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2. Депортації польського і німецького населення України 
В 1927 р. відбулася перша Всеукраїнська нарада з роботи серед національних 

меншин, на якій було створено секції, що однаковою мірою відстоювали права поляків, 
німців, болгар, греків та ін. У республіці проводилася помітна робота по залученню 
трудящих різних національностей до радянського будівництва, розв’язувалися питання їх 
культурного розвитку. Проблеми проживання народів на території України розглядалися і 
на нараді по роботі серед національних меншин, що відбулася на початку 1930-х рр. 
Однак поступово давалося взнаки ослаблення уваги до національних проблем, 
спостерігався відхід від демократичних принципів їх розв’язання. Внаслідок розправи з 
куркульством у східні райони країни було депортовано 1317006 росіян, українців, 
білорусів, німців, поляків та ін. Та адміністративно-командній системі цього виявилося 
замало. Під лозунгом необхідності “посилення революційної пильності”, як про це було 
оголошено в офіційних документах, 28 квітня 1936 р. Раднарком СРСР прийняв постанову 
№776-120сс про переселення “як політично неблагонадійних” поляків з Української РСР у 
Казахстан. Таким чином, громадяни польської національності, які проживали в Україні, 
виявилися першими, хто напередодні війни змушений був відправитися на схід. 

До першої групи було включено 35820 поляків, серед яких дорослих налічувалося 
23334 чол. До Казахської РСР (в Алма-Атинську, Карагандинську, Кокчетавську, 
Північноказахстанську і Талди-Курганську області) направлялося 35735 чол., до областей 
Російської Федерації - нечисленні групи - від 5 до 15 чол. Без суду і слідства депортовано 
близько 10% населення Західної України і Західної Білорусії. 

Народи цих регіонів сприйняли включення Західної України і Західної Білорусії як 
акт їхнього волевиявлення. Однак прихід сюди Червоної Армії і встановлення радянської 
влади сприймалися населенням по-різному, в тому числі й польським, яке становило 
близько однієї третини від усієї його кількості. 29 грудня 1939 р. було прийнято постанову 
РНК СРСР №2122-617 і затверджено “Положення про спецпоселення і трудове 
влаштування осадників, виселених із західних областей УРСР і БРСР”. Положення 
підписав нарком внутрішніх справ Л.Берія. Для його виконання терміново виділялося 55 
залізничних вагонів. 

Хто ж потрапляв під категорію осадників? Це були переселенці з Польщі, колишні 
військовослужбовці польської армії, які виконували функції поліції. Польська система 
управління терміново ліквідовувалася. Всі, хто не хотів перебудовуватися, тобто “чужі 
люди”, підлягали виселенню вглиб СРСР: на Поволжя, у Сибір, Комі АРСР, Казахстан. 

Багато з цих службовців сиділо у в’язницях і таборах. Тому 2 березня 1940 р. РНК 
СРСР ухвалила постанову №289-127сс про виселення з районів Західної України і 
Західної Білорусії членів сімей усіх поміщених у табори й в’язниці військовополонених і 
колишніх офіцерів польської армії, а також тюремників, жандармів, розвідників, колишніх 
поміщиків, фабрикантів і чиновників держапарату, учасників повстанських і 
контрреволюційних організацій, біженців з районів колишньої Польщі, що відійшли до 
Німеччини, які виявили бажання виїхати з Радянського Союзу на зайняту територію і не 
були прийняті німецьким урядом. 

10 квітня 1940 р. РНК СРСР постановою № 497-177 сс затвердила інструкцію з 
виселення осіб, які підпадали під постанову від 2 березня того ж року. В постанові 
вказувалося, що депортації підлягають 22-25 тис. сімей. 
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Після переселення нових контингентів населення із західних регіонів країни на 
доповнення до тих, що вже прибули з початку 1930-х рр. і до 1942 р., кількість сімей 
поселенців становила 258448 (959482 чол.). Серед них було 28569 (137351 чол.) сімей 
осадників, 25863 сім’ї (76347 чол.) біженців. В абсолютних цифрах у той час на 
промислових підприємствах з них працювали 318564 чол., у сільському господарстві - 
418569 чол., або третина всіх депортованих із Західної України і Західної Білорусії, тобто 
318800 сімей (1173170 чол.) 

Становище переселенців було дуже важким. Вони зазнавали величезних труднощів 
з продовольством. Смертність серед них становила близько 16%. Влаштуванням 
депортованих на місцях займалися 1136 селищних і 228 районних комендатур. 

У травні-червні 1941 р. за наказом НКВС СРСР почалося виселення 
зсильнопоселенців та членів їхніх сімей з республік Прибалтики, Молдавської РСР, 
Західної України та Західної Білорусії. Загалом у зазначений період переселялося 85716 
чол. Їх переміщували в Алтайський і Красноярський краї, у Казахстан, Комі АРСР та 
Омську область. Причинами переселення називалися розкрадання соціалістичного майна, 
бандитизм, розбій, умисне вбивство, зґвалтування, підробка грошових знаків, крадіжки, 
контрабанда, зберігання вогнепальної зброї тощо. На основі рішень уряду про 
переселення осіб цього континенту з’явилася і постанова “Про порядок застосування 
заслання на поселення для деякої категорії злочинців”. Приписи інструкції суворо 
виконувалися. 

21 травня 1941 р. нарком Л.Берія підписав наказ про розселення на 20 років у 
Кустанайській області Казахської РСР поселенців із Західної України і Західної Білорусії. 
Для їх доставки виділялося 1496 вагонів і 18500 тис. крб. Однак витрати були значно біль-
шими, оскільки переселенців налічувалося насправді не 85716 чол., як передбачалося, а 
94896 чол. З них, повідомляв у записці начальник ВСП (відділу спецпоселень) ГУЛАГу 
НКВС СРСР М.Конрадов, 3600  чол. направлялося в Комі АРСР, 7 тис. - у Красноярський 
край, 9802 - на Алтай, 10 тис. - у Новосибірську область, 6 тис. чол. - в Омську, 11 тис. - у 
Казахстан, 4 тис. чол. - у Кіровську область. 

У червні-липні 1941 р. почали прибувати перші ешелони із зсильнопоселенцями. 
Так, з Південноказахстанської області повідомлялося, що з 4 по 11 червня туди прибуло 
три ешелони з 636 родинами (2291 чол.) з районів Львівської, Рівненської і Тернопільської 
областей Української РСР. Повідомлялося також, що “всім поселенцям замість паспортів 
були видані довідки-посвідчення” та що під час розселення ніяких інфекційних епідемій 
не спостерігалося. 

В той же час до Омської області прибуло 11 ешелонів із зсильнопоселенцями з 
Молдавської РСР, Західної України та Західної Білорусії - 11484 чол. Як відзначається у 
зведеннях відділів спецпоселень, депортовані зазнавали великих бідувань під час переїзду 
й у процесі влаштування на нових місцях. Як правило, місцеві власті направляли їх на 
роботу на підприємства лісової промисловості та кольорової металургії, розташовані за 10 
км від залізниць. 

Серед перших акцій депортації було і виселення 1329 чол. - мешканців західних 
районів України і Білорусії. Вони переселялися на основі  прийнятої  17 липня 1937 р. 
ЦВК і РНК СРСР постанови №103/1127-26 сс як “неблагонадійний елемент, що проживав 
у створених за цією ж  постановою заборонених смугах   (прикордонних зонах)”. 

30 липня  1937 р. з’явився і наказ НКВС СРСР №00447, згідно з яким переселялися 
“члени сімей троцькістів і диверсантів, що активно сприяли антирадянській діяльності”. 
До міст, з яких мала виселятися ця категорія осіб, відносилися Київ, Таганрог та ін. 
Щоправда, відповідно до наказу їм дозволялося „вибирати місце для проживання”.  

До 1937 р. відноситься також і початок депортації німців з території Української 
РСР. Спочатку це були нечисленні групи. Так, за даними Р.Конквеста, жителі села 
Хальбштадт Запорізької області (німецькі протестанти, які поселилися тут ще в часи 
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Катерини II) завдяки допомозі, поданій менонітами (одновірцями) з Німеччини, вціліли 
під час голоду 1933 р., однак з 1937 р. по 1938 р. всі були вислані як шпигуни. 

Велика Вітчизняна війна, з початком якої погіршилася економічна обстановка на 
місцях й загострилася криміногенна ситуація, зумовила посилення жорстокості заходів 
щодо дотримання дисципліни, яке супроводжувалося розширенням депортації народів. Як 
відомо, одразу ж було вислано радянських німців, які проживали у своїй автономній 
республіці на Поволжі, їх депортували на основі постанови РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 12 
серпня 1941 р. (№2060-935 с) і Указу Президії Верховної Ради СРСР №21-160 від 28 
серпня 1941 р. “Про переселення німців, що проживають у районах Поволжя”. З АРСР 
німців Поволжя, Сталінградської і Саратовської областей було вислано 438280 чол. (за 
іншими даними - 446480 чол.). 

Однак операції з переселення німців на цьому не завершилися. Наприкінці 1941 р. - 
на початку 1942 р. почалася депортація їх з інших областей країни, в тому числі й з 
території Української РСР. Було прийнято десятки юридичних актів з цього приводу. 
Стосовно України 22 вересня 1941 р. Державний Комітет Оборони прийняв постанову 
№702 сс про переселення 31320 чол. із Запорізької області. 30720 з них відправлялися на 
нові місця проживання в Актюбінську область. 600 чол. було вилучено при цьому на 
будівництво шосейної дороги в Астрахані. 

На основі цієї ж постанови рушили на схід (до Кустанайської області) у 
примусовому порядку 2590 радянських німців з Луганської області. Нарком внутрішніх 
справ УРСР Савченко повідомляв у листі до заступника наркома внутрішніх справ СРСР 
П.І.Мальцева таке: “Німецьке населення у більшості своїй настроєно вороже до 
радянської влади. Першими були переселені з області чоловіки-німці віком від 16 до 60 
років. Вони вибули восени 1941 р.” Решта, а це - 11898 чол., - були відправлені на схід 21 
червня 1942 р. 

У жовтні 1941 р. почали вживатися заходи на виконання постанови ДКО в 
Сталінській області, де проживали 36880 (за іншими даними - 35925) радянських німців. 
Як повідомлялося у зведеннях Відділу спецпоселень НКВС УРСР, на 10 жовтня 1941 р. їх 
було відправлено з області 28743 чол. Проте й на цьому депортація німців з території 
України не припинилася. За постановами ДКО, Рад фронтів у 1941-1942 рр. було 
переселено 9200 громадян  німецької національності з Одеської і Дніпропетровської 
областей до Алтайського краю. Зокрема, з останньої вислали 3250 чол. На основі 
постанови Рад фронтів та наказу НКВС СРСР за №010714 від 20 березня 1942 р. до 
Кустанайської області Казахської РСР відбуло 1500 німців з Харківської області. Відділ 
спецпоселень  НКВС СРСР,  повідомляючи  про це,  відзначив, що на переселення 
виділено 205 тис. крб. В той же час депортувалося близько 65 тис. німців з Кримської 
АРСР. 

Таким чином, до середини 1942 р. все німецьке населення, яке дисперсно 
проживало на території республіки, було переселене у східні райони країни. Його 
становище не відрізнялося від становища тих, хто прибув сюди раніше. Майже до липня 
1944 р. не було налагоджене управління справами німцями-спецпоселенцями. 27 липня 
1944 р. заступник наркома внутрішніх справ СРСР В.В.Чернишов звернувся до Л.Берії з 
пропозицією “покласти управління німцями на органи спецпоселень НКВС СРСР, 
створені для управління мобілізованими для роботи у вугільній, нафтовій та оборонній 
промисловості, а також на органи НКДБ СРСР, що працювали у сфері управління 
таборами й будовами НКВС СРСР, на оперативно-чекістські відділи НКВС СРСР”. 
Пропозицію було прийнято. 

Завдяки заходам, що їх вживав польський емігрантський уряд, Президія Верховної 
Ради СРСР ухвалила 17 серпня 1941 р. указ, згідно з яким польські громадяни звільнялися 
від спецпоселення. За директивою НКВС СРСР, їм дозволялося проживати на території 
Радянського Союзу, за винятком прикордонних і заборонених зон, місць, оголошених на 
воєнному стані, а також режимних міст 1-ї і 2-ї категорій.  
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Однак на практиці це розпорядження часто не виконувалося. У спеціальному листі 
за підписом Л.Берії, надісланому наркоматам внутрішніх справ республік і управлінням 
НКВС, пропонувалося “звернути особливу увагу на арешти поляків на території Західної 
України і Західної Білорусії, які зазнавали їх після 19 вересня 1939 р. і до 17 вересня 1940 
р.” Вони, як відзначалося в цьому листі, звинувачувалися у виступах проти радянської 
влади. Трохи пізніше заступник наркома внутрішніх справ СРСР Б.3.Кобулов зазначав, що 
спецпоселенці з поляків, заарештовані до 17 вересня 1939 р., є дезертирами і 
провокаторами, а такі злочинці, на його думку, “звільненню з-під спецпоселення не 
підлягають”. 

І все-таки деякі заходи щодо визволення громадян польської національності 
вживалися. Так, начальник управління НКВС по Омській області повідомляв у відділ 
спецпоселень того ж Наркомату, що на основі Указу Президії Верховної Ради СРСР до 
лютого 1942 р. з 3578 поляків, які прибули із Західної України  й  Західної   Білорусії,  
було   звільнено 2917 чол. Аналогічні факти мали місце й в інших областях РРФСР. 

Як результат, значна частина громадян польської національності до квітня 1944 р. 
повернулася на проживання в Україну, в тому числі до Сумської області - 1077 чол., 
Полтавської - 1406, Харківської - 1142, Кіровоградської - 1096, Чернігівської - 501, 
Запорізької – 417, Херсонської - 982 чол. Згодом кількість поляків, що прибували в 
республіку, зростала. Їх додатково розселили у названих областях, а також у 
Дніпропетровській області - 2814 чол., Одеській - 1355 чол., Вінницькій - 105, Київській - 
1949 чол. Загалом же було повернуто й розселено в південних областях РРФСР і на 
Україні 54119 громадян польської національності, депортованих у північні й східні 
райони країни.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 


