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Не та Переславщина

Якщо глянути з лiтака на простори Переславщини, то побачите панораму лiсiв, серед
них — поля, луки, велике дзеркало озера i маленькi озерця, рiки i рiчечки, що звиваються
блакитними стрiчками. Розкиданi то тут, то там села i селища, зв’язанi мiж собою i мiстом
добрими шляхами. Майже посерединi району пробiгає шосе Москва—Ярославль — дуже жвава
основна магiстраль, по якiй можна доїхати i в обласний центр, i в столицю.

В залежностi вiд пори року поля стають то золотими, то зеленими, яскравi килими лукiв
розливаються рiзнотрав’ям перед сiнокосом. В жнивну пору стануть перед вами сотнi машин
i механiзмiв, що рухаються i допомагають людинi в роботi. Чорними масивами здаються
торфорозробки, з вузькоколiйками, по яких вивозять торф з «кладових сонця». Iдуть важкi
ешелони, проносяться швидкi пасажирськi поїзди по Пiвнiчнiй залiзницi. А мiсто розкинулося
багатоколiрними рiзнокутниками.

Живе й славиться добрими справами Переславль-Залєський i його район. В мiстi досить
багато пiдприємств.

Фабрика «Красное эхо» — найстарiша, заснована в 1758 роцi, з своїми трудовими i рево
люцiйними традицiями: з середини 90-х рокiв минулого столiття на нiй не втихали страйки.
Колишня прядильна фабрика Переславської мануфактури одержала нову назву, як вiдгук
героїчних боiв за Перекоп у 1920 роцi. «Красное эхо» випускає капроновi нитки для сiток
i технiчнi тканини.

Фабрика «Новый мир» дiє з 1917 року, єдина в країни, яка виготовляє «Повiтрянi мережива»
(так називається польський фiльм про її продукцiю). Художнi вишивки, аплiкацiї, гiпюри
механiчнi та хiмiчнi, тюлi та iншi аналогiчнi вироби виготовляються тут.

Хiмiчний завод — спадкоємець фабрики кiноплiвки, першого пiдприємства вiтчизняної
кiноплiвкової промисловостi. Почав будуватися в 1964 роцi, розширюється i нинi. У вереснi
1971 року дав першу продукцiю — магнiтну стрiчку. Крiм цього, хiмзавод випускає фотопапiр
та iншу продукцiю. Для цього пiдприємству готують кадри технiчне училище та технiкум
хiмiчної промисловостi.

Цi три пiдприємства — основа переславської промисловостi. на них працює майже три
чвертi дорослого населения мiста.

Крiм них дiють швейна фабрика, лiсокомбiнат, авторемонтний завод, комбiнат виробни
чих пiдприємств тресту «Переславльбуд», Берендеєвське, Батьковсько-Ольховське, Купанське
та Iванiвське торфопiдприємства, Купанське транспортне управлiння, автотранспортне пiд
приємство, меблевий цех Ярославського об’еднання «Красный Октябрь», цегельний завод,
сирмаслозавод, Нагор’ївський i Путчинський льонозаводи та ряд iнших.

Розвивається i сiльське господарство краю. З iнiцiативи В. I. Ленiна, який передбачав
швидке закiнчення громадянської вiйни i перехiд до вiдбудови народного господарства, в 1920
роцi був проведений перший радянський Всеросiйський перепис населения, промисловостi
i сiльського господарства, щоб проаналiзувати стан економiки.

В Переславському повiтi сiльська «технiка» становила: плугiв — 12 001, дерев’яних сох
та косуль — 705, борiн залiзних — 9654, дерев’яних — 2696, серпiв — 31 293, кiс — 31 216,
дерев’яних льоном’ялок — 608, молотарок — 519, сiвалок — 34, жаток — 28, косарок — 30.
Всiх селянських господарств — 17 679, в тому числi 4 комуни, 7 сiльгоспартiлей, 8 радгоспiв,
82 хутiрських та iнших господарств.
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До 1927—28 рр. у селян-бiднякiв назрiвало едино правильне рiшення, передбачене Ленi
ним, — перехiд до колективних форм ведения господарства з усуспiльненими засобами вироб
ництва. Цi питання широко обговорювалися на з’їздах жiнок-селянок, волосних, з’їздах Рад,
конференцiях селян-бiднякiв. Першi колгоспи виникли в 1928 роцi: два — в Глiбовськiй волостi,
в Славитинi, Будовському i деяких iнших. У 1929 роцi на селi почався масовий колгоспний
рух. В колгоспи пiшов середняк.

Переславськi колгоспи поступово очищалися вiд куркулiв. Тiльки за 4 мiсяцi 1932 року
з них було виключено 72 куркульських господарств, 7 колищнiх стражникiв та помiщикiв.
До 1935 року колективiзацiю, в основному, було завершено, а куркульство, як клас, лiквiдовано.

З часом колгоспи укрупнилися, перетворювалися в значнi пiдприємства сiльськогосподарсь
кого виробництва. Тепер в Переславському районi 25 колгоспiв i радгоспiв рiзної спецiалiзацiї,
з яких головна — молочна. В колгоспах i радгоспах працюе понад 500 тракторiв, 200 з лишком
комбайнiв, понад 300 автомобiлiв, багато iншої технiки. В 1920 роцi в повiтi було понад 15 тисяч
коней. Замiна їх тракторами вивiльнила 23 тисячi гектарiв лук, якi використовуються для
продуктивного тваринництва, i понад 4,5 тисячi гектарiв рiллi.

Завдяки вмiлому застосуванню агрономiчної науки, район перетворився з «споживаючого» —
у район товарного виробництва. За даними 1896—1925 рр. урожай жита становив в середньому
8,26 центнера з гектара, в 1975 роцi — майже подвоївся. Зараз хлiбороби Переславщини
працюють над перетворенням в життя накреслень XXV з’їзду партiї i липневого Пленуму
ЦК КПРС, втiленням в життя планiв освоєния Нечорнозем’я.

Разом з трудящими усiєї країни переславцi готуються вiдзначити 325-рiччя возз’єднання
України з Росiею, готують гiднi трудовi подарунки.

С. Васильєв.
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