
Додаток 5 

 

Історія Віктора Рудника та  Перемота Івана Яковича і його дружини Тетяни 

 

Серед мереф'ян теж є праведник Перемот Іван Якович. В період окупації німцями 

Мерефи,  Перемот Іван Якович і його дружина знаходились в місті. Їхні два 

дорослих сина з початком війни евакуювалися на схід. Незважаючи на 

небезпеку, подружжя переховувало від німців університетського друга одного з 

їхніх синів, Віктора Рудника, єврея, чим врятували йому життя. У 1996 році були 

відправлені документи до Інституту Яд Вашем в Єрусалімі, згідно критеріїв 

отримання звання Праведника народів світу: свідчення Рудника Віктора про 

допомогу йому в вигляді притулку та фальшивих документів, і реальна небезпека 

для Перемотів Івана та Тетяни, якщо німців знайшли б єврея в їхній домівці. 26 

січня 1998 року Яд Вашем удостоїв Івана і Тетяну Перемот почесним званням 

«Праведник народів світу». Увічнення – стіна пошани в Долині Общин.                                                                                    

     Син, Віктор Іванович Перемот, отримав диплом і медаль, на якій двома 

мовами, на івриті та французькою, викарбовано напис: «На знак подяки від 

єврейського народу. Хто рятує одне життя, рятує весь світ».  Зараз ці документи  

зберігаються в Харківському музеї Голокосту (Андріїва В. Праведнику світу 

Івану Перемоту. //Дайджест · Е. – 2019. – №9(243). – С. 2-3) 

      За ініціативи Харківських громадських організацій «Обласний комітет 

«Дробицький Яр» і музей Голокоста та комунального закладу «Мереф’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Мереф’янської міської ради 

Харківської області, до 140-річчя з дня народження  Івана Яковича Перемота, в 

місті Мерефі  5-го вересня 2019 року була відкрита пам’ятна дошка засновнику і 

директору школи, Праведнику народів світу на будівлі комунального закладу 

«Мереф’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Мереф’янської міської 

ради Харківської області 

 

 

 



Перемот І.Я.       

[фото Перемота І.Я. із шкільного історико-краєзнавчого музею 

комунального закладу «Мереф'янська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №6» Мереф'янської міської ради Харківської області]                                         

 

 

 

 

 

Стіна пошани в Долині Общин 

(Ізраїль) 

[фото із матеріалів Терещенко О.Л.] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Меморіальна дошка на будівлі 

комунального закладу 

«Мереф'янський ліцей №1  

імені І.Я. Перемота» 

[фото із матеріалів Терещенко О.Л.] 

 


