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Стаття присвячена маловивченій проблемі – репатріації з союзницьких окупаційних зон радянських 
громадян в 1945-1953 роках. Автор показав специфіку процедури фільтрації для різних категорій 
репатріантів, ставлення до них військовослужбовців та влади. 

 
The article is devoted to one of the unknown problems - the repatriation of the Soviet citizens from the occu-

pation zones of Germany in 1945-1953. Using the example of the citizens of the Southern-Western region of 
Ukraine the author characterized the peculiarities of the filtration process for different categories of repatri-
ates, the attitude of military men and the authority towards them. 

Питання репатріації із союзницьких 
окупаційних зон території Німеччини радянські 
дослідники не торкались у зв’язку з 
недоступністю відповідних архівних джерел, 
хоча ця тема є надзвичайно актуальною і 
важливою. Лише на початку 90-х років 
минулого століття російський історик 
В. Земсков окреслив в загальних рисах дану 
проблему [1]. З українських істориків їй 
приділяли увагу Л.Стрільчук, Ю.І.Макар, 
С.Рудик та інші [2]. Побіжно торкнувся перебігу 
цих процесів у південному регіоні України 
М. Шитюк [3], проте дана тема не входила до 
головних завдань його монографії. Також цих 
проблем торкалася миколаївська дослідниця 
Т.Пронь [4]. Остання акцентувала увагу на 
характеристиці міграційних процесів у 
Миколаївській та Херсонській областях. В 
публікації ж ставиться завдання розглянути 
проблему репатріантів у Південно-Західному 
регіоні України. 

Вихід Червоної армії на довоєнні кордони 
Німеччини поставив питання репатріації, тобто 

повернення депортованих громадян Радянського 
Союзу та відновлення їх громадянських прав. 
Організацію процесу покладено на 
конституйовані репатріаційні органи союзного 
рівня. Уповноваженим Ради Народних 
Комісарів у справах репатріації громадян СРСР 
з Німеччини та окупованих нею країн був 
призначений генерал-полковник Ф.І.Голиков 
[5]. 

Значна частина людей, які опинилися в 
союзницьких окупаційних зонах Німеччини, 
мотивуючи різними причинами, не бажали 
повертатися до Радянського Союзу. Тому 
репатріація виконувалась з елементами примусу. 
Остаточно насильницьку репатріацію визначили 
та прискорили домовленості, досягнуті 10-11 
лютого 1945 р. в Ялті – на Кримській 
конференції. За договором не громадянин, а 
держава визнавалася суб’єктом “права 
повернення своїх громадян” [6].  

Частина евакуйованих відносилася до 
категорії “колаборантів” і усвідомлювала 
можливість репресивних заходів відносно них, 
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то, відповідно, намагалися уникнути повернення 
до СРСР. В умовах зростаючого протистояння 
між союзниками по антигітлерівській коаліції 
Велика Британія та США стояли на позиції 
невидачі колаборантів до СРСР, аргументуючи 
тим, що полонені, захоплені в німецькій формі, 
чи ті, які оголосили себе німецькими 
громадянами, згідно з Женевською конвенцією, 
повинні такими і вважатися. Лише незначна 
кількість людей скористалася ситуацією і мала 
змогу залишитися в англійській зоні окупації 
або виїхати до країн Європи та Америки. 

За радянсько-американським договором від 
11 лютого 1945 р. радянські громадяни, 
звільнені союзниками, мали неодмінно 
відокремлювалися від німецьких 
військовополонених і утримуватись окремо від 
них. Після цього союзницькими військовими 
структурами вони збиралися в окремо виділених 
місцях чи таборах, куди радянські представники 
з репатріації повинні були неодмінно 
допускатися. Управління згаданими 
тимчасовими таборами передавалося радянській 
стороні. На територіях таборів діяли радянські 
закони. Англо-американські структури лише 
мали матеріально забезпечувати табори (в 
основному транспортними засобами та 
продуктами харчування) та підбирати 
кандидатів для подальшого проходження 
процедури фільтрації та ідентифікації. 

Радянські військовослужбовці, під контроль 
яких потрапляли репатрійовані до радянської 
окупаційної зони Німеччини, в більшості 
коректно, із розумінням ставилися до звільнених 
співгромадян, допомагали їм відповідно до своїх 
можливостей. Так, Н.К.Рейман, жителька Одеси, 
репатрійована в 1945 р. із Німеччини, у бесіді із 
секретарем райкому КП(б)У зазначала: “При 
звільненні міста Еберт Червоною армією я 
прийшла до військової комендатури і попрохала 
скоріше відправити мене на батьківщину. 
Червоноармійці давали нам хліб, консерви... 
дуже добре ставилися. Завжди надавали 
продукти харчування” [7]. 

Проте нерідко колишні остарбайтери у 
бесідах з партійними агітаторами та слідчими 
фільтраційних пунктів НКВС заявляли, що їм 
відомі випадки насилля чи вбивств 
червоноармійцями своїх співгромадян. 
Наприклад, жителька Миколаєва В.Ф.Даншина, 
репатрійована в 1945 р. з Німеччини, заявила 
партійному лектору, що бійці Червоної армії 
ґвалтували російських дівчат, які знаходилися в 
Німеччині [8]. 

Громадян, надісланих до збірних пунктів 
американською чи англійською адміністрацією, 
перевіряли в середньому протягом одного року, 
поки окремі епізоди їх біографій не були 
підтверджені чи спростовані. В разі відсутності 

протягом зазначеного терміну компрометуючого 
матеріалу їх зараховували до робітничих 
батальйонів. Траплялися випадки перебування 
окремих людей на фільтраційних пунктах до 10 
років. 

Показовою в даному аспекті є фільтраційна 
справа жителя Привільнянського району 
Миколаївської області І.В.Гонти, колишнього 
остарбайтера. В червні 1945 р. він був 
переданий американською адміністрацією 
радянським військам. В перевірочно-
фільтраційному таборі у Нейзаці (Західна 
Німеччина) був включений до складу 215 
запасного полку. Після чотирирічних робіт по 
облаштуванню місць дислокації радянських 
військових частин його було відпущено на 
колишнє місце проживання [9]. 

Лояльне ставлення союзницьких військових 
до “переміщених осіб”, про що зазначали самі 
репатрійовані слідчим фільтраційних комісій, 
майже відразу відносило їх до потенційних 
шпигунів чи зрадників батьківщини.  

Г.Орловського, мешканця Одеської області, 
депортованого до Німеччини, потім до Франції, 
звільнили американські війська, де він 
знаходився близько двох місяців. Слідчому 
фільтраційної комісії на допиті говорив, що 
“солдати та офіцери ставились до нього та 
інших гостинно, давали їм цукерки та шоколад, 
а офіцер, який від’їжджав додому, подарував 
йому свій костюм”. Г.Орловський в числі 50 
осіб був переданий радянському командуванню 
і направлений до м. Корнус (Німеччина). Перед 
відправкою американці вручили їм подарунки. 
На основі цих даних фільтраційною комісією він 
був визнаний неперевіреним і направлений до 
Новосибірська на 6 років до виправно-трудових 
таборів [10]. 

Так званих “колаборантів” союзницька 
військова адміністрація на примусовій основі 
передавала до радянських фільтраційних 
пунктів. Умови видачі зазначеного кола осіб 
визначалися в більшості прямими 
домовленостями між військовим керівництвом 
союзницьких армій та командуючими 
радянських армій, наприклад, “Планом передачі 
через лінію військ колишніх 
військовополонених та цивільних осіб, 
звільнених червоною армією та військами 
союзників”, підписаним представником Ставки 
Верховного Головнокомандування Червоної армії 
К.Д.Голу-бєвим та представником Верховного 
головнокомандуючого союзних експедиційних сил 
генерал-майором Р.В.Бакером. За умовами 
договору командування обох сторін 
зобов’язувалося вжити заходів по швидкому 
оповіщенню та організації колишніх 
військовополонених і цивільного населення з 
метою їх швидкої репатріації [11]. 
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Цивільні громадяни Радянського Союзу та 
радянські військовополонені, які вступили до лав 
вермахту, російської визвольної армії (генерала 
Власова), СС чи поліції та були захоплені у 
військовій формі у полон союзницькими 
військами і передані радянській стороні, 
процедуру ідентифікації та фільтрації проходили в 
областях Росії (Челябінська, Свердловська та ін.), 
куди під конвоєм доправлялися окремими 
ешелонами. Подальша доля їх вирішувалася 
фільтраційними комісіями та військовими 
трибуналами. 

За підрахунками автора на основі документів 
відповідних фондів державних обласних архівів 
Південного регіону України, з числа 
репатрійованих з американської та англійської 
окупаційних зон радянських громадян, які 
служили в німецьких збройних силах та були 
полонені в військовій формі, 311 осіб були 
жителями нинішніх Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей [12]. 

Частина громадян СРСР, в яких змінилося 
під час перебування за межами батьківщини 
уявлення про облаштування суспільства, а 
також частина так званих “колаборантів” мали 
змогу уникнути примусової репатріації, 
долучившись до міжнародних програм 
допомоги “переміщених особам” чи урядових 
програм окремих країн. 

Особливо активно і ефективно вербування 
союзницькою адміністрацією проходило 
протягом 1945-1947 рр. в таборах для 
“переміщених осіб”. 

Жителька с. Жовтневе Жовтневого району 
Миколаївської області Т.Стоєва, яка в 1945 р. 
перебувала в таборі поблизу Марселя (Франція), 
зазначала, що “коли бажаєш їхати, то подаєш 
заяву до англійської чи американської 
адміністрації, і приблизно через 3-4 дні 
під’їжджала машина і вивозила їх, добровільно... 
“ [13]. 

Більшості репатріантів, звільнених 
американськими чи англійськими військами, по 
прибутті на батьківщину райвідділи НКВС не 
дозволяли оселятися, якщо поблизу 
концентрувалися важливі підприємства 
військово–промислового комплексу чи військові 
частини. Наприклад, О.Шмідт, мешканець 
Миколаєва, який був примусово евакуйований 
до Німеччини і звільнений там американськими 
військами, після проходження фільтраційної 
перевірки виїхав до рідного міста, проте міське 
управління НКДБ заборонило тут оселитися і 
запропонувало виїхати до Караганди чи 
Новосибірська [14]. 

Станом на 1.01.1950 р. Миколаївською 
міською комендатурою НКДБ із 4200 
репатрійованих з англійської та американської 
окупаційних зон [15] дозволила оселитися в 

місті лише 201 особі [16], переважно інженерно-
технічним працівникам, вчителям та членам їх 
родин. Подібна ситуація була і в Херсоні, де з 
3148 репатрійованих міських жителів з 
окупаційних зон союзників по антигітлерівській 
коаліції [17] комендатурою НКДБ було 
дозволено проживати в місті 109 особам [18].  

Що ж стосується Одеса, то вона не займала 
стратегічного чи важливого значення в системі 
військово-промислового комплексу, тому 
місцевими органами УНКДБ перешкод 
прагненням репатрійованим міським жителям 
повернутися на колишні місця проживання не 
чинилося. Із 2493 репатріантів, які проживали в 
місті на початку 1950 р. [19], 916 осіб 
рахувалися репатрійованими з англійської та 
американської окупаційних зон [20]. 

Після перевірки фільтраційною комісією 
більшість репатріантів працевлаштовували у так 
звані робітничі батальйони, а після закінчення 
усіх перевірок передавали в постійні кадри 
підприємств. Робочі батальйони були штатними 
організаціями відповідних наркоматів – 
споживачів робочої сили і знаходилися в 
повному підпорядкуванні та утриманні 
профільного відомства. Слід зазначити, що 
частина воєнізованих підрозділів 
підпорядкувалися та комплектувалися 
фронтовим фільтраційним таборам і 
використовувалися на роботах відповідно до 
існуючих потреб і планів місцевої адміністрації 
НКВС. 

Чисельність батальйонів сягала до 1000 
чоловік, в складі від 3 до 5 рот і очолювалася 
виділеним НКО офіцерським складом. У 
випадках здійснення будь-яких порушень 
стягнення та покарання накладалися у 
відповідності до Дисциплінарного статуту 
Червоної армії. 

З серпня 1945 р. по лютий 1946 р. 
функціонували робітничі батальйони в 
Миколаєві та Одесі. Вони комплектувалися, 
головним чином, з місцевих жителів, які 
проходили фільтраційну перевірку і 
підпорядковувались обласним управлінням 
НКВС. Зазначені підрозділи використовувались 
на будівельних та сільськогосподарських 
роботах в містах і селах [21].  

За своїм статусом і призначенням робітничі 
батальйони були аналогічні трудовим 
батальйонам, які комплектувалися з 
військовополонених та інтернованих німців. 
Траплялися випадки, що на одних виробничих 
дільницях (наприклад, в Одесі) працювали 
підрозділи з колишніх остарбайтерів і батальйони 
з військовополонених німців. 

Незважаючи на ретельність фільтраційних 
перевірок, частина осіб, які підлягали 
репатріації з числа переданих союзницькими 
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військами біженців, взагалі не проходила 
перевірку, або фільтраційними комісіями було 
розпочато перевірку, але вона так і не 
закінчилася. Очевидно, давалася взнаки 
чисельність репатріаційної хвилі 1945 р.. 
Прикладом зазначеної групи репатріантів може 
слугувати справа вчителя с. Березнегувате 
Миколаївської області Л.Авраменка, 
репатрійованого з англійської зони окупації. На 
час проходження фільтраційної перевірки з 1945 
по 1947 роки він працював при військовій 
частині в шпиталю. В квітні 1947 р. без 
резолюції фільтраційної комісії був направлений 
останньою на колишнє місце проживання 
працювати вчителем початкової школи. Через 
два роки райвідділ МВС констатував, що 
Л.Авраменко фільтрацію так і не пройшов. [22] 

Загалом, процес репатріації із західних 
окупаційних зон можна умовно розділити на 4 
періоди: 

1) Лютий – вересень 1945 р. 
Характеризувався добровільною 
репатріацією, за винятком примусової 
передачі радянській стороні осіб, які 
були взяті в полон в німецькій формі; 

2) жовтень 1945 – червень 1947 р. 
Відзначався переважно примусовою 
передачею людей радянським 
репатріаційним місіям; 

3) липень 1947 – грудень 1951 р. 
Добровільна, але нечисленна репатріація; 

4) 1952-1953 роки – поодинока добровільна 
та примусова репатріації, переважно із 
країн Америки, Австралії та Західної 
Європи. 

За підрахунками автора, протягом 
зазначених років до УРСР на добровільній чи 
насильницькій основі було повернено не менше 
47 тисяч жителів Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей [23]. 

Відмова частини громадян від репатріації 
завдала відчутного удару правлячій ідеології. 
Розроблена і впроваджена в повсякденну 
практику органами НКВС і НКДБ система 
реєстрації, обліку і перевірки радянських 
громадян, що поверталися на батьківщину з 
фашистського полону, носила репресивний 
характер. Вона базувалася на ігноруванні 
елементарних прав людини, тотальній 
підозрілості і приниженні людської гідності. Що 
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