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ПЕРЕДМОВА 

Із посиленням інтересу до історичного минулого, зокрема до визвольної бороть-
би за незалежність, активізувалися процеси формування національної пам’яті. Деся-
тиріччями в СРСР історія радянських репресій на західноукраїнських землях (1939–
1953) ретельно приховувалася, замовчувався їхній масштаб. З відкриттям архівів 
колишніх радянських спецслужб з’явилися широкі можливості для всебічних науко-
вих досліджень та публікацій досі засекречених документів. Політичні спекуляції в 
оцінках різноманітних історичних подій тривають і досі, що диктує необхідність 
їхнього ґрунтовного (на серйозній джерельній базі) й об’єктивного дослідження. У 
цьому контексті важливе значення має публікація збірників документів, які додатко-
во висвітлюють складні етапи української історії, а відтак допоможуть сконсоліду-
вати суспільство через формування достовірних і адекватних історичних знань, 
оцінок та пам’яті. 

Після здобуття Україною незалежності доступ до системи державних та галузе-
вих архівів став легшим. Проте це тільки на перший погляд. Продовжували існувати 
формальні та неформальні перепони, які ускладнювали роботу науковців у архівних 
установах України. 

Суттєвий «прорив» у доступі до документів із грифом «таємно» чи «цілком тає-
мно» зробив указ Президента України від 23 січня 2009 р. Цим указом доручалося 
органам влади розсекретити архівні документи, пов’язані з українським визвольним 
рухом, політичними репресіями та голодоморами в Україні. У результаті для широ-
кої громадськості відкрилася низка архівних фондів, які проливають світло на реп-
ресивно-каральну політику радянської адміністрації та її спецслужб в Україні зага-
лом та на західноукраїнських землях зокрема. Джерела до історії репресивної 
політики радянської адміністрації характеризуються походженням, місцем зберіган-
ня, репрезентативністю історичних фактів, методами комплектування, ступенем 
розкриття окремих аспектів проблеми. З-поміж усіх видів джерел особливо важливе 
місце займають документи репресивно-каральних органів СРСР, у яких відображена 
робота радянських силових органів, особливо їхній репресивний характер проти усіх 
верств населення. Основна кількість цих документів, попри неодноразові масштабні 
знищення, зберігається у Галузевому державному архіві Служби безпеки України 
(далі – ГДА СБУ).  

За твердженням дослідників та архівістів, ГДА СБУ та його обласні відділення 
«пережили» щонайменше три великі «чистки». Початок поклав наказ (№ 00511, 
1954 р.) голови КДБ при РМ СРСР, суть якого полягала у необхідності впродовж 
1954–1955 рр. очистити оперативні архіви від «компрометуючих» матеріалів на 
«честных советских граждан, добытых путем фальсификации и применения неза-
конних методов ведения следствия». Тож на основі цього наказу було знищено до-
кументи, які містили інформацію про масштаби репресивної політики органів влади 
проти національно-визвольного руху. Повторний «перегляд і упорядкування», а 
також знищення документів відбувалося із чергової вказівки центру у 1960–1962 рр. 
Останнє знищення пройшло за таким же наказом (№ 00150, 1990 р.) КДБ СРСР. 
Цього разу знищенню підлягали матеріали архівних справ, що «не представляли 
оперативної цінності». 

Документи репресивно-каральних органів містять значні неточності, оскільки 
під час їх складання найперше керувалися прагненням виявити і довести провину 
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тієї чи тієї особи, показати так званий «злочинний» характер її діяльності. Слід на-
голосити на тому, що каральні органи подавали у звітах те, що їм було відомо, і те, 
що насамперед потрібно для роботи з ліквідації підпілля. 

У підготовленому збірнику документів публікуються документи із фондів 2, 3, 
13, 42, 68, 71 ГДА СБУ та фондів Архіву Управління СБУ у Львівській області. 

Для вивчення репресивної політики радянських силових органів особливе зна-
чення займають документи фонду 2 ГДА СБУ (Управління боротьби з бандитизмом 
МВД, Управління 2-Н та 4-те Управління МГБ-КГБ УРСР). Основна частина ма-
теріалів фонду 2-Н – це документи радянських органів державної безпеки – звіти, 
щоденні зведення, оперативно-розшукові матеріали, розпорядження, кореспонден-
ція, агентурні донесення. Аналогічні оглядові документи радянських каральних 
органів містяться також у томах 372-ї справи 13-го фонду (Колекція друкованих 
видань КГБ УРСР) (витяги зі звітів, оперативно-розшукових матеріалів, розпо-
ряджень, кореспонденції). Для прикладу щоденні зведення про боротьбу із підпіл-
лям у західних областях України, спеціальні повідомлення, доповідні записки, 
довідки укладалися районними та обласними відділами 2-Н відразу після проведен-
ня операції і містять детальні дані про час, місце, назви підрозділів, їхніх керівників, 
біографічні дані про загиблих. Прагнення якомога швидше відрапортувати про вда-
лу операцію призводило до помилок і неточної ідентифікації загиблих. 

Частина документів карально-репресивних органів СРСР містить аналіз діяльно-
сті підпілля і заходів щодо боротьби з ним. Вони дають сьогодні змогу розкрити 
механізми реальної діяльності каральних органів. Потрібно також згадати про доку-
менти ф. 3 (5-те Управління МГБ-КГБ УРСР). У них містяться контрольно-наглядові 
справи щодо боротьби з агентами іноземних розвідок, оперативну звітність по обла-
стях, різноманітне листування, контрольно-наглядові справи про терористичні акти, 
доповідні записки про агентурно-оперативну роботу, копії підсумкових спецповідо-
млень, доповідних записок і подань, результати боротьби з оунівським підпіллям. 

Важливе значення для дослідження репресивної політики радянської адміністра-
ції має фонд 42 (Оперативно-статистична звітність КГБ УРСР), який містить статис-
тичну звітність, інструктивні вказівки щодо організації депортацій та звітність про 
виселення, відомості про агентурно-слідчу роботу НКГБ-НКВД УРСР, відомості про 
осіб, що проходять за оперативними розробками, відомості про кількість заарешто-
ваних, засуджених, убитих і засланих учасників ОУН і УПА й осіб, які їм допомага-
ли, сімей куркулів, єговістів та андерсовців. 

Суттєвим доповненням комплексу джерел стають справи фонду 68 (Колекція 
друкованих видань СБУ) – наукова та навчальна література з історії діяльності ра-
дянських органів державної безпеки; тематичні збірники документів, копії доповід-
них записок, звітів, оглядів, орієнтувань, аналітичних матеріалів та інших докумен-
тів про оперативну обстановку в Україні, надзвичайні події, результати проведених 
оперативно-пошукових заходів, розслідування окремих кримінальних справ, довід-
ники та бібліографічні видання; видання та документи з історії ОУН і УПА, передані 
до ГДА СБУ із Служби зовнішньої розвідки України, закордонні книги з історії 
українського визвольного руху). 

Окремо потрібно сказати й про архівно-кримінальні справи (АКС), які також да-
ють можливість простежити масштаби репресій радянської адміністрації. Окрім 
безпосередньо самих протоколів допитів (які є значною мірою суб’єктивним, а від-
так не завжди достовірним джерелом), особливою цінністю відзначаються довідкова 
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інформація та широка доказова база, яка також проливає світло на репресивну дія-
льність радянських спецорганів. 

У ГДА СБУ, Управліннях Служби безпеки України в областях нагромаджено де-
сятки тисяч архівно-кримінальних справ засуджених мешканців Західної України.  

Інформація, зафіксована у документах радянських репресивно-каральних органів 
відзначається суб’єктивністю, містить неточності, оскільки під час їх складання 
силовики найперше керувалися прагненням показати власну масштабну організа-
торську та бойову діяльність із «ворогами» радянської влади. Саме тому документи 
репресивно-каральних органів потрібно ретельно перевіряти, верифікувати та сепа-
рувати, передовсім, ідеологічні штампи й пропагандистські топоси, якими вони 
насичені. Саме після ретельного критичного аналізу документи репресивно-
каральних органів можна вважати важливим джерелом до вивчення історії радянсь-
ких репресій у західноукраїнському регіоні. Так, із документів поданих у збірнику 
читач довідується не лише про грубі фальсифікації справ, безпідставні масові репре-
сії, має можливість встановити час, місця й обставин загибелі конкретних підпільни-
ків, долі їхніх родин, виведення статистичних даних щодо репресій окупаційної 
влади супроти різних верств населення та специфіку проведення депортаційних 
акцій тощо. 

Недостатність спеціальних археографічних публікацій з історії репресивної полі-
тики  радянських органів влади на західноукраїнських землях є серйозною перешко-
дою для комплексних узагальнень та формування національної пам’яті. При цьому 
потрібно пам’ятати, що максимально широке і цілісне використання різних типів 
джерел, їх зіставлення дає можливість перевірити достовірність даних і достатньо 
точно та об’єктивно реконструювати реальні масштаби радянських репресій, регіо-
нальні особливості радянізаційної кампанії прибулої адміністрації.  

У збірнику документів подаються доволі «різношерстні» документи: стенограми 
нарад секретарів міськкомів, райкомів, обкомів, райвідділів НКВС-МВС, НКДБ-
МДБ, довідки про боротьбу із підпіллям, агентурну роботу, стан справ в області, 
спецповідомлення, доповідні записки, вироки Військового трибуналу, огляди судо-
вої практики Військового трибуналу, спецінформації про збройні прояви, доповідні 
записки про оперативно-службову діяльність винищувальних батальйонів, довідки 
про стан боротьби, звіти про виконання рішень ЦК КП(б)У та обкому, тощо. Саме ці 
документи дозволяють побачити боротьбу із підпіллям радянської адміністрації. 

Усі документи структурно поділено на декілька розділів – «депортації і пересе-
лення», «заходи щодо репатріантів», «порушення «соціалістичної законності», «по-
казові судові процеси», «репресії щодо духовенства і вірян», «переслідування інтелі-
генції», «боротьба з молодіжними організаціями», «агентурна робота радянських 
спецорганів», «діяльність агентурно-бойових груп», «боротьба з націоналістичним 
підпіллям», «заходи щодо колективізації селян». 

Документи і матеріали передруковано без скорочень, у повній відповідності до 
оригіналу. Усі документи і матеріали, містять заголовки, складені упорядниками. У 
них зазначено порядковий номер, тип документа. Пропущені, непрочитані та пош-
коджені частини текстів позначаються квадратними дужками […].  

У публікованих документах максимально збережено лексику, авторські та редак-
торські особливості джерел. Без змін подано власні та географічні назви. Виправ-
ленню підлягали лише найбільш очевидні граматичні огріхи, вживання лапок. За-
креслені слова в тексті подають без змін подано. 
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Кожен документ супроводжується легендою, в якій зазначено місце зберігання 
документа (скорочена назва архіву, номер фонду, опису, справи, аркушів), вказуєть-
ся автентичність документа (оригінал, копія, засвідчена копія). Зазначено відтво-
рення документів (рукопис, машинопис). 

Висловлюємо щиру подяку директору та співробітникам Галузевого державного 
архіву Служби безпеки України, насамперед Андрієві Когуту, Костянтинові Байді, 
В’ячеславові Василенку, Ярославові Антонюку. 

Щира подяка колективу видавничого дому «Гельветика» за допомогу в підготов-
ці до друку та видання книги. 

Окрема подяка рідним і друзям. 
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ДЕПОРТАЦІЇ І ПЕРЕСЕЛЕННЯ 
 

№ 1 
Наказ народного комісара внутрішніх справ СРСР Л. Берії народним комісарам 

внутрішніх справ Української РСР та Білоруської РСР щодо виселення  
мешканців західних областей України і Білорусі (7 березня 1940 р.) 

 
7-го марта 1940 г.     СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
№-892/Б. 
 

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР 
КОМИССАРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА 

тов. СЕРОВУ 
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БССР 

СТ. МАЙОРУ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ 
тов. ЦАНАВА 

 
НКВД СССР предлагает к 15 апреля с. г. произвести выселение в районы Казах-

ской CCP сроком на 10 лет всех членов семей, содержащихся в лагерях для военно-
пленных и в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии – быв. офицеров 
польской армии, полицейских, тюремщиков, жандармов, разведчиков бывших по-
мещиков, фабрикантов и крупных чиновников бывшего польского государственного 
аппарата. 

Во исполнение этого решения ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Немедленно приступить и к 30 марта т.г. закончить составление по прилагае-

мой форме точного учета членов семей всех перечисленных выше категорий воен-
нопленных и арестованных. 

ПРИМЕЧАНИЕ: членами семей считать жену, детей, а также родителей, братьев 
и сестер в том случае, если они проживают вместе с семьей арестованного или воен-
нопленного. 

2. Для подготовки и проведения операции, при УНКВД западных областей 
Украины и Белоруссии организовать оперативные тройки в составе: начальника 
соответствующего представителя НКВД СССР и представителя НКВД УССР или 
БССР. 

3. В городах или районах области, в которых количество семей, подлежащих вы-
селению, окажется свыше 200, также организовать городские и районные оператив-
ные тройки, возглавляемые начальником городского или районного отделения с 
участием представителя соответствующего областного УНКВД. 

4. Областным городским и районным оперативным тройкам тщательно разрабо-
тать конкретные планы проведения операции в пределах своего участка. 

5. При разработке планов проведения операции руководствоваться следующими 
указаниями: 

a. для производства операции используются оперативные сотрудники, сотрудни-
ки территориальных транспортных органов НКВД УССР и БССР, командиры, по-
литработники и красноармейцы внутренних и пограничных войск НКВД, располо-
женных на территории западных областей Украины и Белоруссии и оперативные 
работники милиции. Из них комплектуются оперативные группы из 3-х человек. 
Каждая такая группа проводит выселение двух-трех семей; 
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б. помимо формирования оперативных групп, непосредственно участвующих в 
проведении операции, при каждой областной, городской или районной оперативной 
тройке создается резерв в составе 3–5 оперативных работников и 15–25 красноар-
мейцев войск НКВД; 

в. операция проводится в один день по всем западным областям Украины и Бе-
лоруссии и начинается с наступлением рассвета. О дне операции будет сообщено 
дополнительно; 

г. по прибытии на квартиру выселяемых семей оперативная группа производит 
обыск на предмет обнаружения оружия, к-р литературы и иностранной валюты, 
затем объявляет членам семьи о предстоящем их выселении, разъясняет порядок 
выселения; 

д. недвижимое имущество и торгово-промышленные предприятия выселяемых 
семей подлежат конфискации. Выселяемые семьи имеют право взять с собой к месту 
выселения лично принадлежащие им вещи, весом не свыше 100 килограмм на каж-
дого члена семьи, включая детей. Остальное имущество выселяемые имеют право 
реализовать в указанном ниже порядке; 

е. все освобожденное после выселения жилье и хозяйственные помещения пере-
даются в ведение местных советских органов для заселения в первую очередь воен-
нослужащими РККА и партийно-советскими работниками, командированными для 
работы в западные области Украины и Белоруссии; 

ж. после окончания операции выселяемая семья под конвоем вместе с разрешен-
ным к вывозу имуществом направляется на станцию ж. д. для погрузки в заранее 
поданные вагоны. Доставка выселяемых на пункты погрузки производится подго-
товленными НКВД перевозочными средствами; 

з. больные члены выселяемых семейств временно оставляются на месте и по вы-
здоровлении отправляются к месту выселения остальных членов семей. Наблюдение 
за такими семьями организуется соответствующими органами НКВД; 

и. при посадке выселяемых в эшелоны, начальнику эшелона вручается именной 
список отправляемых и личные дела на них. Начальник эшелона обязан проверить 
соответствие списка и дел с наличием выселяемых и расхождение списка с наличи-
ем оформляет актом, первый экземпляр которого остается у сдающего выселяемых 
для установления причин расхождения, а второй экземпляр – у начальника эшелона; 

к) после приема и посадки людей в эшелоны, начальник эшелона несет ответ-
ственность за всех сданных ему людей и доставку их к месту назначения. 

6. Особо злостных из числа членов семей, подлежащих выселению, в отношении 
которых органы НКВД располагают материалами об их антисоветской работе в 
прошлом или настоящем, подвергать аресту с последующим оформлением их дел 
для рассмотрения на Особом Совещании при НКВД СССР. 

7. Порядок реализации имущества выселяемых установить следующий: 
a. выселяемые обязаны назвать доверенное лицо (соседи, знакомые, родственни-

ки), которым они могут поручить реализацию оставляемого в квартире лично им 
принадлежащего имущества; 

б. старший оперативной группы, производящий выселение, вызывает указанное 
семьями выселяемых доверенное лицо; 

в. от доверенного лица на реализацию оставленного имущества отбирается под-
писка по прилагаемой форме и ему передается по описи оставляемое имущество; 


