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В І Д  А В Т О Р І В

Серед проблем, що залишилися з часів Другої світової війни 
і останнім часом активно обговорюються у світовому спів
товаристві, все більшу увагу до себе привертає “нацистське зо
лото”. Оприлюднення швейцарськими банками списків власни
ків так званих “сплячих рахунків”, з претензіями на право вла
сності яких після 1945 року ніхто не звертався, стало ще одним 
поштовхом до подальших пошуків історичної правди, встанов
лення фактів і здійснення правосуддя стосовно активів, нагро
маджених нацистською Німеччиною під час Голокосту. Урядові 
структури, військові та спеціальні відомства і служби, юристи, 
банкіри, історики й архівісти у чотирьох десятках країн світу 
всебічно досліджують різні аспекти проблеми “нацистського 
золота”, а якщо говорити ширше -  взагалі проблеми конфіско
ваного у жертв Голокосту майна. З результатами досліджень, 
матеріалами конференцій, семінарів і круглих столів усі заці
кавлені можуть ознайомитися через світову комп’ютерну ме
режу Інтернет; ведеться підготовка міжнародного архівного до
відника з проблеми .

Коли на початку року нам було запропоновано провести 
архівні розшуки документів, за якими можна було б простежити 
“український слід нацистського золота”, перспективи їх вияв

* Див.: http: //www.ushmm.gov/assets; Nazy Gold: Information, from the 
British Archives // History Notes, №11, September, 1996; Second Edition, 
January, 1997; Finding Aid to Records at the National Archives at College 
Park. October, 1997 (http://www.nara.gov); British Policy Towards Enemy 
Property During and After The Second World War // History Notes, №13, 
April, 1998.

5

http://www.ushmm.gov/assets
http://www.nara.gov


лення видавалися не дуже оптимістичними. Часу було обмаль, 
а масштаби майбутньої роботи порівнювалися хіба що з “освоєн
ням цілинних земель”. Певний особистий досвід досліджень до
кументальних матеріалів періоду Другої світової війни давав 
безперечну позитивну відповідь на питання про наявність архів
них джерел, що мають те чи інше відношення до “нацистського 
золота”. Але які вони за складом, змістом і, відповідно, чи 
можуть за повнотою фіксації історичних фактів стати аргу
ментами при встановленні української частки в нацистському 
золоті -  на ці питання а priori відповіді не було.

Проведення фронтального поаркушного перегляду коло
сального за обсягом масиву документів унеможливлювалося 
стислими термінами, тож розвідка проводилася вибірково за 
аналітично визначеними напрямами. І хоча не всі вони вияви
лися результативними (що ми й передбачали), отримані дані 
багато в чому перевершили наші сподівання.

Підсумком п’ятимісячних пошуків стала аналітична довідка. 
Попередні результати роботи були представлені у Вашингтоні 
в червні цього року на міжнародному організаційному семінарі
з підготовки Вашингтонської конференції, що буде присвячена 
проблемам активів періоду Голокосту, а також на засіданні Між
відомчої комісії з проблем “нацистського золота” та компенса
ційних платежів жертвам нацизму при Кабінеті Міністрів 
України.

Цією публікацією нам хотілося б започаткувати нову серію, 
де б друкувалися результати подальших досліджень. Вона під
готовлена на базі аналітичної довідки за результатами вивчення 
проблеми “нацистського золота” в Україні з невеликими ремар
ками, що носять здебільшого редакційний характер. Жанр до
відки не вимагав від авторів серйозного історіографічного огля
ду літератури. У такому самому “ілюстративному” плані по
дано огляд літератури і в цій публікації.

Зауважимо лише, що за час, який пройшов від завершення 
роботи над довідкою, побачили світ нові цікаві праці з проблеми. 
Це, зокрема, книга А.Сушона “Транснистрия: евреи в аду. Чер
ная книга о Катастрофе в Северном Причерноморье (по воспо
минаниям и документам)” (Одеса, 1998), що є першим видан
ням мемуарно-історичного жанру з даної проблематики, стаття
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А. Боляновського “Соціальний аспект гітлерівського “нового 
порядку” в Галичині у 1941-1944 роках” (Вісник Львівського 
університету. Серія історична. -  Львів, 1998. -  Вип.ЗЗ. -  С. 186- 
194). Оприлюднили результати своєї роботи білоруські колеги. 
Нещодавно надруковано документальний збірник “Нацистское 
золото” из Беларуси: Документы и материалы” (Минск, 1998). 
Збірник містить публікацію документів з державних архівів 
областей та архіву Комітету державної безпеки Республіки Бі
лорусь, що відбивають діяльність окупаційних властей з вилу
чення золотих і срібних речей у населення генерального округу 
Білорусія (під час окупації він займав чверть території респуб
ліки). Документи подано в перекладі російською та англійською 
мовами з факсимільним відтворенням оригіналів. Завершують 
книгу поіменні списки громадян з відомостями з первинних 
актів районних комісій сприяння НДК про вилучення у них оку
пантами коштовностей (із зазначенням кількості та вартості 
речей та посиланнями на джерела).

У додатках до нашого видання репродукуються деякі типові 
документи за 1941-1947 рр., зокрема, матеріали НДК, партійних 
і радянських органів, розпорядження окупаційних властей, 
документи господарчих та фінансових установ окупаційного 
періоду тощо. Вони розміщені за тематично-хронологічним 
принципом.

Автори складають щиру подяку усім, хто допомагав у під
готовці цієї публікації, в першу чергу -  членам науково-ана
літичної групи Ларисі Яковлевій та Дмитрові Горбатюку; кон
сультанту Григорію Савченку; колегам-архівістам з України -  
Оресту Мацюку, Михайлу Делегану, Тамарі Зуб, Вячеславу Ку- 
цинді, -  а також з Німеччини -  Каролі Вагнер та Вальтеру На- 
аснеру.

Відгуки і пропозиції на видання просимо надсилати на адресу 
Українського Національного фонду “Взаєморозуміння і при
мирення”: 252004, Київ, вул. Басейна 1/2. Тел. / факс (044)234- 
8966. Електронна пошта: iua@ukrpack.net; Веб-сторінка: 
http: //www.nag-unf.kiev.ua

Київ, жовтень 1998 р.
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В С Т У П

З метою визначення ставлення світової громадськості до 
активів, що їх нагромадила нацистська Німеччина під час Другої 
світової війни, а також вироблення принципів розподілу цих 
активів між законними власниками та жертвами утисків і пе
реслідувань гітлерізму, що найбільше потерпіли, в Лондоні 2 -
4 грудня 1997 р. відбулася Міжнародна конференція з проб
леми “нацистського золота”.

Як відомо, після окупації майже всієї Західної, Центральної 
та більшої частини Східної Європи нацисти вилучили всі наявні 
золоті запаси поневолених країн, здійснили масові конфіскації 
валютних ресурсів та ювелірних цінностей у мирного населення 
(в першу чергу -  єврейського). “Золотодобувними підприємства
ми” стали і фабрики смерті -  нацистські концтабори. Йдеться 
про найбільше пограбування в історії людства -  конфіскацію 
золота на суму понад 580 млн доларів США, що на сьогодні 
становить близько 5,6 більйонів доларів США1.

Демонстративна відмова Радянського Союзу від участі в ро
боті створеної в 1946 р. за рішенням урядів Великої Британії, 
США, Франції Трьохсторонньої комісії по поверненню золотих 
запасів країнам, що були окуповані нацистською Німеччиною, 
перекреслили будь-які перспективи вирішення цього питання 
в інтересах потерпілих радянських громадян.

Після підписання Вашингтонської угоди 1946 р. Швейцарія, 
в банках якої зберігалися активи нацистів, погодилася вип

1 Див.: US and Allied Efforts to Recover and Restore Gold and Other Assets 
Stolen or Hidden by Germany During World War II. Preliminary Study.
2 May 1997-Washington, 1997,-P. III.
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латити 250 млн швейцарських франків золотом Міжнародному 
об’єднаному агентству з репарацій (МОАР). Разом із золотом, 
конфіскованим у Німеччини або повернутим іншими країнами, 
МОАР перерахувало 1,49 млрд швейцарських франків (337 млн 
доларів США) національним банкам країн, що зазнали збитків. 
При цьому вимоги приватних осіб не бралися до уваги.

Історична складність проблеми і специфічний характер пред
мета обговорення унеможливили прийняття конференцією кон
кретних остаточних рішень. Адже на сьогодні не існує жодних 
точних даних стосовно обсягів “нацистського золота”, вилу
ченого у населення Європи під час війни, а також щодо того, 
до чиїх рук воно потрапило. На думку міжнародних експертів, 
також важко визначити, які ще активи (гроші, цінні папери, 
ювелірні прикраси, витвори мистецтва та ін.) нацистські орга
нізації або окремі особи привласнили під час війни і в яких саме 
країнах вони зберігаються. Задовольняємося здебільшого попе
редніми експертними оцінками, які називають приблизну суму 
в діапазоні від 2,5 до 30 млрд доларів США. Документально не 
обгрунтовано на що саме може претендувати і повинна одер
жати та чи інша країна.

Саме тому Лондонська конференція визначила серед першо
рядних завдань пошуки, визначення й розподіл “нацистською 
золота” на основі незаперечних, документально підтверджених 
історичних фактів з метою створення жертвам нацизму гідних 
умов життя.

У Україні цю роботу було ініційовано Українським націо
нальним фондом “Взаєморозуміння і примирення” (далі -  УНФ), 
створеним 16 червня 1993 р. з метою проведення компенсаційних 
виплат жертвам нацизму (Голова Правління Фонду -  Ігор Луш- 
ніков)2.

Проблему компенсацій, однак, на сьогодні не можна вважати 
розв’язаною. Дається взнаки ставлення до неї в минулі роки, 
відсутність чіткої юридичної бази та документального

2 Національні фонди в Україні, Росії та Білорусі були створені згідно з 
домовленістю між ФРН, Російською Федерацією, Республікою Білорусь 
та Україною від 3 березня 1993 р. про одноразовий фінансовий компен
саційний вклад Німеччини. Протягом 1993-1998 рр. УНФ проводив вип
лату платежів.
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забезпечення, визначення поняття “жертви нацизму” і не в 
останню чергу -  розміри компенсацій. В Україні проживає най
більша кількість громадян, які потерпіли від націонал-соціа- 
лістських переслідувань -  понад 656 тис. осіб. Із загальної суми 
виплат, наданих Німеччиною у післявоєнні роки, громадяни Ук
раїни отримали найменшу гуманітарну виплату, в середньому 
615 німецьких марок на особу, тим часом як жертви нацизму в 
інших країнах Західної та Центральної Європи отримали по 5-
6 тис. марок. Сума, яку було виділено в 1993 р. українським жер
твам нацизму (0,4 млрд німецьких марок), не йде в жодне по
рівняння з сумами для громадян країн Європи (майже 120 млрд 
марок). Жертви нацизму -  громадяни України перебувають у 
вкрай тяжкому матеріальному становищі: 90% з них -  пен
сіонери, що не працюють, розмір пенсії -  до 35 доларів США ; 
130 тис. осіб -  інваліди; 390 тис. осіб потребують постійного 
догляду через хвороби. Рівень смертності цих людей вдвічі пере
вищує показники аналогічної вікової групи населення в Україні.

Одним із заходів, здійснених УНФ у плані реалізації рішень 
Лондонської конференції, було створення в січні 1998 р. 
науково-аналітичної групи з проблеми “нацистського золота”. 
Для обгрунтування претензій України на його частку група, до 
складу якої увійшли автори даної публікації, а також директор 
ЦДАВО України Лариса Яковлева та юрист Дмитро Горбатюк, 
мала провести всебічну дослідницьку роботу -  виявити та про
аналізувати комплекси архівних документів, що стосуються 
окупаційної політики на території України в 1941-1944 рр., зни
щення мирного населення, завдання моральних та матеріальних 
збитків юридичним і фізичним особам; громадянам не лише на 
окупованій території, а й за її межами в місцях примусового 
утримання під час Другої світової війни. Групою проводилися 
підготовчі роботи по створенню комп’ютерної бази даних та 
міжнародного архівного анотованого довідника з проблеми, по
точний аналіз відомостей у міжнародній інформаційній мережі 
Інтернет; створено інформаційну базу (ВЕБ-сторінку) Фонду 
про хід вивчення проблеми “нацистського золота” в Україні 
(http://www.nag-unf.kiev.ua).

Слід зазначити, що подібна робота в Україні раніше не 
проводилась.
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“Україна одна з останніх згадала про те, що їй може 
належати чимала частка “нацистського золота", вивезеного 
та схованого фашистами під час Другої світової війни", -  
зауважила, коментуючи створення Міжвідомчої комісії з 
проблеми, Я. Соколовська в газеті “Известия" 29 травня 1998 
року.

Таке твердження можна вважати занадто категоричним, 
оскільки “неквапливість” України пояснюється рядом об’єктив
них причин.

Перша, визначальна, стосується загальної постановки пи
тання в СРСР, де проблема “нацистського золота” тривалий час 
використовувалась виключно з пропагандистською метою для 
звинувачення нацизму в злочинах проти людства. На догоду 
політичним амбіціям і бажанням “уберегти” населення країни 
за залізною завісою кордонів радянське керівництво відмо
вилося від можливої співпраці з світовим співтовариством у по
шуках шляхів розв’язання проблеми. Умови тоталітарної ра
дянської держави унеможливлювали “окрему” позицію УРСР, 
а значить і проведення будь-яких пошуків у цьому напрямі.

Стосовно “внутрішніх” умов можливої наукової розробки те
ми або підходів до її вивчення треба зауважити, що значна час
тина дотичних архівних джерел була засекреченою. Це, зро
зуміло, виключало не лише можливість вільного доступу до 
них дослідників, але й створення відповідного науково-довід
кового апарату до цих матеріалів безпосередньо в архівних уста
новах. Остання обставина дається взнаки і сьогодні, коли забо
рону на використання документів періоду Другої світової війни 
в державних архівах скасовано. Треба також враховувати 
наявність великої кількості архівних документів з проблеми 
поза теперішніми кордонами України, в першу чергу, в Російсь
кій Федерації, що, хоча й не виключає можливостей пошуку, 
але уповільнює його.

УНФ, окремі дослідники, готуючи матеріали до Лондонської 
конференції (грудень 1997 р.), провели певну роботу з фрагмен
тарного виявлення архівних документів, визначення принци
пової позиції України щодо проблеми “нацистського золота”. 
Та, зрозуміло, стислі терміни підготовки, великий обсяг нау- 
ково-пошукової роботи, яку треба було починати майже
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“з нуля” і проводити “обмеженими силами”, не дозволили 
отримати результатів, які б виходили на рівень результатів, що 
їх мають західні країни, де проблема досліджувалася давно і 
досить плідно.

У США, зокрема, було проведено безпрецедентну за мас
штабами роботу. За особистим розпорядженням Президента 
Б. Клінтона над підготовкою Попереднього Урядового дослід
ження з проблеми під керівництвом Головного історика Дер
жавного Департаменту д-ра Вільяма Слені протягом 7 місяців 
працювала група фахівців -4 9  відомих спеціалістів (не рахуючи 
сотень співробітників з допоміжного персоналу) з 11 урядових 
відомств, таких як Державний Департамент, Департамент 
фінансів, Департамент юстиції, Центр військової історії 
Департаменту оборони, Центральне Розвідувальне Управління, 
Федеральне Бюро Розслідувань, Агенство Національної Безпеки, 
Федеральний Резервний Банк Нью-Йорка, Департамент торгівлі, 
Національний архів США, Меморіальний музей Голокосту США. 
У процесі підготовки урядової доповіді було опрацьовано понад 
15 ООО 000 аркушів архівних документів, з яких близько 
1 ООО 000 було оприлюднено вперше.

Як доповідав на науково-дослідницькому семінарі, що про
водився в рамках Лондонської конференції, проф.Бауер, у Ізраїлі, 
передусім у меморіалі Яд Вашем, зібрані фонди здебільшого з 
копійних матеріалів, відібраних у зарубіжних архівах), серед яких 
представлені усні свідчення 33 000 чол., що пережили Голокост, 
копії архівів з колишнього Радянського Союзу та Німеччини, копії 
оригінальних документів, що стосуються єврейських общин 
Варшави та Відня. Зрозуміло, це вимагало серйозних попередніх 
наукових пошуків і чималих коштів.

Не додає оптимізму щодо ефективного дослідження проб
леми “нацистського золота” проведений аналіз вітчизняної нау
кової літератури радянського та пострадянського часу.

Відсутність наукового поняття, а відповідно -  об’єкта і пред
мета дослідження призвело до закомуфльованості проблеми 
“нацистського золота” в радянській історичній науці. У коло
сальному за обсягом морі видань (вже до 1980 р. радянська істо
ріографія Великої Вітчизняної війни налічувала близько 16 тис.
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книг і брошур, що вийшли в світ загальним тиражем понад 
700 млн примірників3) окремі її аспекти побіжно висвітлю
валися або тільки позначалися в загальних працях з історії Дру
гої світової війни; з історії Компартії України цього періоду; з 
історії окремих регіонів УРСР у роки Великої Вітчизняної вій
ни; діяльності радянського тилу, підпільних організацій та пар
тизанського руху на окупованій українській території; роботах, 
присвячених відбудові народного господарства, культури, охо
рони здоров’я в районах, звільнених від тимчасової гітлерівської 
окупації у воєнні та перші повоєнні роки; краху економічних 
планів нацистської Німеччини щодо України; окупаційному ре
жиму; викриттю злодіянь загарбників та їхніх спільників на 
тимчасово окупованій території УРСР у 1941-1944 рр.4

3 Див.: Историография Великой Отечественной войны: Сб.статей. -  
М., 1980. -  С. 16.

4 Див., наприклад: История Великой Отечественной войны Советского 
Союза 1941-1945. В 6 т .- М., 1965; Історія Української РСР. У 8 т. -  K., 
1977. -Т.7.; Очерки истории Коммунистической партии Украины. 3-є 
изд., доп. -  К., 1972; Історія міст і сіл УРСР. У 26 т. -  K., 1967-1974; 
Эшелоны идут на восток: Из истории перебазирования производи
тельных сил СССР в 1941-1942 гг. -  М., 1966; Данилюк М3. Діяль
ність партійних організацій республіки по евакуації матеріальних 
засобів промисловості та сільського господарства: Наукові праці з істо
рії КПРС. -  K., 1965. -  Вип. З—4; Клоков В.И. Всенародная борьба в тылу 
немецко-фашистских оккупантов на Украине. 1941-1944: Историогра
фический очерк. -  K., 1978; Володарский Jl. Возрождение районов СССР, 
пострадавших от немецкой оккупации. -  М., 1946; Кондако
ва Н.И. Коммунистическая партия -  организатор восстановления хо
зяйства и культурной жизни в освобожденных районах СССР: Исто
риографический обзор // Историография Великой Отечественной 
войны. -  М., 1980; Юрчук В. Боротьба Комуністичної партії України за 
відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 pp.). -  K., 1965; 
Загорулько М.М., Юденков А.Ф. Крах плана “Ольденбург”: О срыве 
экономических планов фашистской Германии на оккупированной 
территории СССР. -  М., 1974; Кондратенко Л.В. Крах экономических 
планов немецко-фашистских захватчиков на Украине: Историогра
фический очерк. -  К., 1980; Немятый В.Н. В борьбе за срыв экономи
ческих планов фашистской Германии. -  К., 1982; Коваль М. Історія 
пам’ятає: Кривавий шлях фашистів на Україні. -  K., 1965; Дубина К. 
Злодеяния немцев в Киеве. -  М., 1945 тощо.
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Ідеологічні міркування обумовили напрями спеціальних дос
ліджень. У макроваріанті вони становили в основному дві до
мінанти: “німецько-фашистський окупаційний режим” і “рабсь
ка праця радянських людей в Німеччині”. Тисячі праць зачіп
ляють ці проблеми. Звичайно, вони дають певну можливість 
простежити, наприклад, масштаби, форми, методи економіч
ного визиску України нацистами. Не відходячи від загально
прийнятих ідеологічних штампів, історики найчастіше моти
вують це виключно бажанням “ударних сил імперіалізму” по
кінчити з соціалізмом в СРСР. Таке глобальне прикриття саме 
по собі виключає диференціювання збитків за межами держави 
і окремих суб’єктів її господарської діяльності. Відсутність по
казників економічної діяльності конкретних людей, а то й цілих 
підприємств (що ховаються за великими державними цифрами) 
в окупованих районах, економічного зиску від цього Третьому 
рейху є логічно обумовленою. Вони цікавили дослідників, але 
не були цікаві для можновладців. Узагальнення, порівняння, 
наприклад, продуктивності праці населення України в умовах 
передвоєнного і післявоєнного сталінського та нацистського 
окупаційного режимів могли привести до небажаних висновків.

Мільйонні вигнання населення України в Німеччину класи
фікуються радянськими істориками лише як каторга з важ
кими умовами праці та побуту остарбайтерів. Те саме можна 
сказати й про військовополонених. Табу на кількість полонених 
тривалий час не давало можливості історикам робити навіть 
елементарні висновки про їх участь у економічному житті Тре
тього рейху. Зовсім не розглядається реальний економічний 
ефект від роботи остарбайтерів і військовополонених.

Задля справедливості зауважимо, що окремі конкретизовані 
приклади нацистського визиску особистості в Україні знайшли 
відображення в наукових дослідженнях. Вони, як правило, слу
гують за ілюстративний матеріал (охорона здоров’я, культурні 
цінності, особисте майно), що відповідає прокрустовому ложу 
радянської ідеологічної концепції.

Окремо слід виділити проведену за радянських часів роботу 
з підготовки та видання збірників документів періоду Великої
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Вітчизняної війни. Незважаючи на безумовну політичну 
кон’юнктуру у виборі проблематики, збірники документів вмі
щують оригінальні матеріали, вільні від заідеологізованих трак
тувань. Аргументованому викриттю злодіянь нацистських 
злочинців сприяють опубліковані документи і матеріали у цілій 
низці відомих у радянській історіографії видань5.

Безумовний інтерес серед документальних збірників цієї те
матичної групи становить підготовлене вченими-істориками та 
архівістами УРСР видання “Історія застерігає”: Трофейні доку
менти про злочини німецько-фашистських загарбників та їхніх 
пособників на тимчасово окупованій території України в роки 
Великої Вітчизняної війни” (K., 1986). У збірнику використано 
трофейні документальні матеріали (всього -  161 документ), що 
зберігалися в центральних державних і партійних архівних 
установах тодішнього СРСР (тепер -  Російської Федерації, 
України та Білорусі). Документи, подані у розділах: “Тотальний 
терор”, “Каторжна праця та вигнання населення в рабство”, 
“Нацистська політика пограбування і руйнування”, -  розкри
вають політику повного безправ’я стосовно населення, свавілля, 
насильства і беззаконня гітлерівських окупантів; свідчать про 
каторжні умови праці під страхом смертної кари, рабський ре
жим експлуатації, примусову мобілізацію робочої сили з ши
роким застосуванням спеціальних каральних експедицій; під
тверджують пограбування міського та сільського населення: 
викрадання художніх та історичних цінностей, грабіж продо
вольства; руйнування міст і селищ тощо.

Не можна обминути увагою і видання матеріалів Надзви
чайної державної комісії по встановленню та розслідуванню зло

5 “Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступ
никами”: Сб. материалов. В 7 т. -  М., 1957-1961; “Преступные цели -  
преступные средства”: Документы об оккупационной политике ф а
шистской Германии на территории СССР (1941-1944 гг.). 3-є изд. -  М., 
1985; “Совершенно секретно! Только для командования”: Стратегия 
фашистской Германии в войне против СССР. -  М., 1967; Німецько- 
фашистський окупаційний режим на Україні: 36. документів і 
матеріалів. -  K., 1963.
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чинів німецько-фашистських загарбників та їхніх спільників і 
заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, громадським 
організаціям, державним підприємствам СРСР6, хоча вони не є 
повними і при дослідженні проблеми “нацистського золота” 
вимагають обов’язкового залучення й комплексного аналізу 
наявних в архівних установах України та Російської Федерації 
матеріалів (про це докладніше див. у першому розділі).

Корисний фактичний матеріал міститься в документальних 
збірниках, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни, ви
криттю злодіянь гітлерівців у областях і регіонах України7.

Таким чином, як бачимо, відсутність постановки проблеми 
власне “нацистського золота” в історичній науці СРСР (і ра
дянської України в тому числі) не дозволила вченим досліджу

6 Див.: Сборник сообщений Чрезвычайной государственной комиссии о 
злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. -  М., 1946; Отчет 
Украинского республиканского комитета содействия в работе Чрез
вычайной государственной комиссии об установлении и расследовании 
злодеяний фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного 
ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям на территории Ук
раинской ССР // Советская Украина в годы Великой Отечественной 
войны. 1941-1945: Документы и материалы. В 3 т. -  К., 1980. -Т.З; Про 
злочинства німців на території Львівської області: Повідомлення Над
звичайної державної комісії по встановленню і розслідуванню злочинів 
німецько-фашистських загарбників. -  1945.

7 Див., наприклад: Донецкая область в годы Великой Отечественной 
войны (1941-1945 гг.): Сб. документов и материалов. -  Донецк, 1980; 
Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны (1941- 
1945): Сб. документов и материалов. -  Днепропетровск, 1962; Жито
мирщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 pp.: 36. документів і 
матеріалів. -  K., 1969; Люди Радянської Житомирщини про німецьку 
каторгу: 36. листів та спогадів. -  Житомир, 1948; Звірства німців на 
Львівщині: 36. статей та документів. -  Львів, 1945; Зверства и преступ
ления немецко-фашистских захватчиков на Харьковщине: Сб. до
кументов. -  К., 1944; Киевщина в годы Великой Отечественной войны. 
1941-1945: Сб. документов и материалов. -  К., 1963; Луганщина в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: Сб. материалов и доку
ментов. -  Донецк, 1969; Одесса в Великой Отечественной войне Совет
ского Союза: Сб. документов и материалов. В 3 т. -  Одесса, 1947-1951; 
Німецькі окупанти на Полтавщині (1941-1943 pp.): 36. документів. -  
Полтава, 1947; Поділля у Великій Вітчизняній війні: 36. документів і 
матеріалів. -  Львів, 1969; Херсонская область в годы Великой Оте
чественной войны. 1941-1945: Сб. документов и материалов. -  Сим
ферополь, 1975.
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вати її спеціально, а деякі складові з політико-ідеологічних при
чин знайшли лише побіжне, часто розмите або ж чисто ілюстра
тивне відображення. Тлумачення, що допускалися з цього 
приводу, значно зміщували пріоритети на користь держави. То
талітарна система працювала на захист власних інтересів, а не 
на захист інтересів людини. Тож результати наукових історич
них досліджень радянського періоду з проблематики, близької 
до “нацистського золота”, не дають необхідних сьогодні напря
мів пошуку, визначення і розподілу “нацистського золота”.

Резюмуючи аналіз літератури радянського періоду, доречно, 
на наш погляд, навести слова відомого дослідника Великої 
Вітчизняної війни М.Г. Павленка:

"Приверженность многих исследователей утвердившимся в 
этот период схемам и стереотипам, неотмененные запреты 
на доступ к целому ряду источников и материалов -  все это 
отбросило историографию Великой Отечественной войны 
далеко назад. Остается лишь сожалеть о том, что время 
потеряно..."

(Коммунист. -  1988. -  №9. -  C.94.J

Період горбачовської перебудови та гласності надав мож
ливість історикам торкнутися деяких “білих плям” і в історії 
Великої Вітчизняної війни. В першу чергу ними стали проблеми, 
пов’язані з висвітленням початкового етапу війни, помилок Ста
ліна тощо. І хоча проблема “нацистського золота” як така все 
ще перебувала “в тіні”, перегляд даних щодо загальної кіль
кості загиблих, долі “остарбайтерів” і військовополонених, що 
розпочався в перебудовчий період і тривав у пострадянський, 
визначив окремі підходи до її дослідження8.

Найбільші досягнення у цьому напрямі здійснено у вивченні 
питання про “остарбайтерів” та військовополонених. Особливо 
тут слід відзначити роботу московського вченого П.Поляна, 
яка, по суті, є першою (і вдалою на наш погляд) монографічною

8 Див.: Козлов В.И. О людских потерях Советского Союза в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945 годов // История СССР. -  1989. -  №2. -  
С. 132-139; Земсков В.Н. К вопросу о репатриации советских граждан. 
1944-1951 годы // Там же. -  1990. -  №4. -  С. 26-41; Кривошеев Г.Ф. 
В первых сражениях // Военно-исторический журнал. — 1991. — №2.
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спробою узагальнюючого і панорамного дослідження радянсь
ких військовополонених та остарбайтерів як самостійного істо
ричного феномена9. Безумовно, позитивною рисою роботи є за
лучення широкого кола архівних джерел, більшість з яких впер
ше запроваджено до наукового вжитку, а також їх серйозний 
науковий аналіз.

Праця П. Поляна складається з двох основних частин. У пер
шій -  “Русские в Рейхе: первые и последние” -  подано нарис 
статутних дефініцій та кількісних характеристик радянських 
військовополонених і остарбайтерів. Описано обставини їх по
неволення, полону, примусової “вербовки” та депортації до Ні
меччини, а також найбільш суттєві моменти їхнього побуту та 
працевикористання. У другій частині -  “Родина ждет вас, сво
лочи!..”: репатриация и бегство от нее” -  висвітлено долю ко
лишніх радянських військовополонених та остівців після повер
нення з Німеччини. Недоступність архівів унеможливлювала 
дослідження цього етапу до недавнього часу.

Оскільки поштовхом для початку роботи і написання книги 
стали листи, надіслані до московського історично-просвітниць
кого товариства "Мемориал“ (близько 400 тис.) після публікації 
на початку 1990 р. в газеті ”Неделя“ статті О.Данкіна “Пенсия 
из-за рубежа”, автор не обминає проблему компенсацій, її стан 
до 1996 р. та можливі перспективи її подальшого вирішення.

За умов незалежної України спостерігаються перші спроби 
українських вчених об’єктивно, неупереджено підійти до 
розгляду проблеми як гітлерівського окупаційного режиму, так 
і українського сліду “нацистського золота”, чому сприяють і 
нові політичні реалії, і зняття грифу таємності з багатьох ра
ніше недоступних архівних документів.

Серед доробку українських дослідників заслуговує на увагу 
невелика за обсягом, але дуже корисна стаття М.Ковальського 
і Т.Ченцової “Фільтраційні справи” -  невідомі джерела держав

9 П. Полян. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные в 
Третьем рейхе и их репатриация. -  М., 1996. Серйозне дослідження про 
військовополонених нещодавно побачило світ і в Німеччині: Christian 
Streit. Keine Kameraden. Die deutsche Wehrmacht und die sowjetischen 
Kriegsgefangenen 1941-1945. Bonn, 1997.
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них архівів”, вміщена на сторінках архівного часопису10. Автори 
зазначають:

“Хоча питання масової примусової депортації людей, 
особливо молоді, з тимчасово окупованих фашистами тери
торій і розглядалося Нюрнберзьким трибуналом, детального 
висвітлення істориками колишнього СРСР воно не набуло -  біль
шість документів з цього питання, у тому числі стосовно цієї 
категорії людей, зберігалися в архівах КДБ; мали місце також 
певні табу ідеологічного характеру -  практично кожна людина, 
яка опинилася в роки війни за будь-яких обставин за кордоном, 
вважалася зрадником батьківщини”.

Імпульсом для введення до наукового вжитку нових уні
кальних джерельних масивів з цього питання стало доручення, 
що було дано в листопаді 1991 р. Верховною Радою України 
Кабінету Міністрів: організувати через виконавчі органи 
обласних Рад народних депутатів роботу по складанню списків 
українських громадян-остарбайтерів для вирішення питань про 
відшкодування збитків громадянам України з боку уряду 
Німеччини. У статті висвітлюється робота, що здійснювалася 
в цьому напрямі в Дніпропетровській області. Автори проана
лізували практично досі невідомий історичній науці комплекс 
документів фільтраційних справ, оцінили їхню значущість для 
подальших досліджень.

Проявилися нові підходи і у висвітленні проблеми нацист
ського окупаційного режиму. Показовим у цьому відношенні є 
документальне видання кримських науковців11. Збірник знайо
мить з важливим і багатоплановим, але зовсім не дослідженим 
джерелом інформації про події в окупованому Криму (це зау
важення можна вважати справедливим і для інших регіонів 
України), яким є періодичні видання Міністерства пропаганди 
нацистської Німеччини російською і кримсько-татарською 
мовами. Осібне місце посідає газета “Голос Крыма”, що виходила 
в Сімферополі з 12 грудня 1941 р. по 9 квітня 1944 р. Газета 
систематично друкувала програмні звернення, накази, різні вка
зівки, попередження і оголошення представників окупаційної

10 Архіви України. -  1993. -  №1-3. -  С.35-44.
‘'Окупаційний режим в Криму 1941-1944 рр.: За матеріалами преси 

окупаційних властей. -  Сімферополь, 1996.
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влади різних рівнів: від німецького головного командування 
Сімферополя до начальника поліції. Не всі директиви такого 
рівня публікувалися на сторінках газети. В той же час, як пра
вило, практично всі німецькі розпорядження (від глобальних 
до найприватніших) дублювалися або переказувалися в наказах 
та розпорядженнях “підлеглих” служб і структур -  Міської 
управи Сімферополя, Бюро праці, Господарського командуван
ня Криму, а їхні матеріали вміщувалися на сторінках газети ре
гулярно. Представлені документи охоплюють широкий спектр 
питань -  військового характеру, репресивного, адміністратив
ного, ідеологічного, національного, господарського. Безумовно, 
залучення джерел такого виду значно розширює можливості 
дослідників цього періоду.

Складовою частиною нацистських планів щодо світового па
нування, важливим елементом ідеології, політики та практики 
Німеччини 1933-1945 рр. був антисемитизм із його стратегич- 
ною метою тотального фізичного знищення євреїв. Серед країн, 
де ця мета реалізовувалася, не останнє місце посідає Україна. 
Тут, як і в інших східноєвропейських державах, геноцид прояв
лявся відкрито в найжорстокіших формах, що не було пов’язано 
з дотриманням будь-яких умовностей і норм, як у країнах За
хідної та Центральної Європи. В останні роки проблема Голо- 
косту висвітлювалася всебічно, в тому числі й численними ук
раїнськими дослідниками. З ’явилося чимало публікацій (значна 
частина яких була результатом співпраці українських та ізраїль
ських вчених), в першу чергу документальних, що розкривають 
нацистську політику винищення єврейського населення12.

І хоча дослідження в цьому напрямі не можна вважати за
вершеними, враховуючи стан розробки проблеми в Ізраїлі, США, 
інших країнах, науково-аналітична група не ставила за мету на 
цьому етапі роботи спеціально вивчати єврейське питання в 
ракурсі проблеми “нацистського золота” -  оскільки в

12 Див., наприклад: Еврейский геноцид на Украине в период оккупации в 
немецкой документалистике. 1941-1944: Сб. документов. -  Харьков; 
Иерусалим, 1995; Круглов О. Й. Уничтожение еврейского населения 
Украины в 1941-1944 гг. Хроника событий. -  К., 1997; Круглов О.Й. 
Уничтожение еврейского населения в Винницкой области в 1941— 
1944 гг. -  Могилев-Подольский, 1997 та ін.
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обмежених часових рамках відкрити тут щось нове було б 
важко13.

У поле зору істориків, архівістів потрапили й проблеми по
вернення вивезених з України культурних цінностей -  скарбів 
музеїв, бібліотек, архівів. З початку 90-х років масштабні дос
лідження в цій галузі були ініційовані Національною комісією 
з питань повернення в Україну культурних цінностей при Ка
бінеті Міністрів України та рядом наукових інституцій, зокрема, 
Інститутом української археографії та джерелознавства ім. 
М.С.Грушевського, Інститутом історії України Національної 
Академії наук України та ін.14

Зарубіжні історики, виявляючи документи, які б “актували” 
не тільки збитки, заподіяні державам воєнними діями та на
цистською окупацією в період Другої світової війни, а й зло
чини проти особистості (матеріальні втрати, фізичний і мо
ральний визиск, поневолення), намагаються вибудувати чітку 
систему факторів нагромадження матеріальних цінностей на
цистами. Значно полегшує цю працю державне сприяння. Така 
позиція визначається відстоюванням природніх прав людини на 
особисту та приватну власність. Увага зарубіжних спеціалістів 
в основному концентрується на вивченні проблем власних на
родів, особливо коли це стосується економічних проблем.

13 Вибрану бібліографію з проблеми Голокосту останнього десятиліття див. 
у виданні: Stephane Bruchfeld and Paul A.Levine. Teil ye your children... 
A Book about the Holocaust in Europe. 1933-1945. -  [Stocldiolm, 1988]. -  
P.80. Серед видань німецькою мовою заслуговує на увагу збірка спогадів 
та архівних документів Die Schoäh von Babij Jar. Das Massaker deutscher 
Sonderkommandos an der jüdischen Bevölkerung von Kiew 1941 fünfzig Jahre 
danach zum Gedenken. 1991; також монографічні дослідження єврейсь
кого геноциду в Галичині: Dieter Pohl. Nationalsozialistische Juden- 
vervolgung in Ostgalizien. Organisation und Durchführung eines staatlichen 
Massenverbrechens. München, 1997; Thomas Sandkühler. “Endlösung” in 
Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Rettungsinitiativen. Bonn, 1996.

14 Побачили світ 10 випусків серійного видання “Повернення кульгурного 
надбання України: Проблеми, завдання, перспективи” (Вип.1-10. -  Київ, 
1993-1997). На особливу увагу заслуговують матеріали конференцій і 
семінарів з проблеми, опубліковані, зокрема у вип.6 (Матеріали націо
нального семінару “Проблеми повернення національно-культурних 
пам’яток, втрачених або переміщених під час Другої світової війни”. Чер
нігів, вересень 1994 р. -  Київ, 1996) та вип.Ю (Матеріали науково-прак
тичного симпозіуму “Правові аспекти реституції культурних цінностей: 
теорія і практика”. Київ, грудень 1996 р. -  K., 1997).
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Р о з д і л  1

Архіви України, Росії, Німеччини: 
перші кроки опрацювання матеріалів

Першочерговим завданням у дослідженні проблеми “на
цистського золота”, як вже зазначалося, є максимальне вияв
лення та залучення наявних ретроспективних інформаційних 
ресурсів як в Україні, так і за її межами. З початку поточного 
року науково-аналітичною групою вперше під цим кутом зору 
спеціально опрацьовувалися документальні матеріали таких ар
хівів -  Центрального державного архіву вищих органів влади і 
управління (ЦДАВО) України (колишній Центральний дер
жавний архів Жовтневої революції, вищих органів державної 
влади та органів державного управління УРСР); Центрального 
державного архіву громадських об’єднань (ЦДАГО) України (ко
лишній Партійний архів Центрального Комітету Компартії 
України); Центрального державного історичного архіву, м. Львів 
(ЦЦІАЛ); Центрального державного архіву Республіки Крим; 
державних архівів Волинської, Донецької, Житомирської, За
карпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіро
воградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чер
каської, Чернівецької, Чернігівської областей України; Дер
жавного архіву Російської Федерації (ДАРФ) (створений в червні 
1992 р. на базі Центрального державного архіву Жовтневої ре
волюції, вищих органів державної влади та органів державного 
управління СРСР і Центрального державного архіву РРФСР), 
Центру зберігання історично-документальних колекцій 
(ЦЗІДК) (колишній Центральний державний архів СРСР / “Осо
бый архів”); Федерального архіву в Берліні (Німеччина).
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Вивчення архівних документів і матеріалів проводилося без
посередньо співробітниками науково-аналітичної групи в 
ЦДАВО України, ЦДАГО України, Держархіві Київської об
ласті, ЦДІА, м. Львів, держархівах Закарпатської, Львівської 
областей, ДАРФ та ЦЗІДК, Федеральному архіві в Берліні. 
Відомості решти названих вище державних архівів областей над
силалися обласними представництвами УНФ “Взаєморозуміння 
і примирення” при Кабінеті Міністрів України та архівними уста
новами на запити Головного архівного управління при Кабінеті 
Міністрів України. На жаль, частина відповідей, надісланих з 
областей представництвами Фонду, не містить посилань на 
архівні документи, які використовувались при підготовці 
інформаційних довідок. У розпорядження групи не надійшли 
відомості з державних архівів Дніпропетровської, Луганської, 
Рівненської та Сумської областей, не опрацьовувалися також 
фонди державних архівів міст Києва і Севастополя.

Першорядне значення у виявленні документів з проблеми 
мало масштабне обстеження українських архівів. І найбільша 
складність тут полягала не у відсутності джерельної бази, а у 
відсутності ефективних засобів пошуку ретроспективної інфор
мації. Розпорошенність матеріалів по різних архівних установах 
України, а також Москви, громіздкий і застарілий науково-до- 
відковий апарат, що не завжди відповідає сучасним вимогам, 
суттєво уповільнювали роботу.

У результаті проведеного аналізу виявлених матеріалів виз
начено п’ять основних груп архівних документів, що становлять 
джерельний комплекс дослідження проблеми “нацистського 
золота” в Україні. Нижче подається їхній попередній огляд.

1. Архіви вищих органів влади і управління
У цій групі представлені фонди ЦДАВО України, ЦДАГО 

України, ДАРФ, що містять документи і матеріали:
1) Центрального Комітету Компартії України (ЦК КПУ). 

До серпня 1991 р. ЦК КПУ мав статус вищого політичного 
керівного органу УРСР, що визначало його незаперечну провідну

24



роль у вирішенні будь-яких питань державного рівня. Не є ви
нятком і діяльність з розслідування та встановлення злочинів 
та збитків, заподіяних нацистськими загарбниками під час тим
часової окупації території України в 1941-1944 рр. Документи 
ЦК КПУ (до жовтня 1952 р. -  КП(б)У) зосереджені у фонді 1 
(понад 60 описів) ЦДАГО України.

У першу чергу тут привертають увагу директивні документи 
Ради Народних Комісарів (РНК) СРСР, Надзвичайної державної 
комісії з встановлення та розслідування злочинів німецько-фа
шистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ними 
збитків громадянам, колгоспам, громадським організаціям, дер
жавним підприємствам та установам СРСР (далі: НДК СРСР) 
про організацію роботи Комісії, зведені дані злочинів та збитків 
по УРСР, надіслані з Москви.

Діяльність партійно-радянського керівництва УРСР з орга
нізації роботи Республіканської НДК представляють, зокрема 
такі матеріали: доповідна записка начальника відділу фінансів 
Держплану при РНК УРСР “До питання підведення підсумків 
збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками на
родному господарству УРСР”; матеріали, підготовлені Інсти
тутом економіки АН УРСР за дорученням Голови Верховної 
Ради (ВР) УРСР М. Гречухи і зав. відділом пропаганди ЦК 
КП(б)У К. Литвина, надіслані Секретарю ЦК КП(б)У М. Хру
щову, в яких аналізуються загальні підходи, а також визнача
ються конкретні методики обліку втрат та збитків України від 
ведення воєнних дій на території республіки, її тимчасової оку
пації нацистськими загарбниками.

Обласні, міські, районні комітети КП(б)У надсилали до ЦК 
інформації, доповідні записки, зведені дані, акти про окупа
ційний режим у регіонах, масові знищення мирних громадян та 
військовополонених, знищення та руйнування населених пунк
тів, примусове вивезення громадян на каторжні роботи до Ні
меччини, збитки, заподіяні окупантами громадянам, колгоспам, 
державним підприємствам, культурно-освітнім державним 
установам. Найбільш повно в цих документах представлені Хар
ківська та Ворошиловградська (ф. 1, оп. 23, спр. 124, 127, 583,
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.688, 689; оп. 46. спр. 144; оп. 70, спр. 110, 881; оп. 80. спр. 23) 
області. Є також матеріали по Волинській (ф. 1, оп. 46, спр. 144), 
Сталінській (ф. 1,оп.23,спр. 1065), Сумській (окремо-Глухівській 
район) (ф. 1, оп. 22, спр. 558), Чернігівській (Корольський район) 
(ф. 1, оп. 22, спр. 642) областям, Києву (ф. 1, оп. 22, спр. 64), 
Одесі (ф. 1, оп. 22, спр. 476), табору військовополонених у 
Славуті (ф. 1, оп. 23, спр. 1064). Решта представлених даних -  
узагальнюючі по республіці, в першу чергу стосовно промисло
вості та сільського господарства, окремі справи, присвячені під- 
рахуванню збитків, заподіяних школам (ф. 1,оп. 73, спр. 98), 
Північно-Донецькій залізниці (ф. 1, оп. 77, спр. 91,92). Разом з 
документами до ЦК надсилалися альбоми фотознімків злочинів 
нацистських окупантів і їхніх спільників.

Окремі факти злодіянь окупантів, їхніх знущань над цивіль
ним населенням, руйнувань відображено в доповідних записках, 
довідках, донесеннях Наркомату внутрішніх справ (НКВС) 
УРСР, Українського штабу партизанського руху (УИІПР), парти
занських формувань до ЦК КП(б)У. Представлено у фонді ЦК 
і копії звинувачувальних висновків у слідчих справах про звір
ства окупантів на території України.

Надходили до ЦК КП(б)У і матеріали (здебільшого -  копійні, 
але є й оригінальні) окупаційної влади. Серед них -  записки на 
ім’я урядового комісара в Україні Е. Коха з питань управління 
окупованою територією та політики стосовно українського на
селення (ф. 1, оп. 23, спр. 40, 41); інформаційні повідомлення 
німецьких каральних органів про економічний і політичний стан 
у районах України за 1942-1943 рр. (переклад з німецьких доку
ментів, представлених у Нюрнберзі Міжнародному військовому 
трибуналу) (ф. 1, оп. 22, спр. 76-83); копії документів окупа
ційної влади у Харкові та інші матеріали (ф. 1, оп. 23, спр. 528, 
531,532, 533).

2) Ради Міністрів УРСР (РМ УРСР). Документи РМ (до 
березня 1946 р. -  Рада Народних Комісарів (РНК) УРСР) пред
ставлені у ф. 2 ЦДАВО України. Відділи репатріації облвикон
комів, готуючи матеріали про репатрійованих, направляли до 
РНК УРСР звіти, доповідні записки, довідки, відомості, де обо-
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в’язково давали інформацію про злодіяння і збитки, заподіяні 
областям України окупантами. Серед них матеріали про збитки, 
заподіяні підприємствам, установам, організаціям, громадянам; 
про масове знищення мирного населення, знищення євреїв у та
борах смерті; вигнання українського населення на каторжні ро
боти до Німеччини; пограбування загарбниками церковного май
на, в тому числі виробів із золота і срібла; пограбування музеїв, 
закладів освіти, науково-дослідних інститутів; вивезення до Ні
меччини, Румунії матеріальних і культурних цінностей, погра
бованих окупантами в Україні; збитки, заподіяні громадянам 
України (особисте майно, руйнування будівель та ін .). Особли
вий інтерес представляють звіти, доповідні записки, відомості 
про збитки, заподіяні громадянам Української РСР, з урахуван
ням кількості представлених актів, кількості потерпілих сімей; 
загальна сума збитків у мільйонах карбованців по областях рес
публіки, за індивідуальними актами і актами-списками; про 
збитки, заподіяні підприємствам, установам, організаціям, що 
входять до складу республіканських наркоматів і центральних 
відомств УРСР; про пограбування та знищення матеріальних і 
культурних цінностей в Україні в період її тимчасової окупації 
(ф. 2, оп. 7, спр. 472-а).

Привертають увагу і матеріали про засудження військових 
злочинців -  учасників звірств та злодіянь на території України 
(ф. 2, оп. 7, спр. 271-а, 722-а).

3) Державної планової комісії (Держплан) при РНК 
УРСР. У ф. 337, оп. ЗО ЦДАВО України зберігаються матеріали 
за 1943-1945 рр. з обліку збитків, заподіяних нацистськими за
гарбниками та їхніми спільниками народному господарству і 
громадянам України за період тимчасової окупації території 
республіки:

-А кти та ін. матеріали про збитки, заподіяні галузевим нар
коматам, в тому числі по об’єктах республіканського значення, 
підвідомчих Наркомату освіти УРСР (музеї, театри, кінотеатри, 
клуби, пам’ятники, релігійні споруди тощо); про втрати майна 
громадян, підприємств, установ, що сталися під час воєнних 
дій у еквівалентній формі вартості; про втрати, пов’язані з
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евакуацією та реевакуацією підприємств, організацій, установ, 
в тому числі державних, кооперативних, громадських; про 
втрати громадян у вигляді зарплати, яку вони не отримали в 
результаті вимушеного простою через евакуацію (ф. 337, оп. 
ЗО, спр. 58).

-  Відомості, протокол засідання Надзвичайної комісії, акти 
про злодіяння та збитки, заподіяні окупантами та їхніми спіль
никами Закарпатській, Ізмаїльській, Одеській, Чернівецькій 
областям (ф. 337, оп. ЗО, спр. 58, 59, 73).

-Відомості про збитки, заподіяні Дніпропетровській, Ізмаїль
ській, Полтавській, Харківській, Чернівецькій областям угорсь
кими та румунськими військами (ф. 337, оп. ЗО, спр. 59).

-  Зведені відомості про вбивства мирного населення, насиль
ства окупантів, вивезення громадян на примусові роботи до Ні
меччини; збитки, заподіяні громадянам, громадським організа
ціям, державним підприємствам і установам Української РСР 
(ф. 337, оп. ЗО, спр. 73).

У матеріалах фонду за 1945-1950 рр. (оп. 9) привертають 
увагу документи, що стосуються вивезення дорогоцінних ме
талів з України, зокрема, плани розподілу обладнання, чорних 
та кольорових металів, які повернулися з Німеччини і Румунії; 
інвентаризаційні акти і описи повернутого вітчизняного облад
нання і майна (ф. 337, оп. 9, спр. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9-15, 17, 18, 22).

4) Центрального статистичного Управління (ЦСУ) УРСР
1943-1954 рр. Документи ЦСУ УРСР зберігаються в ЦДАВО 
України, ф. 582. Вони зосереджені по відділах статистики про
мисловості, транспорту і зв’язку, зведених робіт, торгівлі, ма
теріали яких створюють окремі описи. У фонді містяться звіти 
з інвентаризації майна та підсумки інвентаризації, матеріали про 
збитки, заподіяні різним наркоматам республіканського підпо
рядкування.

5) Управління по поверненню обладнання, майна і цін
ностей при Раді Міністрів УРСР за 1944-1947 рр. Було ство
рено за постановою Раднаркому УРСР від 15 листопада 1944 р. 
з метою повернення з Німеччини і Румунії вивезеного туди пог
рабованого обладнання, майна, історичних коштовностей. У ві
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данні Управління перебували Одеська, Ізмаїльська, Запорізька 
і Донецька контори, через які безпосередньо здійснювалася 
робота з поверненням матеріально-технічних цінностей з-за кор
дону. Документи Управління з 1973 р. зберігаються в ЦДАВО 
України (ф. 5118, оп. 1). Це -  постанови, накази Раднаркому та 
накази самого Управління по поверненню майна, обладнання, 
цінностей з Німеччини та Румунії (спр. 2-8, 94-97, 134), звіти 
про роботу по поверненню майна та листування з цього питання 
(спр. 13, 15, 16, 18), інвентаризаційні відомості, прийомно-зда
вальні акти, описи на повернення культурно-історичних цін
ностей, майна, обладнання (спр. 35, 37, 50, 74, 75, 79-91, 115- 
118), звіти, відомості, акти, описи щодо прибуття промислового 
обладнання (спр. 20-30,33,34,39-43,60,70-72,144,153-155,159).

б) Народного комісаріату (наркомату) комунального гос
подарства УРСР. Серед документів за 1944-1950 рр., представ
лених у ф. 26, оп. З ЦДАВО України, -  довідки, відомості та ін. 
матеріали про збитки, заподіяні німецько-фашистськими оку
пантами та їхніми спільниками комунальному господарству Оде
си, Чернівців, Вінницької, Ізмаїльської, Кам’янець-Подільської 
областей; трестам “Геотопозйомка” та “Укркомуненергія” Нар
комату комунального господарства (Наркомкомунгосп) УРСР, 
вивезення їхнього обладнання та устаткування; вивезення 
обладнання Львівського облкомунгоспу до Тарнова (Польща), 
а звідти до Німеччини (1944 р.); про основні матеріали і об
ладнання Наркомкомунгоспу УРСР, що були сконцентровані у 
трьох трофейних складах Бухареста (Румунія); про отримання 
Чернігівським облкомунгоспом трофейного обладнання; пові
домлення Чернігівського облкомунгоспу про проведення оку
пантами у Ніжинському та Корюківському районах карних акцій 
проти мирного населення, пограбування громадян, польського 
костьолу Ніжина (ф. 26, оп. З, спр. 7,8,18,24,25,31,43,61,77).

7-12) Разом можна розглядати фонди наркоматів різних 
галузей, що зберігаються в ЦДАВО України і складаються з 
однотипних документів. У фондах:

-  Наркомату промисловості будівельних матеріалів УРСР за
1944-1945 рр. (ф. 4903, оп. 1);
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-  Наркомату сільського господарства УРСР за 1943-1945 рр. 
(ф. 27, оп. 17, 19);

-  Наркомату м’ясо-молочної промисловості УРСР за 1944- 
1946 рр. (ф. 4481,оп. 1);

-  Наркомату харчової промисловості УРСР за 1943-1944 рр. 
(ф. 4491, оп. 1);

-  Наркомату зернових і тваринницьких радгоспів УРСР за 
1941-1945 рр. (ф. 4860, оп. 1);

-  Наркомату охорони здоров’я УРСР за 1943-1950 рр. (ф. 342, 
оп. 14, т. 2) -  містяться довідки про збитки окремих наркома
тів, узагальнюючі дані, реєстри, акти з обліку збитків по окре
мих областях та установах.

Особливий і за репрезентативністю, і за змістом масив джерел 
становлять документи Надзвичайної державної комісії з 
встановлення та розслідування злочинів німецько-фа
шистських загарбників та їхніх спільників і заподіяних ни
ми збитків громадянам, колгоспам, громадським органі
заціям, державним підприємствам та установам СРСР (далі: 
НДК СРСР). Документи НДК зберігаються в різних фондах 
ЦДАВО України, ЦДАГО України, ДАРФ, в усіх без винятку 
держархівах областей України. Ця обставина, а також неза
перечна вагомість представлених у матеріалах НДК даних 
вимагають докладнішого аналізу організаційних засад ство
рення Надзвичайної комісії, розробки нею методик проведення 
підрахунків, діяльності комісій на місцях за конкретних умов 
тодішнього СРСР.

НДК СРСР була створена відповідно до Указу Верховної Ради 
СРСР 2 листопада 1942 р. 5 березня 1943 р. своєю Постановою 
за №299 РНК СРСР затвердила Положення про Надзвичайну 
Державну Комісію, визначила склад республіканських, крайових 
та обласних комісій, метою створення яких було всебічне спри
яння НДК. Саме ці комісії проводили основну роботу на місцях 
із розслідування та встановлення злодіянь і збитків, заподіяних 
нацистськими загарбниками та їхніми спільниками. Акти, 
підготовлені ними, складають основу узагальнених до масшта
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бів країни даних, оприлюднених згодом НДК СРСР. Ці акти в 
переважній своїй більшості зберігаються в держархівах об
ластей України, ЦДАВО України та ЦДАГО України, а також у 
повному обсязі -  у ДАРФ.

Згідно з Положенням на НДК СРСР покладалися такі зав
дання:

а) повний облік скоєних гітлерівськими загарбниками зло
чинів та заподіяних ними збитків;

б) координація роботи радянських державних органів з обліку 
злочинів фашистських загарбників та заподіяних ними збитків;

в) визначення збитків, заподіяних громадянам СРСР, та вста
новлення розмірів можливої компенсації втрат, що зазнали 
окремі громадяни;

г) визначення на основі документальних даних розмірів збит
ків, заподіяних радянській державі, колгоспам, громадським 
організаціям, що підлягають відшкодуванню;

д) встановлення осіб злочинців з метою притягнення їх до 
суду.

Акцентувалася увага і на питаннях методики проведення ро
боти: збір документальних даних, їх ретельна перевірка. 
Підготовлені таким чином факти “в міру необхідності” реко
мендувалося публікувати. НДК СРСР забов’язувалася видавати 
розпорядження та інструкції з питань, що входили до їхньої 
компетенції, мала право залучати до розслідувань державні 
органи, комісії на місцях, громадян тощо.

За цими принципами створювалася і проводила свою діяль
ність Республіканська Надзвичайна комісія із встановлення та 
розслідування злочинів нацистських загарбників та їхніх спіль
ників та заподіяних ними збитків громадянам, колгоспам, гро
мадським організаціям, державним підприємствам та установам 
УРСР. Усвідомлюючи масштаби роботи в республіці, що най
більше постраждала від тимчасової нацистської окупації та 
воєнних дій на своїй території, партійне і радянське керівництво 
УРСР приділяло цьому питанню чимало уваги.

За дорученням Голови Верховної Ради УРСР М. Гречухи і 
завідуючого відділом пропаганди та агітації ЦК КП(б)У
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К. Литвина при Інституті економіки Академії наук (АН) УРСР 
(ще під час його перебування в евакуації в Уфі) була створена 
спеціальна група для розробки деяких питань організації обліку 
втрат і збитків, завданих нацистською окупацією УРСР (ЦДАГО 
України, ф. 1, оп. 23, спр. 598, арк. 1). У підготовлених до 3 бе
резня 1943 р. матеріалах, надісланих Секретарю ЦК КП(б)У 
М. Хрущову (документ зареєстровано в ЦК 11 квітня 1943 р.) 
та Голові НДК СРСР М. Швернику, були викладені як загальні 
міркування щодо проведення цієї роботи, так і конкретні 
пропозиції облікової діяльності комісій на місцях.

Привертає увагу постановка принципового, як зазначено в до
кументі, питання про те, які саме втрати та збитки підлягають 
обліку та відшкодуванню, -  лише ті, які виникли безпосередньо 
внаслідок війни та окупації, або ж і ті, що стосуються втрат 
більш віддаленого порядку (затримка економічного розвитку, 
демографічні проблеми тощо). Повний облік втрат і збитків 
пропонувалося проводити за такою схемою:

1) Населення. Облік радянських громадян, які загинули, і 
тих, які втратили працездатність внаслідок війни та окупації.

2) Промисловість. Для кожного великого підприємства 
необхідно визначати його довоєнний стан, збитки під час ева
куації; втрати матеріальних цінностей, що сталися внаслідок 
пожеж, руйнувань, вивозу ворогом тощо.

3) Транспорт. Обраховувати втрати за окремими його видами 
у відповідності з існуючою статистичною документацією.

4) Сільське господадарство -  по окремих колгоспах і госпо
дарствах, а індивідуальний сектор -  в особливому порядку за 
“більш сумарною програмою”.

5) Будівлі, господарство та майно установ. Облік втрат про
водити по окремих об’єктах.

6) Втрати культурних цінностей, до яких віднесли зібрання 
бібліотек, архівів, музеїв, картинних галерей, наукових установ, 
також проводити по окремих об’єктах.

7) Житловий фонд. Враховувати його довоєнний стан і збит
ки в результаті повного або часткового зруйнування.
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8) Втрати рухомого майна громадян встановлювати опитом 
населення та експертними оцінками.

9) Інші втрати та збитки. Сюди пропонувалося включати 
контрибуції, штрафи, податки, що збиралися фашистськими 
окупантами; примусове вивезення радянських громадян до Ні
меччини, а також примусове використання їх праці на тимчасово 
окупованій території.

Конкретизуючи пункт восьмий, автори документа вказують, 
що в ньому треба відображати тільки “значні” об’єкти, що мають 
велику вартість, а саме: для сільської місцевості -  це худоба. 
Відносно одягу і “т. п. ” (так у документі) зазначати тільки, 
на яку суму реквізовано, пропало або знищено. Облік решти 
втрат і збитків встановлюється експертною комісією населеного 
пункту.

Як бачимо, в цих матеріалах не ставиться питання про втрати 
громадянами золота і срібла, інших коштовностей, грошей, бо 
ж  якщо це відноситься до “решти втрат і збитків”, то облік їх 
віддано на розсуд експертних комісій населених пунктів. У фор
мах звітності, затверджених і розповсюджених НДК СРСР, зо
крема, положення, що стосуються втрат громадян, більш дета
лізовані. В інструкції “Про порядок визначення збитків, запо
діяних громадянам СРСР та їхньому майну вторгненням і розбій
ницькими діями німецько-фашистських загарбників та їх спіль
никами”, ухваленою РНК СРСР 17 червня 1943 р. (Постанова 
№ 667), названі серед видів майна, що підлягають обліку, “цінні 
речі (золоті, срібні та інші)” а також твори мистецтва, бібліо
теки, окремі рідкісні книги, рукописи та інші культурні цін
ності. А от положення про примусове використання праці на 
тимчасово окупованій території СРСР вже відсутнє.

Відповідно до додатку № 5 до звіту, який складали за під
сумками роботи регіональні комісії, збитки громадян обчислю
валися у грошовому виразі за індивідуальними актами та за 
актами-списками.

За індивідуальними актами підрахунки проводилися по таких 
розділах:
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1. Вартість майна, вилученого, викраденого, знищеного, а та
кож пропащого, зіпсованого, та витрати на ремонт пошкодже
ного.

2. Вартість майна, знищеного в ході воєнних дій та витрати 
на ремонт.

3. Вартість майна, пошкодженого при евакуації, витрати на 
його ремонт.

4. Податки, штрафи та контрибуції, сплачені окупаційній 
владі.

5. Витрати на лікування громадян, покалічених або занеду
жавших внаслідок знущань.

6. Заробітки та прибутки, втрачені внаслідок каліцтва або 
захворення.

7. Витрати з евакуації та реевакуації.
8. Заробітки та прибутки, втрачені через неможливість пра

цювати за професією.
9. Заробітки та доходи, які втратили члени родини через 

смерть годувальника.
10. Інші види збитків. За актами-списками обчислювалося 

вартість вилученого, викраденого і знищеного майна та витрати 
на ремонт пошкодженого майна, а також інші збитки, виявлені 
за актами-списками (ЦДАГО України, ф.1, оп. 23, спр. 1845, 
арк. 1-7, 13-14).

За інструкцією, республіканські, крайові (обласні) комісії або 
Раднаркоми союзних і автономних республік, крайові (обласні) 
виконкоми Рад депутатів трудящих представляли по завершенні 
роботи в конкретному місті або районі один примірник акта (з 
усіма додатками) до НДК СРСР. Другий примірник акта збе
рігався у справах республіканської, крайової (обласної) комісії 
або РНК союзної, автономної республіки, крайовому (облас
ному) виконкомі Рад депутатів трудящих. Комісії приймали 
заяви від потерпілих у письмовій або усній формі та видавали 
довідку про складання акта. Було визначено і терміни під
готовки матеріалів. Для районів, звільнених від німецько-фа- 
шистських окупантів до 1 травня 1943 р ., -  не пізніше 1 серпня 
1943 р. У подальшому в районах, звільнених від окупантів, акти
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мали бути складені не пізніше 3- місячного терміну після виз
волення. У прифронтових і тилових районах акти про збитки 
треба було підготувати в місячний термін від дня виникнення 
збитків, а по збитках, заподіяних до 1 травня 1943 р., -  не пізніше 
1 серпня 1943 р.

Архівні документи свідчать, що не всі директиви, інструкції 
НДК СРСР виконулися чітко і вчасно. Причини зрозумілі -  
складні умови та великий обсяг роботи. В архівах ЦК Компартії 
України зберігається телеграма зав. особим сектором ЦК 
КП(б)У, адресована зав.другою частиною техсекретаріату Орг
бюро ЦК ВКП(б) 24 листопада 1943 р., з проханням надіслати 
до Києва Постанову ЦК ВКП(б) про створення комісій по 
розслідуванню та встановленню злочинів і збитків, заподіяних 
німецько-фашистськими загарбниками, ухвалену ще в лютому 
1943 р. А 12 лютого 1944 р. до М. Хрущова звертався з доповід
ною запискою відповідальний за діяльність робочої групи Рес
публіканської комісії П.Павлюк. У доповідній йдеться про реа
льну загрозу зриву роботи комісії, оскільки у ній відсутні необ
хідні інструкції, форми звітності, цінники, для друкування яких 
треба виділити 5 тонн паперу (див. : ЦДАГО України, ф.1, 
оп. 23, спр. 600, арк. 1, 2).

Проблеми узгодженості дій НДК СРСР та республіканських 
комісій (зокрема, Української) ставить у доповідній записці “До 
питання про підведення підсумків збитків, заподіяних німецько- 
фашистською окупацією народному господарству УРСР” (13 
лютого 1945 р.) начальник відділу фінансів Держплану УРСР 
Сумневич. У ній підкреслюється, “що хоча робота по встанов
ленню збитків вже давно проводиться і вже склався на практиці 
певний порядок її проведення, та до цього часу (курсив наш. -  
Авт.) не була забезпечена необхідна участь у ній республікан
ських організацій”, вони не мали можливостей використовувати 
матеріали областей, не завжди схема підготовки матеріалів 
відповідала практичним потребам, а також не вирішено питання 
про порядок підведення підсумків цієї роботи по УРСР в цілому. 
Враховуючи думку представника НДК СРСР Семенова (на яку 
посилається автор доповідної записки), що апарат її не в змозі
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забезпечити “необхідний розріз та якість розробки” матеріалів 
без допомоги Республіканської комісії , пропонувалося зо
середити підведення підсумків роботи по УРСР в цілому саме в 
Республіканській комісії ( див.: ЦДАГО України, ф.1, оп. 23, 
спр. 1845, арк. 1-3).

Як бачимо, документи і матеріали НДК представляють цінне 
джерело встановлення злодіянь і збитків, заподіяних німець
ко-фашистськими загарбниками та їхніми спільниками як Ук
раїні в цілому, так і окремим її громадянам.

Досліджуючи та використовуючи цей масив джерел, треба 
мати на увазі, що, по-перше, в окремих архівних установах доку
менти і матеріали НДК зберігаються не в повному обсязі і вза
галі вони є фрагментарними і розпорошеними (найбільш репре
зентативні -  фонди ДАРФ); по-друге, узагальнюючі дані по 
збитках, заподіяних громадянам, а також скоєних проти них 
злодіяннях, підготовлені та оприлюднені НДК СРСР, не можна 
вважати повними (а значить, і остаточними) з цілого ряду при
чин, як-от: недосконалість методики обчислення втрат за всіма 
розділами схеми на місцях (в першу чергу це стосується так 
званих “інших втрат”); відсутність у зведених даних втрат валю
ти, хоча архівні документи свідчать про її вилучення в окремих 
громадян; обчислення втрат золотих та сріблих речей, інших 
коштовностей, творів мистецтва, цінних книг в різних одиницях 
виміру -  грошовому та ваговому еквіваленті або поштучно, тоді 
як в зведених даних наводиться загальна сума в карбованцях; 
відсутність усіх матеріалів по конкретному регіону (так, у Держ
архіві Івано-Франківської області документи про втрати окремих 
громадян збереглися лише по Станіславу); певна неузгодже
ність дій при підведенні підсумків розслідувань та встановлен
ня збитків і злодіянь між НДК СРСР та республіканськими ко
місіями (чим можна пояснити, наприклад, фрагментарність 
фонду Республіканської комісії в І ІД ARO України); примат ідео
логічних підходів.
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2. Архіви регіональних органів влади та управління
Ця група репрезентована документальними матеріалами Дер

жавних архівів областей України. У розпорядженні архівних 
установ обласного рівня:

-  Постанови РНК СРСР, розпорядження, інструкції НДК, 
листування з районними і міськими комісіями про порядок та 
терміни обліку шкоди і злодіянь, вчинених німецько-фашистсь
кими загарбниками та їхніми спільниками.

-  Протоколи, акти, інформації, відомості обласних комісій по 
сприянню в роботі НДК по встановленню та розслідуванню зло
діянь і збитків, заподіяних німецько-фашистськими загарбниками 
та їхніми спільниками під час тимчасової окупації території рес
публіки як зведені по областях, так і по окремих районах, містах, 
інших населених пунктах, громадянах; по окремих галузях про
мисловості, сільського господарства, закладах освіти, культури, 
охорони здоров’я, кооперативних та громадських організаціях.

-  Відомості про вивезення румунськими окупантами майна і 
продовольства, культурних цінностей, виявлені за фондами 
Держархіву Одеської області (ф. Р-1142, оп. 1, спр. 136,137,142).

-  Дані про пограбування музеїв (з переліком вивезеного, в 
тому числі золотих і срібних речей), бібліотек, архівів, наукових 
установ.

-  Окремі відомості щодо вилучення у населення золотих та 
срібних речей, іноземної валюти (Держархів Львівської області, 
ф. П-3, оп. 1, спр. 278, арк. 26, ф. П-5001, оп. 6, спр. 39, арк. 8; 
Держархів Тернопільської області, ф. Р-274, оп. 1, спр. 123, 
арк. 102,115-зв, оп.2, спр. 102-а, арк.2,7,18,21, спр.34, арк. 88, 
спр. З, арк. 8,28,57, спр. 5, арк. 6, спр. 94, арк. 199, ф. Р-622, 
оп. 1. спр. 15, арк. 16; Держархів Івано-Франківської області, 
ф. Р-98, оп. 1, спр. 1, арк. 10, 12).

-  Заяви громадян про заподіяні ним збитки.
-  Списки закатованих, страчених громадян; акти допитів 

свідків-очевидців про знищення громадян та інші злодіяння 
окупантів.

-  Списки знищених сіл.
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-  Списки громадян, вивезених на примусові роботи до Ні
меччини.

-  Відомості про концтабори, гетто на території України.
-  Фільтраційні справи на радянських громадян, які перебу

вали в концтаборах та на примусових роботах в Німеччині і ін
ших країнах під час Другої світової війни. Цей масив документів 
передається держархівам із СБУ.

За станом на 1 квітня 1998 р. держархівами прийнято на 
зберігання від органів СБУ: Центральним державним архівом 
Автономної Республіки Крим -  45473 справи, держархівами 
областей -  Вінницької -51531, Волинської -  15850, Дніпропет
ровської -  126631, Донецької -  (дані відсутні), Житомирської -  
65306, Закарпатської -  7463, Запорізької -  68689, Івано-Фран- 
ківської -  26006, Київської -  115910, Кіровоградської -  38353, 
Луганської -  59241, Львівської -  78000, Миколаївської -  27472, 
Одеської -  27533, Полтавської -  111008, Рівненської -  12429, 
Сумської -  78146, Тернопільської -  27325, Харківської -  111068, 
Херсонської -1521, Хмельницької -195287, Черкаської -  30642, 
Чернівецької -  10760, Чернігівської-41483 справ. Всього прий
нято 1 373 157 фільтраційних справ, прийом документів на дер
жавне зберігання продовжується.

Про роботу, проведену з дослідження “фільтраційних справ” 
у Дніпропетровській області, йдеться в опублікованій в часописі 
“Архіви України” (1993, №1-3) статті М. Ковальського таТ. Чен- 
цової “Фільтраційні справи” -  невідомі джерела державних 
архівів”. Всього таких справ у архіві обласного управління СБУ 
зосереджено понад 130 тисяч. Вони складаються з таких доку
ментів: 1) документи радянських установ; 2) німецькі документи 
та матеріали; документи союзницьких військ -  англійських, аме
риканських, французьких. Дуже інформативними є документи 
радянського походження, які можна розподілити на такі групи: 
особисті документи громадян, депортованих до Німеччини; 
матеріали допитів, анкети, протоколи та ін.; відомче і міжвідомче 
листування з метою отримання інформації про цих людей; ма
теріали свідків про діяльність депортованих громадян під час їх 
перебування поза межами України; характеристики, складені
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офіційними представниками влади на депортованих після їх по
вернення на батьківщину та ін. У документах зустрічаються й 
“опитувальні аркуші” осіб, що повернулися. У таких “аркушах” 
фіксувались умови та обставини переправлення людей з України 
на територію рейху, відомості про події на місці прибуття -  
купівля-продаж, огляд на біржі праці, конвоювання, ув’язнення 
до концтабору тощо, повідомлялось про умови життя в неволі 
(вид зайнятості, кількість годин праці, оплати, харчування та 
житло, постачання необхідними предметами -  взуттям, одя
гом, охорона, факти знущань власників підприємств, табору, 
гуртожитку, поліцаїв). Вказані матеріали дають також змогу 
встановити місця зосередження робочої сили з різних районів 
України на території Німеччини, Франції, Австрії, Польщі, Чехії 
й Словаччини та інших країн, періодичність переміщення людей, 
їх професійну підготовку, форми контролю за порядком у сере
довищі “остарбайтерів” з боку гітлерівської влади.

Зрозуміло, що документи цього виду потребують особливої 
уваги. Обсяг, зміст матеріалів, які складають фільтраційні спра
ви, а також та обставина, що не всі вони є доступними, не доз
волили авторам провести спеціальне вивчення цього важливого 
для дослідження проблеми “нацистського золота” джерель
ного комплексу.

Безумовно цікавим і перспективним у плані поставленої проб
леми джерелом можуть бути виявлені в ЦДІА у Львові, держ
архівах Львівської та Волинської областей фонди банків дооку- 
паційного періоду, з документами яких автори ознайомилися 
лише побіжно; ці фонди також потребують подальшого опра
цювання.

Як бачимо, документи і матеріали цієї групи в цілому містять 
важливу інформацію для розкриття проблеми “нацистського 
золота” в Україні. Однак, зважаючи на час походження біль
шості цих документів (роки війни), слід зауважити, що і кіль
кість документів, що збереглися, і обсяг інформації, яку вони 
містять, дуже відрізняються по регіонах. По-різному підходили 
на місцях і до складання документів з обліку збитків та зло
діянь. Так, не всюди (з різних причин) зафіксовані відомості
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про вилучення окупантами та їхніми спільниками у громадян 
золотих і срібних речей, а там, де це зроблено, підрахунки про
водилися або в карбованцях, або в штуках, або в кілограмах (по 
місту Станіславу, наприклад, у центнерах1)- На особливу увагу 
заслуговують малодосліджені фільтраційні справи.

3. Архіви окупаційної влади
Документи цієї групи є найважливішими для з’ясування оку

паційної політики загарбників, проведення окремих заходів що
до пограбування, відправки робочої сили до Німеччини та ін. 
У цій групі документальних матеріалів можна виділити кілька 
підгруп:

а) органів вищого управління,
б) місцевого управління,
в) різних організацій та установ.
Матеріали першої підгрупи складені здебільшого німецькою 

мовою, основна частина матеріалів другої та третьої підгруп 
(окрім фондів Федерального архіву Німеччини (далі ВАВ) та 
Центру зберігання історично-документальних колекцій -  далі 
ЦЗІДК) складені українською або російською мовами.

а) Служба безпеки рейху (Reichssicherheitshauptamt). Ма
теріали зберігаються у ВАВ (R 58) та ЦЗІДК (ф. 500). Важ
ливими для теми є матеріали про використання робочої сили, 
про радянських в’язнів (ВАВ, R 58, спр. 272,400, ІПІ027, іп164, 
in 166), повідомлення від айнзацгруп про результати акцій з за
значенням кількості знищених євреїв та комуністів (ВАВ, R 58, 
спр. 214-221), повідомлення з окупованих східних територій 
(ВАВ, R 58, спр. 697, 898, 222, 699, 223, 224, 60, 135).

Рейхсміністерство фінансів (Reichsfinanzministerium). 
Фонд міністерства зберігається у ВАВ (R 2). До теми можна 
віднести документи стосовно збитків внаслідок воєнних дій, у 
т. ч. на східних територіях і в Україні (29953, 29954, 30405), 
матеріали про іноземне майно у Німеччині та німецьке за 
кордоном.

1 Див.: Держархів Івано-Франківської області, ф.Р-98, оп. 1, спр. 1, арк. 10, 12.
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Рейхсміністерство праці (Reichsarbeitsministerium). До
кументи міністерства (ВАВ, R 3901) містять матеріали щодо 
використання праці російських військовополонених та іно
земних цивільних робітників у Німеччині (168, 169, 170, 288, 
229, 230, 274)

Рейхсміністерство окупованих східних територій (Reichs
ministerium für die besetzten Ostgebiete). Було утворене для 
управління окупованими східними територіями 17 липня 1941 
року, на чолі міністерства був поставлений рейхсляйтер Аль
фред Розенберг. Документи зберігаються у ВАВ (R 6), частина 
знаходиться в ЦЗІДК (ф. 1358), частина -  у Національному 
архіві США (див. ф. КМФ-8 у ЦДАВО України). Для теми 
важливими є загальні розпорядження з різних питань управ
ління (ВАВ, R 6, спр. 259, 355), також про поводження з остар- 
байтерами (ВАВ, R 6, спр. 97-101), про вивіз майна та населення 
перед відступом (ВАВ, R 6, спр. 355, 357, 373), бюлетені роз
поряджень з різних питань управління окупованими терито
ріями (ЦЗІДК, ф. 1358, оп. 4, спр. 1, 2, 6, 10-12).

Рейхскомісаріат України. Був утворений 20 серпня 1941 
року на чолі з Еріхом Кохом. Фонд рейхскомісара України зна
ходиться у ЦДАВО України (6 описів, 1014 справ), невеличка 
частина документів (27 справ) зберігається у ВАВ. Важливими 
для теми є загальні накази, закони, прийняті на окупованій те
риторії (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 45-48, 66, 67, 80; 
ВАВ, Р 94, спр. 4а), розпорядження, звіти, постанови стосовно 
банківської системи в рейхскомісаріаті (ЦДАВО України, 
ф. 3206, оп. 2, спр. 274; оп. З, спр. 16; оп. 4, спр. 2,7), також про 
податки, заробітну платню, умови праці на підприємствах Ук
раїни (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, спр. 103, оп. 4, спр. 2). 
Окрему групу документів складають матеріали про вивезення 
сировини (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. З, спр. 16), устаткування 
підприємств (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 6, спр. 243,251). Для 
розглядання питання використання трудових ресурсів України 
у рейху треба залучити не тільки документи про вербування 
робочої сили до Німеччини, списки українців, що працювали в
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Німеччині, анкети, особові справи, судові справи, алфавітну 
картотеку (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 2, спр. 6, 185, 187; 
оп. 6, спр. 306-358), але й документи стосовно цієї політики на 
окупованій території: циркуляри про примусову мобілізацію на
селення на роботу, про організацію бірж праці (ЦДАВО України, 
ф. 3206, оп. 2, спр. 193; оп. 4, спр. 6).

Дистрикт Галичина. Був утворений 1 серпня 1941 з центром 
у Львові, як адміністративна одиниця у генерал-губернаторстві 
Польщі. Фонд дистрикту Галичина (Р-35) знаходиться у дер
жавному архіві Львівської області, містить комплекс документів 
щодо політики окупаційних властей на території Галичини, на 
жаль, детально не опрацьований за браком часу. Треба під
креслити, що цей фонд є одним з головних для аналізу окупа
ційної політики в Галичині, а без цього аналізу загальна характе
ристика окупаційної політики не буде повною.

Це стосується також фондів Губернаторства Трансністрія, 
Губернаторства Бессарабія (Державний архів Одеської області), 
Губернаторства провінції Буковини (Державний архів Черні
вецької області).

б) Генерал-комісаріати. Ці адміністративні одиниці існували 
в рейхскомісаріаті, усього 6 генерал-комісаріатів. Документи 
зберігаються в державних архівах областей України. Містять 
вказівки, розпорядження, листування з адміністративно-госпо
дарчих питань (ДАКО, ф. Р-2411, оп. 2, спр. 1 ,1а, 11); накази та 
листування про введення “трудової повинності” (ДАКО, 
ф. Р-2411, оп. 1, спр. 41); матеріали щодо вербування населення 
до Німеччини та використання робочої сили на місцях (ДАКО, 
ф. Р-2411, оп. 1, спр. 63).

Гебітскомісаріати та штадткомісаріати: адміністративні 
одиниці в рейхскомісаріаті України обласного та міського рівня. 
Документи установ знаходяться в державних обласних архівах 
України. Вони вміщують директиви та розпорядження з різних 
питань (ДАКО, ф. Р-2325, оп. 2, спр. 1, 3;) списки мешканців, 
відправлених на роботи до Німеччини (ДАКО, ф. 2325, оп. 4, 
спр. 13), листування з приводу відправки робочої сили до
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Німеччини (ДАКО, ф. 2325, оп. 4, спр. 20); списки фірм, установ 
(ДАКО, ф. Р-2354, оп. 1, спр. 55).

Міські та районні управи -  органи місцевого управління. 
На відміну від попередніх окупаційних установ, кадри у міських 
та районних управах були місцевими, документи складені зде
більшого українською або російською мовами. Ці фонди зна
ходяться в державних обласних архівах України*, вміщують 
постанови, накази,розпорядження управ з різних питань (ДАКО, 
ф. Р-2356, оп. 1, спр. 1586, 158в, оп. 14, 10а; ф. Р-2360, оп. 12, 
спр. 1, оп. 2, спр. 1, 19, оп. 10, спр. 16, ф. Р-2358, оп. 1, спр. 5-6, 
19, 20); листування, звіти про нарахування та оплату податків 
(ф. Р-2359, оп. 1, спр. 32,42,55,63,65), документальні матеріали 
щодо проведення арештів та вилучення майна (ф. Р-2412, оп. 2, 
спр. 3), протоколи по накладанню штрафів за порушення фі
нансових законів (ф. Р-2225, оп. 1, спр. 283); листування з ні
мецькими установами про роботу установ, підприємств, 
організацій (ф. Р-2356, оп. 1, спр. 70), листування з приводу 
відправки робочої сили до Німеччини, накази, списки, відомості 
(ф. Р-2225, оп. 1, спр. 162-184; ф. Р-2356, оп. 2, спр. 34, 38; 
ф. Р-2357, оп. 2, спр. 6, 9-18; ф. Р-2359, оп. 1, спр. 17-20; 
ф. Р-2360, спр. 29-31, 44; ф. Р-2361, оп. 1, спр. 17; ф. Р-2363, 
оп. 1, спр. 606). У ДАКО є інформація про збір кольорових ме
талів у Києві (ф. Р-2356, оп. 2, спр. 32; оп. З, спр. 9, оп. 5, спр. 2). 
До дослідження треба залучити розпорядження про обов’язкову 
працю на окупованій території (ф. Р-2356, оп. 17, спр. 7), про 
обстеження промислових підприємств (ф. Р-2449, оп. 2, спр. 1). 
Важливу інформацію містять документи стосовно банків 
(ф. Р-2356, оп. 1,спр. 14, 134). Окрему групу документів скла
дають списки військовополонених, матеріали про їх стан, про 
звільнення з таборів (ф. Р-2449, оп. 1, спр. 2; ф. Р-2225, оп. 4, 
спр. 1; ф. Р-2356, оп. 1, спр. 3).

До другої підгрупи документальних матеріалів належать та
кож фонди комендатур, сільських управ, старостатів та ін.,

* Як приклади наводяться документи з фондів Державного архіву Київської
області.
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котрі зберігаються в державних обласних архівах України. Най
важливішими для теми з цих фондів є документи про вивезення 
робочої сили до Німеччини, списки, матеріали про постачання 
харчових продуктів, про стягнення грошей з населення.

в) Головна каса рейху -  Пункт прийому трофеїв (Reich
shauptkasse -  Beutestelle). Фонд каси зберігається у ВАВ 
(R 2104), містить списки вкладів з різних країн (спр. 8—43, 
т.10-48 за червень 1941- січень 1945 р.), інформацію про здачу 
“трофейного майна” з Головної каси рейху до Рейхсбанку 
(спр.47-65, т. 5-23 за серпень 1941- грудень 1944 р.), списки 
вкладів Служби трофеїв (по Радянському Союзу) (спр. 70 за 
серпень 1941- липень 1942 р.), книги трофеїв з Росії (Beutebuch, 
Rußland) (спр. 84— 88 за 1942-1944 рр.). Для реконструкції пов
ної картини переміщення “трофеїв” та обсягу зареєстрованих 
коштовностей треба звести всю інформацію в єдину базу даних.

Німецький рейхсбанк (Deutsche Reichsbank). Фонд банку 
зберігається у ВАВ (R 2501). Документи народногосподарського 
та статистичного відділень банку містять повідомлення преси 
про економічну ситуацію, банківську справу в Україні (спр. 5538- 
5540), Польщі (спр. 5524, 5525). Конкретна документація про 
рахунки та банківські операції відсутня.

Господарські банки в Україні. На даному етапі дослідження 
виявлено лише документи Чернігівського господарського бан
ку; є також фонди філій господарських банків. Щодо діяль
ності інших банків рейхскомісаріату, то на сьогодні виявлені 
тількі окремі документи. Фонд Чернігівського господарського 
банку зберігається в Державному архіві Чернігівської області 
(Р-3456), містить накази, циркуляри банка про реєстрацію праце
здатного населення, про обмін радянських грошових знаків на 
окупаційні марки, про порядок виплати платні робітникам, що 
їх було угнано до Німеччини, про порядок роботи в банках, ма
теріали по кредитуванню, щоденні оборотні відомості, касові 
книги, особові рахунки, контрольні відомості по перевірці бан
ківських рахунків, сальдові відомості та ін.

Сільськогосподарські банки. Фонди банків зберігаються в 
державних обласних архівах, містять інформацію щодо фінан
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сування, надання кредитів для сільськогосподарських фірм та 
організацій, є другорядними матеріалами з історії банківської 
справи під час окупації.

Товариство рейху щодо ревізії підприємств окупованих схід
них територій, Берлін (Reichsprüfungsgesellschaft für besetzte 
Ostgebiete). Товариство здійснювало перевірки діяльності під
приємств України. Фонд зберігається у ЦЗІДК (ф. 1464), містить 
інформаційні повідомлення економічної служби Німеччини про 
стан та роботу підприємств в Україні, звіти про ревізії підпри
ємств, у т. ч. Центрального господарського банку України, є 
цінним джерелом з історії економіки під час окупації.

Документальні матеріали про концтабори. Кілька фондів у 
ВАВ (NS 4) та ЦЗІДК (ф. 1367, 1512) є об’єднаними фондами 
документальних матеріалів концтаборів у Німеччині та Румунії. 
Вони містять інформацію щодо умов життя в таборах смерті, у 
т. ч. для радянських військовополонених та інших в’язнів, дані 
про знищення радянських в’язнів.

Поліцейські служби в окупованих областях Радянського 
Союзу. Об'єднаний фонд знаходиться у ВАВ (R 70 SU), вміщує 
звіти про проведені акції в Україні (1005, 24, 17, 31), повідом
лення про економічне становище (2-8).

Матеріали окремих поліцейських установ зберігаються в 
обласних державних архівах України. Це фонди міських, ра
йонних, сільських поліцій. Вони вміщують протоколи, акти до
питів, обшуків, списки, особові справи, слідчі справи та ін. Най
важливішими з цієї групи документів є документи про прове
дення арештів, обшуків, конфіскацію речей у населення.

Музей-архів переходової доби. Був створений у Києві під час 
окупації для висвітлення діяльності окупаційних органів, вияв
лення переваг “нового порядку”. Також проводив виставки мате
ріалів з історії радянського часу, акцентуючи на негативних рисах 
управління. Фонд музею-архіва знаходиться у Державному архіві 
Київської області. Другий опис фонду являє собою колекцію 
документів з окупаційної політики фашистів, які повинні були 
ілюструвати “новий порядок”. Для теми важливими є документи
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стосовно банків у Києві (ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 5,252), також 
у матеріалах колекції є дані про відправку робочої сили до Ні
меччини (ДАКО, ф. Р-2412, оп. 2, спр. 253).

4. Архіви партизанського руху в Україні
У перші повоєнні роки матеріали підпільних партійних і ком

сомольських організацій, партизанських формувань, спогади 
учасників воєнних дій зосереджувались у партійних архівах рес
публіки: Інституту історії партії при ЦК Компартії України та 
обкомів КП(б)У. Згодом переважну більшість з них було пере
дано до Партійного архіву Інституту історії партії при ЦК КПУ 
(з жовтня 1991 р. -  ЦДАГО України). “Партизанський комп
лекс” ЦДАГО складається з фондів Українського штабу парти
занського руху та 73 партизанських з’єднань, загонів, бригад, 
полків. Налічує 6792 справи.

1) Український штаб партизанського руху (УШПР). 
УШПР почав формуватися в середені червня 1942 р. відповідно 
до постанови Державного Комітету Оборони (ДКО) СРСР від 
ЗО травня 1942 р. про створення Центрального штабу парти
занського руху (ЦШПР). Спочатку УШПР підпорядковувався 
безпосередньо ЦШПР. Згодом, після розформування ЦШПР 
(7 березня 1943 р.) безпосередньо підлягав ЦК КП(б)У. Існував 
до 1 січня 1945 р. Документи і матеріали УШПР за 1941-1944 рр. 
зберігаються у ф. 62 ЦДАГО України. Серед них заслуговують 
на увагу при дослідженні проблеми такі документи:

-Акти, донесення, довідки розвідувального відділу УШПР, 
політвідділів армій Південного фронту, партизанських загонів 
та з’єднань про звірства, пограбування та насильства німецько- 
фашистських загарбників проти мирного населення і військо
вополонених на тимчасово окупованій території УРСР.

-Донесення, доповідні записки, довідки, огляди штабів пар
тизанського руху, партизанських загонів та з’єднань про стан 
на окупованій території, гітлерівський режим, заходи окупа
ційних адміністрацій у проведенні земельної, фінансової, релі
гійної політики, використанні людських ресурсів.
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-  Протоколи опитування бійців і командирів, які вийшли з 
тилу ворога, окремих громадян, що перебували на окупованій 
території.

-  Копії документів німецького, угорського, італійського 
командування та окупаційних адміністрацій про ставлення до 
українського населення.

2) Партизанські з’єднання, загони, бригади, полки (1941- 
1945 рр. ) представлені у 6792 справах 73 фондів ЦДАГО Ук
раїни. Однотипність матеріалів, які входять до більшості фон
дів, а також неможливість за браком часу здійснити подоку- 
ментний перегляд усіх справ, визначили необхідність проведен
ня загального групового аналізу. В результаті виявлено, що 
факти, цікаві для дослідження теми, містяться найчастіше в 
таких документах:

-  Звіти командування з’єднань, загонів про бойову діяльність, 
роботу на окупованій території;

-  Довідки командування з’єднань, загонів, доповідні записки 
про політичне, господарське становище на окупованій території, 
окупаційний режим тощо (див., наприклад, ф. 92 -  Чернігівське 
партизанське з’єднання “За Батьківщину”; ф. 93 -  Чернігівське 
партизанське з’єднання ім. М. Коцюбинського; ф. 97 -  З ’єд
нання партизанських загонів Кам’янець-Подільської області, 
оп. 1, спр. 20; Доповідна записка до штабу з’єднання про струк
туру і органи управління окупаційних адміністрацій, ставлення 
сільського населення до земельного закону та податкової по
літики німецько-фашистських загарбників на окупованій тери
торії та матеріали до неї: ф. 95 -  Полтавське партизанське з’єд
нання ім. В. М. Молотова, оп. 1, спр. 11);

-  Рапорти, донесення, листівки, що видавалися та розпов
сюджувалися партизанами, про звірства окупантів (див., на
приклад, ф. 9 6 - Кам’янець-Подільське партизанське з’єднання 
ім. Ф. М. Михайлова, оп. 1, спр. 97);

-  Накази, розпорядження та інші матеріали окупаційної вла
ди, захоплені партизанами (ф. 65 -  З ’єднання партизанських 
загонів Житомирської області, ф. 112 -  Головний штаб парти
занського руху Чехо-Словаччини, -  оп. 1, спр. 70 та ін .);
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-  Протоколи допитів, слідчі справи на осіб, які служили у 
ворожих формуваннях (ф. 63 -  Перша Українська партизанська 
дивізія ім. Двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака), прото
коли допитів полонених солдатів та офіцерів вермахту, агентів 
гестапо (ф. 112, оп. 1, спр. 27; ф. 133 -  З ’єднання партизанських 
загонів ім. M. С. Хрущова, оп. 1, спр. 9, ф. 259 -  Кіровоградське 
партизанське з’єднання, оп. 1, спр. 3) та ін.

Документи і матеріали “партизанського комплексу” не є та
кими, що готувалися спеціально для встановлення збитків і зло
діянь, заподіяних нацистськими загарбниками та їхніми спіль
никами. Але більшість із них -  оригінальні, складені “по гаря
чих слідах”, тож представляють безперечну цінність як свід
чення безпосередніх очевидців або учасників подій.

5. Колекції документів
1) Колекція документів з історії Компартії України

(ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4). У колекції представлена діяль
ність КПУ в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. 
Серед документів цього періоду, що містять інформацію з проб
леми “нацистського золота”, переважають матеріали двох видів.

а) Надіслані обласними державними та партійними архівами 
УРСР на запити Партійного архіву Інституту історії партії при 
ЦК КПУ- філії Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС 
відомості щодо діяльності партійного й комсомольского під
пілля на окупованій території, знищення загарбниками гро
мадян та заподіяних населенню збитків.

б) Копії документів окупаційної влади.
-  Довідки, акти, відомості та їхні копії про звірства загарб

ників, знищення мирного населення, створення концтаборів і 
гетто, примусове вивезення громадян на каторжні роботи до 
Німеччини, руйнування та пограбування населених пунктів, 
майна по Вінницькій, Волинській, Донецькій, Житомирській, 
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кам’янець-По- 
дільській, Кіровоградській, Кримській, Луганській, Львівській, 
Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопіль
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ській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, 
Чернігівській областях УРСР.

-  Копія звіту про підсумки роботи Республіканської надзви
чайної комісії, довідки з узагальнюючими даними злочинів і 
збитків, заподіяних німецько-фашистськими окупантами та 
їхніми спільниками на тимчасово окупованій території України.

-  Копії розпоряджень, інші матеріали канцелярії урядового 
комісара на Україні Е. Коха. Доповідні записки, телеграми на 
його ім’я з питань управління окупованою територією та полі
тики стосовно українського населення. Копії витягів з допові
дей на засіданні гебітскомісаріату Волині та Подолії.

2) Колекція документів Комісії з історії Великої Вітчиз
няної війни при Академії наук УРСР (ЦДАГО України, 
ф. 166, оп. 2,3). У матеріалах Комісії представлені:

-Документи (копії актів, доповідні записки, довідки, узагаль
нюючі дані тощо) про підсумки розслідувань злодіянь і вста
новлення збитків, заподіяних гітлерівськими окупантами по Він
ницькій, Волинській, Ворошиловградській, Дніпропетровській, 
Дрогобицькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, 
Ізмаїльській, Кам’янець-Подільській, Київській, Кіровоградській, 
Львівській, Миколаївській. Одеській, Полтавській, Рівненській, 
Сталінській, Станіславській, Сумській, Тернопільській, Хар
ківській, Херсонській, Чернігівській областях УРСР.

-  Документи про нацистський окупаційний режим на тери
торії України, зокрема, політику окупаційних властей щодо на
селення загарбаних територій, визначення їхнього правового 
статусу (ф. 166, оп. З, спр. 1, 368) тощо.

-  Матеріали про радянських в’язнів Бухенвальду (ф. 166, 
оп. 2, спр. 186-189).

— Листи на Батьківщину радянських громадян, примусово 
вивезених до Німеччини (1942-1945 рр.).

-  Стенограми бесід та спогади громадян про фашистський 
окупаційний режим на Україні.

-  Матеріали, зібрані Корсунь-Шевченківською та Холод- 
ноярською експедиціями Академії наук (АН) УРСР, про окупа-
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ційний режим, злодіяння і збитки, заподіяні нацистськими 
загарбниками.

-  Матеріали до збірника “Громадяни Української РСР на ка
торзі у фашистській Німеччині”, підготовленого вченими АН 
УРСР.

3) Колекція мікрофотокопій документів німецько-фа
шистських адміністративних установ, армійських груп та 
їх тилових охоронних підрозділів, що діяли на окупованих 
східних територіях (ЦДАВО України, ф. КМФ-8, у двох 
описах).

Мікрофільми були зроблені з трофейних документів з На
ціонального архіву США, куди їх передала американська воєнна 
комісія.

У першому описі зосереджені документи нацистських адмі
ністративних установ на окупованих східних територіях. Це -  
директивно-розпорядчі матеріали, звіти, донесення, матеріали 
нарад, списки, листування та ін. Більшість з них -  матеріали 
Міністерства окупованих східних територій. Важливу інфор
мацію містить листування про використання остарбайтерів в 
Німеччині, їх вербування та відправку, про умови праці (спр. 9, 
195); про використання населення в Україні, умови праці на оку
пованій території (спр. 194); звіти господарчого штабу Сходу 
про вивіз сільськогосподарської та промислової продукції з 
СРСР (спр. 230); про діяльність в Україні німецьких торгівель- 
них спілок для заготівлі сільськогосподарських продуктів 
(спр. 234); банківські платежі (спр. 232).

Другий опис фонду містить документацію німецьких армій
ських груп та тилових охоронних підрозділів на окупованих 
східних територіях. Це -  накази, розпорядження, інструкції, 
рапорти та ін. Безумовно, в цих матеріалах наявна інформація 
про пограбування та інші прояви воєнних дій, які відносяться 
до теми, але її важко виділити без ретельного дослідження усьо
го комплексу документів.
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У цілому можна оцінювати матеріали колекції як додаткове 
джерело вивчення економічної політики рейху на тимчасово 
окупованій території України.

4) Колекція документальних матеріалів періоду німецько- 
фашистської окупації (ДАКО, ф. Р-4758).

Вміщує хронологічні довідки про тимчасову окупацію насе
лених пунктів (оп. 2); анкети репатрійованих до Німеччини, 
облікові картки, трудові книжки (оп. 1, спр. 1-9, 50, 56-59).
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Р о з д і л  2

Походження та переміщення 
“нацистського золота”: український слід

У розділі свідомо опускаються загальновідомі дані, що вже 
були використані при підготовці матеріалів української деле
гації до Лондонської конференції, зокрема: Україна в загарб
ницьких планах нацистської Німеччини, нацистська політика 
жорстокого й тотального визиску в окупованій Україні тощо. 
Зупинимося на деяких раніше не вивчених питаннях, що доз
воляють накреслити й нові напрями дослідження проблеми в 
цілому.

Такий підхід передбачає розгляд поняття “нацистське золо
то” не тільки як дефініцію пограбованого золота та інших до
рогоцінних металів, але передусім як поняття, що характеризує, 
на нашу думку, формування капіталу рейху упродовж війни. 
При аналізі української частки цього капіталу вважаємо за 
необхідне виділити кілька напрямів його формування.

Перш за все слід враховувати фінансову політику, яку про
водили в Україні окупаційні власті, але її аналіз треба проводити 
з урахуванням територіального поділу України під час окупації.

За наказом Гітлера від 17 липня 1941 року, на окупованих 
східних територіях вводилось цивільне управління, тому роз
порядження Міністерства окупованих східних територій були 
обов’язковими для усіх адміністративних одиниць.

З 1 серпня 1941 року територія Дрогобицької, Львівської, 
Станіславської (Івано-Франківської) і Тернопільської (без пів
нічних районів) областей було об’єднано в “дистрикт Галичина” 
з центром у Львові, що увійшов до складу польського Генерал- 
губернаторства.
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Ізмаїльську область було включено до Губернаторства Бесса- 
рабія, Одеську область, південні райони Вінницької і західні ра
йони Миколаївської областей -  до Губернаторства Трансністрія, 
Чернівецьку область -  до Губернаторства провинції Буковини, 
які територіально підпорядковувались Румунії. Закарпатська 
область належала на той час Угорщині.

Рейхскомісаріат Україна був утворений за декретом А. Гітлера 
від 20 серпня 1941 року на чолі з гауляйтером і обер-президентом 
Східної Пруссії Е.Кохом. У серпні 1941 року було визначено кор
дони і поділ рейхскомісаріату, що складався з 6 генерал-комі- 
саріатів: Генерал-комісаріат Волинь-Поділля -  Рівненська, Во
линська і Кам’янець-Подільська, а також південні райони Брестсь
кої та Пінської областей Білоруської РСР; Генерал-комісаріат Жи
томир -  Житомирська область, північні райони Вінницької області 
з Вінницею, південні райони Поліської області Білоруської РСР; 
Генерал-комісаріат Київ -  Київська і Полтавська області; Генерал- 
комісаріат Миколаїв -  Миколаївська (без західних районів) та Кіро
воградська області; Генерал-комісаріат Таврія мав охопити Крим
і лівобережні райони сучасної Херсонської та Запорізької облас
тей, але Крим фактично не був включений до генерал-комісаріатів, 
а залишався у воєнній зоні, центром Таврії був Мелітополь; Ге- 
нерал-комісаріат Дніпропетровськ -  Дніпропетровська та частини 
районів Запорізької області. Східні області залишалися у воєнній 
зоні та мали військове управління, передбачалося їх включення 
до рейхскомісаріату Україна, тому проведення фінансової полі
тики було подібним.

У кожному з цих регіонів проведення фінансової політики 
мало свої особливості.

На сьогодні найбільш розробленим питанням можна вважати 
фінансову політику у рейхскомісаріаті Україна. Докладний 
аналіз її в інших територіальних утвореннях ще належить про
вести. Отже, на даному етапі обмежимося попередньою характе
ристикою фінансової політики у рейхскомісаріаті Україна-те
риторіальному утворенні, джерела з історії якого були найбільш 
доступними.
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У рейхскомісаріаті Україна були прийняті численні закони, які 
регулювали обіг коштів, створено нову фінансову структуру.

Закони стосовно дорогоцінних металів 
та валюти

За спеціальним розпорядженням дорогоцінні метали та 
валюта підлягали з серпня 1942 року обов’язковому продажу 
банкам, їх використання для розрахунків каралося за цим роз
порядженням штрафом або ув’язненням (ЦДАВО України, 
ф.3206, оп.1, спр.45, арк.32-36). Як приклад проведення цього 
закону та його доповнень можна навести вирок спеціального 
суду при генерал-комісарі Волині та Поділля, Рівненського відді
лення, від 21 жовтня 1942 року про накладання штрафу у розмірі 
600 та 300 карбованців за приховування царського золота у кіль
кості трьох золотих монет та його непродаж банку (ЦДАВО 
України, ф. 3206, оп.2, спр.228, арк.63-63зв.). За придбання 1 кг 
золота банк сплачував на 30 червня 1942 року 27 840 карбованців 
(Dt. Ukraine-Zeitung, № 155 від 22 .07.42 ). Обмін золотих монет 
царської карбівки Чернігівський банк з 1 квітня 1943 року здій
снював у співвідношенні: монети 5 руб. = 75 руб., монети 10 руб. = 
150 руб. (ДАЧО, ф.Р-3456, оп.1, спр. 473, арк.14). Обсяги вилу
чених таким чином у населення дорогоцінних металів та валюти 
неможливо точно визначити, це можна розцінювати лише як 
окремий напрям збільшення капіталу.

Податкова система
У рейхскомісаріаті існувала чітка система податків, плати 

за проживання, послуги. Інформацію про тарифи можна отри
мати з урядових повідомлень (ЦДАВО України, ф.3206, оп.1, 
спр.45, арк.39-39зв; оп.4, спр.7, арк.24-27). Євреї повинні були 
сплачувати окрему данину, розміри якої встановлювалися ге- 
бітскомісаром.

Німецькі установи не мали сплачувати податки з будівель, 
внески на соціальне страхування (наприклад, Чернігівський 
господарський банк) (ДАЧО, ф.Р-3456, оп.1, спр.473, арк.4).
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У дистрикті Галичина стягували податки як данину від 
мешканців та як воєнний податок (у Львові). Сума становила 
24 злотих на рік (ДАЛО, ф.Р-37, оп.4, спр.438, арк.29).

За матеріалами Надзвичайної державної комісії, сума подат
ків, штрафів, контрибуцій, сплачених населенням України, 
сягала 2 574 млн руб. Найбільші суми податків за цими даними 
були зібрані в Ізмаїльській, Запорізькій та Кам’янець-Поділь- 
ській областях (ДА РФ, ф. 7021, оп. 53, спр. 291, арк. 29). Треба 
враховувати, що ці дані були одержані із заяв громадян і були 
не повними у матеріалах НДК, до того ж вони не включали 
інформацію з Криму та Закарпаття. За даними фонду Ради Мі
ністрів України, сума податків, штрафів, контрибуцій складала
2 692 795 тис. рублів, 45 933 тис. марок, 195194 тис. крб.,
14 460 тис. злотих (ЦДАВО України, ф.2, оп.7, спр.476а, арк. 19). 
Це дає можливість при порівнянні з союзними даними ствер
джувати, що загальна цифра враховувала тільки суму у рублях. 
За даними тільки з Тернопільської області, з населення було 
стягнуто 211 469 258 злотих (ДА Тернопільської області, 
ф.П-319, оп.4, спр.40, арк.97-100). Необхідність з’ясування більш 
достовірних даних є важливим кроком у цьому напрямі роботи. 
Встановити точну цифру сплачених податків та інших платежів 
на даному етапі дослідження неможливо.

Банківська система, використання вкладів у банках
Про банківську систему в рейхскомісаріаті Україна можна 

довідатися з різних за характером документів -  розпоряджень, 
доповідних, цифрових даних (ЦДАВО України, ф.3206, оп.1, 
спр.45, арк.7-8зв; оп.З, спр. 16, арк.ЗЗ, 52; оп.4, спр.7, арк.4-8, 
спр.2, арк.27-29зв.), також з матеріалів статистичного відділу 
Рейхсбанку (ВАВ, R 2501).

Вже у листопаді 1941 року було видано розпорядження 
рейхскомісара Коха про заснування господарських банків у 
рейхскомісаріаті. Окрім цих банків, існували також міські, ра
йонні, сільськогосподарські банки. За розпорядженням від 18 
березня 1942 року було створено мережу господарських банків,
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які набули найбільшого значення за розмірами капіталів. 
У вересні 1942 року в рейхскомісаріаті Україна було 17 госпо
дарських банків, 200 філій; у лютому 1943 року -  21 банк, 330 
філій; наприкінці 1943 року -  11 банків. Філії з наближенням 
фронту передавалися Центральному господарському банку 
України в Рівному. З січня 1944 року він був переміщений 
спочатку до генерал-губернаторства, потім до Німеччини. 
У листопаді 1944 року Центральний господарський банк 
України розташований у Котбусі (Східна Німеччина). Щоб про
аналізувати переміщення капіталу, сформованого в Україні, та 
його обсяг, треба детально простежити збільшення балансу 
цього банку, охарактеризувати основні його складові частини. 
На жаль, повна інформація на даному етапі дослідження від
сутня, це є перспективним напрямом роботи на майбутнє. Наво
димо отримані з джерел дані, за котрими можна підвести лише 
проміжний підсумок.

Окремі показники з балансу Центрального 
господарського банку України (1942-1943)

Показники 03. 42 09.42 12. 42 6. 43 12. 43

Основний капітал 200 200
Власний капітал 200 400*
Резервні фонди 500 50 100*
Вклади 1580
Заощадження 2 32,39* 100 191,1*
Кредитори (сальдо госпбанків) 3 390* 5 571*
Інші кредитори 1009* 1017*
Дебітори 1280
Чистий прибуток 0,1769
Готівка 324*

824,7
445*

Обмін 693 690*
Казначейські зобов'язання 1824* 3 652*
Баланс 1380 4680* 7060* 7290*

*  ЦЗІДК, ф.1464, оп.1, спр. 67, арк. 18-19; інші дані: ВАВ, R 2501, спр. 5538-5540 
(відомості з преси). Цифри подано в млн карбованців.
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Найважливішими з цих позицій є показники кредиторів у сумі 
5 571 млн крб. та 1 017 млн крб., які відносились до пасивів, 
належали переважно відділенням госпбанків і не були повер
нені підприємствам та іншим вкладникам, що можна оцінювати 
як вилучення капіталу. Однією з причин значного збільшення 
балансу можна вважати інфляційні процеси упродовж війни. 
З активів найбільш цікавим пунктом є казначейські зобов’язан
ня: вони поступово втрачали свою цінність, але все ж  таки по
винні були реалізуватися з ліквідацією банку. За даними на 
жовтень 1944 року (останні отримані відомості про Центральний 
господарський банк України), баланс залишився на той час 
незмінним, таким чином, пасиви банку не були сплачені.

Баланс Чернігівського господарського банку на 13 вересня 
1943 року становив 315 651 165 руб., на серпень 1943 року -  
354 575 629 руб., з котрих 274 427 500 руб. перебували як 
пасиви Чернігівського банку в Центральному господарському 
банку України (ДАЧО, ф.Р-3456, оп. 1, спр.509, арк. 21 -22). Пасиви 
кредиторів у Чернігівському банку сягали 150 088 610 руб., 
розрахункові рахунки - 196429 394 руб., таким чином, оскільки ці 
пасиви не були сплачені кредиторам, вони перераховувалися на 
пасиви Центрального господарського банку України та залиша
лися незмінними. За подібною моделлю капітали було вилучено 
з інших господарських банків, що становили загальну цифру
5 571 млн крб. Необхідно провести подальшу роботу з розшуку 
архівних документів Центрального господарського банку; це 
дало б змогу встановити конкретних кредиторів і з’ясувати дані 
про рахунки у цьому банку.

Як використання коштів через фінансову структуру можна 
розцінювати емісію від 30 червня 1942 року у рейхскомісаріаті 
Україна (введення нових банкнот-карбованців). Оскільки пла
тежі здійснювалися через місцеву валюту, а після окупації ці 
гроші вже не мали ціни, важко назвати цифри наслідків цієї 
реформи. За даними статистичного відділу рейхсбанку обмін 
рубля сягав на 25 квітня 1943 року 2 млрд руб., причому до 
грудня 1942 року обмеження на обмін складало 150 руб., до 
квітня 1943 року -  до 300 руб.
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У дистрикті Галичина розпорядженням від 28 серпня 1941 
року були введені злоті як грошова одиниця, обмін рублів та 
червонців здійснювався у співвідношенні 1 злотий = 5 рублів 
(ДАРФ, ф.7021, оп.59, спр. 17, арк. 150). Цей курс був заниженим, 
якщо провести розрахунок через рейхсмарку.

Найбільш показовим для нашої проблеми є використання 
коштів остарбайтерів, які переказували зароблені у рейху кошти 
в Україну. Порядок їхньої видачі був дуже складним, до того ж 
великий обсяг коштів залишився у банках наприкінці окупації. 
Остарбайтери здійснювали перекази через ощадні картки, у Ні
меччині виплата за цими картками була майже неможливою, у 
разі пересилання карток не сплачувалися проценти за останні
6 місяців (2,5%), рідні могли отримали тільки половину з 
переказаних грошей (також у випадку смерті), друга частина 
залишалася до повернення остарбайтера. Ці правила діяли тіль
ки для східних робітників, для робітників з Галичини та 
Остланду були інші правила (ДАЧО, ф.Р-3456, оп.1, спр.475, 
арк.47-47зв). Картки пересилалися Берлінським бюро Цен
трального господарського банку до Рівненського центрального 
господарського банку, де перебувало бюро “Заощадження ро
бітників Сходу”. За даними статистичного відділу рейхсбанку, 
на кінець 1942 року фонд заощаджень остарбайтерів становив 
32,39 млн крб., на липень 1943 року -  понад 100 млн крб., на 
листопад 1944 року -  191,1 млн крб. За ощадні картки остар
байтери сплачували рейхсмарки, але отримати в Україні можна 
було тільки карбованці.

Усі підприємства повинні були відкрити у банках розрахун
кові рахунки, усі платежі здійснювалися через банк. Проводився 
контроль готівки, щоб запобігти обміну рублів на інші банкноти 
та вилученню вкладів з банків (Чернігівський банк, ДАЧО, 
ф. Р-3456, оп.1, спр.66, арк. 112).

Хоча у загальному порядку рахунки у банках бронювалися і 
рахунком міг розпоряджатися лише його власник, в окремих 
випадках належний німецький нагляд (особливий керівник, 
уповноважений ЦТО, комендатура та ін.) залишав за собою 
право санкціонувати одержання грошей з рахунку, за роз
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порядженням від 8 серпня 1942 року (ДАЧО, ф. Р-3456, оп.1, 
спр. 473, арк. 39). З 20 липня 1942 року білети Німецької дер
жавної кредитної каси можна було здати у банк, але вклади 
видавалися тільки у рублях (Чернігівський банк), карбованці 
рейхскомісаріату у цьому банку також не приймалися (ДАЧО, 
ф.Р-3456, оп.1, спр.473, арк.42).

Таким чином, цей напрям дослідження має велике значення 
у з’ясуванні шляхів формування “нацистського золота” в Україні 
та його подальшого переміщення.

Вивезення робочої сили до Німеччини
Окрім фінансових операцій, важливим джерелом форму

вання капіталу було використання трудових ресурсів України 
як у Німеччині, так і в окупованій Україні.

Архівні документи містять багато різноманітної інформації 
щодо остарбайтерів: кількісні дані, списки, анкетні листи. У першу 
чергу треба проаналізувати матеріали стосовно загальної кіль
кості та заробітної плати, необхідно з’ясувати не тільки обсяги 
використання, а й умови праці, життя. Загальна кількість остар
байтерів з України за даними НДК СРСР становила більше двох 
мільйонів (2 023 112 чол., до цього ще 85 447 чол. з Криму), за 
іншими даними, з Кримом та Закарпаттям-2,4 млн чол. Середній 
час перебування у Німеччині був два роки. Фактично у великих 
масштабах вивіз робочої сили здійснювався з березня 1942 по 
грудень 1944 року. Питання стосовно заробітної плати треба 
ретельно дослідити. Оскільки за різними джерелами її розміри 
значно різняться, треба визначити дані як за джерелами, так і за 
категоріями робітників. За даними П.Поляна, остарбайтери 
отримували від 1-2 до 3-5 марок за тиждень1, або від 4-8 до 12- 
20 марок за місяць. За анкетними листами, які зберігаються у 
матеріалах НДК СРСР, розмір заробітної плати коливався між
15 та 75 марками за місяць. Треба звернути увагу також на 
використання праці військовополонених.

1 Полян П. Жертвы двух диктатур... -  С. 153.
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Як активи можна розцінювати отримання платні за обов’яз
кове страхування робітників. За наказом міністра праці рейху 
від 4 квітня 1942 року підприємець повинен був сплачувати у 
лікарняні або місцеві каси по 4 рейхсмарки в місяць за робітника 
(зрозуміло, що ці виплати йшли за рахунок зароблених робіт
ником коштів). Якщо прийняти за загальну цифру 2 млн остар
байтерів з України, а середній час перебування у Німеччині 2 
роки, то за приблизним розрахунком, сума, внесена для страху
вання, становить близько 200 млн рейхсмарок, або 600 млн дойч
марок 1997 року.

Щоб отримати цифру прибутку від використання робочої 
сили, слід врахувати несплачену частину заробітку, але ця циф
ра буде дуже приблизною.

Сума заощаджень остарбайтерів у Центральному госпо
дарському банку України сягала на грудень 1944 року 191,1 млн 
карбованців, або 19,11 млн рейхсмарок (57,33 млн дойчмарок 
1997 року). З ’ясування подальшої долі Центрального господар
ського банку України допомогло б у розв’язанні проблеми вип
лат за цими заощадженнями.

Примусова праця в окупованій Україні

Інформацію щодо розмірів заробітної платні можна отримати 
за загальними розпорядженнями та окремими прикладами 
їхньої реалізації (ЦДАВО України, ф. 3206, оп. 1, оп.45, арк. 27- 
29 зв). Для з’ясування обсягів несплаченої праці ці показники 
можна порівняти з заробітною платою німців рейху в Україні. 
Якщо заробітна плата робітників була від 120 до 200 рублів; 
зайнятих німецькими службами місцевих службовців та ін. -  
від 280 до 1200 рублів; заробітна плата німців у рейхскомісаріаті 
становила від 120 до 420 рейхсмарок (ЦДАВО України, ф.3206, 
оп.4, спр.2, арк.4 зв-5). Співвідношення рейхсмарки до рубля 
було на той час 1:10. У Галичині німецькі адміністративні чи
новники та представники німецької інтелігенції отримували 
також у 6-9 разів більше грошей, аніж місцеві спеціалісти.
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Праця була обов’язковою, за розпорядженням від 21 листо
пада 1941 року, усі безробітні підлягали реєстрації на біржі пра
ці, покаранням за невиконання була в’язниця, грошові штра
фи, примусовий робочий табір (ЦДАВО України, ф.3206, оп.2, 
спр. 193, арк.8-9). З грудня 1941 року коменданти, власники 
будинків підлягали юридичній відповідальності за невиконання 
обов’язків щодо складання списків безробітних чоловіків ; сві
доцтва на промисел або торгівлю видавали тільки за узгоджен
ням з біржою праці; хлібні та продуктові картки видавали тіль
ки на підставі картки біржі праці (Ц ДАВО України, ф.3206, оп.2, 
спр. 193, арк.36-37).

За матеріалами НДК, сума неотриманої заробітної плати 
становила2 188 млнруб. (ДАРФ,ф.7021,оп.53,спр.291,арк.29), 
цей показник є дуже приблизним, оскільки розрахунок прово
дився з розміру довоєнної заробітної плати.

Використання матеріальних ресурсів України

Зауважимо, що необхідно враховувати не лише вивезення 
об’єктів промисловості або інших цінних ресурсів, але й чис
ленні будівельні або інші фірми, пов’язані з використанням 
природних ресурсів України. В Україні було створено багато 
великих акціонерних товариств для заготівлі та вивозу сировини 
й сільськогосподарських продуктів. Інформація про кількість 
таких підприємств і вивіз сировини міститься в різних за ха
рактером документах, загальну картину можна отримати тільки 
через ретельне зведення різних даних (як приклад -  ЦДАВО 
України, ф.3206, оп.З, спр.16, арк.50, 61), до цього слід додати 
матеріали про збитки, складені радянськими структурами.

У різних регіонах України проводилися кампанії збору ко
льорових металів, наприклад, у Києві з квітня 1942 року, за пла
ном -  400 тонн, реалізацію треба зводити по окремих документах 
(ДАКО, ф.Р-2356, оп.1, спр. 1586). Приймальні пункти повинні 
були сплачувати за 1 кг міді -  2,5 крб., латуні -  1,5, алюмінію -  
2,15, мельхіору - 1,9, свинцю - 1,2 (ДАКО, ф.Р-2356, оп.2, спр.32, 
арк.1).
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Оскільки участь промисловості та сільського господарства 
України у функціонуванні воєнної економіки рейху була без
перечною, виділення цього напряму у формуванні нацистського 
капіталу є закономірним та потребує детальної розробки.

“Нелегальні” джерела нацистських капіталів

Під умовною назвою “нелегальні джерела” розуміється пог
рабування під час арештів, знищення населення, відправки до 
концтаборів, інші каральні акції.

Упродовж окупації проводилися як стихійні, так й планові 
пограбування. Трофеї підлягали реєстрації у Пункті прийому 
трофеїв Головної каси рейху, матеріали якого є важливим дже
релом до теми. Масштаби пограбувань важко з’ясувати, треба 
ретельно вивчити ці матеріали та охарактеризувати їх за різ
ними категоріями (військовополонені, окремі громадяни, масові 
акції, належність до України).

Окрему категорію становлять надходження з таборів війсь
ковополонених, серед яких є гроші, золоті та інші цінні речі, 
цінні папери. Тільки за рік (серпень 1941- липень 1942 року) до 
Головної каси надійшло з цих таборів більше 150 тис рублів, 
543 рейхсмарок, 4 780 золотих та срібних речей.

5 лютого 1942 року до Головної касу рейху (Служби трофеїв) 
було передано 161 090 рублів, а також 375 одиниць державних 
паперів та пакунків з Троянки, отриманих 9 серпня 1941 року;

20 лютого -  5 502 рубля, 8 265 одиниць цінностей, монет;
без дати (приблизно у лютому 1942 року) -  17 фунтів стер

лінгів, 55 золотих рублів, 277 ієн, 1 132 долари, 123 одиниці 
коштовностей з Криму;

7 квітня -  108 одиниць цінних речей з Львівської області 
(отримані в липні 1941 року);

17 квітня -  593 долари, 300 золотих рублів, 35 612 штук 
золотих та інших цінних речей (з різних джерел);

24 квітня -  17 512 одиниці цінних паперів з Авдіївки біля 
Новгород-Сіверського;
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З липня 1942 року було передано з польової каси шеф-інтен- 
данта командуючого армії в Україні 385 золотих рублів, 20 зо
лотих франків, 120 золотих доларів, 97 030 злотих, 16 500 поль
ських марок, 5 828 цінних паперів, 60,75 кг срібних та золотих 
речей, отриманих від єврейського населення;

13 липня -  155 000 польських марок, 50 злотих, 14 одиниць 
цінних паперів зі Львова.

Вище наведені дані лише з однієї справи фонду Пункту при
йому трофеїв (ВАВ, R 2104, спр.70). Збереглося ще 5 книг над
ходжень різного часу з СРСР та близько 50 книг надходжень з 
різних країн (у тому числі й з Радянського Союзу) та про пере
дачу отриманих грошей і цінностей до Рейхсбанку. Опрацю
вання лише цього фонду вже дає змогу з’ясувати величину по
грабованих цінностей.

Необхідно використати у подальшому дослідженні матеріали 
про переміщення срібла до Управління дорогоцінних металів 
(Reichsstelle für Edelmetalle) з поміткою Reichsfeindliches Mate
rial (“ворожий матеріал”), а такЬж матеріали про стан фонду 
“єврейського золота” з Управління дорогоцінних металів (ВАВ, 
R 8Х) (матеріали досі не вдалося опрацювати).

У матеріалах НДК по Закарпатській Україні є описи срібних 
та золотих речей, грошей та цінних паперів, прийнятих “на збе
рігання” від євреїв зі села Рахова, відправлених до концтаборів. 
Лише сума грошей сягала 111 136 пенге, або 277 840 крб., золоті 
речі здали 144 чол. (ДАРФ, ф.7021, оп.62, спр. 137).

У єврейського населення Ужгорода було вилучено близько 
140, 755 кг золотих речей на суму 16 893 000 крб. (ДА Закар
патської обл., ф.Р-14, оп.1, спр.116, арк.1).

Є документи про надання хабарів поліцаям під час прове
дення антиєврейських акцій у Львові (у розмірі 100-300 злотих 
або коштовностями). Ці кошти передавалися німецьким влас
тям разом з рапортами (ЦДІАЛ, ф.Р-12, оп. 1, спр. 1-3). Виявлено 
відомості про вилучення у населення Львівської області під час 
окупації 500 000 крб. золотом і 1 300 кг срібла; у населення 
Дрогобицької області -  14 529 золотих та срібних речей 
(ф.П-5001, оп.6, спр.256, арк.8).
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У зведеній відомості про збитки населення Тернопільської 
області зазначено, що у населення вилучено 8 177 золотих і сріб
них речей (ДАТернопільської обл., ф.Р-274, оп. 1, спр. 123, арк. 102). 
У акті комісії по розслідуванню злодіянь фашистів у Тернополі 
від 31 липня 1944 року записано, що у вересні 1942 року гестапо 
через Юденрад поставило вимогу про збір дорогоцінностей серед 
єврейського населення -  до гестапо надійшло понад 30 кг золота 
(спр.123, арк.115зв). Факти вилучення цінностей у єврейського 
населення області зафіксовано у свідченнях про злодіяння оку
пантів на Тернопільщині. Так, за свідченням Вандерера Ісаака, 
Мюллер -  шеф Тернопільського гестапо -  у вересні 1942 р. під 
час акції у Бережанах розпорядився здати всі дорогоцінності, 
які він склав до валізи і вивіз до Тернополя. У свідченнях є 
також відомості, що Лекс у Бережанах на початку 1943 року 
отримав у євреїв міста як викуп близько 2 кг золота (ф.Р-274, 
оп.2, спр. 102а, арк.7). У документах засвідчено факти примусо
вого вилучення нацистами золотих і срібних речей у населення 
області під час відступу у 1944 році. Так, дві дорогоцінні речі 
вартістю 2 000 крб. було забрано у Дармограя Миколи Івановича 
с. Оліїв Заложцівського району (спр.34, арк.88); одну золоту річ 
вартістю 1 000 крб. вилучено у жительки с. Нараїв Бережансь
кого району Бай Марії Василівни, дві -  вартістю 600 крб. -  у 
Хвалка Панька Івановича, одну -  вартістю 1 000 крб. -  у Умриц 
Розалії Матвіївни (спр.З, арк.8, 28, 57); у жителя с.Глубічок 
Борщівського району Марцінківського Тимофія Івановича за
брано 55 виробів із золота і срібла (спр.5, арк.6); шість речей із 
золота і срібла примусово вилучено у жителя с.Тютьків Стру- 
сівського району Хпуринського Кароля Бартковича (спр.88, 
арк.4); одну золоту річ вартістю 5 000 крб. вилучено у громадян 
Струсівського району (ф.622, оп.1, спр.15, арк.16); у жительки 
Теребовлі Медзінської Йосифи Іванівни примусово вилучено 
столове срібло на суму 11 000 крб. (спр.94, арк. 199).

Є дані про збитки населення Одеської області, серед яких 
згадуються золоті та срібні речі на суму 11444 953 руб. (ЦДАВО 
України, ф.4620, оп.З, спр.275, арк.27-28).
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У Київській області у населення було забрано цінних речей 
у кількості 1 530 штук (там само, арк.32).

За даними Української республіканської комісії у Києві 6 
жовтня 1942 року проводилися акції по збиранню золота, срібла 
та цінних речей (ф.4620, оп.З, спр.250, арк.38).

Для зберігання награбованого у Бабиному яру у Києві було 
засновано т.зв. будівельну фірму (Baukompanie)2. У Рейхсбанку 
існували таємні рахунки “Макс Мейлегер”, “Мельман”, на які 
перераховувалися гроші, отримані внаслідок таких акцій, у Киє
ві -рахунок “Baukompanie”3. У листопаді 1942 р. був виданий на
каз про знищення трупів на місцях масових розстрілів, під час 
якого проводилося збирання золота4. Подібні акції проводилися 
також в інших регіонах України. Наприклад, є свідчення про 
відправку золота до Німеччини у кількості 110 кг після спалення 
трупів у Львові (ДАЛО, ф.Р-183, оп.1, спр. 123, арк.32-33). У фонді 
Чернігівського банку є квитанція про переказ від 24 жовтня 1942 
року 12 тис. крб. з каси айнзацгрупи С, котра здійснювала роз
стріли населення (ДАЧО, ф.Р-3456, оп.1, спр.1100, арк.160,161).

У матеріалах Ради Міністрів України названо загальну суму 
збитків населення України у вигляді золотих та срібних речей -  
близько 97 тис. штук (ЦДАВО України, ф. 2, оп. 7, спр. 472а, 
арк. 21). Назвати точну цифру пограбованого золота в кілогра
мах дуже важко.

Таким чином, вивчення “нелегальних” джерел накопичення 
капіталів є найбільш важливим з точки зору з’ясування мас
штабів пограбування в Україні власне золота та інших дорого
цінностей. Зведення даних з різних джерел дає вже реальні 
цифри (не забуваймо при цьому, що це -  лише частки “нацистсь
кого золота” українського походження).

2 Шлаен А. Бабий Яр. -  K., 1995.-С.106.
3 Там само.-С . 122.
4 Там само. -  С.233.
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ПОПЕРЕДНІ ПІДСУМКИ

Отже, чи може Україна претендувати на частку так званого 
“нацистського золота”? Вже сьогодні можна дати однозначно 
ствердну відповідь на це питання. Проведене обстеження архівів 
і виявлення нових, раніше не досліджуваних документів безпе
речно підтверджують український слід “нацистського золота”.

У опрацьованих матеріалах представлені документи (заяви 
громадян, акти, переліки та інші матеріали) про вилучення у 
громадян, церков, державних музейних установ золота, срібла, 
творів мистецтва (в тому числі із золота та срібла), іноземної 
валюти, а також узагальнюючі дані про втрати громадянами 
золотих та срібних речей. Деякі документи можуть бути під
ставою для звернень окремих потерпілих з приводу можливої 
компенсації їхніх збитків.

Значний масив документів ілюструє нещадну експлуатацію 
праці мирного населення, у першу чергу остарбайтерів, безпре
цедентне за масштабами пограбування природних ресурсів і про
довольчих запасів України, матеріальних та культурних цін
ностей, державних підприємств і установ, культурно-освітніх 
закладів.

Вивчення архівних джерел внесло значні корективи в ана
літично накреслену схему досліджень, відкрило нові перспек
тивні напрями. У процесі роботи поступово викристалізувалося 
принципове положення щодо поняття “нацистське золото”: 
його ми розглядали не лише як дефініцію пограбованого золота 
та інших дорогоцінних металів, але як поняття, що в широкому 
значенні характеризує процес формування капіталів рейху під
5* 67



час війни. Врахування не лише прямих конфіскацій, а й 
особливостей фінансової політики рейху на окупованих тери
торіях, використання примусової праці населення України від
криває можливості для комплексного підходу до проблеми.

Автори свідомо відмовились від поглибленого висвітлення 
вже “відкритих” науковцями тем геноциду єврейського народу, 
втрачених у роки Другої світової війни культурних цінностей. 
У книзі не розглядається питання справедливої виплати ком
пенсацій жертвам націонал-соціалістських переслідувань-гро
мадянам України (з визначенням категорій потерпілих, юри
дичних підстав, механізму виплат тощо), хоча воно є логічним 
продовженням проведених досліджень. Розгляд його значною 
мірою унеможливлюється відсутністю в Україні належної пра
вової бази -  у Верховній Раді “не йде” проект підготовленого 
проекту закону “Про жертви нацизму”.

Одним із частково досліджених нами питань стала фінансова 
політика в Рейхскомісаріаті Україна. На жаль, поза увагою ли
шилися поки що питання проведення фінансової політики оку
паційною владою в інших регіонах -  дистрикті Галичина, губер
наторствах Бессарабія, Трансністрія, Провінція Буковина, а 
також у Закарпатській Україні.

Тож на сьогодні остаточно визначити частку України у фор
муванні капіталів нацистів ще неможливо. Наведені у другому 
розділі конкретні факти вилучення у населення України золота 
та інших дорогоцінностей під час арештів, каральних акцій, від
правки до концтаборів можна розцінювати лише як ілюстра
тивний матеріал, що фрагментарно представляє безперервний 
та багатоплановий процес вилучення і переміщення коштов
ностей з території України. До того ж, дані отримано на обме
женому архівному матеріалі, що потрапили у розпорядження 
групи за короткий період роботи.

На наш погляд, одним з найбільш ефективних напрямів по
дальших досліджень слід вважати розробку архівних фондів 
банківських та інших фінансових структур і організацій, що 
дозволить виявити шляхи формування, функціонування та 
переміщення капіталу й обрахувати його обсяги. Серед них пер
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шорядними можуть вважатися фонди центральних та місцевих 
установ на окупованій території України.

Наступний перспективний блок неопрацьованих матеріалів 
становлять документи Пункту прийому трофеїв Головної каси 
рейху, матеріали про переміщення срібла та про стан фонду 
“єврейського золота” з архіву Управління дорогоцінних металів 
рейху, що дозволить назвати конкретну цифру офіційно за
реєстрованих пограбувань і отримати абсолютно документовані 
дані щодо реальних розмірів цієї частки “нацистського золота” 
українського походження.

Корисною видається розробка матеріалів з так званих “філь
траційних справ”. Передані до державних архівів областей 
близько 1,5 млн справ -  лише частка наявного масиву джерел, 
без опрацювання якого неможливо скласти повне уявлення про 
масштаби визиску українських громадян.

Четвертий важливий блок документів -  первинні акти міс
цевих комісій сприяння НДК. їх вивчення допоможе скласти 
поіменний список громадян, які заявили про вилучення доро
гоцінностей.

Нарешті, на часі -  фронтальне обстеження під кутом зору 
проблеми відомчих архівів Міністерства оборони, Міністерства 
закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ колишнього 
СРСР, а також Державного архіву СБУ.

Усі виявлені архівні джерела мають увійти як до Національ
ного реєстру (якщо такий буде створено) архівних документів 
з проблеми “нацистського золота”, так і до міжнародного ар
хівного довідника з проблеми походження й переміщення “на
цистського золота” в роки Другої світової війни.

Попереду також -  розміщення архівних документів у інтер- 
нетівській сторінці УНФ, систематичне поповнення її новою 
інформацією, а також професійне вирішення на міжнародному 
рівні питання про методичні засади цієї роботи.

Дослідження проблеми про справедливий розподіл “нацист
ського золота” та адекватні виплати жертвам нацизму в Україні 
неможливе без подальших грунтовних розробок архівних до
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кументів згщно із накресленими напрямами за умови залучення 
широкого кола спеціалістів різного профілю -  істориків, архі
вістів, юристів.

Сподіваємося, спільними зусиллями нам вдасться реалі
зувати ідею організаторів Вашингтонської конференції 1998 р.
з “нацистського золота” та іншого майна жертв Голокосту -  
вони звернулися до світового співтовариства із закликом: “Усш 
зацікавленим народам і державам завершити свою роботу 
до 31 грудня 1999року”, тобто до кінця біжучого тисячоліття.
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Р Е З Ю М Е

Авторы на основе документальных данных обосновывают 
возможные претензии Украины на часть “нацистского 
золота”.

Подобные исследования в Украине проводились впервые. 
В книге, основу которой составляет аналитическая инфор
мация, подготовленная по заданию Украинского на
ционального фонда “Взаимопонимание и примирение”, рас
сматриваются некоторые вопросы формирования источ- 
никовой базы проблемы, проводится классификация основ
ных групп источников. Анализируются документы, выяв
ленные в архивах Украины, России, ФРГ.

На основе документальных фактов прослеживаются 
основные пути формирования и перемещения “нацистского 
золота” в Украине. Полученные предварительные результаты 
позволяют рассматривать понятие “нацистское золото” не 
только как дефиницию награбленных ценностей, но и как 
понятие, которое в широком смысле слова характеризует про
цесс формирования капиталов рейха в годы Второй мировой 
войны.

Сформулированы перспективные направления даль
нейших исследований.

Публикуются некоторые типовые документы за 1941— 
1947 гг.





S U M M A R Y

Based on a recent study of documentary archival records, the au- 
thors substantiate possible Ukrainian Claims for its share of “Nazi 
gold”. This is the first investigation of such Claims conducted in 
Ukraine. Questions addressing how to define the problem are con- 
sidered and a discussion of the construction of a classification 
scheme of the principal groups of sources follows.

Consideration is given to documents found in Ukrainian, Russian 
and German archive collections. In accordance with documen
tary facts, the authors were able to trace the main process of how 
“Nazi gold” in Ukraine was formed and displaced. The prelimi- 
nary results таке it possible to consider the concept of “Nazi gold” 
not only as a definition for stolen valuables, but also, in a broader 
sense, as a concept characterizing the formation process of the 
Reich’s capital during World War II. Potential directions of sub- 
sequent investigations are discussed and several typical documents 
of the period spanning 1941-1947 are presented.





Z U S A M M E N F A S S U N G

Die Autoren diskutieren anhand von Archivdokumenten mögliche 
ukrainische Ansprüche auf einen Teil des “Nazigoldes”. Mit diesem 
Forschungsprojekt wird die Frage solcher Ansprüche in der Ukraine 
zum ersten Mal öffentlich diskutiert. Der Broschüre liegen 
analytische Informationen zugrunde, die auf Initiative des 
Ukrainischen Nationalfonds “Gegenseitige Verständigung und 
Versöhnung” zusammengestellt wurden. Einige Fragen der 
Gestaltung der Qüllenbasis des Problems werden erörtert, und eine 
Klassifikation der Hauptgruppen der Qüllen wird erstellt. Das 
Material, das der Analyse zugrunde liegt, kommt aus Archiven 
der Ukraine, Ruslands und der Bundesrepublik Deutschland.

Anhand von Dokumenten werden die Hauptwege des Entstehens 
und der Verlagerung des “Nazigoldes” in der Ukraine verfolgt. 
Die vorläufigen Ergebnisse erlauben, den Begriff “Nazigold” nicht 
nur als Definition der gestohlenen Schätze zu betrachten, sondern 
auch als Begriff, welcher im weiteren Sinne den Proze§ der 
Gestaltung des Kapitals des Dritten Reiches während des Zweiten 
Weltkrieges charakterisiert.

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden Perspektive für die 
weitere Forschung formuliert und einige typische Dokumente aus 
den Jahren 1941-47 veröffentlicht.
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