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А. А. КОГУТ*

ДЕПОРТАЦІЙНА ОПЕРАЦІЯ «ЗАХІД» У ЖОВТНІ 1947 РОКУ
(за документами Галузевого державного архіву

Служби безпеки України)

Здійснено аналіз інформаційного потенціалу фондів Галузевого держав-
ного архіву СБУ для подальших досліджень операції «Захід». Виокремлено 
групи фондів та справ, котрі містять дані про передумови, перебіг та резуль-
тати масової депортації жовтня 1947 р. Виявлено та прокоментовано джерела, 
які допоможуть дослідити операцію «Захід» у ширшому контексті радянських 
депортацій з території Західної України у 1944–1952 рр.
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Дослідження сталінських депортацій почалося з кінця 80-х років 
минулого століття. Відкриття архівів радянських спецслужб, яке відбу-
лося на хвилі демократичних перетворень в СРСР, а також упродовж 
перших пострадянських років, дало можливість дослідникам підготува-
ти та видати чимало публікацій.

Відкриття архівів, особливо архівів радянських спецслужб та ін-
ших т. зв. силових органів СРСР, відбувалося, зазвичай, не на основі 
законодавчих норм, а під впливом загальної тенденції демократизації 
та залежало від рішень керівників тих чи інших органів.

Завдяки цій першій «архівній революції» кінця 1980-х – початку 
1990-х років дослідникам удалося в загальних рисах встановити харак-
тер радянських примусових виселень, окреслити механізми реалізації 
депортаційної політики та визначити кількісні показники цієї категорії 
репресованих. Водночас, у зв’язку зі спорадичністю доступу до архі-
вів радянських спецслужб провести комплексне дослідження політики 
примусової міграції не вдалося. Наприклад, в узагальнюючих видан-
нях, присвячених примусовим виселенням, не всі депортаційні операції 
чи кампанії були встановленими та вивченими. 

Депортація «Захід» є яскравим прикладом операції, яка була мало-
відомою та практично не потрапила в першу хвилю досліджень, або ж 
знання про неї були обмеженими, неповними та уривчастими. Це попри 
те, що вона стала практично першою повоєнною операцією і, як при-
пускається, слугувала прототипом для таких більш відомих депортацій, 
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як «Весна» (22–23 травня 1948 р. – Литва), «Прибій» (25–28 березня 
1949 р. – країни Балтії) чи «Південь» (6–7 липня 1949 р. – Молдова).

Практично у всіх виданнях архівних джерел свідчення про опе-
рацію подані фрагментарно. Тритомник «Депортації. Західні землі 
Украї ни кінця 1930-х–початку 50-х рр.»1 містить документи з архівів 
комуністичної партії та Міністерства внутрішніх справ, які були відомі 
станом на 1998 р. Збірник документів «Сталинские депортации. 1928–
1953»2, який фактично є підсумковим для пострадянського простору 
виданням відомих на середину 2000-х років архівних свідчень, також 
містить часткову та неповну інформацію про примусове виселення 
жовтня 1947 р. Укладачі книги не мали інформації про назву операції, 
а її складові частини подали як дві різні депортаційні операції.

Перша узагальнююча праця про депортації з України у 1920–
1980-х роках, написана І. Винниченком, коротко в загальних рисах 
(у 2-х абзацах) інформує про операцію примусового виселення «родин 
та прихильників ОУН»3. Більшість обставин проведення операції – її 
кодове ім’я, час початку тощо були невідомими для автора. 

Підсумковим дослідженням про депортації в Радянському Сою-
зі стала монографія П. Поляна «Не по своей воле»4. Вона була пере-
кладена англійською5, а її напрацювання фактично стали основою для 
вже згаданого узагальнюючого збірника документів, виданого фондом 
Яковлєва6 у 2005 р. Прикметно, що в змісті російської та англійської 
версій монографії П. Поляна 1947 рік взагалі пропущений. Відразу 
за розділом «Компенсационные принудительные миграции в 1941–
1946 гг.» починається розділ «Этнические и иные депортации после 
окончания Второй мировой войны в 1949–1953 гг.».

У монографії Й. Надольського про депортаційну політику сталін-
ського режиму в західних областях України операції «Захід» присвя-
чується вже цілий розділ. Автор називає її «жовтневою депортаційною 
операцією»7. Фактично в цьому розділі було узагальнено всю відому на 
той час інформацію: загальна кількість депортованих, уривчасті відо-
мості про завдання, планування та перебіг операції тощо.

Історіографія повоєнних депортацій із Західної України, базую-
чись на архівах компартії, передусім розглядала примусові виселення 
як інструмент пришвидшення колективізації, а вже потім як інструмент 
протиповстанської боротьби. Так, наприклад, подає операцію «Захід» 
О. Статієв8. Його монографія є поодиноким англомовним досліджен-
ням, в якому згадується про цю операцію. Інформація про депортацію 
жовтня 1947 р. подана фрагментарно, а її складові етапи представлені 
як окремі депортації.

Більш детально аналізує примусові виселення Т. Вронська. У моно-
графії «Упокорення страхом: сімейне заручництво у каральній практи-
ці радянської влади (1917–1953 рр.)»9 дослідниця аналізує репресивну 
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політику радянської влади. Чимала частина книги присвячена приму-
совим виселенням та є практично першим аналітичним дослідженням, 
де розглянуто тему депортацій за доступними на той час архівними 
джерелами. Назва операції, наказ про її проведення та низка докумен-
тів залишалися для дослідниці невідомими через обмеження доступу. 
Попри те, що Т. Вронська працювала з фондами Галузевого держав-
ного архіву Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), основною 
джерельною базою інформації про депортацію слугували фонди Галу-
зевого державного архіву Міністерства внутрішніх справ України (далі – 
ГДА МВС).

Процес поступового закриття доступу до архівних фондів радян-
ських спецслужб із початку 1990-х до другої половини 2000-х років, 
а також частковий та уривчастий доступ став головною причиною того, 
що опубліковані дослідження та збірники документів, зазвичай, ґрунту-
валися на архівних фондах комуністичної партії (Центральний держав-
ний архів громадських об’єднань України та обласні державні архіви), 
приватних колекціях дослідників і краєзнавців або архівах громадських 
організацій. Більшість інформації репресивних органів СССР, як прави-
ло, походила з ГДА МВС та архівних підрозділів регіональних управ-
лінь МВС10. З кінця 1980-х до другої половини 2000-х років загальною 
тенденцією для досліджень примусових виселень із Західної України 
було накопичення знань про такі виселення та операцію «Захід». Вод-
ночас можна констатувати, що вивчення цієї депортації, за поодино-
кими винятками, майже не вийшли на аналітичний рівень і переважна 
більшість праць мала описовий характер.

Після нової хвилі розсекречення та відкриття архівів радянських 
спецслужб в Україні у 2008–2010 рр. (з подальшою дискусією та 
громадською кампанією щодо необхідності розширення доступу до 
ГДА СБУ у 2010–2014 рр.), а також після повного відкриття цих фон-
дів у 2015 р. почали з’являтися нові дослідження. 

Безпосередньо про операцію вийшло декілька наукових статей. 
В одній із перших О. Бажаном було представлено 12 архівних доку-
ментів, 7 з яких були з ГДА СБУ, а решта – з ГДА МВС11. У наступних 
статтях О. Бажан зробив загальний огляд операції «Захід»12. Ключовим 
джерелом для дослідника став фонд «Управління боротьби з бандитиз-
мом НКВС – Управління 2-Н МДБ, 4-те управління НКВС–КДБ УРСР, 
м. Київ» (ф. 2) ГДА СБУ.

Регіональні аспекти депортації «Захід» були розглянуті тією чи ін-
шою мірою для 3-х областей. Публікації щодо двох із них розміщені 
у науково-документальній серії книг «Реабілітовані історією». Опри-
люднена у 7-й книзі серії стаття І. Марчука безпосередньо присвячена 
перебігу операції у Рівненській області13. Вона також є передмовою до 
19-ти архівних документів про це примусове виселення. У другій книзі, 
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присвяченій Львівській області, опубліковано статтю О. Бажана14. Про 
проведення операції в Чернівецькій області згадано також у оглядо-
вій статті І. Мусієнко про депортації з території Північної Буковини та 
Хотинщини у 1941–1951 рр.15 На сьогодні базовим дослідженням, яке 
подає узагальнену інформацію про операцію «Захід», є згадана стаття 
О. Бажана. 

Депортаційна операція «Захід» розпочалася о 2-й год. ночі 21 жовтня 
1947 р. в 7-ми західних областях Радянської України. Операція була про-
ведена відповідно до наказу міністра державної безпеки СРСР № 00430 
від 22 серпня 1947 р.16 Вона передбачала депортацію сімей ув’язнених, 
убитих або активних учасників українського визвольного руху.

Операцію планувалося провести впродовж одного дня, проте внас-
лідок складних погодних умов в Карпатах її було продовжено. Останній 
ешелон № 20040 з депортованими сім’ями вирушив зі станції Заболотів 
у Станіславській (нині – Івано-Франківській) області о 16:05 26 жовтня 
1947 р. – це стало фактичним моментом завершення депортації «За-
хід»17. У результаті операції з Волинської, Дрогобицької, Львівської, 
Рівненської, Станіславської, Тернопільської та Чернівецької областей 
було насильно депортовано до Сибіру та Казахстану 26 тис. 332 сім’ї – 
77 тис. 791 особу. З них – 18 тис. 866 чоловіків, 35 тис. 685 жінок та 
23 тис. 240 дітей до 15-ти років.
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Прийняття 9 квітня 2015 р. т. зв. декомунізаційних законів, зокрема 
Закону України «Про доступ до архівів репресивних органів комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917–1991 років»18 суттєво поліпшило 
умови для дослідження історії України у XX ст., зокрема й операції 
«Захід».

Аналіз фондів ГДА СБУ свідчить, що інформаційний потенціал 
архіву для дослідження операції «Захід» є суттєво ширшим і дає мож-
ливість продовжити вивчення як цієї депортації, так і політики засто-
сування примусових міграцій сталінським режимом. 

Хронологічно архівні документи комуністичних репресивних орга-
нів у ГДА СБУ охоплюють період від 1918 р. до останніх днів існу-
вання Радянського Союзу у 1991 р. Це понад 224 тис. од. зб. в Києві 
та понад 735 тис. – у регіонах. У ГДА СБУ ці документи згруповані 
в 48 фондів радянського періоду, об’єднаних за тематично-хронологіч-
ним принципом та фондоутворювачем.

Загалом, за особливостями документів та справ, що становлять 
т. зв. «архів КДБ», всі фонди можна віднести до 4-х блоків:

1. Персоніфіковані фонди.
2. Колекція друкованих видань.
3. Нормативно-розпорядчі документи.
4. Документи підрозділів НКВС–КДБ.
У кожному з цих тематичних блоків представлені фонди, що міс-

тять джерела до дослідження історії операції «Захід». Інформаційна 
вагомість, насиченість, репрезентативність та кількість справ і доку-
ментів для кожного із них є різною. Найбільш інформативними щодо 
дослідження операції «Захід» є фонди 4-го блоку: 

– Ф. 2 «Управління боротьби з бандитизмом НКВС – Управління 
2-Н МДБ, 4-те управління НКВС–КДБ УРСР, м. Київ»;

– Ф. 16 «Секретаріат ДПУ УСРР–КДБ УРСР, мм. Харків, Київ»;
– Ф. 42 «Оперативно-статистична звітність ДПУ УСРР–КДБ УРСР»;
– Ф. 71 «УМДБ–УКДБ по Львівській та Дрогобицькій областях»;
– Ф. 72 «УНКВС–УКДБ по Волинській області»;
– Ф. 73 «УНКДБ–УКДБ в Тернопільській області».
Два фонди представляють інформацію центрального рівня (Ф. 2, 

Ф. 42) та два фонди – регіонального (Ф. 71, Ф. 73). За інформаційною 
вагомістю фондами, що містять безпосередні дані про планування, під-
готовку, перебіг, результати та наслідки депортаційної операції, є Ф. 2 
та Ф. 73. Загалом Ф. 2 формувався зі справ, що надходили до архіву із 
зазначених у назвах управлінь радянських спецслужб. Його документи 
містять інформацію про боротьбу з українським антирадянським рухом 
опору19. Саме у Ф. 2 зберігаються справи, які дають можливість вивчи-
ти наказову та розпорядчу базу операції, протоколи нарад керівного 
складу репресивних органів, інструкції, розрахунки щодо необхідних 
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ресурсів та забезпечення особовим складом (у т. ч. із партійних та ін-
ших органів СРСР), виявити керівний склад операцій та опрацювати 
діловодну складову операції: 

– спр. № 673 «Справа доповідних записок, оперативних планів 
з виселення сімей оунівців з території Рівненської області»;

– спр. № 674 «Справа вказівок МДБ СССР і МДБ УССР з виселен-
ня сімей оунівців»;

– спр. № 675 «Справа доповідних записок, оперативних планів 
з виселення сімей оунівців з території Рівненської області»;

– спр. № 676 «Справа доповідних записок і звітів про кількість 
виселених сімей оунівців з території Чернівецької, Тернопільської 
і Львівської областей»;

– спр. № 677 «Справа доповідних записок і звітів про кількість 
виселених сімей оунівців з території Чернівецької, Тернопільської 
і Львівської областей»;

– спр. № 727 «Справа з документами по операції «Захід».
У зазначених справах містяться звітні документи, які засвідчують 

перебіг операції «Захід» у хронологічній перспективі. Важливою скла-
довою цих документів є також повідомлення про реагування місцевого 
населення на підготовку та проведення примусового виселення.

Окрім власне архівних документів, у фонді зберігаються карти 
з планування операції «Захід» (спр. № 893), на яких детально зазначені 
межі оперативних секторів, місця завантаження, необхідна кількість ав-
тотранспорту та вагонів, а також маршрути слідування. Щодо залізнич-
них та автомобільних шляхів вказано найуразливіші з боку українсько-
го підпілля місця. Зазначені справи Ф. 2 стали ключовим підґрунтям 
для статей О. Бажана про операцію «Захід». Водночас, цей інформацій-
ний потенціал не може вважатися остаточно вичерпаним.

Документи Секретаріату МДБ (Ф. 16) дозволяють встановити, що 
саме радянські спецслужби доповідали керівництву комуністичної партії 
про підготовку, результати та наслідки проведення операції «Захід»20. 

В іншому фонді з 4-го блоку (Ф. 42) зберігається справа з даними 
про кількість арештованих, засуджених, вбитих та висланих учасни-
ків антирадянського руху опору. Статистичні дані, наведені чекіста-
ми у спр. № 157, дають можливість оцінити результати різного виду 
репресій від 1944 р. до 1953 р.21

Повне дослідження операції «Захід» неможливе без вивчення ло-
кального виміру депортації. Документи низових структур радянських 
спецслужб дають можливість отримати відповіді на низку питань. 
Перш за все, документи фондів обласних УМДБ дозволяють встано-
вити механізми безпосередньої реалізації депортаційної політики та 
здійснити порівняльний аналіз виконання планів радянських союзних 
чи республіканських центрів щодо локальних чекістських практик. 
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Унікальним за інформаційною вагомістю та насиченістю є Ф. 73 
«УНКДБ–УКДБ в Тернопільській області». Порівняно з іншими фон-
дами, що репрезентують обласний вимір діяльності радянських спец-
служб, комплекс архівних документів із Тернопільщини є найповніше 
збереженим. Поряд із документами різних відділів обласного УМДБ 
(наприклад, відділу боротьби з бандитизмом чи відділу 2-Н), тут також 
представлені справи районних відділів обласного УМДБ.

43 справи Ф. 73 безпосередньо стосуються проведення операції 
«Захід». 39 справ – це районні плани з проведення депортації, виконані 
за єдиним шаблонним зразком. У кожній справі подано план заходів, 
список оперативних співробітників, перелік сімей, що підлягають висе-
ленню, та довідка про результати операції. Ще у 4-х справах «підшито» 
16 справ діловодства періоду проведення примусового виселення (наз-
ви цих справ подано в дужках):

– спр. №№ 520–558 – плани спецзаходів із реалізації наказу 
МДБ СССР № 00430 по кожному з районів Тернопільської області;

– спр. № 559 «Справа з документами по заходу “Захід”. Виселення 
1947 р.» (спр. № 004. Оперативні плани і розрахункові дані; спр. № 001. 
Керівні вказівки; спр. № 002. Донесення з районів; спр. № 005. Листу-
вання з МДБ УССР по директиві № 50 і наказу МДБ СРСР № 00430);
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– спр. № 560 «Справа з документами по заходу “Захід”. Виселення 
1947 р.» (спр. № 006. Різноманітне листування; спр. № 007. З органі-
зації зв’язку на період проведення операції «Захід»; спр. № 8. План 
оперативних заходів з організації та проведення операції по справі 
«Захід» по Тернопільській області; спр. № 8. Довідки-характеристики 
обліку виконання плану завантаження на залізничних станціях сімей, 
що виселяються; спр. № 10. Додаткові документи, що надходять із 
МО/РО МДБ до планів по операції «Захід»; спр. № 11 із даними 
з МО/РО МДБ Т/о про дислокацію гарнізонів; спр. № 3. Карта Терно-
пільської області, оперативно-звітна карта заходів плану «Захід»);

– спр. № 561 «Справа з документами по заходу “Захід”. Виселен-
ня 1947 р.» (спр. із рапортами комендантів завантажувальних пунк-
тів залізничних станцій області; спр. із розподілом гарнізонів по се-
лах і оперскладу; спр. № 12 про кількісний склад 65 с. д. і розподілом 
по районах області та інші дані про виселення; спр. із вказівками про 
створення оперативно-чекістських груп і призначенням уповноважених 
в РО МДБ для виконання директиви МДБ УРСР № 50);

– № 562 «Справа з документами по заходу “Захід”. Виселення 
1947 р.» (спр. із різноманітним листуванням щодо оформлення обліко-
вих справ на сім’ї, що виселяються за операцією «Захід»).

Остання справа важлива тим, що дає можливість дослідити процес 
визначення та відбору сімей, які мали бути відправлені на примусове 
виселення. Поряд із листуванням у справі також подано фотокартки 
вбитих повстанців, рапорти та повідомлення радянських спецслужб 
про бойові сутички, довідки та протоколи допитів.

Інші 2 обласні фонди (Ф. 71 та Ф. 73) містять спорадичну інфор-
мацію про операцію «Захід» у Волинській, Дрогобицькій та Львівській 
областях. Зазвичай, це різноманітні згадки про депортацію в доповід-
них записках, рапортах та довідках. Важливе значення мають доповідні 
зі звітами про результати проведення операції, а також реагування на-
селення на примусове виселення22. Інформаційний потенціал цих фон-
дів носить радше допоміжний характер та дає можливість встановити, 
наскільки типовою була локальна депортаційна діяльність, встановлена 
за даними тернопільського фонду.

Планування, підготовка та проведення операції «Захід» відбува-
лося не лише відповідно до вже згадуваного наказу № 00430. Ана-
ліз архівних справ засвідчує, що не менш важливу роль відігравали 
й інші нормативно-розпорядчі акти. Одним із таких (надзвичайно 
часто згадуваних) актів є директива МДБ УРСР № 50 від 14 травня 
1947 р.23 На відміну від наказу МДБ СРСР № 00430, інших інструкцій 
та вказівок, які зберігаються у справах Ф. 2, директива зберігається 
у Ф. 9 «Нормативно-правові та розпорядчі документи ВНК–КДБ 
СРСР, ВУНК-КДБ УРСР та СБ України»24. 
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Інформаційний потенціал Ф. 9, який власне і становить 3-й тема-
тичний блок із цього питання ГДА СБУ, дозволяє не тільки виявити 
нормативні акти, які мають безпосереднє відношення до проведення 
операції «Захід», але й здійснити аналіз регламентування депортаційної 
активності в ширшій хронологічній перспективі від 1944 р. до 1952 р. 
В оп. 2, який містить нормативні документи радянських спецслужб, ви-
дані на республіканському рівні, виявлено понад 40 справ, що мають 
пряме або опосередковане відношення до реалізації сталінської депор-
таційної політики.

Окремою групою джерел є справи 2-го тематичного блоку. У Ф. 13 
«Друковані видання ВНК–КДБ СРСР, ВУНК–КДБ УРСР» зберігають-
ся не лише підручники, книги та журнали радянських спецслужб. До 
історії депортацій безпосереднє відношення мають 2 групи джерел. 
Перша – це трофейні документи українського антирадянського руху 
опору: вказівки, інформаційні листи, листівки, повідомлення, звіти, 
друковані видання та ін. документи. Цей комплекс джерел зібрано 
чекістами у 3-х багатотомних справах – №№ 376, 372 та 398. Зазначе-
на інформація дає можливість вивчити, що знало українське підпілля 
про планування депортації, яким чином реагувало на її проведення та 
наслідки.

Друга група джерел – це архівні справи внутрішніх військ МДБ, які 
брали активну участь в проведенні депортаційної операції. У декіль-
кох томах кожної із 2-х справ (№№ 440 та 441) зберігаються звіти та 
оперативні зведення про результати діяльності підрозділів внутрішніх 
військ, дислокованих на території Західної України. Інформаційний по-
тенціал цих справ також має допоміжний характер.

Інформація до історії операції «Захід» наявна також і у 3-х фондах 
першого тематичного блоку: «Кримінальні справи на нереабілітованих 
осіб», «Кримінальні справи на реабілітованих осіб» та «Особові справи 
колишніх співробітників ВУНК–КДБ УРСР». Ці фонди зберігаються 
як в ГДА СБУ, так і в архівних підрозділах обласних управлінь СБУ. 
Інформація з цих особових справ є достатньо схематичною.

Архівно-кримінальні справи (АКС) містять інформацію про 2 гру-
пи осіб. Перша – це репресовані впродовж 1944–1947 рр. до початку 
операції «Захід». Примусове виселення родичів та близьких цих осіб 
і стало одним із завдань депортації. Друга – ті, хто були репресовані 
під час операції, або мали бути репресовані внаслідок неї. Аналіз ін-
формації цієї групи джерел є доволі копіткою справою та водночас він 
засвідчує взаємозв’язок депортацій «сімей ОУНівців» травня 1941 р. та 
жовтня 1947 р.25

Виявлений інформаційний потенціал фондів ГДА СБУ дає мож-
ливість верифікувати вже висунуті гіпотези, наприклад, щодо генези 
та ключових завдань операції «Захід», а також дати відповіді на цілу 
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низку дослідницьких питань. Зокрема, відкритими залишаються пи-
тання про взаємозв’язок з акцією «Вісла» та наступними радянськими 
депортаціями в країнах Балтії і Молдові, вплив депортації на рівень 
підтримки місцевим населенням українського антирадянського руху 
опору, типовість чи унікальність депортаційних механізмів, використа-
них чекістами на території Західної України тощо. 

Таким чином, комплекс архівних джерел, що зберігається в 11-ти 
фондах ГДА СБУ та у фондах архівних підрозділів обласних управлінь 
СБУ, уможливлює суттєве розширення поля дослідження депортацій-
ної операції «Захід».
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