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До 69-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

(За матеріалами, які зберігаються в архівному відділі Балаклійської 

районної державної адміністрації) 

 

В архівному відділі Балаклійської райдержадміністрації зберігаються 

документи фондів, які були сформовані в1943- 1945 роки. 

На території Яковенківської сільської ради в хуторі Таранушино був 

колгосп ім. 17 партз’їзду, головував в колгоспі тов. Висторобець, на кожних 

зборах піднімав питання дотримання дисципліни, допомагав йому в роботі 

рахівник Столбовий (ініціали не вказані). З січня 1944 року розпочинали 

обговорювати як організувати ремонт інвентарю і знарядь праці. У протоколі 

за березень 1944 року постановили взяти на себе зобов’язання закінчити в 

найкоротший термін посівну, найкраще просапувати культури та отримати 

врожай соняшнику 15 ц / га, картоплі 80 ц/га, кукурудзи 20 ц/га, проса 12 

ц/га. 

Звичайно, що при підведенні підсумків роботи за 1944 рік у січні 1945 

року самокритично називалися причини незадовільних результатів, бо не 

вистачало тяглової сили, посівного матеріалу, який збирали по селу, 

запчастин для ремонту тракторів.  Були й інші причини, як то не вироблення 

мінімуму вихододнів. 

В 1945 році записи у протоколах засідань правління колгоспу більш 

оптимістичні: на нову посівну компанію інвентар відремонтований, створили 

2 польових ланки та 1 огородню - про це доповідав уже інший голова 

Колісник (ініціали не вказані). Голова колгоспу Колісник в іншому виступі 

говорив про те, що в найкоротший термін колгоспники повинні загоїти рани, 

які завдані війною, та відновити довоєнний рівень розвитку народного 

господарства, піднести матеріальний добробут народу і ще більше зміцнити 

військово-економічну могутність Радянської Країни. 



 В архівному фонді колгоспу «1-а П’ятирічка» Яковенківської сільської 

ради виявлено документи, що свідчать про життя, яке поступово 

налагоджувалось. Балаклійська МТС зобов’язувала в листопаді 1944 року 

направити 3-х чол. на 4-х місячні курси підготовки трактористів. Хлопці 

повинні бути фізично здоровими від 18 до 35 років, освіта не менше 5-ти 

класів, їх треба було забезпечити продуктами харчування на місяць: 12 кг 

борошна, 6 кг крупи, 12 кг картоплі, 0,5 л олії, капусти 9 кг, моркви 1,5 кг, 

столового буряка 3 кг. 

Районний земельний відділ Балаклійської районної ради депутатів 

трудящих у лютому 1945 року доводить завдання по відродженню 

бджільництва, колгосп «1-а П’ятирічка» повинен був до 1 травня 1945 року 

виготувати 5-ть вуликів, створити 5 бджолосімей. 

Виявляємо у фонді колгоспу «1-а П’ятирічка» договори 

соціалістичного змагання між бригадами і ланками колгоспу за1945 рік. У 1-

й бригаді було 40 чол., у 2-й – 49 чол., крім того, по цій бригаді працювало 13 

підлітків, по 3-ій бригаді – 66 чол., та 17 підлітків, в огородній бригаді 

працювало 18 чол. та 9 підлітків, була бригада тваринників, у яку входили 

жінки (8 чол.), чоловіки (3 чол.) та підлітки, в будівельну бригаду входило 7 

чол. 

В одній справі знаходимо газету «Соціалістична Харківщина» – органу 

Харківського обласного і міського комітетів КП(б)У, обласної і міської рад 

депутатів трудящих за 19 липня 1944 року, в ній надруковано Наказ 

Верховного головнокомандуючого, Маршала радянського Союзу Й.Сталіна 

маршалові Радянського Союзу Конєву, де повідомляється, що «війська 1-ого 

Українського фронту, перейшовши в наступ, при підтримці масованих ударів 

артилерії і авіації, прорвали сильну, глибоко ешелоновану оборону німців на 

Львівському напрямі і за три дні наступальних боїв просунулися в глибину 

до 50 кілометрів, розширивши прорив до 200 кілометрів фронту…». Цим 

наказом оголошувалась Подяка військам, які брали участь у боях при прориві 

оборони противника. Закінчився наказ словами: «Вічна слава героям, що 



полягли в боях за свободу і незалежність нашої Батьківщини! Смерть 

німецьким загарбникам!». 

Цей матеріал із газети свідчив про те, що територія України ще була 

окупована німцями, а на звільненій – повноцінно будували плани і втілювали 

їх в життя. Газета обрамила рішення виконкому Балаклійської районної ради 

депутатів трудящих по плану розвитку тваринництва та виконанню 

сільгоспробіт по колгоспу «1-а П’ятирічка» на 1944 рік. 

Балаклійці, пам’ятаймо про подвиг наших земляків, загиблих в роки 

Великої Вітчизняної війни та померлих після неї, які вибороли Перемогу над 

німецько-фашистськими загарбниками, ствердили мир та відбудували 

зруйновану країну, цінуймо це! 

 

Підстава: Ф-Р-89, спр. 1,арк. 1-4, спр 6, арк. 4, спр.20, арк. 24, Фонд № 

Р-88, спр 7, арк. 1,спр. 10,арк. 1-7;  спр. 5, арк.1. 
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