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Рис. 4. Учасник культурологічного заходу «Кобзарський майдан». 

Автор фото С. Тетеря, 2019 р. 
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СКАРГИ ТА ЗАЯВИ ЖИТЕЛІВ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ У 1944–1945 РОКАХ ЯК 

ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІЇ ЖИТТЯ ЦИВІЛЬНОГО НАСЕЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ  

У 1943 РОЦІ (ОГЛЯД ДОКУМЕНТІВ АРХІВНОГО ВІДДІЛУ ПЕРЕЯСЛАВ-

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

 

У публікації представлені документи архівного відділу Переяслав-Хмельницької районної 

державної адміністрації, які містять інформацію про відновлення сільського господарства 

на Переяславщині у 1944–1945 рр. шляхом примусового повернення тварин та зерна. 

Ключові слова: скарги, заяви, Переяславщина, Друга світова війна, окупація, сільське 

господарство. 

 

Скарги та заяви жителів Переяславщини у 1944–1945 рр., що зберігаються в архівному 

відділі Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації, досі не були об’єктом 

спеціального дослідження. Метою цієї публікації є введення до наукового обігу не 

апробованого документального матеріалу. Розглядаються документи фонду 1 «Переяслав-

Хмельницька районна рада та її виконавчий комітет», опису 1 «Протоколи засідань виконкому 

Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих». 

Відразу після вигнання нацистів у визволених селах Переяслав-Хмельницького району 

Київської області розпочалося цілеспрямоване відновлення сільського господарства, що 

внаслідок заподіяних війною збитків перебувало у жалюгідному стані. З неймовірними 

труднощами зустріли зиму 1943–1944 рр. Чоловіки були на фронтах, а жінки, діди та підлітки 

збирали городні культури, буряки, розбирали недогорілі скирти і копиці. Косили очерет, рогіз, 

заготовляли паливо, рубали ліс і будували землянки, відбудовували хати і сараї, заново 

будували колгоспні ферми, комори. Весною 1944 р. коровами орали, сіяли, працювали від зорі 

до зорі. Безкоштовна, ненормована праця на полях і фермах, на відбудові та спорудженні 

господарських приміщень, ремонті техніки, інвентарю набула значного поширення. До 

новоутворених господарств селяни звозили схований від окупантів реманент, приводили 

худобу, здавали посівний матеріал. У багатьох випадках ці заходи проводилися в обстановці 
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емоційного та патріотичного піднесення населення, викликаного звільненням того чи іншого 

сільського населеного пункту, переважно на добровільній основі. Селяни розуміли, що хліб та 

продукти тваринництва необхідні діючій армії, адже війна ще тривала. 

Основна увага зосереджувалася на відновленні громадського тваринництва. Для 

отримання точних даних, скільки і яких тварин на території району залишилося після окупації, 

було вирішено провести їх перепис, що підтверджується документами. 

20 грудня 1943 р. була прийнята постанова виконавчого комітету Переяслав-

Хмельницької районної ради депутатів трудящих «Про встановлення численності худоби на 

1. 1. 1944 року по Переяслав-Хмельницькому р-ну», в якій зазначалося: 

«1. З метою одержання точних даних про численність худоби по району відповідно до 

постанови РНК СРСР від 19. Х. 1943 р. № 1132 та постанови виконавчого комітету Київської 

обласної ради депутатів трудящих від 10 грудня 1943 р. № 64 доручити інспектурі ЦСУ 

Держплану встановити численність худоби на 1 січня 1944 р. 

2. Зобов’язати голів колгоспів, директорів радгоспів і інших державних і кооперативних 

організацій одержати у райінспектора ЦСУ форми звітів і подати йому в установлений термін 

звіт про численність худоби на 1. 1. 44 року» [1, арк. 5]. 

Щоб дані перепису були максимально точними, вирішено провести контрольний обхід. 

На засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької районної ради депутатів трудящих від 18 

січня 1944 р. прийнято рішення «Про контрольний обход про перепис худоби по стану на 

1. 1. 1944 року». 

Згідно з цим рішенням у селах Карань, Козинці, Виповзки та Сомкова Долина 

контролери Комиш, Савенко, Левченко та Гриненко повинні були здійснити контрольний 

обхід повністю всіх господарств, а у селах Мазінки та Підварки контролери Коцар та Левченко 

повинні були обійти тільки «один переписний участок». У м. Переяславі контролер Крячок 

перевіряє господарства по вул. Щорса [1, арк. 3зв.]. 

Деяким особливо кмітливим селянам вдавалося приховати від перепису тварин, про що 

свідчить розгляд скарги Кириченко Т.С. із села Дівички (протокол № 46): «Скарга 

гр. Кириченко Тетяни Самійловни про повернення телиці, яка знята на ферму за рішенням 

сільвиконкому, як незаконно придбана. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Телиця, яка знята на ферму в гр. Кириченко Тетяни Самійловни, вважати власністю колгоспу. 

Телиця, яка народилася в 1943 році знаходилась в гр. Мацьовки Андрія Григоровича і 

передана ним Кириченко в березні місяці 1944 року і не внесена в облік худоби на 1. 1-44 

року – утаїли. Чоловік Кириченко Тетяни служив головним поліцаєм при німцях і виїхав з 

ними. В скарзі про повернення телиці сім’ї поліцая відмовити» [1, арк. 135]. 

На цьому ж засіданні був затверджений перепис худоби «проведений інспектурою ЦСУ 

на території Переяслав-Хмельницького району, згідно прикладеної форми № 7. 

                                            Вел. Рог. Худ.    Свині    Вівці    Кози         Коні 

1. В к-пах             2507               266         –         –           6516 

2. Колгоспники   14133                 3784         20       1260          25 

3. Одноосібники      102                     33         –            52          13 

4. Робітники і служб. 420                 140          –           340        62 

5. Державні г-ва        62                     40        261             –       213 

6. Кооперативні госп.  3                       –         –                –          9 

Разом по району        17227                4263       281      1652            6838» [1, арк. 12]. 

 

Відповідно до вищезазначеної таблиці на 1 січня 1944 р. на колгоспних тваринницьких 

фермах нараховувалося лише 2 тис. 507 голів великої рогатої худоби, 266 свиней і 6 тис. 516 

коней, овець і кіз не було [1, арк. 12]. А в особистих господарствах колгоспників перебувало 

14 тис. 133 голів великої рогатої худоби, 3 тис. 784 свині, 20 овець, 1 тис. 260 кіз і 25 коней [1, 

арк. 12]. 

Отже, тварини із особистих господарств колгоспників і стали основним джерелом 

відновлення громадського тваринництва у колгоспах. 
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У першу чергу вирішено було повернути на колгоспні ферми тварин, яких селяни 

забрали з цих ферм під час відступу радянських військ у 1941 р. та протягом двох років 

окупації доглядали за ними. До новоутворених господарств селяни приводили тварин 

переважно на добровільній основі. Але непоодинокими були випадки, коли із особистих 

господарств на колгоспні ферми тварин повертали примусово за поспішними рішеннями 

сільських виконкомів без врахування походження тварини, матеріального та психоемоційного 

стану родини (наприклад, чоловік загинув на фронті), іноді навіть за допомогою 

правоохоронних органів. Такі дії викликали масове обурення, спротив, гнів, відчай, розпач. 

Люди намагалися відстояти свою тимчасову власність – почали писати скарги та заяви 

до вищого органу. Влада змушена була реагувати на ці скарги та заяви – проводила виїзні 

засідання виконкому Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих. 

Надзвичайно скрутне продовольче становище окремих родин спонукало їхніх членів до 

написання скарг. 

В архівному відділі Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації 

зберігається кілька сотень таких скарг (заяв). Вдалося виявити 611 скарг (заяв), які 

розглядалися на виїзних засіданнях виконкому Переяслав-Хмельницької районної Ради 

депутатів трудящих з 6 квітня 1944 р. по 26 лютого 1945 р. Ці скарги можна розподілити на 

три групи: скарги, які не були задоволені; скарги, що були задоволені частково; і скарги, котрі 

задоволені повністю. Чисельність останніх – найменша. 

У наведеній таблиці зазначено номер протоколу, дату проведення виїзного засідання, 

назви сіл, жителі яких скаржилися, та кількість скарг (заяв). 

Виїзні засідання виконкому 

Переяслав-Хмельницької районної Ради депутатів трудящих 

№ 

протоколу 

Дата Назва села Кількість 

скарг 

(заяв) 

№ 16 6 квітня 1944 р. Велика Каратуль, 

Мала Каратуль, Козинці, Гланишів, 

Підварки 

28 

№ 23 9 червня 1944 р. Пологи-Яненки 31 

№ 24а 10 червня 1944 р. Ташань 9 

№ 26а 19 червня 1944 р. Дем’янці 18 

№ 27 20 червня 1944 р.  Пристроми 24 

№ 30 7 липня 1944 р. Пологи-Вергуни 36 

№ 31 17 липня 1944 р. Козлів 8 

№ 32 17 липня 1944 р. Шевченкове 38 

№ 33 18 липня 1944 р. Студеники 

ст. Переяславська 

Кулябівка 

12 

6 

10 

№ 35 21 липня 1944 р. Андруші 17 

№ 36 27 липня 1944 р. Соснова, Строкова 16 

№ 38 1 серпня 1944 р. Положаї 9 

№ 39 2 серпня 1944 р. Дениси, Панфіли 8 

№ 40 3 серпня 1944 р. Сомкова Долина 1 
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№ 41 6 серпня 1944 р. Гланишів, Гайшин 10 

№ 42 9 серпня 1944 р. Вовчків 11 

№ 43 10 серпня 1944 р.  Мазінки 

Харківці 

12 

10 

№ 45 17 серпня 1944 р. Ковалин 

Єрковці 

3 

28 

№ 46 18 серпня 1944 р. Дівички 13 

№ 47 27 серпня 1944 р. Мала Каратуль 6 

№ 48 28 серпня 1944 р. Лецьки 19 

№ 49 29 серпня 1944 р. Переяслав-Хмельницький 12 

№ 50 30 серпня 1944 р. Віненці 12 

№ 52 2 вересня 1944 р. Переяслав-Хмельницький 7 

№ 57 1 жовтня 1944 р. Циблі 

Карань 

Харківці 

Григорівка 

Луковиця 

Козинці 

Пологи-Чобітьки 

Натягайлівка 

Хоцьки 

Комарівка 

Пологи-Вергуни 

Борисівка 

Бабачиха 

Підварки 

Підсінне 

Гречаники 

Стовп’яги 

Козлів 

Шевченкове 

Переяслав-Хмельницький 

Ташань 

Трахтемирів 

Від червоноармійця Остапенка  

4 

6 

2 

2 

3 

1 

4 

4 

2 

1 

7 

2 

2 

5 

5 

2 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

№ 58 6 жовтня 1944 р. Дем’янці 

Мала Каратуль 

Пристроми 

Велика Каратуль 

Комарівка 

9 

2 

7 

9 

5 

№ 60а 15 жовтня 1944 р. Єрковці 

Кулябівка 

Засупоївка 

Пологи-Чобітьки 

Шевченкове 

1 

1 

12 

1 

1 

№ 61 

 

20 жовтня 1944 р. Помоклі 32 
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№ 63 31 жовтня 1944 р. Пологи-Яненки 12 

№ 66 4 грудня 1944 р. Харківці 

Гланишів 

Вовчків 

Стовп’яги 

Віненці 

Помоклі 

Панфили 

Ковалин 

Велика Каратуль 

Андруші 

Гайшин 

Козлів 

Переяслав-Хмельницький 

Засупоївка 

Пологи-Яненки 

Ташань 

Єрковці 

Карань 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 

№ 68 23 грудня 1944 р. Шевченкове 

Єрковці 

1 

1 

№ 73 9 лютого 1945 р. Шевченкове 

Пологи-Чобітьки 

Дем’янці 

Помоклі 

1 

2 

1 

5 

№ 74 26 лютого 1945 р.  Стовп’яги 

Єрковці 

2 

1 

Скарги та заяви розглядалися публічно в присутності самих скаржників і колгоспників. 

Так, 28 серпня 1944 р. відбулося виїзне засідання виконкому районної ради депутатів 

трудящих (протокол № 48) у селі Лецьки, на якому було розглянуто 19 скарг: «Присутні: 

Члени виконкому райради: т. т. Батрак, Підгайний, Гріненко. Голова виконкому сільради – 

Іваненко. Голови колгоспів – Дубняк, Канівець. Секретар виконкому сільради – Гусак. Члени 

виконкому сільради – Шаповал, Карнаух, Потупа. Зав. ферми колгоспу «Соцперебудова» – 

Канівець, колгоспу ім. Сталіна – Міщенко. Присутніх скаржників – 19 осіб. Присутніх активу 

і колгоспників – 108 осіб» [1, арк. 133]. 

За відсутності скаржника скарга не розглядалася. Наприклад, 7 липня 1944 р. у селі 

Пологи-Вергуни на виїзному засіданні виконкому Переяслав-Хмельницької райради депутатів 

трудящих (протокол № 30) дві скарги не розглянули, тому що були відсутні скаржники: 

«Скарга гр. Болбот Гапки. Виконком райради вирішує: В зв’язку з тим, що гр. Болбот на 

засідання не з’явилася, скаргу не розглядати» [1, арк. 99]. «Скарга гр. Демиденко Оришки 

Яківни. Виконком райради вирішує: гр. Демиденко на засідання не з’явилася, а тому розгляд 

скарги припинити» [1, арк. 99]. 

Найбільше скарг надійшло від жінок про те, що забрали корову. Розглянемо кілька скарг, 

у задоволенні яких було відмовлено. 

17 серпня 1944 р. розглядали скаргу жительки с. Єрковці Шевченко М. Ф. (протокол 

№ 45): «Скарга гр. Шевченко Марії Федотовни, колгоспниці к-пу «Іскра» про повернення 

корови, яку знято на ферму колгоспу. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: Корова 

придбана в час німецької окупації з колгоспної ферми, яка належала колгоспу, вважати її 

власністю колгоспу. Рішення сільради про зняття корови затвердити. В скарзі про повернення 

корови відмовити» [1, арк. 131 зв.]. 
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Таке ж рішення отримала жителька с. Лецьки Ткаченко Г. Ф. (протокол № 48): «Скарга 

Ткаченко Ганни Федотівни, колгоспниці колгоспу ім. Сталіна про повернення корови, яка 

знята на ферму колгоспу. Виконком райради депутатів трудящих вирішує: Корова придбана 

незаконно з колгоспної ферми в час німецької окупації, вважати власністю колгоспу і 

поверненню не підлягає, а тому в скарзі про повернення корови відмовити» [1, арк. 133 зв.]. 

Категоричні «відмовити» на скарги отримали жителі с. Ташань (протокол № 24а) 

Литвиненко Євдокія Петрівна, Гусак Марія Яківна, Лабузна Євдокія Гаврилівна, Борисенко 

Ганна Федорівна [1, арк. 82], Москаленко Ганна Яківна, Шевченко Уляна Несторівна, Гусак 

Улита Денисівна [1, арк. 82 зв.]; жителі с. Пристроми (протокол № 27) Буряк Маруся 

Ничипірівна, Гордієнко Пріська Сидорівна, Щава Оришка Юхимівна [1, арк. 97] та багато 

інших. 

Скарги та заяви ретельно розглядалися, після чого виносилося рішення. Намагалися бути 

об’єктивними, врахувати всі обставини, інколи доводилося проводити цілі розслідування. 

Треба було розв’язати дві проблеми: з одного боку відновити поголів’я на колгоспних фермах, 

а це значить забрати тварин у селянських родинах, а з іншого боку не залишити ці родини віч-

на-віч із напівголодним існуванням. Шукали компроміси, які, звісно, багатьох скаржників не 

задовольняли. 

Замість забраної корови могли видати теличку 1943 або 1944 р.н. Житель села Пологи-

Яненки Обертій Парфен Лазарович змушений був задовольнятися наступним рішенням 

(протокол № 23): «Корова придбана незаконно, вважати власністю колгоспу. Беручи до уваги, 

що господарство потерпіло від бомбежки, велика сім’я, син льотчик, – зобов’язати управу 

колгоспу видати з ферми Обертію телицю народження 1943 року і видавати щоденно по 2 

літри молока до 1.VIII.-44 р.»[1, арк. 80]. Родина отримуватиме молоко лише 52 дні. 

Заяву вчительки середньої школи із с. Пологи-Вергуни Макаренко Параски 

Олександрівни задовольнили таким чином (протокол № 30): «Корова придбана незаконно з 

колгоспу під час окупації в 1941 р. Корову вважати власністю колгоспу і поставити на 

колгоспну ферму. Дозволити правлінню к-пу «Більшовик» видати тов. Макаренко теличку 

народження 1944 року» [1, арк. 98]. 

Хороша робота в колгоспі та наявність малих дітей були вагомим аргументом, щоб 

залишити теличку колгоспниці к-пу «Більшовик» Антоненко Харитині (протокол № 30): 

«Корову вважати незаконно придбаною – взята в к-пі під час німецької окупації. Корову 

вважати власністю колгоспу. Але беручи до уваги, що дана колгоспниця в к-пі працює добре, 

має малих дітей, дозволити правлінню колгоспу залишити за нею приплід від цієї корови, 

народження 1944 р. Рекомендувати тов. Антоненко справу про повернення їй грошей передати 

до нарсуду на керівника гром. госп. (громадського господарства – Авт.) Охріменка» [1, 

арк. 98]. 

Не повернули корову і жительці села Козлів Жуль Мокрині Павлівні, але залишили 

теличку та вирішили видавати по 2 літри молока обмежений термін – всього 75 днів для 

хворого сина скаржниці, який був інвалідом війни (протокол № 31): «Виконком райради 

вирішує: корова придбана незаконно з колгоспної ферми в 1941 році. Корову вважати 

власністю колгоспу, зняти і поставити на колгоспну ферму. Беручи до уваги, що син Жуль 

Мокрини інвалід Вітчизняної війни, хворий, правлінню колгоспу видавати по 2 літри молока 

на день до 1. Х. 44 р. Приплід від знятої корови – теличку після відкорму на фермі повернути 

Жуль Мокрині, як власну її» [1, арк. 101]. 

Жительці с. Помоклі Болілій Оришці Карпівні повернули теличку тому, що вона добре 

працювала у колгоспі і була червоноармійкою (протокол № 61): «Корова придбана в 1941 році 

під час німецької окупації незаконно. Корову вважати власністю колгоспу. Рішення 

сільвиконкому про зняття корови затвердити. В скарзі про залишення корови відмовити. Але 

приймаючи до уваги те, що вона працює в колгоспі добре і сама червоноармійка повернути з 

цієї корови приплід» [1, арк. 179]. 

Перебування трьох синів у Червоній Армії були вагомою підставою для повернення 

телички Близнюк Мотрі Гаврилівні (протокол № 33): «Беручи до уваги, що в гр. Близнюк М. 
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по контрактації в 1943 р. знята телиця, в 1944 році знята корова, придбана гр. Близнюк М. 

незаконно, яка отелилась на колгоспній фермі. Крім того в неї три сини в рядах Червоної Армії. 

Один з них на фронті з 1941 року. Дозволити правлінню колгоспу повернути гр. Близнюк М. 

приплід – телицю від знятої корови» [1, арк. 105 зв.]. 

Розгляд скарги жительки хутора Федорівки Гопкало Мотрі Андріївни про повернення 

корови був настільки складним, що довелося порекомендувати їй звернутися до суду 

(протокол № 39): «Корова, яка знята на ферму Дослідної Станції вважати власністю останньої. 

Зняту корову гр. Гопкало виміняла не знаючи, що вона належала Дослідній Станції. Її власна 

корова через гр. цього хутора Гопкала Івана Андрійовича попала гр. м. Переяслав-

Хмельницького Любченку Григорію. Рекомендувати гр. Гопкало Мотрі А. подати скаргу до 

суду на повернення своєї власної корови» [1, арк. 115 зв.]. 

Колгоспник із с. Мазінки С.І. Роздобудько під час нацистської окупації доглядав 

чотирьох колгоспних тварин: корову, двох волів і кобилу, а тому просив повернути йому 

корову (протокол № 43): «Беручи до уваги, що гр. Роздобудько С. І. в час німецької окупації 

корову схоронив, пару волів, кобилу, які на сьогодні находяться в колгоспі «Жовтнева 

Перемога». В колгоспі сім’я працює добре, корову залишити за Роздобудьком» [1, арк. 121]. 

Житель с. Помоклі Хвостик Кирило Сергійович написав скаргу з надією залишити у 

своєму особистому господарстві більш продуктивну колгоспну корову (протокол № 61): 

«Взявши до уваги заяву самого скаржника та пояснення присутніх колгоспників, що корова, 

яка зараз у Хвостика є власністю колгоспу, а на фермі колгоспу – корова Хвостика, а тому 

корову, що є у Хвостика вважати власністю колгоспу – зняти і поставить на ферму, а ту, що 

на фермі повернути Хвостику, як власну його» [1, арк. 178]. 

У Канупера Мосія Петровича про під час окупації було дві корови – власна і колгоспна. 

Рішення прийнято про повернення телиці (протокол № 61): «Корова придбана незаконно в 

1941 році обміняв свою власну на фермі під час евакуації худоби, але корова його власна 

повернулась назад і під час німецької окупації мав дві корови в своєму господарстві. Корову 

зняти і вважати власністю колгоспу. В скарзі про повернення відмовити, а приплід 1944 року 

повернути Кануперу» [1, арк. 178]. 

Хтось із жінок родини Болілого Петра Прокоповича перебував у партизанах, тому, 

розглянувши його скаргу, вирішили повернути телицю (протокол № 61): «Корова придбана 

незаконно перед вступом німців, взята з колгоспної ферми. Корову вважати власністю 

колгоспу. Рішення виконкому сільради про зняття корови затвердити, але звертаючи увагу на 

те, що сама партизанка повернути приплід цієї корови» [1, арк. 178 зв.]. 

Залишили колгоспну телицю Болілій Хариті Кузьмовій, тому що чоловік і син 

перебували в Червоній Армії (протокол № 61): «Телицю вважати власністю колгоспу 

ім. Кірова, але беручи до уваги, що чоловік і син з 1941 року в Армії, працює в колгоспі добре – 

телицю залишити в користуванні Болілої Харити» [1, арк. 178 зв.]. 

У жителя с. Козлів Остапенка Дем’яна Степановича забрали корову, залишивши теличку 

(протокол № 31). На його скаргу винесли таке рішення: «Корова, яка придбана незаконно з 

колгоспної ферми, поставлена на ферму, а приплід залишений Остапенку за рішенням 

сільвиконкому, про що і сам Остапенко на засіданні підтвердив. Скаргу залишити без 

наслідків» [1, арк. 101 зв.]. 

Розгляд заяви жительки с. Пологи-Вергуни Миколаєнко Надії Григорівни, члена 

колгоспу ім. Леніна, довелося перенести на наступне засідання виконкому райради депутатів 

трудящих (протокол № 30): «В зв’язку з тим, що гр. Миколаєнко купила в 1941 р. корову в к-

пі ім. Молотова с. П.-Яненки (голова к-пу т. Мазур), розгляд заяви припинити. Викликати на 

засідання виконкому райради т. Мазур та гр. Миколаєнко Надежду Гр.» [1, арк. 99]. 

Не було шансів повернути корову у Верещука Сидора Івановича, члена колгоспу 

«Більшовик», який співпрацював із нацистами (протокол № 30). Забрали не тільки корову, а і 

телицю: «Корова придбана незаконно в 1941 р. за розпорядженням агентури німецьких 

окупантів. При чому Верещук по соцстану куркуль, під час німецької окупації поводився 
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погано, вислужувався перед німцями. Корову вважати власністю колгоспу. Негайно поставити 

на ферму, також зняти і поставити на ферму телицю» [1, арк. 98 зв.]. 

Аналогічне рішення на скаргу отримала Глоба Варка, член колгоспу «Більшовик» 

(протокол № 30): «Корова придбана незаконно в к-пі «Більшовик» за розпорядженням 

агентури німецьких окупантів. Корову вважати власністю колгоспу і поставити на колгоспну 

ферму, а також поставити на колгоспну ферму і приплід від цієї корови – бичка» [1, арк. 99]. 

Написавши скаргу, добився повернення корови Баранник Павло Йосипович (протокол 

№ 31). По його скарзі проводилося ціле розслідування, а загибель сина на фронті та хвороба 

самого скаржника були вагомими причинами у позитивному вирішенні: «Хоча Баранник 

Павло Йосипович і придбав корову незаконно з колгоспної ферми, але в 1942 році німці 

забрали, за яку Баранник одержав лише 9 пудів хліба. Після купив телицю в с. Семеновці у 

колгоспника, можна вважати, що корова наполовину є власністю колгоспника, але беручи до 

уваги, що син Баранника знаходився на фронті з 1942 року, зараз загинув на фронті в бою з 

німецькими загарбниками. Сам Баранник хворий. Рішення сільвиконкому про зняття корови 

відмінити, залишити корову за Баранніком Павлом, як власну його» [1, арк. 101]. 

Повернули корову жительці с. Андруші Сулимі Палажці Кіндратівні (протокол № 35): 

«Корова з телям, що здана на ферму гр. Сулимою вирощена нею з теляти, яке вона зняла з 

колгоспної ферми, приплід народження 1943 року – теличку вона здала на ферму в 1944 році, 

чоловік її в Червоній Армії з 1941 р., сама Сулима працює в колгоспі добре, має двох дітей на 

своєму утриманні. Корову повернути з ферми гр. Сулимі, як власну її, а приплід 1944 року – 

бичка законтрактувати і здати на ферму» [1, арк. 109]. 

Довелося розглядати скаргу, яку колгоспниця Ясько Федоська Михайлівна не писала, а 

без її відома написала сестра: «Прийняти до уваги заяву гр. Ясько, що скарги вона не писала, 

а писала її сестра. Гр. Ясько радянською владою нічим необіжена, а тому скаргу сестри 

гр. Ясько залишити без наслідків. Корова в гр. Ясько забрана німецькими окупантами, а при 

вступі Червоної Армії їй видано теличку» [1, арк. 105 зв.]. 

Непоодинокими були випадки, що корів забирали навіть тоді, коли вони перебували в 

особистій власності громадян. У жительки с. Дем’янці Губар Пріськи Ількової відібрали її 

власну корову. Жінка з цим не змирилася, написала скаргу і добилася повернення корови 

(протокол № 26а): «Вважати, що корова придбана гр. Губар Пріською законно, а тому вважати 

її власною і залишити за нею» [1, арк. 94 зв.]. Аналогічні рішення на скарги отримали Лихота 

Андрій Явтухович, Курилко Палажка Ількова, Ткаченко Пріська Ількова [1, арк. 94 зв.], 

Курилко Афанасія Федорівна [1, арк. 95], Дигало Параска Іванівна [1, арк. 96 зв.], Самійленко 

Васька Сидорівна, Тесля Уляна Пилипівна [1, арк. 97]. 

З колгоспної ферми повернули корів жителькам с. Лецьки Корж Надії Павлівні та 

Міщенко Лукині Тимофіївні [1, арк. 133 зв.]. 

Скарги писали і чоловіки, які служили в Червоній Армії. Скаржилися у виконавчі та 

партійні органи, депутатам Верховної Ради УРСР: «Скарга військовослужбовця Чорненка 

Григорія Івановича про повернення корови його сім’ї, яка знята поліцаями в час німецької 

окупації. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Поскільки корова знята поліцаями в час німецької окупації, дружина Чорненка опознала 

її в сучасний момент в с. Дем’янцях. Рекомендувати дружині Чорненка Мотрі Кириловні 

подати скаргу до суду про повернення корови» [1, арк. 120 зв.]; 

«Скарга червоноармійця Романенко Івана Хомича, яка надіслана секретаріатом 

Ленінградського обкома партії про повернення корови його сім’ї, яка знята на колгоспну 

ферму. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Корова придбана Романенком І.Х. незаконно в час німецької окупації, будучи 

комірником громадського господарства, активним робітником при німцях, брат дружини його 

був активним поліцаєм, тому корова знята на ферму колгоспу ім. Шевченка вірно. В скарзі 

відмовити» [1, арк. 172 зв.]. 
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«Скарга військовослужбовця Сонько Тимофія Гавриловича, яка надійшла на ім’я 

депутата Верховної Ради УРСР тов. Жуку про повернення корови сім’ї, яка проживає у 

с. В. Каратуль. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Прийняти до відома заяви голови сільради та голови колгоспу, що корова є власна сім’ї 

Сонько Тимофія і вона не знімалась на ферму. Корову вважати власністю сім’ї Сонько – 

Сонько Лисовети Іванівни про що й повідомити скаржника і депутата Верховної Ради УРСР – 

т. Жука» [1, арк. 172 зв.]. 

Крім корів, забирали свиней. Колгоспних свиней селяни довго не тримали – різали. 

Повертати на колгоспну ферму довелося власну свиню Рокочій Мотрі (протокол № 33): 

«Свиня знята на ферму колгоспу по рішенню виконкому сільради вірно – за колгоспну свиню, 

яку зарізав її чоловік Рокочий Іван в 1941 р. Свиню вважати власністю колгоспу. В скарзі про 

повернення свині відмовити» [1, арк. 105]. 

Тіхонову Грицьку Парамоновичу та Музиці Петру Федоровичу замість зарізаної ними 

колгоспної свині довелося віддати бичка і теличку (протокол № 33): «Прийняти до уваги заяву 

про те, що свиню зарізали Тіхонов вдвох з Музикою Петром Федоровичем і поділилися 

пополам, за що в Тіхонова знято теля, а в Музики є теличка (не його власна, а з Березанського 

р-на с. Леляки). Бичка поставлено на ферму за рішенням виконкому с/р вірно. В скарзі про 

повернення бичка відмовити. Зобов’язати виконком сільради негайно зняти теличку у 

гр. Музики Петра Федоровича за свиню колгоспу, яку було використано для власних 

потреб» [1, арк. 105]. 

Третяк Курило Якович зумів забрати із колгоспної ферми аж чотири свиноматки, із яких 

три заколов, і написав скаргу, щоб йому залишили четверту з приплодом. Звісно, рішення було 

негативним: «Скарга гр. Третяк безпідставна, оскільки Третяк за часів німецької окупації 

забрав будинка, з якого було його виселено в період розкуркулення, забрав чотири свиноматки 

з колгоспної ферми, з яких три заколов, а одна залишилась з приплодом. Знята за рішенням 

виконкому сільради цілком вірно і поверненню не підлягає, в скарзі відмовити» [1 арк. 105зв.]. 

Жителька с. Харківці Шинкар Милашка Петрівна у скарзі писала про залишення 

свиноматки, яка знята на ферму колгоспу з двома поросятками (протокол № 57). Виконком 

райради депутатів трудящих вирішує: «Беручи до уваги заяву голови колгоспу «Червоний 

Шлях» тов. Ляльки, що в гр. Шинкар М. П. було дві свиноматки колгоспні, які придбані під 

час німецької окупації, від цих свиноматок приплод продавала для власних потреб. Одну 

свиноматку в час німецької окупації зарізали. Від одної знятої свиноматки приплод в 1944 році 

після рішення виконкому сільради про зняття свиноматки попродала. Залишилось тільки двоє 

поросят і кабан від колгоспної свині ще не знятої. Свиноматку з приплодом вважати власністю 

колгоспу. В скарзі про повернення відмовити. Зобов’язати правління колгоспу кабана, що 

залишився у гр. Шинкар зняти і поставити на ферму» [1, арк. 166 зв.]. 

На скаргу жителя с. Сомкова Долина Бабака Антона Ільковича про повернення кабана, 

якого знято на свиноферму за рішенням сільвиконкому, як незаконно придбаного, винесли 

таке рішення (протокол № 40): 

«Прийняти до уваги заяву гр.  Бабак А. І. про те, що кабана він придбав під час окупації 

з колгоспних свиней, якого взято на ферму, за якого одержав від колгоспу плату хлібом і 

картоплею за те, що годував його. 

Вважати знятого кабана власністю колгоспу ім. Ворошилова. 

Рішення сільвиконкому про зняття кабана в гр. Бабак А.І. затвердити. 

В скарзі про повернення кабана гр. Бабак А.І. відмовити. 

Беручи до уваги, що у гр. Бабака А. І. є син інвалід Вітчизняної війни в Червоній Армії в 

кадровій з 1940 року. Повернувшись з фронту зразу приступив до праці в с. Сомкова Долина, 

сім’я працює в колгоспі добре, дозволити правлінню колгоспу ім. Ворошилова видати з 

свиноферми гр. Бабаку порося в порядку допомоги, як сім’ї фронтовика-інваліда Вітчизняної 

війни» [1, арк. 117]. 
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Не були задоволені скарги жительок с. Лецьки Юрченко Уляни Олексіївни та Іваненко 

Харитини Миколаївни про повернення свині. По обох скаргах винесені однакові рішення 

(протокол № 48): «Свиня придбана поросям незаконно з свиноферми колгоспу 

«Соцперебудова», вважати власністю колгоспу, в скарзі про повернення відмовити» [1, 

арк. 134]. 

Іваненко Домаха Микитівна, колгоспниця колгоспу «Соцперебудова», написала скаргу 

про залишення свиноматки (протокол № 48). Чоловік її загинув на фронті, тому було прийняте 

компромісне рішення: «Беручи до уваги, що Іваненко Д. М. придбала незаконно порося в час 

німецької окупації, але чоловік забитий на фронті в боротьбі з німецькими окупантами, 

свиноматку залишити за гр. Іваненко, але зобов’язати останню поставити на ферму порося 

таке, яке вона брала» [1, арк. 134]. 

На скаргу Близнюк Ольги Захарівни було прийнято таке рішення: «Прийняти до відому 

заяву від голови колгоспу тов. Іващенко і заяву скаржниці, що свиноматка була знята 

тимчасово на ферму для підкормки законтрактованих у неї поросят. Зараз свиноматка 

повернута з колгоспу гр. Близнюк і знаходиться у неї в господарстві. Скаргу залишити без 

наслідку» [1, арк. 107]. 

Вдалося виявити скарги про повернення коня. На виїзному засіданні, що відбулося при 

міській раді 2 вересня 1944 р. (протокол № 52) розглядалося «подання райпрокурора від 5 

серпня 1944 року про перегляд рішень виконкому міськради – про неправильне зняття коня у 

гр. Лимаренко Семена. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Знятого коня вважати власністю артілі – рішення виконкому міськради затвердити, але 

беручи до уваги, що гр. Лимаренко є інвалід війни, розпочав будівництво хати, – дозволити 

міськраді повернути гр. Лимаренко коня з возом на три місяці до 1 грудня під схоронну 

розписку» [1, арк. 153]. 

Некогда Іван Гаврилович та Костенко Кость Іванович на скарги про повернення коня 

отримали однакові рішення: «Коня вважати власністю транспортної артілі – рішення 

виконкому міськради затвердити. В скарзі про повернення коня відмовити» [1, арк. 153]. 

Г.М. Гвоздику дуже не хотілося повертати колгоспну пасіку, тому написав скаргу і 

отримав відмову (протокол № 36): «Пасіка, знята за рішенням сільвиконкому, вважається 

власністю колгоспу, оскільки вона взята з колгоспної пасіки в 1941 році. Прийняти до відому 

заяву гр. Гвоздика, що пасіки у нього до Вітчизняної війни не було, В скарзі гр. Гвоздику про 

повернення пасіки відмовити» [1, арк. 111зв.]. 

Вдалося виявити одну скаргу, в якій йшлося про повернення зерна (протокол № 43): 

«Скарга Харченко-Кириченко Мотрі Тимофіївни про повернення хліба знятого у неї із ями, 

що був закопаний. 

Виконком райради депутатів трудящих вирішує: 

Поскільки знятий у Кириченко хліб був закопаний під час військових дій з метою 

безопасності, цей хліб придбаний трудом Кириченко, предложить правлінню колгоспу «Шлях 

до Комуни» с. Харківець розв’язать на своєму засіданні справу про повернення хліба» [1, 

арк. 122]. 

В одній скарзі йшлося про повернення житла. Скарга Ждан Катерини та Маліновської 

Федори про повернення хати (протокол № 45). Виконком райради депутатів трудящих 

вирішує: «Хата є власністю колгоспу, скаржниці вселилися в хату в час німецької окупації,  

хату вважати колгоспною і зобов’язати сільраду скаржників виселити» [1, арк. 132зв.] 

Заслуговує на особливу увагу запис, який міститься у протоколі № 68 від 23 грудня 1944 

р. і свідчить, що по жительці с. Єрковці Гресь рішення приймалося двічі: «Виконком райради 

депутатів трудящих вирішує: 

Рішення виконкому райради від 1/VІІ- 44 р.: корову гр. Гресь залишено до 1/Х-44р. 

Враховуючи те, що Гресь має 6 душ дітей, із них двоє близнят по 7 місяців, тому корову 

залишити в її користуванні» [1, арк. 215]. 
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Отже, при розгляді таких скарг та заяв враховувалися, так би мовити, пом’якшуючі 

обставини – перебування чоловіка, сина, зятя в лавах Червоної Армії, їхня загибель на фронті, 

отримана на війні інвалідність, поганий стан здоров’я членів родини, наявність малих дітей, 

сумлінна робота в колгоспі. 

Ознайомившись із документами, можна зробити такий висновок: на Переяславщині 

особисті селянські господарства найменше постраждали під час нацистської окупації і тому 

стали основним джерелом для відновлення громадського тваринництва колгоспів і радгоспів. 

На громадські ферми селяни як добровільно, так і примусово повертали тварин, привласнених 

під час евакуації, селянам були визначені планові завдання й порядок проведення контрактації 

та закупівлі молодняку. 

За цими документами можна вивчати конкретні події, що створюють емоціональний 

фон, відчуття включення в історичну реальність. Без вивчення цих джерел ретроспективної 

інформації неможливо скласти адекватне уявлення про вказаний історичний період. 
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У статті стисло охарактеризовано історіографію наукових досліджень території 

затопленої частини Переяславщини. 
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Актуальність теми. У 1963 р. розпочалася підготовка до створення Канівського 

водосховища на Дніпрі, а у 19721976 рр. його наповнили водою. У зв’язку з цим було 

затоплено територію на обох берегах Дніпра, яка у 1960-их рр. належала Переяслав-

Хмельницькому району Київської області. Десять сіл, у яких проживало близько 7 тис. осіб, 

                                                             
1 Стаття виконана у межах роботи над авторською індивідуальною науковою темою у НІЕЗ «Переяслав» 

«Затоплена Переяславщина: місця пам’яті та практики її збереження (1963–2022 рр.)» (протокол науково-

методичної ради від 26 червня 2020 р.). 


