. 4], місце якого досі ще не виявлено. 

На межі енеоліту та доби раннього бронзового віку (ХХІV–ХІХ ст. до н. е.) лісостепові 

простори краю заселяли племена ямної культурно-історичної спільноти [22, с. 8]. У 

середовищі ямного степового населення, яке знаходилося на стадії початкового розкладу 

родового ладу, виділялася аристократія. Свідченням цього є поховання знатних осіб та пишні 

жертовні церемонії, що супроводжували похорони, та зведення величезних земляних насипів-

курганів. Такі є і в окрузі Федорівки. Зокрема, біля краю плато правого корінного берега 

Орчика над селом [31, с. 14]. Іноді поряд з курганами чи на їх вершинах встановлювалися 

кам’яні скульптури-стели, що були уособленням душ і пам’яті померлих [3, с. 36]. 
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Прикладом пізньоямного (швидше, ямно-катакомбного) поховання є захоронення 2 в 

кургані № 2 на території сусіднього с. Климівка, досліджене М. Я. Рудинським та 

О. К. Тахтаєм у 1927 р. Поховання містилося у підпрямокутній ямі розміром 1,2х1,4–1,8 м, 

завглибшки 1 м, зорієнтованій за віссю північний захід – південний схід. Посеред ями 

знаходився скелет жінки зрілого віку, положення кісток якого вказувало на наступну позицію: 

на спині, головою на південний схід, з дуже підігнутими вправо ногами. Права рука похованої 

була випростана вздовж тулуба, а ліва – зігнута в лікті. У ямі також було знайдено ліпний 

горщик із пласким денцем, прикрашеним горизонтальними рядами гребінцевого штампу, а 

також ялинковими відбитками крупнішої гребінки [27, с. 3–15]. Поблизу шийних хребців 

лежали деталі кістяного різьбленого намиста та молоточкоподібна багатодекорована 

прокресленим меандром шпилька з наскрізним отвором [31, с. 21]. 

За фінальної доби раннього бронзового віку (ХIХ–ХVII ст. до н. е.) на територію краю з 

Поорілля і Донбасу просуваються племена донецької, а пізніше – інгульської катакомбних 

культур, яких фахівці вважають індоаріями [23, с. 14–17]. Певний час ямні та катакомбні 

племена співіснували на спільній території. Та на ХVІІІ ст. до н. е. «катакомбники» остаточно 

зайняли землі попередників, підкоривши частину місцевого населення. Обживаючи степові 

простори, катакомбні племена вели напівосіле господарювання, займалися відгінним 

скотарством. Поселення споруджували на незначних підвищеннях берегів великих рік. На 

узбережжі Орчика у межах Федорівської сільради виявлені окремі уламки ліпного посуду 

катакомбних племен, котрі засвідчують наявність невеликих стійбищ. 

Крім цього, тут досліджений рідкісний для катакомбних старожитностей культовий 

комплекс – Федорівський курган – поховально-жертовна споруда, що була місцем вирішення 

важливих питань у житті цих войовничих племен та принесення жертв богам [22, с. 8–9; 29, 

с. 73]. 

Ідеологічні уявлення місцевого населення раннього бронзового віку втілювалися у 

пам’ятках монументального мистецтва, насамперед, кам’яних стелах. Унікальним є 

Федорівський ідол (ХVIII–ХVII ст. до н. е.) з Федорівського кургану, що досліджувався у 

1987 р. Федорівська стела, знайдена поряд із курганом дещо раніше, належить до числа 

найбагатше декорованих кам’яних скульптур-стел епохи раннього металу України [30, с. 153–

160; 29, с. 23]. Вона вінчала вершину культового комплексу та відображала релігійні уявлення 

населення тієї епохи в Приорільських степах на Лівобережжі Дніпра [32, с. 8–86]. Скульптура 

має зображення з усіх чотирьох боків.  

З лицьового боку ідол відтворює постать людини з головою, руками, поясом, за яким 

вміщена вислообушна кам’яна сокира. Тут же містяться зображення лука, прикрас поясу та 

найцікавіша композиція із рельєфним зображенням «хвостатого» служителя культу-шамана, 

який виконує певний обряд поряд із конем. Принаймні, такою вбачається найпростіша 

інтерпретація цих зображень, з огляду на наявність чималого списку фахової літератури щодо 

пояснень сюжетів Федорівського ідола [29, с. 35–42] (рис. 3). 

Зворотній бік стели присвячений відтворенню не тільки «скелету» антропоморфної 

постаті – хребетний стовп і ребра, сідниць, а й втілює у давній композиції суто ідеологічні 

уявлення катакомбних племен. Пояс позаду перетинають контури двох стоп, які вважаються 

дослідниками знаками присутності верховного божества індоарійського пантеону – Вішну 

(рис. 4). Перерахунок графічних елементів зображення (сукупність рисок-ребер та хребта) 

складається у первісний місячний календар [30, с. 156–159], як засіб вирахування часу для 

здійснення перекочівок табунів худоби та настання нового місячного року. А бічні грані ідола 

замикають і поєднують зображення обох ширших площин скульптури. 

Датування Федорівського ідола вкладається в епоху фіналу раннього бронзового віку та 

припадає на другу чверть ІІ тис. до н. е., коли на базі катакомбних культур складалися 

передумови для формування нового культурного явища – бабинської кераміки або культури 

багатоваликової кераміки (XVII – поч. XVI ст. до н. е.), а у лівобережних степах зароджувався 

переселенський імпульс, що здійняв місцевих кочівників у їх походах до Кавказу, Малої Азії, 

Палестини і навіть Єгипту [29, с. 73; 3, с. 58].  
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Взагалі, колишня Константиноградщина (територія сучасного Карлівського р-ну) – це 

степові простори, звідки походять надзвичайно цікаві знахідки епохи бронзового віку. Серед 

них є керамічні та металеві знаряддя, фрагменти кам’яних та кістяних виробів, глиняна 

ложечка-тиглик, цілі форми ліпного посуду [26, с. 42; 33, с. 284]. Згадаємо, що кілька ямно-

катакомбних та катакомбних поховань було виявлено під час розкопок трьох курганів 1927 р. 

у сусідньому с. Климівці [27, с. 15; 26, с. 54]. Катакомбне поховання-кенотаф містилося і в 

насипу Федорівського кургану [33, с. 18–19]. Можливо, останнє призначалося не для 

вміщення до нього небіжчика, а задля здійснення якихось ритуальних дій у культі бога, що 

«помирав» і щовесни «відроджувався» на кшталт єгипетського Озіріса, яким міг бути 

ведичний Вішну «катакомбників» [30, с. 159]. 

З кін. ХVІ ст. до н. е. у степах Поорілля з’являється іраномовне населення зрубної 

культурно-історичної спільноти. Носії зрубних культур займалися скотарством і 

землеробством у заплавах річок та мешкали на берегах Орчика впродовж ХV–ХІV ст. до н. е., 

можливо, й на початку ХІІІ ст. до н. е. [20, с. 12]. 

Чотири зрубних поховання складали окремий родинний некрополь, який виявлено під 

час розкопок Федорівського кургану. Такі поховання здійснювалися за обрядами кремації (для 

еліти) та інгумації (маси рядових общинників). Обидва ці обряди були «присутніми» серед 

поховань названого кургану. Наприклад, поховання 1 було рештками трупоспалення і містило 

попелясту овальну «лінзу» від вогнища з кальцинованими (перепаленими) кістками тварин, а 

поряд стояв невеличкий ліпний гострореберний горщик-урна з останками дитячої кремації. 

Сусіднє поховання 2, котре належало чоловікові зрілого віку (40–45 років), вже виявилося 

інгумацією з північно-східною орієнтацією і здійснювалося на лівому боці скорчено під 

рештками дерев’яного перекриття у невисокому зрубі з дерева, вміщеному до ями [29, с. 16–

18]. Зрубні поховання відомі й серед захоронень Климівських курганів [25, с. 42]. 

За фінальної доби бронзового віку узбережжя Орчика освоїли племена бондарихинської 

(XII–X ст. до н. е.) та богуславсько-білозерської (XI–IX ст. до н. е.) культур. Фіно-угорське 

бондарихинське населення будувало свої поселення та стійбища на низьких берегах річки. А 

богуславсько-білозерські кочівники займалися здебільшого скотарством. Ці групи населення 

часом «співпрацювали», вели міжплемінний обмін і навіть торгівлю [24]. Перебування цих 

племен на території Федорівської сільської ради засвідчене знахідками уламків ліпного 

посуду. Інших артефактів поки що виявлено не було. 

Доба раннього залізного віку в степах південного сходу Полтавщини залишається майже 

зовсім недослідженою. До констатації цього факту М. Я. Рудинським ще на початку ХХ ст. за 

останні 100 років наукового вивчення можна додати зовсім мало [25, с. 48]. 

Відомо про кілька знахідок з околиць м. Карлівки: бронзове скроневе пізньоскіфське 

кільце-підвіску, оздоблене рядочком потрійних кульок [26, с. 50] та рамку невеликої пряжки 

чи схожої на неї оздоби вузди. Між Карлівкою і Федорівкою В. М. Щербаківським 1912 р. 

досліджувався курган із рештками пограбованого поховання пізньоскіфського часу, а в 

Федорівці «на горі» – неподалік Благовіщенської церкви – шляхобудівельними роботами ХХ 

ст. зруйнований насип кургану з похованням скіфського воїна-кочівника V–IV ст. до н. е. із 

залишками захисного обладунку та тригранними бронзовими вістрями стріл [31, с. 7–8]. 

Дещо краще виглядає справа із старожитностями сарматів. Відомо про виявлення 1927 р. 

експедицією О. К. Тахтая та М. Я. Рудинського трьох впускних поховань у насипах 

Климівських курганів. Більшість з них – жіночі середньосарматські І–ІІ ст. н. е. – 

супроводжувалися вишуканої форми ліпними сіро- та чорнолискованими глеками з ручками, 

у двох випадках додатково – ліпними простими горщиками, склопастовим намистом, 

мармуровим пряслицем тощо [31, с. 23–24]. Частина знахідок із комплексів сарматських 

климівських курганів була втрачена у роки Другої світової війни. 

Подібне доводиться констатувати й щодо старожитностей пізньоримського часу фіналу 

раннього залізного віку або другої чверті І тис. н. е. Саме у цей час Поорілля стало ареалом 

поширення старожитностей черняхівської культури (ІІІ – поч. V ст. н. е.), які залишив 

різноетнічний масив племен степового прикордоння Римської імперії. Це угруповання 
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племен – сармато-аланів, пізніх скіфів та скіфського за походженням лісостепового населення, 

деяких предків слов’ян, об’єднали у протодержавне утворення – «королівство Германаріха» – 

германці – так звані «готи-мігранти» [15, с. 141–145; 8, с. 27–29]. На наших землях у цьому 

«варварському» королівстві жили сармати та пізні скіфи, що де-інде залишили рештки 

невеликих селищ. Одне з таких поселень відоме за 20 км на північ від с. Федорівки, біля 

с. Білухівки, інше (передбачуване за кількома знахідками сіроглиняної гончарної кераміки) 

може бути виявлене вище за 3–4 км від села, на правобіччі притоки Орчика – р. Ланни [31, 

с. 9; 14, с. 195]. 

Між Климівкою та Федорівкою у 1950-ті рр. був виявлений чудово збережений 

черняхівський гончарний сіроглиняний глек із біконічним корпусом та ручкою, який є 

типовим зразком посуду початку ранньогунського часу [31, с. 70]. 

Від наступної половини тисячоліття, за епохи раннього середньовіччя, збереглися лише 

поодинокі свідчення заселення федорівських теренів. У окрузі відома лише одна, хоча й 

надзвичайно рідкісна, знахідка часу розселення й антських походів – уламок віртуозно 

виконаної пальчастої позолоченої та посрібленої фібули з Берестянки у межиріччі Орчика і 

Берестової за 15 км на схід від села [26, с. 52; 16, с. 103]. 

З розкопок Климівських курганів на південь від Федорівки походить й пара поховань 

болгарських кочівників, які тривалий час виступали чи не єдиними «слідами алано-хозарської 

культури, локалізованої на південно-східних територіях Полтавщини, що ніби говорили про 

нову відмінність культури, зв’язаної з Північним Кавказом» [26, с. 55–56]. Ці поховальні 

старожитності опубліковані лише попередньо та потребують детального вивчення [27, с. 55–

56; 32, с. 69–70]. Останнім часом подібні знахідки пов’язуються дослідниками з матеріальною 

культурою союзників мадяр – вихідцями з Хозарського каганату кабарами, що кочували у 

межиріччі Ворскли й Орелі в середині – другій половині ІХ ст. [10, с. 88–90; 11, с. 152–153]. 

До речі, про належність степів на південному сході сучасної Полтавщини до сфери 

інтересів хозар, принаймні з початку VIII ст., свідчать існуючі й досі гідроніми Кагамлик, 

Каганлик, Тагамлик тощо [1, с. 7]. Чи належали ці території Хозарії, наразі стверджувати 

достеменно важко, проте контроль за ними з боку кочівників у складі цієї середньовічної 

держави, напевне, існував. 

Відомо також, що з 1055 р. половці опанували степи, з яких вони витиснули печенігів та 

торків. Степові простори Лівобережного Подніпров’я увійшли до складу Половецької 

держави. Хоча половецькі орди мали й міста, та окремі роди-коліна половців жили у 

«переносних» поселеннях, які в руських літописах називалися «половецькими вежами». 

Найближчими сусідами для території історичної Полтавщини стали угруповання Бурчевичів – 

придніпровських половців. У ХІІ – на початку ХІІІ ст. територія сучасного Карлівського р-ну 

лежала поряд із «крайніми вежами» Землі Половецької [2, с. 112–116]. 

На узбережжі Орчика відомі знахідки половецьких стел, засвідчені обстеженнями 

полтавських учених-архівістів рубежу ХІХ–ХХ ст. [13, с. 124–125]. Залишки останнього з 

таких жертовників та місця позначення меж «батьківських» половецьких земель зберігалися 

на одному з курганів неподалік с. Білухівки Карлівського р-ну до середини ХХ ст. Звідти, вже 

у 1960-их рр. до музейної збірки у Полтаві надійшов уламок добре декорованої чоловічої 

половецької стели кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. із зображенням чоловіка в багатодекорованому 

шоломі з трьома косами на спині [20, с. 35]. Відомо про наявність у ХІХ ст. більше 10 стел у 

карлівських степах, здебільшого між Варварівкою та Федорівкою, й одна-дві – біля Климівки, 

у межиріччі річок Орчика й Берестової [2, с. 118]. 

Протистояння Русі «Дикому полю» або половецьким нападникам відклалося для огляду 

місцевих старожитностей знахідкою на узбережжі р. Орчик, поблизу с. Грякове Чутівського 

р-ну, поховання давньоруського дружинника, що супроводжувалося давньоруським мечем 

ХІІ ст. (на жаль, півтора десятки років тому викраденим із місцевого громадського музею). 

Знахідка може засвідчувати події 1185 р. – битву руської дружини з половцями, у якій русичі 

змусили половців утікати за Оріль. Битву очолювали князі Святослав Всеволодович та Рюрик 
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Святославич. У цілому ж, сам факт знахідки є свідченням русько-половецьких війн, котрі 

відбувалися у 1184–1194 рр. [2, с. 132]. 

Таким чином, місцеві Приорільські степи перебували під юрисдикцією половців 

наприкінці ХІ – на початку ХІІІ ст. У 1239 р. з монголо-татарською навалою Батия вони 

відійшли до складу нової держави – Золотої Орди [1, с. 7]. 

Ніяких матеріальних свідчень про пізньосередньовічні часи для території району не 

збереглося. Напевно, і з початку 60-их рр. XIV ст., коли великий князь Литовський Ольгерд 

(1345–1377 рр.) приєднав до Литви західну частину території Полтавщини, землі над Орчиком 

залишалися у володінні Західного улусу Золотої Орди та його наступників [28, с. 5–6]. 1482 р. 

ця територія, разом із басейнами Ворскли, Псла і Сули, зазнала нищівного спустошення від 

орд кримського хана Менглі-Гірея [19, с. 47]. 

За литовського панування лівобережні заворсклянські степи були пусткою, де могли 

кочувати лише окремі орди ногайців. Сюди навряд чи простягалися «уходи» староств із 

центрами у Черкаському та Канівському замках. Після Люблінської унії 1569 р., вже у складі 

Речі Посполитої, нижня течія Орчика почала прилягати, а то й входити до Орільських «уходів» 

Черкаської округи, де у віддалених землях українське та польське населення займалося 

рибальством, полюванням, ловлею бобрів і бортництвом [1, с. 9]. Такими вони залишалися й 

за приватного володіння польських магнатів Жолкевських, Конецпольських та 

Вишневецьких [19, с. 53–64].  

З формуванням у середині XVII ст. Української державності, територія Лівобережної 

України отримала новий адміністративно-територіальний поділ на полки та сотні [1, с. 11]. 

Полтавський полк, до першої полкової сотні якого входили і землі сучасної Карлівщини та 

місце заснування дещо пізніше с. Федорівка, був утворений не раніше початку червня 1648 р. 

З другої половини 1648 р. на територію полку почали активно переселятися втікачі з районів 

бойових дій Національно-визвольної революції, що сприяло заселенню наближених до 

«Дикого Поля» пусток Ворсклянсько-Орільського межиріччя [17, с. 21–32].  

Заселення цього регіону українцями пов’язане з осадженням сіл та слобід, заснуванням 

хуторів очільниками та козаками Полтавського полку. Можливо, у 70-ті рр. XVII ст. була 

заснована слобода Орчик, тоді ж виникла і Карлівка [12, арк. 2]. Ймовірно, що с. Федорівка 

також виникло під час цих історичних подій. 

Цікаво, що Перша полкова сотня Полтавського полку існувала до його ліквідації 1782 р. 

практично без територіальних змін. Одним із її сотників був Іван Красноперич (1684 р.) [17, 

с. 68]. Саме за іменем сотника, якому належали угіддя під Карлівкою, і був названий 

Красноперівський ліс біля Федорівки, площа якого наразі становить 315 га [21, с. 400]. Є 

переказ про заснування с. Федорівки козаком Федором, що прямував на Запоріжжя, а 

також існує точка зору В. М. Заруби, що виникнення села відбулося в останній третині 

XVII ст. [7, с. 191–192].  

Про освоєння степової долини в межах нижньої течії р. Орчик, де знаходиться 

с. Федорівка, свідчить присутність ще однієї археологічної пам’ятки – майдану. Майдан має 

«класичну» форму, у складі великого кільцевого останця та пари вусів. До нього тяжіють 2 

валоподібні підвищення додаткових вусів на схід і південний схід від насипу. Кільцевий 

останець майдану правильних округлих форм має діаметр 57 м, висоту 2,6 м, центральну 

заглибину в 1,5–1,6 м від рівня сучасної денної поверхні і пагорб-підвищення в 0,3 м з двома 

невеликими ямками у центрі. Прохід з пониженням близько 1,0 м наявний із південно-

західного боку, чітко відповідаючи місцю розміщення вусів. 

Вуса мають складну конструкцію – з подвійними чи потрійними підвищеннями-

гребенями висотою 1,7–2,0 м та вираженими улоговинами до 0,50 м. Вони видовжені, прямі у 

плані, протяжністю 32–35 м (рис. 2). 

Майдан – виразний об’єкт археології та промислового виробництва козацького часу, 

найкраще збережений у Карлівському р-ні. Це поховальна споруда скіфської доби, 

перетворена на промисловий об’єкт козацької епохи. Він виник у результаті поступового 
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вибирання, вилужування поряд і в долині річки, випарювання ґрунту-чорнозему з кургану на 

селітру для пороху у другій-третій чвертях ХVII ст. [9, с. 51]. 

З 1719 р. територія Полтавщини увійшла до складу Київської губ. Російської держави. З 

другої половини XVIII ст. царський уряд посилив колонізаторську політику, сприяючи 

заснуванню сіл та закріпаченню селян [18, с. 105]. 

У цей період і відбулося остаточне заселення Приорілля і басейну р. Орчика, це було 

пов’язане також з розгортанням будівництва величної фортифікаційної споруди – Української 

лінії, що проходила безпосередньо південно-західними землями Полтавщини, вздовж річок 

Берестової й Орелі. Вона споруджувалася як укріплений кордон з метою запобігання 

вторгнень ворожих сил. Бо саме з середини 30-их рр. XVIII ст. вся Лівобережна Україна стала 

північним театром воєнних дій і основною базою діючої армії в російсько-турецькій війні 

1735–1739 рр. Тому жителі прилеглих районів Полтавського полку несли службу з охорони 

лінії від татарських набігів [4, с. 5; 17, с. 96]. Надорчанські степи у цей період входили до 

списку цих земель. Адже підтверджено, що одним із авторів проєкту Української лінії 

вважається генерал Йоган-Бернгард Вейсбах, який володів Карлівською вотчиною, до якої 

входило і с. Федорівка [4, с. 8]. 
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Mariia Kovalenko 

ARCHAEOLOGICAL EVIDENCE OF SETTLEMENT OF THE TERRITORY OF 
NADORCHANSKYI REGION 

The article considers the oldest evidence of the settlement of the Nadorchanskyi steppes and 

the history of the formation of Fedorivka village of Karlivka district in Poltava region through the 

analysis of archeological finds and other historical sources. 

Key words: Fedorivka village, Karlivka district, Orchyk, archeology, sites, mound, Yamna 

culture, Catacomb culture, Srubna culture, Bronze Age, Iron Age, Scythians, Sarmatians, nomads, 

early Middle Ages, Chernyakhіv culture, late Middle Ages, Cumans, Cossacks, Poltava regiment, 

Ukrainian line. 

 
Рис. 1. Картосхема розташування 11 груп курганів на території 

 с. Федорівка Карлівського р-ну Полтавської обл. 
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Рис. 2. Майдан ІІ, розташований навпроти південної околиці  

с. Федорівка. План (за В.В. Шерстюком) 
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Рис. 3. Лицьовий бік Федорівського ідола. Фото О.Б. Супруненка 

 
Рис. 4. Зворотній бік Федорівського ідола. Фото О.Б. Супруненка 
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Олена Колибенко, Олександр Колибенко 

(Переяслав) 

 

«ЖОНУ СВОЮ ЛЮБІТЕ, АЛЕ НЕ ДАЙТЕ ЇМ НАД СОБОЮ ВЛАСТІ»: ДРУЖИНИ 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИХ КНЯЗІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІ – 30-ИХ РОКІВ ХІІ 

СТОЛІТТЯ У ПИСЕМНИХ ДЖЕРЕЛАХ 
 

У статті проаналізовано наявну в джерелах інформацію про дружин князів Переяславля 

Руського другої половини ХІ – 30-их рр. ХІІ ст. Особливу увагу приділено персоні Гіти 

Вессекської – першої дружини Володимира Мономаха. 

Ключові слова: князь, княгиня, Переяславль Руський, шлюб, Володимир Мономах, Гіта 

Вессекська. 

 

Джерела донесли до нас імена близько 100 переяславців ХІ–ХІІІ ст., до числа яких 

входять й імена усіх 23-ох переяславських князів. Це й не дивно, враховуючи їх високий (для 

Переяславля Руського – найвищий із можливих) соціальний статус. На перший погляд, 

здавалося б, що й дружини («жони») цих князів, а деякі з князів були одружені двічі й тричі, – 

також мали б залишити свій слід в історичних джерелах, хоча б у вигляді згадок їх імен. Однак, 

реально все виглядає дещо інакше – жіночі імена зустрічаються у джерелах дуже рідко. Про 

дружин окремих переяславських князів у джерелах взагалі немає ніяких згадок (невідомо, чи 

вони й існували), частина з дружин князів залишилися у джерелах безіменними, і лише окремі 

з них згадуються там під своїми іменами (княжими, хрестильними чи чернечими). 

Метою даної статті є спроба проаналізувати наявну у джерелах інформацію про дружин 

трьох переяславських князів – Всеволода Ярославича, Володимира Мономаха та Ярополка 

Володимировича. Наскільки наведена у заголовку цитата з «Повчання» Володимира 

Мономаха відповідала дійсному стану речей у стосунках князів із своїми дружинами? 

На даний час з різних джерел відомо про існування дружин у 20-ти з 23-х князів 

Переяславля Руського. Нічого не відомо про дружин лише трьох переяславських князів – 

Ростислава-Михаїла Всеволодовича (молодшого сина Всеволода Ярославича), Святослава 

Володимировича (одного із синів Володимира Мономаха від першого шлюбу) та Ярослава 

Мстиславича Красного (молодшого сина Мстислава Юрійовича – восьмого сина Юрія 

Долгорукого). Всі троє названих князів могли бути одружені, а могли й не бути одружені на 

момент своєї смерті (двоє останніх померли і були поховані у Переяславлі Руському), однак 

вірогідніше, що вони все-таки мали дружин, які не залишили про себе жодної згадки у 

джерелах. 

Що ж стосується дружин інших переяславських князів, то вони залишили про себе сліди 

різної «яскравості». Це було пов’язано з різноманітними причинами, серед яких не останню 

роль грала й «вага» їх чоловіка у княжому середовищі. Однак, джерела часто не називають 

імен дружин навіть великих київських князів, особливо, якщо це були другі чи треті дружини. 

Розглянемо інформацію про дружин кількох найвизначніших переяславських князів, 

розмістивши їх для зручності у порядку хронології княжінь їх чоловіків у Переяславлі 

Руському. 

І одразу першою в нашому списку буде одна з найродовитіших представниць цього 

стану, перша дружина першого переяславського князя Всеволода-Андрія Ярославича Марія-

Анастасія – донька візантійського імператора Константина ІХ Мономаха. Причини й 

обставини її приїзду на Русь та подальша доля химерним способом переплелися зі складним 

вузлом русько-візантійських стосунків 40-60-их років ХІ ст., а її родовід та поява на світ 

розкривають деталі внутрішньовізантійської імператорської «кухні» другої чверті того ж 

століття. 

Л.В. Войтович, характеризуючи перший шлюб Всеволода Ярославича, відзначав: «У 

1046 р. одружився з родичкою візантійського імператора Костянтина ІХ Мономаха. Ім’я її 
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було Марія (згідно печатки) чи Анастасія (за Видубицьким пом’яником). Можливо одне з імен 

чернече (перед смертю княгиня могла прийняти чернецтво, як це тоді практикувалося). Марія-

Анастасія була племінницею імператора або його дочкою від першого шлюбу, коли він ще не 

був імператором. За версією Л. Махновця вона народилася від фаворитки Склірини, з якою 

Костянтин ІХ одружився по смерті імператриці Зої. Марія-Анастасія померла у 1067 р.» [1, 

с. 318]. 

Що ж ми знаємо з джерел про походження майбутньої матері Володимира Мономаха? 

Візантійський письменник ХІ ст. Михаїл Пселл написав надзвичайно цікавий та 

інформативний твір «Хронографія», значну частину якого присвятив Константину ІХ 

Мономаху – дідові Володимира Всеволодовича Мономаха по лінії матері, тобто тестеві 

Всеволода Ярославича. 

Михаїл Пселл вважав рід Константина Мономаха знатним, як і Михаїл Атталіат. Однак, 

Я.М. Любарський з цього приводу відзначив, що «первое упоминание (и то не бесспорное) 

представителя этой семьи относится к Х в. По сведениям армянского писателя Аристакеса 

Ластиверци, … отец Константина, Феодосий, был «верховным судьей» при Василии ІІ» [11, 

с. 277, прим. 8]. «Вірменський» слід Константина Мономаха простежується також у його 

родичів по материнській лінії, наприклад, у Лева Торніка, про бунт якого повідомляє все той 

же Пселл. Я.М. Любарський прямо вказує, що «Лев Торник – выходец из старинной армянской 

семьи Торников. После прихода к власти Константина Мономаха был вызван в 

Константинополь, получил титул патрикия, а затем веста. Здесь Пселл именует Торника 

έξανέφιος, т. е. троюродным братом или племянником Мономаха, однако в другом случае он 

называет его άνεφιός (т. е. двоюродным братом или племянником) сестры Константина 

Мономаха» [11, с. 282, прим. 71]. 

Про від’їзд на Русь доньки візантійського імператора грецькі джерела нічого не 

повідомляють, та це й не дивно – родинні зв’язки з варварами, якими були в очах греків руси, 

не вважалися чимось пристойним, а віддавати варварам принцесу з імператорського дому 

взагалі було ганебним, як про це спеціально зазначив Константин Багрянородний у своєму 

трактаті «Про управління імперією» [8, с. 59–63]. Крім того, слід враховувати той факт, що 

матір’ю майбутньої дружини молодшого Ярославового сина Всеволода була не третя дружина 

Константина Мономаха імператриця Зоя (на момент їх шлюбу 11 червня 1042 р. їй уже 

виповнилося 60 років), і навіть не перша чи друга покійні дружини. Матір’ю була його 

коханка, багаторічна супутниця по вигнанню Марія Склірина – племінниця або двоюрідна 

сестра його другої дружини (доньки сестри Романа ІІІ Пульхерії та Василія Скліра) [11, с. 278, 

прим. 32]. Ця коханка померла від несподіваної хвороби близько 1045 р., схоже, що її 

отруїли [11, с. 279, прим. 33, 43]. 

Очевидно, що династичний шлюб був обов’язковою умовою мирної угоди з боку Києва 

(як і повернення полонених русів). Тому Константин під виглядом «порфірородної» принцеси 

відіслав у Київ власну народжену не у шлюбі доньку від звичайної, хоч і дуже красивої жінки. 

Дівчині цій на момент шлюбу мало бути щонайменше 12 років (мінімальний шлюбний вік для 

дівчат у греків), що до певної міри пояснює, чому Володимир Мономах народився не у 1047 

чи 1048 р., а лише у 1053 р. Отже, Марія, майбутня мати Володимира Мономаха, народилася 

найпізніше десь у 1034 р., коли її батько ще не був імператором, а був приватною заможною 

людиною, що перебувала у вигнанні. З приводу неї Л.Є. Махновець відзначив: «Що перша 

жона Всеволода Ярославича, мати Володимира (його хрестильне ім’я – Василій) Мономаха, 

звалася Марія, про це свідчать найновіші сфрагістичні дослідження; за гіпотетичними даними 

Видобицького синодика, вона мала ім’я Анастасія; це, очевидно, її друге ім’я. (…) Померла 

Марія, за Татіщевим, 1067 р.» [9, с. 98, прим. 1 до 1053 р.]. 

Хоч багатьом відомостям В.М. Татіщева довіряти не можна, в даному випадку, вірогідно, 

він не помилився з розрахунками – Марія дійсно померла десь у кінці 1067 – на початку 

буремного 1068 р. Безумовно, навряд чи вона могла у цей рік народити Всеволоду ще й доньку 

Янку (Анну, Іоанну), роком народження якої Л.В. Войтович вважає 1068: «Народилася 

близько 1068 р. Померла 3.11.1113 р. Канонізована православною церквою. 
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У 1074 р. була заручена з візантійським царевичем Костянтином Дукою, пізнішим 

номінальним співправителем Олексія Комнена. Царевич загинув у битві з норманами при 

Діррахії у 1081 р. Шлюб не відбувся. Янка повернулася з Візантії черницею» [1, с. 456]. 

Коментуючи першу згадку про Янку в Іпатіївському літопису, Л.Є. Махновець у 

примітці до статті 6594 (1086) р. вказав: «За грецькими джерелами та науковими 

дослідженнями, Янка (Анна) була нареченою Константина, сина візантійського імператора 

Константина Х Дуки і його другої жони Євдокії Макремволітиси, але шлюб не відбувся, бо 

нареченого силоміць постригли в ченці, а тоді постриглася в черниці і Янка» [9, с. 126, 

прим. 1]. 

В.В. Богуславський відзначає, що Янка була старшою з чотирьох доньок Всеволода 

Ярославича від шлюбу з візантійською царівною, донькою Константина ІХ Мономаха. Дату її 

народження він визначає надзвичайно широко – друга половина ХІ ст. [12, с. 38]. 

На думку Д.В. Донського, «Янка (в крещ. – Анна или Иоанна) Всеволодовна, дочь вел. 

кн. В. Ярославича и Марии (?), дочери визант. имп. Константина ІХ Мономаха (ум. 11 янв. 

1055). 

Дата и место ее рождения неизвестны. Возможно, ее небесной покровительницей была 

Иоанна, одна из жен-мироносиц (пам. – воскресенье 3-й недели по Пасхе), в честь которой она 

и была названа. В таком случае рождение девочки могло произойти в кон. апреля – мае месяце. 

В 1073–1074 гг. ее отец Всеволод и дядя Святослав вступают в переговоры с визант. имп. 

Михаилом VII Парапитаком (уб. ок. 1090), сыном имп. Константина Х (из Дуков; ум. 21 мая 

1067) о возможном заключении брака между Янкой и его братом Константином. Существует 

предположение, что Янка даже была помолвлена, но брак не состоялся. Ее жених, по 

свидетельству современников, бесстрашный воин, погибает 18 окт. 1081 г. в битве с 

норманнами при г. Диррахии» [3, с. 659–660]. 

Отже, якщо спробувати поєднати між собою усі ці матримоніальні та інші обставини, 

пов’язані з Янкою Всеволодівною, то найвірогіднішим часом її народження є кінець 50-их рр. 

ХІ ст. (1059–1060 рр.). Таким чином, Марія народила її у період переяславського княжіння 

Всеволода Ярославича, інші ж його доньки, очевидно, були народжені вже другою дружиною 

Анною. 

Повертаючись до шлюбу Марії з Всеволодом Ярославичем зазначимо, що завдяки йому 

Ярослав Володимирович став близьким родичем (сватом) візантійського імператора, значно 

піднявшись у ієрархії правовірного світу. Оскільки Володимир Мономах народився у 1053 р., 

а Константин ІХ Мономах помер 11 січня 1055 р., то візантійський імператор, очевидно, 

отримав від своєї доньки (чи від Ярослава Володимировича – до його смерті у лютому 1054 

р.) звістку про народження внука у Переяславі. Як потім виявиться, це був єдиний онук 

Константина ІХ Мономаха, що, очевидно, й дало йому право успадкувати імператорське 

прізвисько, з яким він і увійшов у історію. 

Таким чином, Марія прожила у шлюбі з Всеволодом Ярославичем приблизно 21–22 

роки, значну частину з них вона провела у Переяславі, на княжому дворі (1053–1067 рр.), лише 

перед смертю ставши черницею. Загалом вона прожила близько 33–35 років. 

Через певний проміжок часу після смерті першої дружини Марії-Анастасії (можливо, 

місяців через 8–10), Всеволод Ярославич одружився вдруге. Його другою дружиною стала 

донька одного з численних половецьких ханів. Її автохтонне, половецьке ім’я джерела не 

називають, натомість у літописах зазначено ім’я, яке вона отримала під час хрещення, 

безпосередньо перед весіллям – Анна. 

Про друге одруження Всеволода Ярославича у літописах нічого немає, однак зрозуміло, 

що воно стало результатом закріплення певної союзницької угоди з одним із ханів якогось 

половецького угруповання. У цей період (1068–1069 рр.) Всеволод був надзвичайно 

зацікавлений у військовій допомозі. 

Перша згадка його другої дружини (без вказівки її імені) розміщена у літопису вже після 

смерті самого Всеволода й пов’язана із загибеллю під час битви на р. Стугні її єдиного сина – 

переяславського князя Ростислава Всеволодовича. У Іпатіївському літописі вказано (переклад 
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та вставки Л. Махновця), що князь Ростислав утонув у р. Стугні «в день святого Вознесіння 

господа нашого Ісуса Христа, місяця травня [у] двадцять і шостий [день]. 

А Ростислава, шукавши, знайшли в ріці. І, взявши його, принесли його до Києва. І 

плакала за ним мати його [княгиня Анна], і всі люди плакали за ним сильно, юності його 

заради. І зібралися єпископи, і попи, і чорноризці, і, співи належні співавши, положили його в 

церкві святої Софії коло отця його» [9, с. 134]. 

Вдруге княгиня Анна (знову не названа по імені) згадується у літопису під час подій, 

пов’язаних з осліпленням князя Василька Ростиславича. Після вчинення цього злочину, князі 

Володимир Мономах, Давид і Олег Святославичі розпочали підготовку до походу на Київ, 

супроти великого київського князя Святополка Ізяславича (переклад та вставки Л. Махновця): 

«Назавтра ж Володимир, і Давид, і Олег збиралися [іти] через Дніпро на Святополка, а 

Святополк хотів утекти з Києва. Та не дали йому кияни втекти, а послали [вдову] Всеволодову, 

княгиню [Анну], і митрополита Миколая до Володимира, (…) Всеволодова княгиня і 

митрополит прийшли до Володимира, і молили обоє його, і повідали благання киян – щоб 

уладнати мир, і берегти землю Руську, і боротися з поганими. І, це почувши, Володимир 

розплакався і сказав: «Воістину отці наші і діди наші оберегли Руськую землю, а ми її хочем 

погубити». І схилився він на мольбу княгинину, бо поважав він її, як матір із-за отця свого, 

адже вельми він був любий отцю своєму. За життя [його] і по смерті він не ослухався його ані 

в чому, тому і послухав він її, як матері. І митрополита він так само поважав, [його] сан 

святительський, і не ослухався мольби його. (…) 

Княгиня ж, побувши у Володимира, прийшла до Києва і повідала всю річ 

[Володимирову] Святополкові і киянам, – що мир буде» [9, с. 150]. 

І, нарешті, в літописній згадці Іпатіївського літопису під 1111 роком, де розповідається 

по її смерть та поховання, княгиню названо по імені (переклад і вставки Л. Махновця): «Того 

ж року преставилася княгиня Анна, [удова] Всеволодова, місяця жовтня у сьомий день, і 

покладена була в [церкві] святого Андрія [Первозванного], в монастирі» [9, с. 169].  

Таким чином, увесь історично значущий життєвий шлях другої дружини Всеволода 

Ярославича вкладається у період від її одруження десь у другій половині 1069 р. й до її смерті 

7 жовтня 1111 р. (приблизно 42 роки). Враховуючи, що шлюбний вік для дівчат у половців та 

інших степових та південних народів наступав десь у 12–13 років, то княгиня Анна прожила 

нормальне, як по міркам того часу, життя – приблизно 54–55 років – таким був середній вік 

життя більшості руських князів. Отже, народилася вона приблизно у 1055–1056 рр. і була на 

років 25–26 молодшою за свого чоловіка Всеволода Ярославича (1030 р. н.). Також молодшою, 

хоч і не набагато, вона була й від старшого Всеволодового сина Володимира Мономаха – 

приблизно на 2–3 роки. Звісно, що Володимир Мономах поважав її як матір виключно через 

повагу до свого батька, будучи, фактично, її ровесником. 

Крім сина Ростислава, який загинув у віці приблизно 23-х років і міг уже сам бути 

одружений, Анна народила ще й щонайменше трьох доньок – Євпраксію, Катерину та ще одну, 

невідому на ім’я, яка померла 1089 р., ще за життя батька. Про Катерину відомо, що вона була 

черницею й померла 11 липня 1108 р. Найвідомішою ж з доньок Анни є Євпраксія-Адельгейда 

Всеволодівна, яка народилася близько 1071 р., 1083 р. була заручена з Генріхом фон Штаде, 

сином маркграфа Південної Саксонії, й прожила у Західній Європі досить насичене подіями 

складне життя, після чого повернулася в Русь і 6 грудня 1106 р. стала черницею у 

переяславському монастирі, а 9 липня 1109 р. у віці приблизно 38 років померла й була 

похована у Києво-Печерському монастирі біля південних воріт [1, с. 457]. 

Наступний переяславський князь Володимир Мономах, на відміну від свого батька 

Всеволода Ярославича, мав за життя не двох, а трьох дружин, про яких відомо з джерел. 

Першою з них є надзвичайно цікава історична персона Гіта Вессекська або Гіда 

Гарольдівна. Л.В. Войтович, розповідаючи про Володимира Мономаха, пише: «Бл. 1070 р. 

одружився з Гітою, дочкою англійського короля Гаральда ІІ, який загинув у битві з норманами 

при Гастінгсі (14.10.1066 р.). Гіта (*бл. 1060) була вивезена близькими у Швецію, а звідти 
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потрапила на Русь. Вона померла 7.05.1107 р. у Смоленську. Версії, що це була друга дружина, 

незнана з імені, а Гіта Гаральдівна померла раніше, виглядають бездоказовими» [1, с. 456]. 

Іншої точки зору дотримується О.В. Назаренко, який використовує надзвичайно цікаве 

іноземне джерело. Мова йде про одне із чудес (про «руського короля Гаральда»), які 

агіографічна традиція західної церкви приписує св. вмч. Пантелеймону Нікомідійському, що 

постраждав при імператорі Діоклетіані у 303 р. Названий дослідник зазначає, що головними 

дійовими особами цього чуда є князь Мстислав Володимирович (помер у 1132 р.), старший 

син великого київського князя Володимира Всеволодовича Мономаха (1113–1125), та його 

мати Гіда, донька останнього англосаксонського короля Гаральда (січень – жовтень 1066 р.), 

що загинув у боротьбі з норманами Вільгельма Завойовника (1066–1087) у битві при Гастінгсі 

в 1066 р. Текст джерела дійшов у складі двох збірників, що походять із монастиря 

св. Пантелеймона в Кельні, заснованого кельнським архієпископом Бруно, молодшим братом 

німецького імператора Оттона І. Опис чуда про Мстислава Володимировича є частиною 

проповіді в день св. Пантелеймона, автором якої є Руперт, відомий церковний письменник 

першої половини ХІІ ст., настоятель монастиря у Дойці поблизу Кельна: «Арольд, король 

народа Руси, который жив и сейчас, когда мы это пишем, подвергся нападению медведя, 

распоровшему ему чрево так, что внутренности вывалились наземь и он лежал почти 

бездыханным, и не было надежды, что он выживет. Находясь в болотистом лесу и удалившись, 

не знаю, по какой причине, от своих спутников, (…) он подвергся, как мы уже сказали, 

нападению медведя и был изувечен свирепым зверем, так как у него не оказалось под рукой 

оружия и рядом не было никого, кто мог бы прийти на помощь. Прибежавший на его крик, 

хотя и убил зверя, но помочь королю не смог, ибо было уже слишком поздно. С рыданиями 

донесли его на руках до ложа, и все ждали, что он испустит дух. Удалив всех, чтобы дать ему 

покой, одна мать осталась сидеть у постели, помутившись разумом, потому что, понятно, не 

могла сохранить трезвость мысли при виде таких ран своего сына. И вот, когда в течение 

нескольких дней, отчаявшись в выздоровлении раненого, ожидали его смерти, так как почти 

все его телесные чувства были мертвы и он не видел и не слышал ничего, что происходило 

вокруг, вдруг предстал ему красивый юноша, приятный на вид и с ясным ликом, который 

сказал, что он врач. Назвал он и свое имя – Пантелеимон, добавив, что любимый дом его 

находится в Кельне. Наконец, он указал и причину, по какой пришел: «Сейчас я явился, 

заботясь о твоем здравии. Ты будешь здрав, и ныне твое телесное выздоровление уже близко. 

Я исцелю тебя, и страдание и смерть оставят тебя». А надо сказать, что мать короля, которая 

тогда сидела в печали, словно на похоронах, уже давно просила сына, чтобы тот с миром и 

любовью отпустил ее в Иерусалим. И вот, как только тот, кто лежал все равно что замертво, 

услышал в видении эти слова, глаза [его] тотчас же открылись, [к нему] вернулась память, 

язык обрел движение, а гортань – звуки, и он, узнав мать, рассказал об увиденном и сказанном 

ему. Ей же и имя, и заслуги Пантелеимона были уже давно известны, и она, по щедротам 

своим, еще раньше удостоилась стать сестрою в той святой обители его имени, которая служит 

Христу в Кельне. Когда она услышала это, дух ее ожил, и от голоса сына мать встрепенулась 

и в слезах радости воскликнула громким голосом: «Сей Пантелеимон, которого ты, сын мой, 

видел, – мой господин! Теперь и я отправлюсь в Иерусалим, потому что ты не станешь [теперь 

этому] препятствовать, и тебе Господь вернет вскоре здоровье, раз [у тебя] такой заступник». 

И что же? В тот же день пришел некий юноша, совершенно схожий с тем, которого король 

узрел в своем видении, и предложил лечение: применив его, он вернул мертвому – вернее, 

безнадежно больному – жизнь, а мать с радостью исполнила обет благочестивого 

паломничества» [10, с. 585–588]. 

Мати Мстислава-Гарольда Гіда Гарольдівна мала якісь особливі зв’язки з кельнським 

монастирем св. Пантелеймона ще до свого шлюбу з Володимиром Мономахом. Відомо, що 

родина загиблого у 1066 р. короля Гарольда Годвінсона, після завоювання норманами Англії, 

до свого переїзду в Данію до короля Свена Естрідсена деякий час жила у Фландрії, яка 

відносилася до діоцезу кельнських архієпископів. Отже, свідчення про події, що відбулися з 
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Мстиславом-Гаральдом, які були відображені у проповіді Руперта, потрапили до Кельна від 

самої Гіди Гарольдівни, записаної до того ж у синодик монастиря св. Пантелеймона у Кельні. 

Дослідниця політичних і шлюбних зв’язків британських династій з Рюриковичами у ІХ–

ХІ ст. М.Р. Гаврилишин пише: «Інформація про цей шлюб, а також про особу англійської 

принцеси, дружини онука Ярослава Володимировича є надзвичайно обмеженою. Синтезовані 

відомості з різних джерел дозволяють науковцям переконливо стверджувати, що Ґіта 

Вессекська (в українській історіографії – Гарольдівна) була донькою останнього 

англосаксонського короля Гарольда ІІ Годвінсона та Едіт Сваннек (приблизно 1025–1086), 

представниці знатного англосаксонського роду з Мерсії. За даними англосаксонської хроніки, 

після загибелі короля та поразки англійського війська у битві при Гастінгсі (1066) сім’я 

Годвінсонів, рятуючи життя, змушена була покинути територію Англійського королівства, як 

це зробило багато інших представників англосаксонської знаті. Ґіта разом із братами втекла 

спочатку до Фландрії, а звідти (за нез’ясованих обставин) – до Данії. Як повідомляв Саксон 

Граматик, данський король Свен Естрідсен із почестями прийняв синів Гарольда Годвінсона 

при дворі, а його доньку видав заміж за Вальдемара, короля Русі. Особу останнього історики 

ототожнюють із онуком Ярослава Володимировича – князем смоленським Володимиром 

Всеволодовичем» [2, с. 152]. 

Вона також, вперто ігноруючи західноєвропейські джерела, називає датою смерті Гіти 

чомусь 1117 р. [2, с. 151], а дату народження визначає так: «Рік народження Ґіти Вессекської 

достеменно невідомий, однак враховуючи, що вона народилася від першого шлюбу Гарольда 

ІІ із Едітою Лебединою Шиєю і була молодшою за своїх братів, її народження датують 

періодом між 1050-м та 1060-м рр.» [2, с. 153, прим. 1].  

Своє ім’я Гіта (Гіда) отримала на честь своєї бабусі Гіди – сестри данського ярла Ульва, 

яка одружилася з вессекським ярлом Годвіне у 1019–1020 рр. [10, с. 481]. Про це пише й 

М.Р. Гаврилишин: «Годвінсонів, як і Рюриковичів, із скандинавськими правителями 

поєднували тісні родинні зв’язки. Батько Гарольда ІІ – ярл Вессексу Годвін (1018–1053) був 

одружений із донькою данського правителя Торкіля Спарклінга – Ґітою Торкельсдоттір (997–

1069). Одним із братів дружини Годвіна Вессекського був ярл Ульф» [2, с. 161]. 

Однак, повернемося до шлюбу Гіти з Володимиром Мономахом, який і став причиною 

її появи на Русі. Аналізуючи можливі мотиви цього шлюбу, О.В. Назаренко зазначає: 

«Одновременность немецко-черниговских и немецко-датских переговоров на общую тему 

наводит на мысль, что инициатива, проявленная датским королем при заключении брака Гиды 

и Владимира Мономаха, могла быть связана именно с этими переговорами. В силу сказанного 

нам кажется, что женитьбу Всеволодовича на английской принцессе-изгнаннице, протеже 

датского короля, надо рассматривать как проявление скоординированной международной 

политики Святослава и Всеволода в 1069–1072 годах, направленной на изоляцию польского 

князя Болеслава ІІ, главного союзника Изяслава Ярославича. 

В таком случае брак Владимира Мономаха должен был быть заключен в период между 

1072 (немецко-датская встреча в Бардовике состоялась летом предыдущего года) и 1074 г. 

Датировать присоединение Всеволода к немецко-датско-черниговской коалиции против 

Польши более поздним временем нет оснований, так как на рубеже 1074–1075 гг. «польский 

вопрос» потерял актуальность для младших Ярославичей» [10, с. 524]. 

Дійсно, будь-який династичний шлюб доби Середньовіччя здійснювався виключно з 

політичних мотивів. Що ж стосується королівських доньок, які рано залишилися без батьків, 

то питання їх шлюбів вирішували старші близькі родичі чоловічої статі: «Оскільки Свен 

Естрідсен доводився Ґіті дядьком, а за відсутності старших представників її сім’ї чоловічої 

статі в період її перебування у Данії, вважався її опікуном, він, отже, міг вирішувати питання 

про шлюб Ґіти Гарольдівни» [2, с. 162]. 

Відзначимо, що здійснений нами аналіз основних часово-просторових параметрів 

життєдіяльності Володимира Мономаха (усіх зафіксованих джерелами його пересувань по 

території Східної та інколи Центрально-Східної Європи кінця 60-их рр. ХІ – першої чверті ХІІ 

ст.), дозволяє стверджувати, що весною 1074 р. Володимир Мономах здійснив довгий (близько 
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700 км) перехід з Володимира Волинського до Переяслава саме з метою одруження. Очевидно, 

що його майбутня дружина Гіта Вессекська на цей момент уже була привезена до Києва та 

Переяслава, до Володимирового батька Всеволода, за наказом якого 21-річний молодий князь 

Володимир і мав одружитися. Після Великодня, який у тому році був 20 квітня, він, вже з 

молодою дружиною, повернувся знову до Володимира Волинського, пройшовши ті ж самі 700 

км [6, с. 46]. 

У наступні 14 років Гіта народила кількох дітей. За нашими розрахунками, що 

спираються на достовірно відомі факти із життя Мономахової родини, обставини народження 

дітей у Володимира Мономаха у першому шлюбі з Гітою були такі: 

старший син Мстислав-Федір-Гарольд народився 1076 р., названий на честь 

тьмутороканського, потім – чернігівського князя Мстислава Володимировича Красного 

(пом. бл. 1034 р.), шостого сина великого київського князя Володимира Святославича, або на 

честь новгородського, потім – полоцького князя Мстислава Ізяславича (пом. 1069 р.), сина 

великого київського князя Ізяслава Ярославича, та на честь батька Гіти Вессекської Гарольда 

Годвінсона. Місце народження – Володимир Волинський, хрещений батько – Олег 

Святославич, двоюрідний брат Володимира Мономаха, син на той час великого київського 

князя Святослава Ярославича; 

син Ізяслав народився на початку весни 1078 р., названий на честь полоцького князя 

Ізяслава Володимировича (пом. бл. 1001 р.), другого сина великого київського князя 

Володимира Святославича. Місце народження – Чернігів, хрещений батько – двоюрідний брат 

Володимира Мономаха Олег Святославич, на той момент, фактично, – князь-ізгой. Хрещення 

відбулося 9 квітня 1078 р.; 

син В’ячеслав народився бл. 1080 р., названий на честь смоленського князя В’ячеслава 

Ярославича (пом. бл. 1057 р.), шостого сина великого київського князя Ярослава 

Володимировича. Місце народження – Чернігів; 

син Святослав народився бл. 1084 р., названий на честь великого київського князя 

Святослава Ярославича (пом. 1076 р.), другого сина великого київського князя Ярослава 

Володимировича. Місце народження – Чернігів; 

донька Марія (Маріца) народилася бл. 1086 р., названа на честь матері Володимира 

Мономаха Марії (пом. бл. 1067–1068 р.), доньки візантійського імператора Константина ІХ 

Мономаха. Місце народження – Чернігів; 

син Ярополк народився бл. 1088 р., названий на честь володимиро-волинського князя 

Ярополка Ізяславича (загинув 22.11.1087 р.), сина колишнього великого київського князя 

Ізяслава Ярославича. Місце народження – Чернігів [7, с. 42–43]. 

Три молодших сина Мономаха та Гіти (В’ячеслав, Святослав та Ярополк) у майбутньому 

стали переяславськими князями. Оскільки джерела зафіксували 5 синів Гіти та лише одну її 

доньку, то можна висловити здогад про можливе народження нею ще однієї чи кількох доньок, 

які не потрапили на сторінки літописів. У цьому немає нічого дивного. Адже й сама Гіта там 

також жодного разу прямо не згадується. З цього приводу М.Р. Гаврилишин відзначає: «Немає 

інформації про дружину Володимира Всеволодовича й у руських літописах. Німецький 

історик М. Баумгартен, досліджуючи генеалогію династії Рюриковичів, звернув увагу на те, 

що в літописах Ґіта Гарольдівна жодного разу прямо не згадана. Факт відсутності в руських 

літописах таких відомостей не є екстраординарним. Для місцевих літописців постаті 

князівських дружин і доньок були малоцікавими, тож навіть про доньок Ярослава 

Володимировича ми переважно дізнаємося із скандинавських та інших джерел. Попри це, 

ПВЛ та «Повчання дітям» Володимира Всеволодовича містять опосередковані згадки про 

англійську принцесу. О. Назаренко зазначив, що в цих джерелах про Ґіту Вессекську йдеться 

лише в контексті повідомлення про її смерть і, що важливо зауважити, не під її властивим 

іменем. Так, наприклад, у ПВЛ жінку згадують безособово як «Володимиряя мати» та не 

додають жодної іншої уточнювальної інформації [2, с. 153–154]. 

Повертаючись до питання дати смерті Гіти, зазначимо, що вона збереглася у джерелах. 

Як пише О.В. Назаренко, «предположение превратится в уверенность, если принять к 
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сведению неоспоримые данные об особых связях жены Мономаха и матери Мстислава с 

кельнским монастырем св. Пантелеимона. В синодике этого монастыря среди лиц, 

подлежащих поминовению «в VI-е иды марта [в день] исповедников Палатина и Фирмиана», 

т. е. 10 марта, значится: «† королева Гида» [10, с. 596]. 

Отже, княгиня Гіда померла 10 березня, але якого року? Цю проблему шляхом 

співставлення цілої низки даних різноманітних джерел, на нашу думку, вдало вирішив 

О.В. Назаренко: «В результате картина вырисовывается с максимальной определенностью. В 

1097 г. у Мстислава родился первенец – Всеволод-Гавриил; в том же году произошел случай, 

описанный Рупертом; в 1098 г. выздоровевший новгородский князь отпустил счастливую мать 

в Святую Землю; во время путешествия Гида умерла, что неудивительно ввиду тягот дальнего 

странствия; в том же году об этом известили Владимира Мономаха, который, возможно, 

вскоре на рубеже 1098–1099 гг., а скорее всего – после примерно годичного траура ближе к 

концу 1099 г. женился вторично на «Гюргевой матери». В отличие от В.А. Кучкина (1999, 

с. 65) мы не видим ничего невероятного в том, что паломничество Гиды приходилось на время 

первого крестового похода (1097–1099 гг.). Судя по тому образу, который очерчен Рупертом, 

первая супруга Мономаха была женщиной подчеркнуто религиозной (…) и весть о 

выступлении крестоносного войска, совершенно напротив, могла еще более вдохновить ее. 

Это было бы особенно понятно, если учесть давние связи Гиты с Фландрией, где она провела 

свое отрочество и где были похоронены ее мать и сестра, – той самой Фландрией, которая дала 

первому крестовому походу основную массу войска и его главного предводителя – Готфрида 

Бульонского, чей младший брат, иерусалимский король Балдуин І (1100–1118), спустя 

несколько лет после смерти Гиды столь доброжелательно принимал русского игумена 

Даниила» [10, с. 607–608]. 

Вичерпні, на нашу думку, аргументи О.В. Назаренка щодо смерті Гіти умовно кажучи «в 

обозі» першого хрестового походу, підтверджує також факт закладин Володимиром 

Мономахом 1098 р. на княжому дворі Переяслава церкви Успіння Пресвятої Богородиці, 

відображений у літопису [5, стб. 248]. Після зведення єпископом (митрополитом) Єфремом у 

кінці 80-их рр. ХІ ст. цілого комплексу різних культових споруд у Переяславі ніякої особливої 

потреби у зведенні ще однієї споруди не було, адже величний Михайлівський собор та церква 

Андрія «біля воріт» покривали усі потреби княжої родини. Інша справа, якщо ми сприймаємо 

зведення цього храму як меморіального, у пам’ять про покійну дружину, яка прожила у шлюбі 

з Володимиром Мономахом близько 24-х років, народила йому щонайменше 6 дітей (5 синів 

та 1 доньку) й померла (чи загинула) у дорозі до Святої Землі. Більше ніж півроку, що 

відділяють день смерті Гіти (10 березня) від кінця будівельного сезону на Русі, вистачило для 

того, щоб Мономах отримав звістку про її смерть і здійснив закладини храму на своєму 

княжому дворі. 

Скільки ж років провела Гіта на княжому дворі Переяслава? Джерела дозволяють дати 

точну відповідь на це питання. Одразу після весілля, яке, очевидно, відбулося орієнтовно на 

Великдень 20 квітня 1074 р. саме на княжому дворі Всеволода Ярославича у Переяславі, Гіта 

вирушила разом з Володимиром Мономахом до Володимира Волинського. У подальшому 

вона мандрувала разом із чоловіком та малими дітьми містами Русі (Туров, Смоленськ), доки 

не потрапила до Чернігова, де прожила багато років. 

До Переяслава Гіта разом із своїм чоловіком та дітьми потрапила знову за не дуже 

приємних обставин. Після приходу князя Олега Святославича з половцями та восьмиденного 

штурму ними Чернігова, Володимир Мономах мусив повернути йому княжий стіл його батька 

й, після хресного цілування, 24 липня 1094 р. пішов зі своєю дружиною до Переяслава через 

Остерський городець, здійснивши небезпечну подорож довжиною приблизно 235 км крізь 

розрізнені половецькі загони. У обозі цього невеликого (близько 100 чоловік) загону їхала й 

Гіта з дітьми. Сам Володимир Мономах так описав цей епізод свого життя у «Повчанні» 

(переклад і вставки Л. Махновця): «І вийшли ми в день святого Бориса із Чернігова, і їхали 

крізь полки половецькі з дружиною близько ста [мужів], і з дітьми, і з жонами. І облизувалися 
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вони на нас, як вовки, стоячи [й дивлячись] і од перевозу [через Десну], і з [Болдиних] гір. Бог 

і святий Борис не дали їм мене в користь, без утрат дійшли ми до Переяславля» [9, с. 460]. 

Отже з кінця липня 1094 р. Гіта проживала на княжому дворі Переяславля Руського й 

тут, як зазначив Володимир Мономах у «Повчанні», «І сидів я в Переяславлі три літа і три 

зими з дружиною своєю, і багато біди зазнали ми од раті і од голоду» [9, с. 460]. Вірогідно, ці 

три важких роки й були єдиним періодом перебування Гіти у Переяславі, адже, як 

аргументовано довів О.В. Назаренко, у 1097 р. вона вже знаходилася у старшого улюбленого 

сина Мстислава-Гаральда у Новгороді. Зрозуміло, що приїхала вона туди на хрестини свого 

першого онука, старшого Мстиславового сина Всеволода-Гавриїла (народився 1097 р., княже 

ім’я отримав на честь Мономахового батька Всеволода Ярославича). Володимир Мономах 

відправив її до Новгорода під час однієї зі своїх виправ до Смоленська, вірогідно у супроводі 

боярина Оргостя – його «правої руки», який залишив свій автограф на стіні вівтарної частини 

новгородського Софійського собору (усне повідомлення С.М. Міхєєва). Очевидно, на цей 

момент у Новгороді вже знали про підготовку майбутнього хрестового походу й саме з 

Новгорода набожна Гіта й вирушила у свою останню подорож до Святої Землі, з якої вже не 

повернулася. На момент смерті їй було приблизно 38 років. 

Отримавши звістку про смерть дружини, Володимир Мономах у той же рік заклав храм 

в пам’ять про неї на княжому дворі Переяславля Руського. Десь на початку 1099 р. він 

оженився вдруге. Весілля, зрозуміло, було у Переяславі. Про цей другий шлюб Мономаха, як 

і у випадку з першим шлюбом, джерела також нічого не повідомляють, але його результатом 

стало народження ще одного з майбутніх переяславських князів, надзвичайно відомого в 

історії Русі князя – Юрія Володимировича (Долгорукого). Власне своїй другій дружині 

Володимир Мономах приділив цілий рядок у своєму «Повчанні» (переклад Л. Махновця): «І 

Юрієва мати померла» [9, с. 460]. Таким чином, на відміну від Гіти, вона залишилася в історії 

як мати Юрія Долгорукого. Точна дата її смерті, вказана у Іпатіївському літопису – 7 травня 

1107 р. Вона фігурує там без своїх власних імен (автохтонного, хрестильного чи чернечого), 

лише як «Володимирова княгиня» [9, с. 161]. 

Цікаво, що і Л.Є. Махновець, і Л.В. Войтович, а услід за ними й М.Р. Гаврилишин, 

вважають цією Володимировою княгинею та матір’ю Юрія Долгорукого Гіту, яка, за їх 

логікою, була здатна безперервно народжувати Мономаху дітей упродовж 29-ти років, що і в 

сучасних умовах є надсильним завданням, а в реаліях доби Середньовіччя навряд чи взагалі 

було можливо. 

Насправді, це була вже друга дружина Володимира Мономаха, яка, згідно з джерелами, 

народила йому трьох синів (Юрія, Романа та Андрія), а також двох доньок (Євфимію та 

Огафію). Всі вони народилися у Переяславі, на княжому дворі, де постійно усі ці роки 

проживала княгиня. І все це у короткому проміжку часу: кінець 1099 – 7.05.1107. Таким 

чином, друга дружина Мономаха за приблизно 7,5 років шлюбу народила йому 5 дітей, що, 

вірогідно, й викликало її швидку й ранню смерть. 

Виходячи з політичної ситуації (а княжі шлюби у 99 % випадків визначалися саме 

політичними мотивами) Володимир Мономах, як і колись його батько Всеволод, другим 

шлюбом одружився з донькою одного з половецьких ханів. Це давало можливість швидко й 

недорого отримати у випадку необхідності численну військову допомогу для боротьби з 

іншими руськими князями чи іншими половцями. Тому більшість сучасних дослідників 

вважають, що другою дружиною Мономаха була незнана з імені половчиня, «Юрієва мати». 

Отже, в середині 1107 р. другий за впливом (після великого київського князя Святополка 

Ізяславича) руський князь Володимир Мономах вдруге овдовів. За логікою речей, через 

деякий час, після відповідного трауру, князь мав одружитися вдруге. Князь, як приклад для 

своїх підлеглих, не повинен був довго залишатися неодруженим, про що постійно піклувалася 

церква. І дійсно, джерела містять інформацію про ще одну дружину Мономаха, конкретно – 

про її смерть. Як пише О.В. Назаренко, «Летописи сообщают о кончине двух жен 

Мономаховых – одной 7 мая 1107 г. (…), другой 11 июня или июля 1126 г.» [10, с. 600]. 
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Отже, тоді ще переяславський князь Володимир Мономах, після невеликої перерви по 

смерті своєї другої дружини (матері Юрія Долгорукого), одружився втретє. Джерела нічого не 

повідомляють про цей шлюб, однак ми можемо спробувати вирахувати його. Зрозуміло, що 

він відбувся у Переяславі, й сталося це через певний, не дуже довгий проміжок часу після 

поховання другої дружини. 

Однак, після її смерті у Мономаха було дуже багато клопотів з половцями. Як свідчить 

Іпатіївський літопис, у травні місяці 1107 р. (одразу після смерті княгині), «Того ж місяця 

воював [хан] Боняк і зайняв коней коло Переяславля» [9, с. 161]. Але захоплення Боняком 

табунів княжих коней, яких випасали торки та чорні клобуки, було лише початковим етапом 

протистояння цього половецького лідера з руськими князями й конкретно з Мономахом. 

Помста переяславського князя не змусила себе довго чекати. Як зазначив у «Повчанні» сам 

Мономах про свої справи влітку 1107 р.: «[До] Переяславля прийшовши на літо, зібрав я 

братів. А Боняк прийшов з усіма половцями до [города] Снятина. Ми пішли за ними з 

Переяславля за [ріку] Сулу, і бог нам поміг: і війська їхні ми побідили, і князів захопили 

ліпших» [9, с. 460–461]. 

У наступні після цього роки хани Боняк, Уруба та інші лідери «диких» половців постійно 

нападали на прикордонні міста Переяславської та Чернігівської земель, що вимагало не тільки 

військових, але й певних політичних кроків. І такий політичний крок було зроблено. Ним 

очікувано стало одруження на доньці одного з половецьких ханів. Ось як про це розповідає 

сам Мономах у «Повчанні»: «А після Різдва ми вчинили мир із [ханом] Аєпою і, взявши у 

нього дочку, пішли [до] Смоленська. А потім пішов я [до] Ростова» [9, с. 461]. 

Таким чином, якби наша інформація з цього питання вичерпувалася тільки цим 

фрагментом «Повчання», то ми були б абсолютно впевнені у факті одруження третім шлюбом 

Мономаха саме у січні 1108 р. Однак, не все так просто. Іпатіївський літопис подає інформацію 

про цю подію дещо ширше, наводячи до того ж її точну дату: «У тім же році і того ж місяця 

пішов Володимир [Всеволодович], і Давид [Святославич], і Олег [Святославич] до [хана] Аєпи 

і [до] другого Аєпи, і вчинили вони мир. І взяв Володимир за [сина свого] Юрія Аєпину дочку, 

Осіневу онуку, а Олег узяв за сина [свого Святослава] Аєпину дочку, Гіргеневу онуку, місяця 

січня у дванадцятий день» [9, с. 162]. 

Отже, Володимир Мономах з доброго дива одружив свого малолітнього (приблизно 

дев’ятирічного) сина Юрія з, можливо, й на кілька років старшою половчанкою (шлюбний 

вік – років з 12-ти), у той час, коли сам міг спокійно (як вдівець) виконати цю почесну 

політичну місію – закріпити мирну угоду з половцями династичним шлюбом. Однак, такий 

нелогічний вчинок переяславського князя можна пояснити тим, що в даному конкретному 

випадку він заключав мирну угоду з половцями не сам, а зі своїм постійним другом 

(товаришем, ворогом і кумом) Олегом Святославичем, який на той час вдівцем не був і міг 

«кинути на амбразуру» лише свого малолітнього сина Святослава. Зрозуміло, що Володимиру 

Мономаху теж довелося одружувати свого старшого сина від другого шлюбу, особливо 

враховуючи, що матір’ю останнього також була половчанка, й він зовнішньо був схожий на 

половця. 

Пройшовши бойове хрещення весіллям у половецькому степу (десь на території сучасної 

Харківщини), 9–10 річні Юрій Володимирович та Святослав Ольгович усе своє подальше 

життя підтримували союзницькі стосунки, допомагаючи один одному й породичавшись через 

шлюб своїх дітей – старший син Святослава Олег у 1150 р. був одружений на доньці Юрія 

Олені. 

Коли ж тоді втретє одружився Мономах? Уважний аналіз подальшої біографії 

переяславського князя не виявляє у його життєписі бодай найменшого натяку на щось подібне. 

Володимир Мономах у подальшому видає заміж своїх онучок та жорстко провчає їх чоловіків 

за спроби розлучення. 

На нашу думку, 12 січня 1108 р. Володимир Мономах не тільки одружив свого сина Юрія 

на половчанці, але й сам узяв собі за третю дружину одну з доньок хана Аєпи, про що й 

зазначив через 10 років у «Повчанні». Однак у літописній статті 1108 р., очевидно, редагованій 
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Мстиславом Володимировичем, згадку про шлюб 55-річного сивого князя з 12-13-річною 

донькою половецького хана було сором’язливо вилучено, залишивши лише згадку про шлюб 

Юрія та Святослава. Зрозуміло, що дітей у такому шлюбі не було, та й княгиня пережила свого 

чоловіка лише на рік. 

Зовсім інша шлюбна історія приключилася з третім (молодшим) сином Володимира 

Мономаха та Гіти Ярополком, який мав лише одну дружину. За нашими підрахунками він 

народився близько 1088 р. Згідно з літописними джерелами, Ярополк Володимирович був 

активним учасником антиполовецьких походів починаючи з березня 1103 р. (у віці близько 

15-ти років!). На початку 1114 р., після смерті Святослава Володимировича, Володимир 

Мономах призначив Ярополка Володимировича на переяславський стіл. На цей момент князю 

вже мало виповнитися близько 26-ти років, а він вперше отримав власного княжого стола. 

Отже, до цього моменту він фактично був кимось на зразок мандрівного лицаря, виконуючи 

військові доручення свого батька Володимира Мономаха й не маючи за плечима власного, хай 

навіть невеликого, княжого столу. Очевидно, тому він і був неодружений. 

Усе змінилося досить швидко. У другій половині 1116 р. за наказом Володимира 

Мономаха Ярополк ходив на Сіверський Донець на половців і, разом з іншими князями, взяв 

участь у захопленні алансько-половецьких міст Сугрова, Шаруканя та Балина. Літописець 

вказав, що тоді ж Ярополк привів собі «æîíó [Îëåíó]‚ êðàñèâó âåëüìè‚ ÿñüêîãî êíÿçÿ äî÷êó‚ 
âçÿâøè [¿¿] â ïîëîí» [9, с. 176]. З цього приводу Л.В. Войтович пише: «У 1116 р. одружився з 

Оленою, дочкою яського (аланського) князя. Вона померла після 1146 р. С. Плетньова вважає 

що це була дочка дрібного князя одного з алансько-половецьких міст (Шаруканя, Сугрова чи 

Балина). Ця версія виглядає не переконливо. У 1116 р. орді Шарукана було завдано страшного 

удару. Його син Отрок відразу прийняв пропозицію грузинського царя Давида Будівника і 45 

тис. половців переселилися у Грузію. Аланія пропустила їх через свої землі. Союз Києва і 

Аланії, обох зацікавлених у зменшенні половців у Подонні, скріплений шлюбом Ярополка і 

Олени, міг змусити Отрока погодитися на пропозиції грузинського царя» [1, с. 458–459]. 

Отже, у другій половині 1116 р. 28-річний переяславський князь вперше (і востаннє) 

одружився у Переяславі на, вірогідно, 14–15 річній доньці аланського князя. Вона прожила з 

ним у Переяславі до 1132 р. – до його переходу на київський престол, після чого жила у Києві 

до його смерті 1138 р. Про дітей у цьому шлюбі джерела нічого не повідомляють. Іпатіївський 

літопис містить лише дві (але інформативні) згадки про цю княгиню. Першу з них, про її полон 

і шлюб, ми вже навели вище. Друга ж літописна згадка цієї княгині оповідає про подію, яка 

відбулася майже через 30 років після першої. У Іпатіївському літопису, при описі подій зими 

1145/1146 рр. вказано (переклад і вставки Л. Махновця): «У той же рік перенесла благовірна 

княгиня Олена, яска, князя свого Ярополка [Володимировича] із гробниці в церкву святого 

Андрія [Первозванного] і положила його коло Янки [Всеволодівни]» [9, с. 198]. Отже, 

приблизно через сім років після смерті Ярополка Володимировича його прах було перенесено 

до Андріївської церкви у Янчиному монастирі в Києві й поховано поряд із колишньою 

ігуменею цього монастиря, Янкою Всеволодівною, сестрою Володимира Мономаха й, 

відповідно, тіткою Ярополка. Здійснення цього акту, вірогідно, вказує на перебування у цьому 

монастирі (можливо, у сані ігумені) Ярополкової вдови Олени. 

Нещодавно відомий колекціонер І. Жуков опублікував серію печаток. Мова йде про так 

звані «вислі печатки княжни Олени Ясині», які названий автор звично для себе називає 

унікальними. У невеликій публікації, що вийшла друком одразу за його публікацією про 

печатки князя Ярополка, він розглядає й атрибутує три типи вислих жіночих княжих печаток 

із зображенням св. Олени: 

Тип 1. Лицьова сторона: погрудне зображення св. Олени без корони, з хрестом у лівій 

руці, права рука в жесті благословення, зліва – колончастий напис НАГІА (свята), з правого 

боку – колончастий напис ЕЛЕНА. Зворотна сторона: руський благопобажальний напис у 

рядок: «Господи помози рабе своей Елена». Діаметр – 20 мм, виявлена 2011 р. в Черкаській 

обл., знаходиться у приватній колекції (Україна). 
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Тип 2. Лицьова сторона: погрудне зображення св. Олени в княжому одязі, на голові 

низький головний убір, прикрашений перлинами, з хрестом у правій руці, ліва рука в жесті 

благословення. Зліва – колончастий напис ЕЛН, з правого боку знак АГІОС, руський 

благопобажальний напис по колу: «Господи помози рабе своей Олина». Зворотна сторона: 

погрудне зображення св. Іоанна Предтечі з хрестом на лівому плечі, зліва – колончастий напис 

ИВН, з правого боку знак АГІОС, руський благопобажальний напис по колу: «Господи 
помози рабу своему Ивану». Діаметр – 22 мм, місце виявлення позиціонується як «Україна», 

знаходиться у приватній колекції теж в Україні, позначена І. Жуковим як унікальна, тобто не 

має аналогів. 

Тип 3. Лицьова сторона: погрудне зображення св. Олени з короною на голові, зліва – 

колончастий напис ОЛ, з правого боку – колончастий напис ИНА, руський благопобажальний 

напис по колу: «Господи помози рабе своей Олина». Зворотна сторона: погрудне зображення 

св. Іоанна Предтечі з хрестом на лівому плечі, зліва – колончастий напис ІВАН, руський 

благопобажальний напис по колу: «Господи помози рабу свему Иван». Діаметр – 22 мм, 

виявлена 2010 р. в Київській обл., знаходиться у приватній колекції (Україна), зареєстровано 

4 екз. [4, с. 5]. 

І. Жуков атрибутує всі три типи печаток як булли дружини переяславського (з 1132 р. – 

великого київського) князя Ярополка Володимировича. Підставою для цього він вважає 

наявність на лицьовій стороні зображення св. Олени, а на зворотній – св. Іоанна Предтечі. 

Оскільки названий автор попередньо атрибутував печатки з цим святим як булли Ярополка 

Володимировича, то, відповідно, жіночі печатки він визначив як належні його дружині – 

відомій з літописних джерел під хрестильним іменем Олена [4, с. 5–6]. 

На нашу думку, на даний час складно визначити, наскільки ці печатки можуть мати 

відношення до названої княгині. Безумовно, що і князь Ярополк Володимирович, і його 

дружина Олена мали свої печатки й активно їх використовували. Однак для їх точної 

ідентифікації даних поки що недостатньо. Визначення гіпотетичних печаток Олени на основі 

таких же гіпотетичних печаток Ярополка навряд чи є достатньо доказовим. 

Отже, як свідчить проведений аналіз наявної в джерелах інформації про дружин 

переяславських князів Всеволода Ярославича, Володимира Мономаха та Ярополка 

Володимировича, ці три відомих в історії князя мали дружин, більшість яких також були 

непересічними особистостями своєї доби. Значна частин з них (4 з 6-ти) залишили яскравий 

слід в історичних джерелах, у тому числі й за межами власне Русі. Навіть залишаючись 

неназваними у літописах по своїм іменам (княжим, хрестильним чи чернечим), ці жінки все 

одно були активними учасниками тих історичних подій, що відбувалися як на території 

Переяславської землі, так і в Русі та Європі загалом. 
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ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ АСЄЄВ – ДОСЛІДНИК АРХІТЕКТУРИ ДАВНЬОГО 
ПЕРЕЯСЛАВА 

 

У статті розглядаються біографічні відомості, наукові досягнення, а також вагомий 

внесок визначного українського вченого, знаного фахівця з історії архітектури Юрія 

Сергійовича Асєєва у дослідження пам’яток кам’яної архітектури Переяслава давньоруської 

доби. 

Ключові слова: Ю. С. Асєєв, давньоруська архітектура, археологічні дослідження, 

пам’ятки, Переяслав.  

 

Археолого-архітектурні памʼятки Переяслава, які досліджувалися у другій половині 

ХХ ст., увійшли до скарбниці вітчизняної археологічної та історичної науки, якісно збагатили 

та вплинули на її розвиток. Велику роль у цьому відіграв визначний архітектор, археолог, 

історик архітектури Юрій Сергійович Асєєв (рис. 1). Відомості, що публікуються, покликані 

відобразити вагомість творчого доробку відомого вченого, його життєві обставини й людські 

якості, але головне, його внесок у дослідження археологічних пам’яток давнього Переяслава. 

Народився Юрій Сергійович Асєєв 26 грудня (13 грудня за старим стилем) 1917 р. у 

м. Курськ (Росія). Батько Сергій Асєєв навчався в Інституті цивільних інженерів, мати Ганна 

Дяченко закінчила Вищі жіночі курси у Петербурзі, де молоді люди й познайомилися в родині 

брата матері, відомого архітектора Дмитра Михайловича Дяченка (1887–1942) [2]. Останній 

працював у Києві й вважається засновником архітектурного стилю українського необароко; 

був репресований і загинув у ГУЛАГу; в Україні, найбільше у Києві залишилось кілька споруд 

його авторства [17]. Дядьком Ю.С. Аєєва по батьківській лінії був відомий російський поет-

футурист Микола Миколайович Асєєв (1889–1963). У 1920-их рр. родина переїхала до Києва, 

де Ю. Асєєв навчався у Першій київській зразковій трудовій школі ім. Т. Шевченка. Після 

закінчення школи навчався у Київському будівельному технікумі (1932–1935), потім закінчив 

архітектурний факультет Київського інженерно-будівельного інституту, отримавши 

спеціальність «архітектор» (1935–1941) [1; 22]. Дипломна робота Ю. С. Асєєва була 

присвячена будівельній виставці в м. Києві [2]. 

Після звільнення Києва від німецьких окупантів Ю. С. Асєєв під керівництвом Петра 

Дмитровича Барановського (1892–1984) – відомого архітектора, реставратора, 

пам’яткоохоронця та музеєзнавця, брав участь в обстеженні та фіксації пошкоджених у роки 

війни пам’яток давньоруського зодчества на території України (1943–1945) [22]. 

З 1944 р. Ю. С. Асєєв працював старшим науковим співробітником Академії архітектури 

УРСР у Софійському заповіднику (1944–1948). Він узяв участь у дослідженні унікальної 

пам’ятки ХІІ ст. – Кирилівської церкви, розпочатому ще до війни, а потім продовженому після 

звільнення Києва (1937–1939, 1944–1945) [10; 11]. Відтак було проведено масштабні 

архітектурні та археологічні дослідження Кирилівської церкви: здійснено загальні ремонтні 

роботи, виконано укріплення фундаментів, проведено термінову реставрацію живопису, 

оскільки він перебував у аварійному стані. Архітектурну складову цих обстежень та ремонтно-

реставраційних робіт забезпечували історик архітектури Ю. С. Асєєв та архітектор Микола 

В’ячеславович Холостенко (1902–1978). Ю. С. Асєєв уперше на основі ретельного вивчення 

архітектури храму зумів реконструювати його первісний вигляд [12] (рис. 2). У 1948 р. 

науковець захистив кандидатську дисертацію, присвячену Кирилівській церкві. Його 

науковим керівником був Володимир Гнатович Заболотний (1898–1962) [2]. 

Дослідниця Софії Київської Ірма Фантинівна Тоцька (1935–2013) відзначала, що у 

повоєнні 1940–1950-ті рр. Ю. С. Асєєв входив до команди дослідників, які робили 

архітектурні зондажі та здійснювали розкопки, вивчали будівельну техніку Софійського 
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собору, пізнавали первісні архітектурні форми будівлі, зокрема її куполів, досліджували 

структуру фундаментів тощо. На основі отриманих даних було виготовлено макет первісного 

вигляду Софійського собору (автори М. Кресальний, В. Волков, Ю. Асєєв), який досі 

експонується в Софійському музеї [16]. Ірма Фантинівна згадувала, як талановитий архітектор 

проявив себе й у конкретній музейній роботі. Він був співорганізатором масштабної виставки 

з історії архітектури Давньої Русі, розгорнутої на другому поверсі собору: «Я й досі пам’ятаю 

ту виставку. Нас, молодих працівників заповідника, зобов’язали простудіювати експозицію, 

що й справді поглибило наші знання про архітектуру домонгольської Русі» [16]. 

Після захисту дисертації Ю. С. Асєєв працював старшим науковим співробітником 

Інституту теорії та історії архітектури та будівельної техніки Академії архітектури УРСР 

(1948–1964). Паралельно з роботою в Академії він викладав історію архітектури в Київському 

інженерно-будівельному інституті (1948–1953) та в Київському художньому інституті (нині 

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) (1953–2000), куди перейшов 

працювати 1964 р.: спочатку на кафедрі історії мистецтв, згодом очолив кафедру зарубіжного 

мистецтва, теорії та історії архітектури й синтезу мистецтв, працював проректором 

Інституту [2; 11; 22]. 1972 р. захистив докторську дисертацію на тему «Зодчество 

Придніпровської Русі кінця ХІІ – першої половини ХІІІ століть», отримав звання професора 

(1973) [2]. 

Неоціненним є внесок Ю. С. Асєєва у вивчення і реставрацію давньоруських 

архітектурних пам’яток. Він працював у різні роки над археологічним та архітектурним 

дослідженням пам’яток стародавньої архітектури Києва, Чернігова, Канева, Білгорода, 

Галича, Ужгорода, Керчі, Севастополя, Коктебеля та Переяслава. Є співавтором проєктів 

реставрації Кирилівської церкви у Києві (1944–1946), П’ятницької церкви, Борисоглібського 

собору, Успенського собору Єлецького монастиря в Чернігові (1944–1945), Золотих воріт у 

Києві (1982). У 1998 р. за його реконструкцією відтворено втрачену в 1930-их рр. пам’ятку 

ХІІ ст. – церкву Богородиці Пирогощі у Києві [2; 10]. Ю. С. Асєєву належать проєкти 

реконструкцій Десятинної церкви, Софійського собору, Кирилівської церкви, Спасо-

Преображенського собору в Чернігові, древньоруських храмів Канева і Білгорода, 

Єпископських воріт та Михайлівського собору Переяслава [2]. 

Науковець випустив декілька цікавих праць за темами своїх досліджень: «Орнаменти 

Софії Киïвськоï» (1949); «Архітектура Кирилівського заповідника» (1950); «Памятники 

архитектуры Украины: чертежи и фотографии: Альбом» (1954), «Древний Киев, Х–XVII вв.» 

(1956); «Спаський собор в Чернігові» (1959), «Новые данные о соборе Дмитриевского 

монастыря в Киеве» (1961), «Киевская София и древнерусское зодчество» (1973) та ін. [1; 2].  

1950-ті – початок 1960-их рр. відзначилися дослідженнями Ю. С. Асєєва у Переяславі. 

Дослідник відвідував Переяслав, починаючи з 1951 р.: у 1951–1952 рр. він, тоді старший 

науковий співробітник Інституту теорії та історії архітектури та будівельної техніки Академії 

архітектури УРСР, разом з архітектором Дмитром Ніловичем Яблонським (1921–2001), на той 

час аспірантом Академії архітектури УРСР, провів обстеження Михайлівської церкви, 

трапезної та дзвіниці. Архітекторами було складено проєкт реставрації цього архітектурного 

комплексу, за яким упродовж 1953–1958 рр. було здійснено реставраційні роботи [14, с. 37] 

(рис. 3; 4). Регулярно буваючи в місті через виробничу необхідність, Ю. С. Асєєв мав змогу 

спостерігати за дослідженнями ленінградських археологів на чолі з Михайлом 

Костянтиновичем Каргером (1903–1976), які у 1949–1956 рр. проводили розкопки 

Михайлівського собору ХІ ст. та інших пам’яток переяславської давньоруської архітектури. 

Напевно, тоді ж він познайомився з молодим директором Переяслав-Хмельницького 

історичного музею Михайлом Івановичем Сікорським (1923–2011). 

З кінця 50-их рр. ХХ ст. в дослідженні археології Переяслава сталися кардинальні 

зміни: відбувся практично повний перехід справи дослідження місцевих археологічних 

пам’яток від російських археологів до вітчизняних фахівців.  Ю.С. Асєєв у кінці 1950-их – 

на початку 1960-их рр. забезпечував фахове архітектурне наповнення роботи українських 
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археологів у Переяславі. Саме Ю. С. Асєєв після М. К. Каргера, починаючи з 1958 р., зайняв 

«архітектурну нішу» у вивченні пам’яток давнього Переяслава [23, с. 80.]. 

У 1958 р. Ю. С. Асєєв уперше взяв безпосередню участь у розкопках пам’ятки 

переяславської архітектури – церкви кінця ХІ ст. на площі Возз’єднання, на дитинці давнього 

Переяслава. Для вивчення залишків виявленого М. І. Сікорським археолого-архітектурного 

об’єкту була організована спільна експедиція Інституту археології АН УРСР, Інституту теорії 

та історії архітектури Академії будівництва та архітектури УРСР, Переяслав-Хмельницького 

історичного музею. Очолив експедицію співробітник ІА АН УРСР Михайло Юліанович 

Брайчевський (1924–2001). Учасниками невеликої команди дослідників були Ю. С. Асєєв, 

М. І. Сікорський та А. К. Козін (рис. 5; 6). Консультував роботи академік архітектури 

В. Г. Заболотний, вчитель Ю. С. Асєєва, який був вихідцем з Переяслава й утримував тут 

батьківський будинок [9]. Автори дослідження припустили, що розкопані рештки належать 

літописній церкві (Успіння) Богородиці, закладеній Володимиром Мономахом 1098 р. на 

княжому дворі. Результати вищезгаданих досліджень були оприлюднені М. Ю. Брайчевським 

та Ю. С. Асєєвим у невеликій публікації «Археологические исследования в Переяславе-

Хмельницком в 1958 г.» (1960). У ній у стислому вигляді описано нову архітектурну пам’ятку 

давньоруського Переяслава – залишки тринавного чотирьохстовпного храму (рис. 7). 

Отримані розкопками матеріали дозволили авторам статті прийти до висновку: «Вопрос об 

атрибуции раскрытой исследованиями 1958 г. церкви на площади Воссоединения нельзя 

считать окончательно решенным, но есть основания предполагать в нем Успенскую церковь 

1098 г. В пользу этого свидетельствуют традиция наименования близстоящей церкви Успения, 

несомненно, восходящая к древнерусскому храму этого же имени, и датировка раскопанной 

церкви концом ХІ в., основанная на особенностях типа, строительной техники и форм здания. 

Важна и локализация княжеского двора в северной части Переяславского детинца» [8, с. 116]. 

Така атрибуція пам’ятки є зараз практично загальноприйнятою. 

Восени 1959 р. працівники ПХІМ під керівництвом М. І. Сікорського, які, за участю 

запрошених співробітників Відділу народної творчості та історії українського мистецтва 

Академії архітектури і будівництва УРСР архітектора О. К. Козіна та художника Ю. І. Хіміча, 

частково відкрили дві паралельні стіни та чотирикутну споруду, що прилягала до них (рис. 8; 

9). Проте відкриті 1959 р. частини споруди не давали повного уявлення про характер 

комплексу в цілому: потрібні були більш повне розкриття пам’ятки, фахова фіксація та 

спеціалізована консультація. 

Тому наступного 1960 р. Переяслав-Хмельницька комплексна древньоруська експедиції 

ІА АН УРСР та ПХДІМ, очолювана Р.О. Юрою (1927–1977) та М. І. Сікорським (заступник), 

запросила до участі в дослідженнях Ю. С. Асєєва, визнаного фахівця з історії давньоруської 

архітектури. Він, окрім організації досліджень та складання наукових звітів, здійснював 

фіксацію безпосередню на розкопі, що засвідчують звіти. Ю.С. Асєєв є одним з авторів 

польових креслень (рис. 10). 1960 р. пам’ятку було відкрито в цілому, принаймні на всіх 

максимально можливих ділянках, які виявилися складовими елементами літописних 

Єпископських воріт з надбрамною церквою св. Феодора [18]. Ю. С. Асєєв виконав ґрунтовний 

аналіз архітектурної складової унікальної пам’ятки.  

Результати вивчення Єпископських воріт давньоруського Переяслава викладено у 

кількох відомих статтях, в т.ч. у співавторстві з Р. О. Юрою, М. І. Сікорським, 

О. К. Козіним [3; 4; 18]. У статті Ю. С. Асєєва, О. К. Козіна, М. І. Сікорського, Р. О. Юри 

«Дослідження кам’яної споруди ХІ ст. в Переяслав-Хмельницькому дитинці» (1962) було 

розкрито обставини виявлення нової пам’ятки давньоруського зодчества, роль 

М. І. Сікорського й М. К. Каргера на початковому етапі розкопок у 1955–1956 рр. Було повно 

охарактеризовано весь відкритий комплекс споруд, який включав власне ворота, прямокутну 

вежу зі сходами, що вели на другий поверх до надбрамної церкви, а також кам’яну стіну 

єпископського двору – «город камен», що згадується у літописній статті 1089 р. [3, с. 57]. 

«Залишається недослідженою східна частина комплексу, яку через значні зруйнування та 

перекопки ґрунту і, головне, існуючі жилі й господарські споруди розкопати повністю немає 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

84 

можливості. На території Переяслав-Хмельницького вже розкопано вісім архітектурних 

споруд ХІ–ХІІ ст. Немає сумніву, що в майбутньому тут будуть відкриті й інші монументальні 

архітектурні пам’ятники, якими здавна славилося це одне з найстаріших міст Київської Русі», 

– прийшли до оптимістичного висновку дослідники [3, с. 61]. 

Дещо пізніше Ю. С. Асєєв провів наукове порівняння двох унікальних пам’яток – 

Єпископських воріт Переяслава та Золотих воріт Києва у своїй статті «Золоті ворота Києва та 

Єпископські ворота Переяслава» (1967) [5]. Щоправда, Єпископські ворота Переяслава, як 

відзначав дослідник, добре досліджені лише з внутрішнього боку, тобто, з середини дитинця, 

оскільки зовнішня частина воріт залишилась не розкопаною через розташовані над нею 

житлові та господарчі споруди. Ю. С. Асєєв створив графічну реконструкцію цих воріт, 

зобразивши їх із середини, тобто з внутрішнього боку [5] (рис. 11). Щоб уникнути фантазій, 

реконструкція спиралася виключно на матеріали археологічних досліджень, що в черговий раз 

засвідчило виключну наукову доброчесність та компетентність дослідника [23, с. 82]. 

Невелика перерва у роботі експедиції у 1961 р. для М. І. Сікорського була заповнена 

наполегливими пошуками нових об’єктів для досліджень, і вони увінчалися успіхом: 

співробітники ПХДІМ у черговому шурфі на дитинці натрапили на залишки кам’яної споруди, 

яка згодом виявилася т. зв. Єпископським палацом [9]. 

У 1962 р. роботи експедиції були продовжені, основний її кістяк складали науковці, які 

досліджували Єпископські ворота – Р. О. Юра, Ю. С. Асєєв, М. І. Сікорський. На садибі № 26 

по вул. Радянській (нині вул. Успенська), в розкопі, доведеному до глибини 3,6 м, невдовзі 

були розчищені фундамент та кладка стіни ХІ ст. (рис. 12). Зокрема, відкрито північну стіну 

та кути будівлі, знайдено шиферні різьблені плити від мозаїчної підлоги, мармурова капітель 

візантійського походження, прикрашена різьбою з рослинним орнаментом [19, с. 10] (рис. 13). 

Наступного 1963 р. розкопки Переяславської давньоруської експедиції на чолі з 

Р. О. Юрою було продовжено, підсилено роботою практикантів-студентів Київського 

художнього інституту (всього 11 осіб). Практика студентів – майбутніх архітекторів, 

безперечно, була організована їх викладачем Ю.С. Асєєвим. 

Наслідком польового сезону 1963 р. стало відкриття двокамерної громадської будівлі 

розміром 18х11 м, внутрішні приміщення якої являли собою великі пишно прикрашені зали 

для урочистих прийомів. Розкопана пам’ятка була визначена як «залишки однієї з споруд 

цілого архітектурного комплексу, який був побудований у 80-их рр. ХІ ст. переяславським 

митрополитом Єфремом» [21, с. 154]. Серед знахідок сезону виділяються свинцеві покрівельні 

листи, уламки черепиці та залишки керамічних водопровідних труб, значна кількість мозаїчної 

смальти, в т.ч. із золотою фольгою, численні плитки мармуру. Особливий інтерес викликала 

знахідка вислої свинцевої актової печатки з погрудним зображенням Богоматері (Оранти), 

архангела Михайла та написом грецькою мовою: зазвичай такі ознаки засвідчують 

приналежність подібних артефактів церковним владикам – митрополитам або 

єпископам [20, с. 4; 21]. 

Матеріали досліджень були опубліковані Ю. С. Асєєвим у співавторстві з Р. О. Юрою та 

М. І. Сікорським у статті «Памятник гражданского зодчества ХІ в. в Переяславе-

Хмельницком» (1967) [4]. Аналіз архітектурних особливостей споруди та виявлених у ній 

знахідок (мармурова капітель, покрівельна черепиця, великі фрагменти свинцевих листів, 

уламки керамічних водопровідних труб, рештки мозаїчних підлог та настінних мозаїк, 

мармурові оздоблювальні плитки, єпископська печатка) дозволив авторам досліджень зробити 

висновок: «Как план здания, так и характер его украшений не оставляет сомнения в том, что 

данное сооружение не церковное. Это подтверждает тот факт, что во время раскопок не было 

обнаружено ни малейших следов погребений, а также ни одной церковной вещи. Бесспорно, 

перед нами дворцовое сооружение, возможно – часть дворцового комплекса» [4, с. 212–213]. 

1974 р. ПХДІМ поновив розкопки Михайлівського собору ХІ ст. На запрошення 

М. І. Сікорського у 1975 р. молодий талановитий архітектор і археолог Віктор Олександрович 

Харламов (1946–1996) очолив Архітектурно-археологічну експедицію ІА АН УРСР. 

В.О. Харламов запросив допомоги й сприяння у дослідженнях Ю. С. Асєєва. Експедицією 
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було розкрито залишки храму в тому ж обсязі, що й у свій час М. К. Каргером, окрім південних 

прибудов-усипалень (рис. 14). Під час повторного розкриття церковної споруди були виявлені 

й нові, не вивчені раніше ділянки, проявилися не помічені раніше деталі (рис. 15; 16). 

Всебічний розгляд отриманих результатів дозволив по-новому висвітлити особливості та 

прикметні риси давньої архітектури унікальної пам’ятки. У статті Ю. С. Асєєва, 

В. О. Харламова та М. І. Сікорського «Исследование Михайловского собора в Переяславе-

Хмельницком» (1979) було представлено опис отриманих результатів та висновки 

узагальнюючого характеру, також опубліковано нову реконструкцію плану споруди та 

реконструкцію первісного вигляду Михайлівського храму [7] (рис. 17). 

Ю. С. Асєєву належить першість у виділенні самостійної переяславської архітектурної 

школи давньоруського часу, пріоритет у введенні переяславських пам’яток до загальної схеми 

архітектури Давньої Русі [4, с. 110–112; 6; 7]. 

Ю. С. Асєєв узяв діяльну участь у підготовці шеститомної «Історії українського 

мистецтва». До першого тому «Мистецтво найдавніших часів та епохи Київської Русі» він 

написав ґрунтовний вступ, розділи «Мистецтво Криму V–XIV століть», «Архітектура 

Київської Русі X – початку XII століття», «Архітектура Середнього Придніпров’я та галицько-

волинських земель у XII–XIII століттях» та післямову (1966). Ю.С. Асєєв та інші автори 

«Історії» були відзначені Державною премією УРСР (1971) [2; 16]. Вчений був співавтором 

колективних праць вітчизняних дослідників: «Нариси історії архітектури Української РСР» 

(1957), «Всеобщая история архитектуры» (т. 3, 1966), «История украинского искусства» (т. 1, 

1966). Є автором декількох книжок з історії архітектури та мистецтва, серед яких 

«Архитектура Крыма» (у співавторстві; 1961), «Мистецтво стародавньої Русі» (1963), 

«Архітектура Київської Русі» (1969), «Джерела. Мистецтво Київської Русі» (1980), 

«Архитектура древнего Киева» (1982), «Стилі в архітектурі України» (1989) та ін. [2]. 

Дослідник опублікував 16 книг, монографій та альбомів, понад 260 статей із історії 

давньої архітектури та мистецтва України. Колега Ю.С. Асєєва І.Ф. Тоцька згадувала: 

«Великий інтерес викликала кожна з цих книжок. Вони стали настільними для науковців, 

підручниками для студентів, джерелами знань для музейних працівників і екскурсоводів... 

Асєєв був всебічно освіченою людиною. Він досконально знав світову архітектуру, його перу 

належать книжки про давню грецьку архітектуру, шедеври світової архітектури від античних 

часів до сьогодення. Він мав глибинні знання в красному письменстві і сам був наділений 

літературним хистом, – щоб переконатися в цьому, досить прочитати блискучі описи Софії 

Київської в його працях» [16]. 

І.Ф. Тоцька спостерігала, як на початку 1980-их рр., під час відзначення 1500-річчя 

Києва, Ю. С. Асєєв із великим ентузіазмом взяв участь у розробленні макета стародавнього 

Києва, який виконувала талановита художниця Дінора Павлівна Мазюкевич. Він був одним із 

наукових консультантів [16]. У групу входило також більше десятка відомих спеціалістів – 

археологів, архітекторів, художників, реставраторів, які за час роботи, збираючись на 

обговорення різних проблем, провели понад 60 нарад [15, с. 21–23]. У макеті дістали 

відображення всі деталі, які на той час були відомі вченим. Після закінчення роботи макет 

було ретельно зафотографовано й Ю. С. Асєєв видав альбом «Обриси Древнього Києва» 

(1981) [16]. Макет донині експонується у Софійському соборі. 

Ю. С. Асєєв отримав звання Заслуженого архітектора України (1992), був лауреатом 

Державних премій України (1971, 1992), дійсним членом Всесвітньої організації охорони 

пам’яток (IСOMOS), Почесним членом Української академії архітектури (1992), членом 

Національної спілки архітекторів, членом комісії з відтворення видатних пам’яток історії та 

культури при Президентові України (1995) [1; 2; 13]. 

Помер Ю. С. Асєєв 4 жовтня 2005 р. у віці 87 років. Похований на Байковому кладовищі 

у Києві. 
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Halyna Buzian  

YURII SERHIIOVYCH ASIEIEV IS THE RESEARCHER OF ANCIENT 
PEREIASLAV ARCHITECTUR 

The article considers biographical information, scientific achievements, as well as a significant 

contribution of an outstanding Ukrainian scientist, a well-known specialist in the history of 

architecture Yurii Serhiiovych Asieiev in the study of monuments of Pereiaslav stone architecture of 

ancient Rus’ times. 

Key words: Y.S. Asieiev, ancient Rus’ architecture, archaeological research, sites, Pereiaslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Портрет Ю. С. Асєєва. Рис. 2. Проєкт реконструкції Кирилівської церкви  

ХІІ ст. у Києві. Автор Ю. С. Асєєв. 

Рис. 3. Трапезна та дзвіниця 

Михайлівського монастиря ХVІІІ ст. у 

Переяславі. 1950-ті рр. 

Рис. 4. Михайлівська церква ХVІІІ ст. 

у Переяславі. 1980-ті рр. 
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Рис. 5. На розкопках церкви Володимира Мономаха ХІ ст. у Переяславі: сидять (зліва 

направо) у першому ряду М. Ю. Брайчевський, Ю. С. Асєєв, у другому ряду –  

О. К. Козін, М. І. Сікорський. 1958 р. 

 

 
Рис. 6. На розкопках церкви Володимира Мономаха ХІ ст.: стоять (зліва направо) 

М. Ю. Брайчевський, О. К. Козін, М. І. Сікорський, Ю. С. Асєєв. 1958 р. 

 

 
Рис. 7. Розкопки церкви Володимира Мономаха ХІ ст. 1958 р. 
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Рис. 8. Розкопки Єпископських воріт ХІ ст. у Переяславі. 1960 р. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Розкопки Єпископських воріт 

ХІ ст. Розчистка башти. 1960 р. 

Рис. 10. Залишки Єпископських воріт 

ХІ ст. План. 1960 р. 

Рис. 11. Проєкт реконструкції Єпископських 

воріт ХІ ст. Автор Ю. С. Асєєв. 1967 р. 

Рис. 12. Розкопки Єпископського 

палацу ХІ ст. у Переяславі. 1962 р. 
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Рис. 13. Капітель. Мармур. Єпископський 

палац ХІ ст. 1962 р. 

Рис. 14. Розкопки Михайлівського собору  

ХІ ст. у Переяславі. Загальний вигляд розкопу. 

1975 р. 

Рис. 16. Розкопки Михайлівського собору ХІ ст. 

Розчистка фундаментів апсиди. 1975 р. 

 

Рис. 17. Проєкт реконструкції 

Михайлівського собору ХІ ст. Автор 

Ю. С. Асєєв. 1979 р. 

 

Рис. 15. Розкопки Михайлівського собору ХІ 

ст. Стовпи північного нефу. 1975 р. 
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УДК 908(477.41-21):336.1.07 

Людмила Набок 

(Переяслав) 

 
РОЗВІДКА З ІСТОРІЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ МІСТА ПЕРЕЯСЛАВА 

 
Послуговуючись різними історичними відомостями автор простежує на широкому 

хронологічному діапазоні історію казначейської служби в окремому українському місті 

Переяславі. 

Ключові слова: Переяслав, історія, скарбниця, скарбник, казначейство, гроші. 

 

Історія казначейства Переяславщини невід’ємна від його загальнодержавного 

зародження, становлення й розвитку. Прообразом казначейства як фінансового інституту 

можна вважати княжу скарбницю, яка слугувала сховищем матеріальних цінностей і з якої 

розподілялися кошти на утримання не лише родини князя, але й князівської дружини. В 

князівський період не було ще чіткого розмежування між особистою власністю титулованого 

володаря та власністю держави. Армія та казна – найважливіші інструменти в руках монарха, 

тому вони мусили бути під безпосереднім контролем керівника держави, а осідком 

давньоруських володарів був Київ. 

Вважається, що посада вірника, який збирав на місцях податі у княжу скарбницю, 

уперше була уведена князем Ярославом Володимировичем (Мудрим). Водночас потрібно 

зауважити, що князь осібно був розпорядником усіх надходжень до скарбниці. Коштом 

князівської скарбниці утримувались не тільки військо, але й дипломати. Окрім перелічених 

чиновників Ярослав увів до штату княжих службовців мостників – спеціальних людей, які 

здійснювали будівництво і ремонт річкових мостів та міських мостових [14, c. 796–797]. 

Згідно з дослідженнями істориків, князівське подвір’я у Переяславі почало активно і 

масштабно розбудовуватися у кінці Х ст., за часів князя Володимира Святославича, на 

території сучасного майдану Княжий Двір. Укріплене земляним валом та оборонними 

спорудами княже подвір’я, розміщене поміж двох рік Трубіж та Альта, слугувало за головний 

пункт князівської військової залоги, до якого водночас звозили з округи данину та побори. 

Отже, до утворення Переяславського князівства досить проблематично стверджувати про 

існування в місті скарбниці державного значення [31, с. 312]. 

Внаслідок розділу земель Русі між спадкоємцями князя Ярослава Володимировича було 

утворене Переяславське князівство, а за активної діяльності переяславських князів місто 

Переяслав вже у другій половині ХІ ст. стало справжньою столицею князівства. Переяславські 

князі тримали власну скарбницю і витрачали з неї кошти виключно на потреби свого 

князівства. Про цей факт свідчить широкомасштабна розбудова міста, здійснена упродовж 

1070–1080-их рр. Будівництво кам’яних споруд (5 церков, парадні в’їзні ворота, палац, банна 

будівля) потребувало значних матеріальних витрат [9, c. 91–94]. 

Княжий та єпископський двори Переяслава були розбудовані в укріпленій цитаделі – 

дитинці. Логічно припустити, що скарбниця знаходилася там же, на території одного з цих 

дворів, адже це підтверджує й літописна розповідь про напад монголо-татар у 1239 р.: «Батий... 

церкву архангела Михаїла сокрушив, і начиння церковне незчисленне срібне й золоте, і дороге 

каміння узяв...» [21, с. 394]. Принагідно зауважимо, що в давньоруський час складовою 

частиною скарбниць, окрім золотих і срібних зливків, були також різноманітні ювелірні 

вироби, коштовне каміння, а також монети з дорогоцінного металу, викарбувані в інших 

землях. Зокрема, переяславські артефакти свідчать про те, що у давньоруський час на території 

переяславського князівства використовувалися срібні монетні гривні київського типу, лом 

дорогоцінних металів, а монети: дирхеми і їх уламки, імітації дирхемів, західноєвропейські 

монети і їх імітації Х–ХІ ст., візантійські монети Іоана Цимісхія (969–976 рр.), уламки мідних 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІСТОРІЇ ПЕРЕЯСЛАВСЬКОЇ ЗЕМЛІ 
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«варварських» імітацій міліарісіїв Василя ІІ та Костянтина VIII (979–1025 рр.), індійські Х ст., 

срібники Володимира Святославича, срібники Святополка Окаянного, імітації срібної монети 

Оттона та Адельгейди [17]. 

У період XIII–XІV ст. Переяслав знаходився під ординським ярмом, а з 1362 р. входив 

до складу Київського князівства Великого князівства Литовського, Руського і Жемайтського. 

Вже до середини ХV ст. княжа казна набула значення центрального фінансового відомства. 

1471 р. відбулася адміністративно-територіальна реформа. Територія Русі була поділена на 

воєводства і староства. До новоутвореного Київського воєводства увійшло Переяславське 

староство. Головними джерелами поповнення державної скарбниці Литовського королівства, 

а з 1569 р. і Речі Посполитої були податки з королівщини (дохід від маєтностей), подимного, 

ланового, купецького донативу, жидівського поголовного, чопового (від напоїв), евектів (за 

вивіз товару), індуктів (завезення товару). Згідно люстрації 1620–1630-их рр. Переяслав мав 

прибуток з королівщини в 3400 золотих, тому його кварта (тобто сума, яка надходила до 

державного скарбу) складала 680 золотих, та 600 золотих прямого подимного податку. Оцінку 

доходів по староствам проводили королівські люстратори. Стягненням податків займалися 

городові старости і їх помічники підстарости. До їх компетенції також належали не тільки збір 

плодів з хліборобського господарства, але й віддача в оренду промислів на королівщини, 

обчислювання кварти, розрахунки з найманцями. Імена люстраторів Переяславського 

староства не встановлені, натомість відомі прізвища декотрих старост та підстарост. Так, 

переяславським старостою у 1585–1588 рр. був Костянтин Острозький, по ньому до 1620 р. 

Переяславське староство очолював Януш Острозький. У 1620–1629 рр. старостою був Януш 

Заславський, у 1629–1635 рр. Лукаш Жолкевський, у 1636 р. заступив також поляк, єзуїт 

коронний гетьман Станіслав Конецьпольський. Підстаростами служили у 1588 р. – Ян 

Чирський, у 1619 р. – Ян Чернишевич. Державні кошти витрачалися старостою на утримання 

військового гарнізону, реконструкцію та ремонт переяславських фортечних укріплень, 

платню підстарості. Головна скарбниця староства знаходилася на території постійного 

розквартирування військового гарнізону, тобто у переяславській цитаделі [1, с. 50; 11, с. 11–

12; 24, с. 74–76]. 

За гетьманства Богдана Хмельницького найважливіші скарбові справи вирішував сам 

гетьман. Хоча він мав на службі «гетьманського підскарбія», але вплив на гетьмана щодо 

витрат коштів мав лише генеральний писар. В полках скарбові справи вели самі полковники. 

І, хоча за часів Б. Хмельницького збереглися майже всі основні ще з часів польської держави 

податки, але з історичних джерел відомі факти, коли декотрі полковники заводили нові 

побори. При деяких полках були уведені посади урядовців – полкові підскарбії. Хто був у 

ХVІІ ст. переяславським полковим підскарбієм поки що не встановлено, а от у 1655 р. 

гетьманським підскарбієм був чигиринський козак Іван [20, с. 73–106]. 

Паралельно з полковим урядом у Переяславі існував ще й міський уряд. Головним 

органом станового управління міщан Переяслава у ХVІІ–ХVІІІ ст. був магістрат, що діяв на 

підставах Магдебурзького права. Магістрат мав «правну книгу», скриню для збереження 

грошей і печатку з гербом. До обов’язків магістратських урядовців входило збирання 

грошових доходів і хлібних та передача їх до державного скарбу (на різних етапах історії це 

були скарбниці королів литовських, польських, гетьмана та казна царя російського). 

Переяславські міщани до початку ХХ ст. користувалися правом вільної торгівлі вином та 

правом утримувати необмежену кількість шинків. З податків сплачували лише подимне 

(нерухоме майно), цло (продаж чужоземного товару). Великий прибуток давали ярмарки, що 

відбувалися в місті чотири рази на рік. 

Магістрату належали вагова, пивоварня, воскобійня, мильні, солодовня, різницька, 

полокотщина, дьогтьова. До міської скарбниці (фактично вона складала міський бюджет) 

надходили гроші від надання в оренду млинів та різноманітних перевозів. У 1693 р. гетьман 

Іван Мазепа у своєму універсалі надав переяславському магістрату право збору податків: 

міське мірне, тобто відерне та колодне, а з цехів виокремив по одному реміснику на дворову 
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вигоду полковнику, для того, «...аби вже інших від ратуші ремісників не відривали на роботи 

даремні» [19, c. 208]. 

Усі прибутки від оренд магістрат використовував переважно на публічні споживи. За 

вилучені кошти утримували гостиний двір, лазню, крамниці, верстати. Головним 

розпорядником коштів був міський голова. 

Стосовно місць розташування скарбниць, то державна знаходилася в цитаделі під 

охороною військових. Це була звичайна хата на дві камери з льохом, у якому зберігався 

грошовий скарб [36, c. 105–106]. 

Полкова казна зберігалася при полковій канцелярії (також хата) поблизу полкової 

Воскресенської церкви, а магістратська – при будинку міської управи в центральній частині 

середомістя [7]. 

Окрім перелічених структур, кожна з яких виокремлено мала свою казну, в Переяславі з 

1701 р. існувала ще одна владна структура – Переяславсько-Бориспільський єпископат, до 

якого станом на 1780 р. надходили доходи від 521 церкви і 15 монастирів [29, c. 16, 19]. 

Духовенство і церковнослужителі сплачували податки до єпископської казни грошима та 

«роковщиною» – продуктами, збіжжям. Монастирі отримували прибутки, здаючи в оренду 

млини, будівлі, сіножаті. Люстрацією церковного і монастирського майна в єпархії займався 

єпархіальний казначей (тривалий час у ХІХ ст. казначеєм єпархії був ігумен Мелетій). 

Казначей вів облікові книги, перевіряв описи нерухомого майна, приймав на збереження й 

видавав гроші. Головним розпорядником єпархіальної казни був архієпископ. Кошти з 

єпископської казни розподілялися по декільком статтям. По-перше певна сума йшла на 

утримання архієпископа, його причту, служителів, дому. Значні кошти з єпархіальної казни 

витрачалися на будівництво і ремонт храмових споруд. Так, наприклад, за кошти єпископа 

Арсенія Берла в 1743–1750 рр. був збудований монастирський ансамбль Михайлівської церкви 

та дзвіниці, в 1753 р. коштом єпископа Іоанна Козловича зведено цегляний корпус колегіуму, 

1770 р. за ініціативи єпископа Іова Базилевича постала дзвіниця Вознесенського собору, 

1782 р. – тепла церква в ім’я Св. Вмч. Варвари, у 1776–1785 рр. при єпископі Іларіоні 

Кондратковському навкруги собору була збудована колонна огорожа протяжністю 394 сажні. 

У 1837–1840 рр. за ініціативою єпископа Гедеона і на кошти єпархії (35 тис. карбованців 

сріблом) була змурована церква св. Бориса і Гліба (сучасний мікрорайон Борисівка, 

вул. Святилівська). Третьою доволі потужною статтею витрат єпархіальної казни було повне 

утримання навчального закладу – Переяславського колегіуму (семінарії, училища). Сюди 

входило будівництво навчальних корпусів та гуртожитків, платня викладачам, закупівля книг, 

повний пансіон семінаристів з бідних родин, священницьких вдів та сиріт. 

Часто за вказівкою Синоду в єпархії проводився збір цільових коштів. У такому разі 

гаманцеві збори казначей відправляв до Синоду. Інколи переяславські єпископи подавали 

клопотання на використання таких зборів на потреби своєї єпархії. Так, наприклад, єпископ 

Іларіон 4 квітня 1783 р. випрохав у Синоду використати 1 тис. карбованців на потреби 

семінарії з гаманцевого збору, що збирали по всіх парафіях з 1765 р. для підтримки 

закордонних православних монастирів Білорусі та Польщі. Своє прохання єпископ 

обґрунтував тим фактом, що на утриманні семінарії перебувають учні з тих самих закордонних 

єпархій, а саме з міст Пінська, Любліна і т.д. Синод задовольнив прохання єпископа і таким 

чином до старого корпусу був добудований ще один клас, а також перекритий новим залізом 

дах й збудований новий бурсацький дім [23; 37; 18, с. 360]. 

Казна Переяславсько-Бориспільської (а з 1802 р. – Полтавсько-Переяславської) єпархії 

до 1862 р. знаходилася на подвір’ї Вознесенського монастиря, у цегляному погребі під 

будинком Консисторії, а після переїзду архієпископської резиденції до Полтави туди ж було 

переведено і казну. В Переяславі залишилися лише склепіння монастирських льохів. 

Внаслідок фінансових реформ, проведених російським урядом у 1798, 1802, 1821 рр. в 

губернських містах були створені казенні палати. Для прийому та зберігання грошових 

коштів, котрі вносилися до казни, в кожному місті була створена посада повітового казначея. 

До його обов’язків входило: збір доходів як у повному обсязі, так і у визначений час; доставка 
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зібраних доходів до необхідних місць; забезпечення збереженості зібраних доходів; складання 

щорічних реєстрів про доходи повіту; доведення усіх відомостей про доходи та витрати повіту 

до відома державного губернського казначея. Повітовий казначей частину казенних коштів 

залишав місцевим органам (міській управі, земській), а частину відсилали до комісаріату та 

адміралтейства. У 1768 р. скарбником Переяславського комісарства був Петро Дем’янович 

Ващенко [19, с. 146]. 

1802 р. в Російській імперії було засноване Міністерство фінансів, до обов’язків якого 

належало управління казенними й державними дільницями, які надавали уряду необхідні на 

його утримання витрати, і генеральний розподіл всіх доходів по різним частинам державних 

витрат. Відомство державного казначейства залишилося і увійшло до новоствореного 

міністерства. В тому ж році була утворена Полтавська губернія, до якої увійшов 

Переяславський повіт. Таким чином, Переяславське повітове казначейство у 1802–1821 рр. 

підпорядковувалося Полтавському губернському казначейству, а з 1821 р. – Департаменту 

державного казначейства Міністерства фінансів Російської імперії. 

З кінця ХVІІІ ст. і до 1866 р. до обов’язків Переяславського казначейства належало: 1. 

прийом, за розпорядженням різних установ, державних доходів, збереження їх, проведення 

платежів та пересилка грошових сум; 2. теж саме стосовно спеціальних коштів і депозитів 

державних установ (окрім Св. Синоду), а також надходжень громадських та станових; 3. 

продаж гербового паперу, марок, бандеролей та ін.; 4. видача свідоцтв про внесення 

промислового податку і міщанських паспортів. 1865 р. Переяслав був переведений до нижчого 

третього розряду по збору податків з податкових осіб на державні повинності як малодостатнє 

місто по платежам земських зборів [8, с. 196]. З 1866 р., по відкритті в місті громадського 

банку (капітал складав лише 82 тис. карбованців), частину фінансових операцій казначейства 

паралельно стала здійснювати ця установа (прийом внесків, контроль векселів, кредитування, 

ведення спеціальних поточних рахунків під заставу нерухомості в місті і повіті, поточні 

рахунки під відсоткові папери і товарні документи, ломбардні операції) [15, с. 359; 22]. З 1885 

р. при казначействах стали відкриватися ощадні каси. Проте відомості про початок 

функціонування Державного ощадного банку в Переяславі маємо, поки що, тільки з 1899 р. 

Згідно з останніми дослідженнями встановлено, що у 1847 р. казначеєм повіту служив 

колезький асесор Марк Лукич Покотило, а в період 1875–1915 рр. у Переяславському 

казначействі служили: 

 1875 р.: повітовий казначей, надвірний радник Федір Якович Уступний-Глушко; його 

помічник, колезький асесор Михайло Іванович Кабиш; бухгалтер, колезький секретар Олексій 

Маркович Лопотинов; помічники бухгалтера: колезький секретар Іван Григорович Ліпяцький, 

колезький регістратор Порфир Васильович Хандожко, писар, колезький регістратор Федір 

Федорович Уступний-Глушко; 

 1887 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, надвірний радник Ф.В. Кроковський; бухгалтер, надвірний радник Олексій 

Маркович Лопотинов; помічники бухгалтера: титулярний радник Іван Григорович Ліпяцький; 

надвірний радник Григорій Олексійович Гончаров; 

 1888 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, дворянин Казимир Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний радник Олексій 

Маркович Лопотинов; помічники бухгалтера: титулярний радник Іван Григорович Ліпяцький; 

надвірний радник Григорій Олексійович Гончаров; 

 1890 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, не має чину Казимир Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний радник Олексій 

Маркович Лопотинов; помічник бухгалтера, титулярний радник Іван Григорович Ліпяцький; 

Григорій Олексійович Гончаров; інспектор п’ятої податної ділянки, колезький радник 

Олександр Данилович Антонович; 

 1892 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, не має чину Казимир Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний радник Олексій 

Маркович Лопотинов; помічник бухгалтера Микола Іванович Безручко, Григорій Олексійович 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

95 

Гончаров; інспектор п’ятої податної ділянки статський радник Олександр Данилович 

Антонович; 

 1894 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, колезький реєстратор Володимир-Степан Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний 

радник Олексій Маркович Лопотинов; помічники його: Семен Калинович Жаботинський, 

Петро Карпенко; інспектор п’ятої податної ділянки, колезький радник Петро Миколайович 

Гординський; 

 1895 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, колезький реєстратор Казимир Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний радник 

Олексій Маркович Лопотинов; помічники його: колезький реєстратор Семен Калинович 

Жаботинський, колезький секретар Петро Антонович Карпенко; інспектор п’ятої податної 

ділянки, колезький радник Петро Миколайович Гординський; 

 1896 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, колезький реєстратор Казимир Ілліч Галімський; бухгалтер, надвірний радник 

Олексій Маркович Лопотинов; помічники його: колезький реєстратор Семен Калинович 

Жаботинський, колезький секретар Петро Антонович Карпенко; інспектор п’ятої податної 

ділянки, колезький радник Петро Миколайович Гординський; 

 1899 р.: повітовий казначей, колезький радник Михайло Іванович Кабиш; його 

помічник, колезький секретар Степан Маркович Матяшевич; бухгалтер, надвірний радник 

Олексій Маркович Лопотинов; колезький секретар Петро Антонович Карпенко та колезький 

реєстратор Василь Данилович Алферов; 

 1900 р.: повітовий казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; його 

помічник, колезький секретар Степан Маркович Матяшевич; бухгалтер, надвірний радник 

Олексій Маркович Лопотинов; колезький секретар Петро Антонович Карпенко та губернський 

секретар Василь Данилович Алферов; 

 1904 р.: повітовий казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; касир 

Олександр Дерновський; бухгалтери: надвірний радник Олексій Маркович Лопотинов, 1-го 

розряду титулярний радник Степан Маркович Матяшевич і 2-го розряду Кирило 

Калістратович Гоярин, Никофор Якович Котеленен; рахівник Василь Петрович Петрусь; 

канцелярські службовці: колезький реєстратор Михайло Олександрович Нечаєв, Василь 

Олександрович Михайловський, Михайло Васильович Климович-Марченко і Федір Павлович 

Золотухін; 

 1906 р.: казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; касир Олександр 

Дерновський; бухгалтери: надвірний радник Олексій Маркович Лопотинов, 1-го розряду 

титулярний радник Степан Маркович Матяшевич і 2-го розряду Кирило Калістратович 

Гоярин, Никифор Якович Котеленен; рахівник Василь Петрович Петрусь; 

 1909 р.: казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; касир 1-го розряду 

Іван Петрович Кубліцький; бухгалтери: колезький секретар Олександр Григорович 

Дерновський, 2-го розряду Іван Григорович Шарко, колезький асесор Степан Маркович 

Матяшевич, Кирило Калістратович Гоярин; рахівник Микола Іванович Кінаш; службовці 

канцелярії: Василь Олександрович Михайловський, Микола Федорович Грона, Іван 

Микитович Тищенко, Василь Федотович Кузьменко; 

 1913 р.: повітовий казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; касир 1-го 

розряду Іван Петрович Кубліцький; бухгалтери: колезький секретар Олександр Григорович 

Дерновський; 2-го розряду Іван Григорович Шарко, колезький асесор Степан Маркович 

Матяшевич, губернський секретар Микола Іванович Кінаш і колезький секретар Василь 

Ісидорович Шкляревський; рахівник Іван Романцев; 

 1915 р.: казначей, колезький радник Микола Петрович Сердюков; касири 1-го розряду 

Микола Прохорович Грона; колезький секретар Василь Ісидорович Шкляревський; 

бухгалтери: старший 1-го розряду колезький секретар Олександр Григорович Дерновський; 2-

го розряду губернський секретар Василь Федорович Кузьменко, колезький асесор Степан 

Маркович Матяшевич, губернський секретар Микола Іванович Кінаш [2, с. 115–116; 3, с. 5; 4, 
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с. 4; 5, с. 4; 6, с. 149; 25, с. 70; 26, с. 105; 27, с. 362; 28, с. 382; 30, с. 139; 33, с. 233; 34, с. 300; 

35, с. 4]. 

Упродовж 1796–1864 рр. повітове казначейство для своєї контори орендувало будинок 

при дзвіниці Михайлівської церкви (рис. 1), а для комори з 1826 р. по 1874 р. винаймало 

приміщення Варваринської церкви, зруйнованої 1946 р. (рис. 2). Щоправда, 1860 р. був 

затверджений проєкт спорудження спеціального будинку для казначейства, але його 

будівництво затрималося до 1898 р. З 1864 по 1900 р. повітове казначейство орендувало у 

Вознесенського монастиря під контору три кімнати на другому поверсі цегляних 

крамниць [10, с. 691; 12, с. 365; 13; 16; 32] (рис. 3). 

З 1900 по 1917 р. повітове казначейство перебувало у спеціально збудованому для його 

потреб приміщенні на розі сучасних вул. Шевченка та Сковороди. Будинок був 

двоповерховим і зверненим своїм фасадом до головної площі міста (зараз цю територію займає 

парк). Автентична будівля казначейства не збереглася, у 90-их рр. ХХ ст. її було розібрано і 

на цьому ж місці поставлена нова споруда. 

З утворенням у 1922 р. СРСР було створено єдиний бюджет, до складу якого включалися 

бюджети союзних республік. Казначейство було ліквідовано, оскільки касове виконання 

державного бюджету здійснював Держбанк СРСР (рис. 4). 

27 квітня 1995 р. Указом Президента України створено Державне казначейство України, 

а постановою Кабінету Міністрів України від 31 липня 1995 р. за № 590 затверджено 

Положення про Державне казначейство України. Суть діяльності Державного казначейства 

полягає в тому, що воно забезпечує виконання державного бюджету шляхом обліку 

надходжень, податків, зборів та інших обов’язкових платежів та проведення видатків 

державного бюджету через оплату рахунків об’єктів господарської діяльності, які виконали 

роботи, надали послуги відповідним розпорядникам коштів. У 1995 р. в м. Переяславі-

Хмельницькому було створено два відділення казначейської служби – міське й районне, їх 

очолили відповідно Стариченко Людмила Володимирівна та Кутовий Олександр Якович. 

Штат у відділеннях був по п’ять працівників у кожному. Відділення Державного казначейства 

у Переяслав-Хмельницькому р-ні перебувало у приміщенні районної державної адміністрації. 

Відділення Державного казначейства у м. Переяславі-Хмельницькому розміщувалося на розі 

вул. Сковороди та Жовтневої (суч. Покровська), у адмінбудинку фабрики художніх виробів 

(колишня синагога 1911 р.) (рис. 5). 

Згідно з наказом Управління Державного казначейства № 25-о від 15.05.1997 р. з метою 

удосконалення управлінської системи органів Державного казначейства вказані відділення 

було ліквідовано і утворено Переяслав-Хмельницьке відділення Державного казначейства у 

Київській обл. На базі Положення про Державне казначейство України 10 червня 1997 р. було 

розроблено і затверджено Положення про Переяслав-Хмельницьке відділення Державного 

казначейства у Київській обл., яке очолила Стариченко Л.В. (з 2011 р. – Шкіра О.А.). 

Переяслав-Хмельницьке відділення Державного казначейства у Київській обл. було 

юридичною особою, мало самостійні кошториси видатків, розрахункові та інші рахунки в 

установах банків. На нього покладалися функції виконання відповідних показників 

державного бюджету та контроль за надходженнями, рухом і використанням державних 

позабюджетних фондів у частині, що визначалася Головним управлінням Державного 

казначейства. З початку функціонування відділення працівники друкували платіжні 

доручення на одній друкарській машинці, було відсутнє програмне забезпечення, пізніше 

придбали 4 комп’ютери та 2 принтери. Для функціонування служби в місті упродовж 1997–

2005 рр. орендувалося приміщення на розі сучасних вул. І. Мазепи і Т. Шевченка (колишній 

панський житловий будинок ХІХ – початку ХХ ст., у другій половині ХХ ст. – 

дитсадок) (рис. 6). 

Кількість працівників служби варіювалася від 31-ї до 22-х штатних одиниць станом на 

2015 р. На даний час у м. Переяславі управління казначейської служби здійснює свою 

діяльність на основі Положення про Переяслав-Хмельницьке управління Державної 

казначейської служби України Київської обл., затвердженого наказом Державної 
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казначейської служби України від 21.11.2011 р. № 130 із змінами, внесеними наказом 

Державної казначейської служби України № 145 від 19.12.2011 р. Основними завданнями 

управління є реалізація державної політики у сфері казначейського обслуговування 

бюджетних коштів, яких у Переяславі налічується близько ста розпорядників. З 2005 р. 

Переяслав-Хмельницьке відділення Державного казначейства у Київській обл. розмістилося в 

приміщенні колишнього АПБ «Україна» на центральній вулиці міста, за адресою – 

вул. Богдана Хмельницького, 28. 
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INTELLIGENCE FROM THE TREASURY HISTORY OF PEREIASLAV CITY 
Author traces treasury history in a separate Ukrainian city of Pereiaslav on a wide 

chronological range, using various historic evidences. 
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Рис. 1. Акварель «Михайлівська церква в Переяславі». Автор Т. Шевченко, 1845 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Варваринська церква з дзвіницею Вознесенського монастиря у Переяславі.  

Фото невідомого автора, 1935 р. 
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Рис. 3. Гравюра 1885 р. «Церква Вознесіння в Переяславі, збудована гетьманом Мазепою 

в 1700 р.» до статті М. Костомарова «Поездка в Переяслав» 

 

 
Рис. 4. Будинок державного ощадного банку м. Переяслава з 1900 по 1980-ті рр. на розі 

сучасних вулиць Б. Хмельницького і М. Сікорського. Фото невідомого автора, 1970 р. 

 

 

 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

101 

 
Рис. 5. Відділення Державного казначейства у м. Переяславі-Хмельницькому з 1995 по 

1997 р. на розі сучасних вул. Г. Сковороди та Покровської. Автор фото В. Набок, 2005 р. 

 

 
Рис. 6. Відділення Державного казначейства у м. Переяславі-Хмельницькому з 1997 по 

2005 р. на розі сучасних вулиць І. Мазепи та Т. Шевченка. Автор фото В. Набок, 2005 р. 
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УДК 37.01+371.671.11:94(477.41-21)"17/18" 
Валентина Нікітіна, Тетяна Радіоненко 

(Переяслав) 

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПІДРУЧНИКІВ XVIII–XIX СТ. 
ІЗ КОЛЕКЦІЇ МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ Г. С. СКОВОРОДИ 

 
У статті розглядається зміст та структура підручників і посібників XVIIІ–ХІХ ст., які 

використовували під час навчання у Переяславському колегіумі. 

Ключові слова: Переяславський колегіум, підручники, посібники, процес навчання, 

Меморіальний музей Г.С. Сковороди. 

 

Сьогодні науковці та культурологи приділяють поглиблений інтерес дослідженням з 

історії книговидання, освіти та культури загалом, фіксують націєтворчі чинники та фактори в 

конкретному часовому вимірі. Як феномен соціального розвитку, початок друкарства та 

українські кириличні стародруки завжди привертали увагу вітчизняних дослідників. За роки 

незалежності спостерігається значна активізація введення у науковий та культурний обіг 

матеріалів про історичне минуле й розквіт українського друку в XV–ХІХ ст.  

Українська навчальна книга не може бути відмежована від свого народознавчого 

джерела – вікових традицій і вірувань. Саме навчальна література увібрала істинні духовні 

цінності та вселюдську мораль, протягом століть свого існування примножувала багатство та 

підтримувала розвиток української мови, слугувала більшій єдності українського народу. 

Вивчення навчального підручника, посібника чи короткого курсу відноситься до такої 

сфери, в якій дослідники й до сьогодні не виробили чітких критеріїв підходів та категорій. 

Характеризуючи стан вивчення підручників XVIII–XIX ст., історики зазначають, що вони все 

ще мало досліджені. Підручників збереглося мало, а частина з них навіть не були опубліковані. 

Деякі культурологи та дослідники культури вважають, що ця вторинна література зовсім не 

цікава. Втім саме за цими скромними підручниками студенти вивчали обов’язкові предмети й 

знайомилися з творами попередників.  

Метою даного дослідження є аналіз змісту підручників, а також методів викладання 

навчального матеріалу з точки зору місця, яке відводилось їм у навчально-виховному процесі. 

Підручник – один з найдавніших книжкових жанрів. Його виникнення має давню 

історію. Збереглися глиняні дощечки з навчальними текстами, які слугували шкільними 

зошитами й, одночасно, підручниками. Вік деяких з них нараховує 4,5 тис. років. Латинська 

граматика Євлія Доната (ІV ст. н. е.) слугувала підручником до середини ХVІ ст., тобто 

тринадцять століть. Означена книга була визнана гідною для друкування серед перших творів 

гутенбергівського верстата (40-і рр. ХV ст.). Але якщо говорити про довговічність підручника, 

то ніщо не зрівняється з «Основами» Евкліда (близько 300 р. до н. е.). Через двадцять два 

століття після її написання англійський переклад цієї книги (вірніше, перших шести книг 

«Основи») був підручником з геометрії для англійських школярів у ХІХ ст. З початку 

книгодрукування «Основ» й до кінця ХІХ ст. бібліографи нараховують 2 тис. 500 їх видань у 

різних країнах світу [4, с. 563]. 

Процес творення перших українських підручників розпочався задовго до появи самої 

національної школи і став своєрідним підготовчим етапом та умовою її виникнення. Воротами 

знань ще в часи Русі-України називали «Буквар» та «Азбуку». Видатний просвітитель і 

гуманіст, першодрукар Іван Федоров 1574 р. видав у Львові «Буквар» – перший друкований 

підручник східних слов’ян. Ця книга в подальшому справила значний вплив на розвиток 

навчально-педагогічної літератури. 

Підручник увібрав основні типотвірні ознаки даного виду навчальних книг і слугував 

зразком для багатьох поколінь друкарів, укладачів навчальних видань східнослов’янського 

світу. У ХVІІ–ХVІІІ ст. підручники для початкового навчання грамоти, що виходили на 

теренах України, котра впродовж даного часу знаходилася під впливом різних держав і 

імперій, копіювали підручник І. Федорова не лише за формою (формат, художнє оформлення 
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та поліграфічне виконання, послідовність розміщення матеріалу), а й за змістом (як зразок для 

закріплення навичок читання наведені тексти релігійного змісту) [2, с. 697]. 

Вітчизняні та зарубіжні історики книги (Я. Ісаєвич, Я. Запаско, та ін.) ґрунтовно вивчили 

відомі на сьогодні оригінали видань І. Федорова. У його підручниках визначилися обов’язкові 

композиційні елементи друкованого східнослов’янського букваря ХVІІ–ХVІІІ ст.: 

1) алфавіт; 

2) склади для читання; 

3) лінгвістичний матеріал; 

4) азбучний акровірш добірка речень релігійно-моралізаторського змісту, перші літери 

яких знову повторювали послідовність літер в абетці «Аз есмъ всему миру світ»; 

5) катехитична частина, куди входять найважливіші молитви, Символ віри та інші тексти. 

Навчальна мета останньої частини підручника подвійна: закріпити навички читання 

об’ємних текстів та дати мінімум необхідних для християнина знань. Цьому, зокрема, 

слугували найголовніші молитви (Ослаби Остави, Богородиця Діво та ін.), Молитву 

Володимира Мономаха, Молитву Василя Великого, Молитву Царя Манасії; уривки з 22–24-ї 

притч із Книги притч Соломонових – про необхідність навчання, моралізаторських сентенцій 

типу: «не сотвори насилля убогому, не дотикайся межей чужих» та ін., а також уривки із 

посилань апостола Павла до ефесіян, колосеїв і солумян [2, с. 698]. 

Основними вітчизняними видавничими центрами, які забезпечували потребу освіти у 

навчальній книзі були Львів і Острог. На початку ХVІІ ст. виникають кириличні друкарні у 

Києві, Уневі, з’являються приватні друкарні у Львові та Києві, трохи пізніше – Чернігові, 

Почаєві, Бердичеві. 

Складне політичне становище, в якому опинився український народ, зумовило видання, 

переважно, двомовних навчальних книг, коли українській мові відводилися другорядні ролі в 

суспільстві. Основний їхній зміст – сакральний, що знову таки було результатом полонізації, 

румунізації, онімечення з заходу та русифікації зі сходу. Саме церква у найважчі часи стала 

оплотом новосформованої нації, а релігійний зміст книг для навчання грамоті – засобом 

збереження рідної мови та культури, адже тогочасне українство рятунок бачило в 

одностайному нарощуванні національної сили українського народу [2, с. 697]. 

XVII–XVIII ст. – період староукраїнського правопису. У цей час відбувалося 

формування української правописної системи на науковій основі з урахуванням неповторних 

особливостей української літературної мови з її уставленими граматичними і фонетичними 

нормами через школу та інші шляхи культурного впливу поступового поширювання, 

закріплювалися в усному вжитку. Незважаючи на втручання державних чиновників, 

вітчизняна друкована книга всебічно обслуговувала багатогранне життя українців. Уряди і 

панівні класи прагнули заборонити навчання українською мовою і створювали всілякі 

перешкоди для її суспільного функціонування, але прогресивні діячі ставали на її захист, 

боролися за розвиток освіти. 

Одним з найдавніших навчальних посібників, що експонуються у Меморіальному музеї 

Г. С. Сковороди, є «Лексикон славенороссийский и имен толкование» Памви Беринди (в 

експозиції представлене друге видання 1653 р. Кутеїнського монастиря, перше видання 

вийшло 1627 р.). П. Беринда – видатний вчений-просвітитель, поет, керівник лаврської 

друкарні. Видання представляє собою церковно-слов’янсько-український перекладний 

словник із елементами тлумачного й етимологічного. Цій праці вчений присвятив тридцять 

років свого життя. «Лексикон…» був для тих часів справжньою енциклопедією, а наведені в 

ньому слова та їх пояснення мають і досі значення наукового джерела. До «Лексикона…» П. 

Беринда вніс «назвиська речей і імен власні людей, гір, пагорків, лісів, рік, назви урочищ 

розмаїтих, діалектів сірійського, халдейського, єврейського, грецького, латинського і власного 

нашого словенського» і все це «вкупу, хоть то не такою як би належало широкістю, 

загромадивши…коштом своїм ото типом (тобто друком – авт.) на світ випускаю». Як і діячі 

Відродження, Памво Беринда свідомий був важливості своєї діяльності, він писав: «Праця моя 

тая у потомних вдячності отнесет» [3, с. 25]. Словник тлумачень нараховує близько семи тисяч 
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слів. Як джерело церковнослов’янського реєстру автор використав тексти Острозької Біблії 

(всі її книги Старого і Нового завіту). 

Приклади пояснення слів з «Лексикона»: 

Ветрило – парус, полотно кораблю для ветру;  

Вещаю – глаголю, мовлю, поведаю, говорю; 

Гибель – мор, албо згуба, погибель; 

Главизна – початок книги, осягнение некоторой речи; 

Голошу – жалобно плачу; 

Горниця – на горе побудованою дом; 

Грамотник – детоучитель, дяк; 

Любомудрие – философия, коханье ся в мудрости; 

Люботрудие – працовитость, коханье ся в праци; 

Победа – звитяжество; 

Пролетие – весна; 

Песнь – пісенька так спеваная так граная, песнь на честь Божей, котрою Бога хвалят; 

Трость – тростина, пищалка, перо которым пишу книги; 

Труд – праца, робота; 

Хлеботворец – пекар. 

Прогресивна українська інтелігенція рішуче не сприймала підручників для початкової 

школи, які були укладені російською мовою, пронизані російським духом, виховували зневагу 

до українства. За існуючими підручниками було дуже важко вчитись, а інколи і неможливо. У 

процесі підготовки навчальних книг автори намагалися враховувати найновіші досягнення 

педагогічної науки і практики, використовуючи власний багатий досвід, виявляючи глибоку 

любов до справи просвітництва рідного народу. 

1857 р. український письменник, літературний критик, фольклорист, етнограф, 

мовознавець, культурно-освітній діяч, перекладач П. Куліш написав і видав «Граматику» – 

підручник для практичної роботи в українській школі. У передмові до підручника зазначено: 

«Скільки ні єсть у нас на Вкраїні граматок і букварів, то всі вони не годяться нам для певної 

науки письменства, бо печатані не нашою мовою…» і далі: «треба учить дітей письменства 

так, щоб дурно часу не гаявши, швидко зрозуміла дитина науку читання, а до сего найперва 

поміч – щоб граматика зложена була рідною українською мовою» [4, с. 564–565]. 

У другій половині ХІХ ст. розпочалася підготовка інших підручників (світських за 

змістом) для дітей українського народу. Вітчизняні педагоги та просвітителі, які сподівалися, 

що в Україні все ж таки з’явиться рідна школа, уклали та видали низку підручників: 

Т. Шевченко «Буквар южно-русскій» (1861), Л. Ященко «Граматика для українського народу» 

(1862), Д. Мороз «Арифметика або щотниця» (1862), «Русская первак языко учебная читанка» 

(1869), А. Дмитрієв «Практические упражнения в геометрии» (1877). 

Відомий педагог К. Д. Ушинський зробив великий внесок в теоретичну основу 

педагогічної науки. Свої погляди на навчання і роль наочності в ньому К. Д. Ушинський 

реалізував у знаменитих навчальних книгах «Детский мир и христоматия» (1863), «Родное 

слово» для 1-го, 2-го, 3-го року навчання, видані у Москві (1895–1917 рр.). Вони стали 

яскравим прикладом застосування ілюстративного матеріалу при ознайомленні школярів із 

географією, навколишнім світом, з історією та першими уроками логіки. Він детально 

розробив систему методичних вказівок із використанням вчителем ілюстрацій у навчальних 

книгах. Малюнки допомагали учневі зрозуміти зміст, висловитися складно, розумно, чітко.  

Вивчення історії в колегіумах починалося з граматичного класу, але найбільше 

історичної інформації учні отримували у класі риторики. Вчителі прагнули долучити учнів до 

вивчення священної, давньої та середньовічної історії. Заняття історією ставали невід’ємною 

складовою навчання, пронизуючи увесь навчальний процес. Історичні відомості 

використовували як аргументи, приклади, учні робили «замальовки» на історичні теми. 

Останнє десятиліття ХVІІІ ст. характеризувалось появою рекомендованих навчальних 

посібників з історії, розробкою планів її викладання, а також планів перекладу європейських 
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посібників з історії. Підтвердженням того, що історія стала невід’ємною частиною 

навчального процесу, є також наявність відповідних історичних праць у колегіумівських 

бібліотеках. 

Підручники з історії у музейному фонді Меморіального музею Г. С. Сковороди 

представлені широким спектром: Роллен Ш. «Древняя история об егтптянах, о вавилонянах, о 

мидянах, персах, о македонянах и о греках» (СПб., 1751, 1752), Ланге Н. «Основания в истории 

к обучению юношества» (СПб., 1767), Тредиаковский В. «Три рассуждения о трех 

древнейших древностях российских» (СПб., 1773), «Русская летопись по Никонову списку» 

(СПб.,1767), «Продолжение древній российской вивлиофики, содержащая Новгородский 

летописец» (СПб.,1786), «Любопытныя сказанія о Иосифе Втором імператоре римском» 

(СПб., 1790), Щербатов М. «История Российская от древнейших времен» (СПб., 1791), 

Костомаров Н. «Историческия монографии и исследования» (СПб., 1863), Шлоссер Ф. 

«История восемнадцатого столетия и девятнадцатого» (СПб., 1869). 

У 1780-их рр. при викладанні історії почали користуватися відомою і популярною в 

Європі працею із всесвітньої історії Ієроніма Фрейера «Краткая всеобщая история». Цей твір 

рекомендував читати Бєлгородський єпископ Самуїл Миславський в інструкції 1769 р. [7, с. 

126]. Його продовжували вивчати і в наступні роки. Підручник з історії І. Фрейера 

експонується в Меморіальному музеї Г. С. Сковороди. Переклад книги був зроблений з метою 

використання її в навчальному процесі Х. А. Чеботарьовим – професором історії і 

красномовства Московського університету (пізніше його ректором), а також зберігачем 

університетської бібліотеки. 

Як зазначає у передмові до книги автор перекладу Христофор Чеботарьов, цей підручник 

створений для тих, хто з допомогою учителя бажають вивчати початкові основи загальної 

історії. Тому в цій праці немає глибоких критичних маловідомих історичних досліджень, а 

лише достовірні факти [8, с. 3]. Підручник складається з двох частин «Всеобщая история 

Ветхаго завета» та «Всеобщая история Новаго завета». Частини розділені на періоди, кожен з 

яких в свою чергу має чотири розділи: 1-й «Библейская история правителей» (а в другій 

частині цей розділ називається «История Римских императоров»); 2-й «История о народах»; 

3-й «Церковная история», 4-й «Ученая история». 

І. Фрейєр жив у ті часи, коли основним методом вважалося навчання через запитання і 

відповіді (так званий Гібнерів метод). Але цей метод мав свої недоліки. Зокрема, якщо питання 

було більше за відповідь, учень його пропускав. І навпаки, якщо відповідь була більша за 

питання, то вона теж часто не подобалась учневі. Крім того, цей метод сприяє в більшості 

пам’яті, а не роздумам. За Фрейєром учень повинен не брати готові відповіді із книги, а сам їх 

робити з вивченого ним матеріалу. В підручнику також є посилання на джерела, і хто 

детальніше знати побажає, той може звернутися до цих джерел. 

У передмові до книги автор перекладу також вказує, що він не лише зробив переклад 

праці І. Фрейера, а й доповнив її історією Росії, взятою з «Краткаго Российскаго Летописца» 

М. В. Ломоносова [8, с. 16]. 

Знайомство з географічними працями фактично починалося з вищого граматичного 

класу й продовжувалося на наступних щаблях. Вивчення географії, на відміну від чітко 

визначеної системи навчання мовам, піїтиці, риториці й філософії, виділяється в самостійний 

навчальний курс поступово. Цей процес відбувався одночасно із становленням самої 

географічної науки на Україні. 

Виокремлення географії з курсів риторики та поетики у Переяславському колегіумі 

відбулося через читання їх додатково у рекреаційні дні [7, с. 123]. 

Першим систематичним курсом географії вважається посібник Вернарда Варенія 

«География генеральная: Небесные и земноводные круги купно с их свойствы и действы...» 

(М., 1718). Дослідники дійшли висновку, що зміст цієї праці далеко випереджав загальний 

рівень географічних знань, й вона була оцінена тільки у XVIII ст.  

Ще одною популярною книгою була праця Йоганна Гюбнера «Земноводного круга 

короткое описание» (М., 1719). Ця книга була перекладена всіма європейськими мовами 
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(російський її переклад зробив Ф. Прокопович), витримала за життя автора 36 видань, 

писалася саме з навчальною метою. У ній був розділ про «Землю козаків». 

В експозиції музею одним із підручників є «Новейшая география Российской империи, 

сочиненная по нынешнему ея разделению» (М., 1807). Упередмові вказується таке визначення 

науки географії: «География есть та часть из человеческих познаний, которая служит 

первейшим средством к обстоятельному уразумению всего того, что благо воспитанному 

необходимо нужно знать».Також дається коротка характеристика змісту підручника: «Книга 

сия… разделена на три части: в первой части предлагается о пределах государства, его 

пространстве и естественном состоянии; во второй разделение государства на губернии с их 

уездами и описание порознь каждой губернии по естественному состоянию и промыслам 

жителей; в третей о обитателях государства, их языках, вере и упражнениях народных» [5, с. І–

ІІІ]. 

У підручнику Бишинга Ф. «Из сокращенной его географии три главы о географии 

вообще, о Европе и о Российской империи» (М., 1766) в розділі VI «Киевская губерния» 

наводяться відомості і про місто Переяслав: «Переяславский полк, в котором Переяслав 

крепкий город, лежащей на реке Трубежом. В нем находится Архиерей и семинария» [1, с. 75]. 

У музеї також експонуються такі книги з географії, як: Дітлей Ф. «Детской атлас или 

Новой удобной доказательный способ к учению географии» (М., 1769), «Новый и полный 

географический словарь Российского государсва» (М., 1788). 

Для науки XVII–XVIII ст. було звичним явищем поєднувати географію і астрономію в 

одну комплексну науку про Всесвіт, яку часто називали «космографією» або описом землі. 

В експозиції музею такий підручник представлений працею Ободовського О. 

«Начальныя основания Космографии или описание устройства Вселенной» (СПБ., 1834). Про 

її наукову спрямованість яскраво свідчать назви розділів: Первые наблюдения над Вселенною; 

Математическое разделение сферы небесной, основывающиеся на чувственных 

представлениях о Вселенной и дальнейшия наблюдения над движением небесных светил; 

Объяснение вида Вселенной и движения небесных тел вообще. Система Коперника; О частях 

мироздания в особенности (о Солнце, о планетах и их спутнпках, о кометах, о неподвижных 

звездах); О законах движения планет. – О силах, содержащих стройность мироздания. – 

Объяснение вековых неправильностей. – Взвешивание тел Солнечной системы; План 

мироздания [6, с. VII–XV]. 

Характерною ознакою шкільних підручників, надрукованих у ХVІІІ – першій половині 

ХІХ ст., є відсутність ілюстрованого матеріалу, що пояснювалось бажанням їхніх авторів чи 

укладачів здешевити видання. 

Підручник – книга, в якій викладаються основи знань з певного навчального предмета 

на рівні сучасних досягнень науки і культури. Педагоги, психологи, соціологи, культурологи, 

бібліотекарі, документознавці визначають підручник головним засобом навчання, джерелом 

інформації, базою виховання, центром сучасного навчально-методичного комплексу. Шкільні 

підручники ХVІІІ – початку ХХ ст. – це частина національно-культурного надбання. 

З часу виникнення писемності духовне життя суспільства постійно пов’язане з книгою, 

яка не тільки несла певну інформацію, а й була відображенням своєї епохи. З розвитком 

книгодрукування на території України, як і на інших землях східних слов’ян, книга, як один із 

факторів культури, була серед найважливіших засобів піднесення рівня освіти, науки та зміни 

світогляду людей, виступала посередником у здійсненні та розширенні контактів зі 

східнослов’янськими народами та західноєвропейською культурою. Незважаючи на 

перешкоди в розвитку національних рис у просвітництві слов’янських народів з боку 

пануючих держав, нові культурні тенденції хоч повільно, але все-таки набирали силу і з 

середини XVIII ст. вже почали суттєво проявлятися. 

У першій половині XVIII ст. міська культура розвивалась ще досить повільно. Позиції 

церкви, незважаючи на посилення світського наступу в усіх сферах духовного життя, 

суспільства, були ще досить міцні. Низький рівень розвитку науки в Україні у порівнянні з 

передовими країнами Західної Європи був зумовлений відсутністю державності та 
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національним гнітом пануючих держав. Середина XVIII ст. стала тим рубежем, який припадав 

на період суттєвих змін як в Україні, так і в інших східнослов’янських країнах в усіх сферах 

суспільства: в економіці, політиці, освіті, науці тощо. Нові риси суспільного розвитку 

особливо проявились в останню третину століття з встановленням на землях України режиму 

«абсолютних монархій» (Росія, Австрія). Всі ці зміни можна чітко прослідкувати і на розвитку 

книгодрукування, зокрема і навчальної літератури. 

Поширення міської культури, секуляризація суспільного життя обумовлювали 

посилення світського елементу культури, зокрема в книгодрукуванні. Збільшення книжкової 

продукції потребувало вдосконалення поліграфічної техніки, запровадження нових форм 

організації видавничої справи. Необхідність розширення репертуару призводила до 

виникнення нових поліграфічних засобів випуску видань, заснування значної кількості нових 

друкарень, розширення тематичного репертуару видань, налагодження конструктивних 

зв’язків між друкарнею та суспільними установами (заснування друкарень при навчальних 

закладах, канцеляріях, правліннях тощо). 

На основі аналізу тенденцій розвитку книгодрукування у XVIII–ХІХ ст. можна зробити 

висновок, що наукова література і, зокрема, навчальні книги і посібники були одним із 

найголовніших чинників розвитку наукової думки, зміни світогляду людей і мали 

безпосередній вплив на практичне життя. Дослідження книжкового зібрання Меморіального 

музею Г. С. Сковороди дозволяє окреслити коло навчальної літератури, яку на практиці 

студіювали в колегіумах. 
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СВЯЩЕННИК МИКОЛАЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА КОМАРІВКА 
ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО ПОВІТУ ФЕДІР ТАРАСЮК ТА ЙОГО РОДИНА 

(ЗА МАТЕРІАЛАМИ МЕТРИЧНИХ КНИГ ТА «ПОЛТАВСЬКИХ ЄПАРХІАЛЬНИХ 
ВІДОМОСТЕЙ») 

У даній статті досліджується постать священника Миколаївської церкви с. Комарівка 

Переяславського повіту, який служив у ній з 1860 р. по 1897 р., за матеріалами метричних 

книг та «Полтавських єпархіальних відомостей». Також подано відомості про дітей 

священника та їх коротку біографію. 

Ключові слова: Федір Тарасюк, священник, Миколаївська церква, село Комарівка, 

Переяславський повіт, син, донька, таїнство хрещення. 

 

Федір Данилович Тарасюк – вихованець духовної семінарії, священник Миколаївської 

церкви с. Комарівка Переяславського повіту. Він мав трьох синів та три доньки (рис. 3). Його 

сини, після смерті батька, теж були священниками у Комарівській церкві. У «Полтавських 

єпархіальних відомостях» він згадується вперше у № 11 від 1 червня (офіційна частина) за 

1866 р., як священник Миколаївської церкви с. Комарівка Переяславського повіту, який 

пожертвував на утримання училища духовного звання 30 коп. [17, с. 406]. 

З «Відомостей» дізнаємося, що Федір Тарасюк з 3 по 24 серпня 1872 р. був священником 

церкви Кузьми та Дем’яна с. Вінинці (Войнинці) Переяславського повіту [6, с. 706–707]. У 

1875 р. – священник Кирилівської церкви с. Циблі, а з 29 листопада 1875 р., у відповідь на своє 

звернення, був переведений на попереднє настоятельське місце до Миколаївської церкви 

с. Комарівка Переяславського повіту [7, с. 659]. У 1880 р. нагороджений набедреником [8, 

с. 38]. З 1 лютого 1883 р. викладав «Закон Божий» у церковно-парафіяльній школі 

с. Комарівка [5, с. 255–256]. 31 грудня 1894 р. за рішенням суду був відсторонений від посади 

священника та понижений до чину паламаря до «каяття і виправлення» з забороною вести 

священнослужіння, рукоблагословляти та носити рясу [9, с. 88]. 16 серпня 1895 р. повернувся 

на посаду священника церкви с. Комарівка Переяславського повіту з посади псаломщика 

Покровської церкви с. Війтівці Переяславського повіту [10, с. 820–821].  

Федір Тарасюк як священник здійснював також хрещення та навернення до православної 

віри з римо-католицького сповідання. Зокрема, у 1876 р. він охрестив колезького секретаря 

Могилівської губернії Рогачевського повіту околиці Енек Костянтина Михайловича 

Нестеровича, із залишенням його імені [2, с. 469]. 

А 7 листопада 1881 р. він з єврейської віри охрестив у православну купецьку дочку Хану 

Цицильницьку. Хрещеними батьками були: казенний селянин Пантелеймон Стефанович Ганзя 

та Анна Онисимівна Варич. Після хрещення дав їй ім’я «Катерина» [3, с. 102]. 

З «Єпархіальних відомостей» стає відомо, що Федір Тарасюк у 1896 р. був членом 

Полтавської Православної Місіонерської спілки, куди сплачував внески: за 1896 р. – 

3 крб. [16, с. 953]. Також з «Відомостей» дізнаємося, що Федір Тарасюк був не бідний, бо йому 

відмовили у допомозі на навчання сина [1, с. 369]. 

Як священник Миколаївської церкви с. Комарівка Переяславського повіту, Федір 

Тарасюк у метричній книзі (у розділі про померлих) вперше згадується 18 березня 1860 р. [21]. 

10 січня 1860 р. 26-річний Федір Данилович Тарасюк обвінчався із 19-річною 

Олімпіадою Тимофіївною Єфимовичевою, дочкою померлого священника. Вінчання 

відбулося у Миколаївській церкві с. Комарівка, яке здійснив благочинний священник із 

с. Лецьки А. Гречанівський (рис. 1). Поручителями були: від жениха – священник с. Циблі 

Іоанн Андрієвський і Василь Савенко, від нареченої – священник с. Хоцьки Яків Єфимович і 

колезький регістратор Василь Ніколаєнко [20]. 
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28 грудня 1860 р. у родині народився перший син – Костянтин Тарасюк. Його охрестили 

у Комарівській церкві 30 грудня 1860 р. Таїнство хрещення здійснив благочинний священник 

А. Гречанівський. Хрещеними батьками були: дворянин с. Єрківці Іван Григорович Ільяшенко 

і дочка священника Андрія Гречанівського Надія Андріївна [19]. Костянтин закінчив курси 

Переяславського духовного повітового училища. Цей факт зазначений у метричній книзі від 

20 вересня 1877 р., а саме, що він після закінчення даного училища стає хрещеним батьком, 

новонародженого Михайла сина, виконуючого обов’язки псаломщика Комарівської церкви, 

Сергія Афанасійовича Іваницького. Хрещеною мамою була дружина казенного селянина 

Катерина Іванівна Зуброва [30]. А 10 лютого 1880 р. Костянтин Тарасюк, як син священика та 

учень 2-го класу Полтавської духовної семінарії, став хрещеним батьком разом із дружиною 

казенного селянина Катериною Іванівною Зубровою, новонародженої Анни доньки 

виконуючого обов’язки псаломщика Сергія Афанасійовича Іваницького [31]. 

29 серпня 1862 р. у родині народився другий син – Олександр Тарасюк. Його охрестили 

у Комарівській церкві 30 серпня 1862 р. Хрещення здійснив священник Михайлівської церкви 

с. Хоцьки Яків Єфимович. Хрещеними батьками були: священник містечка Ліпляве 

Золотоніського повіту Арістарх Пашкевич і дружина священника Марія Єфимовичева [22]. 

21 серпня 1908 р. його, паламаря Михайлівської церкви с. Асуєк [Хоцек ?  – авт.] 

Переяславського повіту, переведено до Миколаївської церкви с. Комарівка Переяславського 

повіту із дозволом проводити священнослужіння [12, с. 532]. 4 жовтня 1908 р., як священника, 

його переведено до Успенської церкви с. Пологи-Чобітьки Переяславського повіту [13, с. 596]. 

7 жовтня 1914 р. затверджений як законовчитель місцевого початкового училища [14, с. 2201]. 

8 вересня 1864 р. у родині народилася перша донька – Марія Тарасюк, яку охрестили 10 

вересня 1864 р. у Комарівській церкві. Хрещення провів священник Михайлівської церкви 

с. Хоцьки Яків Єфимович. Хрещеними батьками були: священник Ліплявської Миколаївської 

церкви Арістарх Пашкевич і дружина священика Марія Андріївна Єфимовичева [23]. 

23 квітня 1866 р. народилася друга донька – Олександра Тарасюк. Її охрестив 25 квітня 

1866 р., священник Ліплявської Миколаївської церкви Арістарх Миколайович Пашкевич у 

Комарівській церкві. Хрещеними батьками були: поміщик Цезарій Осипович Понятовський і 

дружина дячка Комарівської церкви Марина Калениківна Тарасевичева [24]. Вона закінчила 

курси при Полтавському єпархіальному жіночому училищі, а з 1 лютого 1883 р. викладала у 

церковно-парафіяльній школі с. Комарівка Переяславського повіту [5, с. 255–256]. 

4 лютого 1868 р. у родині народилася третя донька – Анна Тарасюк. Вона була хрещена 

у Комарівській церкві 7 лютого 1868 р. священником с. Лецьки Михайлівської церкви Ананієм 

Падалком. Хрещеними батьками були: священник Свято-Троїцької церкви с. Келеберда 

Золотоніського повіту Андрій Думитрашков і дружина священника Варвара Андріївна 

Падалкіна, а також селянин-власник с. Пішки Канівського повіту Київської губернії Семен 

Кузьмич Мороз і дружина священника с. Хоцьки Марія Андріївна Єфимовичева [26]. 

24 березня 1870 р. народився третій син – Захарій Тарасюк, хрещений 29 березня 1870 р. 

у Комарівській церкві священником с. Хоцьки Яковом Єфимовичем. Хрещеними батьками 

були: дворянин Фортунад Михайлович Піскунов і дружина священника Марія Єфимовичева 

[29]. Він навчався у Полтавській духовній семінарії, з 2 жовтня 1893 р. був вчителем у 

церковно-парафіяльній школі с. Комарівка Переяславського повіту [4, с. 1104]. Був 

наглядачем Переяславського духовного училища, а 29 березня 1897 р. став священиком 

Миколаївської церкви с. Комарівка Переяславського повіту [11, с. 315]. 

У Федора Тарасюка була ще сестра Агрипина, яка згадується у 1866 р. [25], 1868 р. [27] 

та 1870 р. [28] як дочка паламаря, дівиця Агрипина Данилівна Тарасюкова. 

За «Полтавськими єпархіальними відомостями», священник Федір Тарасюк помер 8 

березня 1897 р. [11, с. 315]. А у метричній книзі с. Комарівка за 1897 р. зазначено, що Федір 

Тарасюк помер у віці 64 роки від паралічу серця 15 березня, а похований 17 березня 1897 р. 

(рис. 2). Обряд поховання провели благочинний священник Андрій Романицький, священники 

Діонісій Плахотін і Митрофан Срібний, а також псаломщики Петро Короповський та Сергій 
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Іваницький [32]. Його син Захарій Тарасюк, студент Полтавської духовної семінарії, став з 29 

березня того ж року священником Миколаївської церкви с. Комарівка [11, с. 317]. 

Після смерті Федора Тарасюка, його дружина Олімпіада Тарасюк, через благочинного 

священника Андрія Романицького отримала допомогу: від «Общества взаимнаго 

вспомоществованя осиротѣвшему и заштатному духовенству Полтавской епархіи» у сумі 185 

крб. [15, с. 29], від «Полтавскаго Епархіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго 

званія» – 10 крб. [18, с. 105]. 

Усі діти Федора Тарасюка мали освіту. Сини певний період служили у церкві та 

викладали у школі с. Комарівка, а доньки вчителювали у місцевій школі. Це єдиний 

священник Миколаївської церкви, який пробув на посаді 37 років (з 1860 р. по 1897 р.). 
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THE PRIEST OF THE MYKOLAIV CHURCH OF KOMARIVKA VILLAGE OF 
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MATERIALS OF THE METRIC BOOKS AND «POLTAVA DIOCESAN DATA» 
The article explores the figure of the priest of the Mykolaiv church of Komarivka village of 

Pereiaslav county who was serving in it from 1860 to 1897 based on the materials of metric books 

and «Poltava Diocesan Data».  Information about the priest's children and their short biography are 

also presented. 
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Рис. 1. Метрична книга с. Комарівка за 1860 р. із записом про вінчання Федора Тарасюка і 

Олімпіади Єфимович 

 

 
Рис. 2. Метрична книга с. Комарівка за 1897 р. із записом про смерть Федора Тарасюка 

 

 
Рис. 3. Генеалогічне дерево родини Федора Тарасюка 
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ФОТОКОЛЕКЦІЙ ІЗ ФОНДОВОЇ ЗБІРКИ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ» 
НА ПРИКЛАДІ РОДИННОГО АЛЬБОМУ ВЕРБИЦЬКИХ-РЯБЧЕВСЬКИХ-

КАЧИНСЬКИХ 

 

У статті розглядаються представлені на виставці світлини з сімейного фотоальбому, 

який належав родині Вербицьких-Рябчевських-Качинських. До неї входило чимало відомих 

постатей, пов’язаних з політикою, літературою, музикою та художнім мистецтвом. 

Ключові слова: виставка, альбом, фото, біографія, Вербицькі, Рябчевські, Качинські, 

Велимир Хлєбніков. 

 

Фондова збірка Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» 

містить велику колекцію унікальних фотознімків середини ХІХ – початку ХХ ст. Це чудові 

зображення найрізноманітніших типажів: жінки в пишних кринолінах та яскравих 

вишиванках, чоловіки у формі статських радників, військові, селяни, індивідуальні портрети 

та цілі родини на одному фото. 

Значна кількість зображень, на жаль, вже втратила імена своїх власників. Більшість 

знімків у колекціях – це дуже цікаві, незвичні образи людей, які більше ста років тому хотіли 

залишити про себе пам’ять для нащадків, але з плином часу, внаслідок найрізноманітніших 

обставин, збереглися лише невідомими постатями на папері. 

Досить рідко до фондових колекцій потрапляли цілі фотозбірки певних родин, які 

зазвичай багатьма десятиліттями переходили у спадок з покоління у покоління. І, найчастіше, 

лише у випадку закінчення роду такі реліквії потрапляють на зберігання у музейні сховки. 

Прикладом такого надбання став фотоальбом родини Вербицьких-Рябчевських-

Качинських, прямих спадкоємців якої, на жаль, не залишилось. Але при цьому, сам рід є 

досить неординарним. Впродовж кількох століть його нащадки отримали генетичну пам’ять 

козаків, борців за свободу від монаршої тиранії, визначних музикантів, літераторів та 

художників. Власницею альбому була Марія Миколаївна Качинська (Рябчевська). 

Багато сучасних науковців та літературознавців займаються вивченням цієї родини – 

зокрема, О. Парніс, М. Петровський, Є. Деменок, В. Мітурич-Хлєбнікова та інші [3; 4; 5; 9]. 

Дуже шкода, що через недостатність музейних просторів значна частина фотоколекцій 

роками залишається прихованою від очей поціновувачів у фондових колекціях. Хоча б 

тимчасовим вирішенням цієї проблеми є періодичне проведення виставок у музеях 

Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав», під час яких будуть 

демонструватися скарби із запасників. 

У нашому випадку мова йде про виставку «Спогади зі сховища», проведення якої 

заплановане в Меморіальному музеї академіка В. Г. Заболотного. 

Демонстрація виставки саме в цьому музеї є цілком логічною. До цього привів цілий 

ланцюг, на перший погляд, досить випадкових моментів. Біографія В. Г. Заболотного і до 

цього часу має багато «білих плям». Але значний внесок у її висвітлення зробив студент 

Київського художнього інституту та товариш Володимира Гнатовича – Віктор Некрасов – 

відомий радянський письменник середини ХХ ст. 

Трапилось так, що період атрибутації випадково знайденого фотоальбому затягнувся на 

кілька років. Фотозбірка вперто не хотіла розповідати про своє походження та про осіб, 

зображених на її сторінках. Так альбом і ліг би на полиці фондосховища як колекція чудових 

типажів із середини ХІХ – початку ХХ ст., якби одного дня в Інтернет мережі не знайшлося 

майже аналогічне фото з підписаним ім’ям та прізвищем молодої дівчини-гімназистки, 

зображеної на ньому. Посилання привело до чудової книги Мирона Петровського «Городу и 
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миру», в якій розповідається про видатного поета-футуриста кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Велимира Хлєбнікова. 

Зацікавившись біографією поета та дізнавшись, що по материнській лінії він належав до 

давнього козацького роду Вербицьких, тому часто приїздив до родичів в Україну, де мав і 

нерозділене юнацьке кохання, і натхнення писати свої непересічні твори, вдалося зв’язатися з 

одним із сучасних дослідників його творчості – одеським літературознавцем Євгеном 

Деменком. У свою чергу пан Євген перенаправив до Віри Хлєбнікової-молодшої – онуки 

рідної сестри Велимира, також Віри – художниці зі світовим ім’ям. 

Віра Маєвна пішла шляхом своєї відомої бабусі – також стала відомою художницею і 

вже тривалий час проживає в Італії. Вона порекомендувала звернутися до біографа їхньої 

видатної родини – літературознавця Олександра Парніса. Особисто зустрітися з Олександром 

Юхимовичем виявилося досить складно, його активності в такому солідному віці можна лише 

позаздрити. І ось, одного дня, між постійними переїздами Україна – Росія – Франція – Італія, 

регулярними виступами на різноманітних мистецтвознавчих конференціях, літературознавець 

завітав і до Переяслава. 

Ознайомившись з музеями заповідника, і, наостанок, відвідавши Меморіальний музей 

академіка В. Г. Заболотного, Олександр Юхимович поцікавився, чи зберігається в експозиції 

книга «Володимир Заболотний» 1947 року видання, одним з авторів якої є Віктор Некрасов. 

Виявляється, що Олександр Парніс досить тривалий час працював літературним секретарем 

Віктора Платоновича і чудово пам’ятає цю одну з небагатьох його україномовних робіт, в якій 

В. Некрасов у співавторстві з П. Гасовським досить ретельно оповідають біографію свого 

викладача Київського художнього інституту, великого покровителя українського мистецтва, 

архітектора зі світовим іменем Володимира Гнатовича Заболотного. 

У 70-их роках минулого століття Олександр Юхимович дуже активно досліджував ще 

так мало розкриту на той час біографію Велимира Хлєбнікова. Йому вдалося особисто 

поспілкуватися з двоюрідною сестрою поета, власницею альбому Марією Миколаївною 

Качинською (Рябчевською), тією самою юною дівчиною-гімназисткою з фото, яка багато 

розповіла про своє дитинство та юність, про свою таку незвичайну родину, представники якої 

залишили помітний слід у політиці, літературі та художньому мистецтві кількох минулих 

століть. 

Через ряд певних обставин частина їхнього сімейного архіву потрапила до 

переяславського заповідника і зараз випала чудова нагода продемонструвати ці оригінальні 

фотознімки на широкий загал. 

Світлини на виставці розміщені, починаючи з портретів найповажніших представників 

цього роду. 

Найперше зображення – це єдине фото прабабусі Неоніли Йосипівни Порскалової, на 

якому Марія Миколаївна власноруч написала: «папа сидит, дядя Вова, их бабушка Неонила 

Осиповна» (рис. 1). Відповідно – це найраніше фото братів Рябчевських – Миколи та 

Володимира. Наступним йтиме портрет Марії Петрівни Вербицької (Левітової) – рідної бабусі 

Марусі та Колі Рябчевських по материнській лінії – аналогічне якому зберігалося і в родині 

Хлєбнікових та раніше публікувалося в біографії поета Велимира Хлєбнікова (рис. 2) [9]. 

Наступні світлини – портрети дідуся та бабусі по чоловічій лінії власниці альбому, про 

яких відомо дуже мало. На одному з фото дідуся на звороті є підпис: «Герой севастопольской 

дедушка Юрий Александрович Рябчевский» (рис. 3, 4). 

Фотопортретів бабусі – Марії Василівни Рябчевської – дещо більше (рис. 5, 6, 7). На фото 

№ 7 зі звороту паспарту написи: «1874 года. Февраль.», нижче: «Многолюбимому внуку 

Колечке». Марія Василівна була також хрещеною матір’ю Колі Рябчевського, що було 

звичайною практикою для того часу. 

Далі – зображення батька Марусі – Миколи Юрійовича Рябчевського, який був 

талановитим скрипалем та викладав музику (рис. 8, 9, 10). Саме з його діяльністю також були 

пов’язані регулярні переїзди родини з Одеси до Києва [9]. 
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Наступні – це низка світлин матері Марії Качинської – Варвари Миколаївни Рябчевської 

(Вербицької). Найдавніші з них датуються кінцем 1860-их – початком 1870-их рр., на них 

зображена зовсім юна Варя Вербицька (рис. 11, 12, 13, 14). Кілька наступних датуються 

1878 р.– періодом навчання Варвари у Смольному інституті шляхетних дівчат. Про це 

свідчить одяг, який був формою третього класу Смольного інституту: довга сіра сукня з 

короткими рукавами, біла блузка та білий фартух (рис. 15, 16). Найпізніші датуються 1892 р. – 

роком одруження з Миколою Юрійовичем Рябчевським (рис. 17). 

Далі приділимо увагу братам та сестрам батьків Марії Миколаївни. Велика кількість 

зображень з даного альбому належить сестрі Варвари Рябчевської – Софії Вербицькій. Про її 

діяльність відомо лише те, що тривалий період Софія Миколаївна завідувала майстернею 

жіночого рукоділля в Петербурзькому училищі для дітей-сиріт. Найраніше фото з нею 

датується 1870 р. (рис. 18) – на ньому дев’ятирічна Соня разом із сестрою Варею. Наступне 

відноситься орієнтовно до 1871 р. (рис. 19). Низка наступних портретів була зроблена під час 

навчання в гімназії та у тому ж Смольному інституті шляхетних дівчат, де навчалися також її 

старші сестри – Катерина та Варвара (рис. 20, 21, 22, 23). 

Далі йдуть зображення старшого брата Миколи Рябчевського Володимира Юрійовича 

Рябчевського, про якого збереглося небагато інформації: (15.05.1860-?) – художник, педагог. 

Народився в м. Глухів Чернігівської губернії. Навчався в Київській прогімназії, про яку 

напише розділ в книзі «Столетие Киевской Первой гимназии: 1804–1822–1911». По закінченні 

Колегії Павла Галагана в 1878 р. (4 вип.), спочатку слухав лекції з математики в Київському 

університеті, згодом перевівся в Художню академію, яку закінчив із званням художника. Під 

час навчання в академії відвідував педагогічні курси з малювання. З 1895 р. викладав 

малювання в Колегії Павла Галагана і ще кількох київських навчальних закладах: 1-й 

чоловічій гімназії, Реальному училищі [8, c. 416] (рис. 24, 25). 

Також про нього згадується в книзі «Микола Клюєв: спогади сучасників», де подається 

біографія художника Яр-Кравченка Анатолія Никифоровича, який «малюванню 

почав вчитися ще раніше в Святошині (дачне містечко під Києвом) у професора 

В. Ю. Рябчевського» [6, с. 457]. 

У книзі «Майстер і місто. Київські контексти Михайла Булгакова» автор Мирон 

Петровський також вказує на один з епізодів, який вплинув на формування характеру 

основного літературного героя твору «Майстер і Маргарита»: «Там, серед багатьох інших 

матеріалів, які, треба завважити, ще послугують вивченню біографії Булгакова в гімназійні 

роки, був розміщений нарис про Миколу Миколайовича Ге, підписаний криптонімом «В. Р.». 

Нарис, безсумнівно, належав перу В. Ю. Рябчевського – вчителя малювання і регента 

гімназійного хору…» [5, с. 28]. 

Про наймолодшого брата – Сергія Юрійовича Рябчевського – ніяких біографічних даних, 

на жаль, не збереглося. Але в альбомі є його фото, яке демонструється, зроблене орієнтовно 

наприкінці 1890-их рр. у м. Черкаси у фотоательє Т. Семенова з дарчим написом на зображенні 

«отъ дяди Сережи» (рис. 26). 

А от про єдину доньку в родині Рябчевських-старших – Лідію Юріївну – відомо, що вона 

також була талановитою художницею. В альбомі виявилося два її портрети, тепер 

представлених на виставці: один – дитяче фото дівчинки в національному костюмі з короткою 

зачіскою та підписом на зворотному боці паспарту «тетя Лида», датоване другою половиною 

ХІХ ст. (рис. 27), на іншому фото – молода приваблива жінка в крислатому капелюсі у формі 

великої квітки, з дарчим написом на звороті: «26.Х.1904 г. Моему многолюбимому Количке 

отъ тети Лиды» (рис. 28). 

Неможливо оминути увагою і фото молодшого брата Марії Миколаївни – Колі 

Рябчевського (1896–1920). Юнак навчався у 1-й Київській гімназії, а далі, за вимогою батька, 

вступив на юридичний факультет Київського університету св. Володимира [4, с. 85]. 

Найдавніше фото має дарчий напис на зворотному боці: «Дяде Сереже от 2-х летнего и 

7-и месячного племінника Колюни 1899 г.» (рис. 29). Наступне фото містить пам’ятний напис, 

який для себе зробила бабуся Марія Василівна: «Дорогому моему внуку и крестнику 3 года и 
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10 месяцев. 1900 года 22-го іюня» (рис. 30). Низка фотографій показує, як ріс найменший 

улюбленець родини аж до останніх днів його життя (рис. 31, 32, 33.). Найпізнішим знімком 

Миколи Рябчевського-молодшого є фото, на звороті якого хтось із рідних юнака залишив 

зворушливий напис: «Когда умру, прошу положить мне на сердце эту карточку моего 

безценного обожаемого друга бывшаго всегда моим ангелом хранителемъ» (рис. 34). 

Поет Олександр Хлєбніков у одному зі своїх листів до батьків напише про своє 

перебування в Одесі у родині Рябчевських: «Дядько знайшов і купив скрипку Страдіварі, свою 

давню мрію, знавці говорять, що це рідкісний екземпляр кращої епохи цього майстра. Починка 

буде коштувати кілька сот, а сама скрипка – може бути – тисячу, або кілька» [9]. Звичайно, ця 

скрипка була придбана для Колі, який навчався теорії та композиції музики у самого 

Р. М. Глієра та мріяв стати відомим композитором, але доля вирішила інакше. У історію 

музичного мистецтва увійшло лише два його твори: вальс «Lirik» та марш «Вступ до Львова». 

Цікаво те, що малюнки на обкладинку до цих нот створила Лідія Рябчевська [4, c. 85]. 

Незважаючи на велику різницю у віці, дуже теплі стосунки пов’язували Колю із 

двоюрідним братом Велимиром (Віктором) Хлєбніковим. Саме йому відомий поет-футурист 

присвятив своє есе: «Коля был красивый мальчик…» [1, с. 5]. 

І, звичайно, найбільша кількість світлин як в альбомі, так і на виставці належить Марії 

Миколаївні Качинській (Рябчевській) (1893–1979). Дівчинка народилася в інтелігентній 

родині, де батьки всіляко намагалися ні в чому не обмежувати своїх дітей, розвивати їх таланти 

та створити максимальні умови для отримання ними гарної освіти. Найраніша фотографія 

зображує Марусю у віці близько одного року (рис. 35). Далі по фотопортретам можна бачити 

як маленька Маша поступово дорослішає: «Марусе 6 летъ и 10 с половиной месяцев» (рис. 36), 

«Дорагой Бабушке» (рис. 37), «Дорогой тете Соне на добрую память отъ любящей ее 

оченьМаруси. Снималась въ конце іюля 1903 г. въ Гурзуфе» (рис. 38), 1904 р. (рис. 39), 1906 

р. (рис. 40), 1909 р. (рис. 41), 1912 р. – «На добрую пам'ять дорогой Тете Соне от любящей ее 

М. Рябчевской. Снималась послідній разъ въ форме 27-го апреля 1912 года въ день экзамена 

педагогіки» (рис. 42). На фото орієнтовно 1913–1914 рр. ми бачимо молоду привабливу жінку 

(рис. 43), до якої Велимир Хлєбніков проявляв ніжну, зворушливу і платонічну закоханість. 

У 1915 р. Марія Миколаївна одружилася з Борисом Люциановичем Качинським. На 

жаль, спільного фото подружжя у даній збірці немає. Але представлено світлини самого юного 

Бориса (рис. 44), його старшої сестри Тамари (рис. 45, 46) та брата Лева Качинських (рис. 47). 

Також представлено дуже цікаве їх спільне дитяче зображення (рис. 48). 

Метою та завданням даної виставки є якомога ширша популяризація фотоколекцій із 

фондових зібрань Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» та 

привернення уваги відвідувачів музеїв до необхідності відновлення, збереження та 

примноження історико-культурної спадщини українського народу. 
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УДК 94(477.41)"1920" 
Ярослав Костін 

(Бориспіль) 

 
БОРИСПІЛЬСЬКЕ АНТИБІЛЬШОВИЦЬКЕ ПОВСТАННЯ 1920 РОКУ 

 

У статті розглянуті основні віхи антибільшовицького опору на Бориспільщині, на 

основі раніше відомих та нововиявлених джерел проаналізовані передумови та причини 

повстання 1920 року, здійснюється спроба логічно поєднати раніше розрізнені дані про 

перебіг повстання із загальним контекстом подій того періоду. 

Ключові слова: радянсько-польська війна 1920 р., Бориспіль, антибільшовицьке 

повстання. 

 

Упродовж 1917–1921 рр. на українських землях тривала збройна боротьба за 

державність, що отримала в історіографії назву «Українська революція». Проголошена у 

1917 р. Українська Народна Республіка була визнана як суб’єкт міжнародного права, але 

відразу зіткнулася зі збройною агресією проти себе. Через несприятливий збіг обставин вона 

не встояла проти більшовицької Росії та інших агресивних сусідів, і на кінець 1921 р. на її 

території не залишилося ні власного уряду, ні власного регулярного війська. У ході боротьби 

кожне місто, містечко чи село переживало неодноразову зміну політичних режимів, яка часто 

супроводжувалася бойовими діями. 

Не став винятком і Бориспіль. Розташоване на одному з основних шляхів до Києва зі 

східних земель, містечко часто опинялося у вирі протистояння. У цих умовах для його 

населення, що переважно складалося із селян та ремісників, головним було вижити, а краще – 

і зберігши власне житло і майно недоторканим. Архівні документи свідчать, що у час 

політичної та військової нестабільності місцеві мешканці організувалися у загони 

самооборони, діяльність яких здебільшого перебувала поза площиною політичних протиріч. 

Перша більшовицька окупація тривала недовго – з початку лютого до початку березня 

1918 р. і закінчилася визволенням України за допомогою німецьких військ. Далі відбувся 

державний переворот і за ним – відносно спокійний період Гетьманату – Української Держави. 

Однак поразка у Першій світовій війні ключового союзника УД – Німецької імперії, і 

подальша гетьманська переорієнтація на Росію – підняла проти нього повстання. Протягом 

місяця, у листопаді-грудні 1918 р., по всій Центральній Україні проходили бойові дії між 

прибічниками Директорії УНР та силовими структурами Української Держави, які 

завершилися перемогою Директорії. У Борисполі війська Директорії вперше побували на 

початку грудня 1918 року [2, арк. 47]. 

У цей же час більшовицька Росія, порушуючи попередні міжнародні договори, знову 

вторглася в Україну. 28 листопада у Курську було створено «Тимчасовий Робітничо-

Селянський Уряд України», який з початком війни перемістився на окуповану територію 

України, остаточно осівши у Харкові. І на всі ноти Директорії згодом була одна відповідь – 

російських військ на теренах України немає, Директорія воює проти незалежного українського 

радянського уряду. Як і роком раніше, на її користь знову зіграла відсутність в України 

боєздатної армії. За період з 18 листопада до початку лютого у руках червоних опинилася 

майже вся Лівобережна Україна. У цих умовах часто доводилося діяти добровольчим 

формуванням. Так, 4–5 лютого 1919 р. козаки Вороньківської сотні разом з добровольцями з 

інших населених пунктів краю на кілька днів призупинили блискавичний наступ 

більшовицьких військ на мосту через Трубіж. Та зрештою, терен був окупований вдруге. 

Перша більшовицька окупація, протривавши кілька тижнів, не залишила помітного сліду 

у тогочасному суспільному та господарському житті. Нелюдську сутність більшовицького 

режиму добре хіба встигли спізнати кияни, оскільки взяття Києва військами Муравйова у 

лютому 1918 р. завершилося репресіями проти примітних людей та й усіх, хто проявляв себе 

як українець. Натомість друга окупація тривала загалом понад півроку. Створена у січні 
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1919 р. Українська соціалістична радянська республіка мала формальні ознаки державності, 

але по суті була маріонеткою більшовицької Росії і принесена на російських багнетах. І саме 

у цей період розпочалося її «державне» будівництво та становлення. Для багатьох українців 

більшовицьке правління стало виглядати бажанішим за правління українських урядів, які то 

роздають землю, то її відбирають, то знову обіцяють роздати, і при всьому цьому воюють між 

собою. Більшовицьке ж просте «землю – селянам» спонукало останніх повірити червоним. Та 

й червоні агітатори старалися на славу. Однак вже перші місяці урядування «робітничо-

селянської влади» позначилися безчинствами та грабунками цих самих робітників і селян з 

боку червоних заброд, яким прислужували місцеві люмпенізовані елементи. Формально 

ніякого грабунку не було: держава своїм декретом зобов’язувала продавати (точніше просто 

здавати, адже закупівельні ціни не покривали витрат на вирощування) надлишки зерна тільки 

їй, державі. Одначе, що вважати надлишком – у декреті не йшлося. Оскільки ж селяни зовсім 

не бажали віддавати вирощене за безцінь (адже до того вони могли вільно продавати надлишки 

за ринковими цінами), то влада створила робітничі продзагони. Саме цим мілітаризованим 

формуванням надавалося право вилучати не лише «надлишки» зерна, а й обсяги того, що 

можна залишити власнику. Тож ці продзагони (які часто складалися з нероб, п’яниць, 

кримінальних злочинців) забирали у селян часто не лише хліб, а й інше продовольство, худобу, 

майно, навіть рушники і скатерті, і при цьому поводили себе по-хамськи. Очікувано, що 

терпець у населення невдовзі увірвався. 

Вже навесні та влітку 1919 р. більшовицьке правління у краї переривали лише селянські 

повстання, які часто охоплювали цілі повіти. Так, у центральній Київщині, включаючи й 

переданий пізніше до складу цієї губернії Переяславський повіт, основною військовою 

потугою весни-літа 1919 р. були загони отамана Зеленого (Данила Терпила), який свого часу 

так само повірив більшовикам. Їхньою опорною базою був район містечка Трипілля над 

Дніпром. Неодноразово вони переправлялися й на лівий берег Дніпра, на короткий час 

звільняючи від більшовиків Переяслав, Бориспіль, Вороньків та довколишні села. 

Селянськими повстаннями була охоплена практично вся окупована більшовиками частина 

України, що означало практично крах тут влади УСРР. Крім того, з початку серпня почався 

спільний похід Армії УНР та Української Галицької армії у Центральну Україну, який успішно 

тривав протягом цілого місяця, закінчившись вступом до Києва 30 серпня. 

Однак наприкінці серпня 1919 р. у війну втрутилася третя сторона. Добровольча армія 

генерала Денікіна, що діяла спочатку проти більшовиків, вела успішний наступ з південного 

сходу і 31 серпня вступила до Києва. Українські сили не мали значних сил для оборони і 

змушені були відступити. Після цього українські армії втратили стратегічну ініціативу і були 

змушені оборонятися на Правобережжі, де пізньої осені опинилися у «трикутнику смерті» – 

між «білими», «червоними» й «біло-червоними» (поляками) і з епідемією тифу всередині. 

Денікінці теж недовго змогли утриматися в Україні. Не визнаючи навіть найменшої 

окремішності українства, навіть заборонивши саму назву «Україна», а надто вдаючись до 

грабежів, «білі» втратили підтримку наймасовішого, але мінливого у своїх переконаннях 

союзника – українського селянства. Восени 1919 р. у денікінському тилу спалахнуло 

масштабне селянське повстання. «Білі» були відрізані від джерел постачання внаслідок походу 

армії Махна. 

Така ситуація сприяла більшовикам. Вже у грудні вони змогли окупувати майже всю 

Україну. Визнаючи свої попередні невдачі тут, більшовицьке керівництво на чолі з Леніним 

вдалося до політики компромісу в українському питанні. Так, визнавалася формальна 

самостійність утвореної раніше УСРР (Української Соціялістичної Радянської Республіки), 

було оголошено про сприяння українській мові та культурі та намір проведення аграрної 

реформи. Однак вже невдовзі, коли позиції більшовицької Росії зміцніли, «воєнний комунізм» 

було повернуто. Відтак популярність «червоних» знову швидко почала падати [12, с. 170]. 

Наступна спроба відновити українську владу на українських землях відбулася 1920 р. За 

результатами Варшавського договору (або пакту Підсудського – Петлюри) 25 квітня 

розпочався спільний наступ українських та польських військ. Вже 7 травня було звільнено 
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Київ, а невдовзі – на світанку 9 травня – зайнято й невеликий плацдарм на лівому березі Дніпра 

навпроти Києва [18, с. 105]. 

Попри те, що польська сторона за умовами договору не мала продовжувати наступ на 

Лівобережжя, Симон Петлюра мав сподівання, що при звільненні Києва в тилу більшовиків 

спалахне масове антибільшовицьке повстання. Однак на практиці все обмежилося локальними 

повстаннями, які не мали значних наслідків. Такі повстання спалахнули і на Лівобережжі, 

неподалік Києва – у Зазим’ї та у Борисполі. Надія на всеукраїнське повстання проти 

більшовиків виявилася марною [17]. 

На жаль, точних даних про перебіг Бориспільського повстання не існує. Основним 

джерелом інформації про нього довгий час були лише спогади учасників, очевидців та їх 

нащадків, зібрані переважно працівниками Бориспільського державного історичного музею 

наприкінці 80-их – на початку 90-их рр. Віднедавна також додалося ще одне цінне джерело – 

архівні документи. Завдяки прийнятому законодавству щодо доступу до архівів радянських 

репресивних органів нині можна ознайомитися з матеріалами кримінальних справ повстанців: 

через горнило сталінських репресій до 1938 р. пройшли сотні бориспільців. Зрозуміло, що й 

тут слід з обережністю ставитися до отриманої інформації з двох причин – покази фігурантів 

справи так само базувалися на спогадах 10–17-річної давності, а також методи, якими 

працівники спецслужб «допомагали» пригадати навіть те, чого не було насправді. Крім того, 

органам не надто були потрібні деталі – для звинувачення достатньо самого факту участі у 

повстанні. 

Ще одне питання, що постає при дослідженні цих подій – що саме вважати повстанням і 

скільки воно тривало. За даними джерел, проявами громадянської непокори бориспільців у 

цей час стали: створення організаційного штабу повстання, мітинг, роззброєння 

дислокованого в Борисполі військового формування більшовиків, недопуск на територію 

містечка інших формувань червоних, бої у місті під час його захисту від наступу окупантів. 

Завершилося повстання повним зайняттям території містечка більшовиками, його 

руйнуванням, репресіями мешканців (страти учасників та певної частини мирного населення). 

Жодних часових прив’язок для більшості з них немає. Єдине, про що можна говорити більш-

менш упевнено – дата активної фази повстання, тобто боїв за містечко і кривава розправа над 

повстанцями. Більшість свідчень згадували велике церковне свято цього дня. Зокрема, деякі 

наводять свято Георгія (Юрія), що відзначається 23 квітня за старим стилем (6 травня за 

новим). Одне зі свідчень – що це була ще й неділя. Однак у календарі 1920 р. 6 травня – четвер. 

А неділя, відповідно, 9-те. Дата 9 травня підтверджена і в архівних документах. Отже, неділя 

9 травня виглядає найімовірнішою датою активної фази повстання. І це не дуже суперечить 

свідченням про свято цього дня – у ті часи неділя шанувалася не менше, ніж церковні свята 

(це й відображено в законі УНР, де 3 державних, 2 суспільних, 12 релігійних свят та усі неділі 

віднесені до категорії днів, «коли працювати не належить», але дня Юрія серед них не було). 

На Бежівському кладовищі зберігся хрест з написом «1920. 26 апреля. Здесь покоится раб 

Божий Федор Иванович Бубон. Убит во время восстания». Дата, найімовірніше, наведена за 

старим стилем, якого продовжувала дотримуватися церква, і який був чинний ще донедавна у 

світському житті (до 17 лютого 1918 р., та під час денікінської окупації у серпні-грудні 1919 

р.). Проте зазначена дата може стосуватися дня поховання, а смерть Федора Бубона могла мати 

місце в один з днів з 6 по 9 травня. У спогадах комсомольського активіста Дмитра Зайцева 

бачимо зовсім іншу дату: «Це було у червні 1920 року, числа не пам’ятаю, але пам’ятаю, що 

це було православне свято Зелена неділя» [1, арк. 6]. Дата Зеленої неділі (Трійці) 1920 р. – 30 

травня (17 травня ст. ст.), оскільки Великдень того року був 11 квітня (29 березня ст. ст.). 2 

червня до містечка вступили польські війська, що, звісно, не могли б не оминути увагою 

автори спогадів, якби повстання дійсно мало місце наприкінці травня. Валентина Стрілько-

Тютюн у своїй книзі «Грона українських повстань» пише, що повстання тривало «з квітня і 

майже до середини червня». За її даними, 9 травня до Борисполя увійшли поляки, а 13 червня 

повстання було придушене більшовиками [16, с. 238, 248, 251]. На жаль, жодного доказу на 
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підтвердження саме цих дат авторка не наводить, хоча вони й суперечать даним більшості 

джерел. 

Зустрічається у спогадах і прив’язка до подій «зовні»: «Поляки вже захопили Дарницю, 

наближалися до Борисполя, … Чепілка та Литовка підняли повстання» [15, с. 212]. Захоплення 

Дарниці відбулося 8–9 травня. Отже, враховуючи більшість факторів, розгром 

бориспільського повстання настав щонайпізніше 9–10 травня (деякі спогади містять 

інформацію про дводенний бій). Саме ця, активна фаза, й увійшла до більшості спогадів. Але 

скільки тривали заворушення у Борисполі загалом, включаючи й описані кількома абзацами 

вище події до цих дат – визначити складно. Ці події могли тривати як кілька днів, так і кілька 

тижнів. Свідчення невідомого очевидця: «Один із загонів більшовиків у 60 чоловік коло 20 

квітня 1920 року заскочив у Бориспіль, став у громади вимагати всього з лайкою та погрозами. 

Люди ледве роззброїли загін…» [19]. Дата 20 квітня могла бути вказана як за новим, так і за 

старим стилем (тоді це 3 травня н. ст.). «Цілий тиждень у Борисполі гудів пожежний дзвін, 

щоденно скликаючи людей на громаду» – можливо, таки за старим. 

Причини повстання можуть бути дві. Перша і основна – соціально-економічна. 

Діяльність продзагонів і їх безкарність, жорстокість червоних комісарів остаточно позбавили 

ілюзій практично усіх, хто раніше симпатизував більшовикам. Іншою причиною могла бути й 

національна. По-перше, більшовики демонстрували цілковиту байдужість до українського 

питання, не особливо розрізняючи українців та росіян. Та й представляли їх в Україні 

переважно не українці – у складі формувань Червоної армії на теренах України навесні 1921 

р. українці складали 9 %, росіяни 85 %, решта 6 % – євреї, поляки, білоруси, татари, латиші, 

калмики тощо. Роком раніше відсоток українців міг бути ще меншим, адже лише наприкінці 

1920 р. розпочалася масова мобілізація українців до лав РСЧА [11, с. 353]. Схожою виглядала 

ситуація і з цивільною адміністрацією – партійними функціонерами. З іншого боку, багато 

бориспільців пройшли фронти Першої світової війни, воювали в українських арміях проти 

червоних, працювали в українських органах влади, на культурно-освітній ниві, були членами 

українських політичних партій та громадських організацій, зокрема, «Просвіти». Тобто – були 

свідомими українцями і зовсім не схвалювали того, що відбувалося, плекаючи надію на 

відродження української державності. 

Таким чином, ми можемо на основі спогадів учасників, архівних кримінальних справ 

спробувати відтворити орієнтовний перебіг подій – без чіткої прив’язки до дат та гарантії 

дотримання хронологічного порядку. 

Майже усі джерела повідомляють, що у Борисполі було створено підпільний комітет 

самооборони. Однак явище самооборони для містечка не нове. Відповідно до архівного 

документа, бориспільці ще наприкінці 1918 р. об’єдналися для захисту свого життя та майна 

в умовах протистояння Гетьманату та Директорії [2, арк. 47]. На той час це могло бути 

парамілітарне формування. Стосовно організації повстання 1920 р. – тут вже мала діяти й 

політична складова. Інше питання – чи безперервно діяла в Борисполі самооборона, зважаючи 

на неодноразову зміну політичної ситуації – залишається відкритим. Однак можна з 

упевненістю говорити, що 1920 р. коло учасників комітету самооборони могло бути значно 

ширшим, оскільки більше учасників воєн повернулися додому – як з фронтів Першої світової, 

так і визвольних змагань, розчарувавшись у сторонах, які захищали. З огляду на те, що 

більшовицький терор тривав не перший місяць, і навіть не перший рік (перше розчарування 

правлінням червоних прийшло вже навесні 1919 р.) – такий комітет міг виникнути навіть 

роком раніше і діяти залежно від ситуації. 

Були свідчення, що у Борисполі до створеного більшовиками місцевого ревкому увійшов 

і «контрреволюційний елемент», який потім і організував повстанком. На чолі повстанкому 

стояв голова ревкому Логвин [7, арк. 32 (зв.)]. 

Свідчення Корніяки Павла Євлампійовича: «В 1920 році перед наступом поляків 

начальник міліції в Боришполі Чепілко Микола – де він зараз , я не знаю, почав організовувати 

ніби то самооборону місцевого населення… З цієї самооборони виник потім повстанський 

загін» [8, арк. 7 (зв.)]. 
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Неможливо встановити й точну кількість учасників, персональний склад та структуру 

комітету, оскільки подібного документу не існує. І навряд чи колись існував. Цю інформацію 

можемо лише частково почерпнути зі спогадів та архівних справ. Там були згадані такі імена: 

 Микола Чепілко (р. н. невідомий) – до революції був у засланні у Сибіру за революційні 

погляди, прапорщик, вояк гетьманської та петлюрівської армії, у 1920 р. – начальник 

бориспільської міліції, один з головних організаторів повстання; 

 Іван Литовка – заступник начальника міліції; 

 Іван Іванович Воронуха (р. н. 1896) – прапорщик царської армії, Армії УНР, один з 

очільників повстання, про що потім зізнався на допиті (був «членом повстанського штабу» [3, 

арк. 6 (зв.)], під час повстання забезпечував охорону Київської дороги, звинувачений також у 

розстрілах євреїв; 

 Павло Євлампійович Корніяка – виступав на мітингу, організував свій загін, 

інформував поляків про знаходження червоних [8, арк. 7–8]; 

 Іван Іванович Корніяка – організатор повстанських загонів, командир сотні; 

 Василь Якович Безбородько (р. н. 1895) – «з шаблею й револьвером ходив по 

Боришполю й працював при штабі» [7, арк. 16 (зв.)]; 

 Гордій Ситник – офіцер «старої армії», член Центральної Ради, ідеологічний керівник 

повстанкому, виступав на сходках, після повстання втік з Борисполя, повернувся наприкінці 

1922 р.; 

 Григорій Іванович Губар – брав участь у повстанні, вів агітацію серед селян аби не 

пускати «чужинців-кацапів володіти нашою землею» [7, арк. 22 (зв.)]; 

 Конопліч Кіндрат Михайлович (р. н. 1898), член «Просвіти», вчитель. 

Також серед учасників повстання свідки називали Семена Шараєвського, Максима 

Височина, Дмитра Тамару, Саву Білоконя, Івана Кошмана (член «Просвіти»), Пінчука Дмитра 

Нестеровича, Сіренка (капітан), Кондратенка з Олексянки, Олексія Бахмата, Якова Бондаря, 

але яку конкретну роль вони відігравали у повстанні – невідомо. Загальну кількість учасників 

повстання очевидець оцінив у понад 1000 осіб [1, арк. 7] (населення Борисполя тоді – близько 

10 тисяч осіб). Ядро повстанців становили вже згадані вище особи, а більшість складали 

звичайні хлібороби та ремісники. Очевидно, що наявної зброї не вистачало, взяти її було 

нізвідки. Хтось повернувся з фронтів зі зброєю, хтось здобув трофейну в останні тижні, але 

більшість мусила обходитися підручними засобами – переробляти звичний селянський 

інструмент – коси, вила – на те, чим можна оборонятися і вбивати. В експозиції 

Бориспільського музею є докази такої діяльності. 

Хоча більшовицький режим демонстрував свою жорстокість із самого початку, майбутні 

повстанці вичікували зручної ситуації, щоби розраховувати на підтримку зовні. Очевидно, що 

вони ретельно готувалися до повстання, визначили з-поміж себе відповідальних за той чи 

інший напрям, розподілили готових повстати бориспільці на загони, організувати 

патрулювання вулиць, збирали зброю. 

Тобто певною мірою можна говорити, що на кінець квітня у Борисполі сформувалася 

своя влада, яка хоч і не діяла відкрито проти влади вищої, яка на той час була в більшовиків, 

але була готова до рішучих дій за сприятливої нагоди. 

Така ситуація склалася саме наприкінці квітня, коли у Варшаві було укладено договір 

між УНР та Польщею. Лідери обох держав – Симон Петлюра та Юзеф Пілсудський – 

звернулися до українців із закликом надавати всебічну підтримку союзним військам [9; 10]. 

25 квітня розпочався спільний наступ польських та українських військ. Найімовірніше, саме 

наближення їх із західного боку до Києва стало каталізатором повстання у Борисполі. Перші 

підрозділи з’явилися неподалік Києва (в межах сучасної Київської обл.) вже 29 квітня, і 

протягом кількох наступних днів розширювали зайняту територію. Тож повстання могло 

спалахнути десь у цей час – в останні дні квітня – на початку травня. 

Першочерговою метою повстанців був захист містечка від червоних. Маючи гіркий 

досвід близького контакту з представниками більшовицьких загонів, бориспільці більше не 

бажали навіть бачити їх у містечку. Цьому посприяла значна агітаційна робота 
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повстанкомівців, відтак коло тих, які підтримували повстання, суттєво зросло. Ймовірно, 

рішення не пускати в містечко червоні загони виробилося на загальному мітингу. Це було 

зроблено задля того, щоб не «давати оброк» кіньми, возами, продовольством, адже кожен 

більшовицький «продотряд» відбирав у селян не тільки їхнє, нажите поколіннями, майно, а ще 

й вимагав, щоб їх частували, годували і напували їхній коней. 

Джерела не дають точної інформації, чи були у містечку на той час представники 

більшовиків. Вже згаданий ревком, як було зазначено у свідченні, мав у своєму складі 

представників громади, при тому не завжди прихильних до більшовицьких методів. Однак не 

можна й говорити, що він складався цілковито з бориспільців. Але навіть якщо й так – то попри 

всі злочини червоних у них все одно залишалася певна частина прибічників – вже згаданий 

люмпенізований елемент. Про діяльність сільради (Бориспіль у той час вважався селом) у 

контексті повстання практично жодних згадок не зустрічаємо. 

Тож однією з перших акцій повстанців мало стати повалення влади червоних у самому 

містечку. Це вдалося здійснити відносно легко – владу комісарів було скинуто, частину їх 

роззброєно і вигнано з містечка, декого стратили. Розбіглися й їхні прислужники [19]. 

Щодо наявності власне червоних військ на території містечка, то, за свіченнями 

очевидців, на час вступу поляків до Києва їх у самому Борисполі не було, вони стояли по 

довколишніх селах [8, арк. 11]. У вже наведеній вище цитаті про 20 квітня йдеться про один із 

загонів, який був увійшов у Бориспіль, але місцеві його роззброїли. Але загострилася ситуація 

у другій п’ятиденці травня, коли польські війська входили із заходу до Києва, червоні спішно 

переправлялися на лівий берег Дніпра та продовжували відступ на схід, небезпідставно 

очікуючи подальшого наступу союзників.  

І для тих загонів, що базувалися у селах між Києвом та Борисполем, то 

найсприятливішим шляхом був саме шлях через Бориспіль, чого місцеві мешканці не хотіли 

допускати. Командир одної з червоних дивізій послав у повстале містечко свого представника, 

аби той переконав бориспільців пропустити більшовицькі загони, але ті відмовилися. Рішення 

не пропускати чужинців через Бориспіль було прийнято на загальних зборах мешканців 

містечка. Очевидно, що саме такі збори були головним владним органом тогочасного 

Борисполя. Їх скликали дзвоном церков (їх у самісінькому центрі було три, ще одна 

неподалік). На цих зборах були присутні представники усіх вулиць та кутків – загалом тисячі 

людей, за спогадами очевидця. Червоний комісар діяв як завжди – сипав звинуваченнями та 

погрозами. Не отримавши згоди від бориспільців, дав час до 6-ої години наступного дня, щоб 

повстанці здали зброю і впустили червоні загони [1, арк. 6]. Скоріше за все, ця подія мала 

місце у суботу, 8 травня. Того дня червоноармійці саме здійснювали розправу над повсталим 

Зазим’ям. 

Не забарилась розправа і над бунтівним Борисполем – напад більшовиків відбувся в 

неділю 9 травня. Містечко розпочинало звичайний недільний день – хто у святковому одязі 

йшов до церкви, хто – на базар, торгувати. Раптом почулася стрілянина з боку Мартусівки і з 

боку Дударкова. Наступ розпочався відразу з усіх боків, але головні сили наступали з 

південного боку – від Мартусівки та Рогозівського шляху. Церкви вдарили на сполох, 

мешканців міста і навіть багатьох повстанців охопила паніка. Бориспільці спочатку 

намагалися давати відсіч, але сили були нерівні, тому почали відступати. Люди тікали у 

левади, чагарники, болота. Окремі загони повстанців чинили опір до 2-ої пополудні. Червоні 

навіть пригнали на залізничну станцію бронепотяг, який повстанці обстріляли і навіть 

намагалися захопити [13, с. 132]. Але чисельна перевага і краще озброєння у червоних зробили 

свою справу – повстанці змушені були втікати. Кількома пострілами запалювальними 

снарядами з бронепотяга червоні спричинили масштабну пожежу – запалало близько 500 

дворів. Це орієнтовно дві третини міста. 

Захопивши Бориспіль, червоноармійці влаштували криваву розправу над його 

мешканцями: добивали багнетами поранених на вулицях, у лікарні, вбивали навіть тих, хто 

виходив зустрічати їх хлібом-сіллю, вбивали у дворах, заганяли у клуні, а потім підпалювали 

їх. Проте цього їм виявилося недостатньо – зібравши усіх чоловіків, котрих зуміли упіймати, 
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погнали їх за місто, де розстріляли кожного десятого (за іншими даними – кожного п’ятого) з 

них біля Броварського шляху. 

Існує також непідтверджена версія, що у розправі над бориспільцями брали участь вояки 

4-ої кавалерійської дивізії (більшість – калмики) під проводом Оки Городовикова, що були 

направлені командуванням на польський фронт. Вони рухалися з Полтави назустріч 

польським військам і мали проходити через Бориспіль. Тож бориспільці послали своїх 

представників до них, аби вмовити не заходити в містечко. Однак посланці були страчені [19]. 

Понад два тижні більшовики тероризували і грабували населення Борисполя. Довгі роки 

люди навіть подумки боялися згадувати ті події, а державні органи СРСР вимагали від 

мешканців Борисполя довідки, що вони не брали участі у повстанні. 

Значна частина повстанців змогла врятуватися від звірств червоних. Повтікавши з 

Борисполя, вони змушені були тривалий час переховуватися по найближчих селах, чи навіть 

далі. Повернушись сюди (дехто зробив це вже наприкінці 1921 р.), вони пробували жити 

звичайним життям, однак каральна машина режиму, запущена наприкінці 1920-их років, 

знайшла і перемолола практично всіх. 

Союзники, які вступили у Бориспіль пізніше, у травні, застали одні руїни та згарища, на 

місці яких не скоро ще постануть нові будівлі. Про Бориспіль 20-их рр. читаємо у книжці 

Якова Рубіна: «...все минуло... будівлі зруйновані, стежки заросли чагарником, фонтан 

перетворився на брухт, високі дуби селяни порубали на дрова. Неподалік... я набрів на старий 

млин з пробитим дахом, без вікон та дверей, залишилися лише стіни, які мали тьмяний вигляд, 

були потріскані, мотлохом звисали труби...» [14, с. 42]. 

Впродовж травня – початку червня 1920 р. вздовж Дніпра відбувалися позиційні бої. 

Поляки дійшли до давніх кордонів Речі Посполитої і далі не бажали продовжувати наступ, а 

сили українців були замалі для самостійного наступу. Більшовики ж у цей час готували сили 

для наступу на лівому березі Дніпра. Так, у Борисполі базувалася 58-а стрілецька дивізія 12-ї 

армії більшовиків, що безпосередньо загрожувала Києву. В таких умовах польським 

командуванням було прийнято рішення здійснити випереджувальний удар. На світанку 2 

червня 1920 р. 1-ий стрілецький корпус Війська Польського розпочав атаку Борисполя, де 

більшовики вже готувалися до нападу. У результаті нетривалого бою менше за чисельністю 

польське з’єднання здобуло перемогу. Більшовики відійшли на схід [18, с. 152]. Та 

вирішального значення цей бій, як і десятки інших у цей час, не мав. Вже за кілька днів 

розпочався загальний наступ червоних по всій лінії фронту. 

Таким чином, бориспільське повстання, що відбулося у першій декаді травня 1920 р., хоч 

і не було переможним (більше того, спричинило важкі людські і матеріальні втрати), але стало 

одним із важливих епізодів тієї доби, одним із багатьох селянських повстань 1919–1922 рр., 

які в цілому змусили більшовиків рахуватися з інтересами селян, українців. Повстання у 

Борисполі готували національно свідомі люди, досвідчені офіцери Першої світової та періоду 

визвольних змагань. Вони створили підпільний комітет самооборони, який протягом кількох 

тижнів, можливо, місяців, вів активну підготовку. Цей комітет навесні 1920 р. фактично був 

єдиною владою у містечку, адже його члени проникли і навіть очолювали більшовицький 

ревком. В очікуванні підходу української та польської армій вони підняли повстання. Але 

допомоги так і не дочекалися, опинившись сам-на-сам із значно більшими силами ворога. 

Із великими зусиллями здобувши політичний контроль над Україною, більшовики 

змушені були вдатися до поступок і в економіці, і в національному питанні. Адже лише тоді 

вони усвідомили, що метод сили породжує протидію в українському суспільстві. 

Ще раз вони переконалися у цьому наприкінці 1920-их, коли почали згортати попередні 

поступки і розгорнули новий наступ на українське село. Україна знову запалала вогнищами 

повстань. Бориспіль теж не став винятком. 
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Yaroslav Kostin 

THE ANTI-BOLSHEVIK UPRISING IN BORYSPIL IN 1920 
The article considers the main milestones of the anti-Bolshevik resistance in Boryspil region, 

analyzes the preconditions and causes of the 1920 uprising on the basis of previously known and 

newly discovered sources. Also an attempt is made to logically combine the previously disparate data 

on the course of the uprising with the general context of the events of that period. 

Key words: the Polish-Soviet war of 1920, Boryspil, anti-Bolshevik Uprising. 
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(Переяслав) 

 

ГРОМАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ УКРАЇНИ В 
ТОТАЛІТАРНУ ДОБУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ст.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Стаття присвячена аналізу історіографії громад Євангельських  християн-баптистів 

другої половини ХХ ст. Доведено, що у радянський період вивчення євангельського християн-

баптистського руху зосереджувалося переважно на негативному висвітленні їхньої історії, 

підміні власне наукового аналізу ідеологічною пропагандою. Встановлено, що у новітній 

період були опубліковані об’єктивні праці про становище протестантських церков та 

конфесій, частково висвітлено причини та обставини організації політичних репресій проти 

євангельського християн-баптистського руху в УРСР. 

Ключові слова: громади Євангельських християн-баптистів, історіографія, 

тоталітарна доба. 

 

Вивчення історіографії євангельського християн-баптистського руху в тоталітарну добу 

дозволяє встановити цілу низку проблем, які потребують ретельного дослідження з боку 

істориків-фахівців. Адже нині нагальною потребою є формування свідомого та об'єктивного 

ставлення громадян як до християнської Церкви взагалі, так і до віруючих євангельських 

християн-баптистів зокрема.  

Крім того, оприлюднення та співставлення інформації про злочини тоталітарної влади 

проти Церкви по-новому актуалізують проблему доведення до громадянського суспільства, 

державної влади та конфесій в Україні та в світі неможливості співіснування сучасної 

цивілізації в умовах безкарності злочинів проти людства та людяності, які не мають терміну 

давнини, але через відсутність покарання та приховування інформації породжують іще більші 

злочини.  

Новизна теми полягає в тому, що незважаючи на значну кількість історіографічних 

публікацій, оприлюднених на сторінках фахових видань, проблема потребує додаткового 

вивчення, особливо у світлі новітніх відкриттів в цій галузі. А саме, оприлюдненні нової 

інформації про злочини тоталітарної влади щодо вірних ЄХБ. Це дослідження виконується у 

межах науково-дослідної теми кафедри історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – «Соціальні 

зміни та політичні процеси в Україні ХІХ – поч. ХХ ст.». 
Метою статті є аналіз історіографії євангельського християн-баптистського руху 

України в тоталітарну добу, зокрема у другій половині ХХ ст.  

Історіографія євангельського християн-баптистського руху другої половини ХХ ст. 

пройшла в своєму розвитку два періоди: радянський та новітній. Перший тривав з другої 

половини ХХ ст. – включно до кінця 80-их рр. ХХ ст. Новітній період розглядаємо з часу 

відновлення Україною в 1991 р. своєї незалежності й до сьогодення.  

У радянський період вивчення євангельського християн-баптистського руху, 

підпорядковувалось загальному спрямуванню радянської атеїстичної ідеології і 

зосереджувалось переважно на негативному висвітленні історії громад Євангельських 

християн-баптистів, підміні власне наукового аналізу ідеологічною пропагандою. Такий 

підхід до розв’язання наукових проблем був продиктований тоталітарною владою, що 

обмежило жорсткими ідеологічними рамками науковців того часу. Тоталітарна влада жорстко 

контролювала наукові розробки у цій сфері, вилучала з наукового обігу правдиві відомості про 

справжнє становище, діяльність та репресії щодо громад Євангельських християн-баптистів 

на теренах УРСР.  

У період після Другої світової війни у працях дослідників, які вивчали історію 

протестантських громад України різко засуджувалася їхня діяльність. Дотримуючись 
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офіційного атеїстичного підходу до вирішення наукових завдань, радянські вчені намагалися 

показати з негативної точки зору історію християнської церкви, і таким чином сформувати у 

суспільній свідомості негативне ставлення до релігії загалом, так і протестантських церков 

зокрема. Церква висвітлювалася як пережиток минулих часів, якій у світлому майбутньому 

комуністичному суспільстві місця немає. 

Прикладом є праця російських дослідників І. Іванова та Н. Кольцова [13] про історію 

державно-церковних взаємин, у якій чітко відтворено відношення тоталітарної влади до 

протестантської церкви в СРСР. Слід зазначити, що автори мало уваги приділили історії 

протестантської церкви, особливостям її віровчення.  

У 70-их рр. ХХ ст., коли посилився тиск з боку тоталітарної влади на релігійні громади 

в СРСР, у тому числі і в Україні, дослідження у цій галузі значно звузилися. Ті праці, які були 

написані публікувалися переважно в Москві російськими дослідниками. Так, у працях 

О. Клібанова [15] та Л. Мітрохіна [21] був проведений аналіз протестантизму як руху, зі своєю 

соціальною природою і внутрішнім розвитком. Також дослідники висвітлили 

взаємовідносини між християнськими громадами та їхні стосунки з органами влади. На думку, 

дослідників відділення Ради Церков євангельських християн-баптистів від офіційно 

зареєстрованої Всесоюзної ради євангельських християн-баптистів призвело до кризового 

стану баптизму загалом. Насправді, такі твердження були ідеологічно вмотивовані, адже за 

даними сучасних дослідників завдяки відділеній РЦ ЄХБ, яка виступала за залучення до її 

членів молоді, ЄХБ того часу вдалося оновитися і перетворитися на одну з найбільших 

протестантських конфесій УРСР [27].  

Незважаючи на те, що в усіх працях написаних протягом 60–80-х рр. ХХ ст. історія 

релігійних громад розглядалася в негативному ракурсі, водночас, досягненням цього періоду 

стало те, що у науковий обіг було введено багато нових джерел. Дослідники почали звертати 

увагу на минуле протестантських церков, особливості віросповідання окремих релігійних 

громад. Звичайно, така робота проводилася задля того, щоб антирелігійну пропаганду 

поставити на професійний рівень. Дослідники компонували нові джерела у такій 

послідовності, щоби довести думку про те, що релігія є пережиток капіталістичної формації. 

З-поміж праць цього періоду науковий інтерес викликають роботи тогочасного голови 

Ради у справах релігії при Раді Міністрів СРСР В. Куроєдова (1965–1984), генерал-лейтенанта 

КДБ (Комітет державної безпеки). Готуючи свої праці В. Куроєдов намагався визначити місце 

релігії в тогочасному суспільству та розтлумачувати принципи радянського законодавства про 

свободу сумління у позитивному світлі. Зокрема він схвально оцінював правове становище 

релігійних об’єднань в СРСР. Водночас, В. Куроєдов стверджував, що віруючі несправедливо 

намагаються показати становище релігії в радянській державі як катастрофічне, натомість 

акцентував увагу на значенні антирелігійної пропаганди для зміцнення соціалістичного ладу 

та виховання майбутнього покоління [17].  

Разом з тим, протягом 60–80-их рр. поряд з офіційною антирелігійною літературою 

з’являються самвидавні публікації опозиційної Ради Церков євангельських християн-

баптистів [29; 32]. Значною подією у цій галузі стало видання у 1979 р. фундаментальної праці 

«История евангельских христиан-баптистов в СССР», яка була перевидана у 1989 р. [14].  

Новим в історіографії у 80-их рр. стало те, що дослідники у своїх працях розпочали 

пропагувати теорію релігійної свободи у СРСР. На її підтвердження наводилися дані про 

кількість церков і їх вірян, які вільно відвідують богослужіння. Праці подібного характеру 

вийшли з-під пера як українських так російських дослідників, зокрема М. Бабія [3], 

А. Барменкова [4], О. Огнєвої, О. Уткіна [23], Ю. Розенбаума[29], Д. Фурмана [31]. Названі 

автори намагалися висвітлити тему свободи сумління як в радянській країні, так і в різні 

історичні періоди з офіційної точки зору.  

Політичні зміни кін. 80-их рр. ХХ ст. позитивно вплинули на пожвавлення вивчень 

історії протестантського руху в радянський період. У зв’язку з цим, з’являється низка 

досліджень у яких вперше були залучені архівні джерела спецслужб СРСР. Дослідники почали 

визнавати репресії щодо багатьох вірних громад Євангельських християн-баптистів. Проте, 
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концептуальний підхід у цих розвідках залишався радянським, оскільки дослідники 

намагалися довести доцільність репресій проти служителів протестантських церков. Також їм 

не вдалося відійти від офіційних понять радянської історіографії, зокрема таких як: 

«атеїстичне перевиховання», «ленінські норми», «науковий атеїзм» і т. д. [2].  

Новий об’єктивний погляд на проблему історії громад Євангельських християн-

баптистів, переслідувань віруючих в СРСР розпочався лише після відновлення Україною своєї 

незалежності в 1991 р. Нами він визначається як другий період у дослідженні проблеми. 

Відмова дослідниками від тоталітарного мислення та компартійного підходу до вирішення 

наукових проблем дозволив підняти низку заборонених тем у попередні часи. Подією у цій 

галузі стала публікація праці Н. Жукалюка [12]. Особливу увагу привертає праця В. 

Любащенко [20] про історію протестантських громад України, у тому числі і про громади 

Євангельських християн-баптистів, їх віровчення, та складні умови, в яких довелося 

віруючим-християнам проводити свою діяльність у радянські часи та протистояти радянській 

антирелігійній політиці. 

Важливе місце у вивченні історії баптизму посідає робота С. Савінського «История 

русско-украинского баптизма» [30]. Його праця цінна публікацією та аналізом значної 

кількості документальних та архівних джерел, багато з яких були оприлюднені вперше.  

З урахуванням новітніх теоретико-методологічних підходів до розв’язання наукових 

завдань проблема діяльності та становища громад ЄХБ в тоталітарній державі, їхні стосунки з 

державними структурами в УРСР висвітлені у низці монографій таких істориків як: 

П. Бондарчука [5], В. Войналовича [8], О. Лисенка [19], П. Панченка [25], В. Єленського [10] 

та інших [9].  

Великий внесок в розв’язання багатьох спірних питань щодо діяльності та становища 

громад Євангельських християн-баптистів в тоталітарну добу, їхнього віровчення, спротиву 

радянській ідеології, боротьбі за право свободи сумління та віросповідання, репресивних 

заходів радянської держави щодо релігійних об’єднань розкрили у своїх роботах автори-

богослови ЄХБ [1]. З-поміж них на особливу увагу заслуговує праця С. Саннікова і 

Ю. Решетнікова про історію євангельсько-баптистського братства в Україні [27]. 

Продовжуються плідні напрацювання дослідників і у вивченні історії ЄХБ в період 

тоталітаризму. Зокрема публікуються монографії [7; 16; 18; 24], які розв’язують вузлові 

питання церковної політики тоталітарної влади, становища та діяльності як громад 

Євангельських християн-баптистів, так і інших протестантських конфесій УРСР в умовах 

репресій та нищення їхніх членів.  

Крім вітчизняних дослідників вивченням історії громад Євангельських християн-

баптистів займаються і зарубіжні дослідники. Серед них слід виділити праці Л. Жабко-

Потаповича з історії ЄХБ в УРСР [11]. Також проблему становища та діяльності ЄХБ в 

радянський період досліджували В. Ван де Беркен [36], С. Нагай [22], Д. Пауел [34], Г. Саймон 

[35] та інші. Внесок зарубіжних вчених у дослідження теми статті є надзвичайно важливий, 

незважаючи на слабкість джерельної бази у їхніх розвідках. 

Таким чином, проблема вивчення історії євангельських християн-баптистів радянської 

України (друга половина ХХ ст.) пройшла у своєму розвитку два періоди: радянський та 

новітній. Радянський – тривав з другої половини ХХ ст. включно до кінця 80-их рр. ХХ ст. 

Новітній – з 1991 року до сьогодення. У перший період вивчення євангельського християн-

баптистського руху зосереджувалось переважно на негативному висвітленні їхньої історії, 

підміні власне наукового аналізу ідеологічною пропагандою. Такий підхід до розв’язання 

наукових проблем був продиктований радянською владою в проголошеному курсі про 

атеїстичну ідеологію, що обмежило жорсткими ідеологічними рамками дослідників того часу. 

Тоталітарна влада жорстко контролювала наукові розробки у цій сфері, вилучала з наукового 

обігу правдиві відомості про справжнє становище та діяльність євангельських християн-

баптистів. Протягом другого періоду відбулися докорінні зміни у вивченні заборонених тем. 

Для науковців були створені всі умови для пошуку, вивчення та публікації документальних 

джерел з архівів радянських репресивних служб. Це дало можливість опублікувати об’єктивні 
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праці про державно-церковні відносини в УРСР, репресивні заходи щодо протестантських 

церков та конфесій, частково висвітлити причини та обставини організації політичних 

репресій проти євангельського християн-баптистського руху.  

Водночас багато проблемних питань щодо діяльності та становища громад 

Євангельських християн-баптистів в радянський період залишаються маловивченими. 

Потребує ретельного вивчення проблема публікації та популяризації нових документів з 

архівів, зокрема Служби безпеки України, особливо під грифом «таємно», які показують 

причини, обставини та наслідки нищення тоталітарною системою протестантських церков та 

конфесій в УРСР.  
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Oksana Vysoven’  

COMMUNITIES OF EVANGELICAL BAPTIST CHRISTIANS OF UKRAINE IN THE 
TOTALITARIAN TIMES (SECOND HALF OF THE XX CENTURY): 

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM 
The article is devoted to the analysis of the historiography of Evangelical Baptist communities 

of the second half of the twentieth century. It is proved that in the Soviet period the study of the 

evangelical Christian-Baptist movement focused mainly on the negative coverage of their history, the 

replacement of the actual scientific analysis with ideological propaganda. It is established that in the 

recent period objective works on the situation of Protestant churches and denominations have been 

published, the reasons and circumstances of the organization of political repressions against the 

Evangelical Baptist movement in the Ukrainian SSR have been partially clarified. 

Key words: Evangelical Baptist communities, historiography, totalitarian times. 
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УДК 94(477):929 (012) (012/092) «1937/2018» 
Валентина Шакула 

(Переяслав) 

 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА НІЦКЕВИЧ: ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ПРОФЕСІЙНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ (1937–2018 рр.) 
 

У даній статті досліджується біографія та трудова діяльність Валентини Григорівни 

Ніцкевич – першого директора нині діючого Переяславського хлібозаводу. Вона пройшла трудовий 

шлях від виробничого майстра і стала неординарним керівником, очоливши новостворене 

підприємство у 1977 р., коли воно було виведене зі складу Переяслав-Хмельницького заводу 

продовольчих товарів. Звертається також увага на її особистий внесок у розвиток економіки міста 

в другій половині ХХ ст. 

У 80-их рр. ХХ ст. В. Г Ніцкевич брала безпосередню участь у будівництві нового приміщення 

хлібозаводу по вул. Грушевського та в процесі налагодження виробництва продукції на новому 

підприємстві. 

Ключові слова: В. Ніцкевич, Переяслав, хлібозавод, життєвий шлях, професійна діяльність. 

 

Одним із пріоритетних напрямків сучасних історико-краєзнавчих досліджень є встановлення 

вагомості внеску окремих постатей у культурно-економічний розвиток певної місцевості. Такі 

дослідження допомагають зрозуміти специфіку та особливості кожної території, з’ясувати шляхи та 

причини формування цілісної картини здобутків регіону в цілому. Дане дослідження висвітлює роль 

Валентини Григорівни Ніцкевич, першого директора Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 

розвитку хлібопекарства на Переяславщині наприкінці ХХ ст. 

У 70–90-их рр. ХХ ст. В. Г. Ніцкевич була в м. Переяславі-Хмельницькому однією з найбільш 

шанованих громадянок. Її заслуги в галузі хлібопекарства є неоціненними, оскільки вона не тільки 

вміло управляла одним із найбільших підприємств харчової промисловості міста, але й одночасно 

керувала будівництвом та введенням у дію нового, ще більш потужного, хлібозаводу (рис. 1). 

Мета даної статті – дослідити біографію та трудову діяльність В. Г. Ніцкевич, її вклад у 

соціально-економічний розвиток м. Переяслава-Хмельницького у 2-й половині ХХ ст. Серед завдань 

дослідження слід виділити такі: аналіз та систематизація матеріалів періодичних видань, спогадів 

респондентів та самої Валентини Григорівни; з’ясування основних фактів життя та професійної 

діяльності В. Г. Ніцкевич, оскільки саме вони вплинули на формування лідерських та організаторських 

якостей, які дозволили їй у подальшому обіймати керівні посади в м. Переяславі-Хмельницькому; 

встановлення вагомості внеску першого директора хлібозаводу в економічний розвиток 

Переяславщини у другій половині ХХ ст. 

Слід зазначити, що окремі аспекти життя та діяльності В. Г. Ніцкевич частково висвітлено в 

публікаціії А. Приходько [4], але цілісного дослідження її місця та ролі в розвитку економіки 

Переяславщини, зокрема хлібопекарської галузі, донині не існує. 

Валентина Григорівна Ніцкевич, дівоче прізвище Красюк, народилася 29 листопада 1937 р. на 

Житомирщині. Батько, Григорій Олександрович Красюк, був родом із с. Трахтемирова Переяслав-

Хмельницького р-ну, жив поблизу відомого у тій місцевості урочища Ритиця. Мати – Анастасія 

Іпатіївна Грушецька, мешканка с. Монастирок Переяслав-Хмельницького р-ну. Ще до початку війни 

родина переїхала до цього села [3]. 

Валентина Григорівна згадувала, що її батьки познайомилися на пароплаві, який ходив до Києва, 

де вони обоє працювали. Після одруження Григорій Красюк переїхав жити до своєї дружини, вивчився 

на водія. У 1941 р., коли доньці було три з половиною роки, Григорій Красюк отримав повістку на 

фронт і перевіз сім’ю до Трахтемирова до двох своїх сестер. Після війни батько у родину вже не 

повернувся. Він продовжував жити у Трахтемирові, діти іноді приходили до нього в гості, але 

відчували себе там непотрібними. Саме в цей період Валентина Григорівна випекла і свій перший хліб 

у домашній печі за материним рецептом. Згодом батько переїхав до м. Переяслава-Хмельницького. У 

подальшому це зіграло важливу роль у виборі нею місця проживання та роботи [3]. 

Після війни В. Ніцкевич рік прожила у тітки у с. Зарубинці Переяслав-Хмельницького району, 

доглядала за господарством. До школи ходила у Трахтемирові. Училася непогано, але закінчила її з 

запізненням (після війни таке траплялося часто). У 50-их рр. ХХ ст. у Валентини Григорівни померли 

брат (загинув від кинутої у вогнище міни) та сестра (у льодохід її, хвору на скарлатину, не змогли 

доставити до лікарні). Через це все життя вона по-доброму заздрила тим, хто мав рідних [3]. 
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Після отримання восьмирічної освіти Валентина Григорівна спочатку працювала в колгоспі, а у 

1957 р. переїхала до м. Переяслава-Хмельницького. У цей час для місцевого заводу продтоварів 

добудовувалися нові приміщення по вул. Солонці, тому на підприємство брали на роботу багато 

молоді. Там уже були ковбасний, кондитерський, хлібобулочний та інші цехи. В. Г. Ніцкевич 

згадувала: «Спочатку працювала робітницею. Саме в той період до райхарчокомбінату (пізніше – завод 

продтоварів) прокладали бруківку і я возила каміння для будівництва дороги. <…> На тій стороні 

(Правобережжя) я пройшла серйозне моральне й фізичне загартування Адже там люди жили в 

складних природних умовах і перед труднощами не зупинялися. Так виховали й мене. Я не люблю тих, 

хто скаржиться на життя замість того, щоб шукати виходу із складної ситуації» – такий досвід винесла 

В. Г. Ніцкевич зі свого повоєнного дитинства [4]. 

Через рік Валентина Григорівна заочно закінчила Переяслав-Хмельницьку середню школу № 2. 

Після отримання освіти хотіла вступити до школи фабрично-заводського навчання, але вона була 

платною, а мати відмовлялася продавати корову. «Один із цехів харчокомбінату тоді був розташований 

на розі вулиць Червоноармійської (нині – М. Грушевського) та Богдана Хмельницького (у центрі 

міста). А зовсім поряд, на площі ім. Богдана Хмельницького, пекли булочки. Потім це все стало 

заводом продтоварів, де спочатку був тільки невеликий хлібозавод, потім там стали робити вино і 

ситро, відкрили ковбасний і кондитерський цех», – розповідала Валентина Григорівна [3]. 

У 1964 р. Валентину Григорівну призначили майстром карамельного цеху, а в 1965 р. – 

майстром-бригадиром. Її кар’єрне зростання було стрімким, але вмотивованим, бо вона хотіла і вміла 

працювати самовіддано (рис. 2, 3). 

Для подальшого росту необхідна була фахова освіта. У 1969 р. Валентина Григорівна вступила 

до Кам’янець-Подільського заочного технікуму харчової промисловості на спеціальність 

«Хлібопекарне виробництво». Спочатку канікули проводила в Монастирку, допомагаючи матері по 

господарству, а останні два курси навчання поєднувала з роботою. 

У 1973 р. у зв’язку з ліквідацією карамельного цеху В. Г. Ніцкевич призначили старшим 

майстром хлібопекарного цеху, який уже тоді в місті називали хлібозаводом (рис. 4). У 1974 р. вона 

закінчила технікум, отримавши кваліфікацію техніка-технолога (рис. 5). Її відразу ж призначили 

інженером-технологом, оскільки керівництво помітило, що в неї непогано виходить керувати 

персоналом цеху. 

У цей же час Валентина Григорівна стала секретарем партійної організації хлібопекарні, що 

свідчило про незаперечний авторитет жінки на підприємстві. Вона назавжди запам’ятала слова одного 

зі своїх наставників на прізвище Семенов, який спрямовував молоду дівчину такими словами: «Не 

зупиняйся на тому, чого досягла, навчайся і йди вперед» [4]. Ці слова стали девізом для жінки, яка не 

тільки змогла побудувати кар’єру, досягти управлінських висот та керувати масштабним 

будівництвом, але й завжди залишилася людяною та відкритою, ніколи не втрачала оптимізму та 

працювала на благо всього народу. 

В. Г. Ніцкевич завжди займала активну життєву позицію, була учасником художньої 

самодіяльності, підтримувала культурні заходи, які організовувалися на підприємстві. Хоровий 

колектив хлібозаводу у 70-их рр. ХХ ст. був популярним у місті та районі, без нього не відбувалося 

жодне важливе свято (рис. 7). 

Коли 1977 р. хлібобулочний цех реорганізували у Переяслав-Хмельницький хлібозавод і 

новостворене підприємство перейшло до Київського об’єднання хлібопекарської промисловості, 

В. Г. Ніцкевич стала його директором [7, c. 22] (рис. 6). Оскільки застаріле обладнання хлібозаводу не 

могло задовольнити великі об’єми замовлень торгівельної мережі, свою управлінську діяльність новий 

керівник розпочала із технічної модернізації підприємства. Виконання планів випуску продукції та 

подальше розширення асортименту хлібобулочних виробів теж були неможливими, тому вже на 

червневому черговому засіданні сесії Переяслав-Хмельницької міської ради народних депутатів у 

1978 р. було вирішено розпочати будівництво нового хлібозаводу потужністю 65 т/добу по 

вул. Червоноармійській [1, арк. 146]. Організацію підготовчих робіт на етапі початку будівництва та 

контроль за дотримання його термінів було покладено на Валентину Григорівну [1, арк. 144]. У 

максимально стислі терміни НДІ Укргіпрохарчопром (м. Київ) на основі завдання, затвердженого 

Мінхарчопромом УРСР 10.04.1979 р. був розроблений техно-робочий проєкт будівництва [2, арк. 100–

101]. 

Відчуваючи брак освіти, В. Г. Ніцкевич 1980 р. вступила на заочне відділення Київського 

інституту народного господарства на спеціальність «Планування промисловості». 
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Старе підприємство, за словами В. Г. Ніцкевич, випускало за добу 15–17 видів хлібобулочних 

виробів вагою 35–38 т. Люди працювали на межі своїх можливостей, адже показник ручної праці 

становив 60 % [4]. 

Новий завод будувався швидкими темпами. Одночасно добудовували приміщення і завозили 

обладнання. Треба було працювати без перепочинку. На старому хлібозаводі в цей час В. Г. Ніцкевич 

допомагав зі справами заступник С. О. Бояренко. На новому підприємстві будувалися не тільки цехи, 

але й адміністративно-побутовий корпус, були змонтовані та уведені в дію печі А 2-ХПК [6, с. 39]. 

Тепер у одному приміщенні випікали хлібобулочні вироби, а в іншому, кондитерському – вівсяне 

печиво і кекси. 

Працювати було важко, із дочкою допомагала мати, яка на той час ще жила в с. Монастирок і 

тільки в похилому віці переїхала до м. Переяслава-Хмельницького. У цей же час Валентина Григорівна 

отримала диплом про вищу освіту (рис. 8). 

«Я стала директором уже в 1977 р. і очолювала це підприємство аж до пуску нового заводу, у 

спорудженні якого теж брала активну участь, фактично відповідала за його будівництво, паралельно 

виготовляючи хлібобулочну продукцію і на старому заводі. Я зараз навіть не розумію, як мені це все 

вдавалося. Не було мені ні дня, ні ночі спокою, та й при пуску нового підприємства далеко не зразу все 

вдавалося, спочатку йшло багато браку. Мабуть, у цьому побачили мою вину, тож і усунули від 

керівництва, а новим директором став Сергій Олександрович Бояренко, який був головним інженером 

на будівництві заводу», – такі висновки зробила В. Г. Ніцкевич, наприкінці життя аналізуючи свій 

трудовий шлях [3]. 

Об’єкт В. Г. Ніцкевич була змушена прийняти в експлуатацію у незавершеному стані. Не 

вистачало також кваліфікованих працівників. Це вплинуло на подальші темпи освоєння нового 

обладнання та асортимент продукції. На усунення недоліків директору відвели 6 місяців. 10 червня 

1986 р. вона звільнилася з посади директора Переяслав-Хмельницького хлібозаводу за власним 

бажанням та була призначена на посаду економіста у Переяслав-Хмельницьку міську раду. 

Коли Україна стала незалежною, керівництво Переяслав-Хмельницького хлібозаводу видало 

спеціальний наказ № 122 ЛС від 25.11.1992 р., яким вшанована нелегка праця В. Г. Ніцкевич, яка 

29 років пропрацювала в хлібопекарській галузі на одному підприємстві, із них 9 років – 

директором (рис. 9). 

За час своєї трудової діяльності Валентина Григорівна була нагороджена почесними грамотами 

Київського облхарчопрому (1973 р.), виконкому Переяслав-Хмельницької міської ради (1981 р.), 

Переяслав-Хмельницького відділу культури (1981 р.), Переяслав-Хмельницького хлібозаводу 

(1994 р.). 

Вже після виходу на заслужений відпочинок В. Г. Ніцкевич оформила документи як фізична 

особа-підприємець. Про це свідчать дані системі «You Control» [5]. Крім того, Валентина Григорівна 

увесь час була активною учасницею гурту «Червона калина». 

В. Г. Ніцкевич відійшла у вічність 5 січня 2018 р. 

Валентина Григорівна Ніцкевич зробила вагомий внесок у розбудову та зміцнення економіки 

м. Переяслава-Хмельницького і всього регіону в другій половині ХХ ст. Як керівник Переяслав-

Хмельницького хлібозаводу дбала про модернізацію виробництва, розширення асортименту 

хлібопекарських виробів та покращення умов праці для всього колективу, поважала та підтримувала 

працівників. 
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Valentyna Shakula 

VALENTYNA HRYHORIVNA NITSKEVYCH: LIFE AND PROFESSIONAL ACTIVITY 
(1937–2018) 

The life and professional activity of Valentyna Hryhorivna Nitskevych who was the first director of the 

current Pereiaslav bakery is researched. She was promoted from factory master to extraordinary manager, 

heading the newly established enterprise in 1977, when it was removed from Pereiaslav-Khmelnytskyi food 

factory. It is also drawn attention to her personal contribution to the development of the city's economy in the 

second half of XX century.  

In the 80s of XX century V. Nitskevych was directly involved in the construction of a new bakery on the 

Hrushevskyi street and in the process of establishing production at the new enterprise. 

Keywords: V. Nitskevych, Pereiaslav city, bakery, life, personal activity. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фото В.Г. Ніцкевич для дошки 

 пошани. 1959 р. 

Рис. 2. Робітниці кондитерського цеху. Зліва 

направо – Валентина Ніцкевич, Софія Ткачук, 

Світлана Скотнікова. 60-ті рр. ХХ ст. 
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Рис. 3. Під час роботи в кондитерському цеху. Зліва направо – Софія Ткачук, Віра 

Кирилівна Доброскок, Галина Шило, Валентина Ніцкевич, Варвара Косенко. 60-ті рр. ХХ ст. 

 
Рис. 4. У лабораторії комбінату продтоварів. Зліва направо – Валентина Ніцкевич, 

Людмила Близнюк, Надія Гресь, Раїса Гульпе. Поч. 70-их рр. ХХ ст. 

 
Рис. 5. Диплом про закінчення Кам’янець-Подільського заочного технікуму харчової 

промисловості. 1974 р. 
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Рис. 6. Валентина Григорівна Ніцкевич на території Переяслав-Хмельницького заводу 

продтоварів. 16.05.1980 р. 

 
Рис. 7. Хоровий колектив Переяслав-Хмельницького хлібозаводу. 23.02.1981 р. 

 
 

 

 

  

Рис. 8. Диплом про закінчення Київського 

інституту народного господарства 

ім. Д.С. Коротченка. 1985 р. 

 

Рис. 9. Почесна грамота виконкому 

Переяслав-Хмельницької міської ради 

народних депутатів. 1994 р. 

 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

141 

УДК 94(477.41-21)"1963/1990":070.2 
Олександр Горбовий 

(Переяслав) 

 
МЕМОРІАЛЬНИЙ ОБРАЗ ЗАТОПЛЕНОЇ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ НА СТОРІНКАХ 

МІСЬКРАЙОННОЇ ГАЗЕТИ «КОМУНІСТИЧНА ПРАЦЯ» (1963-1990 РР.) 
 

У статті розглянуто особливості формування радянського меморіального образу 

затопленої Переяславщини на сторінках Переяслав-Хмельницької міськрайонної газети 

«Комуністична праця». 

Ключові слова: Канівське водосховище, Дніпро, Переяславщина, гідробудівництво, 

історична пам’ять.  

 

Актуальність теми. У ХХ ст. інженери створили шість великих водосховищ на головній 

річці України – Дніпрі. Останнім ступенем дніпровського каскаду було Канівське 

водосховище, яке призвело до затоплення частини території Переяславщини та повного 

перенесення із неї десяти населених пунктів. Однак, їх історико-культурна спадщина не 

зникла безслідно. Вона у тій чи іншій мірі збереглася в історичній пам’яті переселенців та 

широких верств населення. Одним із важливих її ретрансляторів можна вважати Переяслав-

Хмельницьку міськрайонну газету «Комуністична праця» (з 1991 р. – «Вісник 

Переяславщини»).  

Мета роботи: висвітлити особливості формування меморіального образу затопленої 

Переяславщини у радянський період на сторінках Переяслав-Хмельницької міськрайонної 

газети «Комуністична праця».  

Методологія роботи зосереджена на вивченні процесів формування меморіальних 

образів минулого. Ж. Тощенко визначає історичну пам’ять як «певним чином сфокусовану 

свідомість, яка відображає особливу значимість та актуальність інформації про минуле у 

тісному зв’язку з нинішнім та майбутнім. Історична пам’ять за своєю сутністю є виявом 

процесу організації, збереження та відтворення минулого досвіду народу, країни, держави з 

можливістю його використання у діяльності людей» [27, с. 34]. Тобто, інформація про певні 

події та явища особливим чином фільтрується, організовується, структурується та закладає 

основи низки сучасних звичних практик відповідної спільноти.  

Затоплена Переяславщина – це складна сукупність матеріального та соціокультурного 

середовища, яка відображається в пам’яті людей у вигляді різноманітних спогадів очевидців 

та уявлень, які виникли в інших осіб. Вони спираються на низку матеріальних свідчень 

колишніх часів: фотографії, писемні матеріали, залишки затоплених територій тощо. 

Унаслідок цього формується спрощений мозаїчний образ видозміненої минулої об’єктивної 

реальності.  

Важливу роль у наведеному вище процесі відіграє місцева преса. Журналісти Переяслав-

Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична праця» не могли оминути у своїй роботі 

створення Канівського водосховища, оскільки воно призвело до суттєвої реорганізації 

поселенської структури Переяславщини. На відміну від архівних документів їх публікації, 

звичайно, мали вплив і на формування та устаткування історичної пам’яті про зазначені вище 

процеси у широкої читацької аудиторії. Станом на 1965 р. у Переяслав-Хмельницькому районі 

налічувалося майже 62 тис. осіб [5, арк. 3-4]. Тираж газети на кінець 1960-их рр. сягнув 8 тис. 

примірників, а максимальне його значення спостерігалося у 1989 р. – 16,6 тис. примірників 

[12, с. 8, 10]. У подальшому вона стала одним із головних джерел про минуле місцевості для 

відвідувачів районної бібліотеки та краєзнавців. Як наслідок, склався своєрідний 

публіцистичний меморіальний образ мікрорегіону, у якому за тематичним наповненням 

умовно можна виділити кілька складових: загальне тло, гідробудівництво, природа, 

переселення, нові поселення, історія та культура.  
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Історіографія роботи. Затоплена Переяславщина знаходиться у фокусі низки 

дослідницьких студій. На даний час підготовлено кілька монографій та збірок спогадів по 

окремих поселеннях: Трахтемирів [46; 58], Циблі [40], Андруші [26; 66], Підсінне [6], 

Зарубинці [81]. Безпосередньо меморіальний аспект затоплених територій на сьогодні 

розроблений ще достатньо поверхнево та фрагментарно. Велика увага приділена музейному 

виміру питання [16-18; 30; 92 та ін.]. У 2012 р. здійснено попередню спробу охарактеризувати 

образ затоплених поселень [19]. Нині запропоновано більш ширше розкриття специфіки 

формування пам’яті про втрачені землі у радянський період на матеріалах місцевої преси.  

Джерельна база роботи перш за все включає в себе статті із Переяслав-Хмельницької 

міськрайонної газети «Комуністична праця» [8-11; 13-15; 20-25; 28-29; 31-40; 42-45; 47-57; 

59-65; 67-80; 82-91; 93]. Вони були відібрані спираючись на краєзнавчий каталог, який 

підготували працівники Переяслав-Хмельницької районної бібліотеки, бібліографію праць 

краєзнавця С. Сорокової із її особистого архіву та особисте авторське опрацювання підшивок 

газети із акцентом на краєзнавчу сторінку «Люби і знай рідний край». Також використано 

матеріали архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації у 

Київській області [1-5].  

Виклад основного матеріалу. Постанова Ради Міністрів УРСР № 929 від 12 серпня 

1963 року «Про заходи по переселенню населення і перенесенню на нові місця будівель і 

споруд у зв’язку з будівництвом Канівської гідроелектростанції» започаткувала підготовку до 

великого гідробудівництва, яке частково охопило землі Переяславщини на узбережжі Дніпра. 

У зону переселення на правому березі річки повністю потрапило 2 поселення Григорівської 

сільської ради (колгосп «Шлях Леніна»; пізніше – радгосп «Григорівський»): село Зарубинці 

(552 особи) та хутір Монастирок (172 особи). На лівому – 8 сіл. У В’юнищанській сільській 

раді (колгосп імені Шевченка) – В’юнище (988 осіб), Циблі (1283 особи) та Козинці (465 осіб). 

У Хоцьківській сільській раді (колгосп «Комунар») – Комарівка (1046 осіб), Городище 

(556 осіб), Борок. У Дівичківській сільській раді (радгосп «Дніпро») – Підсінне (775 осіб). У 

Трубайлівській сільській раді (радгосп «Переяславський») – Андруші (1027 осіб). Загальна 

чисельність їхніх мешканців на 1965 р. становила близько 7 тис. осіб [5, арк. 3-4; 7, с. 136, 

139-142]. Крім того, часткового переселення зазнали на правому березі села Григорівка із 

населенням 1456 осіб та Трахтемирів (454 особи), а на лівому – село Трубайлівка (987 осіб). 

Для переселенців у межах району підготували нові місця проживання. Для цього 

додатковою забудовою розширили два старі поселення неподалік чаші Канівського 

водосховища (с. Дівички та с. Хоцьки). Також збудували два нові населені пункти. На західній 

околиці м. Переяслав створили соціалістичне село Андруші (нові). У 1970–1972 рр. воно 

увійшло до складу міста. У 1967–1972 рр. неподалік старого села Циблі спорудили 

експериментально-показове село за 7 млн. крб. (проєктом передбачалося майже 9 млн. крб.), 

яке також назвали Циблі.  

У 1964 р. районна влада розробила схему переселення селян із зони затоплення 

Канівського водосховища [2, арк. 29] та затвердила проєкти нових поселень та забудов, які 

виконав Київський інститут «Укрдніпросільгосп» [1, арк. 210-211]. У 1965 р. 

1295 індивідуальних господарств отримали акти по оцінці свого майна, що започаткувало 

процес безпосереднього переселення. У 1966 р. при районній раді створено спеціальний відділ 

під керівництвом І. Головка, який опікувався організацією переселення громадян на нові місця 

проживання [3, арк. 17-18]. Зазначений процес завершився із початком заповнення водоймища 

у вересні 1972 рр. У цьому ж році перший гідроагрегат Канівської ГЕС почав давати струм. 

29 листопада 1972 р. Рада Міністрів УРСР прийняла постанову № 545 «Про затвердження 

відводу земельних ділянок під водоймище Канівської ГЕС». У 1975 р. гідроелектростанція 

запрацювала на повну потужність та остаточно окреслився сучасний ареал її водосховища. 

Загальне тло. У газеті міститься низка статей, які присвячені загальним питанням 

господарського розвитку Дніпровського басейну, меліорації, гідробудівництву та енергетиці. 

Вони часто готувалися із загальнодержавних матеріалів РАТАУ. Їх можна розглядати як свого 

роду тло для висвітлення будівництва Канівського водосховища на Переяславщині. Зокрема, 
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один із авторів пропонував боротися із цвітінням синьо-зелених водоростей на каскаді 

водосховищ Дніпра шляхом обвалування надмірних площ його мілководь [69]. На сторінках 

видання пропагували великий потенціал проєктів перекидання вод північних рік Сибіру на 

південь [13]. На спільній шпальті кількома статтями позитивно охарактеризовано розвиток та 

потенціал окремих міст на березі Дніпра: м. Сичовка Смоленської області, м. Речіца 

Гомельської області, м. Переяслав-Хмельницький Київської області, м. Канів Черкаської 

області, м. Запоріжжя Запорізької області [45; 49; 57; 63; 85]. Згадано про важливий для 

господарського розвитку країни досвід будівництва Дніпрогесу [25]. Розглянуто роль 

Об’єднаної енергосистеми «Мир» у забезпеченні електроенергією Радянського Союзу та 

соціалістичних країн Східної Європи [64]. Коротко повідомлено про землечерпання на 

водосховищах Дніпра [21] тощо. Загалом наведені статті виконані у дусі відображення успіхів 

та світлих перспектив радянської економіки, індустріального поступу її гідробудівництва у 

басейні Дніпра та у цілому по країні.  

Гідробудівництво. Питання створення Канівської ГЕС звичайно не залишилося поза 

увагою періодичного видання. Переважно воно описано через інтерв’ю із інженерами. 

Підготовлено кілька авторських публікацій кореспондентів газети. Широко висвітлено окремі 

гідроспоруди комплексу Канівської ГЕС, які будувалися на території Переяслав-

Хмельницького району. До них відносилися захисні дамби міста Переяслава № 1 (довжиною 

10 км від с. Підсінного до Козинських горбів) та № 2 (1,1 км у районі Курячого горла), 

перекачувальна насосна станція у гирлі р. Трубіж [87; 23; 9-10; 42; 53-54]. Короткі замітки 

повідомили про початок заповнення Канівського водосховища у 1972 р. [61], установку 

щілинного знаку для судноводіння поблизу села Козинці [82], роботу над створенням 

річкового порту поблизу дамби, що захищає місто від Канівського водосховища [22]. Описано 

розробку Циблівського торфовища у зоні затоплення майбутнього Канівського водосховища 

[47]. Загалом дані газетні публікації повідомляють читачів про хід гідробудівництва, його 

основні об’єкти, їх технічні характеристики, трудовий подвиг робітників, які працювали на 

них.  

Природа. Навколишнє середовище теж потрапило у фокус уваги газети. Йому 

присвячено статті лісничих, мисливців та кореспондентів. Фотонарис весняного Дніпра на 

Переяславщині дає загальне уявлення про його природний стан до створення водосховища 

[50]. Кількома матеріалами відзначено роботу по насадженню нових площ лісів. Зокрема, з 

весни 1962 р. і до зими 1972 р. Стовп’язьке лісництво Переяслав-Хмельницького лісгоспзагу 

щороку висаджувало хвойні породи (сосну) з домішками листяних та чагарникових (дуб, 

тополя, береза, бузина червона) у захисній зоні Дніпра та майбутнього Канівського 

водосховища. На козинських, стовп’язьких та андрушівських піщаних горбах посадили 

1050 гектарів лісу [51; 65; 90]. У меншій мірі висвітлено тваринний світ придніпровської 

Переяславщини. У зв’язку зі створенням Канівського водосховища на його березі запланували 

збудувати базу для мисливців та рибалок [43]. Проводилася боротьба із браконьєрством [20]. 

Загалом вплив Канівського водосховища на природу Придніпров’я переважно подано через 

висвітлення процесу насадження нових лісів у захисній зоні водойм.  

Переселення. Організації та проведенню переміщення населення на нові місця 

проживання присвячено кілька публікацій на матеріалах райвиконкому. Наприклад, голова 

районної планової комісії З. Шульга ще у 1964 р. опублікував широку ввідну статтю, у якій 

окреслив основні аспекти запланованого у зв’язку зі створенням Канівського водосховища 

переселенського процесу [93]. У 1966 р. заступник голови райвиконкому по переселенню 

І. Головко коротко повідомив про початок та хід переселення [15]. У 1971 р. його завершення 

обговорювалося на засіданні районного виконавчого комітету, де відзначалося, що окремі 

громадяни ще й досі зволікають із переселенням у с. Циблі (нові) [62]. Загалом вони надавали 

відомості про хід та особливості переселенського процесу крізь призму турботи про 

вимушених мігрантів. Варто відзначити, що ностальгія мешканців за своїми старими 

населеними пунктами призвела до формування практики періодичних зібрань колишніх 

односельців, яка змогла себе проявити уже наприкінці періоду радянської «перебудови». 
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Зокрема, О. Дяченко у 1990 р. закликала зарубинчан зібратися разом на не затоплених 

залишках їх втраченого села [24]. 

Нові поселення, які створені у зв’язку із будівництвом Канівської ГЕС та наповненням 

її водосховища, також описувалися на сторінках газети «Комуністична праця». Наприклад, 

поставлено питання необхідності озеленення с. Андруші (нові) [32], згадано перейменування 

однієї із його вулиць (Західна на імені Білозуба-Безпечного) [88]. Проте, найбільше уваги 

приділено експериментально-показовому с. Циблі (нові). Зокрема, це пов’язано із тим, що з 

1968 р. райвиконком зобов’язав газету «Комуністична праця» висвітлювати хід будівництва 

с. Циблі (нові) у зв’язку з його приналежністю до комсомольських будов [4, арк. 87].  

Уже у липні 1968 р. у газеті поміщені коротенькі замітки про село Циблі (нові): прибуття 

на будівництво за комсомольськими путівками студентів із Лейпцігського та Київського 

університетів, спорудження їдальні та перших п’ятдесяти житлових будинків [89]. Основний 

пласт матеріалів відносився до позитивного та сповненого оптимізму висвітлення процесу 

будівництва, заселення та подальшого обживання нового села Циблі з переліком складових 

його соціально-господарської інфраструктури, її побутових переваг у порівнянні із старими 

селами (газ, водопровід, каналізація, асфальтовані дороги тощо) [11; 14; 36; 38-40; 44; 52; 59; 

67; 78; 80; 83-84].  

Одна із статей 1970 р. висвітлювала труднощі та недоліки під час створення нового 

поселення Циблі. Зокрема, в окремих будинках колгоспників, які уже справили новосілля, не 

було газу та електрики, які довелося підключати пізніше. Зерно змушені були зберігати під 

снігом, оскільки не побудували вчасно нове зерносховище. Однією із найболючіших проблем 

була відсутність або не достатня якість технічної документації на будівельні об’єкти. 

Наприклад, будівельники спорудили і здали в експлуатацію тваринницьке містечко (три 

корівники, телятник, свинарник, зерносховище, склад мінеральних добрив), але у їх проєкті не 

було передбачено каналізації та опалення для приміщень, а тому господарські об’єкти 

довелося переробляти. Також у деяких житлових будинках водяний бак системи опалення, 

який потрібно періодично поповнювати водою, за проєктом розміщувався на горищі, але у 

документації не передбачили як добиратися до нього. Тому будівельники на свій розсуд 

робили спеціальний лаз для цього. Ускладнювало ситуацію на будівництві брак робочої сили. 

Адже ПМК (пересувна механізована колона), яка займалася будівельними роботами, 

потребувала 450–500 робітників, а мала лише близько 200. До того ж багато з них мали низьку 

кваліфікацію. З наведених причин приймальним комісіям доводилося оглядати один і той же 

об’єкт по декілька разів [55].  

Не дивлячись на всі проблеми та труднощі у 1972 р. будівництво села було в основному 

завершене і воно стало одним із 153 переможців Всесоюзного огляду-конкурсу на кращу 

забудову і благоустрій сіл з нагородженням Дипломом ВДНГ СРСР І ступеня [68]. У 1980 році 

трудові колективи, які проєктували та споруджували село Циблі, до Дня будівельника 

одержали премію Ради Міністрів СРСР за розробку найвидатніших проєктів і зведення за цими 

проєктами підприємств, будинків і споруд. Зокрема, її отримали: І. Ф. Дячук, начальник 

відділу «Укрндіпросільбуд» Міністерства сільського господарства Української РСР; 

Н. П. Волошина, керівник групи, Е. І. Шилов, завідуючий лабораторією, працівники 

«Укрндіпроцивільсільбуд» Держбуду Української РСР; Т. І. Кутова, бригадир ПМК-14 тресту 

«Бориспільсільбуд», О. Ф. Ткаченко, старший виконроб цього тресту, працівники організацій 

Міністерства сільського будівництва Української РСР; В. І. Кролевець, голова колгоспу 

ім. Шевченка, І. С. Ткаченко, колишній голова виконкому Циблівської сільради, нині 

завідуючий комунальним господарством колгоспу; В. С. Бойко, районний архітектор 

Переяслав-Хмельницького райвиконкому; Л. Т. Анастасьев, заступник начальника відділу 

Київського облвиконкому [80].  

Загалом кореспонденти газети «Комуністична праця» зосередили свою основну увагу на 

висвітленні створення с. Циблі (нові). У їх публікаціях переважно описано досягнення 

будівельників, переваги нового села над старими. Однак, мала місце і стаття із серйозною 

критикою будівництва.  
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Історія та культура. Будівництво Канівської ГЕС та створення водосховища при ньому 

мало величезний вплив на історико-культурну спадщину земель, які потрапили у його зону 

затоплення. Велику роботу по її збереженню провели переяславські музейні працівники, що 

частково відображено на сторінках періодичного видання. Зокрема, у 1966 р. повідомлялося 

про проведення фотозйомки мальовничих та історичних місцевостей, які збиралися затопити 

водами Канівського штучного водоймища [28].  

У сер. 1970-их рр. «Комуністична праця» започаткувала спеціальну краєзнавчу сторінку 

«Люби і знай рідний край», яка тривалий час виходила майже кожного місяця. У підготовці 

статей до неї брали участь переяславські музейники, місцеві члени УТОПІК (Українське 

товариство охорони пам’ятників історії та культури) та окремі краєзнавці. Серед її матеріалів 

зустрічалися й такі, які стосувалися земель затопленої Переяславщини. Зокрема, наукові 

працівники Історичного музею Є. Нестеровська, Л. Годліна та О. Юзвікова у березні 1974 р. з 

нагоди 160-річчя від дня народження Т. Шевченка підготували цілу сторінку про його 

переяславський період життя. У їх публікації також згадані Андруші та В’юнище [56]. У травні 

І. Азаренкова, яка також працювала в Історичному музеї, повідомила про відкриття у будинку 

культури с. Циблі народного музею історії сіл, що перенесені із зони затоплення Канівського 

водосховища [8]. Член історичної секції Переяслав-Хмельницької районної організації 

УТОПІК А. Клименко у 1978 р. опублікував статтю про древній Заруб [35]. Того ж року 

жителька с. Циблі, громадський кореспондент газети С. Сорокова написала іще одну замітку 

про циблівський народний музей [79]. 

У лютому 1986 р. у межах краєзнавчої сторінки «Люби і знай рідний край» на прохання 

читачів започаткована рубрика «Сторінки нашої біографії». У ній друкувалися статті про 

історію сіл району, їх економічний і соціальний розвиток. Нова серія статей розпочалася із 

короткого історичного нарису завідувача сектору Переяслав-Хмельницького державного 

історико-культурного заповідника А. Кириченка про с. Циблі від його виникнення до 

тогочасності [33]. У липні 1986 р. завідувач сектору заповідника Л. Кірпікін підготував 

матеріал про церкву святої Парасковії із с. В’юнище. Її перенесли із зони затоплення 

Канівського водосховища у перший в Україні музей під відкритим небом у Переяславі-

Хмельницькому [34]. До речі, вона була однією із близько 38-ми архітектурних пам’яток, які 

вдалося перевезти із чаші водосховища у музей [18, с. 115]. У 1989 р., у розпал періоду 

«перебудови» радянської влади, науковий співробітник заповідника О. Коломієць чи не 

вперше цілеспрямовано підняв питання проблеми затоплення земель Переяславщини та її 

історико-культурного аспекту [37].  

Поза межами тематичної сторінки також вийшла низка матеріалів з історії мікрорегіону. 

Зокрема, С. Сорокова опублікувала кілька статей про циблівчан: ветеранів [73-76], 

представників національних меншин [77], мешканців окремих вулиць [70-71], комуністів [72]. 

Член партизанського загону ім. Щорса П. Ільєнко у 1971 р. згадав про бій своїх побратимів під 

Підсінним у серпні 1943 р. [31]. Дописувач періодичного видання О. Хорунжий у березні 

1986 р. до чергової річниці з дня народження великого Кобзаря написав статтю про його 

малюнок «У В’юнищі» [91]. Колишній редактор газети І. Турчак у 1989 р. знову нагадав про 

Заруб [86], а її дописувач Ю. Зібров розповів про врятовану від затоплення андрушівську 

церкву святого Георгія, яку перенесли до Музею просто неба [29].  

Загалом на сторінках місцевого періодичного видання висвітлено різноманітні аспекти 

історико-культурної спадщини затопленої Переяславщини: історія андрушівської та 

в’юнищанської церков, відвідини придніпровських земель Т. Шевченком, біографії їх жителів, 

історичні нариси тощо.  

Отже, радянський меморіальний образ затопленої Переяславщини на сторінках 

Переяслав-Хмельницької міськрайонної газети «Комуністична праця» переважно сповнений 

оптимізму у питанні індустріально-гідротехнічного перетворення місцевої природи та 

суспільства. Інколи зустрічається критика окремих недоліків цього процесу (наприклад, 

проблеми при будівництві нового села Циблі). Наприкінці періоду радянської «перебудови» у 

статях О. Коломійця («Лівобережна Антлантида») та О. Дяченко («Зарубенці кличуть») 
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з’являється тенденція до перегляду уявлень про втрати та здобутки, які спричинило Канівське 

водосховище на Переяславщині.  
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MEMORIAL IMAGE OF FLOODED PEREIASLAV REGION OF THE CITY DISTRICT 
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The article considers the peculiarities of the formation of the Soviet memorial image of the 

flooded Pereiyaslav region on the pages of the Pereiaslav-Khmelnytskyi city district newspaper 

«Communist Labor». 
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Олена Жам 

(Переяслав) 

 

ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ МЛИНАРСТВА ЖИТОМИРСЬКОГО ПОВІТУ ХІХ – 
ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
У статті проаналізовано джерела, що містять відомості про борошномельне 

виробництво Житомирського повіту Волинської губернії ХІХ – початок ХХ ст. Зроблено 

висновок про інформаційний потенціал окремих груп джерел. Доводиться теза про 

значимість комплексного залучення різних видів джерел для вивчення означеної 

проблематики. 

Ключові слова: млин, борошномельне виробництво, Житомирський повіт, джерела, 

дослідження. 

 
Одним із основних занять населення Житомирського пов. Волинської губ. у ХІХ – на 

початку ХХ ст. було землеробство, яке спеціалізувалося на переробці сільськогосподарської 

продукції, насамперед зерна, млинарським способом. Попри свою значущість, окреслена 

проблема ще не була предметом спеціального джерелознавчого вивчення. Дослідження будь-

якої історичної проблеми не може обійтися без залучення джерел та їх аналізу. Дана 

проблематика потребує застосування широкого кола опублікованих і неопублікованих 

джерел. Їх аналіз, з’ясування джерельного потенціалу окремих видів видань і є метою цієї 

статті. 

Основою джерельної бази проблеми є економічно-статистичні й довідкові видання: 

загальноімперські статистичні збірники, огляди і довідники, в яких містяться історико-

статистичні огляди борошномельної промисловості; збірники та огляди галузевих 

статистичних матеріалів (щорічники по переробній промисловості, покажчики підприємств по 

окремих галузях); губернські і повітові статистичні довідники. В них наведена різноманітна 

статистична інформація про місцезнаходження млинів, їх власників, орендарів, потужність 

парових двигунів, кількість робітників, річний обсяг помелу, суму виробництва. 

Серед довідкових загальноімперських видань багатством фактичного матеріалу 

виділяється статистичний збірник «Вся Россия: Русская книга промышленности, торговли, 

сельского хозяйства и администрации», який виходив у 1895–1912 рр. У ньому зазначені 

відомості про промислові млини: власників, чисельність робітників, потужність двигунів, 

місцезнаходження. Для прикладу наведемо дані про млини Житомирського повіту за 1902 р. 

[5, с. 207–210]:  

Власник  Місцезнаходження  Відомості про млин 
Варваров Кирило Іванович м. Житомир, вул.Набережна 14 роб. 

Холоденко Хиня-Сима Янк. м. Житомир, Сінна площа 18 роб., пар. дв. 20 к.с., 

20 000 пд.  

Холоденко Хиня-Сима Янк. м. Житомир, вул. Вільська 39 роб, пар. двигун 50 кін. 

с. 

Аненкова Євгенія Гаврилівна с. Синівка 10 роб. 

Арндт Юл.-Сам. Юл. ур. Черемошня 17 роб., пар. двигун 16 кін. 

с. 

Бальшин Мошко Рувинович м. Нова Котельня - 

Берендт Мих. Март. с. Стара Гуда - 

Бергштрейзер Адол. Іог. с. Березівка пар. двигун 16 кін. с. 

Бронфман Гершон Вольфович с. Антонівка 10 роб. 

Брофман Лейб Беркович с. Сали пар. двигун 48 кін. с. 

ЕТНОГРАФІЯ, МУЗЕЄЗНАВСТВО ТА ОХОРОНА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
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Вахромєєва Агрипина 

Василів. 

с. Коротинака 20 роб. 

Гантмахер Рувін-Шмуль Арон. м. Чуднів - 

Гласко Вікторина с. Старосілля - 

Гольдберг Нісель Шліомович м. Ушомир - 

Ірасек Іосіф Вячеславович м. Левків (2 млини) - 

Каленський Ів. Карл. с. Кашарищі - 

Карант Абр. Юдк. с. Бараші - 

Котляр Нухи-Сруль Симх. с. Горошки пар. двигун 16 кін. с. 

«Куликовского Ник. Ник. 

наследн.» 

с. Рея - 

Лев Лейб Нухимович м. Андрушівка (2 млини) - 

Луцько-Житомирського римо-

катол. Архієрейського дому 

с. Стара Рудня 

 

- 

Маврогордато Матвій Микол. с. Рудня Городище, 2 млини - 

Мазаракі Констанція 

Вікентіїв. 

с. Райки - 

Наружний Бенціон-Янк. Лейб. м. Івниця - 

Нухимзон Бенціон Абр. с. Пединки - 

Підгірська Августина Север с. Будища 8 роб., пар. двигун 75 кін. 

сил 

Рузький Павло Вітович с. Рудня 17 роб., пар. дв. 45 кін. сил 

Рузький Павло Вітович с. Вили 8 роб. 

Рибицький Ігн. Ал-єв с. Скоморохи - 

Сегаль Дав.-Бер. Міхел. с. Сорочин пар. двигун 53 кін. сили 

Сеницький Степ. Алдр. с. Карпівці - 

Терещенко Фед. Фед. м. Мошківці - 

Трежецяк Мечисл. Мих. с. Волосівка 8 роб., пар. двигун 65 кін. 

сил 

Шпрингер Сам. Христоф. м. Горошки 20 роб., пар. дв. 45 кін. сил 

 

За інформативністю виділяються довідники «Весь Юго-Западный край…» за 1907 і 1913 

рр., в яких наведені дані про борошномельні млини Житомирського пов. До переліків 

потрапили не лише великі промислові млини, а й невеликі млини господарського призначення. 

Стосовно значних млинів – наведено дані про кількість задіяних на виробництві робітників і 

річну суму виробництва. У довіднику за 1907 р. наведені дані про 114 млинів Житомирського 

пов. [3, с. 247–262]: 

Власник Місцезнаходження млина Характеристика 
Варваров Кирило Іванович м. Житомир, р. Тетерів, 

Набер. 

16 роб., 14 700 крб. 

Спадкоємців Мойсея 

Холоденка 

м. Житомир, Вільське шоссе  30 роб., 321 000 крб. 

Спадкоємців Мойсея 

Холоденка 
м. Житомир, Сінна площа 20 роб., 21 500 крб. 

Аненкова Євгенія Гаврилівна с. Соснівка - 

Арендт  Юліан Романович с. Березівка 20 роб. (3 діти), 132 000 

крб. 

Арендт Юліус Юліанович с. Березівка, ур. Піщанка - 

Банов Микола Антонович с. Семенівка - 

Банов Микола Антонович с. Гарнишівка - 
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Спадкоємці Антон. 

Бентковської  

с. Рудня Грабівська - 

Берендт Михайло Мартинович с. Стара Буда - 

Берштресер  с. Березівка - 

Богуші Іосіф і Станіслав ур. Рафалівка - 

Богуші Іосіф і Станіслав с. Могачів - 

Буржинський Матв. Карпович с. Бурківці - 

Вахрамєєва Аграфена 

Василівна 

с. Коротинка 10 роб., 10 000 крб. 

Веремьєнкова Марія Іванівна с. Кілки - 

Вержбицька Ядвіга Карлівна х. Гуйва - 

Весельський Іосіф 

Станіславович 

с. Шнерка - 

Вігура Вікт. с. Бураки - 

Гижинська Ядвіга Іванівна, 

оренд. Горенштейн Соломон 

Давидович 

с. Пединка 18 роб., 150 000 крб. 

Гижинський Флор. Іванович с. Краснопіль - 

Глазко Вікторіна Оскарівна с. Старосілля 11 роб., 45 000 крб. 

Глінка Василь Матвійович с. Тартак-Луковецький - 

Головіна Олександра с. Грабівка - 

Гончар Катерина Іванівна с. Ольшанка - 

Готтесман Хаїм Ушерович м. Ушамир - 

Гулевич Наталія Миколаївна м. Янушпіль - 

Гулинський Павло Йосипович х. Поповичка - 

Гулинський Павло Йосипович с. Карвинівка - 

гр. Дзялинська Людв. Брон. с. Головинське - 
гр. Дзялинська Людв. Брон. с. Железняки - 
Добровольський Карл Микол. с. Мала Волиця - 

Дуриліни Михайло і Андрій с. Фрисарка - 

Дуриліни Михайло і Андрій с. Рудня-Городище вер. - 

Дуриліни Михайло і Андрій с. Рудня-Городище ниж. - 

Езерська  х. Гуйва - 

Езерський Людвіг Ген. с. Янківці - 

Житомирський кафедральний 

собор 

с. Рудня Стара - 

гр. Замойська Альберта 

Іванівна 

с. Лихосілка - 

гр. Замойська Альберта 

Іванівна 

с. Молочки - 

Товариство селян с. Краснопілля - 

Овсяннико-Куликівський 

Микола 

с. Рея - 

Панаєв Владислав 

Тимофійович 

с. Садки - 

Піотровський Алнд. Альб. с. Дриглове - 

Підгірська Август. Сев.  с. Слободища 14 роб., 8 800 крб. 

Підгірські  х. Порохня - 

Ромер Ад. Іванович с. Велика Волиця - 

Рощишевська Але-ра х. Столпів - 

Рузький Павло Вітович с. Рудня Пошта 19 роб., 175 000 крб. 
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Рузький Павло Вітович х. Вили - 

Рибицький Ігнатій Олексійович с. Скоморохи  

Савицький Іван Іванович  с. Лісна Рудня  

Савицький Станіслав Витович с. Бейзимівка  

кн. Святополк-Мирський с. Галієвка  

Собищанські Евеліна 

Вікторівна 

с. Пилипки  

Стецька Аделія Матвіївна с. Бищикуси  

Сульжинська Ольга Мик.  х. Морочівка  

Сеницький Степ. Анд.  с. Карпівці  

спад. Федора Артем. Терещенка с. Подолянка  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Великі Коровинці  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Пилипи  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Красногірка  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Голодьки   

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Нехвороща  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

с. Котлярівка  

спад. Федора Артем. 

Терещенка 

м. Червоне (2 млини)  

Терещенко Олександр 

Миколайв. 

с. Баласова Грабівка  

Терещенко Микола Артемович с. Нова Котельня  

Терещенко Микола Артемович с. Гальчин  

Терещенко Микола Артемович с. Андрушівка  

Терещенко Микола Артемович с. Кошариця  

Імеретинська Катерина с. Красносілка  

Калінський Станіслав с. Жеребки  

Керенвський  с. Швейківка  

Ковалевський Федір с. Городища  

Козер Харитон х. Вили  

Колошин Микола с. Псища  

Ледоховський Антон м. Кодне  

Ледоховський Антон с. Закулисівка  

Ледоховський Карл с. Солотвин  

Лик Людвиг с. Лесовщина  

Лисковацький Витовт с. Ситківці  

Лукашевич Емілія с. Зелениця  

Мавраорд Матвій с. Дениші  

Мавракордато Матв. с. Рудня-Гутка  

Мазаракі Вік.  м. Райгородок  

Мазаракі Константин с. Райки  

Малинівська  с. Мотовилівка  

Малинівський Казимир с. Млинища  

Малинівський Констянтин с. Хижинці  

Масленникова Аделаїда с. Рудня-Годоха  
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Млинівський Ер. с. Буки  

Миклашевський В. с. Озадівка  

Муравйов Як. с. Рудня Ковальська (2 млн)  

Мяновський  с. Пряжево  

Нератова с. Іванків  

гр. Нірод Анастасія с. Бистре  

гр. Нірод Анастасія м. Левків  

гр. Нірод Софія с. Троща  

гр. Нірод Софія с. Пустоха  

гр-ф Нірод Макс. с. Городища  

Товариство селян с. Гацьківка  

Тиде Авг. с. Прутівка  

Тржецяк Миг. с. Голосівка 8 роб., 75 000 крб. 

гр. Тишкевич с. Білки  

Іос. Оскар с. Рудня-Білківська  

Іос. Оскар с. Росполля  

Ферцер Луз. с. Малі Горошки  

Фиркс с. Барткова-Рудня  

Чешейко-Сохацька Юз. с. Малий Браталів  

Шашкевич Мих. Ів. с. Педини  

Шпінгер Самуіл м. Горошки  

Шпінгер Готліб с. Сорочин  

 

У довіднику «Весь Юго-Западный край…» за 1907 р. окрім млинів згадуються також 

фірми, які торгували «млинарськими приналежностями»: Хаїма Ланди та Городинської в м. 

Житомир [3, с. 255]. 

Більш детальну інформацію про млини Житомирського повіту містить видання «Весь 

Юго-Западный край…» за 1913 р.: зазначено вид млинів (паровий, водяний, 

газогенераторний), наявність орендарів, річний виробіток борошна або сума виробництва [3, 

с. 693–713]: 

Населений 
пункт 

Вид 
млина 

Власник  Орендарі Роб Річ. вир, 
пуд 

м. Житомир, 

Велика шосейна 

дорога, власний 

дім 

Вод. Варваров Кирило 

Іванович 

Лейб 

Зозовський, 

Арон Венцель, 

І. Шуф, 

І.Б. Торчинськи

й 

18 17 000 крб. 

м. Житомир, 

Дубенська вул., 

власний дім 

- Яків Громадецький 

і Константин Реусь 

- 5 - 

Житомир, Велика 

шосейна дорога 

Пар. Моісей Холоденко і 

Хаїма спадкоємці, 

власний дім 

- 29 239 927 

крб. 

м. Житомир, вул. 

Петербурзька,18 

Пар. Моісей Холоденко і 

Хаїма спадкоємці 

- 18 70 000 пд. 

м. Житомир, 

Стара Рудня 

Вод. Алдер Фіш. Черкес - 3 60 000 пд. 

м. Андрушівка Вод. А.Н. Терещенко П.І. Лев 4 204 400 пд. 
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с. Бараші Газо-

ген. 

В.А. Наберо Едв. Нейч 1 14 000 пд. 

с. Бейзимівка Вод. І.В. Савицький Е. Тепман 1 8 000 пд. 

с. Березівка млин Адольф 

Адольфович 

Берштрейзер 

- 3 6 000 пд. 

с. Браталов 

Великий 

Вод. І.В. Пухкий Манілис 1 11  000 пд.  

с. Бурківці Вод. Ф.К. Буржинський - 1 8 000 пд. 

с. Бистри Вод. А.Ф. Нірод - 1 6 000 пд.  

с. Волиця Вел. Вод. А.І. Ромер - 1 10 000 пд. 

с. Волиця Мал. Вод. Товариства селян - 1 6 000 пд. 

с. Галіївка Вод. кн. І.Н. Святополк-

Мирський 

Я.У. Фельдман 1 6 000 пд.  

с. Гальчин Вод. А.Н. Терещенко І. Кравчук 1 29 200 пд. 

с. Годиха Вод. Ф. Кинь - 2 5 440 пд. 

с. Головинка Вод. Волинське відділення селянського 

поземельного банку 

2 10 500 пд. 

с. Городище Вод. Ф.І. Ковалевський - 2 25 500 пд. 

м. Горошки млин Шпрінгер Дав. Сам. - 3 15 000 пд. 

х. Гуйва Вод. А. Езерська - 3 49 000 пд. 

с. Демчин Вод. А. Аненкова - 3 17 000 пд. 

с. Дриглів Пар. А.Ф. Пивоцький  9 176 000 пд. 

с. Дриглів Пар. К.К. Римвид-Мицкевич, управитель І. 

Погоський, двигун 58 кінських сил 

- - 

с. Дубища млин М.Ф. Михельсон, орендар С.М. Зак, управитель 

М.А. Андрейс, двигун 60 кін. сил. 

164 000 пд. 

х. Железняк Вод. Волинське відділення селянського 

поземельного банку 

3 20 500 пд. 

с. Заброддя млин Ш. Глазман, І. 

Виговський, Г. 

Ліневич 

- 3 - 

с. Злобичі млин К. Коллер і К. 

Вердецький 

- 2 14 000 пд. 

с. Іваньків Вод. М.В. Тарасевич Б. Наружний 1 10 000 пд. 

с. Карвинівка Вод. І. Гуминський - 3 8 400 пд. 

с. Карпівці Вод. С.А. Сеницький - 3 8 000 пд. 

с. Катеринівка млин М. Орлов - 6 10 400 пд. 

с. Кмитів вальц. М.А. Сумовський. Двигун 44 кін. сил - 120 000 пд. 

м. Кодня Вод. А.А. Ледоховський Вайнштейн 1 5 000 пд. 

с. Кілки Вод. спадкоємців Марії Семенівни 

Веремьєнкової 

4 16 000 пд. 

с. Колтунівка Вод. кн. Е. Імеретинська - 2 680 пд. 

с. Коровинці Вел. млин спакоємців Ф.А. Терещенка 7 10 800 пд. 

х. Коротинка парови

й 

Н.В. 

Олександровський 

Мошко 

Бельман, Берко 

Зіндер 

6 12 000 пд. 

с. Кошарища Вод. А.Ф. Терещенко - 1 6 000 пд. 

с. Красногірка Вод. спадкоємців Ф.А. Терещенка 2 6 640 пд. 

м. Краснопіль Вод. Е.В. Мазаракі - 1 5 000 пд. 
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с. Кремянка млин Г.Е. Гаак - 2 5 000 пд. 

с.  Крошня млин А.А. Аршиневський - 6 150 000 пд. 

с.  Крошня млин Володимир Генфель - 3 6 000 пд. 

с. Левків (2 шт.) Вод. А.Ф. Нірод Іосіф Вячеслав. 

Ірасек 

2 10 000 пд. 

м. Ліщин Вод. Казимир Іосіфович Невмерщицький - - 

с. Лихосілка Вод. А.І. Замойська - 1 5 000 пд. 

с. Людвиківка Пар. Едуард Давидович Найг - - 

с. Лісовщина млин С.В. Браун - 2 12 000 пд. 

с. Ляхівці млин Е.Р. Вержихівська (Домбровська) 2 10 000 пд. 

с. Мороченка Пар. І.Ю. Арндт - 8 36 500 пд. 

с. Молочки Вод. А.І. Замойська - 1 5 000 пд. 

с. Мотовилівка Вод. Л.Л. Малиновський М. Рибалов 1 12 000 пд. 

м. Нехворощ Вод. Ф.Ф. Терещенко Вільчинський 1 29 200 пд. 

с. Пединка Пар-

вод. 

С.Д. Горштейн і С.З. Гринфельд 10 120 000 пд. 

х. Піщанка Пар. Юліус Готлібович Арндт - - 

с. Подолянці Вод. Ф. Терещенко - 2 8 000 пд. 

х. Порохівня Вод. барони Бідгірські А. Петрасевич 3 10 200 пд. 

с. Пражев Вод. К. і Б. Мяновські - 2 60 000 пд. 

с. Псища Вод. О. Огринович - 1 6 000 пд. 

с. Пугачівка Вод. К.К. Одинець - 1 6 000 пд. 

м. Пуліни Пар. Юліус Арндт Оскар 

Штейнгауер і 

Шмуль Вольф. 

Дихне 

- - 

х. Пустоха Вод. С.Ф. Нірод - 1 8 000 пд. 

м. Пятка Вод. спадкоємці Ф. 

Терещенка 

Нухим Лев 2 6 400 пд. 

м. Райгородок млин К. Мазаракі - 3 5 000 пд. 

м. Райгородок млин бар. М. і М. Нафтулович-Бронштейн, 

двигун 30 кін. сил 

- 20 000 пд. 

с. Райки млин Влад. Фад. Мазаракі Абрам 

Ярошецький 

16 68 650 пд. 

сл. Рафалівка Вод. К.К. Одинець - 1 6 000 пд. 

с. Рея млин Г.Н. Овсяник-

Куликівський 

Абрам 

Заславський 

5 8 000 пд. 

с. Рудня-

Городище, 2 шт. 

Вод. А.К. Орловський і 

А.К. Вірська 

Сигизм. Хом. 

Риковський 

7 95 000 пд. 

с. Рудня-

Ковалівська 

Вод. Н.Я. Муравйова Хава Зак 1 10 000 пд. 

с. Рудня-Пошта Пар. Г.Н. Глінка Мошко 

Карантбайвель 

і Давид 

Варшавер 

20 120 000 пд. 

с. Рудня Стара Вод. А. Шубе Казимир 

Баллот 

3 12 400 пд. 

с. Сінгурі Пар. А.І. Бубнов - 2 50 000 пд. 

с. Скоморохи Вод. І. Рибицький - 1 8 000 пд. 

с. Слободище пар-

вод. 

В.С. Підгорський А. Петрасевич 15 400 000 пд. 
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Сорочанка Пар. А.І. Берштрейзер - 5 25 000 пд. 

с. Соснівка Вод. Є. Аненкова - 6 85 300 пд. 

с. Соснівка Пар. Г. Рожковський - 12 288 000 пд. 

с. Старосілля млин В.О. Гласко Д.Г. Варшавер 12 62 400 пд. 

с. Студениця млин М. Будеравський - 2 30 000 пд. 

с. Троща Вод. С.Ф. Нірод - 2 15 000 пд. 

м. Ушомир Вод. С.У. Богуш Нісель 

Гольберг 

2 24 000 пд. 

с. Фрисарка Вод. Я. Ярмолович - 3 40 000 пд. 

с.Черемошне Вод. Ю.Ю. Арндт - 2 160 000 пд. 

м. Черняхів Газ-ген І. Розенберг і С. 

Митник 

 4 10 000 пд. 

м. Чуднів Вод. Макс. Михельсон - 7 28 800 пд. 

с. Швейківка вальць. Г. Рожківський Ремез, двигун 120 кін.с. 

с. Шнеєрка Вод. спад І. Весельського - 5 31 200 пд. 

с. Шнеєрка Вод. П. Гуминський - 3 6 800 пд. 

с. Шадура млин Іось Мар - 2 10 000 пд. 

с. Шумськ млин Н.В. Олександровський, поштова 

адреса Житомир, поштова скринька 

№112 

20 6 000 пд. 

с. Юліанівка Пар. Ю.Ю. Арндт двигун 50 

кін.с. 

- 200 000 пд. 

м. Янушпіль Вод. А.І. Замойська - 1 5 000 пд. 

м. Янушпіль Пар. Л.А. Харитонов двигун 50 

кін.с. 

- 300 000 пд. 

м. Янушпіль - Стромилівське товариств селян 1 5 000 пд. 

 

Серед довідникових джерел для вивчення млинарства Житомирського пов. 

досліджуваного періоду певний інтерес має «Указатель фабрик и заводов Европейской России 

с Царством Польским и Великим княжеством Финляндским», укладений 1881 р. 

П.А. Орловим за офіційними даними Департаменту торгівлі і мануфактур. Укладач до 

переліку вніс лише три боршномельні підприємства із Житомирського пов.: 1) паровий млин 

землевласника Антона Паля в м. Пулини; 2) землевласника Добржинського в с. Стара Буда; 3) 

землевласниці О. Пилецької в с. Старчанка. На всіх трьох млинах діяло по два вальцеві станки 

і працювало по два робітники. На першому впродовж року було виготовлено 5 000 пуд. 

борошна, на другому – 4 000 пуд., на третьому – 12 800 пуд. Інші, існуючі в той час у 

Житомирському пов. борошномельні млини, до переліку не потрапили. Причину цього 

пояснив сам автор: «Сведения имеющиеся в Департаменте Торговли и Мануфактур о 

производствах, близко соприкасающихся с сельским хозяйством, каковы мукомольное и 

крупьяное, сравнительно с другими производствами фабричной и заводской промышленности 

страдают большою неточностью и полнотою [28, с. 402]. Цікаво, що до наступного 

перевидання «Указателя фабрик и заводов Европейской России» (1894) А.П. Орлова взагалі 

не увійшли млини Волинської губернії й Житомирського пов. Зокрема [9]. 

Аналогічний з попередніми довідниками характер має видання «Адресная книга 

фабрично-заводской и ремесленной промышленности всей России» за 1907 р., до якого також 

увійшло лише три борошномельні млини із Житомирського пов.: 1) Ю.Ю. Арндта в 

с. Березівка, паровий, збудований у 1883 р.; 2) К.І. Варварова в м. Житомир, 12 робітників; 3) 

А.В. Вахромеєвої в с. Коротинка, фарфоро-вальцевий, збудований у 1885 р., 16 роб. [1, с. 98–

100]. 

Довідниковий характер мають видання «Свод статистических данных о действующих в 

Европейской России мельницах» (1895), «Список мукомольных мельниц России в 1908 году, 

Ч. 1. Товарные мельницы» (1909), «Мукомольное дело в России: настольная справочная 
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книга...» (1909) [34; 35; 15]. До них увійшли лише окремі найбільші промислові млини 

досліджуваного регіону кін. ХІХ – поч. ХХ ст., про які згадувалося вище. 

Важливе місце у джерельній базі проблеми займають економіко-статистичні й 

довідникові видання по Волинській губернії: «Обзоры Волынской губернии» (1886–1915) та 

«Памятные книжки Волынской губернии» (1887–1917). Вони містять значний статистичний 

матеріал, зібраний Волинським губернським статистичним комітетом, й, незважаючи на 

окремі недоліки, наприклад відсутність єдиного принципу збору даних, в цілому, 

відображають реальну картину стану розвитку борошномельної галузі Житомирського пов. 

наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Структура повідомлень у цих виданнях однотипна: вказується 

кількість борошномельних млинів загалом у повіті та окремо в м. Житомир, чисельність 

зайнятих на виробництві робітників, середня річна сума виробництва, обсяги виготовленої 

продукції, рідше поіменний перелік власників великих млинів. Проілюструємо зазначене 

конкретними прикладами. 

Борошномельне виробництво Житомирського повіту за даними видання 

«Обзоры Волынской губернии» [16–27]: 

м. Житомир Житомирський повіт 
1895 рік 

Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 3 50 478 065 крб. 8 82 342 706 крб. 

водяні 2 15 122 300 крб. 11 126 605 230 крб. 

1899 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 2 27 326 650 крб. 9 77 249 639 крб. 

водяні 2 9 81 300 крб. 34 157 194 682 крб. 

1903 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 2 48 320 640 крб. 9 25 21 205 крб. 

водяні 1 8 6 500 крб. 48 184 617 285 крб. 

1906 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 2 45 45 500 крб. 21 113 118 350 крб. 

водяні - - - 44 112 221 337 крб. 

1907 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 2 47 247 450 крб. 8 104 490 129 крб. 

водяні 1 55 200 000 крб. 1 19 5 849 крб. 

1909 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 3 66 605 000 крб. 35 265 2 047 900 крб. 

водяні - - - 87 153 1 244 045 крб. 

1910 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 3 66 605 000 крб. 35 265 2 047 900 крб. 

водяні - - - 87 153 1 244 045 крб. 
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1911 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума вироб. К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 3 66 605 000 крб. 36 270 2 072 900 крб. 

водяні - - - 87 153 1 244 045 крб. 

1912 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума 

виробн. 

К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 3 66 605 000 крб. 36 273 2 072 400 крб. 

водяні - - - 87 153 1 244 045 крб. 

1913 рік 
Вид млн. К-сть Робіт

. 

Річна сума 

виробн. 

К-сть Робіт. Річна сума вироб. 

парові 7 61 631 600 крб. 32 166 1 184 051 крб. 

газові - - - 2 5 56 000 крб. 

водяні - - - 68 142 1 268 880 крб. 

 

Зрідка огляди Волинської губернії містять оціночні судження губернаторів щодо стану 

млинарства в регіоні. Так, наприклад, в «Обзоре Волынской губернии за 1885 год» зазначено: 

«Мельницы, леса, рыбные ловли, перевозочные средства, кустарная промышленность, 

хлебная и мясная торговли, ремёсла, подряды, поставки, почты, всё находится в руках евреев, 

без участия которых экономическая жизнь христианского населения немыслима…» [16, с. 11]. 

Подібні висловлювання містяться у звіті губернатора за 1886 р.: «Мельницы, леса, рыбные 

ловли, перевозочные средства, кустарная промышленность, хлебная и мясная торговли, 

ремёсла, подряды, поставки – всё находится в руках евреев, а христианское население так 

сжилось с этим, что не видно в нём ни малейшего начала стать на почву промышленности и 

ремёсел» [17, с. 15]. Ідентичне формулювання міститься у звіті Волинського губернатора за 

1891 р., який зберігся у фондах Центрального державного історичного архіву у м. Києві [42, 

арк. 43 зв]. 

Найширший арсенал доступних серійних довідників по Волинській губ., які містять 

відомості про млини Житомирського пов., – «Памятные книжки Волынской губернии». Для 

прикладу наведемо дані за 1897, 1900, 1901, 1907 рр. [30; 31; 32]: 

Власник Адреса Орендар  Вид млина Дата 

будів. 

К-сть 

роб. 

Генчирон Е.І с.Ольшанка - паровий - 7 

Гижицька Я. с. Подинки С. Горенштейн - - 11 

Мазараки К.В. с. Райно - Водяний 

вальцьов. 

 3 

Мирович І.В. с. 

Швейківка 

Л.А. 

Росновський  

вальцьовий  5 

Нірод С.Ф. с. Троїці Ягелович водяний  5 

Підгірська А.С. с. Слободин - Вальц. 

борошном. 

 17 

Рузький П.В. с. Рудня - Паровий валь. 1896 26 

Терещенко Ф.А. с. Б. 

Коровинці 

- паровий - 10 

Тржецян М.М. с. 

Волосовня 

Орнтенберг вальцьовий  8 

Спад. Холоденко 

Моіс. Хаім. 

м. Житомир - Паровий 

вальцьовий 

1894 38 
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Спад. Холоденко 

М.Х. 

м. Житомир - Пар. борошном. 1857 30 

Четирніли с. Дубище І. Грушні борошномельний 

вальцьовий 

- 10 

 
1900 р. м. Житомир Житомирський повіт 
Вид 

млинів 

К-сть Чис. 

робіт. 

Сума вир. К-сть Чис. 

робіт. 

Сума вир. 

Парові  2 27 326 650 крб. 9 77 249 630 крб. 

Водяні  2 9 81 300 крб. 34 157 194 682 крб. 

1901 р. м. Житомир Житомирський повіт 
Парові  2 43 364 050 крб. 10 61 148 180 крб. 

Водяні  2 2 15 180 крб. 45 198 289 639 крб. 

Млини Житомирського пов., які підлягали нагляду фабричної інспекції в 1907 р. 
Місцезнаходж. Власник  Роб.  Сума 

вироб. 

Пошт. адреса 

м. Житомир Спадкоємці Мойсея Холоденка 32 317 

400 

Житомир 

м. Житомир Спадкоємці Мойсея Холоденка 23 19 300 Житомир 

м. Житомир Кирило Іванович Варваров 16 10 400 Житомир 

с. Рудня-Пошта Павло Витович Рузський 19 175 

000 

Рудня-Пошта 

с. Слободище Августина Северинівна Підгірська 14 28 400 Демчин 

с. Дриглів Антон Францевич Пивоцький 16 20 000 Чуднів  

х. Березівка Юліан Юліанович Арндт 20 13 200 Рудня 

с. Пединки Ядвига Іванівна Гижицька 20 166 

000 

Любарь  

с. Старосілля Викторина Оскарівна Гласко 11 15 000 Червоне  

с. Коротинка Агрипина Василівна Вихромеєва 18 16 000 Житомир  

х. Вили Павель Витович Рузький 19 2 000 Житомир 

с. Крошня Андрій Ал-идров Арщеневський 20 25 000 Житомир  

 

Окремі відомості про млинарство Житомирського повіту середини ХІХ ст. розкриті у 

довіднику «Военно-статистическое обозрение Российской империи», підготовленому 

офіцерами Генерального штабу російської армії (том 10, Південно-Західні губ., част. 3, 

Волинська губ.). Він включає різну інформацію про природні умови краю, поклади і 

видобуток жорнового каменю, середні ціни на зерно і борошно, стан промисловості й торгівлі, 

шляхи сполучення тощо. Зокрема, при розгляді водних шляхів сполучення, згадуються 

млинові греблі на р. Тетерів в м. Чуднів і с. Бейзимівка та ін., які заважають судноплавству та 

сплаву деревини [4, с. 46]. Однією із найбільш інформативних праць для нашого дослідження 

є військово-статистичний огляд Волинської губ., підготовлений підполковником Генштабу 

російської армії О.Ф. Забєліним за даними, зібраними у 1883–1884 рр. офіцерами 

Генерального штабу Київського військового округу. За підрахунками автора у 80-их рр. 

ХІХ ст. у Житомирському пов. нараховувалося 483 млини. З них: 14 – парові (в них 432 

постави), 214 – водяні на 477 поставів, 248 – вітряні на 248 поставів, 7 – кінні топчаки (кожен 

на 1 постав). Для порівняння, всього у Волинській губернії нараховувалося 3344 млини, з яких 

40 парові, 1896 водяні, 1339 вітряні, 70 топчаків. З 483-ох млинів Житомирського пов. діяло 

469 млини (решта 14 млинів не працювали). На діючих млинах встановлено 732 постави (в 

середньому 1,56 постава на млин). В середньому 1 млин припадав на 376 чоловік, а один 

постав перемелював 752 четверті зерна впродовж року при річній потребі 2 четверті на одного 

жителя [8, с. 301–302]. На основі широкого кола джерел та матеріалів автор зробив ряд 
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узагальнених оцінок стану млинарства Волинської губ. у 80-их рр. ХІХ ст., які актуальні також 

і для млинарства Житомирського пов. Більша половина млинів губернії водяні, понад 40 % – 

вітряні, невелика кількість кінних топчаків і лише 1,1 % – парові. Кожен постав водяного 

млина за добу може перемолоти 6–8 четвертей зерна, вітряного і кінного – 4 четверті. Середній 

час дії водяних млинів 7 місяців, вітряків 5 місяців, кінних – 300 днів. Таким чином, якщо 

кожен постав діє в середньому півроку і перемелює 6 четвертей за добу, виходить, що один 

постав за рік може перемолоти 1080 четвертей. Більшість млинів дрібні (на 1 постав) з 

невеликою кількістю робітників (1–3) і незначним об’ємом виробництва, розташовуються 

переважно у сільській місцевості, вироблена продукція збувається на місці [8, с. 302–303]. 

Великих млинів, які характеризуються значним об’ємом виробництва, небагато. До таких 

належать 1 паровий і 2 водяні млини в Житомирі [8, с. 353]. Майже половина млинів (45 %) у 

руках євреїв, росіянам належить 25 %, млинів, полякам –18 %, німцям і чехам – 7 %. При 

млинах, зазначає автор, здебільшого немає ні комор, ні навісів для зберігання хліба, тому під 

час заїзду на млин кількох возів одночасно під час дощу хліб неминуче намокне. За помел 

селяни зазвичай платять 1/10 частину завезеного хліба. В деяких місцях за помел беруть по 60 

коп. за чверть борошна і 40 коп. за чверть круп [8, с. 302–303]. 

Неабияку цінність для нашого дослідження має праця відомого статистика й економіста 

Ю.Е. Янсона «Хлебная торговля на Волыни», яку він підготував у 1867–1868 рр. під час 

експедиції по дослідженню хлібного виробництва й торгівлі в Південно-Західному краї. За 

свідченням автора, центром хлібної торгівлі у Волинській губ. був Житомир: місцеві торгівці, 

переважно євреї, здійснюють великі закупки зернового хліба (жито, пшениця) у Новоград-

Волинському і Заславському пов. Волинської губ. та Бердичівському й Сквирському пов. 

Київської губ., який потім перемелюється на млинах міста і його околиць. Пшениця, окрім 

того, продається зерном власникам млинів, але великі крупчатки, які приділяють значну увагу 

якості зерна, рідко купують його у євреїв, частіше – напряму в економіях. Наприклад, 

п. Ляшков, власник великої крупчатки в Житомирі, лише зрідка купує зерно у євреїв і то з 

великою обережністю: по-перше ніколи не дає єврею завдаток, а по-друге намагається 

довідатися все про товар, і платить, коли зерно вже навантажене на вози [51, с. 214, 219]. Автор 

згадує про дві великі крупчатки, які діяли у 60-их рр. ХІХ ст. в Житомирі: парова крупчатка 

Мещинського на 6 поставів, збудована у 1859 р., та один з найкращих млинів у Житомирі – 

крупчатка Г. Ляшкова на 15 поставів, збудована 1863 р. на р. Тетерів [51, с. 219]. Ю.Е. Янсон 

доводить, що основний товарообіг борошна у Волинській губ. здійснювався у містах Острозі, 

Корці та Житомирі, де його виробляли місцеві млини. Причому більшість з них, особливо ті, 

які знаходилися в маєтках, орендувалися євреями. 

До джерелознавчого аналізу доцільно залучити працю О.Б. Братчикова «Материалы для 

исследования Волынской губернии в статистическом, этнографическом, 

сельскохозяйственном и других отношениях» (1869), в якій охарактеризовано природно-

кліматичні умови розвитку млинарства в досліджуваному регіоні. Зокрема, зазначено, що в 

Житомирському повіті вирощують такі зернові культури: жито, пшеницю, ячмінь, овес, 

гречку, просо, горох. Більшість зернових переробляється на місцевих водяних млинах. У 

жарку пору ріки висихають, включно з р. Тетерів, кількість води в них зменшується й млини 

місяць, півтора, а то й два не діють, від чого зростають ціни на борошно. Взагалі місцеві річки 

невеликі, повільні, мілководні. Так, наприклад, глибина Тетерева у найглибших місцях, біля 

млинових гребель, лише два сажні, в решті місць часто не більше двох аршин [2, с. 12, 15]. 

Окремо варто згадати працю Е.Ф. Зябловського «Землеописание Российской империи 

для всех сословий» (1810). У ній зазначено, що 1808 р. в м. Житомир діяло 7 млинів, які 

повністю забезпечували борошном місцеве населення (станом на 1798 р. – 5 419 осіб) [9, 

с. 367]. Найдавніша згадка про млин на Житомирщині датується 1611 р. й стосується водяного 

млина в с. Пархимівка Житомирського пов. Київського воєводства [37, с. 26]. 

Пріоритетне місце серед джерел нашого дослідження посідають документи українських 

архівосховищ, зокрема, Центрального державного історичного архіву України у м. Києві. 

Найбільшу інформативність має фонд 442 «Канцелярія київського, подільського і волинського 
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генерал-губернатора», матеріали якого охоплюють значний за обсягом фактологічний 

матеріал, дозволяють висвітлити локальні аспекти млинарства Житомирського повіту 

досліджуваного періоду.  

Привертає увагу звернення вдови єврейки Чернишової до волинського генерал-

губернатора, датоване 1835 р., у якому вона скаржиться на відібрання в неї прибутків з водяного 

млина на р. Тетерів в урочищі Кам’яний (Кривий) брід. До будівництва й утримання цього 

млина мав відношення її покійний чоловік єврей Чернишов (Чарний). Історія млина така. 

Наприкінці ХVІІІ ст. житомирський міщанин Шлехерт на землі Житомирського староства 

власним коштом збудував кілька водяних млинів на р. Тетерів і впродовж шести років (1799–

1805 рр.) віддавав економії третину прибутків з них. У квітні 1806 р. весняним паводком 

знесло греблю й млини. Два жорнові постави Шлехерт віддав економії, а один залишив собі з 

тим, щоб відбудувати один млин. Але 1829 р. весняним паводком і цей млин було зруйновано. 

У його відбудові взяв участь єврей Чернишов: він поставив у млин третій жорновий посад, з 

якого отримував прибуток. Після смерті Чернишова його вдова претендувала на отримання 

прибутку з третього каменя млина, але їй було відмовлено [41, арк. 1–12]. 

Не менш цікаве звернення австрійського підданого хірурга Давида Раха, який проживав 

у м. Житомир, до Житомирської міської думи від 31 травня 1849 р. про виділення на околиці 

міста земельної ділянки для спорудження вітряного млина і надання позики на його 

будівництво в розмірі 15 000 крб. сріблом терміном на 25 років. Дума відмовила Д. Раху у 

виділенні коштів, але визнала, що млин місту потрібен, тому, якщо він хоче, то може збудувати 

вітряк власним коштом, необхідна ділянка буде виділена, навіть, можлива деяка знижка при 

оподаткуванні млина на деякий час. Окремо зазначено, що за турботи, папір та інші витратні 

матеріали Д. Рах має сплатити в казну збір 1 крб. 20 коп. [39, арк. 1–14]. 

Наступна справа стосується звернення дворянина Адама Менчинського щодо отримання 

дозволу на спорудження кам’яного чотириповерхового парового млина з пекарнею і 

пилорамою, а також дерев’яного на кам’яному фундаменті флігеля в Житомирі у власній 

садибі на Санкт-Петербурзькій вулиці. 1858 р. дозвіл на будівництво млина А. Менчинський 

отримав, незважаючи на те, що Волинський губернський будівельний і дорожній комітет 

зауважив, що в місті вже є два водяні млини, які перебувають у власності міста, й новий млин 

«приходит в столкновение с частными интересами окружных владельцев водяных 

мельниц» [40, арк. 1–4]. 

Важливу інформацію про акціонування борошномельної галузі Житомира містить 

справа про створення товариства на паях під назвою «Товариство Житомирського парового 

вальцьового борошномельного млина Шпільберга». 1894 р. житомирський купець Авраам 

Лейбович Шпільберг подав у Міністерство фінансів проєкт статуту цього товариства, в якому 

зазначив, що метою товариства є виробництво борошна і торгівля ним у межах Російської 

імперії, а також постачання продукції за кордон. Млин має розміститися в садибі 

А.Л. Шпільберга в Житомирі. Причому губернський інженер Інгельський вже обстежив 

споруду, запропоновану під млин, і визнав її міцною й придатною для виробництва. 

Одночасно з проєктом товариства, А.Л. Шпільберг подав довідку про своє майнове 

забезпечення: капітал 60 000 крб., садиба і будинок в м. Житомирі вартістю 4 000 крб., лісова 

ділянка в с. Турчинка вартістю 90 000 крб., два склади лісу в м. Житомир вартістю 20 000 

крб. [45, арк. 1–8]. 

Ще одна справа розповідає про наміри землевласника, статського радника Павла 

Вітовича Рузського створити в своєму маєтку при колонії Рудня Поштова Житомирського 

повіту акціонерне товариство на базі збудованого 1895 р. з дозволу Волинського губернського 

правління парового вальцьового млина. Задля цього 1898 р. він подав у Міністерство фінансів 

проєкт статуту товариства на паях під назвою «Товариство Руднянського парового 

вальцьового млина і маслобійні». Саму ж маслобійню ще мали спорудити. У зверненні 

зазначено: «Товарищество может значительно расширить производство уже существующей 

мельницы и дать местным жителям хороший зароботок». Видаючи дозвіл, Волинське 

губернське правління нагадало, що згідно з чиним законодавством «в товарищество 
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допускаются только особы, права которых по владению недвижимым имуществом в Юго-

Западном крае законом не ограничены» [46, арк. 1–6]. 

Окремий сегмент архівних документів складають судові справи з досліджуваної 

проблематики. Для прикладу наведемо кілька з них. У 1838 р. уродженець м. Лабуня 

Заславського пов. Волинської губ. Абрашка Шварцман, який проживав у м. Житомирі, 

орендував у поміщика Антона Грохольського млин. Через деякий час поміщик розірвав угоду 

з А. Шварцманом і конфіскував його майно, яке зберігалося у млині. Орендар був змушений 

звернутися до суду, але не зміг підтвердити право власності на майно [42, арк. 5]. 20 лютого 

1850 р. ніжинський купець 3-ї гільдії грек Михайло Кирияков син Анасіогли, що проживав у 

м. Бердичеві, орендував у поміщика Валеріяна Станіславовича Узембло в с. Швейківка 

Житомирського пов. водяний млин на 12 поставів терміном на 1 рік по ціні 250 крб. за місяць 

(3 000 крб. за рік). Поміщик здав у оренду млин в поганому стані: не відремонтував троє 

жорен, погано полагодив дах. У зв’язку з цим намокли від дощової води й згнили жито, 

пшениця і борошно орендаря на суму 3 805 крб. 50 коп. (в поточному році пшениця коштувала 

від 1 крб. 65 коп. до 2 крб. 50 коп. за корець). Окрім того В.С. Узембло «взяв обманним 

шляхом» в крамниці у М. Кириякова 4 пуди цукру й 1 пуд кави на суму 200 крб. (на 150 крб. 

у прикажчика Абрама й на 50 крб. у Гершка Мошковича), а також 1 000 корців великих і 

дрібних висівок. Заява позивача про відшкодування збитків була залишена без розгляду через 

недотримання форми подачі скарг [43, арк. 1–4]. 

Потрібно також відзначити фонд 575 «Канцелярія київського окружного інспектора», 

який містить шляхові журнали окружних фабричних інспекторів Київського округу з 

відомостями про технічний стан млинів. Зокрема, часто згадується паровий млин польських 

поміщиків Вержбицьких у Житомирі. 1889 р. при огляді млина Романа Вержбицького 

фабричною інспекцією було встановлено, що на виробництві задіяні 18 поденних робітників і 

10 помісячних, з яких: 1 мельник, 2 помічники мельника, 1 механік, 2 машиніста, 1 

«крупчатник», 2 помічники «крупчатника», 1 кучер, 1 коваль, 3 сторожа, 6 різноробочих 

(«чорноробочих»). Причому іноді вони працюють в нічні зміни [32, арк.40]. Згодом млин 

успадкував син Романа Вержбицького – Карл Романович Вержбицький. 1888 р. при огляді 

цього млина фабрична інспекція зробила припис про те, що не дивлячись на неодноразові 

попередження, у млині не огороджені небезпечні для життя механізми, тому вирішено 

передати справу про порушення техніки безпеки на розгляд мирового судді [31, арк.26]. 1892 

р. фабрична інспекція зафіксувала склад робітників і розміри їх заробітної плати на паровому 

млині К.Р. Вержбицького: 1 мельник, 2 помічники мельника, 1 машиніст, 2 «змазщики» (50 

коп.), 2 кочегари (50 коп.), 12 чорноробочих (40–50 коп.), 1 коваль (20 крб. на місяць). На час 

перевірки робітники млина працювали у дві зміни по 12 годин кожна. Такий режим роботи 

тривав впродовж ½ року, решту частину року працювала лише денна зміна [33, арк. 10]. 

Поодинокі відомості локального характеру з досліджуваної проблематики містяться у 

документах фонду 692 «Київський округ шляхів сполучення». Вони стосуються водних 

шляхів сполучення і млинів на них. Відомо, що часто інтереси власників млинів пересікалися 

з інтересами сплавників лісу. Так, наприклад, товариство селян с. Вишевич Житомирського 

повіту перш ніж збудувати млин на сплавній р. Тетерів мали отримати дозвіл Правління 10-го 

округу шляхів сполучення, яке відало будівництвом й експлуатацією шосейних, грунтових 

доріг і водних шляхів сполучення на території Волинської, Київської, Подільської і 

Бесарабської губ. (указ Сенату від 2 липня 1843 р.). 27 липня 1868 р. селяни-власники 

с. Вишевич зібралися у волосне правління на схід, де на основі 80-ї статті Височайше 

затвердженого 19 лютого 1861 р. Положення прийняли рішення про спорудження на власній 

землі на р. Тетерів млина в місці під назвою «Коноплянка». Необхідність спорудження 

власного млина обгрунтували так: «имея большую невыгоду и явную обиду, отдавая на чужих 

мельницах за перемол третью часть хлеба, есть необходимость построить свою мельницу». 

Оскільки р. Тетерів визнана сплавною нижче від с. Вишевич й вище за течією сплав плотів і 

лісового матеріалу не проводиться, то дозвіл на будівництво млина було отримано [50, арк. 9]. 
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Допоміжним джерелом для вивчення млинарства Житомирського пов. є картографічні 

джерела. Зокрема, становлять інтерес наступні: «Карта мельниц, винокуренных, маслобойных 

и пивоваренных заводов Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и Черниговской 

губерний» (редакції 1911 та 1912 років) та «Карта фабрик и заводов Киевской, Подольской, 

Волынской, Полтавской и Черниговской губернии», які зберігаються у Національній 

бібліотеці України імені В.І. Вернадського [11; 12; 13]. 

Джерельну базу нашого дослідження доповнюють світлини й поштові листівки із 

зображенням млинів і гідрологічних умов для розвитку млинарства у досліджуваному регіоні, 

які оприлюднені на різних електронних ресурсах [36, рис. 1–6]. На сайті «EtoRetro.ru», де 

містяться світлини старих міст, є унікальна світлина водяного млина К.І. Варварова на р. 

Тетерів із архіву житомирського краєзнавця А.І. Магаза [33, рис. 1]. На сайті телеканалу СК1 – 

Житомир.today розміщена світлина із зображенням водяного млина німкені Пауліни Шульц 

на березі р. Кам’янка [34, рис. 3]. На фото праворуч – ведеться будівництво пивоварні 

«Слов’янський паровий пивоварний завод» чеських переселенців з Моравії Осипа Махачека і 

Богдана Янса, які 1878 р. купили ділянку поруч із млином. Є дані про те, що млин Пауліни 

Шульц також було перероблено на пивоварню, на якій хазяйнували Реус і Альбрехт [14]. 

Значний інтерес викликають дослідження, які висвітлюють історію млинів, що 

збереглися до наших днів на Житомирщині. Так, наприклад, в Житомирі, на вул. Перемоги, 84 

(колишня вул. Вільська) збереглася стара цегляна п’ятиповерхова будівля млина, збудованого 

в 1890-их рр. багатим житомирським домовласником і гласним Міської думи Моісеєм 

Хаімовичем Холоденком. Про млин згадує житомирський краєзнавець Б. Дубман в публікації 

«История Житомира. Прогулка по улице Победы». Млин працював на пару і був оснащений 

англійським обладнанням. За даними Пам’ятної книжки Волинської губернії на 1912 рік на 

цьому млині працювало 48 робітників. В той час у Житомирі було 4 парові млини, з яких млин 

Холоденка вважався найкращим. Зараз будівля млина належить Житомирському комбінату 

хлібопродуктів. Вона включена до реєстру пам’яток промислової архітектури України ХІХ 

ст. [6]. «Енциклопедія сучасної України» розповідає про «Житомирський завод 

«Вібросепаратор», історія якого починалася 1858 р. із невеликого кустарного підприємства з 

переробки сільськогосподарської продукції, а 1913 р. вже складалася з потужного парового 

млина, ковбасного, маслобійного та миловарного заводів. Упродовж доби тут виготовляли 

7,5 т борошна, 240 кг масла, 640 кг ковбаси, 320 кг мила. Зерносховище підприємства 

приймало 320 т зерна. У 1945 р. на ньому розпочато виробництво млинарно-елеваторного 

устаткування [7]. 

Таким чином, джерельна база для вивчення млинарства Житомирського повіту ХІХ – 

початку ХХ ст. представлена економіко-статистичними й довідковими виданнями, архівними 

документами, зображальними матеріалами, публікаціями веб-сайтів. Інформативна 

наповненість, значний масив фактичних даних, поєднання різнопланової інформації про 

млинарство регіону, дозволяють залучити їх до переліку важливих джерел з даної 

проблематики. Аналіз комплексу представлених видів історичних джерел засвідчує їх 

чисельність і високий рівень репрезентативності, проте вони ще недостатньо досліджені й 

мало використовувані. Джерелознавчий аналіз проблеми показує, що висвітленню 

піддавалися переважно соціально-економічні аспекти розвитку млинарства, натомість 

історичні розвідки із визначеної тематики мають переважно локальний характер. Згруповані 

за різними джерелами статистико-економічні дані про млини повіту в різні роки дозволяють 

зробити висновок про стан млинарства у досліджуваний період, прослідкувати зміни в його 

розвитку. Кожна з груп джерел має свої особливості, різний ступінь повноти, достовірності, 

об’єктивності інформації, потребує своєрідних методів та прийомів джерелознавчої критики, 

наукового пізнання. Вивчення джерельної бази переконує у необхідності застосування 

комплексного підходу при вивченні теми, адже лише системне залучення джерел усіх груп дає 

шанс максимально об’єктивно і правдиво відтворити процес розвитку борошномельної галузі 

регіону в досліджуваний період.  
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Olena Zham 

SOURCES OF STUDY OF MILL TRADE IN ZHYTOMYR COUNTY XIX – 
BEGINNING OF XX CENTURIES 

The article analyzes the sources, which contain information about the flour production in 

Zhytomyr county of Volyn province of XIX – beginning of XX centuries. It makes inferences about 

information potential of individual groups of sources. There is a thesis about the significance of the 

complex attraction of different types of sources for the study of the identified issues. 

Key words: mill, flour production, Zhytomyr district, sources, research. 

 

 
Рис. 1. Водяний млин К.І. Варварова у Житомирі. Світлина із архіву А.І. Магаза 
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Рис. 2. Поштова листівка «Житомир. Млин на Псищах» 

 

 
Рис. 3. Водяний млин Пауліни Шульц на р. Кам’янка 
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Рис. 4, 5, 6. Поштові листівки поч. ХХ ст. із зображенням млинів на р. Тетерів 
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УДК 398.332.41:94(477.43/44) 
Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко 

(Новосілка Тернопільська обл., Переяслав) 

 
РІЗДВЯНО-ВОДОХРЕЩЕНСЬКА ОБРЯДОВІСТЬ НА  

ПІВДЕННО-ЗАХІДНОМУ ПОДІЛЛІ (ДО ЕТНОГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ) 

 
В основі статті подаються польові записи авторів, які зафіксовано на Тернопіллі, в с. 

Новосілка, Заліщицького району. Зокрема, висвітлюється зимова календарна обрядовість, яка 

пов’язана часом від Різдва до Водохреща. Їх святкування на сучасному етапі засвідчує 

збереження народних традицій та привнесення нових елементів в обрядовість.  

Ключові слова: зимова календарна обрядовість, голодна кутя, Свят-вечір, Різдво, 

Водохреща. 

 

Календарна обрядовість українців зимового циклу багата та розмаїта. Розпочиналася 

вона підготовкою до Святвечора та завершувалася Стрітенням. У кожному історико-

етнографічному регіоні свої особливості звичаєво-обрядових традицій святкування, з ними 

пов’язані народні вірування та прикмети тощо. 

Саме цей цикл обрядовості найбільше привертав увагу дослідників від ХІХ ст. і до 

сьогодення. Окремі дослідження мають узагальнюючий характер, інші ж присвячені 

регіональним та локальним особливостям календарної обрядовості тієї чи іншої території. 

Серед дослідників варто відзначити напрацювання В. Борисенко [1], Хв. Вовка [2], В. 

Гнатюка [3], М. Зубрицького [5], С. Килимника [6], Г. Кожолянка [7], О. Кожолянка [8], М. 

Максимовича [14], А. Онищука [15], Н. Стішової [16], В. Шухевича [18] та ін. Значний внесок 

у дослідження новорічних свят українців здійснив О. Курочкін [9–13]. Радянську 

історіографію календарної обрядовості українців розглянула Н. Громова [4].  

Актуальність дослідження полягає в тому, щоб на основі зібраних польових 

етнографічних матеріалів висвітлити збереження різдвяно-водохрещенських традицій на 

Південно-Західному Поділлі, зокрема с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 

Фрагментарно обрядовість зимового циклу авторами публікації розглядалася раніше і 

присвячена вона обряду маланкування або ж відзначення Старого (Нового) року [17]. Тому у 

даній статті ми не будемо акцентувати увагу на цьому обряді, а більше висвітлимо інші свята.  

На Святий вечір готуються до свят усі в сім’ї: господар порається по господарству, готує 

сіно та дідуха. Діти прибирають в домі, а старші дівчата допомагають мамі на кухні. Господиня 

готує 12 страв: пшениця (кутя) заправлена горіхами, маком, халвою, медом; тушені гриби або 

грибна юшка, смажена риба, салат «Вінігрет», печена картопля, борщ і пампушки, а також 

вареники із картоплею, капустою, вишнями, узвар.  

Коли на небі сходить перша зірка, господар вносить до хати сіно і діда (в’занку соломи) 

вітається «Христос ся Рождає», розкладає на столі сіно, застеляють його скатертиною і 

господиня ставить усі страви на стіл. Також на нього кладуть 3 колачі, сіль, головку часнику, 

узвар чи компот, ложки для померлих родичів. 

Солому, яку також вносить чоловік у хату, кладуть під стіл, у ній після вечері діти 

«квокають» та шукають подарунки. 

Тоді святково одягнена сім’я разом молиться, господар запалює свічку, пробують 3 рази 

кутю і тоді вже сідають кругом столу за вечерю (рис. 1). У сім’ї Юрійчук є обов’язковим після 

куті з’їсти зубок часника разом із лушпинкою, вмочивши його у сіль та закусивши хлібом. Від 

цілої головки кожному дають зубок, це означає щоб всі рідні були разом, а також вважається, 

що часник додасть здоров’я на весь рік.  

Всі страви мають бути на столі відразу, тому що до кінця вечері нікому не дозволяється 

виходити із-за столу. Також треба спробувати усі страви. Сидячи за столом, члени сім’ї 

намагаються руки на ньому не тримати, щоб вони не боліли протягом року. Коли уже всі поїли, 
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господар задуває свічку і всі спостерігають куди іде дим (поганий знак, якщо він зупиниться 

над головою когось надовго, вважають, що цій людині загрожує небезпека). Поганою 

прикметою було те, коли дим стелиться над столом, а коли він піднімався вгору – до стелі, то 

це було гарною ознакою.  

Також після вечері вся сім’я колядує, а потім діти залазять під стіл в солому і там 

«квокають», промовляючи при цьому: «Квок, квок, квок, сто курок, а між ними когуток». 

Робиться це для того, щоб у господарстві велася птиця. Потім у соломі шукають гостинця, 

який непомітно ставить господиня, це можуть бути солодощі, фрукти, а для старших дітей, 

гроші. Також діти розстеляють солому по підлозі і там бавляться. Всі колядують.  

Прибираючи зі столу господиня частину їжі, дає домашнім тваринам, а також на столі на 

ніч залишали ложки і пшеницю для душ померлих родичів (вірять, що ті знаходяться 

неподалік і приходять на вечерю). Також у цей вечір пари, які побралися ідуть із вечерею до 

своїх батьків. 

У ночі усі йдуть у церкву на святкову Літургію, а зранку, поснідавши йдуть колядувати. 

В цей час гуртуються таким чином: менші діти ходять групкою по 3–5 дітей, колядують вдома 

та по сусідах (рис. 3). 

Старші хлопці і дівчата зі всього села, збираються разом і йдуть із шопкою, протягом 

свят вони проходять усі будинки в селі, а заколядовані гроші дають на церкву. Також по 

вулицях збираються і ходять колядувати «браття» і «сестриці», це одружені чоловіки та жінки, 

які також отримані гроші дають на потребу церкви чи утримання каплиці (рис. 4.1, 4.2). 

Репертуар у колядників різноманітний, разом із традиційними колядками «Нова радість 

стала», «По всьому світу», «Во Вивлиємі», «Добрий вечір тобі…», «Бог Предвічний», «Бог ся 

рождає», вивчають і виконують багато нових колядок «Наш Ісус мале дитя», «А в Україні 

сталась новина», «Ой у лісі, на морозі», «На Різдво Христове», «На різдвяні свята», 

«Пречистая Діва по світу ходила» та ін. 

Віншують також по-різному, маленькі колядники кажуть:  

1. «Я маленький хлопчик, 

сів собі на стовпчик,  

на дудочку граю,  

Ісусика прославляю». 

2. «Я маленька дівочка, 

Як городі квіточка, 

Я собі співаю,  

Ісусика прославляю» 

3. «Маленький Ісус не спить, не дрімає,  

Своїми руками весь світ обіймає, 

І вашу хатину, і вашу родину, 

І всю Україну! Христос ся Рождає!» 

Також є наше давнє сільське віншування: 

«В день Рожденства Христового повертаєм в ваш дім,  

Щастя–здоров’я бажаєм Вам всім, 

Щоб Ісус Христос рожденний, що прийшов спасти світ, 

Дасть вам вік веселий і многая літ!  

Дай то Боже Христос ся Рождає!»  

та багато інших привітань. 

Наступний день свят (8 січня) продовжуються колядування. Із самого ранку 9 січня 

господарі спалюють діда (солому), який ці дні так і пролежав під столом. Виносять частину 

соломи під ворота, викладають у формі хреста і запалюють. Крізь цей дим скачуть діти (щоб 

не боялися), вважають що такий знак хреста вбереже домівку від злого ока. Іншу частину 

соломи згодовують худобі. 

Колоротним і цікавим дійством є колядування («Шопки») – це гурт хлопців і дівчат, які 

одягнені у костюми 3 царів, ангелів, антипко, циган, 4-ох воїнів, які носять виготовлену 
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«шопку» (всередині цієї споруди на сіні зображення маленького Ісуса). Всі інші хлопці, 

одягнені у кожушини, а дівчата у шалінових спідницях та в хустинах–павунках. Вони також 

колядують, розказують вірші, віншують – такий собі, міні-вертеп. 

Цікавим також у ряду зимових календарних свят, є 13 січня – Маланка, розгляду цього 

обряду присвячено окрему публікацію [17, с. 155–157]. 

14 січня на Старий Новий Рік або Василя, хлопчики, набираючи у поліетиленові пакети 

зерна, ідуть від хати до хати і засівають. Дівчата засівати не ходять. 

Слова засівання хлопці знають традиційні і сучасні, ось, наприклад: «Сію, сію, посіваю, 

з Новим роком вас вітаю, сійся, родися жито-пшениця, всяка пашниця, лен по коліна, щоб вас 

хрещених голова не боліла. На щастя, на здоров’я на Новий рік, щоб Вам вродилось краще ніж 

торік. Христос народився!». 

Діти засівальники заходять в будинки зі словами: «Я маленький сівачок, дайте грошей 

кулачок, не давайте копійки, бо подерті кишеньки, будьте газди гонорові, дайте гроші 

паперові»  

Другий Святий вечір ще називають «Голодний», а все тому, що на нього вже готують 

менше страв. Кутя є обов’язково. Також у деяких сім’ях варять «бубульки» – довгенькі 

пальчики із тіста, такого як на вареники, щоб колосся було велике і повне, а також 

«кукульки» – маленькі кульки зроблені із тіста (щоб пшениця була без кукілю) (рис.  5).  

Також у цей день роблять із соломи хрестики, які як оберіг ставлять у вікна та на 

святковий стіл (рис. 6, 7).  

Після вечері хлопці і дівчата збирають із стола ложки і йдуть із ними на подвір’я. Там 

вони стукають ложками докупи і слухають у якій стороні загавкає собака, з тої сторони буде 

у майбутньому наречений чи наречена, так роблять три рази (рис. 8). Варто відзначити, що 

дівоче ворожіння на долю присутнє в обрядовості зимового циклу починаючи зі свята 

Катерини (7 грудня) і аж до Голодної куті напередодні Водохреща.   

Пізніше молоді хлопці і дівчата йдуть щедрувати, виконуючи при цьому як давні 

щедрівки, так і сучасні. 

Щедрий вечір, щедрівочка,  

прилетіла ластівочка, – 2 р. 

та як стала щебетати 

господаря викликати. – 2 р. 

Вийди, вийди господарю,  

подивися на кошару. – 2 р. 

Там овечки породились 

і ягнятка покотились. – 2 р. 

В тебе товар весь хороший, 

будеш мати купу грошей. – 2 р. 

То не гроші, а полова, 

в тебе жінка чорноброва. – 2 р. 

 

Ой, у вечір по вечери, 

ходив Господь по спацери, – 2 р. 

Ходив Господь дорогою,  

здибав дівку він з водою. – 2 р. 

Ой, дай, дівко, води пити, 

Божі уста закропити. – 2 р. 

Не дам, не дам води пити, 

Божі уста закропити – 2 р. 

Бо ця вода є нечиста 

Купалася в ній Пречиста. – 2 р. 

Ой , ти, дівко не лякайся, 

Йди до церкви сповідайся. – 2 р. 
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Як ся дівка сповідала, 

Аж ся церква розлягала, – 2 р. 

А як дівка виходила,  

то аж церква розходила. – 2 р. 

На Йордан або Водохреща особливих святкувань немає. Вночі відбувається Свята 

Літургія, а потім освячення води (рис. 9). Всі присутні набирають освячену воду в глечики та 

несуть додому. Нею окроплюють хату, вмивають дітей, і вірять в те, що вона має цілющі 

властивості та допомагає під час хвороб. Зберігають цю воду весь рік, аж до наступного 

освячення. 

Також під час освячення води на Йордан господар або господиня запалюють від трійці 

(підсвічника із трьома свічками) «губку» (це поліно, розміром 25–30 см довжини, 6–10 см 

товщини виготовляють із пенька або стовбура старої трухлявої верби). Вважається, що верба – 

це дерево, яке захищає від нечистих сил. Заготовляють матеріал у теплу пору року і 

висушують у затінку. На другий святвечір приносять у кімнату, підсушують і беруть із собою 

на освячення води). Поліно (рис. 10) має тільки тліти і цим димом обкурюють будинок та всіх 

членів родини. Потім його гасять і зберігають до наступного Водохреща. Люди вірять в те, що 

чим більше років користуватися «губкою», тим вона корисніша.  

Люди вірять, що коли обкурити дитину чи дорослу людину цим димом (обвести кругом 

неї три рази губкою, дати понюхати, а також понад головою обвести три круги), то вона 

позбудеться своїх страхів, вроків чи злого ока. 

Завершуються різдвяно-водохрещенські свята 20 січня святкуванням Івана Предтечі. 

Тоді і кажуть: «Іван Предтеча забрав свята на плечі і поніс до другого року». 

Отже, сьогодні в Україні, зокрема на Південно-Західному Поділлі зберігаються традиції 

різдвяно-водохрещенської обрядовості. Минають роки і багато родин намагаються відродити 

і зберегти звичаї предків, а деякі ще й привносять нові елементи до цих святкувань. Цикл 

Різдвяних свят у селі Новосілка розпочинається Святим вечором та завершується на Івана 

Предтечі. З зимовим циклом у селі пов’язана низка вірувань та прикмет, що мають відношення 

до господарського календаря українського селянина, його здоров’я та майбутнього родини. Як 

і в кожному селі, тут є свої особливості у відзначенні та святкуванні.  

Сподіваємось, що наші нащадки зберігатимуть свої звичаї та традиції, та будуть вчити 

цього своїх дітей. 
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Mariya Yuriychuk, Viktor Tkachenko 

CHRISTMAS-EPIPHANY RITES IN THE SOUTH-WESTERN PODILLIA 
(TO THE ETHNOGRAPHIC IMAGE OF MODERN UKRAINE) 

The article is based on field records of the authors, which were recorded in Ternopil, in the 

village Novosilka, Zalishchyk district. In particular, the winter calendar rituals, which are associated 

with the time from Christmas to Epiphany, are covered. Their celebration at the present stage testifies 

to the preservation of folk traditions and the introduction of new elements into the ritual. 

Key words: winter calendar rituals, hungry kutia, Christmas Eve, Christmas, Epiphany. 

 

 
Рис. 1. Сім’я за святковою вечерею 
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Рис. 2. Діти на Святвечір 

«квокають» під столом. 
Рис. 3. Маленькі колядники. 

Рис. 4.1. Гурт дорослих колядників 

(«браття» і «сестриці») біля каплички. 
Рис. 4.2. Гурт дорослих колядників 

(«браття» і «сестриці»). 

Рис. 5. «Бубульки» і «кукульки» - 

обрядова страва. 
Рис. 6. Солом'яні хрестики. 
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Рис. 7. Діти за виготовленням солом’яних 

хрестиків. 
Рис. 8. Стукання ложками 

на подвір'ї. 

Рис. 10. Освячення води на Водохреща. 

Рис. 11. «Губка» (поліно). 
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УДК 94(477.41)"1985/1991" 
Оксана Тарапон, Дмитро Пудиш 

(Переяслав) 

 

СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 
УМОВАХ ПЕРЕБУДОВИ (1985–1991 РР.) 

 

У статті показано як політичні зміни кінця 1980-их рр. активізували процеси 

соціокультурного пробудження суспільства Західної України, котре прагнуло відновлення 

історичної справедливості та будівництва власної національної держави. Важливим 

завданням національного соціокультурного відродження стало відновлення історичної 

пам’яті, реабілітація жертв сталінського режиму, розвінчання злочинів комуністичної 

системи, очищення міст від пам’ятників тоталітаризму, відновлення української символіки, 

легалізація Української греко-католицької церкви, що супроводжувалося масовою 

підтримкою населення.  

Ключові слова: соціокультурні зміни, перебудова, радянська система, демократичні 

сили, національні діячі, Західна Україна, національні процеси, культурні процеси, 

тоталітарні символи, «Ленінопад», релігійне життя, УГКЦ. 

 

Реформи доби Перебудови загострили низку суспільно-політичних, національних, 

соціокультурних проблем у союзних республіках СРСР, процеси демократизації яких стали 

незворотними. Власне, період Перебудови відноситься до тих знакових етапів історичного 

процесу, протягом яких відбуваються суттєві зрушення у сфері соціальних відносин, 

загострюються проблеми національної самоідентифікації, політичної свідомості, історичної 

пам’яті тощо. Своєю чергою, зрушення в суспільній свідомості зумовлюють незворотність 

подальших суспільно-політичних процесів і відкривають новий етап існування держави та 

суспільства. Вивчення таких процесів і зрушень вимагає наукового зрізу багатьох аспектів 

історичного розвитку – від політичних змін до соціокультурних трансформацій, які 

неможливі без пробудження колективної пам’яті, історичної свідомості, формування 

соціальної активності, громадянської позиції тощо. Західноукраїнський регіон, зокрема, 

Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська області, були в числі авангардних у процесі 

соціокультурних трансформації, котрі зумовили крах радянської системи і поклали початок 

державницькій діяльності українців. 

Метою даної статті є аналіз національних соціокультурних змін на теренах Західної 

України в умовах реформ Перебудови, зокрема відновлення історичної пам’яті, прагнення до 

встановлення історичної справедливості, відродження національної символіки і знищення 

символів радянського режиму, відродження Української греко-католицької церкви як 

національного осередку духовності. 

Наприкінці 1980-их рр. пробудження поневолених націй, які входили до складу 

радянської держави, ознаменувало неминучість краху цієї імперії та початок визвольної 

боротьби за утвердження власних національних держав. Курс перебудови, який мав на меті 

демократизувати державний устрій і зупинити процес руйнації СРСР, вже не міг зупинити 

зрушення суспільної свідомості [3, c. 271–272]. Криза комуністичної системи зумовила 

ідеологічний вакуум, який загострив національне питання. Події в союзних республіках 

стимулювали відродження національної свідомості народу та його державницьких 

устремлінь. Першим етапом зміни державного та суспільного устрою стала боротьба з 

тоталітаризмом, глибоко укоріненим в тоталітарні практики. З кінця 1980-их рр. розпочалося 

активне протистояння комуністичної партії з національно-демократичними силами, які 

опиралися на суспільно-політичну підтримку населення. Розпочався процес руйнації 

радянських ідей, ідеології, поглядів, свідомості, що стало відправною межею дерадянізації та 

декомунізації свідомості, хоч ця боротьба була не проста і наражалася на неабиякий спротив 

з боку чинної системи [21, c. 90–91]. 
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Важливим аспектом соціокультурних змін періоду перебудови стало національне 

пробудження населення, відновлення національної ідентичності, зміна світоглядних 

орієнтирів. Відродження соціокультурного національного поля відбувалося в кількох 

напрямках:  

 відновлення історичної пам’яті, прагнення до встановлення історичної справедливості 

через реабілітацію жертв сталінського режиму, повернення авторитету представників 

національно-визвольних змагань, розвінчання злочинів комуністичної системи; 

 відродження національної символіки і знищення символів радянського режиму; 

 відродження Української греко-католицької церкви, її позицій і авторитету як 

національного осередку духовності. 

Політичні зміни в країні уможливили в Україні акції державницького та 

культурницького спрямування. Часом такі заходи переростали в пряме невдоволення 

радянською владою. Завдяки діяльності непідконтрольних органів преси почалося викриття 

злочинів радянської системи, з’являлася інформація щодо привілеїв членів партії тощо. 

Розкриття злочинів проти людяності в СРСР стимулювало питання про злочинну сутність 

комуністичної ідеології. Основою ж всіх прогресивних змін ставало національне питання. 

Набували актуальності проблеми історії, національного походження як основи вирішення 

назрілих проблем, адже своє «українське» змушувало освічений електорат за це боротись, 

ставити питання майбутнього розвитку. На той час в УРСР вже діяла низка неформальних 

клубів, не підзвітних КПРС, у Львові консолідація демократичних сил відбувалася довкола 

створення організації із захисту української мови та культури – товариства ім. Т.Г. Шевченка. 

Вже перші його кроки наражалися на протистояння комуністичних структур регіону, котрі 

всіма засобами боролися за збереження власної ідеологічної монополії як в регіональному, 

так і загальнодержавному масштабі. Так, коли 13 червня 1989 р. в будинку будівельників мала 

відбутись конференція товариства, керівництво міському КПРС намагалося завадити її 

проведенню. Реакцією на заборону стала хода учасників товариства до пам’ятника І. Франку 

і проведення несанкціонованого мітингу у кількості близько тисячі осіб. На цьому народному 

віче було сформульовано одне з болючих для Західної України питань, пов’язаних із шаленою 

дискредитацією радянською ідеологічною пропагандою західноукраїнського 

антирадянського руху спротиву періоду Другої світової війни, створення нею образу 

«націоналіста», «бандерівця» – як злочинця, посібника фашизму і ворога радянської влади. 

Один з учасників зібрання І. Макар зазначив: «Треба чітко собі усвідомити, що то були за 

виступи у 1944–1952 роках. Щоб нас не обзивали бандитами й бандерівцями, коли ми їдемо 

за межі нашої України. Нам треба зрозуміти, що то був рух проти сталінізму. Треба знати, що 

сталінізм та фашизм то речі ідентичні. Нам треба ставити пам’ятники тим, які загинули у 

боротьбі зі сталінізмом» [14]. 

Каталізатором демократичних перетворень у республіці стала виборча кампанія 1990 р. 

та вибори до місцевих органів влади, які в регіонах дали неочікуваний для комуністичних сил 

результат. У Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській обл. демократи отримали 

перевагу і розпочали активну працю з утвердження ідей окремішності українців як нації [1]. 

Поява в органах влади антикомуністичних сил засвідчила зміни електоральної поведінки, 

прагнення виборців до зміни політичного, соціального, національного та культурного 

курсу [32, c. 117]. 

Соціокультурні зміни, які розпочались у західноукраїнських областях на хвилі 

трансформацій перебудови, викликали незадоволення офіційної влади, яке підсилювалося 

національними акціями державницького спрямування: впровадженням національної 

символіки, релігійних і національних свят, домаганням економічної незалежності від центру. 

Консолідуючим центром у боротьбі з комуністичною ідеологією, ініціатором демократичних 

змін і руху за утвердження національної культури стала Львівщина. Керівництво області 

розпочало конфронтацію з владною комуністичною системою, яка мала підтримку 

державного апарату. Хвиля протистояння в сфері соціокультурних, національних і релігійних 
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питань розгорталася в руслі реформування суспільства, яке через політичну підтримку 

прагнуло вирішити назрілі питання [2]. 

Перше рішення, прийняте в напрямку соціокультурних змін у західноукраїнському 

регіоні, стосувалося відновлення української державної символіки. Так, 14 березня 1990 р. 

над міською радою м. Стрий (Львівська обл.) було піднято синьо-жовтий стяг. 3 квітня синьо-

жовтий стяг підняли над будівлею міської ради м. Львів. Було прийнято положення про 

використання українського національного прапора у м. Львів, яке урегулювало підняття 

прапора як на державних, так і інших установах, організаціях нарівні з прапором СРСР та 

УРСР [25]. Того ж дня символ держави замайорів на ратуші в Івано-Франківську [10, c. 43–

44]. 

Визначною датою в процесі національно-демократичного відродження Західної України 

стало відкриття першої демократичної сесії Львівської обласної ради 9 квітня 1990 р. Перед 

відкриттям сесії найстарший член облради Павло Скочій у вступному слові запропонував 

хвилиною мовчання вшанувати борців за волю України, загиблих у боротьбі чи репресованих 

каральними органами. Над сесійною залою у приміщенні оперного театру імені І. Франка 

було піднято синьо-жовтий прапор [23]. Після відкриття сесії було ухвалено відозву до 

населення Львівщини та всіх демократично спрямованих громадян, у якій, зокрема, 

наголошувалося на важливості історичного моменту, що склався в регіоні та Україні, адже 

влада на Львівщині змінилась, народ України зробив демократичне волевиявлення при виборі 

керівників своїх міст, Львівщина стає центром змін і обраний народом шлях має покінчити з 

тоталітарною системою [24].  

Отже, процеси гласності та демократизації на теренах Західної України відбувалися, в 

першу чергу, в руслі соціокультурного, національного та духовного поля. Вже перші кроки 

протистояння комуністичного та демократичного режимів засвідчили вагомий фактор 

боротьби за зміну ідеологічних стереотипів – з радянських тоталітарних на українські 

національно-державницькі. 

Політбюро ЦК КПУ 19 жовтня 1990 р. було змушене констатувати зміну настроїв у 

республіці, зокрема, в її західних регіонах. Наголошувалося на намірах західних регіонів 

проводити свою ідеологічну політику. Мова йшла, зокрема, про реабілітацію «бандерівців», 

святкування 45-ї річниці створення УПА та відкриття 14 жовтня 1990 р. пам’ятника 

С. Бандері в с. Старий Угринів (Івано-Франківська обл.). Саме національно-демократичні 

сили Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей стали ініціаторами кампанії 

проти КПУ в усіх її проявах [12, c. 251]. 

Під час спільної сесії трьох областей, яка проходила 16 лютого 1991 р. і увійшла в 

історію як «Галицька Асамблея», було прийнято ухвалу щодо співпраці між областями та 

соборності українських земель. Ухвала «Про єдність українських земель» засуджувала 

протиправні дії Й. Сталіна та А. Гітлера в 1939 р., які зумовили початок Другої світової війни 

та окупацію Західної України Червоною армією. Засуджуючи факт об’єднання українських 

територій саме внаслідок цих подій, основою об’єднання українських земель ухвала 

визнавала акт злуки ЗУНР та УНР 22 січня 1919 р. До Волинської, Рівненської, Закарпатської 

та Чернівецької облрад було надіслано пропозицію приєднатись до даної ухвали та засудити 

дії радянської влади у 1939 р. До ВР УРСР було направлено звернення дати правову та 

політичну оцінку об’єднання українських земель, визначити політичні та юридичні основи 

територіальної цілісності України та її незалежності відносно інших держав. Ухвалюючи дане 

рішення, «Галицька асамблея» винесла питання єдності українських земель на всенародне 

обговорення [7, c. 144]. 

Ще одним напрямом у відновленні національної свідомості стало знищення символів 

тоталітарної системи, що сьогодні дістало назву декомунізації і знайшло виявлення в процесі 

«ленінопаду». За період радянського панування в Україні було створено комплекс заходів, які 

мали змінити історичну свідомість, запущено процес «культурних змін», спрямованих на 

радянське ідеологічне маркування території: заміна історичних топонімічних назв на 

ідеологічно забарвлені, встановлення десятків тисяч пам’ятників та меморіальних знаків на 
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честь радянських діячів і подій радянської історії. Радянська держава намагалася створити 

систему цінностей, в якій домінувала державна ідеологія, прищепити суспільству «культуру 

партійності», де приватна сфера підпорядковувалася публічній.  

Демократичний блок Західної України за підтримки населення взяв курс на 

декомунізацію пам’яті. 1 серпня 1990 р. у м. Червоноград Львівської обл. відбулося падіння 

першого в УРСР пам’ятника В. Леніну. Все розпочалося зі страйку шахтарів, один з яких 

пройшов 11 липня 1990 р., за участю близько 12–14 тис. осіб. Вимагаючи соціально-

економічних перетворень, страйкарі відстоювали політичні перетворення, закликаючи до 

департизації вугільних підприємств, тобто виведення партійних та комсомольських комітетів 

з підприємств, установ та передачу власності КПРС до міського фонду, розслідування 

злочинів комуністичного режиму. 20 липня відбулося позачергове засідання 

Червоноградської міської ради для обговорення висунутих шахтарями вимог [18], на якому 

також було приділено увагу бронзовому постаменту В.І. Леніна. Цікавими є думки з 

обговорення питання демонтажу пам’ятника Леніну, зафіксовані під час цього засідання: 

«Діяльність Леніна була спрямована проти українського народу. З його наказів гинули кращі 

представники нації. Це ганьба, щоб пам’ятник кату українського народу залишався стояти в 

нашому місті», – наполягав Василь Розлуцький, обраний до міськради як електрослюсар ШБУ 

№ 2; «Постать, що розташована на центральній площі, – це образа всьому українському 

народу. Вважаю діяльність КПРС злочинною», – заявляв Мирослав Солдат, гірничий майстер 

шахти № 1 «Червоноградська»; «Хід історії не зупинити. Приходить час – ідолів звергають з 

п’єдесталів», – закликала Оксана Подольчак, бібліотекар ЦМБ; «Чи не слід поряд із 

пам’ятником Леніну поставити пам’ятник Гітлеру? Перший знищив 12 мільйонів українців, 

другий – менше, лише 5 мільйонів. Повинен бути проведений своєрідний Нюрнберзький 

процес над КПРС, який повинен висвітлити та осудити всі її злочини», – обурювався Олег 

Цвір, майстер-підривник шахти ім. 60-річчя Великої жовтневої соціалістичної революції [19]. 

Питання про демонтаж було поставлено на голосування. Рішення «зобов’язати 

червоноградський виконавчий комітет до 05.08.1990 року демонтувати пам’ятник Леніну і 

Марксу» було прийнято одноголосно. 1 серпня 1990 р., за повідомленням газети «Шахтар 

Червонограда», біля пам’ятника зібралося багато людей, охочих побачити це дійство. 

Противники знесення навіть «квіти до ніг Леніна несли», але їх було набагато менше. Коли 

розпочався демонтаж, люди завмерли й лише після зняття Леніна з постаменту, зраділи 

оплесками [29, с. 1].  

8 серпня 1990 р., за рішенням міської ради, відбувся демонтаж пам’ятника Леніну на 

площі Свободи в м. Тернополі, котре стало другим містом, де було знято пам’ятник 

тоталітаризму [15]. Місцеві жителі схвалювали його знесення. Так, за спогадами очевидців, 

пам’ятник було обклеєно плакатами з написами: «Партократія дай дорогу рішенням 

міськради, металевого Ілліча на латки комуністичного корита, Ленін і площа свободи не 

сумісні, Ленін винахідник геноциду проти власного народу». За декілька днів та в день 

демонтажу біля пам’ятника було багатолюдно, що свідчить про небайдужість людей та їх 

бажання позбутися тоталітарного минулого [31]. 

Наступним за Тернополем містом, де було демонтовано Леніна, стало м. Миколаїв 

Львівської обл. Питання про це підіймалось ще 15 травня, але під натиском силових структур 

було відтерміноване. І лише 15 серпня 1990 р. відбувся демонтаж і перенесення в 

райкомунгосп його постаменту. Це стало визначним явищем в тогочасній Україні, оскільки з 

центральних площ міст продовжували зникати ідоли комуністичного диктату, а їхні місця 

займали вже українські діячі [30]. 

Згодом, на сесії міської ради м. Коломия на Івано-Франківщині відбулося голосування 

за демонтаж Леніна з центральної площі міста. За цю пропозицію проголосувало 70 депутатів 

із 76, після чого містяни рушили на центральну площу, де було виконано рішення міської 

ради. За свідченням очевидців, під час демонтажу пам’ятника з’ясувалося, що Ленін стояв на 

плитах з єврейського кладовища, це неабияк шокувало містян, які в котре побачили ставлення 

режиму до монументальних пам’яток історії та пам’яті померлих на теренах України [11]. 
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Процес «ленінопаду» наблизився до Львова. 6 серпня 1990 р. голова Львівської обласної 

ради В. Чорновіл, виступаючи перед містянами, аргументував рішення про демонтаж 

пам’ятників тоталітарної доби тим, що «вони не вписуються в історичну архітектурну 

забудову міста». Перевага в обласній раді демократичних сил перед комуністами дозволила її 

президії 11 серпня 1990 р. ухвалити рішення про перенесення пам’ятника В. Леніну з центру 

міста в інше місце. Процес демонтажу був людним і викликав нову хвилю обурення. Як і в 

Коломиї, у Львові було виявлено, що в процесі будівництва пам’ятника Леніну було 

використано частину хрестів з єврейських надмогильних плит [26]. 

У зв’язку з прийняттям Президією Верховної Ради УРСР постанови «Про порушення 

закону УРСР «Про охорону і використання пам’яток історії та культури», 21 вересня 1990 р. 

на сесії Львівської облради було прийнято рішення, яким підтверджувалася правомірність 

ухвалених рішень районних та міських рад про демонтаж пам’ятників В. Леніну. Дане 

рішення було зумовлено спробами комуністичної партії через органи правопорядку 

притягнути до відповідальності Червоноградську та Миколаївську міські ради, які дозволили 

демонтаж пам’ятників В. Леніна раніше – 1 та 15 серпня відповідно. Львівська обласна рада 

для уникнення в майбутньому ситуацій, які КПУ могла використати, щоб притягнути до 

відповідальності ініціаторів демонтажу пам’ятників діячам радянської системи, 

запропонувала Президії Верховної Ради УРСР розглянути доцільність перебування на 

території республіки пам’ятників, які прославляють тоталітаризм. Голова Львівської облради 

В. Чорновіл порівнював невдоволення місцевого населення регіону комуністичними 

символами з подіями, які відбувалися в більш прогресивних республіках Балтії та Кавказу, де 

ці процеси вже набрали загальнодержавного масштабу. Тому висловлювався позитивно щодо 

дій місцевих органів влади, вбачаючи в них прогресивну спробу покінчити з панівною 

ідеологією тоталітаризму. Реакція владних представників чинної комуністичної системи на 

події в регіонах була негативною. Представники ЦК КПУ – завідувач відділу організаційно-

партійної та кадрової роботи М. Стріла, завідувач ідеологічного відділу О. Попович, 

завідувач державно-правового відділу А. Чумак, – висловлювали своє незадоволення діями 

тих рад, які сприяли актам «дискредитації чинної системи та її цінностей». Вбачаючи в цих 

подіях загрозу наявній державній системі, вони намагалися їм протидіяти всіма наявними 

засобами, використовуючи як державну систему, так і окремі форми натиску на діячів 

чи психологічний вплив на населення тих областей, які не хотіли підкорятися рішенням 

КПУ [6, c. 55]. 

Попри натиск центральної влади, Львівська міська рада стала впорядковувати назви 

вулиць та майданів Львова. Це стало черговим логічним кроком у напрямку звільнення 

історичної свідомості від впливу тоталітарної символіки [27]. У результаті скрупульозної 

роботи депутатської комісії з питань національного і духовного відродження (голова 

М. Долинська) та експертної комісії при міській раді (голова О. Мацюк) впродовж 1990–

1991 pр. місто отримало українське обличчя. Максимально відновлювалися історичні назви, з 

міської топонімії щезли одіозні й ворожі Україні імена. У назвах вулиць і площ було увічнено 

діячів науки і культури України, провідних політиків та культурологів зарубіжжя [20]. 

Важливе місце в сфері духовності і національної ідентичності Західної України займало 

релігійне питання. Історично склалося, що фундаментом формування і збереження 

національної ідентичності в регіоні стала Українська греко-католицька церква. Тому вагомим 

кроком з відновлення справедливості в питаннях свободи віросповідання стала праця з 

легалізації її діяльності. Після заборони УГКЦ в 1946 р. тисячі священнослужителів було 

піддано жорстоким репресіям за звинуваченнями в антирадянській діяльності, підтримці 

ОУН–УПА та співпраці з Ватиканом. Після смерті Й. Сталіна щодо греко-католицької церкви 

продовжували проводити репресивну політику, хоч вже не таку жорстоку. З початком 

перебудови священнослужителі та вище церковне керівництво почало звертатися до 

радянських органів влади з проханням легалізувати діяльність УГКЦ та передати у власність 

відібрані храми. З 1987–1989 рр. у Львові активно працював «Комітет захисту Української 
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Греко-Католицької Церкви», який видавав газету «Християнський голос» та вів активну 

роботу за легалізацію УГКЦ, на підтримку якої було зібрано 120 тис. підписів [17, c. 667].  

17 вересня 1989 р. комітет провів у Львові масштабну маніфестацію, в якій взяло участь 

за різними даними від 150 до 260 тис. осіб, а також близько 50–60 тис. «зівак», які 

спостерігали за ходою. Її учасники зверталися до очільників держави із закликами легалізації 

віри. До околиць міста влада навіть підтягнула військових та техніку. Маніфестація пройшла 

ходою до Святоюріївського собору, який був під контролем РПЦ, біля храму відбулася 

літургія. Після цього в місті запалили тисячі свічок у знак протесту проти радянської окупації. 

Один з лідерів руху за відновлення УГКЦ Іван Гель згадував про свою зустріч з керівниками 

силових структур області, зауважував їх страх перед учасниками ходи. «Ніхто нікого не 

боявся вже і нікого не саджали. То було, щось колосальне, то хотілось жити тоді» – зазначав 

І. Гель. Саме так пробуджувалося суспільство [8; 22]. 

Спільним фронтом компартія, влада та РПЦ виступали проти заходів легалізації УГКЦ, 

особливої гостроти набирало питання передачі їй майна, відібраного у 1946 р. Свої рішення 

влада аргументувала прагненням не допустити використання релігії в антисоціальних, 

націоналістичних цілях. 20 листопада 1989 р., з огляду на внутрішню політику і зовнішні 

обставини, Республіканська рада у справах релігії дала дозвіл на початок реєстрації Греко-

католицьких громад. Хоч і далі влада намагалася зв’язати рух за відновлення УГКЦ зі 

спробами «певних сил» вплинути на вірян не лише в релігійних цілях. Влада зверталася до 

лідерів УГКЦ з вимогою повернути «захоплені» культові споруди. У свою чергу, комітет з 

захисту УГКЦ при Львівській облраді у заяві 4 грудня 1989 р. висловлював незадоволення 

рішенням від 20 листопада 1989 р., оскільки влада не розглянула висунутих ним вимог: 

визнання незаконності рішень «Львівського собору 1946 року»; реабілітації УГКЦ як 

інституції, а не лише окремих осіб; повернення майна, належного УГКЦ до 1946 р. [4, c. 153–

154]. 

Тим часом, загострювалося майнове питання церковних громад, зростало напруження 

між віруючими РПЦ та УГКЦ. Тимчасова депутатська комісія міської ради з питань 

становища віруючих УГКЦ у Львові розробила план повернення під юрисдикцію УГКЦ 

головного собору св. Юра. Львівська міська рада постановила: представникам Львівсько-

Дрогобицької єпархії УПЦ Московського патріархату до 13 квітня 1990 р. добровільно 

звільнити кафедральний собор св. Юра. У разі відмови, виконком Львівської міської ради мав 

забезпечити виконання рішення відповідно до закону. Також було направлено звернення до 

депутатів Львівської обласної ради і Верховної Ради УРСР щодо вирішення питання з 

легалізації та повної реабілітації УГКЦ, як жертви репресій, та повернення їй майна і 

споруд [28]. У відповідь на ці події, керівництво Українського екзархату РПЦ звернулося до 

центральної влади з проханням розглянути дії священнослужителів УГКЦ і їх прагнення до 

легалізації. 20 квітня 1990 р. Верховна Рада окремою постановою скасувала рішення 

Львівської міської ради та визнала його неправочинним, посилаючись на договір передачі 

собору св. Юра в користування УПЦ МП та положення УРСР «Про релігійні об’єднання в 

Українські РСР» 1978 р. Давалося розпорядження виконкому Львівської міськради та 

управлінню внутрішніх справ Львівської області забезпечити виконання закону та не 

допустити самоуправного захоплення споруд [16]. 

Всупереч діям Києва, Львівська міська рада 4 травня 1990 р. прийняла постанову «Про 

релігійні конфесії на Львівщині», якою на території області було поновлено в правах УГКЦ 

та визнано незаконним рішення «Львівського собору» 1946 р. Було дозволено реєструвати 

релігійні громади будь-яких конфесій. Собор св. Юра, як головна резиденція митрополита 

УГКЦ, повертався у власність митрополії. Було розроблено план переходу громад в 

юрисдикцію УГКЦ. Такі дії викликали незадоволення як з боку комуністичних структур, так 

і РПЦ. На початок 1991 р. кількість зареєстрованих громад у Західній Україні становила: 

Львівська обл. – 907; Івано-Франківська – 375; Тернопільська – 392; Закарпатська – 127. У цій 

складній ситуації 30 березня до Львова повернувся голова УГКЦ Мирослав Любачівський, 

провівши 3–10 лютого у Римі останній за межами України синод. Його прибуття зустрічали 
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не лише вищі посадові особи УГКЦ, а й Львівське керівництво. У вітанні митрополиту 

В. Чорновіл наголошував на важливості боротьби за демократію і самостійність Української 

держави, завдяки яким став можливим вихід УГКЦ з підпілля [13, c. 120–121]. Лідер руху за 

легалізацію УГКЦ І. Гель указував на необхідність легалізації та зняття всіх звинувачень з 

представників УГКЦ, адже репресії зачепили не лише представників церкви, а й мешканців 

області [5, c. 40]. І. Гель був серед ініціаторів політичних розслідувань злочинів радянської 

влади, досліджував знищення НКВД на Дрогобиччині близько 3600 осіб мирного населення, 

доводив право українців на власну національну скорботу, вшанування жертв комуністичного 

режиму і викриття справжніх злочинців. За його ініціативи 18 червня 1990 р. було прийнято 

ухвалу «Про заходи допомоги жертвам репресій». За 1990 рік було ініційовано реабілітацію 

492 осіб [5, c. 41]. 

Активізація національного руху у сфері релігійного життя зумовила незворотність 

процесу. Вже 23 квітня 1991 р. Верховною Радою було прийнято закон «Про свободу совісті 

та релігійні громади», яким було відновлено свободу віросповідання [9]. 

Політичні зміни кінця 1980-их рр. та криза, яка розпочалася в Радянському Союзі, 

пробудили історичну свідомість суспільства, яке прагнуло змін. Своїм завданням населення 

Західної України вбачало відновлення історичної справедливості та будівництво власної 

національної держави на засадах українських традицій. Одними з найвагоміших акцій стало 

відновлення діяльності УГКЦ, що супроводжувалося масовою підтримкою населення. Ще 

одним важливим завданням національного соціокультурного відродження стало очищення 

міст від тоталітарних символів. Низка акцій з демонтажу пам’ятників Леніну та його 

поплічників набрала широкого масштабу. Перейменування назв вулиць та інших топонімів 

проходило паралельно з політичними та економічними змінами. Культурні традиції – це один 

з найважливіших факторів розвитку суспільства, це зовнішній вигляд нації та її внутрішня 

сутність. Позбутися тоталітаризму означало розпочати новий етап історичного розвитку та 

повернутися до власних витоків духовності. 
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SOCIOCULTURAL TRANSFORMATIONS IN THE WESTERN UKRAINE 
DURING PERESTROIKA (RESTRUCTURING) IN 1985–1991 

The article denotes how the political changes of the late 1980s intensified the processes of 

sociocultural revival of Western Ukraine society, which sought to restore historical justice and build 

its own nation state. An important task of the national sociocultural revival was the restoration of 

historical memory, rehabilitation of Stalinist regime victims, debunking the crimes of the communist 

system, getting totalitarianism monuments off cities, Ukrainian symbols restoration, Ukrainian Greek 

Catholic Church legalization. It was supported by population. 
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МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ В УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЯХ 
 

У статті аналізується співвідношення професійного та аматорського підходу щодо 

вивчення української етнічної історії; проблема походження українського народу; питання 

щодо етнічної приналежності Києво-Руської держави і давньоруської народності та 

проблема визнання Голодомору 1932–1933 рр. як етноциду українського народу.  

Ключові слова. Україна, українці, українська етнологія, українознавство, український 

етногенез. 

 

Актуальність дослідження заявленої теми полягає в тому, що, аналізуючи 

співвідношення професійного та аматорського підходу щодо вивчення української етнічної 

історії; проблеми походження українського народу; питання щодо етнічної приналежності 

Києво-Руської держави і давньоруської народності, а також визнання голодомору 1932–1933 

рр. як етноциду українського народу, маємо можливість представити науково-обгрунтовану 

концепцію дослідження української етнологічної проблематики та визначити вагоме місце 

української етнології в українознавчих студіях.  

Наукова новизна праці полягає у розробці актуальної проблематики, яка, незважаючи на 

чимало публікацій з цієї теми, залишається ще недостатньо вивченою й тому потребує 

подальших фахових студій. 

Метою дослідження є визначення вагомого місця української етнології в українознавчих 

студіях. 

Ця праця реалізується в межах виконання науково-дослідної роботи, що фінансується з 

державного бюджету «Етнокультурні процеси в Україні (1985–2017)». Вона виконується в 

НДІУ МОН України відповідно до напрямку планової роботи відділу української етнології. 

Українська етнологія – наука, що вивчає закономірності виникнення, функціонування і 

взаємодії різних етнічних спільнот на споконвічних землях України. В коло її досліджень 

входять найважливіші концептуальні проблеми походження українського народу, його місце 

серед інших народів і найвагоміші цивілізаційні етапи формування, становлення й 

поступального розвитку українського етносу та фахово вивчає українську етнічну історію й 

вітчизняні етнокультурні процеси. 

Серед вчених існує думка, що етнологія та етнографія (народознавство) є двома 

тотожними назвами однієї й тієї ж самої науки, зокрема так вважає директор ІМФЕ 

ім. М. Т. Рильського Г. Скрипник [8, с. 64].  

На нашу думку, якщо етнографію, за прямим значенням слова, вважають за науку 

описову, яка методом безпосереднього спостереження вивчає побут, матеріальну й духовну 

культуру народів, то етнологія є наука загальнотеоретична, яка, використовуючи порівняльно-

історичний, типологічний та інші методи, намагається дослідити й проаналізувати 

концептуально-теоретичні проблеми етнічних спільнот у цивілізаційному часопросторовому 

розвитку. Проте П. Одарченко вважав, що таке розмежування однак є умовним, бо етнографія 

не виключає теоретичних узагальнень, як і етнологія не може обійтися без опису. Зокрема він 

наголошував: «Етнографія в найширшому значенні вивчає проблеми походження народу, 

місце даного народу серед інших народів, історичні етапи формування етнографічного терену, 

фізичний і расовий тип людності» [6, с. 71].  

Ми з цією думкою категорично не погоджуємося і вважаємо, що це є дві різні науки. 

Хоча, об’єкт вивчення у них спільний, і для етнології, і для етнографії – це етнос. Проте, вже 

предмет і методи в них суттєво відрізняються. Так, якщо предметом вивчення в етнографії є 

матеріальна і духовна культура, побут і звичаї, то в етнології – це походження, становлення і 

розвиток етнічних спільнот. Щодо методів дослідження, то в етнографії – переважно описово-
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практичного характеру, а в етнології – світоглядно-теоретичного рівня. Отже, наявні досить 

кардинальні відмінності, тому розмежувавши завдання цих двох подібних, але все ж таки 

самостійних наук, науковці зможуть більш активно і плідно працювати у своїх генеральних 

напрямках. 

Щодо проблем дослідження місця української етнології в українознавчих студіях, то 

можна виокремити лише деякі, на нашу думку, найактуальніші з численних, таких як: 

співвідношення професійного та аматорського підходів щодо вивчення української етнічної 

історії, проблема походження українського народу; питання стосовно етнічної приналежності 

Києво-Руської держави і давньоруської народності. Окремої уваги заслуговує проблема 

світового визнання голодомору 1932–1933 років як геноциду (етноциду) українського народу.  

Відновлення самостійної Української держави на початку 90-их рр. ХХ ст., дало 

можливість як пересічним українцям, так і вітчизняним ученим позбутися комунопартійного 

радянського ідеологічного тиску і жити й творити незалежно від директив і вказівок 

комуністичних верховодів із Москви та Києва. Особливо ці зміни були бажаними для 

українських науковців, які перебували під постійним диктатом тоталітарної ідеології.  

Але вже у незалежній Українській державі, з’явилося досить багато т. зв. «фахівців», які 

базуючись на власних фантазіях і вигадках створюють псевдонаукові концепції, у яких етнічні 

землі нашої Батьківщини перетворюються на центр світової цивілізації і культури, а наші 

пращури виявляються носіями всепланетарної мудрості та культуртрегерами для всього 

людства. Усе це було би смішно, якби не було сумно. Якщо раніше українці хворіли на 

меншовартість і малоросійство, то тепер такі горе-аматори намагаються перетворити нас на 

самозакоханих дурнів і виставити на посміховище перед Європою й усім світом. Пересічний 

українець читаючи книги таких «дослідників» як, наприклад, Ю. Шилова «Праісторія Русі-

України» чи Ю. Канигіна «Путь ариев» та інших опиняється у полоні ілюзій і спотвореної 

реальності, які не мають нічого спільного з науковою методологію та ймовірним минулим 

українського народу.  

Так, Ю. Канигін у зазначеній праці переносить т. зв. «арійські міфи» на Прадавню 

Україну, доводить, що людство саме з цих теренів отримало санскрит, писемність, 

землеробську культуру та інші вагомі здобутки цивілізації. Саме ґрунтуючись на цих 

бездоказових твердженнях Ю. Канигін пропагує ідею духовної вищості аріїв-орачів, яких 

вважає прямими предками сучасних українців. Водночас, у своїх численних публікаціях 

Ю. Шилов пропагує Священну трипільську Арату як найперший центр людської цивілізації, з 

якого з часом пращури українців розповсюдили по всьому світу культурні надбання. 

Найнеприємніше те, що всі ці книги псевдо-вчених друкуються і передруковуються великими 

накладами та мають значний попит серед пересічних українців. На наше тверде переконання, 

ці праці стають інтелектуальним наркотиком для громадян України. Ми повністю 

погоджуємося з Л. Залізняком, який з цього приводу наголошує: «Усі ці квазіопатріотичні 

марення не тільки дезорієнтують українську громадськість, а й дискредитують нашу науку, як 

і країну в цілому, в очах цивілізованої Європи» [3, с. 22]. 

Виходячи з цих положень, вітчизняні етнологи повинні докласти максимум зусиль щоби 

надати українському соціуму компетентну інформацію стосовно минулого. Нам приємно 

усвідомлювати, що відділ української етнології НДІУ МОН України цілеспрямовано 

долучився до цього важливого процесу. З перших днів існування відділ почав активно 

працювати над актуальними проблемами української етнології. Упродовж 1992–2020 рр. 

співробітниками відділу була створена науково обґрунтована концепція дослідження цієї 

проблематики. Згідно з нею об’єктом дослідження відділу української етнології є український 

етнос, а предметом дослідження – походження українського народу та його етнічна історія. 

Основне теоретико-методологічне питання, яке стоїть перед науковцями відділу – з’ясування 

об’єктивних закономірностей етнічної історії українського народу. Найважливіші завдання 

вчених-українознавців полягають у наступному: по-перше, провести фаховий аналіз 

методологій та методів дослідження української етнічної історії; по-друге, науково 

обґрунтувати і дослідити основні концепції етногенезу (походження) українців і виділити з 
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багатьох найбільш професійно верифіковані й аргументовані; по-третє, фахово вивчати і 

проаналізувати магістральні етапи етнічної історії українського народу; по-четверте, 

ліквідувати так звані білі плями в етногенезі українців та встановити об’єктивну картину у 

раніше сфальсифікованих ділянках української етнічної історії; по-п’яте, підготувати 

навчально-методичні матеріали та низку наукових видань стосовно етногенезу українців та 

етнічної історії українського народу. Головним результатом науково-дослідної роботи вчених-

етнологів повинна стати українознавча концепція української етнічної історії. Відділ 

української етнології спрямовує свої головні зусилля на дослідження та наукове 

обґрунтування актуальних проблем походження українців та їх етнічної історії, та висвітлення 

засадничих етнокультурних, етнічних, національних і державотворчих проблем. Ми 

переконані, що етнічна історія українського народу є міцним підгрунтям і консолідуючим 

чинником Української Самостійної Соборної Держави, української нації, вагомим елементом 

збереження етнічної та національної ідентичності й самодостатності українського народу в 

глобалізаційних процесах Третього Тисячоліття. А наукове осягнення української етнічної 

історії, враховуючи здобутки і досягнення українознавства, допоможе вченим-українознавцям 

здійснити реальний вплив на процеси національного державотворення і формування в 

українському соціумі європейських засад громадянського суспільства.  

Характеризуючи актуальні проблеми дослідження місця української етнології в 

контексті українознавства, ми хочемо акцентувати увагу на стержневому аспекті цієї 

проблематики, а саме на етногенезі українців.  

Учений українознавець В. Баран авторитетно зазначав: «Етноісторичний процес, будь-

якого народу, зокрема, слов’янського, конкретно українського, не можна звести до простого 

біологічного відтворення поколінь одного етносу. Уже від самого початку свого зародження 

українці були частиною слов’янства, як їхні предки – частиною індоєвропейського світу, їхній 

розвиток відбувався у безпосередніх контактах і взаємовпливах із сусідніми, такими ж 

етноісторичними, спільнотами. Поряд з процесами диференціації, виділення та 

самоусвідомлення окремих етнічних груп і народів мали місце процеси інтеграції, коли в 

результаті змішування різних племінних груп утворювались нові народи. Ця закономірність 

притаманна насамперед тим слов’янським утворенням, які в процесі розселення осідали на 

чужих територіях і змішувались із субстратним населенням. Усі ці процеси суворо 

регламентовані, прив’язані до певних природних та географічних зон і визначені часово. 

Тобто зародження слов’янських народів відбувалось у рамках певних географічних регіонів, 

певного етносоціального та етнографічного середовища і на певному історичному етапі» [1, с. 

53]. Водночас він відзначив, що «етноісторична схема, розроблена лінгвістами, істориками-

медієвістами, археологами зведена до декількох ієрархічно-історичних етапів: індоєвропейці 

або староєвропейці, германо-балто-слов’яни, праслов’яни, слов’яни, слов’янські народи. 

Кожна з цих етноісторичних категорій повинна була пройти тривалий історичний шлях від 

зародження та розвитку до утворення нових етносоціальних спільнот, які б усвідомили свою 

етнокультурну окремішність. Зрозуміло, що це зайняло століття та тисячоліття. При цьому 

формування кожного європейського етносу відбувалося в конкретних історичних умовах, які 

в різних регіонах Європи мали свої особливості, залежно від географічного положення та 

природного середовища» [1, с. 53]. Розглядаючи зони етносоціального та культурного 

розвитку в Європі та часові рамки виникнення народів, вчений вказує на те, що «найбільш 

сприятливою була Середземноморська зона. Там з’являються перші європейські народи, 

перші європейські цивілізації. Звідси випливає, що ми не можемо довільно встановити час 

виникнення слов’янських народів, наприклад з палеоліту, неоліту чи енеоліту. Вони, у тому 

числі й український народ, не могли утворитись раніше, поки їхні предки не пройшли 

визначені історичні стадії свого розвитку. Певна частина українського суспільства дещо 

болюче сприймає тезу про зародження слов’янських народів, та українців зокрема, у 

ранньосередньовічний час, хоч тоді народжується більшість європейських народів, їм здається 

це значним припізненням» [1, с. 54].  
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З цього приводу науковець Леонід Залізняк наголошує: «В наш доленосний для України 

час питання історичних коренів українського народу набуло небувалої актуальності. Адже 

народ, який не знає своєї історії і забуває власне минуле, не має майбутнього, тобто 

приречений зійти з арени історії. Пояснюється це тим, що історична свідомість усякого етносу 

є потужним консолідуючим фактором для нього. Тому завойовники завжди намагалися 

позбавити гноблені народи їхньої власної історії» [2, с. 39] . 

Так вважає і вчений Петро Кононенко: «Розкриття українського етногенезу – це шлях до 

пізнання кожним свого органічного зв’язку з рідним народом, його природою, історією, 

мовою, культурою (а відтак – усвідомлення своєї як особистості, так і всезагальності, а також 

як своїх прав, так і обов’язків, як джерел, мотивів, так і наслідків формування та діяння), а тим 

самим з землею, вселюдством, космосом, адже як ми бачим, і український етнос є наслідком 

як індивідуально-субстанціального розвитку, так і багатоманітних впливів етносів Європи та 

Азії, що означає – їхнього соціального, духовного, психічного буття та культури. Це – 

найефективніший шлях до самопізнання та самореалізації, отже – до щастя» [4, с. 87]. 

Саме тому, коли ми вивчаємо етногенез українців, досліджуємо їх генетичне коріння в 

товщі тисячоліть, доказуючи при цьому ідентичність цього процесу загальноєвропейським, а 

значить загальносвітовим етнічно-формотворчим стандартам, тим самим ми будуємо міцне 

підґрунтя для становлення українця не як раба-малороса, чи хохла-кріпака, а як освіченого, 

волелюбного, заможного, впевненого в собі громадянина сучасної європейської держави 

Україна. Що було опорою аристократії в будь-якій країні і в будь-яку епоху?, – її родовід, її 

генеологічне дерево. Ось тому і кожен народ який претендує на провідне місце в 

цивілізаційному історичному процесі хоче, щоби його інтелектуальна еліта дослідила свої 

витоки і створила власну родовідну книгу – етногенез своєї нації. Це і є одним з наріжних 

каменів надійного підмурівка потужної української політичної нації й сучасної інноваційної 

держави [9, с. 8]. 

Однією з важливих проблем української етнології є етнічна приналежність Києво-

Руської держави та існування давньоруської народності. У середовищі сучасної української 

наукової і владної еліти стало дуже модним розмірковувати на тему, на кшталт: Трипільська 

культура – колиска українського народу, трипільці – пращури українського народу і навіть – 

трипільці – українці тощо. І поки вітчизняні мудрагелі дуже переймаються цією, ну дуже 

злободенною темою, наші північно-східні сусіди завершують остаточну приватизацію 

етнічної, політичної, економічної і культурної спадщини «Древней Руси» – так російські 

науковці називають Київську Русь, а українці знову залишаються лише бідними родичами 

заможних росіян. 

З цього приводу дослідник С. Макарчук пише: «Російська історіографія, починаючи від 

В. Татищева і закінчуючи історіографією радянського часу та й сучасності, не без застережень 

стверджувала, що народ Київської Русі як на етапі її державно-політичної єдності, так і в 

період феодальної роздрібненості був “русским”, історіографічно “древнерусским”, тобто 

російським. Навіть найпоміркованіший з-поміж них в українському питанні академік Б. 

Рибаков, слов’ян Київської Русі називав “русскими”. У 1986 р. вийшов перший том 

дванадцятитомного наукового видання “Истории СССР”. Головним співредактором і 

редактором першої серії видання (1–6 тт.) був Б. Рибаков. Він також і провідний співавтор. 

Читаємо с. 511 першого тому з параграфу “Христианство и язычество”, автор якого – згаданий 

вчений, і натрапляємо на фрази: церква допомагала “укреплению молодой русской 

государственности”; “несомненна и ее роль в развитии русской культуры”; “русский народ 

дорогой ценой заплатил за тонкий яд” релігійної ідеології; “русские люди не были так 

религиозны” та ін.» [5, с. 97].  

Інший український вчений, Л. Залізняк наголошує: «…Офіційна радянська історіографія, 

продовжуючи традиції російської імперської історичної науки, вперто заперечувала право 

українознавців розглядати Київську Русь як перший етап державного буття українського 

народу. І зрозуміло, чому. Адже Київська Русь давно проголошена імперськими вченими 

найдавнішою стадією розвитку російської державності. Саме це сумнівне твердження стало 
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головним ідеологічним виправданням експансії Московської імперії на землі України, 

Білорусії, Східної Балтії. Протягом майже 500 років московські правителі заявляли свої 

династичні права на землі нібито найдавнішої російської держави Київська Русь і наполегливо 

добивалася здійснення цього права шляхом агресії на землі західних сусідів…» [2, с. 127]. 

Водночас «історія свідчить, що більшість великих народів Європи починають свою 

національну історію з постання своїх незалежних держав у ІХ–Х ст.ст. Перші незалежні 

Французька та Німецька держави виникли у 843 р. внаслідок розпаду імперії Карла Великого 

на французьку та німецьку частини. Найдавніше Англійське королівство і Празьке князівство 

чехів утворилося у ІХ ст. А у Х ст. починається державна історія поляків та мадярів. У той же 

час подібна середньовічна держава постала на українських етнічних землях. Тому виключення 

Київської Русі з української національної історії суперечить логіці історичного процесу» [2, 

с. 128–129]. 

На наше тверде переконання, Київська Русь – перше ранньосередньовічне українське 

державне утворення. За своєю сутністю – це феодальна поліетнічна імперія, яка утворилася в 

кінці ІХ ст., а саме в 882 р. і фактично розпалася на незалежні князівства в першій чверті ХІІ ст. 

(1132 р.). Радянські, сучасні російські і деякі українські науковці (зокрема, П. Толочко, 

М. Котляр, О. Моця та ін.) стверджують, що Київську Русь (Давньоруську державу) населяла 

давньоруська народність, на базі якої з часом сформувалися етноси росіян, українців і 

білорусів. Отже, Давня Русь зі столицею в Києві, на їх думку, колиска трьох братніх народів, 

серед яких російський – найперший. Автор не поділяє цю гіпотезу і вважає Київську Русь – 

давньоукраїнською державою, де вирішальним прискорювачем її утворення стали варяги 

(вікінги), а головним державотворчим стрижнем – автохтонне місцеве населення – давні 

українці. Щодо росіян і білорусів, то їх предки перебували на маргінесах (околицях) цієї 

багатоетнічної імперії, і лише з її руйнацією, змогли створити свої власні державні об’єднання, 

найбільш могутньою їх спадкоємницею була Московська Русь (Московія) [10, с. 266]. 

На наш погляд в контексті проблеми вивчення етнічної історії важливим злободенним і 

гострим питанням, яке руба постало як перед українським суспільством, так і перед 

вітчизняною наукою – це визнання на міждержавному і світовому рівнях голодомору 1932–

1933 рр. на українських етнічних землях як геноциду (етноциду) українського народу. На 

жаль, у сучасній Україні, так і поза її межами знаходиться чимало супротивників цього 

аксіоматичного твердження. Вони переконують громадськість у тому, що етноциду (геноциду) 

українського народу не було, а були лише сталінські репресії, від яких постраждали всі народи 

СРСР, у тому числі й українці. 

З цього приводу вчений Б. Савчук наголошує: «Реальною загрозою для збереження 

генофонду українського етносу став голодомор 1932–1933 рр. Багато дослідників звертає 

увагу на те, що він мав не стільки соціальні, скільки етнонаціональні причини. З першого 

погляду видається, що населення України гинуло залежно від місця свого проживання, а не 

від національної належності. Насправді ж порівняно з українцями росіяни майже не 

постраждали від голоду. Цей факт пояснюється тим, що останні перебували в містах, де 

смертність у 1932–1933 рр. фактично не зросла, а українці помирали лише тому, що мешкали 

на селі, де вони становили абсолютну більшість людності. Отже, голодомор став формою 

етноциду, вістря якого сталінське керівництво спрямувало саме проти українців» [7, с. 258]. 

Аналізуючи відомі факти про голод на інших територіях, де етнічна частка українців була 

невеликою або зовсім відсутньою, дослідник зазначає, що, наприклад, на «Поволжі після 

хлібозаготівель 1932 р. зерна залишилося приблизно стільки ж, скільки в Україні після 

хлібозаготівель 1931 р., але смертність у цьому російському регіоні була значно менша, бо там 

не застосовували заходів, які заздалегідь прирікали людей на голодну смерть. Завдяки 

“особливій політиці” голод обминув німецькі та грецькі поселення в Україні. У той же час 

“український сценарій” етноциду був повторений на Північному Кавказі, де проживало 3 млн. 

українців, передусім на Кубані, де вони становили 62% всього населення. На Північному 

Кавказі від голоду помер 1 млн. осіб, що остаточно спинило українізацію цього регіону. Прямі 
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й опосередковані втрати населення України від голодомору за різними даними становили від 

5 до 17 млн. осіб» [7, с. 259]. 

Отже, Голодомор 1932–1933 рр. був справжнім геноцидом (етноцидом) спрямованим на 

тотальне винищення українського етносу, який цілеспрямовано здійснювала більшовицько-

комуністична система та її карально-репресивні органи. Тому вчені-українознавці зобов’язані 

у своїх дослідженнях і виступах аргументовано розкрити справжню сутність подій горезвісних 

1932–1933 рр. та їх наслідки для етногенезу українців. 

Таким чином, проаналізувавши лише деякі актуальні проблеми української етнології в 

українознавчому вимірі, такі як: співвідношення професійного та аматорського підходу щодо 

вивчення української етнічної історії; проблема походження українського народу; питання 

щодо етнічної приналежності Києво-Руської держави і давньоруської народності та проблема 

визнання голодомору 1932–1933 рр. як етноциду українського народу, ми прийшли до таких 

висновків: По-перше, є гостра потреба актуалізації і використання новітніх викликів, щодо 

фахового аналізу нагальних проблем та методології розвитку українознавства ХХІ ст., які 

стосуються української етнології; по-друге, дослідження етнічної історії українського народу 

є одним із важливих напрямків як модерного українознавства, так і сучасного вітчизняного 

етнокультурного і етнонаціонального процесу на початку Третього Тисячоліття; по-третє, 

невідкладна необхідність написання і видання узагальнюючих аналітичних праць з 

етнологічної проблематики та потрібність професійним дослідникам української етнічної 

історії вміння широко пропагувати свої ідеї і напрацювання як серед громадян Української 

держави так і серед міжнародної спільноти; по-четверте, враховуючи кардинальні зміни в 

Україні, а саме: революцію Гідності, неоголошену російсько-українську війну, початок 

остаточного очищення українського суспільства від пострадянського минулого і спроба 

ліквідації кланово-олігархічних економічних відносин, українським науковцям загалом і 

вченим-українознавцям зокрема, треба спрямувати свої фахові дослідження в ім’я розбудови 

і побудови демократичної, правової, високотехнологічної і заможної Української Самостійної 

Соборної Держави. 
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PLACE OF UKRAINIAN ETHNOLOGY IN UKRAINIAN STUDIES 
The article analyzes the ratio of professional and amateur approach to the study of Ukrainian 

ethnic history; the problem of the origin of the Ukrainian people; the question of the ethnicity of the 

Kyiv-Rus’ state and the ancient Rus’ people and the problem of recognizing the Holodomor of 1932–

1933 as an ethnocide of the Ukrainian people. 
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ІДЕОЛОГІЧНЕ СПРЯМУВАННЯ ВИСТАВКОВОГО ПРОЄКТУ «СИЛА НАЦІЇ –  

В ЄДНОСТІ!» НАЦІОНАЛЬНОГО ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНОГО ЗАПОВІДНИКА 
«ПЕРЕЯСЛАВ» 

 
У статті досліджуються обставини та ідеологічне спрямування виставкового проєкту 

«Сила нації – в єдності!» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у 

взаємодії із суспільним громадським активом Переяславщини. Автори роблять спробу 

синтезувати фактаж частини виставкової та інших форм просвітницької діяльності 

Заповідника, проаналізувати вектор напрацьованих матеріалів виставкових проєктів через 

принципи історичної достеменності та хронологічної послідовності. 

Ключові слова: Переяслав, музей, виставковий проєкт, патріотичні заходи, Соборність 

України, Революція Гідності, артефакти, війна. 

 

Постановка проблеми. Минуло шість років після подій, які змусили говорити про 

Україну весь світ: більш ніж сотня загиблих і тисячі поранених на Майдані, зближення з 

Європою, звільнення від диктату Москви, анексія Криму, окупація частини Донбасу, 

російсько-українська війна. Унікальне явище, яке змінило світову безпеку, геополітику та 

історичний поступ України є складником сучасної історії та національної пам’яті. На жаль, 

для певної частини громадян ця важлива подія опинилася ніби поза історією та поза їхньою 

свідомістю. 

Доленосні події 2013–2014 рр. кинули виклик пострадянській системі та сколихнули 

процеси консолідації суспільства навколо ідеї української ідентичності. На тлі великих 

політично-суспільних зрушень подій сьогодення, відзначення Дня Соборності України стало 

демонструвати єдність і зрілість українського суспільства. В музейній діяльності 

НІЕЗ «Переяслав» його відзначення відбувалося через проведення низки виставок та 

культурних заходів патріотичного спрямування. 

Упродовж 2015–2020 рр. із метою висвітлення ролі переяславців у державотворчих 

процесах нової та новітньої історії України наукові співробітники НІЕЗ «Переяслав» 

здійснили ряд виставкових проєктів. Виставки проходили у межах Заповідника та інших 

закладів м. Переяслава-Хмельницького (нині м. Переяслав). Структура експозицій 

вибудовувалася відповідно до принципів історичної відповідності і хронологічної 

послідовності показу етапів боротьби за незалежність та соборність держави: Українська 

революція 1917–1921 рр., Революція гідності 2013–2014 рр., російсько-українська війна на 

Сході України. На виставках було представлено унікальні музейні предмети з фондової 

колекції Заповідника та автентичні речі, які належали учасникам революційних подій. 

Окремий розділ експозиції присвячено життю і діяльності доктора історичних наук, 

професора кафедри історії та культури України, учасника Революції Гідності, лідера місцевого 

Майдану Ярослава Олександровича Потапенка (1975–2016 рр.), який згуртував довкола себе 

свідомих патріотів в ім’я реалізації Української національної ідеї. 

Виставкові проєкти мали значний позитивний резонанс у суспільстві, зацікавили 

мешканців і гостей міста. Сьогодні, в умовах війни, зазначена тематика виставкових проектів 

є особливо актуальною і їх продовження спрямоване на виховання патріотизму та 

утвердження у свідомості молоді почуття гордості за Україну, за свій народ. 

Мета і завдання. У статті розкривається ідеологія спрямування виставкового проєкту 

2020 р. «Сила нації – в єдності!» НІЕЗ «Переяслав», який відбувся у КЗ КОР «Переяславський 

ліцей-інтернат «Патріот». Автори роблять спробу: 

 синтезувати фактаж виставкової та інших форм просвітницької діяльності Заповідника, 
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 проаналізувати вектор напрацьованих матеріалів виставкового проєкту крізь призму 

історичної достеменності та хронологічної послідовності, 

 означити вплив подій Майдану на формування історичної культури громадянського 

суспільства Переяславщини, його патріотичну спрямованість, що задає вектор усвідомленості 

та власної національної ідентифікації.  

Джерелом для дослідження стали матеріали наукової концепції продемонстрованої 

виставки «Сила нації – в єдності!», оригінальні документи періоду Української Народної 

Революції 1917–1921 рр. із фондів НІЕЗ «Переяслав» [6], спогади, інтерв’ю учасників 

революційних подій кінця ХХ – початку ХХІ ст., фото і відеоматеріали приватних архівів, 

автентичні речі, особисті документи, монографії [4; 5]. У збірнику наукових статей, 

присвяченому пам’яті доктора історичних наук, науковця Ярослава Потапенка була 

опублікована стаття у співавторстві О. Висовень та Ю. Фігурного, в якій згадується 

виставкова діяльність НІЕЗ «Переяслав» у зазначеному контексті [1, с. 39]; у 2018 р. вийшла 

друком стаття Н. Заїки, у якій автор дає стислу інформацію про початки реалізації 

національно-патріотичних виставкових проєктів у НІЕЗ «Переяслав» [3].  

Виклад матеріалу. У рамках відзначення Дня Соборності України 22 січня 2020 р. в 

приміщенні актової зали КЗ КОР «Переяславський ліцей-інтернат «Патріот» відбулася 

презентація виставки «Сила нації – в єдності!» (рис. 1), яку підготували наукові працівники 

НІЕЗ «Переяслав» Наталія Заїка, Ірина Бова, Віта Бова, Леся Гладун, Станіслав Дембіцький, 

Ірина Дунайна. Експозиція виставки розкриває етапи становлення державності України 1917–

1991 рр., події Євромайдану, Майдану та Революції Гідності, нинішньої російсько-української 

війні на Сході України. Представлені експозиційні матеріали висвітлюють роль переяславців 

у подіях як сторічної боротьби за свободу, незалежність і соборність українського народу, так 

і сучасності (рис. 2). 

Презентацію виставки модерував Юрій Бобровник, кандидат історичних наук, 

безпосередній учасник Революції Гідності та волонтерського руху Переяславщини, сотник 3-

ої сотні ім. Тараса Трясила Переяславського невоєнізованого полку. 

У ході презентації ліцеїсти 11-го класу надали історичну довідку про події 100-річної 

давнини періоду становлення Української Народної Республіки. У 1920 р. Україна воювала на 

два фронти: на заході – із Польщею, а на сході – із більш сильним ворогом – більшовицькою 

Росією. У квітні того ж року Симон Петлюра підписав Варшавський мирний договір між УНР 

і Польщею, щоб використати одного ворога (Польщу) проти іншого (Росії). Об’єднані 

польсько-українські війська зуміли звільнити Київ від більшовиків. Відбулася героїчна 

оборона Замостя, де відзначилися вояки VI січової стрілецької дивізії під проводом 

непересічної особистості полководця Марка Безручка. Через 100 років боротьба за 

суверенність України продовжується з тим же ворогом – Російською Федерацією. В 

неоголошеній російсько-українській війні загинуло понад 13 тисяч військових. Пам’ять 

полеглих вшанували покладанням квітів до меморіальної дошки випускнику ліцею «Патріот» 

Олександру Домашенку, що загинув в АТО 9 липня 2016 р. під час виконання бойового 

завдання поблизу смт. Луганське Бахмутського р-ну Донецької обл. Указом Президента 

України № 476/2016 від 27 жовтня 2016 р., «за особисту мужність і високий професіоналізм, 

виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 

військовій присязі», нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

На відкритті виставки слово мали: міський голова Тарас Костін, директор КЗ КОР 

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот» Василь Козій, заступник генерального директора 

НІЕЗ «Переяслав», кандидат історичних наук, професор Олександр Колибенко. Вони 

представили сучасні, незаангажовані політичними ідеологіями, наукові інтерпретації 

боротьби за соборність та незалежність України. 

Своїми спогадами про Революцію Гідності поділилися професор, доктор педагогічних 

наук Ганна Токмань та кандидат політичних наук Віталій Коцур, волонтер, військовий 

капелан отець Димитрій (Волошин). На заході були присутні мати Ярослава Потапенка 

Ганна Іванівна та його дружина Руслана. Присутні вшанували пам’ять Ярослава, який очолив 
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патріотичні сили Переяславщини та назавжди залишиться у пам’яті містян героєм і символом 

Майдану Переяслава. 

Командир 43-ої артилерійської бригади полковник Олег Дорохов розповів про важкий 

період становлення збройних сил у 2014–2015 рр. та про свою безпосередню участь у цьому 

важливому для України процесі. 

Поділилася своїми спогадами Галущенко Зоя Андріївна (мешканка с. Кожанка 

Фастівського р-ну Київської обл.), мати загиблого Андрія Галущенка, позивний «Ендрю». Її 

син Андрій – активіст Євромайдану, волонтер, колишній розвідник 1-го батальйону 

Національної Гвардії України ім. С. Кульчицького, був у складі мобільної групи, що боролася 

із контрабандою. Воював під Слов’янськом в районі Дебальцевого. Загинув у зоні проведення 

АТО 2 вересня 2015 р., посмертно нагороджений орденами «Народний герой України», «За 

мужність» ІІІ ступеня. Зоя Галущенко представила вірші власної збірки поезій «Кров серця 

переллю в слова» [2], які присвятила не лише своєму сину, а й усім синам України, загиблим 

на війні. 

На презентації виставки прозвучали патріотичні пісні у виконанні Миколи Товкайла, 

відомого бандуриста, цехмайстра Київського кобзарського цеху; Анни Іфтоді, директорки 

Переяславської дитячої музичної школи ім. П. Сениці; Ірини Чупис, учениці 5-го класу 

музичної школи; Юлії Кутової, ліцеїстки 8-го класу, та поезія у виконанні Анни Чепурної, 

ліцеїстки 10-А класу; на завершення – присутні акапельно виконали марш січових стрільців 

«Ой у лузі червона калина похилилася…». 

Виставка працювала з 22 по 29 січня 2020 р. і стала платформою для проведення низки 

заходів: 

 23 січня – «Волонтерський рух Переяславщини» за участі місцевих волонтерів. Своїми 

спогадами з ліцеїстами 10-А, 10-Б та 7-Б класів поділилися волонтери Інна Марченко та 

Микола Швиденко. Вони розповіли про зародження волонтерського руху на Переяславщині, 

про поїздки на Схід України, продемонстрували світлини найяскравіших моментів їх 

діяльності (рис. 3). 

 24 січня – зустріч із авторкою книги «Простір прихованого (Нотатки з військового 

шпиталю)» Р. Товкайло. Римма Іванівна розповіла про свої враження перебування на Майдані, 

про зустрічі із воїнами АТО, що проходили лікування та реабілітацію в Українському 

державному медико-соціальному центрі ветеранів війни (с. Циблі). З розповіді авторки, 

написанню книги «Простір прихованого» сприяло її знайомство з письменником Сергієм 

Сингаївським, який у січні 2017 р. відвідав цей Центр. Його роман «Дорога на Асмару» 

згуртував довкола себе бійців АТО, давши поштовх до їх спілкування про найактуальніші 

проблеми сьогодення. Уривки з книги Римми Товкайло – спогади воїнів ООС (АТО) про 

жорстокі реалії війни – у ході зустрічі озвучили учні ЗОШ № 2 м. Переяслава (керівник 

Наталія Литвин) у супроводі відеоряду (рис. 4). 

 25 січня – зустріч з кіборгом Леонідом Хмельковим. На зустрічі із ліцеїстами 8-го, 9-А 

та 11-го класів доброволець розповів про свій бойовий досвід. Він – контрактник з березня 

2014 р., служити пішов у 95-ту Житомирську аеромобільну десантну бригаду. Зі своїми 

побратимами пройшов Слов’янськ, Ясинувате, звільняв Лисичанськ. Поранення отримав 

22 січня 2015 р. у Донецькому аеропорту (рис. 5). 

 27 січня – зустріч з бандуристом М. Товкайлом, учасником революційних подій за 

незалежність України. Він розповів про історичні події княжої доби, козацькі часи, коли 

Російська імперія постійно знищувала українців та все українське; підкреслив, що свою 

батьківщину можна захищати не тільки зброєю, а й словом. Так робили кобзарі, які мали 

активну позицію у суспільстві, несли слово правди та свободи, за що їх переслідували та 

знищували. М. Товкайло виконав кілька найбільш відомих кобзарських пісень: кант про 

Св. Георгія, псалми про Воскресіння Ісуса Христа, історичну пісню про Байду Вишневецького 

та думу про Олексія Поповича (рис. 6). 

 28 січня – «На шляху до свободи» – зустріч з Оленою Гичко, юристом, активісткою 

переяславського та київського Майданів, волонтером. Слухачі – учні 9-Б класу ліцею 
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(керівник Анатолій Шмалій), студенти кафедри військової підготовки Переяславського ДПУ 

ім. Г. Сковороди та група військових в/ч А-3085 43-ої бригади на чолі з начальником 

військової медичної служби Василем Барсою. Олена Гичко поділилася своїми спогадами про 

революційні події 2013–2014 рр. Зазначила, що на акції протесту виходила усвідомлено, була 

прихильницею євроінтеграції, чітко усвідомлювала, що режим Януковича знищить Україну. З 

весни 2014 р., коли почалася війна на Сході, Олена Гичко продовжила свою діяльність як 

волонтер. Вона надавала юридичну допомогу, возила продукти харчування, передавала дитячі 

вітальні листівки бійцям у Маріуполь, Новотроїцьке, Волоноваху, Бахмут. Свою розповідь 

супроводжувала показом світлин з передової. Олена Гичко запропонувала реалізувати проєкт 

щодо спілкування між школярами міст Переяслава та Маріуполя для налагодження дружніх 

стосунків (рис. 7). 

 29 січня – «Неймовірна відвага і хоробрість юних сердець» – лекторій до дня Героїв 

Крут. Прозвучали повідомлення про історичні події під Крутами 1918 р., було 

продемонстровано уривки історичного фільму «Крути» режисера Олексія Шапарєва (рис. 8). 

 Отже, виставка «Сила нації – в єдності!» за короткий час діяльності в період з 

22 до 29 січня 2020 р. стала основою проведення низки зазначених патріотичних заходів, 

кількість і якість проведення яких показали позитивну динаміку росту ефективності роботи 

патріотично-культурного проєкту НІЕЗ «Переяслав», започаткованого 2015 р. 

Висновки і пропозиції. Україна є невід’ємною складовою єдиного європейського 

цивілізаційного та політичного простору. Проблема збереження національної ідентичності в 

умовах глобалізації стоїть досить гостро і неможлива без реалізації культурно-патріотичних 

заходів на місцевому рівні, які впливають на цілісність і єдність спільноти у векторі розвитку 

держави. 

Узагальнюючи вище сказане, ми прийшли до висновку, що: 

 науково-просвітницька діяльність співробітників НІЕЗ «Переяслав» має запит у 

суспільстві та реалізується як широкий спектр різних форм роботи у закладах міста; 

 виставковий проєкт 2020 р. відіграв важливу роль у формуванні культури історичної 

пам’яті учнів КЗ КОР «Переяславський ліцей-інтернат «Патріот» та громадськості 

Переяславщини; 

 для реалізації виставки була проведена пошукова роботу та зібрані артефакти та усні 

свідчення; 

 було проведено на базі даної виставки 6 тематичних заходів, диспут, прочитано понад 

12 год. лекторію; 

 озвучено та напрацьовуються плани консолідації суспільства через налагодження 

комунікативних контактів молоді міст-побратимів Переяслава та Маріуполя; 

 перспективою у реалізації зазначеної виставки є перехід від тимчасової до 

постійнодіючої музейної експозиції. 

Ідеологічне спрямування виставкового проєкту 2020 рр. «Сила нації – в єдності!» 

культурно-просвітницької діяльності НІЕЗ «Переяслав» має патріотичний вектор, що 

особливо актуально у історичному періоді продовження військової агресії Російської 

Федерації та нинішньої складної політичної ситуації в Україні. Даний проєкт, як і попередні, 

є інструментом масової культури, необхідним для закладання основи осмислення стратегії 

результатів соціально-політичних перетворень у державі та формування історичної культури 

соціуму. 
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Iryna Bova, Nataliia Zaika 

IDEOLOGICAL DIRECTION OF THE EXHIBITION PROJECT «THE UNITY IS 
THE NATION POWER!» OF NATIONAL HISTORICAL AND ETHNOGRAPHIC 

RESERVE «PEREIASLAV» 
Circumstances and ideological direction of the exhibition project «The unity is the nation power!» of 

National Historical and Ethnographic Reserve  «Pereyaslav» in cooperation with the public 

community of Pereiaslav region are studied in the article. The authors try to synthesize the facts of 

exhibition part and other forms of educational activities of the Reserve, to analyze the vector of 

developed materials of exhibition projects through the principles of historical authenticity and 

chronological sequence. 

Key words: Pereiaslav, museum, exhibition project, patriotic events, Unity of Ukraine, 

Revolution of Dignity, artifacts, war. 

 

 
Рис. 1. Учасники відкриття виставки «Сила нації – в єдності!». Актова зала КЗ КОР 

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». Автор фото І. Гайдаєнко. 22.01.2020 р. 
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Рис. 2. Загальний вигляд експозиції виставки «Сила нації – в єдності!». Актова зала КЗ КОР 

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». Автор фото І. Гайдаєнко. 22.01.2020 р. 

 
Рис. 3. Захід «Волонтерський рух Переяславщини». Актова зала КЗ КОР «Переяславський 

ліцей-інтернат «Патріот». Зліва направо: Інна Марченко, Микола Швиденко, учні ліцею.  

Автор фото Н. Заїка. 23.01.2020 р. 

 
Рис. 4. Зустріч із авторкою книги «Простір прихованого  

(Нотатки з військового шпиталю)» Риммою Товкайло. Актова зала КЗ КОР 

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». Групове фото ліцеїстів, перший ряд зліва 

направо: Римма Товкайло, Леонід Хмельков, Микола Товкайло, Наталія Заїка, Ірина Дунайна. 

Автор фото А. Шмалій. 24.01.2020 р. 
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Рис. 7. Захід «На шляху до свободи» – зустріч з Оленою Гичко. Актова зала КЗ КОР 

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». Автор фото І. Дунайна. 28.01.2020 р. 

 
Рис. 8. Захід «Неймовірна відвага і хоробрість юних сердець» до дня Героїв Крут. Актова 

зала КЗ КОР «Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». Групове фото ліцеїстів. 

Автор фото Л. Гладун. 29.01.2020 р.  

Рис. 5. Зустріч з кіборгом Леонідом Хмельковим. 

Актова зала КЗ КОР «Переяславський ліцей-

інтернат «Патріот». Автор фото І. Бова. 

25.01.2020 р. 

 

Рис. 6. Зустріч з бандуристом 

Миколою Товкайлом. Актова зала КЗ КОР  

«Переяславський ліцей-інтернат «Патріот». 

Автор фото Л. Гладун. 27.01.2020 р. 
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УДК 392.8 (=161.2) 
Людмила Хмельницька 

(Переяслав) 

 
ТРАДИЦІЇ ТА ФОРМИ ВІТАННЯ В СИСТЕМІ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНЦІВ 

 

У статті здійснено аналіз процесу еволюції традиційних форм вітання гостей в системі 

харчування українського народу в ретроспективі від найдавніших часів до сьогодення з 

урахуванням історичних, локальних та соціокультурних факторів впливу в тому числі й інших 

культур. 

Ключові слова: традиції, харчування, вірування, гостинність, вітання, доброзичливість, 

менталітет. 

 

Традиції харчування етносу зазнають певних трансформаційних змін як у глобальних 

проявах під впливом соціально-економічних чинників, так і в невід’ємно існуючих елементах, 

як то системі вітання гостей, що є прямим транслюванням ментальних рис народу. Цей 

історичний феномен є результатом колективної діяльності народу, що удосконалювалась 

протягом віків. Державна ж політика «радянського періоду» призвела до нівелювання 

глибинного змісту традиційних норм гостинності у системі харчування, вилучаючи з них 

автентичні ознаки нації. Національно-культурний ренесанс останніх десятиліть сприяв 

переосмисленню як духовної, так і матеріальної культурної спадщини, зокрема пізнанню 

традиційної гостинності в системі харчування українців. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного аналізу, узагальнивши 

матеріал зі сфери звичаєво-обрядової культури українців, простежити еволюцію системи 

гостинності українців, враховуючи історичні та етнорегіональні відмінності як синкретичного 

історико-етнографічного комплексу. 

Попри наявну історіографічну базу дослідження еволюції традиційної системи 

харчування та гостинності, тема потребує подальшого вивчення, за виключенням 

фрагментарних розвідок Л. Артюха [1; 2; 3; 4; 5], Хв. Вовка [6], О. Воропая [7], 

А. Пономарьова [13; 14; 15; 16], В. Русавської [17; 18; 19], І. Тарасюка [20] та інших. 
Як відомо, унікальність кожного народу проявляється у комунікації, оскільки саме ця 

сфера дає можливість концентрувати етнічні стереотипи з притаманною їм мовою знаків, 

символів, словесних формул, жестів, міміки тощо. Мова символів глибоко національна, 

визначається не лише набором своєрідних етнічних знаків, а й характером зв’язків із 

традиційним корінням. В українців система глибинних зв’язків дещо зруйнована, хоча нині 

має тенденцію до відновлення. 

Однією з найхарактерніших рис спілкування в середовищі українців вважається 

гостинність. Вона становить не тільки обов’язковий компонент способу життя, а й частину 

світосприймання, вірувань і повір’їв. Так, гостинність українських селян знайшла своє 

відображення у численних зразках народного фольклору: «Пошли, Боже, гостя, то й хазяїну 

добре», «Гість – на щастя», «Клади перед людей хліб на столі, будеш у людей на чолі» [12]. 

Вважалося, що гість був провісником добробуту і щастя. Ця традиція пізніше була 

відкоригована православ’ям, яке надало їй морально-релігійної спрямованості. 

За уявленнями східних слов’ян, Бог, а найчастіше його посланець, тобто гість (звідси – 

гостювати, пригощати, гостинець, гостиниця, а згодом заїжджі купці та їхні подарунки – 

гостина, шлях, яким вони їздили, – гостинець), ходив по землі поміж людей, прийнявши 

людську подобу. Отож, незнайомих перехожих сприймали з певною настороженістю: «Хто 

ти – чужинець або гість?». Не випадково, наприклад, на Поліссі збереглося архаїчне вітання 

подорожнього: «Щоб прихід твій був добрим», – власне, формула закляття проти недобрих 

намірів [10, с. 34]. Міфологічна основа гостинності з плином часу ритуалізувалася, зберігшись 

у багатьох звичаях, обрядових діях та піснях [10, с. 39]. Так, у найвідповідальніші моменти 
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життя люди кликали на допомогу Бога, Матір Божу, Спаса, Святий Хрест або ангелів, нерідко 

запрошуючи їх сісти у червоний кут («на покуть») за накритий стіл. 

В деяких регіонах і сьогодні побутує обряд полазника – зустріч першого відвідувача хати 

напередодні Нового року або Різдва, свого роду вісника доброго чи недоброго. Якщо 

полазник – людина щаслива, то і в хаті буде багатство, вдача та здоров’я; якщо людина 

неповажна, то з нею до оселі прийдуть злидні та хвороби. Найбажанішими в ролі полазника 

вважалися іноземці або діти – до них ставилися як до посланців іншого, божественного світу. 

Міфологізація гостя становила для українців зручну модель для спілкування не тільки з 

живими людьми, а й з потойбічними явищами. Так, давня назва однієї з хвороб – гостець – 

пов’язана з міфом про маленьку демонічну істоту, котра приходить до людини і може 

принести їй біду. Народна медицина рекомендувала хворому, окрім інших засобів, спробувати 

задобрити такого гостя, розтопивши, наприклад, для нього лазню. Гостем українці нерідко 

називали й небіжчика. «Зібратись у гості» – означало вмерти, оскільки вважалося, що смерть – 

це не кінець існування людини, а лише перехід до іншого світу. Звідси й обряди запрошення 

померлих родичів на урочисту вечерю, і ходіння до них у гості на могилу [16, с. 161]. 

Ці правила торкалися і традиції гостинності, яка в українському середовищі формувалася 

на основі не лише міфологічних уявлень, а й моральних принципів доброзичливого ставлення 

до ближнього [16, с. 162]. Саме тому українська гостинність вирізнялася особливою 

гуманністю. Із давніх-давен було заведено, що той, хто відвідає оселю, тривалий час 

вважається своїм, оскільки прилучається до духів цього дому, скуштувавши трапези або 

обігрівшись біля вогнища. Тому природно, що господарі робили все, щоб почастувати 

прибульця. З часом це переросло у звичай обов’язкового пригощання гостей. Зокрема, на столі 

завжди й неодмінно мали лежати кусень хліба та щіпка солі – ці головні атрибути не тільки 

слов’янського хлібосольства, а й прилучення до духів та божеств. Крім того, вважалося, що 

той, хто скуштує кусень хліба з сіллю, дістане господнє благословіння і ніколи не посміє 

скривдити того, хто частує[16, с. 164]. 

Головним у звичаї частування було таке правило: «Спочатку нагодуй людину, а потім 

вже й розпитуй її» [12]. При цьому вважалося непристойним дізнаватися в подорожнього або 

гостя про мету його приходу. У більш давні часи, перш ніж почастувати, господиня мила 

гостеві ноги. Про це повідомляли, зокрема, іноземні місіонери, котрі були вкрай здивовані 

таким проявом гостинності. Цей стародавній звичай протримався серед українців аж до 

XIX ст. (його опис подає, наприклад, Тарас Шевченко в поемі «Наймичка»), а відгомін його й 

дотепер почувається у весільній обрядовості, що збереглася подекуди на Волині, Поліссі, 

Північній Буковині та Слобожанщині: перед першою шлюбною ніччю молода згідно зі 

звичаєм гостинності миє ноги чоловікові [10, с. 165]. 

Щодо гостювання, то в українців воно не перетворилося (як, скажімо, у народів Кавказу 

або гагаузів) на норму звичаєвого права, а було й залишилося цілком у сфері моралі. Разом із 

тим хоча українська оселя була такою ж відкритою для кожного подорожнього, гостя або 

жебрака, як і у згаданих народів, деякі умови гостювання суворо регламентувалися. 

Наприклад, не прийнято було ходити в гості під час польових робіт. Засуджувалося 

гостювання і в будні дні – тоді родичів або сусідів відвідували лише у господарських справах, 

а ритуал прийому гостя в такому разі спрощувався [21, с. 53]. 

Поширеним правилом прийому гостя, котрий прийшов хоча б у звичайній справі, 

залишалося обов’язкове запрошення зайти до хати «хоча б на хвилинку». Гість повинен був 

переступити поріг хати, тобто виявити повагу до домочадців та їхніх предків, які, за повір’ям, 

мешкали під порогом [21, с. 56]. З цієї ж причини намагалися посадити гостя і за стіл, 

попередньо накривши його скатертиною і подавши хліба з сіллю; у південних районах України 

було прийнято подавати виноградне вино – «один келишок». Якщо гість нагодився під час 

обіду, його обов’язково саджали за спільну трапезу. Етичною нормою для гостя було 

покуштувати кожної страви, а на закінчення подякувати за хліб-сіль. Якщо ж гість з’являвся в 

інший час, його частували найкращим, що було у хаті. Якщо гість не мав часу пригощатися за 

столом, його садовили на лаву біля печі, протерши її чистою ганчіркою. Одне слово, гість так 
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чи інакше мусив присісти, оскільки у противному разі «старостам не сидіти у цій 

хаті» [21, с. 57]. Ритуал прийому значно ускладнювався, коли спеціально приходили в гості. 

Приводом для гостини слугували великі свята: Різдво, Трійця, Великдень, храмові свята, іноді 

недільні дні, а також сімейні урочистості – весілля, народний. 

Обов’язково сходилися на похорони і поминки. У деяких районах України число свят, 

коли можна було ходити в гості, обмежувалося. На Тернопільщині, наприклад, ходили лише в 

дні Івана та Михайла, на Одещині – на храмові свята. Щодо неділі, то у цей день скрізь по 

Україні збиралися тільки родичі [21, с. 59]. Прошені гості завжди приходили на обід. Кожна 

господиня вважала справою честі нагодувати й напоїти гостей так, щоб вони лишилися 

задоволеними. При цьому годилося припрошувати до кожної страви: «Прошу покірно: чим 

багаті, тим і раді, звиняйте!» [12, с. 149]. 

Форма частування також грала неабияку роль. До кожного з гостей господиня мала 

підійти з припросинами, інакше вони лишалися невдоволеними: «Було що їсти й пити, та 

принуки не було». За гостиною завжди спілкувалися, а у свята співали застільних пісень: 

«Погано жилося тим, у кого нема що їсти, нема пити, нема й роду, щоб 

поговорити» [12, с. 151]. Поважали гостей, які любили і вміли добре поїсти, і зневажали тих, 

котрі їли мало й погано: «Такий з нього їдець, як горобець», «Як хто їсть, так і 

робить» [12, с. 152]. 

Відповідно до народного етикету гості приходили за запрошенням. Воно лунало 

наприкінці кожного гостювання: «Приходьте вже й ви до нас», – зверталися гості до 

господарів. До приходу гостей ретельно готувалися – пекли хліб, готували святкові страви, 

іноді подарунки дітям, яких було прийнято залишати вдома. У гості йшли також із 

подарунками, які звичайно були простими – окраєць хліба та «горілка-сороківка» [12, с. 153]. 

Господарі по закінченні застілля також «віддарювали» гостей – хлібом та пирогами. 

Виняток становили гостини з приводу весілля чи народин: на них дарували рушники або 

хустки весільним чинам, черевики та чоботи – батькам молодої, крижмо – бабі-повитусі. Під 

час похорон при виконанні обряду прощі, поширеного серед гуцулів та бойків Українських 

Карпат, родина покійного роздавала всім присутнім на процесії речі: сорочки, ремені, 

перемітки тощо. 

Звичай дарування й віддарювання являв собою важливу, але не обов’язкову частину 

традиції звичайної, необрядової гостинності; подарунки виступали скоріше символами 

прихильності й дружби, ніж еквівалентами економічної цінності. Останніми вони стають 

пізніше, але це стосується, як правило, лише тих обрядів, котрі безпосередньо пов’язані з 

шлюбними угодами. 

Обов’язковий компонент української святкової гостини – трапеза. Під час трапези гостей 

садовили на найзручніші місця, а найдорожчих – на почесне місце, покуть. Господарі, як 

правило, не сідали за стіл, а прислуговували, постійно запрошуючи гостей їсти: господиня – 

жінок, господар – чоловіків [21, с. 63]. Гості ж перед кожною новою стравою чекали 

запрошення і розпочинали їсти тільки після неодноразової «принуки»; самостійно вони не 

сміли ні брати щось зі столу, ні виходити з-за столу. 

Таким чином процес трапези розтягувався надовго. Сигналом до його закінчення 

слугувало внесення хліба з сіллю. Словами «Спасибі за хліб, за сіль, за кашу і милість вашу» 

гості дякували господарям за гостину і гостинність [12, с. 157]. Вдячність за трапезу, згідно з 

давніми віруваннями, адресувалася не лише господарям, а й духам їхніх предків, а через них – 

самому Всевишньому. І всі присутні – співтрапезники – були ритуально об’єднані цією ідеєю. 

Така ідеологічна основа святкового застілля до того ж підсилювалася моральними 

чинниками – симпатіями до ближнього. Саме тому трапеза завжди була серцевиною 

української гостинності. Співчуття викликали старці, жебраки, прочани, убогі каліки, що жили 

милостинею. Їх вважали «божими людьми», жаліли, не відпускали без подаяння: шматка хліба 

з цибулею чи часником, огірка, іноді навіть шматка сала чи жмені пшона. 

З гостинністю тісно пов’язана благозичливість – система стереотипних форм, які 

виражають різноманітні сторони спілкування: вітання, прощання, поздоровлення, співчуття, 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

204 

вибачення, подяку тощо. Благозичливість неодмінно передбачає взаємність, по суті потребу у 

вдячності. Причому для виявлення благозичливості мають значення насамперед візуальні 

засоби і тільки потім – словесні. Багато ритуалів та обрядів українців являли собою дію без 

слів: тривале пояснення мети приходу старостів в обряді сватання замінялося лише 

застиланням столу принесеною з собою скатертиною, згода дівчини на шлюб – сором’язливим 

колупанням печі і т. д. Своєрідність мови благозичливості, зокрема, і визначає українство як 

спільність із притаманною їй системою стереотипів, спілкування, ментальності взагалі. 

Спілкування людей розпочинається, власне, з вітання. В українців воно становить досить 

складний ритуал, який включає і жести, і міміку, і фізичні контакти, і словесні формули. 

Загальнопоширеним способом вітання традиційно були рукостискання та слова «Добрий 

день» («Добрий ранок», «Добрий вечір») чи «День добрий». Ця стандартизована форма 

варіювалася по окремих регіонах [12, с. 158]. На Поліссі серед чоловіків прийнятим був потиск 

рук, а добре знайомі жінки при зустрічі цілувалися і обіймалися, говорячи «Слава Богу». На 

Волині чоловіки обов’язково знімали капелюха, а вітаючи жінку, цілували їй руку; звичною 

формою вітання тут було «Слава Ісусу» і відповідь – «Слава навіки». На Поділлі словесна 

формула була різною серед різних вікових категорій: молодь, вітаючись, казала «Добрий 

день» або «Слава Ісусу», старші – «Слава Богу». При цьому чоловіки обмінювалися 

рукостисканнями, жінки – поцілунками; руки тут було прийнято цілувати тільки близьким 

родичам та священикові. Проте у південних районах Поділля словесна формула вітання була 

іншою: «Добридень» або «Помагайбіг». У Галичині як привітання широко використовувалися 

поцілунки: жінки цілувалися в губи, чоловіки цілували руку жінкам, молодші цілували руку 

старшим, але, як правило, лише родичам або добре знайомим. У Північній Буковині, навпаки, 

більшого значення надавали словесним привітанням: чоловіки при зустрічі казали «Добрий 

день», «Доброго здоров’я», жінки – «Добридень». Рукостискання використовувалися тут між 

найближчими знайомими та у молодіжному середовищі; щодо цілунків, то було прийнято, 

щоб діти цілували руки старшим та хресним батькам, дорослі ж цілувалися тільки під час 

весілля. Зберігся тут і архаїчний звичай цілування ніг свекру та свекрусі молодою під час 

весільних обрядів [11, с. 194]. 

Кожний компонент привітання містить у собі глибокий сенс. Найбільш показовим є 

рукостискання, яке у різних комбінаціях побутує в широкому етнокультурному ареалі. У 

гносеологічному плані рукостискання належить до одного з засобів фізичних контактів. 

Відповідно ж до світоглядних уявлень українців будь-яке фізичне доторкання пов’язане з 

вірою в його магічну силу – здатність до передання як позитивних, так і негативних 

дій [11, с. 197]. 

Виходячи з цього люди регламентували і самі доторкання, і норми відстані між тими, що 

контактували. Якщо це був родич або добре знайома людина, від якої не могла виходити 

небезпека, дозволявся не просто потиск руки, а й інтимне доторкання – цілунок. Останні не 

обмежувалися лише з боку дітей, бо діти, за повір’ям, вважалися «чистими», не здатними 

принести лихо. Зважаючи на небезпеку шкідливої магії, що може передаватися через контакти, 

народ поступово сформував деякі стереотипи щодо уникання таких контактів. Не 

рекомендувалося, наприклад, вітати людей, які мали погану репутацію. Обмежувалися 

вітальні контакти і з жінками, оскільки серед них могли бути відьми. Не випадково в більшості 

регіонів України давня традиція приписувала чоловікові та жінці йти поруч, не доторкаючись; 

під руку йшли тільки під вінець. Обмежувалися доторкання і в молодіжному середовищі, 

оскільки вважали, що через них передається сексуальний потяг. А втім, у середовищі українців 

багато з стереотипів уникання досить швидко трансформувалися по мірі зростання 

економічної та соціальної незалежності молоді. Показником цього можуть бути, 

зокрема, танці, які вже у XVI–XVII ст. передбачали різноманітні дотики: до рук, плечей, 

талії [11, с. 199]. 

Доторкання людей при спілкуванні набувало іншої спрямованості, якщо воно 

освячувалося ритуалами. Весільна обрядовість, наприклад, розпочиналася з рукобиття, яке 

батьки наречених здійснювали на знак згоди. Центральним моментом весілля було з’єднання 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

205 

рук молодих над короваєм, що являло собою магічний акт скріплення клятви на вірність. Таку 

ж магічну силу мав і поцілунок. Коли виголошували клятву чи давали присягу, цілували хрест 

(у тому числі натільний), від чого, власне, і походить назва обряду – хресне цілування. Воно 

вважалося такою святою справою, що ніхто не смів його порушити якимись неправедними 

діями. По мірі утвердження християнства хресне цілування набувало більш ритуалізованих 

рис, розширюючи і діапазон використання: починає практикуватися ритуальне цілування ікон, 

різноманітних святинь і навіть не-святинь (наприклад, замка на церковних воротах 

нареченими – «щоб міцнішим був шлюб») [11, с. 201]. 

Поруч із релігійними в Україні продовжували побутувати й народні святині – хліб та 

сіль, а також земля, традиція цілування якої при виголошенні клятви бере початок від 

запорізького козацтва. Крім скріплення клятви, поцілунок мав і інші призначення в 

ритуалізованому житті українців. Головне з них – передання благозичливості та здоров’я. 

Цілували ж, у відповідності з давніми віруваннями та прийнятими нормами етикету, коли 

хотіли започаткувати обопільну симпатію, коли прагнули запобігти шкоді, коли намагалися 

заспокоїти дитину; щоб урятувати стадо, цілували чередника, цілували й свійських тварин – 

щоб приносили приплід. Поцілунок використовувався і як знак привітання, нерідко 

виливаючись у досить складний ритуал. В українців Північної Бессарабії, наприклад, гість 

звертався до господаря або господині з поздоровленням, на що ті відповідали вдячністю, потім 

усі цілували одне одному руку, якщо вважали себе рівними; коли ж один із них був старший 

роками або становищем у суспільстві, то цілував лише молодший, а старший тільки казав 

«спасибі». Така церемонія практикувалася при вітанні з усіма присутніми гостями, не 

розрізняючи статі. Серед східнослов’янських народів побутував навіть спеціальний обряд 

спокутування гріхів: напередодні Великого посту, у «прощену неділю», слід було просити 

один в одного прощення, для чого відвідували всіх рідних і знайомих і цілували їх. Подібна 

символічність цілунка виявлялася і у прощанні з померлим: українці цілували небіжчика у 

чоло.  

Переважання народної основи у традиціях благозичливості – характерна особливість 

культури спілкування українців, що виявляється, зокрема, в її символах. Одним із найбільш 

своєрідних є жест привітання – підняття рук догори як знак найвищого виявлення почуттів. 

Колись характерний для багатьох народів, він пізніше був використаний християнською 

церквою як символ звертання до Бога. З піднятими догори руками зображувалася Оранта, 

пізніше замінена Богоматір’ю з розкритими перед грудьми руками (у християнській Русі 

вперше закарбована в Софії Київській) – образом заступниці всіх людей. Поряд із 

християнізованою Орантою українська культура зберегла етнічний символ Берегині – жінки з 

піднятими до об’єкту шанування руками. Цей образ і дотепер залишається головним у 

міфопоетичних уявленнях та народному мистецтві українців. 

Отже, незважаючи на сучасні цивілізаційно-урбанізаційні процеси, традиційні етнічні 

стереотипи, зокрема і народна гостинність, залишаються основою сучасного спілкування, 

щоправда, виступаючи системою етикетних норм та правил поведінки без їх колишньої 

міфологізації. Натомість акцент зміщується на загальнолюдські цінності, закріплення яких у 

свідомості людей можливе тільки через національні форми їх виявлення. Тож будемо 

сподіватися, що з відродженням української нації відбуватиметься й оновлення тих рис, які 

традиційно були притаманні українцям, − гостинності, благозичливості, шанування й 

щиросердя. Звісно, що деякі рецепти гостинності втратили первісне смислове навантаження. 

Проте більшість із них залишаються унікальними духовними інвестиціями − гарантами 

успішного розвитку туризму навіть у ХХІ ст. 
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nutrition of the Ukrainian people in retrospect from ancient times to the present, taking into account 
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ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ ОЦІНОЧНИХ АКТІВ ГОСПОДАРСТВ ЖИТЕЛІВ 
С. В’ЮНИЩЕ ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКОГО Р-НУ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛ.: ЧАСТИНА ПЕРША 
 
У каталозі представлено оціночні акти господарств жителів с. В’юнище Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл., затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його 

перша частина сформована у вигляді таблиці на основі даних у наявних оціночних актах. 

Друга частина містить електронні копії цих документів, які зберігаються у хмарному 

середовищі та доступні за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1oJ0I0PAkPCpLXTbmdLfrcJ7Cfwm2d0P-/view?usp=sharing. 

Ключові слова: Переяславщина, с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської 

обл., оціночні акти, переселення, НІЕЗ «Переяслав». 

 

Минуло майже 50 років як Переяславщина втратила низку населених пунктів. Зокрема, 

села: Циблі, В’юнище, Козинці, Городище, Комарівка, Підсінне, Андруші, Зарубинці, 

Монастирок, Трахтемирів та хутори Чубуки, Гора, Борок, Гетьманів, Лісанєвичі, Слобода, 

Максимівка. На 1965 р. у їх межах проживало 7318 осіб [1, арк. 3-4]. Така ситуація виникла 

внаслідок створення водосховища Канівської ГЕС – другої сходинки Дніпровського каскаду 

ГЕС. Її проєкт було розроблено Українським відділенням проєктно-дослідницького інституту 

«УкрГідроПроєкт» ім. С. Я. Жука 12 грудня 1962 р., а безпосереднє будівництво розпочалося 

у 1964 р. і проводилося колективом управління «Дніпробуд» при участі 

«Спецгідроенергомонтаж», «Гідромонтаж», «Гідроелектромонтаж», «Гідроспецбуд», 

«Гідромеханізація». Вже 4 листопада 1972 р. відбувся запуск першого гідроагрегату, а 

16 квітня 1975 р. було введено в експлуатацію останній 24-ий [2, с. 414].  

Підготовка території під Канівське водосховище зумовило необхідність переселення 

жителів придніпровських сіл Переяслав-Хмельницького р-ну. 12 серпня 1963 р. було прийнято 

Постанову Ради Міністрів УРСР № 929 «Про заходи по переселенню населення і перенесенню 

на нові місця будівель і споруд у зв’язку з будівництвом Канівської гідроелектростанції» [1, 

арк. 19, 22]. Організацією переселення займалися Переселенське управління при Міністерстві 

сільського господарства і заготівель УРСР, переселенські відділи в обласних управліннях 

цього міністерства, облвиконкоми, райвиконкоми, колгоспне керівництво. Цей процес був 

досить складним, проходив у кілька етапів: 

 перший – підготовчий (1963 – 1966 рр.) – організація передумов для переселення 

(інвентаризація майна громадян, створення комісії «По вибору місць по переселенню в зв’язку 

з будівництвом Канівської ГЕС», розробка проектів забудови нових територій для 

проживання; 

 другий – безпосереднє переселення (1966 – 1973 рр.) – переселення мешканців сіл, які 

потрапляли в зону затоплення до нових місць проживання. 

Серед першочергових заходів по переселенню слід згадати інвентаризацію майна селян, 

яка полягала у визначенні кількості та стану споруд, зелених насаджень, що затоплювались. 

Для цього була затверджена районна оціночна комісія по інвентаризації будівель та іншого 

майна, члени якої в оціночних актах визначали вартість житлових та господарських будівель 

та споруд, витрати на посадку насаджень, транспортні витрати, кошти на оформлення 

документації на право домоволодіння. Саме ці відомості були основою для встановлення 

розміру компенсації власникам цих будівель [3].  

Такі оціночні акти були передані з архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної 

державної адміністрації до Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав». 

На жаль, деякі з них було пошкоджено через зберігання у неналежних умовах або взагалі 
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втрачені. Згадані документи мають відношення до багатьох сіл Переяслав-Хмельницького р-

ну, але першочергово розглянуто ті, що пов’язані із с. В’юнище, де на 1965 р. нараховувалося 

988 осіб. З метою введення їх до наукового обігу автором цього допису створено 

«Електронний каталог оціночних актів господарств жителів с. В’юнище Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл.». Він складається з двох частин. Перша – сформована у 

вигляді таблиці, яку наповнено на основі даних із наявних оціночних актів (314 позицій). У 

ній систематизовано основну інформацію про господарства жителів с. В’юнище, що значно 

полегшує подальше використання електронних копій цих документів. Таблиця значно 

спростить роботу та дасть можливість без зусиль знаходити необхідну інформацію про 

господарства мешканців колишнього с. В’юнище Переяслав-Хмельницького р-ну, а вже потім 

безпосередньо ознайомлюватися з оціночними актами тих господарств, які цікавлять в 

електронному вигляді. У таблиці подано наступні відомості з актів: 

 ПІП особи (як у оригінальному документі); 

 номер акту та число його складання; 

 ПІП власника та склад його сім’ї; 

 перелік об’єктів господарства; 

 перелік супровідних документів (за алфавітом); 

 наявність планів ділянки та будинку (позначається «+» чи «–»); 

 назва населеного пункту, до якого переїхав громадянин після переселення. 

Другу частину каталогу складають електронні копії документів: акт, інвентаризаційна 

картка, розрахункова підсобна відомість, довідка і різні супровідні документи. Вони підписані 

по ПІП власників і систематизовані в алфавітному порядку.  

Сам акт складався за нормативами та цінами з «1/1 – 1969 г.» у присутності власника 

подвір’я, заступника голови виконавчої районної Ради депутатів трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну Київської обл. УРСР (Головко І. С.) та членів оціночної комісії: від 

районного фінансового відділу (Костюк Г. Н.), старшого архітектора району (Бойко В. С.) або 

старшого землеупорядника району (Голубничий П. В.) та представника Державного комітету 

земельного та водного господарства (Мартинова І. І. або Герасимова Ю. Н. чи Міляра А. Є.). 

Документу присвоювали власний номер, зазначали дату укладання та адресу власника. У 

спеціальну таблицю під назвою «Затраты по переносу и сносу строений и сооружений» члени 

оціночної комісії вносили назви всіх наявних будівель та споруд, їх площу, висоту, об’єм та 

суму належної виплати в карбованцях. Ця інформація вказувалася на першій сторінці акту 

(рис. 1). На другій сторінці, в таблицях, зазначали: 

 «II. Для восстановления строений гр.               на новом месте с сохранением прежней 

кубатуры и назначения требуется новых материалов» – вказували перелік та кількість 

будівельних матеріалів, необхідних для будівництва на новому місці; 

 «III. Расходы по перевозке имущества и годных материалов, полученных от разборки 

строений» –перелік вантажів, відстань у кілометрах, вагу в тонах, кількість, ціну та суму в 

карбованцях, особливі відмітки; 

 «IV. Размер неиспользованных затрат по сооружениям на приусадебном участке» – вид 

невикористаних витрат, відстань у кілометрах, вагу в тонах, кількість, ціну в карбованцях, 

особливі відмітки; 

 «V. Затраты по пересадке плодовоягодных насаждений и стоимость возмещения 

неиспользованных затрат за переносимые насаждения» – назва рослини, кількість, вік, ціна, 

вага однієї рослини тощо; 

 «VI. Расчет затрат и наем временных квартир и путевые расходы гр.         » – квартирні 

(кількість членів родини, строк найму в місяцях, ціна на оного чоловіка, ціна загалом) та 

шляхові витрати (кількість членів родини, кількість діб, ціна надобу, загальна сума); 

 «VII. Прочие расходы». 
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Наступним елементом акту є інвентаризаційна картка, де зверху теж вказували номер, 

адресу, власника будівель та споруд, чисельний склад сім’ї та інколи – місце та рід діяльності 

власника. Далі зазначали:  

 «I. Описание усадьбы» – загальна площа садиби;  

 «II. Эскизная схема усадьбы» – поземельний план садиби;  

 «III. Поэтажный план основного строения М=1:100» – поповерховий план будинку; 

 «IV. Перечень строений и их размеры» – всі будівлі та споруди на території садиби та 

їх точні заміри; 

 «V. Описание основного строения – одноэтажное, двухэтажное» – матеріали, 

конструкції, обробка та розміри фундаменту, зовнішніх та внутрішніх стін, даху, підлоги, 

перекриття, вікон, дверей, печі та додаткових пристроїв; 

 «VI. Хозяйственные надворные постройки, сооружения и ограды» – інформація 

подавалася у вигляді таблиці із зазначенням назви споруди чи будівлі, порядкового номеру на 

поземельному плані, можливості її переносу, наявність фундаменту, стін, даху, перегородок, 

перекриття, підлоги, вікон, дверей, рік побудови та відсоток зносу; 

 «VII.Сводная ведомость инвентаризации плодовоягодных и декоративных 

насаждений» – таблиця, де зазначалася назва рослини, сорт, вік, кількість, ступінь 

пошкодження у відсотках; 

 «VIII. Сведения о наличии скота, птицы, фуража и  домашнего имущества» – відомості 

про велику та малу рогату худобу, домашнього птаха, наявність фуражу (сіно, солома та ін.), 

різне домашнє майно. 

Кожен акт був підписаний виконавцем, перевіряючою особою, власником садиби та 

головою сільської ради. 

До акту також додавалася розрахункова підсобна відомість для визначення вартості 

зносу та переносу будівель та споруд із зони водосховища Канівської ГЕС. Їй присвоювався 

відповідний номер. Документ містив інформацію про власника, назву й ціну споруд та 

будівель, вагу в тонах після демонтажу та вагу основних матеріалів, які необхідні для 

відновлення споруд на новому місці, дата укладання, відомості та підпис укладача. 

Крім цих документів, обов’язковою була наявність довідки, яка мала власний 

порядковий номер і надавалася власнику для підтвердження його права на компенсацію. У ній 

зазначали ім’я власника, дату і місце видачі, а також населений пункт, до якого переїздив 

громадянин (рис. 2). Ця довідка дає можливість окреслити ареал переселення мешканців с. 

В’юнища Переяслав-Хмельницького р-ну до інших населених пунктів. Аналіз цієї інформації 

переконує, що більшість людей переселялися до новопобудованого с. Циблі, трохи менше – 

до м. Переяслава та сіл Переяслав-Хмельницького р-ну (Хоцьки, Сомкова Долина, Пристроми, 

Воскресінське, Чирське, Пологи-Яненки, Мала Каратуль, Пологи-Вергуни, Дем’янці, 

Строкова), а також до інших міст та селищ України (Бориспіль, Черкаси, Київ тощо). Кілька 

сімей переселилися до Молдови. 

Також інколи до акту додавалися інші документи: копія свідоцтва про смерть, витяг із 

протоколу засідання виконавчого комітету В’юнищанської сільської Ради депутатів трудящих 

Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл. УРСР, заява до Переяслав-Хмельницького РВК 

відділу переселення, копія договору купівлі-продажу будинку тощо. 

Крім актів, які стосувалися окремих осіб у другій частині каталогу розміщено відомості 

про колгосп ім. Т. Шевченка, який було переміщено в с. Циблі та об’єднано з циблівським та 

козинським відділками [2, с. 417]. Це документи під номерами: № 1 від 25 квітня 1967 р. і № 

1/2 від 23 вересня 1970 р. (92 ст.), № 2 від 7 квітня 1967 р. і № 2/ 2 від 23 вересня 1970 р. 

(130 ст.). Вони містять повний опис колгоспного майна та його вартість для відшкодування. 

Загальний обсяг представлених електронних документів становить близько 5 ГБ. 

Електронні копії цих документів розміщені в хмарному сховищі та доступні за посиланням: 

https://drive.google.com/file/d/1oJ0I0PAkPCpLXTbmdLfrcJ7Cfwm2d0P-/view?usp=sharing. 

Оригінали оціночних актів зберігаються у відділі історичного краєзнавства НІЕЗ «Переяслав». 
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Створення цього електронного каталогу є першою спробою публікації таких матеріалів 

для подальшого їх використання дослідниками. Надалі планується продовжити роботу із 

опрацювання оціночних актів інших сіл та хуторів Переяслав-Хмельницького р-ну. Загалом, 

це дозволить створити загальну базу даних цього типу документів, що стосуються населених 

пунктів, які потрапили в зону затоплення. 
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Victoria Vovkodav 

ELECTRONIC CATALOG OF EVALUATION ACTS OF FARMSTEAD IN THE 
VILLAGE VYUNISHCHE OF PEREYASLAV-KHMELNYTSKY DISTRICT KYIV 

REGION: PART ONE 
The catalog presents the evaluation acts of farmstead in the village Vyunishche of Pereiaslav-

Khmelnytskyi district Kyiv region. It was flooded during the construction of Kaniv Hydroelectric 

Station. The first part is a table. It is formed based on the data of these evaluatio acts. The second 

part contains electronic copies of these documents. They can be found at 

https://drive.google.com/file/d/1oJ0I0PAkPCpLXTbmdLfrcJ7Cfwm2d0P-/view?usp=sharing. 

Key words: Pereiaslav region, village Vyunishche Pereiaslav-Khmelnytskyi district Kyiv 

region, evaluation acts, emigration, National Historical and Ethnographic Reserve «Pereiaslav». 
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Рис. 1. Перша сторінка оціночного акту господарства Чиркова Ю.С., 1970 р. 

 
Рис. 2. Довідка видана Чиркову Ю.С., 1971 р. 
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№ 

п/п 

ПІП 

(мовою 

оригіналу) 

№ Акту ПІП власника 

господарства та 

відомості про 

склад сім’ї за 

актом 

Перелік 

об’єктів 

господарства 

за актом 

 

Супровідні документи 

(через нумерацію, за 

алфавітом) 

 

 

Пла

ни 

Назва 

населеного 

пункту, до 

якого 

переїхав (ла). 

після 

виселення 

д

і

л

я

н

к

и 

б

у

д

и

н

к

у 

1.  Андрушко Иван 

Иванович 

№121/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Андрушко Иван 

Иванович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа з 

брусків 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №793 на 

Андрушка Івана 

Івановича від 26 грудня 

1970 р. 

2. Інвентаризаційн

а картка №118. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№121. 

(1553,64 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельнтцького 

р-ну Київської 

обл. 

2.  Андрушко Иван 

Мусиевич 

№119/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Андрушко Иван 

Мусиевич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

ВбиральняОго

рожа плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

Огорожа із 

дроту 

1. Довідка 

переселенця №37 на 

Андрушка Івана 

Мусійовича від 10 

лютого 1972 р. 

2. Інвентаризаційн

а картка №116. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№119. 

(2573,20 крб). 

+ + м. Бориспіль 

Київської обл. 

3.  Андрушко Мотря 

Степановна 

№159/2 

від 10 

січня 

1972 р. 

Андрушко 

Григорий 

Степанович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №475 на 

Андрушко Мотрю 

Степанівну від 16 

жовтня 1970 г. 

2. Інвентаризацій

на картка №156. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№159 

(3042,51 крб). 
4. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 9 

червня 1969 р.  

+ 

 

+ с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

4.  Андрушко Павел 

Степанович 

№166/2 

від 22 

грудень 

1970 р. 

Андрушко Павло 

Степанович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай-

свинарник 

Погріб-яма 

Колодязь 

Уборная 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №110 на 

Андрушка Павла 

Степановича від 1 

квітня 1971 г. 

2. Інвентаризацій

на картка №163. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№166. 

(3034,58 крб). 

+ + Мікрорайон 

Борисівка 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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5.  Андрушко Сергей 

Григорьевич 

№136/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Андрушко Сергий 

Григорович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральняплет

ена 

Вбиральнядощ

ата 

Ворота 2 шт. 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №492 на 

Андрушка Сергія 

Григоровича від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №133. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№136.  

(2816,50 крб). 

 

+ + с. Овруч 

Овручського р-

ну 

Житомирської 

обл. 

6.  Батрак Настя 

Трофимовна 

№27/2 від 

10 грудня 

1971 р. 

Батрак Настя 

Трохимовна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

Плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №618 на 

Батрак Настю 

Трохимівну від 2 грудня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №26. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№27  

(672,75 крб). 
4. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

20 травня 1966 р. 

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-на Київської 

обл. 

7.  Батюшенко 

Василий 

Пантелеймонович 

№307/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Батюшенко 

Василий 

Пантелеймонович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Житловий 

будинок новий  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №365 на 

Батюшенка Василя 

Пантелеймонович від 3 

серпня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №303. 

(2453,77 крб). 
 

  Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

8.  Безушенко 

Галина 

Владимировна 

№б/н/2 

від 14 

квітня 

1970 р. 

Безушенко 

Галина 

Владимировна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №54 на 

Безушенко Галину 

Володимирівну від 15 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №308. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1240,00 крб). 

+ + с. Хоцьки  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

9.  Билоха Василий 

Яковлевич 

№б/н 

см. №224 

від 3 

жовтня 

1966 р. 

 Сарай 

Сарай-

прибудова 

Погріб 

Колодязь 

Вбиральна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №741 на 

Билоху Василя Яковича 

від 16 грудня 1969 р. 

2. Довідка на 

Билоху Василя Яковича 

про продаж житлового 

будинку. 

3. Догорвір 

купівлі-продажу 

  ур. Біле Озеро 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 
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 будинку Карман 

Олексадра Івановича 

(копія)..п 

4. Заява до 

оціночної комісії від 22 

липня 1966 р. Білохи 

Василя Яковича про те, 

що він зараз не 

проживає в с. В’юнище і 

продав будинок без 

прибудов.  

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№224 

(397,39 крб). 
10.  Білько Гнат 

Федотович 

№19/2 

від 30 

березня 

1970 р.. 

Білько Гнат 

Федотович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погріб 

Ганок 

Вбиральня 

Огорожа різна 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №584 на 

Білька Гната 

Федотовича 

2. від 15 грудня 

1969 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №18. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№19 

 (3248,08 крб.). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну 

Київської обл. 

11.  Билько Дмитрий 

Федотович 

№234/2 

від 9 

грудня 

1970 р. 

Билько Дмитрий 

Федотович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа з 

колючого 

дроту 

1. Довідка 

переселенця №1186 на 

Білька Дмитра 

Федотовича від 25 

грудня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №231. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№234 

(2647,65 крб). 

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

12.  Билько Мария 

Федотовна  

№225 від 

24 

жовтня 

1964 р. 

Билько Мария 

Федотовна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №469 на 

Билько Марію 

Фидотівну від 31 серпня 

1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №222. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№225 

 (799,59 крб). 

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

13.  Білько Надежда 

Антоновна 

№18/2 

від 

9 квітня 

1970 р. 

Білько Надія 

Антоновна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

штахетна 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №388 на 

Білько Надежду 

Антоновну від 28 липня 

1969 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №17. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№18 

(2844,70 крб). 

+ + м. Черкаси 

Черкаської обл. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

215 

14.  Билько Олена 

Николаевна 

№35/2 від 

30 березня 

1970 р. 

Билько Олена 

Николаевна 

 

2 особи  

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погріб 

Ганок 

Вбиральня 

Погріб 

Огорожа різна 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №274 на 

Билько Елену 

Николаевну від 15 

травня 1969 р. 

2. Витяг з 

протоколу №16 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

23 грудня 1966 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №34. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№35 

(2748,01 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №054 298 Білька 

Левка Луковича від 13 

грудня 1966 р. (копія).. 

 

+ + м. Бориспіль 

Київської обл. 

15.  Билько Павел 

Дмитриевич  

№120/2 

від 2 

квітня 

1970 р. 

Білько Павло 

Дмитрович 

 

1 особа 

Житловий 

будинок  

Сарай-

прибудова 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №181 на 

Білька Павла 

Дмитровича від 17 

травня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №117. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№120 

(1296,63 крб).  

+ + с. Сомкова 

Долина 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

16.  Билько Параска  

Захаровна 

№311 

від 18 

жовтня 1964 

р. 

Білько Приська  

Степанівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

 

1. Довідка 

переселенця №205 на 

Билько Параску  

Захаровну від 28 

листопада 1962 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №306. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№311  

(679,34 крб). 

+ + м. Київ 

17.  Билько Приська  

Степановна 

№47 

від 5 січня 

1965 р. 

Білько Приська  

Степанівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №525 на 

Білько Пріську  

Степанівну від 24 

вересня 1966 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №45. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№47  

(679,34 крб). 

+ + м. Київ 

18.  Билько Сергей 

Филиппович 

№? Билько Сергей 

Филиппович 

 

6 осіб 

- 1. Інвентиризацій

на картка №1. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№1  

(2328,41 крб). 

- - - 
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19.  Билько Степан 

Федотович 

№16/2 

від 10 

квітня 

1970 р. 

Білько Степан 

Федотович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №484 на 

Білька Степана 

Федотовича від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №16, №17.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№16 

(2604,28 крб). 

+ + - 

20.  Бойко Настя 

Зиньковна 

№72/2 

від  

15 вересня 

1971 р. 

Бойко Яков 

Ефимович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Горожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №265 

Бойка Якова 

Юхимовича від 16 

червня 1971р. 

2. Інвентаризацій

на картка №70. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№72  
(2430,69 крб). 
4. Протокол 

засідання виконавчого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської ради №24 від 

10 грудня 1971 р. 

5. Свідоцтво про 

смерть №505-606 Бойка 

Якова Юхимовича від 7 

березня 1971 р. 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

21.  Бойко Василий 

Федорович 

№53/2 від 

14 квітня 

1970 р. 

Бойко Василь 

Федорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

дощана 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №267 на 

Бойка Василя 

Фидоровича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №54. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№56 

(2097,42 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

22.  Бойко Григорий 

Ефимович 

№4/2 від 

14 

березня 

1970 р. 

Бойка Григорий 

Ефимович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь  

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №4 на 

Бойка Григорія 

Юхимовича від 29 

липня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №4. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№4 

(2694,77 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

23.  Бойко Мария 

Олексіівна 

№3/2 від 

11 

березня 

1970 р. 

Бойко Параска 

Матвеевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

 

1. Витяг з 

протоколу засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

22 травня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №90 на 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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Бойко Марію Олексіївну 

від 7 січня 1974 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №3. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№б/н  

(2008,40 крб). 
 

24.  Бойко Меланья 

Андреевна 

№29/2 

від 30 

вересня 

1971 р. 

Бойко Федор 

Ефремович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/7 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

 

1. Довідка 

переселенця №724 на 

Бойко Мелашку 

Андріївну від 25 

листопада 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №28. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№29 

(1850,55 крб). 
4. Свідоцтво про 

смерть №505 535 Бойка 

Федора Єфремовича від 

20 червня 1971 р. 

5. Витяг з 

протоколу №12 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

29 червня 1971 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

25.  Бойко Николай 

Иванович 

№25/2 

від 4 

березня 

1970 р. 

Бойко Иван 

Григорович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/7 

Огорожа 

плетена 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №165 на 

Бойка Миколу 

Івановича від 7 травня 

1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №24. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№25 

(2340,82 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

26.  Бойко Михаил 

Мефодиевич 

№40/2 від 

25 

березня 

1970 р. 

Бойко Михайло 

Мефодиевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Курник 

1. Довідка 

переселенця№ 90 на 

Бойка Михайла 

Мефодієвича від 19 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка № 39 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№40  

(1823,93 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

27.  Бойко Наталка 

Федоровна 

№21/2 

Від 10 

березня 

1970 р. 

Бойко Наталка 

Федоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №256 

Бойко Наталка 

Федорівна від 13 квітня 

1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №20. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№21 

(2321,19крб). 

+ + м. Київ 

Київська обл. 
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28.  Бойко Алексей 

Григорьевич 

№48/2 

від 2 

березня 

1970 р. 

Бойко Олексій 

Григорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Огорожа з 

колючого 

дроту 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №67 на 

Бойка Олексія 

Григоровича від 15 

березня 1971 р. 

2. Інветиризаціна 

картка №46. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№48 

(2283,43 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницьго р-

ну 

Київської обл. 

29.  Бойко Степанида 

Ивановна 

№124/2 

від 10 

січня 

1972 р. 

Бойко Степанида 

Ивановна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №59 на 

Бойко Степаниду 

Іванівну від 15 березня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 7 

квітня 1966 р. 

3. Інвентаризацій

на відомість №121. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№124 

(2356,11 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

30.  Бойко Федора 

Григорьевна 

№28/2 від 

11 

березня 

1972 р. 

Бойко Федора 

Григоровна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева  

Ворота 

Хвіртка 

Вбиральня 

1. Витяг з 

протоколу №14 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

25 жовтня 1966 р. 

2. Довідка 

переселенця №714 на 

Бойко Федору 

Григорівну від 25 

листопада 1976 р. 

3. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 4 

липня 1968 р. 

4. Інвентаризацій

на відомість №27. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№28 

(1951,36 крб).  

+ + -Переяслав-

хмельницький 

р-н Київської 

обл. 

31.  Бузницкий 

Николай 

Петрович 

№24/2 від 

17 березня 

1970 р. 

Бузницький 

Олена Сесоевна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Колодязь 1/6 

Огорожа 

плетена 

Ворота  

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №792 на 

Бузницького Миколу 

Петровича від 25 

вересня 1970 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №23. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№24 

(2367,53 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

219 

32.  Бурдун Мария 

Миколаевна 

№207 від 

11 жовтня 

1964 р. 

Бурдун Мария 

Миколаевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Колодязь 1/2 

 

1. Довідка видана 

Бурдун Марії 

Миколаївні від 9 квітня 

1965 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №204. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№207 

(1259,00 крб).  

+ + - 

33.  Буряк Варка 

Яковлевна 

№215/2 

від 11 січня 

1972 р. 

Буряк Варка 

Яковлівна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сіни 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Огорожа з кол. 

дроту 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №557 на 

Буряк Варку Яковну від 

27 червня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №215. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№215 

(2612,53 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

34.  Буряк Онисия 

Федоровна 

№205/2 

від 10 

грудня 

1970 р. 

Буряк Онисія 

Федоровна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №258 на 

Буряк Онисію 

Федорівну від 13 квітня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №202. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№205 

(3490,09 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

35.  Буряк Федор 

Иванович 

№300/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Буряк Федор 

Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь ж/б 

колець 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

дощата 

Ворота 

Хвіртка  

Ганок 

4. Довідка 

переселенця №619 на 

Буряка Федора 

Івановича від 2 грудня 

1971 р. 

5. Інвентаризацій

на відомість №296. 

6. Підсобна 

розрахункова відомість 

№300/2 

(2518,34 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

36.  Васильченко 

Василий 

Семенович 

№73 

від 13 

березня 

1965 р. 

Васильченко 

Василь 

Семенович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 1/3 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Хвірточка 2 

шт. 

1. Довідка 

переселенця №643на 

Васильченко Василя 

Семеновича від 31 

жовтня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №71. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№73  

(1086,03 крб). 

+ + с. Засупоївка 

Яготинського р-

ну 

Київської обл. 
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37.  Васильченко 

Семен Гапонович 

№71/2 від 

30 березня 

1970 р. 

Васильченко 

Семен Гапонович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 3 шт. 

1. Довідка 

переселенця №55 на 

Васильченко Семена 

Гапоновича від 5 

лютого 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №69. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№б/н  

(2998,44 крб). 

+ + с. Засупоївка 

Яготинського р-

ну 

Київської обл. 

38.  Вересоцкий 

Петро Иванович 

№75/2 від 

18 лютого 

1970 р. 

Вересоцький 

Петро Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №132 на 

Вересоцького Петра 

Івановича від 15 грудня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №73. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№75  

(876,24 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської 

обл. 

39.  Веривский Сава 

Михайлович 

№160/2 від 

29 грудня 

1970 р. 

Веривський Сава 

Михайлович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

дощана 

Огорожа 

плетена 

Ворота 3 шт. 

Хвіртка 

4. Довідка 

переселенця №646 на 

Верівського Саву 

Михайловича Петра 

Івановича від 8 жовтня 

1971 р. 

5. Інвентаризацій

на картка №157. 

6. Підсобна 

розрахункова відомість 

№160/2  

(3246,87 крб).. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської 

обл. 

40.  Вовк Іван 

Карпович 

№224 від 21 

листопада 

1965 р. 

Вовк Иван 

Карпович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

1. Довідка 

переселенця №72 на 

Вовка Івана Карповича 

від 2 лютого 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №221. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№224/б/н 

(633,61 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 

41.  Вовк Карпо 

Матвеевич 

№81 від 

16 

березня 

1966 р. 

Вовк Карпо 

Матвийович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №167 на 

Вовка Карпа 

Матвеевича від 25 

березня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №78. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№81 

(706, 64 крб). 

+ + с. Колбасна 

Рибницкого р-

на, Молдова 

42.  Войдашенко 

Антон 

Степанович 

№189/2 

від 30 

квітня 

1970 р. 

Войдашенко 

Антон 

Степанович 

Войдашенко 

Оксана Гнатовна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 1/2 

Сарай 1/2 

Сарай1/2 

Сарай 1/2 

Погріб-яма 1/2 

Погріб-яма 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №30 на 

Войдашенка Антона 

Степановича від 11 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №186-187. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№189 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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 (1400,67 крб). 

43.  Войдашенко 

Борис 

Тимофеевич 

№229/2 

від 17 

квітня 

1970 р. 

Войдащенко 

Борис 

Тимофиевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена  

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №645 на 

Войдашенка Бориса 

Тимофійовича від 8 

жовтня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №226. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№229 

(2394,87 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

44.  Войдашенко 

Оксана Игнатовна 

№190/2 

від 19 

травня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 1/2 

Сарай 1/2 

Сарай 1/2 

Сарай 1/2 

Погріб-яма 1/2 

Погріб-яма 1/2 

Погріб-яма 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №69 на 

Войдашенко Оксану 

Гнатівну від 15 березня 

1971 р. 

2. Підсобна 

розрахункова картка 

№140 

(1223,08 крб). 

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

45.  Войдашенко 

Параска Евсеевна 

№228/2 

від 12 

січня 

1972 р. 

Войдашенко 

Параска Овсеевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №863 на 

Войдашенко Параску 

Овсіївну від 25 жовтня 

1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 3 

квітня 1968 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №225. 

4. Підсобна 

розрахункова картка 

№14 

(1703,31 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

46.  Войдашенко 

Ульяна 

Григорьевна 

№125/2 

від 10 

січня 

1972 р. 

Войдашенко 

Уляна Григоровна 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

Колодязь 1/2 

1. Довідка 

переселенця №354 на 

Войдашенко Уляна 

Григоровна від 26 

травня 1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 6 

грудня 1965 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №125. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№229 

(2340,02 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

47.  Войцях Лукерья  

Трохимовна 

№30 від 24 

листопада 

1964 р. 

Войцях Лукеря  

Трохимивна 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

 

1. Довідка 

переселенця №601 на 

Войцях Лукеря  

Трохимівна 

від 2 листопада 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№48. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№50 

(698,68 крб). 

+ + - 
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48.  Войцах Мария 

Иосипавна  

№106 від 

17 

березня 

1966 р. 

- Житловий 

будинок  

Сарай 1/2 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №670 на 

Войцах Марію 

Йосипівну від 22 

листопада 1969 р. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№106  

(454,29 крб).  

- - с. Білецьківка 

Кременчуцьког

о р-ну 

Полтавської обл 

49.  Войцах Степан 

Иванович 

№78/2 від 

9 березня 

1970 р. 

Войцях Степан 

Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Огорожа 

жердева 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №1178 на 

Войцяха Степана 

Івановича від червня 

1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №75. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№78 

(1895,47 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

50.  Войцях Иван 

Николаевич 

№63/2 від 

10 квітня 

1970 р. 

Войцях Иван 

Миколаевич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

Ворота 

 

1. Довідка 

переселенця №93 на 

Войцяха Івана 

Миколайовича від 4 

березня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №61. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№63 

(2207,44 крб). 

+ + с. Пристроми 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

51.  Войцях Палажка 

Никодимовна  

№105/2 

від 12 

квітня 

1970 р. 

Войцях Палажка 

Никодимовна 

Войцях Мария 

Йосиповна 

 

1-2  

особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 1/2 

частина 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №257 на 

Войцях Палажку 

Никодимівну 

2. Інвентаризацій

на картка №102-103. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№72  

(769,23 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл 

52.  Войцях Сергей 

Петрович 

№113/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Бойко Мария 

Павловна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №355 на 

Войцях Сергія 

Петровича від 26 травня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №110. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№113 

(2475,24 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

53.  Ганжа Марина 

Григорьевна 

№139 

від 

3 березня 

1966 р. 

Ганжа Марина 

Григоровна 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №561 на 

Ганжу Марина 

Григорівна від 28 

вересня 1966 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №136. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№?  

(1330,32 крб). 

+ + с. Семенівка 

Баришівського 

р-ну 

Київської обл. 
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54.  Гаранда Лукерья 

Петровна 

№132/2 

від 11 

грудня 

1970 р. 

Гаранта Лукерья 

Петровна 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок  

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погрібна яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №756 на 

Гаранду Лукерю 

Петрівну від 15 грудня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №129.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№132/2 

(3172,62 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

55.  Гаранда Михайло 

Семенович 

№130/2 

від 29 

грудня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота  

Огорожа 

дощана 

1. Довідка 

переселенця№648 на 

Гаранду Михайла 

Семеновилаа від 8 

жовтня 1971 р.  

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№30/2 (1840,68 крб). 

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

56.  Гаранда Павло 

Степанович 

№36/2 від 

10 квітня 

1970 р. 

Гаранда Павло 

Степанович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб 

Хвіртка  

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердева 

Вбиральня  

3. Довідка 

переселенця №186 на 

Ганду Павла 

Степановича від 19 

травня 1971 р. 

4. Інвентиризацій

на картка №36. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№?  

(1491,01 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

57.  Гаранда Степан 

Павлович 

№117/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Гаранда Степан 

Павлович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь  

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

жердеві 

1. Довідка 

переселнця №226 на 

Гаранду Степана 

Павловича від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №114. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№117 

(2548,38 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

58.  Герасименко 

Оришка Петровна 

№103/2 

від 10 

травня 

1970 р. 

Трипуз Григорий 

Митрофанович 

Трипуз Оксана 

Марковна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 1/2 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

Ворота 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №365 на 

Герасименко Оришку 

Петрівну від 5 травня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №100-101.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№103  
(1195,00 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

59.  Годун Василь 

Ларионович 

№69/2 від 

28 грудня 

1970 р. 

Годун Василь 

Ларионович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай  

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №51 на 

Годуна Василя 

Ларионовича від 12 

січня 1973 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

2. Інвентаризацій

на картка №266.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№269  
(1879,99 крб).  

60.  Годун Григорії 

Антонович 

- - - 1. Довідка 

переселенця №? 

2. Інветиризаційн

а картка №? 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№286 

(2772,66 крб). 
 

- - - 

61.  Годун Григорий 

Ларионович 

№97/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Годун Григорий 

Ларионович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 2 шт. 

Хвірточка 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №202 на 

Годуна Григорія 

Ларіоновича від 7 

червня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №94. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№97 

(2591,31крб). 

+ + с. Воскресінське 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

62.  Годун Иван 

Григорьевич 

№171/2 

від 14 

грудня 

1970 р. 

Годун Иван 

Григорович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай  

Сарай  

Сарай  

Погріб-яма  

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №95 на 

Годун Івана 

Григоровича від 24 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №168. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№171/2 

(2812,28 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

63.  Годун Ларион 

Андреевич 

173/2 від 

8 лютого 

1965 р. 

Годун Ларион 

Андриевич 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт 

Хвіртка  

Колодязь 1/2 

1. Довідка 

переселенця №678 на 

Годуна Ларіона 

Андрійовича від 19 

листопада 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №170 

(1100,00 крб). 

+ + с. Чирське 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

64.  Годун Михайло 

Федорович 

№94/2 

Від 22 

червня 

1970 р. 

Годун Михайло 

Федорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №254 на  

Годуна Михайло 

Федорович 

від 13 квітня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №91. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№94 

(2158,37крб). 

+ + - 
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65.  Годун Елена 

Мокивна 

№209/2 

від 28 

грудня 

1970 р. 

Годун Олена 

Мокивна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №58 на 

Годун Олену Моківну 

від 15 березня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 4 

вересня 1973 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №206. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№209 

(1857,63 крб).  

+ + - 

66.  Годун Оришка 

Степановна 

№206/2 

від 13 

квітня 

1970 р. 

Годун Оришка 

Степановна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №719 на 

Годун Оришку 

Степанівну від 25 

листопада 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №203. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№206 

(2223,57 крб).  

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

67.  Годун Параска 

Архиповна 

№92/2 від 

9 грудня 

1971 р. 

Годун Параска 

Архиповна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота  

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №421 на 

Годун Пріську 

Архипівну від 15 

жовтня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

28 січня 1969 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №89. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№92 

(2393, 90 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

68.  Годун Петро 

Степанович 

№172 від 

15 січня 

1964 р. 

Годун Петро 

Степанович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №473 на 

Годун Петра 

Степановича від 9 

серпня 1968 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №169. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№172 

(1352, 17 крб). 

 

+ + с. Колонщина 

Макарівського 

р-ну Київської 

обл. 

69.  Годун Приська 

Арсентевна 

№263/2 

Від 17 

вересня 

1971 р. 

Годун Пріська 

Арсентіївна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

Ворота  

 

1. Довідка 

переселенця №? На 

Годун Пріську 

Арсентіївну від 16 

червня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

12 березня 1968 р.  

3. Інветиризаційн

а картка №280. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№263 

(2352,11 крб).  

70.  Годун Федор 

Ларионович 

№114/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Годун Федор 

Ларионович 

 

7 особ 

 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 2 шт. 

Огорожа 

дощата 

суцільна 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №815 на 

Годун Федора 

Ларионовича від 7 січня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №111. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№114 

(2195,39 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

71.  Горбенко Параска 

Куприяновна 

№306 від 

20 

жовтня 

1964 р. 

Горбенко Параска 

Куприяновна 

 

7 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

дощата  

 

1. Довідка 

переселенця №418 на 

Горбенко Параску 

Купріянівну від 14 

липня 1974 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №302. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№306 

(1249,25 крб). 

+ + с. Чирське 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

72.  Гусак Явдоха 

Титовна 

№191/2 

від 22 

квітня 

1970 р. 

Гусак Явдоха 

Титовна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №717 на 

Гусак Євдокія Титовну 

від 25 листопада 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №188. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(2441,91 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

73.  Данько Настя 

Кирилловна 

№219/2 

від 14 

квітня 

1970 р. 

Данько Настя 

Кирилівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

Плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота з 

брусків 

1. Довідка 

переселенця №500 на 

Данько Настя Кирилівну 

від 16 жовтня 1970 г. 

2. Інвентаризацій

на картка №216. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№219  
(1522,26 крб).. 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

74.  Данько Антонини 

Григоровна 

№214/2 від 

16 квітня 

1970 р. 

Данько Антонини 

Григоровна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

дощата  

Огорожа 

плетена  

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №655 на 

Данько Антоніну 

Григорівну від 8 жовтня 

1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №211. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№214 

(2042,53 крб). 
 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

227 

75.  Данько Варка 

Михайлівна 

№291/2 

від 13 січня 

1972 р. 

Данько Варка 

Михайлівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №351 на 

Данько Варку 

Михайлівну від 26 

травня 1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

14 грудня 1964 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №287. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№291 

(2212,19 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

76.  Данько Варка 

Сидоровна 

№278/2 від 

12 січня 

1972 р. 

Данько Варка 

Сидоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №113 на 

Данько Варку 

Сидорівну від 6 квітня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК у 

відділ переселення від 

25 січня 1966 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №274. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№278 

(1714,91 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

77.  Данько Василий 

Анисимович 

№196/2 

від 19 

квітня 

1970 р. 

Данько Федора 

Омельяновна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота жердеві 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №232 на 

Савенка Василя 

Антоновича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №193. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№196 

(1442,90 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

78.  Данько Вера 

Алексеевна 

№265/2 

від 24 

березня 

1970 р. 

Данько Панас 

Дмитрович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №478 на 

Данько Веру Олексіївну 

від 16 жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №262. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№265 

(2319,56 крб). 

+ + с. Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

79.  Данько Галина 

Петровна 

№187/2 

від 22 

квітня 

1970 р. 

Данько Иван 

Ониськович  

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огрожа 

плетена 

Огрожа 

жердева 

Ворота жердеві 

1. Витяг з 

протоколу №187 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

19 травня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №29 на 

Данько Галину Петрівну 

від 16 лютого 1971 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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3. Інвентаризацій

на відомість №184. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№187 

(1778,29 крб).  
80.  Данько Ганна 

Михайловна 

№289/2 від  

22 квітня  

1970 р. 

Данько Ганна 

Михайловна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Огрожа  

плетена 

Огрожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця№58 на 

Данько Ганну 

Михайлівну від 16 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №285. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№289  
(1051,02 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

81.  Данько Гапка 

Ивановна 

№305/2 

від 

10 грудня 

1970 р. 

Данько Гапка 

Івановна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Ганок 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №621 на 

Данько Гапку Іванівну 

від 2 жовтня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №301. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№305 

(2204,36 крб). 

+ + с. Засупойлівка 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

82.  Данько Григорий 

Иванович 

№296/2 

від 30 

квітня 1970 

р. 

Данько Григорий 

Иванович 

 

4 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота з 

брусків 

1. Довідка 

переселенця №71 на 

Данько Григорія 

Івановича від 15 березня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №292. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№296 

(2619,43 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

83.  Данько Данило 

Николаевич 

№220 від 

3 січня 

1965 р. 

Данько Данила 

Миколаевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь1/3 

Огорожа 

Плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №492 на 

Данька Данилу 

Миколайовича від 10 

вересня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №217.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№220  

(1647,42 крб). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

84.  Данько Иван 

Григорович 

№299/2 

від 29 

квітня 

1970 р. 

Данько Иван 

Григорьевич 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Колодязь 1/3 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №163 на 

Данька Івана 

Григоровича від 29 

квітня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №295.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1773,12 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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85.  Данько Лида 

Григорьевна 

№298/2 

від 12 

лютого 1970 

р. 

Данько Лида 

Григорьевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Огрожа 

плетена 

Хвірточка  

1. Довідка 

переселенця №641 на 

Данько Ліду 

Григоріївну від 8 

жовтня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №294. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№298  

(1915,90 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

86.  Данько Микола 

Григорович 

№186 від 

10 

жовтня 

1964 р. 

Данько Микола 

Григорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Орогожа 

жердева 

Ворота жердеві 

1. Довідка 

переселенця №659 на 

Данько Миколу 

Григоровича від 15 

листопада 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №183. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№186 

(1062.73 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 

87.  Данько Николай 

Ониськович 

№213/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Данько Миколай 

Ониськович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма без. 

обл. 

Погріб-яма 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №1144 на 

Данько Миколу 

Ониськовича від 18 

грудня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №210. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№213 

(1489,01 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

88.  Данько Ничипор 

Іванович 

№243/2 від 

28 лютого 

1970 р. 

Данько Нечипор 

Іванович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай  

Сарай пристр. 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Колодязь 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №984 на 

Данько Ничипора 

Івановича від 27 жовтня 

1972 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №240. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№243 

(2591,28 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

89.  Данько Оксана 

Дмитриевна 

№280 від 

25 

жовтня 

1964 р. 

Данько Оксана 

Дмитриевна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №518 на 

Данько Оксану 

Дмитрівну від 31 серпня 

1968 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №276. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№280 

(968,68 крб). 

+ + с. Хоцьки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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90.  Данько Оксана 

Федоровна 

№204/2 

від 11 

січня 

1972 р. 

Данько Оксана 

Федоровна  

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь ½ 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Огорожа  

жердева 

1. Довідка 

переселенця №233 на 

Данько Оксану 

Федорівну від 16 червня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

17 березня 1965 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №201. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№204 

(2351,14 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

91.  Данько Олена 

Григорівна 

№297/2 

від 20 

березня 

1970 р. 

Данько Олена 

Григорівна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Погріб-яма 

Огорожа 

дощата  

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена  

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №481 на 

Данько Олену 

Григорівну від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №293. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№297/2 

(2042,25 крб).  

+ + с. Софіївка 

Згурівський р-

ну Черкаської 

обл. 

92.  Данько Олена 

Леонтиевна 

№304/2 

від 19 

квітня 

1970 р. 

Данько Олена 

Леонтиевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №240 на 

Данько Олену 

Леонтіївну від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №300. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№304 

(1520,20 крб). 

+ + м. Київ 

93.  Данько Оришка 

Алексеевна 

№192/2 

від 23 

квітня 

1970 р. 

Данько Федор 

Прокопович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

Ворота 

1. Витяг з 

протоколу №20 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

25 листопада 1965 р. 

2. Довідка 

переселенця №718 на 

Данько Оришку 

Олексіївну від 25 

листопада 1971 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №? 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№192 

(2530,69 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №? Данька 

Федора Прохоровича 

від 2 вересня 1965 р. 

(копія).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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94.  Данько Палажка 

Кирилловна 

№281 від 

2 

листопад

а 1964 р. 

Данько Палажка 

Кириливна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Житловий 

будинок новий 

1. Довідка 

переселенця №513 на 

Данько Палажку 

Кирилівну від 23 

вересня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №277. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№281 

(1235,96 крб). 

+ + с. Пологи-

Яненки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

95.  Данько Параска 

Прокоповна 

№202 від 

21 

жовтня 

1964 р. 

Данько Параска 

Прокоповна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №501 на 

Данько Параску 

Прокопівну від 19 

вересня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №288. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№292 

(552,77 крб).  

+ + с. Мала 

Каратуль 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

96.  Данько Праска 

Сергіївна 

№101/2 

від 3 

квітня 

1970 р. 

Данько Праска 

Сергіївна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

1. Довідка 

переселенця №357 на 

Данько Праску 

Сергіївну від 26 травня 

1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №98. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№101 

(895,62 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

97.  Данько Серафима 

Григоровна 

 

- Данько Серафіна 

Григоріївна 

 

6 осіб 

- 1. Довідка 

переселенця №230 на 

Данько Серафіна 

Григоріївна від 16 

червня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

10 березня 1968 р. 

3. Інветиризаційн

а картка №154. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№154 

(1707,24 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницьго р-

ну 

Київської обл. 

98.  Данько Сергий 

Иванович 

№158/2 

від 5 

квітня 

1970 р. 

Пилипенко Ганна 

Андреевна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Вбиральня 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №55 на 

Данько Сергія Івановича 

від 15 березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №155. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1435,20 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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99.  Данько Сергей 

Федотович 

№218/2 

від 

3 квітня 

1970 р. 

Данько Сергий 

Федорович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/3 

1. Довідка 

переселенця №705 на 

Данька Сергія 

Фидоровича від 23 

грудня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка№215. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№218  

(1713,83 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

100.  Данько Степан 

Йовтухович 

№261/2 від 

15 квітня 

1970 р. 

Данько Степан 

Йовтухович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №241 на 

Данько Степана 

Явтуховича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №258. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№261 

(962,03 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

101.  Данько Тетьяна 

Емельяновна 

№259/2 від 

13 серпня 

1971 р. 

Данько Иван 

Олексеевич 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Вбиральня 

1. Виписка з 

протоколу№24 від 18 

грудня 1970 р. 

2. Довідка 

переселенця №340 на 

Данько Тетяну 

Емільянівну 

від 14 липня 1971 р. 

3. Інветиризаційн

а картка №256 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№259 

(2255,22 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №505-367 

Данька Івана 

Олексійовича від 8 

грудня 1970 р.  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

102.  Данько Федоська 

Кондратовна  

№249 від 

25 

жовтня 

1964 р.  

Данько Федоська 

Кондратовна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

 

1. Довідка 

переселенця№690 на 

Данько Федосію 

Кондратівну від 13 

листопада 1968 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №246. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№249 

(872,28 крб).  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

103.  Данько Христя 

Григорівна 

№221/2 

від 15 

квітня 

1970 р 

Данько Христя 

Григровна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця№64 на 

Данько Христю 

Григорівну від 16 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №218. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№221 

 (1686,05 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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104.  Данько Яков 

Кирилович 

244/2 

Від 10 

грудня 1971 

р.. 

Данько Яков 

Кирилович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №620 на 

Данько Якова 

Кириловича від 2 грудня 

1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №241. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№244 

(1975,94 крб). 

+ + м. Київ 

105.  Демяненко Иван 

Пантелеймонович 

№232/2 

від 5 

березня 

1970 р. 

Демяненко Иван 

Пантелеймонович 

 

7 осіб 

Житловий 

будинок 

Житловий 

будинок 

«Ганок» 

Сарай 

Сарай 

Погрібна яма 

1. Довідка 

переселенця №637 на 

Дем’яненка Івана 

Пантелеймоновича від 

15 грудня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №229. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№232 

(1739,36 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

106.  Демяненко 

Мелашка 

Леонтиевна 

№290-а 

від 12 

квітня 

1970 р. 

Демяненко 

Милашка 

Леонтиевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

 

1. Довідка 

переселенця №15 на 

Дем’яненко Мелашку 

Леонтіївну від 1 березня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №286. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1095,44 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

107.  Денисенко 

Анатолий 

Сергийович 

№150/2 

від 5 

квітня 

1970 р. 

Лукавенко 

Параска Петрівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма  

Колодязь з ж/б 

кілець 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №353 на 

Денисенко Анатолія 

Сергійовича від 26 

травня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №147. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№150 

(2239,02 крб). 
4. Свідоцтво про 

право на спадщину на 

Лукавенко Параску 

Петрівну від 14 червня 

1967 р. 

 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 
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108.  Денисенко 

Василий 

Олексеевич 

№126/2 

Від 30 

березня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

пристроєний 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

ВбиральняОго

рожа плетена 

Огорожа 

штахетна 

1. Підсобна 

розрахункова відомість 

№126 

(2408,52 крб). 

- - - 

109.  Денисенко 

Василий 

Петрович 

№165/2 

від 28 

грудня 

1970 р. 

Денисенко 

Василь Петрович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огоржа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №155 на 

Денисенка Василя 

Петровича від 13 

лютого 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №162. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№65/2 

(1836,62 крб). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

110.  Денисенко Иван 

Федорович 

№298/2 

від 25 

березня 

1970 р. 

Денисенко Иван 

Федорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №434 на 

Денисенка Івана 

Федоровича від 16 

серпня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №298. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№298/2 

(2264,89 крб). 

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

111.  Денисенко Сергей 

Васильевич 

№53/2 

від 7 квітня 

1970 р. 

Денисенко Сергій 

Васильович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб 

Погріб 

Вбиральня 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №423 

Денисенко Сергій 

Васильович від 9 серпня 

1969 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№51. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№53 

(2209,87 крб). 
 

+ + с. Бабачиха 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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112.  Денщик Ганна 

Емельяновна 

№270/2 

від 4 квітня 

1970 р. 

Денщик Ганна 

Омельянівна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 3 

шт. 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Сарай 3 шт. 

1. Заява до 

відділу переселення 

Переяслав-

Хмельницького 

Райвикомкому від 22 

березня 1965 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№267. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№270 

(1942,02 крб). 
 

+ + - 

113.  Денщик Мария 

Ивановна 

№162/2 

від 9 грудня 

1971 р. 

Денщик Катерина 

Пилиповна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Огорожа 

жердева 

 

1. Довідка 

переселенця №617 

Денщик Марію Іванівну 

від 2 грудня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№158. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№161 

(1261,00 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

114.  Дзюба Яков 

Йовхимович 

№93 

від 1 

листопада 

1964 р. 

Дзюба Яков 

Йовхимович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

 

1. Довідка 

переселенця №553 

Дзюбу Якова 

Юхимовича від 13 

жовтня 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№90. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№161 

(285,86 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

115.  Дрозд Иван 

Степанович  

№12/2  

від 13 

березня 

1970 р. 

Дрозд Иван 

Степанович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/5 

Вбиральня 

Огорожа  

плетена 

1. Довідка 

переселенця №25 на 

Дрозда Івана 

Степановича від 9 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №12. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№12  

(1820,45 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

116.  Загребельна 

Христя 

Прохоровна 

№231 від 16 

жовтня 

1964 р. 

Загребельна 

Христя 

Прохорівна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №239 на 

Загребельну Христю 

Прохорівну від 18 

червня 1966 р. 

2. нвентиризацій

на картка №248. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№251 

(992,88 крб). 

+ + с. 

Констянтинівка 

Мелітопольсько

го р-ну 

Запорізької обл. 
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117.  Зима 

Гапка Євгеньевна 

№55/2 

від 5 квітня 

1970 р. 

Зима 

Гапка Ивановна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Сарай 

1. Довідка 

переселенця №363 на 

Зиму Гапку Євгенівну від 

30 травня 1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

17 березня 1965 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №53. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№55 

(1205,28 крб). 

+ + с. Нечипорівка 

Яготинського р-

ну 

Київської обл. 

118.  Зима Максим 

Евгеньевич 

№116/2 

від 24 

березня 

1970 р. 

Зима Максим 

Ивгенович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №614 на 

Зиму Максима 

Євгеновича від 2 червня 

1971 р.  

2. Інвентаризацій

на відомість №113. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№116 

(1428,79 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

119.  Иваненко Илько 

Викторович 

№247 від 

20 

листопад

а 1964 р. 

Иваненко Илько 

Викторович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

 

1. Довідка 

переселенця №431 на 

Иваненка Илька 

Викторовича від 25 

серпня 1966 р.  

2. Інвентаризацій

на відомість №247. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№116 

(1386,25 крб).  

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

120. К

ал

ач 

Калач Григорий 

Овсеевич 

№2/2 від 

3 березня 

1970 р. 

Калач Григорий 

Овсеевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 2 

шт. 

Ворота 

Хвіртка 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №667 на 

Калача Григорія 

Овсійовича від 29 

серпня 1972 р.  

2. Інвентаризацій

на відомість №2. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№2 

(2600,80 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

121.  Караван Олена 

Андреевна 

№195/2 

від 11 

січня 

1971 р. 

Караван Олена 

Андриевна  

 

3 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №865 на 

Караван Олену 

Андріївну від 25 липня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №192. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№195 

(1827,22 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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122.  Караван Тетяна 

Михайловна 

№182/2 

від 9 

квітня 

1970 р. 

Караван Мотря 

Михайловна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

камиш. 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №252 на 

Караван Тетяну 

Михайлівну від 13 

квітня 1972 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №? 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1779,01 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

123.  Карман Архип 

Семенович 

№282/2 

від 15 

березня 

1970 р. 

Карман Архип 

Семенович 

 

7 осіб 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 2 шт. 

 

1. Довідка 

переселенця №642 на 

Карман Архипа 

Семеновича від 8 

жовтня 1971 р. 

2. Довідка 

переселенця №223 на 

Карман Архипа 

Семеновича від 2 січня 

1973 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №278. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№282/2 

(2000,47 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

124.  Карман Василий 

Архипович 

№175/2 

від 6 

квітня 

1970 р. 

Карман Василь 

Архипович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

штахетні 

Хвіртка 

1. Інвентаризацій

на картка №172. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№175 

(1218,99 крб). 

+ + - 

125.  Карман Ганна 

Миколаївна 

№31 від 18 

лютого 

1966 р. 

Карман  

Фелимон 

Харитонович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №497 на 

Карман Ганну 

Миколаївну від 18 

вересня 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №30. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№31 

(1409,58 крб). 
4. Витяг з 

протоколу №20 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

25 листопада 1965 р. 

5. Свідоцтво про 

смерть №495 354 

Карман Філімона 

Харитоновича від 24 

листопада 1965 р. 

(копія). 

+ + м. Бориспіль 

Київської обл. 
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126.  Карман Гапка 

Евдокимовна 

№49/2 від 5 

березня 

1970 р. 

Карман Марко 

Зинькович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай-

пристройка 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа з 

дроту 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №215 на 

Карман Гапку 

Євдокимівну від 5 

жовтня 1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

29 березня 1972 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №47. 

4. Підсобна 

розрахункова 

відомість№49 

(2558,53 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть№499 448 

Кармана Марка 

Зіньковича від 7 лютого 

1970 р. 

+ + с. Соколівка 

Жашківського 

р-ну Черкаської 

обл. 

127.  Карман Женька 

Матвеевна 

№242/2 

від 12 

лютого 1970 

р. 

Карман Женька 

Матвиевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

 

1. Довідка 

переселенця №431 на 

Карман Эвгенію 

Матвіївну від 7 жовтня 

1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №239. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№242 

(1571,68 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

128.  Карман 

Іван Іванович 

№23 від 25 

березня 

1966 р. 

Карман Иван 

Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь1/6 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа  

жердинова 

 

1. Довідка 

переселенця №561 на 

Карман Івана Івановича 

від 24 серпня 1968 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№22. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№23 

(1582,08 крб). 
 

+ + с. Хоцьки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

129.  Карман Марина 

Омельяновна 

№210/2 

від 30 

травня 

1970 р. 

Карман Марина 

Омельяновна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця № 642 на 

Карман Марину 

Омелянівну від 5 грудня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №207. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№210 

(1840,53 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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130.  Карман Марія 

Михайлівна 

№262/2 від 

8 березня 

1970 р. 

Карман Мария 

Михайловна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №628 на 

Карман Марію 

Михайлівну від 10 

травня 1972 р.  

2. Довідка 

переселенця №230 на 

Карман Марію 

Михайлівну від 13 січня 

1973 р. 

3. Інветиризаційн

а картка №259 

(2449,73 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

131.  Карман Николай 

Васильевич 

№118/2 

від 3 

квітня 

1970 р.  

Нечай Мотря 

Йосиповна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №789 на 

Карман Миколу 

Васильовича від 9 

червня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №115. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№118  

(1892,37 крб).  

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

132.  Карман Милашка 

Пилиповна 

№239/2 

від 18 

квітня 1970 

р. 

Карман Милашка 

Пилиповна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №346 на 

Карман Мелашку 

Пилипівну від 5 травня 

1973 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №236. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№239 

(2084,28 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

133.  Карман Мусий 

Васильович 

№176/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Карман Мусий 

Васильович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 

Хвіртка 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №163 на 

Карман Мусія 

Васильовича від 14 

лютого 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №173. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№176 

(2162,87 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

134.  Карман Никифор 

Федорович 

№156 від 

7 квітня 

1965 р. 

Карман Нечипор 

Федорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

1. Довідка 

переселенця №596 на 

Карман Нечипора 

Федоровича від 18 

жовтня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №153. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№156  

(1230,50 крб).  
 

+ + с. Воскресінське  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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135.  Карман Приська 

Мусиевна 

№273/2 

від 22 

квітня 

1970 р. 

Карман Приська 

Мусиевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №498 на 

Карман Пріську 

Мусіївну від 16 жовтня 

1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №270. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№273 

(1490,26 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

136.  Карман Приська 

Якимовна 

№283/2 

від 19 

квітня 

1970 р. 

Карман Приська 

Якимовна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №237 на 

Карман Пріську 

Якимівну від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №279. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1303,25 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

137.  Карман Сергей 

Архипович 

№184/2 

від 24 

квітня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №28 на 

Карман Сергія 

Архиповича від 10 

березня 1971 р. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№184 

(391,78 крб). 

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

138.  Карпенко Иван 

Васильевич 

№212 від 

9 жовтня 

? р. 

Карпенко Иван 

Васильович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №601 на 

Карпенка Івана 

Васильовича від 30 

жовтня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №209 

(503,65 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

139.  Карпенко Оришка 

Андреевна 

№211/2 

від 9 

грудня 

1970 р. 

Карпенко Оришка 

Андриевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №716 на 

Карпенко Оришку 

Андріївну від 25 

листопада 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №208. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№211 

(1921,11 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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140.  Кириченко 

Анатолій 

Ефимович 

№79/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

КириченкоЙовхи

м Йовтухович 

 

8 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Витяг з 

протоколу засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

9 вересня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №255 на 

Кириченко Анатолія 

Єфимовича від 13 квітня 

1972 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №76. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№79 

(1966,15 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

141.  Козаков Микола 

Григорьевич 

№8/2 від 

10 квітня 

1970 р. 

Козаков Микола 

Григорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/3 

Вбиральня 

Огорожа 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №473 на 

Козакова Миколу 

Григоровича від 4 

листопада 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №8. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№8 

(2064,33 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

142.  Коник Василий 

Семенович 

№129 від 

16 

лютого 

1965 р. 

Коник Василь 

Семенович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 2 шт. 

Огорожа 

плетна 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №45 на 

Коника Василя 

Семеновича від 24 січня 

1967 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №126. 

3.  Підсобна 

розрахункова відомість 

№129 

(1631,83 крб). 
 

+ + с. Роздольне 

Каланчацького 

р-ну 

Херсонської 

обл. 

143.  Кривошей 

Василий 

Иванович 

№169/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Кривошей Василь 

Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай Погріб-

яма 

1. Довідка 

переселенця №145 на 

Кривошея Василя 

Івановича від 26 квітня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №166. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№169 

(1688,79 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

144.  Кривошей Иван 

Филипович 

№231/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Кривошей Пилип 

Тарасович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №829 на 

Кривошея Пилипа 

Тарасовича від 16 

вересня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

ний картка №228. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№231 

(2161,81 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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145.  Кривошей 

Приська Івановна 

№202/2 

від 13 

лютого 

1965 р. 

Кривошей 

Приська 

Ивановна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

Ворота 2 шт. 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №29 на 

Кривошей Приську 

Іванівну від 13 січня 

1968 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №199. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№202 

(1342,35 крб). 

+ + с. Микуличі 

Бородянський 

р-н Київської 

обл. 

146.  Кривошей 

Приська 

Кирилловна 

№201/2 

від 12 

квітня 

1970 р. 

Кривошей 

Приська 

Кириловна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №704 на 

Кривошей Приську 

Кирилівну від 23 грудня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №198. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№201 

(1787,67 крб). 

+ + - 

147.  Кривошей 

Приська 

Степановна 

№203/2 

від 14 

квітня 

1970 р. 

Кривошей 

Приська 

Степановна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Колодязь 

Огорожа 

плетена  

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №? на 

Кривошей Єфросинію 

Степанівну від червня 

1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №200. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№203 

(1580,30 крб). 

+ + м. Київ 

148.  Кривошей 

Степанина 

Исаивна 

№216/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Кривошей 

Иван Кирилович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №644 на 

Кривошей Степаніда 

Ісаївна від 8 листопада 

1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №213. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№216 

(2102,54 крб). 
4. Свідоцтво про 

смерть №505 064 

Кривошея Івана 

Кириловича від 14 

вересня 1970 р. 

5. Потокол 

засідання виконавчого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради №24 від 

10 грудня 1971 р.  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

149.  Кривуля 

Варвара 

Олексіївна 

№б/н-2 

від 13 січня 

1971 р. 

Кривуля Варвара 

Олексіївна 

 

- 

 

Житловий 

будинок 

 

1. Довідка 

переселенця №497 на 

Кривулю Варвару 

Олексіївну від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 9 

вересня 1965 р. 

(15,52 крб).  

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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150.  Крывуля Марфа 

Алексеевна 

№177/2 

від 6 

квітня 

1970 р. 

Кривуля Марфа 

Олексиевна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №348 на 

Кривулю Марфу 

Олексіївну від 5 травня 

1973 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

Інвентаризаційна картка 

№174. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№177 

(1148,36 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

151.  Кривуля Алексей 

Алексеевич 

№275 від 

25 

березня 

1966 р. 

Кривуля Олексій 

Олексійович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/2 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №736 на  

Кривулю Олексія 

Олексійовича від 29 

листопада 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №272. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№275 

(1220,03 крб).  
 

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

152.  Крячок Петр 

Григорьевич 

№264/2 

від 9 

грудня 

1971 р. 

Крячок Петро 

Григорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №622 на 

Крячок Петра 

Григоровича від 2 

грудня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

14 грудня 1964 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №261.  

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№264 

(2229,11 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

153.  Крячок  

Христя 

Степановна 

№260/2 

від 18 

квітня 

1970 р. 

Крячок  

Христя 

Степанівна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Інветиризаційн

а картка №257. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1385,96 крб). 
 

+ + - 
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154.  Кузнец Василь 

Павлович 

№193 від 

21 січня 

1965 р. 

- Погріб-яма 1. Довідка 

переселенця №189 на 

Кузнеця Василя 

Павловича від 20 травня 

1971 р.  

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№193 

(42,91 крб). 

- - м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

155.  Кузнец Павел 

Якимович 

№194/2 

від 23 

квітня 

1970 р. 

Кузнець Павло 

Якимович 

2 особи 

Кузнець Василь 

Павлович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №338 на 

Кузнеця Павла 

Якимовича від 23 

грудня 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №190-191. 

3. Підсобна 

розрахункова картка 

№194 

(2561,59 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

156.  Кузьменко 

Николай 

Иванович 

№301 

від 23 

листопада 

1964 р. 

Кузьменко 

Николай 

Иванович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/2 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №488 на 

Кузьменко Миколу 

Івановича від 10 травня 

1965 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №297. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№301  

(1320,48 крб). 

+ + с. Мар’янівка чи 

Мархалівка 

Васильківського 

р-ну 

Київської обл. 

157.  Кулик 

Василь 

Кирилович 

№54/2 

від 11 

березня 

1970 р. 

Кулик 

Василь 

Кирилович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Огрожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №371 на 

Кулик Василя Кириловича 

від 4 квітня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №52. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№54 

(2895,94 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

158.  Куница Василь 

Макарович 

№141/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Куниця Василь 

Макарович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Хвіртка 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №103 на 

Куницю Василя 

Макаровича від 25 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №138. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№141  

(3332,93 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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159.  Куниця Иван 

Прохорович  

 

№135 від 

20 

лютого 

1965 р. 

Куниця Иван 

Прохорович  

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

 

1. Довідка 

переселенця№498 на 

Куницю Івана 

Прохоровича від 19 

вересня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №132. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№135  

(2009,36 крб).  

+ + м. Бориспіль 

Київська обл. 

160.  Куница Мария 

Семеновна 

№140/2 

від 14 

вересня 

1971 р. 

Куница Мария 

Семеновна  

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №654 на 

Куницю Марію 

Семенівну від 8 жовтня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №137. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№140 

(2967,27 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

161.  Куниця Микола 

Федорович 

№222/2 

від 29 

березня 

1970 р. 

Куниця Марфа 

Григоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №432 на 

Куницю Марфу 

Григоріївну від 15 

серпня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №219. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№222.  
(2533,29 крб). 
4. Свідоцтво про 

смерть №054 410 

Куниці Марфи 

Григоріївни від 29 

грудня 1966 р. 

5. Свідоцтво про 

право на спадщину від 1 

серпня 1967 р. 

+ + с. Вінницькі 

Стави 

Васильківського 

р-ну 

Київської обл. 

162.  Куприй Николай 

Радионович  

№133 від 

25 

березня 

1966 р. 

Купрій Микола 

Родионович 

 

4 особи  

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай  

Сарай 

Погріб-яма 

Ворота 

Ворота 

Хвіртка 

Вбиральня 

Огорожа 

суцільна 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця№710 на 

Купрія Миколу 

Родіонович 

від 4 грудня 1966 р. 

Інвентаризаційна картка 

№130. 

2. Підсобна  

розрахункова відомість 

№133 

(1395,40 крб).  

+ + с. Совхоз 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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163.  Курило Марфа 

Андреевна  

№89 від 

24 

березня 

1966 р. 

Курило Марфа 

Андриевна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Колодязь 1/2 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №132 на 

Курило Марфу 

Андріївну від 14 

березня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №86. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№89 

(950,95 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 

164.  Курило Петро 

Артемович 

№90/2 

від 3 квітня 

1970 р.. 

Курило Петро 

Артемович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №1142 на 

Курило Петра 

Артемовича від 16 

грудня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №87. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№?  

(1335,59 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

165.  Кучеренко 

Александр 

Александрович 

№148/2 

від 29 

грудня 

1970 р. 

Кучеренко 

Александр 

Александрович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №61 на 

Кучеренко Олександра 

Олександровича від 15 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №145. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№148  

(2877,99 крб). 
 

+ + Мікрорайон 

Андруші 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

166.  Лейнова Параска 

Ничипоровна 

№309/2 

від 13 

січня 

1972 р. 

Лейнова Параска 

Нечипоровна  

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №496 на 

Лейнову Параску 

Нечипорівну від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №305. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№309 

(1276,84 крб). 
4. Свідоцтво про 

спадщину №396 на 

Салоуха Михайла 

Никифоровича від 2 

березня 1973 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

167.  Лысенко 

Григорий 

Алексеевич 

№84/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Лисенко Грицько 

Олесиевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 3 шт. 

Хвіртка 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №262 на 

Лисенка Григорія 

Олексійовича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №81. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№84 

(1828,40 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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168.  Лысенко Ларион 

Яковлевич 

№257/2 від 

15 квітня 

1970 р. 

Лисенко Ларион 

Яковлевич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №441 на 

Лисенко Ларіона 

Яковлевича від 12 

червня 1973 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№254. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№257 

(1466,84 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

169.  Лысенко Пилип 

Васильевич 

№6/2 від 

12 

березня 

1970 р. 

Лисенко Пилип 

Васильвич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/3  

Вбиральня 

Ворота  

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №828 на 

Лисенка Пилипа 

Васильовича від 16 

жовтня 1972 р. 

2.  

3. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 9 

квітня 1971 р. 

4. Інвентаризацій

на картка №6. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№6 

(1720,44 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

170.  Лысенко Приська 

Ивановна 

№85/2 від 

9 квытня 

1970 р. 

Лисенко Приська 

Ивановна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/3  

Ворота  

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №882 на 

Лисенко Пріську 

Іванівну від 21 травня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №82. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№85 

(1814,41 крб). 

+ + м. Київ 

171.  Литвиненко 

Андрей Мусеевич 

№57/2 від 

2 березня 

1970 р. 

Литвиненко 

Андрий 

Мусиевич 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погріб-яма 

Ганок 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа з 

дроту 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №99 на 

Литвиненка Андрія 

Мусійовича від 24 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №55. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№57 

(3333,76 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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172.  Литвиненко 

Ганна Романовна 

№268/2 

від 11 

січня 

1972 р. 

Ливиненко Иван 

Мусиевич 

 

2 особи 

 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа з 

дроту 

Ворота  

 

1. Витяг з 

протоколу засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

9 вересня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №471 на 

Литвиненко Ганну 

Романівну від 16 жовтня 

1970 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №265. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№268 

(3333,76 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

173.  Литовченко 

Андрей 

Тихонович 

№308 від 

9 березня 

1966 р. 

Литовченко 

Тихон 

Григорович 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

 

1. Довідка 

переселенця №743 на 

Литовченка Андрія 

Тихоновича від 18 

грудня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №304. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№308 

(1044,53 крб). 
4. Свідоцтво про 

право на спадщину за 

законом Литовченка 

Андрія Тихоновича 

(копія). 

5. Свідоцтво про 

смерть №495 514 

Литовченко Тихона 

Григоровича від 16 

лютого 1966 р. (копія).. 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 

174.  Литосько Мария 

Павловна  

№98/2 від 

9 грудня 

1971 р. 

Литосько Мария 

Павловна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Крильце 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця на №628 на 

Литосько Марію 

Павлівну від 2 грудня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 2 

березня 1968 р. 

3. Інвентаризацій

на відомість №95.  

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№98  

(1751,88 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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175.  Лукавенко Ганна 

Григорьевна  

№149/2 

від 12 

листопад

а 1970 р. 

Лукавенко Ганна 

Григоровна 

  

2 особи 

Житловий 

будинок  

Ганок 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №493 на 

Лукавенко Ганну 

Григорівну від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №146. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№149 

(2370,75 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

176.  Лукавенко 

Евдокия 

Григорьевна 

№146/2 

від 10 

грудня 1970 

р. 

Лукавенко 

Євдокія 

Григорівна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

1. Витяг з 

протоколу №засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

13 січня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №229 на 

Лукавенко Євдокію 

Григорівну від 16 

червня 1971 р. 

3. Інвентиризацій

на картка№143. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№146 

(3071,30 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

 

177.  Лукавенко Иван 

Васильевич 

№279/2 

від 5 

березня 

1970 р. 

Лукавенко Иван 

Васильевич 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №640 на 

Лукавенка Івана 

Васильовича від 5 

грудня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №275. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№279 

(3643,71 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 

178.  Лукавенко Мария 

Павловна 

№168/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Лукавенко Мария 

Павловна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай  

Погріб-яма  

Погріб-яма 

Огорожа 

жердева 

Сарай 

1. Довідка 

переселенця №782 на 

Лукавенко Марію 

Павлівну від 15 грудня 

1969р. 

2. Інвентаризацій

на картка №165. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№168 

(1701,12 крб).  

+ + с. Хоцьки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

179.  Лукавенко Мария 

Панасовна  

№б/н – 2 

від 18 

лютого 

1970 р. 

Лукавенко Мария 

Панасовна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця на 

Лукавенко Марію 

Панасівну від 21 червня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №311. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№1 

(1042,97 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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180.  Лукавенко Мария 

Панасовна 

№235/2 

від 27 

березня 

1970 р. 

Лукавенко Панас 

Васильевич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Огорожа з 

дроту 

Ворота 

1. Витяг з 

протоколу №5засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

22 березня 1968 р. 

2. Довідка 

переселенця №352 на 

Лукавенко Марію 

Панасівну від 26 травня 

1972 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №232. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№235 

(3436,56 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл 

181.  Лукавенко 

Николай 

Иванович 

№310/2 

від 18 

лютого 

1970 р. 

Лукавенко 

Николай 

Иванович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок  

Веранда 

Ганок 

Погріб-яма 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №768 на 

Лукавенко Миколу 

Івановича від 15 грудня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №310. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№310 

(671,19 крб).  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

182.  Лукавенко Оксана 

Михайловна  

№288/2 

від 22 

квітня 

1970 р. 

Лукавенко Оксана 

Михайловна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/4 

Огорожа 

плетена 

Огорожа з 

брусків 

1. Довідка 

переселенця №578 на 

Лукавенко Оксану 

Михайлівну від 28 

вересня 1972 р.  

2. Інвентаризацій

на відомість №284. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№288 

(1930,82 крб).  

+ + м. Хотин 

Березнівського 

р-ну 

Рівненської обл. 

183.  Лукавенко 

Александр 

Алексеевич 

№157/2 

від 2 

грудня 

1970 р. 

Лукавенко 

ОлександрОлекси

евич 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева  

Огорожа з 

дроту 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця на №28 на 

Лукавенко Олександра 

Олексійовича від 15 

лютого 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість 154.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№157  

(2876,50 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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184.  Лукавенко 

Александер 

Федорович 

№145/2 

від 28 

грудня 1970 

р. 

Лукавенко 

Олександер 

Федорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Ганок закритий 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №647 на 

Лукавенко Олександра 

Федоровича від 8 

вересня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№142. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№145 

(3711,32 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

 

185.  Лукавенко 

Оришка 

Архиповна  

167/2 від 

7 квітня 

1970 р. 

Лукавенко 

Оришка 

Архиповна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №635 на 

Лукавенко Оришку 

Архипівну від 18 

листопада 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №164. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№167 

(1352,81 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

186.  Лукавенко  

Палажка Мусіївна 

№271 від 26 

жовтня 

1967 р. 

Лукавенко  

Палажка 

Мусиевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №287 на 

Лукавенко Палажка 

Мусіївну від 27 травня 

1967 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №268. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№271 

(1086,36 крб).  

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 

187.  Лысенко Ларион 

Яковлевич 

№257/2 від 

15 квітня 

1970 р. 

Лисенко Ларион 

Яковлевич 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №441 на 

Лисенко Олену 

Нестерывну від 12 

червня 1973 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№254. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№257 

(1466,84 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

188.  Льон Василий 

Степанович 

№39/2 від 

18 березня 

1970 р. 

Льон Олена 

Лавровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №820 на 

Льон Василя 

Степановича від 14 

січня 1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№254. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№257 

(1078,60 крб). 
4. Свідоцтво про 

право на спадщину від 

28 липня 1967 р. 

+ + м. Київ 
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189.  Маковская 

Полина Петровна  

№237 від 

22 

жовтня 

1964 р.  

Маковська 

Полина Петровна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця№496 на 

Маковську Поліну 

Петрівну від 12 вересня 

1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №234. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№237 

(657,77 крб).  

+ + смт Ворзиль 

Київської обл. 

190.  Марченко Андрей 

Прокофьевич 

№62/2 від 

22 грудня 

1971 р. 

Марченко Андрій 

Прокопович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь-

свердловина 

ВбиральняОго

рожа штахетна 

Огорожа 

плетена 

Ворота жердеві 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №486 на 

Марченко Андрія 

Прокоповича від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

14 травня 1969 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №60. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№62 

(2118,86 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

191.  Марченко Мария 

Ивановна 

№131/2 

від 30 

серпня 

1970 р. 

Савенко 

Олександр 

Іванович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Крильце 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 1/2 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №520 на 

Марченко Марію 

Іванівну від 16 жовтня 

1969 р. 

2. Довідка №515 

від 8 жовтня 1969 

3. Довідка про 

смерть №586 Марченко 

Марії Іванівни від 10 

жовтня 1969 р. 

4. Довідка 

жителя №208 Марченко 

Марії Іванівни від 17 

квітня 1969 р. 

5. Заповіт Химки 

Михайлівни від 17 

грудня 1968 р. 

6. Інвентаризацій

на картка №128. 

(2217,52 крб). 
7. Свідоцтво про 

смерть №038 811 

Савенко Єфімії 

Михайлівни від 7 

лютого 1969 р.  

+ + - 
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192.  Марченко Мария 

Тихоновна 

№26/2 

від 16 

березня 

1970 р. 

Марченко Олекий 

Андриевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 1/7 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №653 на 

Марченко Марію 

Тихонівну від  

8 жовтня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №25. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1995,97 крб). 
4. Протокол 

засідання виконавчого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради №24 від 

10 грудняґ 1971 р. 

5. Свідоцтво про 

смерть №505 831 

Марченко Олексія 

Андрійовича від 15 

серпня 1971 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

193.  Медведєва 

Христина 

Кирилловна 

№32/2 від 

27 серпня 

1970 р. 

Медвєдева Федор 

Иванович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Колодязь 1/7 

Огорожа 

плетена 

1. Виписка з 

протоколу засіфдання 

Виконавчого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради №18 від 5 

жовтня 1970 р. 

2. Довідка 

переселенця №73 на 

Медведєву Христину 

Кирилівну від 16 

жовтня 1970 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №31. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№32 

(1979,36 крб).  

+ + - 

194.  Мизин Ганна 

Пантелеймоновна 

№67/2 від 

8 квітня 

1970 р. 

Мизин Ганна 

Пантелеймоновна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

камиш. 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №69 на 

Мізін Ганну 

Пантелеймонівну від 17 

січня 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №64. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№67 

(1393,28 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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195.  Московита Павло 

Михайлович 

№70/2 від 

30 

лютого 

1970 р. 

Московита Павло 

Михайлович 

Московита Петр 

Павлович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №68 на 

Московита Павла 

Михайловича від 15 

березня 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

ід 28 грудня 1966 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №67-68. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№70 

(1431,04 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

196.  Московита Петр 

Павлович 

№310/2 

від 18 

травня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Хвіртка 

Ганок 

1. Підсобна 

розрахункова відомість 

№310 

(1449,38 крб). 

- - - 

197.  Мягкий Дмитрий 

Якович 

№245/2 

від 12 

квітня 

1970 р. 

Мягкий Дмитро 

Якович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №74 на 

Мягкого Дмитра 

Яковича від 17 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №242.  

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№245 

(2096,23 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

198.  Некрутенко Иван 

Уварович 

№б/п від 

20 

жовтня 

1964 р. 

Некрутенко Увар 

Михайлович  

 

- 

 

Житловий 

будинок 

1. Довідка 

переселенця №724 на 

Некрутенко Івана 

Уваровича від 18 серпня 

1965 р. 

2. Заповіт 

Некрутенка Увара 

Михайловича від 2 січня 

1964 р. 

3. Інвентаризацій

на відомість №б/н 307. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(402,26 крб).  

+ + - 

199.  Некрутенко 

Мария Гордиевна 

№223/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Некрутенко 

Мария Гордиевна  

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

1. Довідка 

переселенця №783 на 

Некрутенко Марію 

Гордіївну від 15 грудня 

1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №220. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№223 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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(1657,53 крб). 

200.  Некрутенко 

Мотря 

Михайлівна 

№240/2 

від 15 

квітня 1970 

р. 

Некрутенко 

Мотря 

Михайлівна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №543 на 

Некрутенко Мотря 

Михайлівна від 27 

липня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №237. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№240 

(1534,95 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

201.  Овдиенко Левко 

Филиппович 

№287/2 

від 26 

квітня 

1970 р. 

Овдиенко Левко 

Филипович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/4 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №88 на 

Овдієнко Леонтія 

Пилиповича від 23 

грудня 1975 р.  

2. Інвентаризацій

на відомість №283. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№287 

(2274,36 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

202.  Оврашко Килим 

Леонтьевич 

№236 

від 14 

березня 

1966 р. 

Оврашко Килим 

Леонтьевич 

 

2 особи 

- 1. Довідка 

переселенця №50 на 

Оврашко Килима 

Леонтійовича від 26 

вересня 196 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №233. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№236 

(1089,67 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

203.  Оврашко Иван 

Герасимович 

№178/2 

від 28 

квітня 

1970 р. 

Оврашко Иван 

Герасимович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь із ж/б 

кілець 

Погріб-яма 

Вбиральня 

плетена 

Ворота з 

брусків 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огоржа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №491 на 

Оврашка Івана 

Герасимовича від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №175. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№178 

(2870,76 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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204.  Оврашко Ивга 

Марковна 

№174/2 

від 4 

жовтня 

1964 р. 

Оврашко Івга 

Марковна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

брускові 

1. Довідка 

переселенця №697 на 

Оврашко Ївгу Марківну 

від 15 листопада 1968 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №171. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№174 

(1087,60 крб). 
4. Свідоцтво про 

право на спадщину за 

заповітом від Оврашко 

Євгенії Марківни від 23 

червня 1966 р.  

+ + - 

205.  Оврашко Мария 

Егоровна  

№60/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Оврашко Мария 

Егоровна  

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 2 шт. 

Погріб 

1. Акт на 

Оврашко М.Є. від 25 

травня 1966 р. 

2. Довідка 

переселенця №650 на 

Оврашко Марію 

Ігорівну від 8 вересня 

1971 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №58. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№60 

(2030,18 крб).  

+ 

 

 

 

 

+ с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

206.  Оврашко 

Михайло 

Антонович 

№61/2 

від 18 

лютого 

1970 р. 

Оврашко 

Михайло 

Антонович 

 

2 особи 

Сарай 1. Довідка 

переселенця №754 на 

Оврашко Михайла 

Антонович від 15 

грудня 1969р. 

2. Інвентиризацій

на картка №59. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№61 

(258,47 крб). 

  с. Данилівка 

Васильківського 

р-ну Київської 

обл. 

207.  Оврашко Михаил 

Петрович 

№83/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Оврашко 

Михайло 

Петрович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь з 

пластин 

Вбиральня з 

очерету 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота жердеві 

1. Довідка 

переселенця №263 на 

Оврашко Михайла 

Петровича від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №80. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№83 

(2412,73 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

208.  Оврашко 

Надежда 

Евгеньевна 

№108/2 

від 9 

березня 

1970 р. 

Оврашко Надія 

Євгенівна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №367 на 

Оврашко Надію 

Євгенівну від 5 травня 

1973 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №105. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№108 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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(1884,87 крб).  

209.  Оврашко София 

Федоровна 

№109 від 

29 

жовтня 

1964 р. 

Овришко Софія 

Федорівна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

1. Довідка 

переселенця №500 на 

Овришко Софію 

Федорівну від 24 серпня 

1968 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №106. 

3.  Підсобна 

розрахункова відомість 

№109 

(881,03 крб).  

+ + с. Кулябівка 

Яготинського р-

ну Київської 

обл. 

210.  Отечко Вера 

Ивановна 

№127/2 

від 30 

березня 

1970 р.  

Отечко Степан 

Федорович 

  

9 особ 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай Ганок 

Колодязь 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 шт. 

1. Довідка 

переселенця №1109 на 

Отечко Віру Іванівну від 

12 грудня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №124. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№127 

(2409,81 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

211.  Отечко Кузьма 

Александрович 

 

№123/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Отечко Кузьма 

Александрович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Орогожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №328 на 

Отечко Кузьму 

Олександровича від 17 

травня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №120. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№123 

(2496,49 крб).  

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

212.  Отечко Мария 

Павловна  

№122/2 

від 11 

квітня 

1970 р. 

Отечко Павло 

Федорович  

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №41 на 

Отечко Марію Павлівну 

2. Інвентаризацій

на відомість №119. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№122 

(1932,39 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

213.  Отечко Николай  

Степанович 

№? Від 3 

березня 

1970 р. 

- Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Ворота 

Хвіртка 

Огорожа  

(2575,84 крб). - + - 
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214.  Отечко Одарка 

Мусиевна  

№128 від 

15 

лютого 

1965 р. 

Отечко Одарка 

Мусиевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетна 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №354 

наОтечко Одарку 

Мусиевну від 18 червня 

1967 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №25. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№128 

(1520,15 крб).  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

215.  Отечко Симон 

Александрович 

№143/2 від 

30 квітня 

1970 р. 

Отечко Симон 

Олександрович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

брускові 

Огорожа 

плетена 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №228 на 

Отечко Симон 

Олександрович від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№140. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№143 

(2887,77 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

216.  Паколь Афанасія 

Степанівна 

№22 

від 19 

квітня 

1967 р. 

Паколь Мусий 

Давидович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Сарай 

Сарай 

Колодязь із 

пластин 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа з 

колючого 

дроту 

1. Довідка 

переселенця №67 на  

Паколь Афанасія 

Степанівна від 13 

грудня 1968 р. 

2. Заповіт Паколь 

Афанасії Степанівни від 

15 квітня 1967 р.  

3. Інвентиризацій

на картка №21. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№22 

(1016 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №038 470 

Паколь Афанасії 

Степанівни від 8 грудня 

1968 р.  

+ + - 

217.  Паколь Мария 

Даниловна 

№33/2 від 

10 грудня 

1971 р. 

Паколь Мария 

Даниловна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Колодязь 1/7 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №715 на 

Паколь Марію 

Данилівну від 25 

листопада 1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького 

Райвикомкому від 

Паколь Марії Данилівни 

від 6 квітня 1966 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №32. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№33 
(1895,57 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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218.  Пароконная 

Евдокия  

Степановна 

№95/2 від 

19 травня 

1970 р. 

Парокіна Євдокія  

Степанівна 

 

3-4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 1/2 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №487 на 

Пароконну Євдокію  

Степанівну від 16 

травня 1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №92-93. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№95 

(1272,85 крб). 

+ + - 

219.  Петренко 

Людмила 

Микитовна  

№102/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Петренко 

Людмила 

Микитовна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Ворота 

Огорожа 

Колодязь 

1. Довідка 

переселенця №731 на 

Петренко Людмилу 

Микитівну від 25 

жовтня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №99. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№102 

(1612,34 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

220.  Попова Варвара 

Васильевна 

№185/2 

від 27 

листопад

а 1970 р. 

Данько Настя 

Карповна  

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №243 на 

Попову Варвару 

Василівну від 19 

березня 1973 р. 

2. Заява про 

переведення 

господарського номера 

від Данько Насті 

Карпівни від 9 серпня 

1969 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №182. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№185 

(1828,29 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

221.  Потапенко 

Галина Павловна 

-15/2 

від 18 

лютого 

1970 р. 

Потапенко 

Галина Павлвна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огрожа 

плетена 

Огорожа  

жердева 

1. Довідка 

переселенця №495 на 

Потапенко Галину 

Павлівну від 16 жовтня 

1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №15. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№15 

(1861,11 крб). 

+ + - 

222.  Рутвян Микола 

Прохорович 

№274 від 5 

березня 

1969 р. 

Рутвян Микола 

Прохорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/2 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

Хвірточка 

1. Довідка 

переселенця №10 на 

Рутвян Миколу 

Прохоровича від 28 

липня 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №277. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№274 

(1273,07 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 
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223.  Рутвян Михайло 

Васильевич 

№226/2 

від 19 

грудня 

1970 р. 

Рутвян Лисавета 

Ивановна  

 

7 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №225 на 

Рутвян Михайла 

Васильовича від 12 

березня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №223. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№226 

(2536,88 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

224.  Рутвян Александр 

Васильевич 

№230/2 

від 15 

березня 

1970 р.  

Рутвян Александр 

Васильевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь  

Погріб-яма 

Вбиральня 

Житловий 

будинок 

(частина). 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №146 на 

Рутвян Олександра 

Васильовича від 26 

квітня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №227. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№230 

(3067,64 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

225.  Рутвьян Петр 

Иванович  

№110/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Рутьян Иван 

Прохорович  

 

5 осіб  

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетна  

1. Довідка 

переселенця №356 на 

Рутвяна Петра 

Івановича від 26 травня 

1972 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №107. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№110 

(2389,33 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

226.  Рутьян Степан 

Прохорович 

№272 

від 12 

листопада 

1964 р. 

Рутьян Степан 

Прохорович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Погріб-яма без 

обл.степ. 

Вбиральня  

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

жердинові 

1. Довідка 

переселенця №305 на 

Рутьян Степана 

Прохоровича від 1 

червня 1967 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №269. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№272 

(1108,52 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 
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227.  Савенко Василий 

Антонович 

№197/2 

від 9 

грудня 

1971 р. 

Савенко Василь 

Антонович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №625 на 

Савенка Василя 

Антоновича від 2 

жовтня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №194. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№197 

(1870,06 крб). 
4. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

17 квітня 1966 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

228.  Савенко Василь 

Ларионович 

№153/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Савенко Василь 

Ларионович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

штахетна 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №60 на 

Савенка Василя 

Ларіоновича від 15 

березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №150. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№153 

(2328,75 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

229.  Савенко Василь 

Михайлович 

№253/2 від 

16 квітня 

1970 р. 

Паколь Оришка 

Ивановна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

1. Витяг з 

протоколу №14 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

9 червня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №399 на 

Савенко Василя 

Михайловича від 23 

грудня 1973 р. 

3. Інвентиризацій

на картка№250. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№253  

(1750,00 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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230.  Савенко Ганна 

Антонівна 

№163/2  

від 11 

квітня 1970 

р. 

Савенко  

Омелько 

Степанович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Витяг з 

протоколу №5засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

12 березня 1965 р. 

2. Довідка 

переселенця №494 на 

Савенко Ганну 

Антонівну від 16 

жовтня 1970 р. 

3. Інвентиризацін

а картка №160. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№163 

(2168,61 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №492 216 

Савенка Омельяна 

Степановича від 5 

лютого 1965 р. (копія).  

+ + с. Пологи-

Яненки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

231.  Савенко Иван 

Иванович 

№164/2 

від 4 

квітня 

1970 р. 

Савенко Иван 

Андреевич 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Погріб-яма 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Колодязь 

1. Довідка 

переселенця №65 на 

Савенка Івана Івановича 

від 15 березня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №161. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№164 

(2681,50 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

232.  Савенко Иван 

Ларионович 

№152-

152/2 від 

12 

лютого 

1970 р. 

- Сарай 1. Довідка 

переселенця №678 на 

Савенка Івана 

Ларіоновича від 15 

грудня 1965 р. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№152 

(545,74 крб). 

- - м. Тараща 

Київської обл. 

або с. Нові 

Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

233.  Савенко Иван 

Маркович 

№183/2 

від 9 

грудня 

1970 р. 

Савенко иван 

Маркович 

 

2 особи 

Карман Сергей 

Архипович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай  

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №231 на 

Савенка Івана 

Марковича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №180. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№183 

(2241,33 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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234.  Савенко Катерина 

Ничипоровна 

№294 від  

20 жовтня 

1964 р. 

Савенко Катерина 

Ничипоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай  

Колодязь 

ж/о колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №367. 

Савенко Катерина 

Нечипоровна від 22 

червня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №290. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№294 
(1240,56 крб). 

  с. Пологи- 

Вергуни 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

235.  Савенко Мария 

Ивановна 

№138 від  

21 лютого 

1964 р. 

Трипуз Мария 

Ивановна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №520 від 

23 вересня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка№135. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№138  

(910,99 крб).. 
4. Справа №5 497 

1965 р. 

+ + м. Київ 

Київської обл. 

236.  Савенко Марфа 

Васильевна 

№179/2 

від 11 

січня 

1972 р. 

Савенко Марфа 

Васильевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №542 на 

Савенко Марфу 

Василівну від 27 липня 

1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 1 

липня 1969 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №176. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№179  

(1217,53 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

237.  Савенко Микола 

Антонович 

№200/2 

від 28 

грудня 

1970 р. 

Савенко Микола 

Антонович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №470 на 

Савенка Миколу 

Антоновича від 3 

вересня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №197. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№200 

(1457,51 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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238.  Савенко Микола 

Михайлович 

№180 

Від 

4 жовтня 

1964 р.. 

Савенко Микола 

Михайлович 

 

2 особи 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

дощата 

Ворота 

Огорожа 

жердинова 

Колодязь 

Погріб-яма 

1. Довідка 

переселенця №530 на 

Савенка Миколу 

Михайловича від 6 

жовтня 1967 р. 

2. Довідка №787 

В’юнищанської 

сільської ради від 29 

вересня 1964 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №177. 

4. Підсобна 

розрахункова 

відомість№180 

(433,43 крб).  

+ + Мікрорайон 

Андруші 

Переяславськог

о р-ну 

Київської обл. 

 

 

239.  Савенко Мокрина 

Гнатовна  

№162/2 

від 19 

квітня 

1970 р. 

Савенко Микрина 

Гнатовна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця№670 на 

Савенко Мокрину 

Гнатівну від 23 червня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №155. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№162 

(2101,94 крб). 
 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

240.  Савенко 

Александра 

Ивановна 

№144/2 від 

11 березня 

1970 р. 

Лукавенко 

Христофор 

Федорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Ганок 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №64 на 

Савенко Олександру 

Іванівну від 2 березня 

1970 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

29 травня 1970 р. 

3. Заповіт 

Лукавенко Феодосії 

Іванівни від 20 

листопада 1969 р. 

4. Інветиризаційн

а картка №141. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№44 

(2440,88 крб). 
6. Свідоцтво про 

смерть №499 525 

Лукавенко Федосії 

Іванівни від 28 

листопада 1969 р.  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький  

Київська обл. 
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241.  Савенко Олена 

Никитична 

№43/2 від 

9 березня 

1970 р. 

Савенко Павло 

Иванович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетеа 

Ворота жердеві  

Хвіртка 

1. Витяг з 

протоколу №19 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

24 грудня 1968 р. 

2. Витяг з 

протоколу №9засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

7 червня 1966 р. 

3. Довідка 

переселенця №652 на 

Савенко Олену 

Микитівну від 8 жовтня 

1971 р. 

4. Інвентаризацій

на картка №42. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№43 

(1407,85 крб). 
6. Свідоцтво про 

смерть №038 468 

Савенко Олексія 

Ялісеєича від 4 грудня 

1968 р. (копія).. 

7. Свідоцтво про 

смерть №492 222 

Савенко Павла 

Івановича від 19 квітня 

1966 р. (копія).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

242.  Савенко Елена 

Мусиевна 

№151/2 

від 23 

грудня 

1970 р. 

Савенко Олена 

Мусиевна 

 

1 особа 

Савенко Иван 

Ларионович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

Вбиральня  

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

штахетна 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №113 на 

Савенка Івана 

Ларионовича від 25 

січня 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №148. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№ 151 

(3012,04 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

243.  Савенко Панас 

Антонович 

№37/2 від 

22 

березня 

1970 р. 

Савенко Панас 

Антонович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 1/2 

частина 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №433 на 

Савенка Панаса 

Антоновича від 3 серпня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №36. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№37 

(2048,86 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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244.  Савенко Елисей 

Иванович 

№252/2 

від 9 

грудня 

1971 р. 

Савенко Ялесей 

Иванович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №623 на 

Савенка Ялісея 

Івановича від 2 грудня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

30 травня 1967 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №245. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№252 

(1952,28 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

245.  Со(а).лоух 

Михаил 

Нечипорович 

№241/2 

від 10 

грудня 

1971 р. 

Солоух Михайло 

Нечипорович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №629 на 

Салоуха Михайла 

Нечипоровича від 2 

грудня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №238. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№241 

(2021,33 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

246. \ Салоух 

Олексий 

Михайлович 

№217/2 

від 13 

квітня 

1970 р. 

Салоух Олексий 

Михайлович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

1. Довідка 

переселенця №499 на 

Салоух Олексій 

Михайлович від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка№214. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№217  

(1764,13 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

247.  Салоух Федор 

Павлович 

№58/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Солоух Федор 

Павлович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №293 на 

Салауха Федора 

Павловича від 3 травня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №56. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№56 

(2873,53 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

267 

248.  Семедий Одарка 

Терентьевна 

№227/2 

від 10 

грудня 

1971 р. 

Семедий Одарка 

Терентиевна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №627 на 

Семидій Одарку 

Терешківну від 2 грудня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

20 березня 1965 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №224. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№227 

(1497,46 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

249.  Семенчук Мария 

Мусиевна 

№277/2 

від 9 

листопада 

1970 р.. 

Семенчук Мария 

Мусиевна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Хвірточка 

1. Довідка 

переселенця №190 від 

17 травня 1971 р.- 

2. Інветиризаційн

а картка №223. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(2458,16 крб). 

+ + с. Дем’янці 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

250.  Солоух Катерина 

Ивановна 

№59/2 від 

9 квітня 

1970 р. 

Солоух Катерина 

Ивановна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №63 на 

Солоух Катерину 

Іванівну від 15 березня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №57. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

59 

(1301, 12 крб). 

+ + - 

251.  Степаненко Устя 

Григорьевна 

№258/2 

від 18 

квітня 1970 

р. 

Степаненко Устя 

Григоріївна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Погріб-яма 

Колодязь 

1. Довідка 

переселенця №234 на 

Степаненко Устю 

Григоріївну від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№255. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1712,05 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

252.  Степанов 

Владимир 

Михайлович 

№181/2 

від 27 

квітня 

1970 р. 

Степанова Гання 

Мокивна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай-

прибудова 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №618 на 

Степанова Володимира 

Михайловича від 20 

липня 1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №178 

(1253,30 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 



Наукові записки НІЕЗ «Переяслав». Випуск 17 (19), 2020 

268 

253.  Стеценко 

Владимир 

Федорович 

№5/2 від 

4 березня 

1970 р. 

Бойко Олена 

Васильевна 

  

3 особи 

Житловий 

будинок 

Прибудова 

Сарай 

Вбиральня 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

штахетна 

Ворота жердеві 

1. Довідка 

переселенця №360 на 

Стеценка Володимира 

Федоровича від 26 

травня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №5. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№5 

(2472,54 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

254.  Столяренко Ганна 

Корнеевна 

№46/2 

від 9 

березня 

1970 р. 

Столяренко Ганна 

Корнеевна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай пристар. 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Огорожа 

дощата 

1. Довідка 

переселенця №523 

Столяренко Ганна 

Юріївна 

від 29 червня 1973 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №44. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№46 

(2204,87 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

255.  Столяренко Іван 

Григорович 

№266/2 

від 24 

квітня 

1970 р. 

Столяренко Іван 

Григорович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №479 на 

Столяренко Івана 

Григоровича від 16 

жовтня 1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №263. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№266 

(1954,28 крб).  

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну 

Київської обл. 

(нині м. Київ). 

256.  Столяренко 

Одарка Ивановна 

№246/2 

від 12 

квітня 

1970 р. 

Столяренко 

Одарка Ивановна 

 

2 особи 

Житлогвий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця№96 на 

Столяренко Одарку 

Іванівну від 23 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №243. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№264 

(1971,44 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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257.  Столяренко 

Олександра 

Ивановна 

№254/2 

від 13 

квітня 1970 

р. 

Столяренко 

Олександра 

Ивановна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Витяг з 

протоколу №11 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. від 31 

липня 1967 р. 

2. Довідка 

переселенця №599 на 

Столяренко Олександру 

Іванівну від 23 жовтня 

1971 р. 

3. Інвентиризацій

на картка№251. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№254 

(2025,96 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №140 083 

Столяренка Павла 

Григоровича від 16 

липня 1967 р. (копія). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

258.  Столяренко Петр 

Иванович 

№14/2 від 

5 березня 

1970 р. 

Андрушенко 

Мортя Пилиповна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Погріб-яма 

Колодязь  

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №227 на 

Столяренка Петра 

Івановича від 10 квітня 

1971 р 

2. Інвентаризацій

на картка №14. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№14 

(2828,56 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

259.  Супрун Василий 

Иванович 

№87/2 від 

31 березня 

1970 р. 

Супрун Василий 

Иванович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Ворота 3 шт. 

Хвірточка 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

1. Довідка 

переселенця №259 на 

Супрун Василя 

Івановича від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №84. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№87  

(1574,81 крб). 

+ + c. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

260.  Тендитная Ганна 

Савична 

№30/2 від 

16 березня 

1970 р. 

Тендитна 

Ганна Савична 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Хвірточка 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №618 на 

Тендітну Ганну Савичну 

від 2 серпня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №29. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(2075,59 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 
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261.  Тендитна Мария 

Ивановна 

№41/2 

від 17 

березня 

1970 р. 

Тендитный Иван 

Семенович 

 

8 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

жердинова 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №669 на 

Тендітну Марію 

Іванівну від 29 серпня 

1970 р. 

2. Інвентиризацій

на картка№40. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№41 

(1593,95 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

262.  Тендитная Мария 

Ильинична 

№134/2 

від 10 

січня 

1972 р. 

Тендитная Мария 

Ильинична 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №432 на 

Тендітну Марію Іллівну 

від 19 червня 1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

23 серпня 1967 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №131. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№ 134  

(2622,46 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

263.  Тендитна Наталка 

Степановна 

№52/2 

від 10 

квітня 1970 

р.  

Тендітна 

Михайло 

Кузьмович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. 1Довідка 

переселенця №? 

2. Інвентиризацін

а картка №50. 

3. Підсобна 

розрахункова 

відомість№52 

(2164,14 крб). 

+ + - 

264.  Тендітна Тетьяна 

Григорьевна 

№51/2 

від 7 квітня 

1970 р. 

Тендітна Тетьяна 

Григорьевна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №359 на 

Тендітну Тетяну 

Григорівну від 26 

травня 1972 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №45. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№51. 

(1708,37 крб). 

+ + с. Мала 

Каратуль 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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265.  Тендитный  

Сергей  

Евтухович 

№34/2 від 5 

березня 

1970 р. 

Тендитный 

Сергей Евтухович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Ганок 

Колодязь 1/7 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Хвірточка 2 

шт.  

1. Довідка 

переселенця№62 на 

Тендітного Сергія 

Євтуховича від 15 

березня 1971 р. 

2. Інветиризаційн

а картка №33. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№34 

(2377,27 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

266.  Тендитная 

Якилина 

Евдокимовна 

№74 від 13 

березня 

1966 р. 

Тендитна 

Якилина 

Йовдокимовна 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №264 на 

Тендітну Якилину 

Євдокимівну від 15 

травня 1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №72. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№74  

(1166,09 крб). 

+ + с. Лебедин 

Шполянськогор

-ну 

Київської обл. 

267.  Тесля Ганна 

Сергеевна 

№77/2 

від 9 

березня 

1970 р. 

Тесля Ганна 

Сергеевна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Ганок 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №264 на 

Тесля Ганна Сергіївна 

від 16 червня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №74. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№77 

(1452,57 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

268.  Томилина Надия 

Михайловна 

№255/2 

від 16 

квітня 

1970 р. 

Томилина Надия 

Михайловна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №788 на 

Томіліну Надію 

Михайлівну від 9 липня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №252. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№225 

(1822,40 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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269.  Тонконог 

Алексей 

Ефимович 

№286/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Годун Григорий 

Антонович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Колодязь1/4 

Сарай-

прибудова 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

1. Витяг з 

протоколу №1 засідання 

виконачого комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. від 21 

мберезня 1967 р. 

2. Довідка 

переселенця №870 на 

Тонконог Олексія 

Єфимовича від 7 січня 

1971 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №282. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(2772,66 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №140 077 

Годуна Григорія 

Антоновича від 5 

лютого 1967 р. (копія).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

270.  Трипуз Дмитро 

Семенович 

№99/2 

від 9 

березня 

1970 р. 

Трипуз Дмитро 

Семенович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №117 на 

Трипуз Дмитро 

Семенович від 29 січня 

1973 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №96. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№99 

(1698,20 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

271.  Трипуз Евдоким 

Григорович 

№20/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Трипуз Евдоким 

Григорович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

дротова 

Ворота 

Погріб 

Погріб 

1. Довідка 

переселенця №320 на 

Трипуз Євдокима 

Григоровича від 30 

травня 1969 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №19. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№20 

(2285,96крб). 

+ + с. Кулябівка 

Яготинського р-

ну 

Київської обл. 

272.  Трипуз Лидия 

Григорівна 

№96 

від 23 

березня 

1966 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 1/2 

1. Довідка 

переселенця №111 на 

Трипуз Лідію 

Григорівну від 1 березня 

1967 р. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№96 

(573,24 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 
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273.  Трипуз Надежда 

Ивановна 

№9/2 

від 

10 березня 

1970 р. 

Трипуз Мусий 

Мусиевич 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/3 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №359. 

Трипуз Надія Іванівна 

від 26 травня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №9. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№9  
(2325,00 крб). 
4. Протокол 

засідання виконавчого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської ради №23 від 

30 листопада 1971 р.  

5. Свідоцтво про 

смерть №265 016 

Трипуз Мусія 

Мусієвича від 25 

листопада 1971 р. 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

274.  Трипуз Оксана 

Гнатовна 

№11/2 від 

10 грудня 

1971 р. 

Трипуз Оксана 

Гнатовна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/5  

Огорожа 

плетена  

1. Довідка 

переселенця №57 на 

Трипуз Оксану Гнатівну 

від 15 березня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №11. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№11 

(1867,00 крб). 
4. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 6 

вересня 1969 р.  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

275.  Трипуз Оксана 

Марковна  

№104/2 

від 10 

січня 

1972 р. 

- Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа  

жердева 

Ворота 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №366 на 

Трипуз Оксану 

Макарівну від 5 травня 

1973 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

18 березня 1970 р. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№104. 

(971,87крб).  

- - с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

276.  Трипуз 

Александр 

Степанович 

№233/2 

від 16 

квітня 

1970 р. 

Трипуз 

Александр 

Степанович 

 

7 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь з ж/б 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

Колодязь 

дротяний 

1. Довідка 

переселенця №729 на 

Трипуз Олександра 

Степановича від 15 

вересня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №280. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№233 

(2188,90 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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277.  Трипуз Алексей 

Панасович 

№7/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Трипуз Алексей 

Панасович 

 

6 осіб 

Житловий 

будинок 

Веранда 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб 

Погріб 

Колодязь 

Вбиральня 

2 Хвірточки 

Огорожі різні 

1. Витяг з 

протоколу №12 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. від 14 

липня 1978 р. 

2. Довідка 

переселенця №56 на 

Трипуз Олексія 

Панасовича від 15 

березня 1971 р. 

3. Інвентиризацій

на картка №7. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№7 

(3950,04 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

278.  Трипуз Олексий 

Семенович 

№42/2від 

5 квітня 

1970 р. 

Трипуз Олексий 

Семенович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колоджязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердинова 

Ворота 

Погріб-яма 

1. Інветиризаційн

а картка №41. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№42 

(1806,75 крб). 

+ + - 

279.  Трипуз Онисия 

Павловна 

№63/2 від 

9 квітня 

1970 р. 

Трипуз Онисия 

Павловна  

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №649 на 

Трипуз Онисію 

Павлівну від 8 жовтня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №63. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№63 

(1928,25 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

280.  Трипуз Палажка 

Гавриловна 

№293/2 

від 19 

квітня 

1970 р. 

Трипуз Палажка 

Гавриловна 

  

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №602 на 

Трипуз Палажку 

Гаврилівну від 23 

листопада 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №289. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№293 

(1934,45 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

281.  Трипуз  

Семен 

Митрофанович 

№45/2 від 

10 квітня 

1970 р. 

Трипуз Семен 

Митрофанович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 

Погріб 

Огорожа  

З воріт 

1. Довідка 

переселенця №603 на 

Трипуз Семена 

Митрофанович від 25 

листопада 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №43. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№145  

(2227,05 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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282.  Трипуз Степан 

Григорьевич 

№10/2 від 

25 лютого 

1971 р. 

Трипуз Степан 

Григорьевич 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа з 

колючого 

дроту 

1. Довідка 

переселенця №380 на 

Трипуз Степан 

Григорович від 24 

серпня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №10. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№10 

(852,39 крб). 

+ + - 

283.  Тютюнник Варка 

Григорьевна 

№285 від 4 

жовтня 1964 

р. 

Тютюнник Варка 

Григорьевна 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 1/4 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа  

Ворота 

 

1. Довідка 

переселенця №512 на 

Тютюнник Варку 

Григорівну від 23 

вересня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №281. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№285 

(1085,70 крб). 

  с. Строкова 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

284.  Тютюнник Мария 

Ялисеевна 

№284/2 від 

20 квітня 

1970 р. 

Тютюнник Мария 

Ялисеевна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

плетена 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №238 на 

Тютюнник Марію 

Єлисеівну від 16 червня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №280. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№284 

(1357,77 крб). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

285.  Тютюнник Мария 

Федотовна  

№250/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Тютюнник Мария 

Федотовна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Вбиральня 

1. Довідка 

переселенця №235 на 

Тютюнник Марію 

Федотівну від 14 червня 

1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №247. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№250 

(2233,16 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл. 

286.  Тютюнник 

Микола 

Тихонович 

№170/2 

від 11 

листопад

а 1970 р. 

Тютюнник 

Микола 

Тихонович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай-

прибудова 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь ж/б 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №668 на 

Тютюнника Миколу 

Тихоновича від 15 

грудня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №167. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№170 

(2034,36 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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287.  Тютюнник 

Михайло 

Тихонович 

№91 від 

18 

березня 

1966 р. 

Тютюнник 

Михайло 

Тихонович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Колодязь 1/3 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №600 на 

Тютюнника Михайла 

Тихоновича від 20 

жовтня 1966 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №88. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№91 

(689,89 крб). 

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 

288.  Тютюнник 

Надежда 

Прохоровна 

№303/2 

від 20 

вересня 

1971 р. 

Тютюнник 

Надежда 

Прохоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

Вотота 

1. Довідка 

переселенця №630 на 

Тютюнник Надію 

Прохорівну від 2 грудня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

14 грудня 1964 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №295. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№303 

(1467,24 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

289.  Тютюнник 

Одарка 

Григорьевна 

№248/2 

від 12 

лютого 

1970 р. 

Тютюнник 

Одарка 

Григоровна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

1. Довідка 

переселенця №774 на 

Тютюнник Одарку 

Григорівну від 15 

грудня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №245. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№248 

(1315,67 крб). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

290.  Тютюнник Олена 

Ларионовна 

№309 

від 17 

жовтня 

1964 р. 

Тютюнник Олена 

Ларионовна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

1. Довідка 

переселенця №1037 на 

Тютюнник Олену 

Ларіонівну від 16 

грудня 1965 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №309. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№309  

(744,90 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київської обл 

291.  Тютюнник Тетяна 

Семеновна 

№107 від 

6 березня 

1965 р. 

Тютюнник Макар 

Трохимович  

 

2 особи 

Житловий 

будинок  

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

Ворота 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №513 на 

Тютюнник Тетяну 

Семенівну від 28 серпня 

1968 р 

2. Довідка про 

смерть №054 221 

Тютюнника Макара 

Трохимовича від 20 

січня 1965 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №104. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№107 

(1297,95 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 
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292. Тютюнник Федот 

Трофимович 

№155 від 

13 квітня 

1965 р. 

Тютюнник Федот 

Трофимович 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №222 на 

Тютюнника Федота 

Трохимовича від 7 

червня 1966 р 

2. Довідка про 

смерть №054 221 

Тютюнника Макара 

Трохимовича від 20 

січня 1965 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №152. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№155 

(1441,75 крб). 

+ + с. Мала 

Каратуль 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

293. Филоненко Варка 

Титовна 

№208/2 

від 10 

грудня 

1971 р. 

Филоненко Варка 

Титовна 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №626 на 

Філоненко Варку 

Титівну від 2 жовтня 

1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №205. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№208 

(910,40 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

294. Филоненко 

Марина 

Степановна 

№188/2 

від 28 

жовтня 

1970 р. 

Филоненко 

Марина 

Степановна 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Огорожа 

плетеа 

Вбиральня 

Колодязь 

Сарай 

1. Довідка 

переселенця №257 на 

Філоненко Марину 

Степанівну від 13 квітня 

1972 р. 

2. Інвентаризацій

на відомість №185. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№188 

(1731,57крб).  

+ + с. Чирське 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл 

295. Харченко 

Григорий 

Федорович 

№142/2 

від 3 

липня 

1970 р. 

Харченко 

Григорій 

Федорович 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №152 на 

Харченка Григорія 

Федоровича від 27 

травня 1969 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

23 травня 1967 р. 

3. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від д 

14 грудня 1964 р.  

4. Інвентаризацій

на картка №139. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№142 

(2399,30 крб).  

+ + Мікрорайон 

Підварки 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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296.  Христюк Ганна  

Никодимовна 

№69/2 від 7 

квітня 1970 

р. 

Христюк Ганна 

Никодимовна 

Христюк Приска 

Андреевна 

 

3-1 особи 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №616 на 

Христюк Ганна 

Нікодимівна від 2 

жовтня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №65-66. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№69  

(1589,22 крб). 

+ + с. Нові Циблі  

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

297.  Христюк 

Приська 

Андреевна 

№68/2 від 

9 грудня 

1971 р.  

- Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа  

Ворота 

Хвіртка 

1. Довідка 

переселенця №615 на 

ХристюкПріську 

Андріївну від 2 жовтня 

1971 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

21 квітня 1966 р.  

3. Заява 

Київському обласному 

управлінню по 

підготовці водоймищ 

Київської та Канівської 

ГЕС від 8 червня 1970 р. 

4. Відповідь 

Київського обласного 

управління по 

підготовці водоймищ 

Київської та Канівської 

ГЕС №268 від 27 серпня 

1970 р. 

5. Підсобна 

розрахункова відомість 

№? 

(1149,70 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницьго р-

ну 

Київської обл. 

298.  Цьома Иван 

Петрович 

№13/2 від 

21 

березня 

1970 р. 

Цьома Горпина 

Олександровна 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Колодязь 1/5 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №978 на 

Цьому Івана Петровича 

від 24 листопада 1974 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №13. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№?  

(2438,53 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницьго р-

ну 

Київської обл. 

299.  Черненко Мария 

Петровна 

№111/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Черенко Мария 

Петровна  

 

3 особи 

Житлогвий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма  

Колодязь 

Вбиральня 

Ворота 

Хвіртка 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №489 на 

Черненко Марію 

Петрівну від 16 жовтня 

1970 р.  

2. Інвентаризацій

на картка №108. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№111 

(2312,26 крб).  

+ + с. Рудня 

Талська 

Іванківського р-

ну Київської 

обл. 
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300.  Черков 

Єфим  

Семенович 

№199/2 

від 11 

листопада 

1970 р. 

Черков 

Єфим  

Семенович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

жердинова 

 

1. Довідка 

переселенця №18 на 

Чиркова Юхима 

Семеновича від 10 

березня 1971 р. 

2. Інвентиризацій

на картка №196. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№199/2 

(1740,66 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

301.  Шайда Параска 

Гнатовна  

№64/2 від 

8 квітня 

1970 р. 

Шайда Параска 

Гнатовна 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма  

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Інвентаризацій

на картка №64. 

2. Підсобна 

розрахункова відомість 

№111 

(1670,91 крб).  

+ + - 

302.  Шайда Степан 

Пантелеймонович 

№82/2 від 

9 квітня 

1970 р. 

Шайда Степан 

Пантелеймонович 

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Ганок 

Погріб-яма 

Вбиральня 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №184 на 

Шайду Степана 

Пантелеймоновича від 

19 травня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №79. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№82 

(1560,78 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

303.  Шайда Федор 

Свиридович 

№38/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Шайда Федор 

Свиридович 

 

2 особи 

Житлогвий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб 

Колодязь 1/2  

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

1. Довідка 

переселенця №749 на 

Шайду Федора 

Сверидовича від 15 

грудня 1969 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №37. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№38 

(3133,98 крб). 

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

304.  Шалобод 

Василь Мусиевич 

№295/2 від  

12 лютого 

1970 р. 

Шалобод Василь 

Мусиевич 

 

7 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Погріб-яма 

Огорожа 

жердинова 

1. Довідка 

переселенця №362 на 

Шалобода Василя 

Мусійовича від 9 

вересня 1970 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №291. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№295 

(1586,71 крб).  

+ + с. Новоіванівка 

Апостольського 

р-ну 

Дніпропетровсь

кої обл. 
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305.  Шафрановская 

Синклита 

Петровна 

№238 від 

20 

жовтня 

1964 р. 

Шафрановская 

Синклита 

Аркийовна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок  

Колодязь 

Огорожа з 

колючого 

дроту 

1. Довідка 

переселенця№485 на 

Шафрановську Сенкліту 

Петрівну від 6 вересня 

1967 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №35. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№238  

(965,90 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

306.  Шпиталь Василий 

Иванович 

№88/2 від 

10 січня 

1972 р. 

Шпиталь Василий 

Иванович  

 

2 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №340 на 

Шпиталя Василя 

Івановича від 20 квітня 

1972 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

20 травня 1966 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №85. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№88 

(2455,52 крб).  

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 

307.  Шпиталь Ганна 

Алексеевна 

№80/2 від 

30 

березня 

1970 р. 

Шпиталь Гання 

Олексеевна 

  

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

штахетна 

Огорожа 

жердева 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №662 на 

Шпиталь Ганну 

Олексіївну від 5 грудня 

1965 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №77. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№80 

(2462,76 крб). 

+ + с. Бортничі 

Бориспільськог

о р-ну Київської 

обл. 

308.  Шпиталь 

Григорий 

Константинович  

№112/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Шпиталь 

Григорий 

Константинович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Ганок 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата  

Огорожа 

плетена 

Ворота 

Огорожа 

жердева 

1. Довідка 

переселенця №253 на 

Шпиталя Григорія 

Констянтинович від 13 

квітня 1972 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №109. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№112 

(2178,00 крб).  

+ + м. Переяслав-

Хмельницький 

Київська обл. 

309.  Шпиталь Ивга 

Степановна 

№115/2 

від 28 

березня 

1970 р. 

Шпиталь Ивга 

Степановна 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Колодязь 

Вбиральня 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №256 на 

Шпиталь Євгенію 

Степанівну від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №112. 

3. Підсобна 

розрахункова відомість 

№115 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну Київської 

обл. 
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Огорожа 

жердева 
(2096,27 крб).  

310.  Шпиталь Левко  

Минович 

№147/2 

від 

5 квітня 

1970 р. 

Шпиталь Левко 

Минович 

 

3 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Колодязь 

Огорожа 

плетена 

Ворота 

 

1. Довідка 

переселенця №87 на 

Шпиталя Левка 

Миновича від 23 січня 

1973 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №144. 

3. Підсобна 

розрахункові відомість 

№147  

(1679,46 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 

311.  Шпиталь Мария 

Ивановна 

№137/2 

від 30 

березня 

1970 р. 

Шпиталь Сергей 

Минович 

 

5 осіб 

Житловий 

будинок 

Ганок 

Сарай 

Сарай 

Погріб-яма 

Погріб-яма 

Колодязь 

ж/б 

Вбиральня 

Огорожа 

дощата 

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 2 

шт.брус. 

Хвірточка 

брус. 

1. Витяг з 

протоколу №16 

засідання виконачого 

комітету 

В’юнищанської 

сільської Ради депутатів 

трудящих Переяслав-

Хмельницького р-ну 

Київської обл. УРСР від 

22 липня 1969 р. 

2. Довідка 

переселенця №476 на 

Шпиталь Марію 

Іванівну від 16 жовтня 

1970 р. 

3. Інвентаризацій

на картка №134. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№137  
(3556,65 крб). 
5. Свідоцтво про 

смерть №038 814 

Шпиталя Сергія 

Миновича від 24 

березня 1969 р. (копія).  

+ + ? 

312.  Шпиталь Микола 

Михайлович 

№86/2 від 

29 грудня 

1970 р. 

Шпиталь Микола 

Михайлович 

 

4 особи 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Сарай 

Сарай 

Сарай-

прибудова 

Погріб-яма 

Сарай 

Вбиральня 

Колодязь 

Огорожа 

дощата  

Огорожа 

плетена 

Огорожа 

жердева 

Ворота 

Хвіртка 

Ганок 

1. Довідка 

переселенця №260 на 

Шпиталя Миколу 

Михайловича від 16 

червня 1971 р. 

2. Інвентаризацій

на картка №83. 

3. Підсобна 

розрахункові відомість 

№86  

(2689,23 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницького 

р-ну 

Київської обл. 
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313.  Яковенко Варка 

Михайловна 

 

№256/2 

від 1972 р. 

Яковенко Варка 

Михайловна 

 

1 особа 

Житловий 

будинок 

Сарай 

Огорожа 

плетена 

1. Довідка 

переселенця №364 на 

Яковенко Варку 

Михайлівну від 5 травня 

1973 р. 

2. Заява до 

Переяслав-

Хмельницького РВК 

відділ переселення від 

26 грудня 1966 р. 

3. Інвентиризацій

на картка№253. 

4. Підсобна 

розрахункова відомість 

№256 

(1730,58 крб). 

+ + с. Нові Циблі 

Переяслав-

Хмельницьго р-

ну 

Київської обл. 
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