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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ВНК – Всеросійська надзвичайна комісія по боротьбі з контрреволюцією і 

саботажем  

ВРНГ – Вища рада народного господарства 

ВУНК – Всеукраїнська надзвичайна комісія по боротьбі з 

контрреволюцією і саботажем 

ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет 

ВЦВК – Всеросійський центральний виконавчий комітет 

ГДА СБУ – Галузевий державний архів Служби безпеки України 

Головліт – Головне управління у справах літератури і видавництва 

ГУДБ – Головне управління державної безпеки НКВС 

ДПУ – Державне політичне управління 

ЕКВ – економічний відділ 

ЕКУ – економічне управління 

КБ – конструкторське бюро 

КВО – Київській військовий округ; КОВО – Київській особливий 

військовий округ 

КДБ СРСР – Комітет державної безпеки СРСР 

КК України – Кримінальний кодекс України 

КП(б)У – Комуністична партія (більшовиків)  України 

КПП – контрольно-перепускний пункт 

КРВ – контррозвідувальне відділення 

МВС – Міністерство внутрішніх справ  

МДБ – Міністерство державної безпеки  

Наркомвоєнмор – Народний комісаріат з військових і морських справ 

НДІ – науково-дослідний інститут 

НКВП – Народний комісаріат важкої промисловості 

НКВМФ – Народний комісаріат військово-морського флоту  

НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ  

НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки  
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НКО – Народний комісаріат оборони  

НКОП – Народний комісаріат оборонної промисловості 

ОДПУ – Об’єднане державне політичне управління  

ОПК – оборонно-промисловий комплекс 

Оргбюро – Організаційне бюро 

ППО – протиповітряна оборона 

ПТК – поштово-телеграфна кореспонденція 

РВР – Революційна військова рада 

РВРР – Революційна військова рада республіки 

РКП (б) – Російська комуністична партія (більшовиків) 

РМ СРСР – Рада Міністрів СРСР 

РНК – Рада народних комісарів  

РСЧА – Робітничо-селянська червона армія  

РСЧФ Робітничо-селянський червоний флот  

Спецвідділ – Спеціальний відділ при ВНК–ОДПУ–НКВС  

УВО – Український військовий округ 

УРСР –Українська Радянська Соціалістична Республіка 

УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка  

Фельдзв’язок – Фельд’єгерський зв’язок 

ФК – фельд’єгерський корпус 

ЦВК – Центральний виконавчий комітет  

ЦДАВО України – Центральний державний архів вищих органів влади і 

управління України 

ЦК РКП(б) – Центральний комітет Російської комуністичної партії 

(більшовиків) 
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ВСТУП 

Актуальність теми. У нинішній час Україна протистоїть потужним і 

добре скоординованим, заздалегідь спланованим зусиллям своїх зовнішніх і 

внутрішніх ворогів, мета яких – ліквідація української державності та 

українців як нації. Сучасні суспільно-політичні виклики зумовлюють 

необхідність об’єктивного аналізу всіх складових функціонування 

державного організму України у складі радянської держави. 

Витоки надзвичайно складної ситуації в сучасній Україні, що 

спричинені зовнішньою агресію та сепаратистськими проявами значною 

мірою криються саме у спадщині радянського тоталітарного режиму, якому 

була притаманна серед іншого, надзвичайна закритість, ксенофобія, що 

пронизували радянське суспільство. Наслідки радянського режиму та 

реліктова сила його надзвичайної секретності за інерцією ще й донині 

відчуваються в сучасному українському соціумі. Захист державних секретів 

у Радянській Україні покладався на органи державної безпеки, тому 

дослідження цієї складової їх діяльності набуває особливої актуальності 

сьогодні, коли гостро постала проблема практичного забезпечення 

національної безпеки України. Без всебічного врахування історичного 

досвіду (позитивного і негативного) не можна успішно вирішити завдання 

зміцнення української державності, демократизації всіх сфер життя, 

забезпечення надійної безпеки і прав кожного громадянина України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане у межах науково-дослідних тем 

кафедри історії та культури ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» «Соціальні зміни та 

політичні процеси в Україні ХІХ – початку ХХІ ст.» (державний 

реєстраційний номер 0112U005220) та Національної академії Служби 

безпеки України «Дослідження впливу стану охорони державної таємниці 

на національну безпеку» (шифр «Стратег», інв. № 6430) й «Історія охорони 

державної таємниці в Україні (шифр «Хортиця», інв. № 1668). 
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Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає в об’єктивному 

висвітленні історичного підґрунтя становлення та розвитку системи захисту 

державних секретів і пріоритетів у їх захисті в Радянській Україні в 1919–

1954 роках. 

Для досягнення мети дослідження передбачено вирішення таких 

завдань: 

з’ясувати стан наукової розробки теми та охарактеризувати джерельну 

базу дослідження; 

дослідити концептуальні підходи та пріоритети у реалізації політики 

щодо державних секретів; 

визначити підстави віднесення відомостей до державних секретів, 

порядок засекречування та розсекречування інформації та її носіїв, а також 

допуску та доступу до державних секретів; 

проаналізувати нормативно-правові акти щодо організації захисту 

державних секретів досліджуваного періоду; 

розкрити діяльність органів і підрозділів, що здійснювали функції із 

захисту державних секретів в Україні, їх структуру й особливості; 

розглянути особливості захисту державних секретів в оборонно-

промисловому комплексі та військових формуваннях; 

з’ясувати підстави встановлення режимних обмежень щодо 

пересування та проживання громадян, дослідити цензурні обмеження, 

пов’язані із захистом державних секретів, роль і місце органів цензури у цій 

сфері в Україні; 

проаналізувати законодавчі акти щодо кримінальної відповідальності за 

порушення законодавства про державні секрети та практику їх 

застосування.  

Об’єктом дослідження є політика радянської держави у встановлені 

режиму надзвичайної секретності в системі її безпеки.  

Предмет дослідження – висвітлення процесу становлення та розвитку 

системи захисту державних секретів в оборонно-промисловому комплексі 
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та військових формуваннях у Радянській Україні в 1919–1954 роках. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з березня 1919 

року по березень 1954 року. Нижня межа обумовлена проголошенням на III 

Всеукраїнському з’їзді рад 6–10 березня 1919 р. УСРР формально як 

«окремої держави», верхня – початком періоду десталінізації та 

спричиненим цим реформуванням органів державної безпеки й, зокрема 

змінами у системі захисту державних секретів. 

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження стали 

принципи історизму, об’єктивності та системності. Завдяки їх 

використанню політика радянської держави у встановлені режиму 

надзвичайної секретності в системі її безпеки у Радянській Україні в 1919–

1954 рр. розглядалася в конкретно-історичних умовах, а її становлення 

аналізувалося взаємопов’язано з урахуванням загального процесу розбудови 

та функціонування системи державних секретів у СРСР.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці 

актуального наукового завдання, яке до цього часу не було предметом 

фахового комплексного аналізу у вітчизняній історичній науці. У дисертації 

вперше:  

охарактеризовано основні напрями радянської державної політики в 

Україні, що полягала у встановлені режиму надзвичайної секретності; 

розкрито діяльність органів та підрозділів органів державної безпеки, 

що здійснювали функції по захисту державних секретів у Радянській 

Україні; їх структуру та особливості; 

з’ясовано порядок і передумови надзвичайного засекречування 

інформації, висвітлено порядок допуску та доступу до державних секретів у 

Радянській Україні; 

досліджено особливості захисту державних секретів в оборонно-

промисловому комплексі та військових формуваннях; 

удосконалено: 

підходи до вивчення історичного підґрунтя та політики тоталітарного 
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режиму щодо організації режимних зон, територій, смуг, обмежень 

пересування та проживання громадян;  

набули подальшого розвитку: 

висвітлення політики цензурних обмежень, пов’язаних із захистом 

державних секретів, ролі і місця органів цензури та «політконтролю» у цій 

сфері;  

аналіз нормативно-правових актів щодо відповідальності за порушення 

законодавства про державні секрети та з’ясування практики їх застосування 

в Радянській Україні.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 

теоретичні положення та фактологічний матеріал дисертації можуть бути 

використані в узагальнюючих наукових студіях не лише досліджуваної та 

дотичних проблем, а й у працях з проблем функціонування тоталітарного 

режиму, історії радянських спецслужб, оборонно-промислового комплексу 

та військових формувань. Фрагменти кожного підрозділу можуть стати 

корисними при підготовці підручників з історії держави та права, а також 

відповідних спецкурсів у профільних ВНЗ. 

Особистий внесок здобувача полягає в самостійній постановці теми та 

вирішенні всього кола завдань. Отримані результати дослідження, їх 

публікація виконані автором особисто. Наукові статті здобувача у фахових 

виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри 

історії та культури України ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди», а також наукових і 

науково-практичних конференціях, зокрема: Ювілейна науково-практична 

конференція «Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи 

захисту інформації в Україні» (Київ, 9–11 червня 1998 р.); Міжвідомча 

науково-практична конференція «Система охорони державної таємниці – 

складова частина національної безпеки» (Київ, 21 травня 2005 р.); Четверта 
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науково-практична конференція «Правове, нормативне та метрологічне 

забезпечення системи захисту інформації в Україні» (Київ,  

1–3 березня 2006 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві» 

(Київ, 21–22 березня 2013 р.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХІ ст.» (Одеса, 23–

27 червня 2013 р.); Друга науково-практична конференція «Феномен 

тоталітаризму, його прояви та шляхи подолання» (Одеса, 9–11 квітня 

2014 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Історико-

культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (Київ,  

7–9 квітня 2015 р.). 

Публікації. Основні наукові результати дисертації викладені в одній 

монографії, одній науковій брошурі, 11 наукових статтях, 9 з яких 

опубліковані у фахових виданнях (у тому числі в закордонному виданні). 

Структура дисертації підпорядкована досягненню мети і завдань 

дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 

списку використаних джерел, що складає 308 найменувань і 8 додатків. 

Повний обсяг дисертації – 232 сторінки, з них – 180 сторінок основного 

тексту.  
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РОЗДІЛ 1. 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Історіографія дослідження 

У реалізації основних дослідницьких завдань автор спирався 

досягнення вітчизняної та зарубіжної історіографії, що існують на 

сьогодні. Якісне дослідження системи захисту державних секретів в 

Україні у 1919–1954 роках неможливе без здіснення історіографічного 

огляду літератури, що включає усі більш менш вагомі напрацювання, які 

принаймні опосередковано стосуються проблеми захисту державних 

секретів у зазначений період. Слід також звернути увагу на відсутність 

історіографічних напрацювань за темою дослідження. 

Предметом аналізу стали переважно праці, в яких використано як 

український матеріал, так і радянський або сучасний російський, оскільки 

в основу системи захисту державних секретів у радянській Україні були 

покладені нормативно-правові акти та рішення, ухвалені московським 

центром. У тексті дослідження поняття «державна таємниця», «військова 

таємниця», «службова таємниця», «партійна таємниця», які 

використовувалися (часто хаотично) у досліджуваний період, автор 

об’єднав поняттям «державні секрети», що відповідає законодавству 

останніх десятиліть існування СРСР. Так, наприклад, у постанові Ради 

Міністрів СРСР від 12 травня 1987 р. № 556-126 зазначалося, що 

«державними секретами» є відомості, які становлять державну і службову 

таємницю [56, арк. 29]. Терміни «державна таємниця», «військова 

таємниця», «службова таємниця» у тексті дослідження використані або у 

разі прямого цитування, або за необхідності їх виокремлення від терміна 

«державні секрети». 

Критеріями умовного поділу публікацій за періодами стали зміни 
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підходів до зазначеної теми з урахуванням проблемно-хронологічного 

принципу. Історіографію теми дослідження поділено на три періоди: перший 

– радянська сталінська доба, другий – радянська післясталінська доба, третій 

– пострадянський (з початку 1990-х років до теперішнього часу). Публікації 

тематично розподілені на історично-правові, з історії спецслужб і 

вузькоспеціальні, присвячені різним напрямкам захисту державних секретів.  

У першому періоді з’явилися праці публіцистичного спрямування. В 

Україні функція захисту державних секретів покладалася на спецслужби, 

тому історія їх діяльності є важливою для розуміння різнобічних напрямів 

захисту державних секретів. Проте довгий час у працях, присвячених 

спецслужбам, історія підмінялася розповідями про подвиги чекістів, 

романтику цієї професії, глорифікацією «червоного терору», трактуванням 

його як суворої необхідності, обумовленої діями численних ворогів. 

Історіографія першого періоду зорієнтована винятково на показ героїки 

чекістських органів, де висвітлено «боротьбу з контрреволюційними 

організаціями та шпигунством». Зокрема це праці Л. Бичкова «ВЧК в годы 

гражданской войны» [150], М. Корнатовського «Заговор против 

социалистической Родины» [215], Т. Самсонова «Войска ВЧК в 

гражданской войне» [256]. Наприклад, вже згадуваний Л. Бичков у своїй 

роботі основну увагу приділяє акціям Всеросійської надзвичайної комісії 

(далі – ВНК), спрямованим проти різних політичних партій і угруповань, 

заходам з розкладання окремих частин і з’єднань білих армій. Роботи 

післявоєнного періоду, зокрема Х. Ахметшина [133], В. Марухіна [228], 

присвячені окремим питанням захисту державних секретів, мали 

насамперед пропагандистсько-ідеологічний характер. 

У другому періоді література набула якісно нових рис. Йдеться 

передусім про істотне розширення тематики досліджень, їх джерельної 

бази, введення до наукового обігу нових документальних масивів. Останнє 

засвідчила монографія Д. Голінкова [177]. В основу названої праці лягли 

звіти, оперативні документи, архівно-слідчі справи, які до цього часу 
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практично не використовувалися дослідниками. Однак праця Д. Голінкова 

має яскраве ідеологічне забарвлення. Крізь призму партійного керівництва 

надзвичайними комісіями розглядав історію Всеукраїнської надзвичайної 

комісії (далі – ВУНК) В. Голіченко [178-180]. Причому дещо 

перебільшеним є його висновок про те, що органи ВУНК повністю 

перебували під контролем вищого політичного керівництва республіки. 

Водночас навіть побіжне ознайомлення з документами ЦК КПУ засвідчує, 

що останній в кращому випадку дублював схвалені у Москві рішення. 

Процесу становлення та розвитку кримінально-правового захисту 

радянських державних секретів були присвячені видані у 1950–1980 рр. в 

УРСР праці таких авторів-правників, як П. Михайленко, Д. Сусло [233-

235], А. Носенко, В. Жарій [237]. У РСФСР у цей період питання 

кримінально-правового захисту державних секретів розглядалися у праці 

В. Кудрявцева, П. Дагеля, С. Кєлиної [218]. 

У кінці 1950-х рр. виокремився історичний напрямок досліджень 

наукових працівників Комітету державної безпеки (далі – КДБ) СРСР, як-

от А. Велідова [151], В. Венедиктова [152], В. Клеандрової [209], які стали 

готувати наукові праці з історичної тематики, спираючись на радянську 

методологію. У 1977 р. КДБ СРСР видав офіційну фундаментальну з 

грифом «цілком таємно» «Историю советских органов государственной 

безопасности» за редакцією В. Чебрикова, яка містить значну кількість 

фактологічної інформації і як довідник важлива для кожного дослідника 

системи безпеки радянської влади [206]. Декілька років тому в Україні 

«Историю» розсекретили. Ще раніше це зробили країни Балтії. У більшості 

пострадянських країн книга залишається формально таємною, хоча її 

можна вільно завантажити з мережі інтернет у тому числі і в перекладі 

англійською мовою. Окремі питання організаційно-правового захисту 

державних секретів були відображені у 1980-ті роки у працях 

співробітників КДБ СРСР В. Алідіна [130], В. Буланкіна [149, с.46-63], 

І. Розанова у співпраці з Ф. Поповим [254]. 



 
 

13

Більшість публікацій знаходилась у закритих виданнях, що лише 

частково сьогодні розсекречені. Передусім це стосується 

узагальнювальних робіт, присвячених історії радянських органів 

державної безпеки. Автору не траплялося видань праць, які окреслюють 

історичні аспекти захисту державних секретів у працях співробітників КДБ 

СРСР, втім у деяких із них можна знайти інформацію про організаційні 

зміни структур ВНК, Державного політичного управління (далі – ДПУ), 

Об’єднаного державного політичного управління (далі – ОДПУ), 

Народного комісаріату внутрішніх справ (далі – НКВС), а також окремі 

питання контррозвідувального захисту державних секретів.  

Усі видання радянського періоду розглядали функціонування 

механізму радянської державної безпеки з позиції панівної ідеології та 

методології. До того ж питання захисту державних секретів розглядалися 

вкрай побіжно. Історичні аспекти захисту державних секретів не 

вивчалися. Праці, опубліковані у 1920–1980-х рр., лише визначили межі 

проблеми, ввели в науковий обіг окремі документи, свідчення сучасників. 

За часів СРСР у західному світі були спроби дослідити діяльність 

радянських спецслужб, зокрема таких авторів, як Джон Баррон [293], Емі 

Найт [294], але ці праці мали публіцистичний характер. Упродовж другого 

періоду відбувалося зародження історіографії зазначеної теми, накопичення 

первинних матеріалів і їх часткове узагальнення.  

З початком третього періоду розширилися пріоритети й акценти 

наукових досліджень. Вивчення системи захисту державних секретів у 

радянській Україні в 1919–1954 роках неможливе без дослідження політичної 

історії, аналізу тоталітаризму, діяльності вищих органів партійно-державної 

влади, порядку прийняття важливих політичних рішень.  

Для цього періоду характерним є розширення методологічного 

інструментарію, використання надбання не тільки пострадянських 

наукових шкіл, а й західних дослідників. Процес розсекречування архівних 

документів, що активно відбувається впровж останніх 10 років, істотно 
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розширив доступ дослідників до джерельної бази щодо радянського 

періоду нашої країни.  

Вивчення генезису надзвичайної секретності, системи захисту 

державних секретів у радянській Україні у 1919–1954 рр. неможливе без 

дослідження політичної і соціальної історії, аналізу тоталітаризму, 

діяльності вищих органів партійно-державної влади, порядку прийняття 

найважливіших політичних рішень, формування державної ідеології. 

Серед праць, в яких досліджуються зазначені питання, слід згадати 

фундаментальну колективну працю «Політична історія України. XX ст.: у 

6 т.» [251], дослідження С. Кульчицького «Комунізм і Україна: перше 

десятиріччя (1919–1928)», «Історичне місце української радянської 

державності», «УСРР в добу нової економічної політики (1921–1928 рр.). 

Спроба побудови концептуальних засад реальної історії» та «Червоний 

виклик. Історія комунізму в Україні від його народження до загибелі» 

[219-222].  

С. Кульчицький у своїх працях акцентує увагу на тому, що радянська 

модель державності мала тоталітарний характер і вирізнялась певними 

ознаками: державні інститути не тільки підкорили суспільство, але і 

почасти злилися з ним, утворивши унікальний симбіоз – 

державосуспільство. Особливого значення історик надає більшовицькій 

партії та радам, які разом створили тандем. Методами здійснення влади 

були терор, пропаганда, виховання. 

Серед наукових праць, виданих в Україні на початку 1990-х рр., 

варто назвати монографію А. Трубайчука «Брудершафт двох диктаторів» 

[270]. Праця вирізнялась широкою джерельною базою – насмперед це 

дослідження західних науковців, із якими український науковий загал, тим 

більш масовий читач, на початку 1990-х років не був знайомий. 

А. Трубайчук писав, що було створено своєрідну олігархічну конструкцію, 

де владу отримав новий клас – партійно-державна бюрократія. На чолі 

нової системи влади Сталін поставив контрольований лише ним самим 
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апарат партійної влади й надмірно роздуту охранку: ВЧК–ОГПУ–НКВС–

МДБ. У праці використано сукупність політологічних термінів: 

«тоталітарна олігархічна диктатура», «партійно-поліцейський режим 

геноциду народів». Але роз’яснення, обґрунтування цих термінологічних 

конструкцій не надається. 

Глибоким аналізом радянської влади епохи з-поміж інших 

вирізняються публікації Г. Біласа «Репресивно-каральна система в Україні. 

1917–1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз» [137], 

С. Білоконя «Масовий терор як засіб державного управління в СРСР 

(1917–1941 рр.)» [138], колективна праця В. Даниленка, Г. Касьянова, 

С. Кульчицького «Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки» [186] та інші.  

Для розуміння формування та функціонування радянської влади у 

міжвоєнну добу важливими є праці М. Дорошка, серед яких слід особливо 

виокремити монографію «Номенклатура: керівна верхівка Радянської 

України (1917–1938 рр.)» та статтю «Органи ВУЧК–ГПУ–НКВД у 

здійсненні контролю над компартійно-державною номенклатурою УСРР у 

1920–1930-ті роки» [188, 189]. У своїх працях М. Дорошко дає загальний 

портрет компартійно-радянської номенклатури. Він поєднав методи та 

концепції з різних дисциплін – історії, соціології, політології. Дослідивши 

формування радянської номенклатури, її еволюцію з 1917 р. до кінця 1930-

х рр., автор показав, що вищий щабель влади в Україні формував особисто 

Сталін і жорстко його контролював. Номенклатура постійно розросталась 

за рахунок нижчого щабля. До органів влади зазвичай висували людей із 

низьким рівнем освіти і культури, і це було не випадковістю, а свідомим 

кадровим підходом. Питання встановлення на території України 

радянської влади розглянули В. Іванов [203], П. Гай-Нижник [295], 

Л. Гриневич [184], а також автори колективної праці «Військове 

будівництво в Україні у ХХ столітті. Історичний нарис, події, портрети» 

[153]. 



 
 

16

Серед досліджень присвяченим питанням формування і 

функціонування радянської влади, зокрема їх державного механізму, 

необхідно зазначити публікації із серії «Історія сталінізму», виданої у Росії 

видавництвом «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН). З 

поміж усіх публікацій, виданих РОССПЭНом, особливо важливими для 

розуміння обставин виникнення надзвичайної секретності та місця 

державних секретів у системі безпеки радянської влади в СРСР є праці 

російського історика О. Хлевнюка «Политбюро. Механизмы политической 

власти в 1930-е годы», «Хозяин. Сталин и утверждение сталинской 

диктатуры» [276, 277], спільна праця О. Хлевнюка та британського 

історика Й. Горлицького ««Холодный мир. Сталин и завершение 

сталинской диктатуры» [278], праці американського історика Р. Даніелса 

«Взлет и падение коммунизма в России» [187], британського історика 

Р. Сакви «Коммунизм в России» [255], німецьких істориків В. Хеделера і 

Ш. Дицша «1940 – счастливый год Сталина» [274], російського історика 

О Зубкової «Послевоенное советское общество: политика и 

повседневность. 1945-1953» [202]. 

У цьому контексті варто також згадати праці того ж О. Хлевнюка 

«1937-й: Сталин, НКВД и советское общество» [275], В. Роговина «Конец 

означает начало» та «Мировая революция и мировая война» [252, 253]. 

Серед цих наукових розвідок найбільш ґрунтовними і відповідними до 

нашої теми є праці О. Хлевнюка. Особисту роль Й. Сталіна у встановленні 

надзвичайної секретності та тоталітарного режиму дослідив Д. Волкогонов 

у фундаментальній праці «Тріумф і трагедія. Політичний портрет 

Й.В. Сталіна» [156]. 

Окремі аспекти історії формування надзвичайної секретності в СРСР 

та зокрема режиму секретності у 20-х роках ХХ ст. у державних і 

партійних органах з наукових позицій без ідеологічної зашореності 

дослідила І. Павлова у монографії «Механизм сталинской власти: 

становление и функционирование» [242]. Питання забезпечення 
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секретності у більшовицькій партії досліджував Г. Куренков [223]. Місце 

державних секретів у системі безпеки радянської влади у СРСР розглянули 

Ю. Соболєв [264], Е. Баталов [135], А. Медушевський [231]. На думку 

Е. Баталова, радянська людина повинна була знати про політику тільки те, 

що, у розумінні влади, зобов’язана була знати, щоб функціонувати в якості 

стандартного легкозамінного «гвинтика» системи. 

Соціальні аспекти надзвичайної секретності радянської влади у 1930 

рр. досліджені американським істориком Шейлою Фіцпатрик в одному із 

розділів її монографії «Повседневный сталинизм. Социальная история 

Советской России в 30-е годы. Город» [287]. Історію соціальних аспектів 

режиму секретності у післявоєнний період в СРСР досліджували російські 

автори Н. Мельникова [232], Т. Хорохордіна [279]. На прикладі найбільш 

відомого закритого міста Арзамас-16 розглянули соціальні аспекти 

надзвичайної секретності у післявоєнні роки в СРСР В. Матюшкін [230], 

В. Каганський [207] та дисертант [166]. Діяльність цього міста з 1945 р. до 

нашіх днів спрямована на розробку і виробництво ядерної зброї, у зв’язку з 

чим воно зі всіма його установами і мешканцями перебуває в умовах 

суворої таємності. 

Оскільки в СРСР та радянській Україні функція захисту державних 

секретів і контролю за забезпеченням захисту державних секретів в усіх 

державних органах, підприємствах, установах і організаціях була 

покладена на органи державної безпеки, то історія їхньої діяльності вкрай 

важлива для розуміння різнобічних питань захисту державних секретів. 

Передусім автор звертав увагу на діяльність секретно-шифрувальних 

підрозділів органів держбезпеки, які відповідали саме за захист державних 

секретів. Також важливе значення для дослідження мали підрозділи, що 

забезпечували захист державних секретів в основних її продуцентах: 

військових формуваннях та оборонно-промисловому комплексі (далі – 

ОПК). Такими підрозділами були: особливі, економічні та 
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контррозвідувальні управління-відділи ВНК–ДПУ–ОДПУ–НКВС–НКДБ–

МДБ. 

Початок 1990-х років позначився активізацією досліджень з історії 

радянських спецслужб. Важливу роль у дослідженні цієї теми відіграє 

науково-документальний журнал «З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ». У 

його публікаціях досліджено кадрові, організаційні, правові та інші аспекти 

діяльності ВУНК–ДПУ–НКВС УСРР/УРСР, але тема захисту державних 

секретів, окрім статті В. Окіпнюка «Правові основи забезпечення режиму 

таємності органами ДПУ УСРР (20-ті – початок 30-х рр.)», залишилася поза 

увагою дослідників. Зазначена праця В Окіпнюка присвячена окремим 

питанням захисту державних секретів, зокрема фельд’єгерському зв’язку 

[240]. Діяльність особливих відділів, підрозділів ВНК–ОДПУ, 

відповідальних за контррозвідувальне забезпечення у військових 

формуваннях, дослідив О. Божко [142]. Але він розглядав організаційно-

правові аспекти їх діяльності не торкаючись питань захисту державних 

секретів. На питання взаємин керівництва НКВС України та Київського 

військового округу (далі – КВО) звернули увагу в своїх публікаціях 

С. Кокін у спільній праці з О. Пшенніковим [212] та В. Ченцов [282]. 

У 2000 р. Р. Подкур опублікував монографію «За повідомленням 

радянських спецслужб» [249], уваги заслуговують й інші праці цього 

дослідника [246, 248, 250]. У 2010 р. Р. Подкуром у співпраці з 

В. Ченцовим було видано дослідження «Документы органов 

государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов», присвячене 

джерелознавчому аналізу документів органів державної безпеки [247]. 

Дослідженню діяльності радянських спецслужб в Україні присвячена 

монографія В. Окіпнюка «Державне політичне управління УСРР (1922–

1934): історико-юридичний аналіз» та інші його праці [238; 239]. 

Серед характерних ознак сучасної української історіографії 

спецслужб слід звернути увагу на персоналії та біографії людей тієї епохи, 

у тому числі тих, хто здійснював репресії та був їх жертвою. Серед 
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досліджень цього аспекту проблеми – праці Ю. Шаповала [289, 290], 

С. Скотнікова [261], В. Золотарьова [194-197, 199-201], Ю. Шаповала у 

співпраці з В. Золотарьовим [288, с. 53-93],  В. Чиснікова [285, с. 362-373], 

Я. Тинченка [268, с. 5-61], А. Амонса у співпраці з Л. Авраменко [131]. У 

цьому переліку необхідно окремо згадати спільну роботу Ю. Шаповала та 

В. Золотарьова «Всеволод Балицький: особа, час, оточення» [288] та працю 

В. Золотарьова «Олександр Успенський: особа, час, оточення» [198] в яких 

автори крізь призму персоналій керівного складу органів державної 

безпеки та спираючись на архівні документи, відтворили роль таємної 

поліції в Україні у 20–30 рр. минулого сторіччя.  

У всіх працях цих істориків розглядаються як окремі постаті, так і 

колективний портрет чекістів. В цілому історики мають спільні погляди. 

До лав чекістів висувались люди із міщанських та селянських родин з 

низьким рівнем освіти і культури. Вони були ладні виконувати будь які 

команди згори, відрізнялись безпринципністю і жорстокістю, у тому числі 

до вчорашніх друзів, колег. У другій половині 1930-х років органи НКВС в 

Україні так само як і партійно-державні органи зазнали нищівних репресій, 

їх склад істотно оновився. М. Хрущов написав про Україну у 1938 р.: 

«Україною буцімто Мамай пройшов» [89]. Тоді була знищена уся верхівка 

керівних працівників на кількох рівнях. Таким чином Сталін створив 

абсолютно слухняний апарат влади.  

У 2013 р. вийшло фундаментальне дослідження А. Чайковського 

«Айсберг. З історії органів внутрішніх справ і державної безпеки», яке 

було підготовлено за участю науковців Національної академії внутрішніх 

справ України [280]. Розділи 4-7 цієї праці присвячені радянському 

періоду України. Основна увага зосереджена на внутрішній розбудові, 

формах і методах роботи, взаємодії та протистоянні і певним чином 

результатах діяльності органів внутрішніх справ і державної безпеки. 

Українська історіографія радянських спецслужб у сенсі об’єктивності та 
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науковості в цілому відрізняється від російської історіографії у кращий бік, 

але в чисельності значно поступається. 

Серед робіт іноземних істориків присвячених історії радянських 

спецслужб заслуговують на увагу праці російського історика В. Коровіна 

«История отечественных органов безопасности» [216], російського та 

голандського дослідників М. Петрова та М. Янсена «Сталинский питомец» 

– Николай Єжов» [245], того ж М. Петрова «Первый председатель КГБ 

Иван Серов» [244], А. Кокуріна у співавторстві з М. Петровим [211]. У 

спільній праці російського та шведського дослідників В. Хаустова та 

Л. Самуельсона «Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг.» фрагментарно 

відображені окремі питання захисту державних секретів [273]. Теж варто 

згадати праці з історії радянських спецслужб російських авторів 

В. Абрамова [129], В. Бортневського [144, с. 51-55], В. Жуковського [192], 

М. Тумшиса у співпраці з А. Папчинським [271], М. Черушева [284], 

О. Смислова [263]. 

Сучасна російська історіографія органів держбезпеки стрімко 

розвивається і нараховує сотні робіт різного ґатунку. Чільне місце донині 

займає ангажована науково-популярна література і публіцистика вихідців з 

КДБ–ФСБ, а також близьких до них осіб, які розповсюджують радянські 

штампи і міфологізовані погляди на чекістів і їхню діяльність. Більшість 

сучасних російських істориків спецслужб продовжують дослідження з 

використанням ідеологічних штампів радянських часів, особливо це 

помітно протягом останніх років. Наприклад, історія контррозвідувальних 

органів у Червоній армії у праці російського журналіста О. Бондаренка 

розглянута з позицій апологетики особливих відділів, військової 

контррозвідки «СМЕРШ», втім у подібних працях можна знайти і певну 

корисну фактологічну інформацію [143]. Те ж саме можна сказати про 

праці О. Колпакіді у співавторстві з М. Сєряковим «Щит и меч» [214], 

О. Колпакіді у співавторстві з А. Севером «КГБ» [213], О. Мозохіна 

«Право на репресії: внесудебные полномочия органов государственной 
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безопасности» [236], А. Севера «Смерть шпионам!», Военная 

контрразведка СМЕРШ в годы Великой Отечественной» [258], 

І. Симбірцєва «Спецслужбы первых лет СССР. 1923–1939» [259] та про 

багато інших сучасних російських праць, які мають відчутний відбиток 

радянської методології та відповідного світогляду. До того ж у 

О. Колпакіді один і той же текст може блоками повторюватися у різних 

його працях. 

Діяльність органів ВНК–ОДПУ–НКВС із захисту державних секретів 

у Червоній армії та на флоті, а також у військовій промисловості є 

малодослідженою, але не залишеною без уваги науковцев. 

Найгрунтовнішною роботою на цю тему є монографія «Органы 

государственной безопасности и Красная армия» російського історика 

спецслужб О. Здановича. В окремому розділі монографії він розглянув 

роль органів ВНК–ОДПУ у реалізації заходів щодо захисту державних 

секретів у Червоній Армії за період 1921–1934 рр. [193]. Праця 

О. Здановича відрізняється науковістю, поміркованою глорифікацією 

радянських спецслужб, широким використанням архівних джерел 

(щоправда за обмежений період), недоступних для українського 

дослідника.  

Діяльності радянського ОПК присвячені праці російських істориків 

А. Соколова «От военпрома к ВПК: советская военная промышленность. 

1917–июнь 1941гг.» [266] та Н. Симонова «Военно-промышленный 

комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, 

структура, организация производства и управление» [260], а також 

шведського історика Л. Самуельсона «Красный колосс. Становление 

советского военно-промышленного комплекса. 1921–1941» [257]. Автори 

цих праць торкнулися (хоча й побіжно) питань захисту державних секретів 

в оборонній промисловості.  

Питання діяльності органів ВНК–ДПУ–ОДПУ–НКВС щодо захисту 

секретів у військових формуваннях та ОПК досліджені у працях 
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дисертанта «Діяльність органів ВНК–ОДПУ по захисту державних 

секретів у Червоній армії та радянському ВПК (1918–1927 рр.)», «ОДПУ та 

захист державних секретів у Червоній армії та оборонно-промисловому 

комплексі (1928–червень 1934 рр.)», «НКВС і захист державних секретів у 

Червоній армії та оборонно-промисловому комплексі (липень 1934–

1936 рр.)» [160, с. 56-67; 167, с. 36-47; 165, с. 22-29]. Захисту державних 

секретів у 1937–1938 рр. присвячена інша робота дисертанта «Захист 

державних секретів та шпигуноманія у роки «великого терору» (1937–

1938 рр.)» [163, с. 22-34]. 

З 5 травня 1921 р. по 25 грудня 1936 р. головною криптографічною та 

режимно-секретною службою СРСР був Спецвідділ, який всі ці роки 

очолював Г. Бокий. Зважаючи на колоритну особистість начальника 

Спецвідділу та окремі специфічні завдання, що перед ним стояли, цей 

підрозділ спецслужби привертав увагу багатьох дослідників і 

популяризаторів історії. Втім більшість з них цікавились різними 

містичними розробками Спецвідділу. Адже той, окрім іншого, займався ще 

й науковими дослідженнями сонячної активності, парапсихології, уфології, 

масонства, снігової людини, всього паранормального тощо. Приблизно 

дев’яносто відсотків публікацій про Спецвідділ присвячені саме цьому 

аспекту його діяльності. Спрямованість більшості з них можна 

охарактеризувати як дещо середне між науково-популярною та «жовтою». 

Серед авторів кращих публікацій, які все ж не обминули криптографічну 

діяльність Спецвідділу, назвемо російських дослідників В. Бережкова 

[136], О. Грейга [183], А. Первушина [243], Є. Шошкова [292, с. 36-41]. 

Особливу увагу криптографічній діяльності Спецвідділу було 

приділено у роботах Т. Соболєвої [265], В. Бабієвського у співпраці з 

Л. Бутирським та Д. Ларіним [134], Д. Кана [208]. Найбільш ґрунтовною з-

поміж них є робота Т. Соболєвої. Інші автори у своїх роботах некритично 

запозичували багато її матеріалу. Наприклад, Т. Соболєва написала про 

Ф. Ейхманса (1897 р.н.), що на початку 1920 рр. він був старим латиським 
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більшовиком і видатним шифрувальником. Відтак десятки авторів (майже 

всі, хто писав про Спецвідділ) повторювали це після неї. У цих публікаціях 

є тільки згадка, що окрім іншого Спецвідділ займався і захистом 

державних секретів. 

Є тільки дві праці, присвячених саме діяльності Спецвідділу у сфері 

захисту державних секретів: Є. Жирнова «Советская грифомания» 

[191, с. 64-69] та дисертанта «Як спецвідділ Гліба Бокого охороняв 

радянську таємницю» [174, с. 34-46]. Також діяльність Спецвідділу та 

інших секретно-шифрувальних підрозділів органів державної безпеки 

радянської влади у 1921–1945 рр. розглянута в іншій праці дисертанта 

«Cекретно-шифровальные подразделения органов госбезопасности СССР 

и охрана государственных секретов (1921–1945)» [172, с. 92-101]. 

Питанням захисту державних секретів, боротьби зі шпигунством, взаємодії 

між Наркоматом оборони та особливими відділами НКВС присвячена 

стаття дисертанта «Боротьба зі шпигунством і захист державних секретів в 

Україні напередодні Другої світової війни (січень–серпень 1939 р.)» 

[157, с. 30-39].  

Процесу становлення та розвитку кримінально-правового захисту 

державних секретів присвячена спільна праця В. Шлапаченка, 

О. Шамсутдінова та дисертанта «Становлення та розвиток кримінально-

правової охорони державної таємниці в Україні» [291]. Значну увагу 

автори приділили правовому забезпеченню цього процесу та питанням 

кримінальної відповідальності за розголошення державних секретів. 

Окремі питання кримінально-правового захисту державних секретів 

розглянув у навчальному посібнику «Військові злочини» М. Хавронюк 

[272]. 

Процес становлення органів захисту державних секретів у 

радянській Україні досліджував О. Ботвінкін [145, с. 36-47; 147, с. 122-

129; 148, с. 251-255]. Деякі питання захисту державних секретів у 

міжвоєнний період окреслив В. Козенюк [210, с. 95-98]. Матеріали, що 
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містяться в працях окремих науковців сучасності, були узагальнені 

А. Гузом при підготовці навчального посібника для студентів, що 

навчаються за спеціальністю «Організація захисту інформації» [185].  

Окремі питання історії організаційно-правового захисту державних 

секретів у СРСР вивчали російські дослідники С. Чертопруд [283, 307], 

В. Македонська, С. Конєв, М. Погожин, О. Хохлов [225, с. 144-

148; 226, с. 38-42; 227, с. 13-22]. Порядок віднесення відомостей до 

державних секретів у 1920-ті рр. розглянув російський дослідник 

М. Волковський [155]. Діяльності секретно-шифрувальних підрозділів у 

Червоній/Радянській армії присвячена стаття С. Богданова «Особая служба 

генерального штаба» [141]. Історію фельд’єгерської служби у 1941–

1945 роках дослідив М. Трифанов [269]. 

Однак наукове дослідження, в якому було б висвітлено 

організаційно-правове забезпечення та основні етапи діяльності державних 

органів у сфері захисту державних секретів в Україні до 2008 р., було 

відсутнє. Цю прогалину частково заповнили колективні праці «Історія 

охорони державної таємниці в Україні» [146] та «Державна таємниця як 

складова національної безпеки України» [158]. Під час їх написання були 

використані документи Галузевого державного архіву Служби безпеки 

України (далі – ГДА СБУ) та окремі праці дослідників із навчальних та 

наукових установ КДБ СРСР. У 2012 р. вийшов у світ «Нарис історії 

охорони державної таємниці», колективна праця вітчизняних дослідників 

Б. Бернадського, О. Ботвінкіна та дисертанта, яка стала спробою на основі 

комплексного аналізу архівних джерел і літератури узагальнити досвід 

захисту державних секретів на території України у різні історичні епохи з 

найдавніших часів до 1999 р. [164]. Однак у цій праці періоду радянської 

влади присвячено мало уваги.  

Історію режимних обмежень на пересування та проживання радянських 

громадян досліджували вітчизняні науковці Т. Вронська та С. Кульчицький, 

зокрема у працях «Радянська паспортна система» та «Режимно-
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обмежувальні заходи органів на визволеній території України під час 

Великої Вітчизняної війни та в перші повоєнні роки» [175, 176]. 

Імміграційну й еміграційну радянську політику та інші радянські обмеження 

на пересування громадян досліджував російсько-американський історик 

Ю. Фельштинский, зокрема у праці «К истории нашей закрытости» [286]. 

Окремі питання режимних обмежень у радянській владі на пересування, 

засоби передачі інформації (включно з поштовими голубами) дослідив 

російський дослідник М. Волков [154].  

Історії цензури у радянській період 1919–1954 рр. присвячено значну 

кількість праць. Серед них можні виділити праці українських дослідників 

В. Литвиненка та В. Огородника «Відділи військової цензури та 

політичного контролю НКВС-НКДБ у Червоній армії та Військово-

морському флоті (кінець 1930-х – березень 1946 рр.)» [224], В. Масненка 

«Цензура в підрадянській Україні 20-х років: система, інституції, 

репресивна політика» [229, с. 81-90], Т. Стоян «Система політичної 

цензури в УРСР у 1920–1930 рр.» [267]; російських дослідників А. Блюма 

«Советская цензура в эпоху тотального террора, 1929–1953» та «За 

кулисами «Министерства правды». Тайная история советской цензуры. 

1917–1929» [139,140], Т. Горяєвої «Политическая цензура в СССР. 1917–

1991» [182], Г. Жиркова «История цензуры в России XIX–XX вв.» [190]. В 

усіх цих працях розглядалася політична цензура і лише побіжно згадується 

цензура, спрямована на захист державних секретів,  

Таким чином, аналіз історіографічного доробку засвідчує сталий 

науковий інтерес до всебічних наукових досліджень радянського періоду 

1919–1954 рр. в Україні. Водночас проблематика захисту державних 

секретів залишається малодослідженою. Наявний доробок фахівців з цієї 

теми не дає цілісного уявлення про систему захисту державних секретів. 

Історіографічний огляд дозволяє, на думку автора, пересвідчитися, що 

потреба у проведенні спеціальних досліджень із зазначеной теми є 

актуальною. 
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1.2. Джерельна база та методи дослідження 

Джерельна база дисертаційної праці складається з маловідомих 

архівних документів (переважно нещодавно розсекречених); 

опублікованих документів, обмеженого кола мемуарів, газетних 

передовиць. Найважливішим джерелом дослідження стали архівні 

документи, що вперше введені дисертантом до наукового обігу. Основні 

документи, які характеризують предмет дослідження, вивчалися в 

Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України 

(далі – ЦДАВО) та ГДА СБУ. У ЦДАВО автором опрацьовано справи 

чотирьох фондів: ф. 2. – «Ради народних комісарів УСРР/УРСР», в якому 

використано документи Ревтрибуналу [1, 2], протокол засідання Малої ради 

комісарів УСРР щодо діяльності ДПУ УСРР [3], постанови Ради народних 

комісарів про створення секретно-шифрувального підрозділу ДПУ УСРР про 

секретну кореспонденцію центральних установ УСРР та впровадження 

першої української інструкції щодо секретного діловодства [4-6]; ф. 30. – 

«Наркомату фінансів УСРР/УРСР», де використано окремі документи ДПУ 

УСРР за 1924–1926 рр. у листуванні з питань захисту державних секретів, які 

не збереглися в архівах спецслужб [7, 8]; ф. 166. – «Наркомату освіти 

УСРР/УРСР», з якого використано документи щодо політичного контролю і 

цензури [9, 10]; ф. 183. – «Південного районного управління з оперативного 

планування та регулювання військових перевезень» – використано 

документи щодо фельд’єгерського зв’язку ДПУ УСРР, правила його роботи 

та відповідна інструкція [11]. 

Головним джерелом дослідження стали архівні документи Галузевого 

державного архіву Служби безпеки України, в якому опрацьовано справи 

трьох фондів: ф. 3. – «5-го управління МДБ–КДБ УРСР», з якого 

використано доповідні записки та спеціальні повідомлення щодо захисту 

державних секретів в УРСР за період з 1947 по 1954 рр. [12, 13]. 

Ф. 9 – «Нормативно-розпорядчі документи ВНК–КДБ СРСР та 

УСРР/УРСР», у якому зберігаються окремі організаційно-розпорядчі 
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документи керівництва органів держбезпеки УРСР (з 1921 р.), 

організаційно-розпорядчі документи керівництва органів держбезпеки 

СРСР та УСРР/УРСР (з 1934 р.). Найбільш повно представлені документи 

за період після 1946 р. Всього у цьому фонді зберігається 971 справа 

постійного зберігання за 1921–1991 рр. Справи фонду містять накази, 

вказівки, директиви, розпорядження, циркулярні листи, огляди, 

орієнтування, протоколи колегій тощо. Практично не збереглися 

організаційно-розпорядчі документи органів державної безпеки 1919 – 

першої половини 1930-х рр. Є всі види організаційно-розпорядчих 

документів органів безпеки, починаючи з 1937 р.  

У ф. 9 велася подвійна паралельна нумерація справ, тобто за 

більшістю поточних номерів є 2 справи. Документи, видані центральним 

апаратом органів держбезпеки СРСР, зберігаються у справах, номери яких 

мають додаткові літери «сп». Ці справи сформовані значною мірою за 

умовною хронологією. Наприклад, у справі, в якій зберігаються переважно 

документи за 1950–1980 рр., можна знайти документи 1930–1940 рр. 

Справи, що містять документи, видані органами держбезпеки УСРР/УРСР, 

пронумеровані без літер. Дисертант у цьому дослідженні позначив номери 

цих справ додатковою літерою «у», щоб була можливість чітко відрізнити 

дві справи з однаковим номером. Як правило у цих справах документи 

зберігаються у хронологічному порядку. За період 1919–1954 рр., справи 

фонду № 9 розсекречені. Всі вони переглянуті фронтально. Також 

переглянуто багато справ періоду 1955–1991 рр., в яких були знайдені 

окремі документи 1930–1954 рр. Приблизно чверть справ фонду № 9 

містять документи 1919–1954 рр.  

З фонду № 9 використано: а) накази Центрального управління 

надзвичайних комісій України по боротьбі з контрреволюцією, 

спекуляцією і посадовими злочинами та ДПУ УСРР з питань захисту 

державних секретів, фельд’єгерского зв’язку, кадрових призначень за 

1920–1924 рр. [14, 15]; б) директиви, накази, вказівки ДПУ та НКВС УСРР 
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з питань протидії шпигунству, втрат секретних документів, порушень 

режиму секретності та кадрових призначень за 1933–1936 рр. [28, 29, 33-

35, 37, 38]; в) організаційно-розпорядчі документи, що видавались 

НКВС/НКДБ УСРР/УРСР за 1937–1944 рр. з питань захисту державних 

секретів, боротьби зі шпигунством, кадрових призначень [16-32, 36, 39-41]; 

г) документи видані Спецвідділом при ОДПУ: «Перелік питань цілком 

таємного, таємного і такого, що не підлягає оголошенню» 1926 р. та 

доповнення 1928 р. до нього, «Інструкція з секретного діловодства» 1928 р. 

[42]; д) «Положення про централізований облік агентів та інформаторів», 

«закритий лист» Г. Ягоди, постанова ЦВК і РНК СРСР № 12/1487 «Про 

в’їзд та проживання в прикордонних смугах», наказ НКВС СРСР 1939 р. 

«Про роботу особливих відділів НКВС СРСР» р.[43, 44]; е) директива 3-го 

спецвідділу та 7-го відділу 1-го управління НКВС СРСР 1938 р. «Про 

порядок допуску до секретних документів» та наказ НКВС СРСР 1939 р. 

«Про порядок допуску до секретних робіт на особливо режимних 

підприємствах», наказ НКВС СРСР 1936 р. «Правила перебування і 

пересування іноземних туристів на території Союзу РСР» 1936 р. [45, 46]; 

є) накази НКВС СРСР, Наркомату оборонної промисловості (далі – НКОП) 

СРСР, Наркомату важкої промисловості (далі – НКВП) СРСР щодо 

охорони оборонних підприємств 1938 р. [47]; ж) «Інструкція з ведення 

секретної і мобілізаційної робіт і діловодства в установах і на 

підприємствах» та «Перелік найголовніших відомостей, що становлять 

державну таємницю» 1940 р., «Інструкція про політичний контроль, що 

здійснюється на контрольно-перепускних пунктах», та «Інструкція про 

порядок цілком таємного контролю поштово-телеграфної 

кореспонденції» 1939 р., «Положення про секретно-шифрувальні 

підрозділи» 1941 р., «Інструкція про порядок здійснення фотографічних і 

кінематографічних зйомок, а також замальовок на території СРСР 

співробітниками іноземних дипломатичних і консульських представництв 

в СРСР, іноземними туристами та іншими іноземцями» 1953 р. [48-51]; 
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з) «Перелік найголовніших відомостей, що становлять державну 

таємницю», «Інструкцію із забезпечення збереження державної таємниці в 

установах і на підприємствах СРСР» 1948 р., «Перелік відомостей, 

заборонених до опублікування у відкритому друці і на радіо» 1949 р. 

[52, 54]; і) інші організаційно-розпорядчі документи за темою 

дослідження, що видавались НКВС, МВС, НКДБ, МДБ СРСР за 1935–1954 

рр. [53, 55, 57-60]. 

Ф. 12. – «Особові справи колишніх співробітників органів державної 

безпеки», з якого використано особові справи та послужні картки керівників 

та провідних співробітників секретно-шифрувальних підрозділів ДПУ–

НКВС–НКДБ–МДБ радянської України Е. Барг-Давидова, П. Веретеннікова, 

М. Власенка, І. Гриценка, М Дорфмана, С. Захарова, І. Нечая, Г. Ніколашкіна, 

М. Перепеляка, К. Положинського, А. Рижова, Л. Словінського, В. Хренова, 

М. Шашкова та інших [61-81]. 

Вивчення та використання згаданих унікальних документів дозволило 

не лише скласти загальне уявлення та виявити особливості щодо 

концептуальних підходів політичної верхівки держави до проблеми 

визначення режиму секретності, ролі і місця спецслужб у системі захисту 

державних секретів, а й реконструювати заходи щодо забезпечення захисту 

державних секретів. 

Важливим джерелом для дослідження є опубліковані акти вищих 

органів влади СРСР та УСРР/УРСР, НКВС СРСР, Наркомату оборони 

СРСР, кримінальні кодекси УСРР/УРСР [106, 107, 109-120, 123-127]. 

Використано окремі офіційні редакційні статті радянських газет за 1937 р. 

[108, 121, 122, 128]. 

Цінною джерельною базою для дослідження історії радянських 

спецслужб є довідники, збірники документів. Це довідники, підготовлені 

М. Петровим та О. Кокоріним, «Луб’янка. ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–

МГБ–МВД–КГБ. 1917–1960. Справочник» [84] та «Лубянка. Органы ВЧК–

ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 1917–1991. Справочник» [85], 
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М. Петровим та В. Скоркіним «Кто руководил НКВД. 1934–

1941: справочник» [83]. Останній з цих довідників підготовлений 

М. Петровим «Кто руководил органами Госбезопасности. 1941–1954гг. 

Справочник» вийшов у 2010 р. [88] У 2003–2004 рр. Міжнародним фондом 

«Демократія» було видано два збірника документів із діяльності 

радянських органів безпеки: «Лубянка. Сталин и ВЧК–ГПУ–ОГПУ–НКВД. 

Январь 1922–декабрь 1936» [87] та «Лубянка. Сталин и Главное 

управление госбезопасности НКВД. Архив Сталина. Документы высших 

органов партийной и государственной власти. 1937–1938» [86]. 

Широка документальна база, введення в науковий обіг ряду нових 

архівних матеріалів містяться у книзі Ю. Шаповала, В. Пристайка, 

В. Золотарьова «ЧК–ГПУ–НКВД в Україні: особи, факти, документи» [91]. 

Використовуючи недоступний раніше фактичний матеріал, автори 

розповідають про долі відповідальних працівників ЧК–ГПУ–НКВД 

України, роблять спробу крізь призму їхніх біографічних даних розкрити 

основні етапи розвитку та діяльності органів державної безпеки в Україні. 

Певна увага приділяється і їхній структурі, хоча детально вона не 

розглядається. Також були використані збірники документів: «Київ: війна, 

влада, суспільство. 1939–1945 рр. (за документами радянських спецслужб 

та нацистської окупаційної адміністрації)» [82], «Политическое 

руководство Украины. 1938–1989» [89], «Радянські органи державної 

безпеки у 1939–червні 1941 р.» [90]. 

Першими історіографами радянських спецслужб стали безпосередні 

організатори та керівники ВНК–ВУНК, які прагнули не лише розкрити 

основні напрямки роботи, а й ідеологічно і морально обґрунтувати їх, 

виправдати свої дії на тлі вітчизняної історії. Саме цим позначені праці 

Н. Антипова, М. Лациса, Я. Петерса та інших, написані з позиції 

невиправданої ідеалізації зусиль надзвичайних комісій. [93, 97-102]  

Окремо слід згадати відомого у 1920-ті рр. чекіста С. Дукельського, 

який всю Громадянську війну прослужив на відповідальних посадах в 
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особливих відділах та його працю «ЧК на Украине» [95]. Як стверджував 

вже згадуваний історик Ю. Фельштинський, книга С. Дукельського була 

видана у Харкові у 1923 р., проте в продаж не надійшла. За вказівкою з 

Москви практично весь тираж книги був знищений, і лише перша частина 

історичної праці С. Дукельского в невеликій кількості примірників 

поширювалася серед високопоставлених партійних і чекістських 

керівників. С. Дукельський фактично сам «засудив» до знищення другу 

частину своєї книги, коли написав у передмові, що матеріали про роботу 

ВЧК–ГПУ «не могли бути використані, почасти через те, що несвоєчасна 

поява на світ цих матеріалів могла перешкодити подальшій боротьбі з 

ворогами революції...». Опублікована Ю. Фельштинським праця 

С. Дукельского теж є важливим джерелом для історіографії радянського 

періоду України. 

Раніше від спецслужбістів увагу на проблему захисту секретних 

відомостей звернули військові, яким належать перші теоретичні 

напрацювання щодо захисту cекретних відомостей. Так, на початку 1921 р. 

помічником командувача Західним фронтом М. Какуриним було видано 

посібник «Військова таємниця» [96]. У 1924 р. викладач Військової 

академії М. Варфоломєєв видав посібник «Техніка штабної служби: 

оперативна служба військових штабів у воєнний час», в якому цілий розділ 

присвятив питанню захисту секретних відомостей [94]. 

Надзвичайну таємність в Країні Рад помічали й іноземні гості, такі, 

як американський інженер Роберт Робінсон та американський письменник 

і журналіст Джон Стейнбек, спогади яких теж використані автором при 

роботі над дослідженням [104, 105]. Автор послуговувався також 

електронними ресурсами, як-от профільні сайти «Agentura.ru», «История 

цензуры», «История секретных и шифровальных органов Вооруженных 

сил» [305, 299, 298] та знайдені автором лише в електронному вигляді 

окремі статті та опубліковані документи [295, 298-304, 306, 308]. 

Використання загальнонаукових методів (аналізу, синтезу, 
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індуктивного, дедуктивного і порівняння) дозволило дослідити об’єктно-

предметну сферу захисту державних секретів у радянській Україні у 1919–

1954 роки з урахуванням політичних, економічних, соціальних чинників, що 

впливали на процес віднесення відомостей до державних секретів.  

Використання історичних методів (історико-порівняльного, історико-

типологічного, історико-системного) дає змогу вивчити суперечливий і 

багатогранний характер предмета дослідження з урахуванням конкретних 

умов. Користуючись методами джерелознавчого аналізу і системного 

підходу вдалося узагальнити вже виявлені та описані історичні факти, 

сформулювати загальне завдання дослідження, визначити тенденції та 

закономірності, пояснити явища, зробити відповідні висновки.  

Для зручності дослідження особливостей і закономірностей 

історичних процесів здійснена наукова періодизація історії. Автор 

запропонував розділити період дослідження на два хронологічно 

послідовних періоди захисту радянських державних секретів. Перший 

(1919–1927 рр.) – період становлення радянської системи захисту 

державних секретів в УСРР в умовах воєнного комунізму і нової 

економічної політики. Другий (1928–1954 рр.) – період військово-

мобілізаційної моделі розвитку радянської економіки, тоталітарно-

репресивного режиму, Другої світової війни та перших повоєнних років.  

Висновки за розділом 1. 

Встановлено, що у вітчизняній і зарубіжній історіографії накопичено 

певний матеріал з проблем діяльності радянських спецслужб загалом і 

захисту державних секретів зокрема. Однак дослідження, що присвячені 

становленню і розвитку системи захисту державних секретів у радянській 

Україні відсутні. Проведення  комплексного дослідження з даної тематики є 

досить актуальним, воно виконано з україноцентричним підходом на 

противагу російським великодержавницьким позиціям. Використаний під час 

підготовки дисертації багаторівневий комплекс джерел є достатньо 

репрезентативним і дозволив досягнути поставленої мети та вирішити 
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завдання дослідження. Наявна методологія історичного дослідження 

дозволила в повному обсязі виконати завдання дослідження. 
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РОЗДІЛ 2. 

СТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ 

ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ В УСРР У 1919–1927 РОКАХ  

 

 

Після наступу Червоної армії радянська влада до травня 1919 р. була 

поширена майже на всій території України у межах колишньої Російської 

імперії. Тимчасовий робітничо-селянський уряд декретом від 6 січня 

1919 р. відмінив встановлену Центральною Радою назву держави 

Українська Народна Республіка і затвердив іншу, на зразок Російської 

Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки (далі – РСФРР), 

офіційну назву Українська Соціалістична Радянська Республіка (далі – 

УСРР). Відповідно до декрету від 29 січня 1919 р. уряд почав називатися 

теж на зразок російського – Рада Народних Комісарів УСРР [203, с.45]. 

УСРР була формально проголошена як «окрема держава» у Харкові на III 

Всеукраїнському з’їзді рад 6–10 березня 1919 р., коли було ухвалено 

першу конституцію УСРР. З’їзд обрав Всеукраїнський центральний 

виконавчий комітет (далі – ВУЦВК), який працював між з’їздами і 

наділявся законодавчими та контрольними функціями.  

На з’їзді було затверджено склад уряду РНК УСРР. Була створена 

постійно діюча Президія ВУЦВК на чолі з Г. Петровським, яка за 

первісним задумом мала виконувати поточну роботу й готувати 

законопроекти. Але досить швидко її повноваження розширилися. Зокрема 

в період між сесіями вона затверджувала постанови РНК УСРР, 

призначала народних комісарів, керівників державних комітетів, 

розглядала клопотання про помилування тощо. Остаточно Конституція 

УСРР була затверджена ВУЦВК на засіданні 14 березня 1919 р. [295]. 

У зв’язку з наступом військ Денікіна з півдня, а також просуванням із 

заходу об’єднаних військ Директорії та Української Галицької армії 

радянське будівництво було тимчасово призупинене. Відбулась 
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перебудова органів влади й управління відповідно до воєнних умов. 30 

квітня 1919 р. було створено Раду робітничої й селянської оборони УСРР 

(далі – Рада оборони). Рада оборони здійснювала оперативне управління 

країною, видавала декрети й постанови, створювала різні комісії, 

призначала «особливоуповноважених», наділяючи їх надзвичайними 

правами. Рада оборони створювала комітети оборони також у губернських 

центрах. Однак надзвичайні заходи не допомогли більшовикам утримати 

владу. Український радянський уряд 30 вересня 1919 р. евакуювали до 

РСФРР.  

Відновлення радянських органів влади відбулося протягом листопада 

1919–лютого 1920 рр. у формі надзвичайних органів – революційних 

комітетів (ревкомів). 11 грудня 1919 р. на спільному засіданні Президії 

ВУЦВК та РНК УСРР був створений Всеукраїнський революційний 

комітет на чолі з Г. Петровським, який уособлював найвищу законодавчу й 

виконавчу владу та був повністю орієнтованим на Москву. До призначення 

в УСРР, Г. Петровський був наркомом внутрішних справ РСФРР та одним 

із організатором ВНК. Петровський належав до тієї частини партійного і 

державного апарату УСРР, яке орієнтуючись на Москву, повністю 

відкидало ідею українських націонал-комуністів про можливість існування 

української радянської державності. 

За погодженням із губернськими комітетами КП(б)У та 

командуванням Червоної армії створювалися губернські ревкоми. А ті за 

сприяння політвідділів діючої армії засновували повітові ревкоми. З 

підписанням у червні 1919 р. «воєнно-політичного союзу» між УСРР та 

РСФСР (декрети ВЦВК від 1 червня 1919 р. та ВУЦВК від 14 червня 

1919 р.) українські військові формування у складі Червоної армії були 

ліквідовані [153, с. 97]. 

Наприкінці лютого 1920 p. знову почали діяти вищі органи державної 

влади й управління ВУЦВК і РНК УСРР. Невдовзі розпочалися вибори до 

місцевих Рад, які завершились у квітні 1920 р. Губернські та інші місцеві 
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з’їзди Рад сформували власні виконавчі комітети – виконкоми, які 

замінили на місцях ревкоми. Більшовицька влада, зруйнувавши залишки 

попередніх судових та правоохоронних структур, велику увагу приділяла 

створенню органів захисту власного режиму. 

Функція придушення опору диктатурі пролетаріату покладалася на 

революційні трибунали, які створювалися по одному на губернію. На 

розгляд трибуналів передавалися справи про контрреволюційні злочини, 

шпигунство, посадові злочини, спекуляцію, а з 1920 р. також справи про 

бандитизм, розбій, крадіжки тощо. Вони діяли за спрощеною процедурою 

відповідно до Положення про революційні трибунали від 23 січня 1918 р. 

Щоправда, передбачалося здійснення попереднього слідства особливими 

народними слідчими, функцій обвинувачення – обвинувачами, захисту – 

правозаступниками [234, с. 8]. 

Для боротьби з контрреволюційними, військовими та іншими 

злочинами у Червоній армії створювалися військові трибунали, порядок 

діяльності яких визначався Положенням про особливі військові трибунали 

від 11 грудня 1918 р. При винесенні вироку члени трибуналів керувались 

«революційною свідомістю», яка згідно зі ст. 25 Положення була «єдиним 

джерелом судочинства» [1, арк. 16]. 

Особливу роль у боротьбі насамперед з політичними ворогами 

більшовиків відігравала ВУНК, основною метою створення якої була 

боротьба з політичними противниками революції (контрреволюцією), 

саботажем і службовими злочинами, а також виявлення і ліквідація 

іноземних агентів [203, с. 49]. На чолі цієї комісії став посланець Москви, 

професійний революціонер, більшовик І. Шварц. Згодом його змінив 

М. Лацис, також московський посланець. Слід зазначити, що органи 

безпеки в Україні завжди діяли під жорстким контролем ВНК, 

безпосередньо підпорядкованої ЦК РКП(б), а потім ОДПУ–НКВС–НКДБ–

МДБ, що робило їх слухняним знаряддям у руках московського 

керівництва проти українського народу. Це визнавав В. Ленін, який у 
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записці до голови ВУНК М. Лациса від 4 червня 1919 р. відзначав: 

«Каменєв говорить і заявляє, що кілька видних чекістів підтверджують, що 

на Україні Чека принесла тьму зла, будучи створеною надто рано і 

впустивши в себе дуже багато таких, що примазалися» [101, с 338]. 

У березні 1919 р. також були створені органи ВУНК на місцях  

відповідно до постанови більшовицького уряду України «Про 

всеукраїнську, фронтову і місцеві надзвичайні комісії [288, с. 20]. 9 

березня 1919 р. ВУНК прийняла рішення про організацію в Україні 

особливих відділів за зразком тих, що діяли в РСФРР, після чого почала 

формувати підпорядковані їй особливі відділи у військових частинах 

Українського фронту. На зазначені органи поширювалась дія прийнятих 

урядом РСФРР та ВНК нормативно-правових актів.  

 

2.1. Організаційно-правові заходи зі створення системи захисту 

державних секретів 

Запекла боротьба більшовиків за утримання влади в умовах 

національно-визвольних змагань в Україні та громадянської війни у 

більшовицькій Росії перетворила завдання захисту державних секретів в одне 

з найважливіших. В умовах гострого збройного протистояння очільники 

радянської влади вдавалися до відповідних заходів у військових 

формуваннях, концентрували свої зусилля на дотриманні військової 

таємниці, встановлювали відповідні режимні обмеження у роботі з 

документами. Окрім суто мілітарної сфери, у зв’язку з випадками витоку 

таємної інформації, радянське керівництво звернуло увагу і на дотримання 

режиму секретності в партійному апараті. Звичайно, певний витік 

інформації згори вниз мав місце, проте репресивна машина придушення 

«ворожих голосів» і класово-ворожої інформації працювала жорстко [264]. 

Питання розголошення секретних відомостей були предметом 

обговорень на засіданнях вищих органів більшовицької партії. Так, на 

засіданні Політбюро восьмого листопада 1919 р., на якому були присутні 
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В. Ленін, Й. Сталін, Л. Троцький, Л. Каменєв, М. Крестинський, 

розглядалася заява Сталіна про те, що деякі відомості про засідання ЦК, 

«хоча і в дуже спотвореному вигляді, доходили якимось шляхом до 

ворогів» [223, с. 82-83].  

Така постановка питання була своєчасною: на території, яка була під 

контролем червоних, діяло безліч агентів розвідувальних органів 

антибільшовицьких урядів і білих армій. Крім того активно діяли численні 

підпільні антибільшовицькі організації. Наприклад, білогвардійська 

«Азбука», організована монархістом В. Шульгіним, мала в 1918–1919 рр. 

26 політичних центрів і розгалужену мережу інформаторів. Її Київський 

центр, «дотримуючись суворої конспірації, займався розвідувальною 

діяльністю», а його агенти «обіймали відповідальні пости в різних 

радянських адміністративних і військових установах, мали доступ до 

строго секретних документів і вміло саботували політику радянської 

влади» [144, с. 51]. 

6 травня 1919 р. РНК УСРР приймає Положення про Особливий 

відділ при ВУНК, якому доручено проводити боротьбу з контрреволюцією 

і шпигунством у Червоній армії на території УСРР як на фронтах, так і в 

тилу [148, с. 251]. Повноваження ВУНК вести боротьбу з усіма 

контрреволюційними проявами, шпигунством, злочинами за посадою як у 

тилу, так і в армії були закріплені в новому Положенні про Всеукраїнську і 

місцеві надзвичайні комісії, прийнятому ВУЦВК 30-го травня 1919 р. 

[145, с. 38]. Положення детально визначило компетенцію надзвичайних 

комісій і регламентувало права Наркомату юстиції та його органів на 

місцях стосовно нагляду за розслідуванням і розглядом справ у ВУНК, яка 

стала органом НКВС, що працював на правах одного із його відділів. Хоча 

формально ВУНК створювалась як відділ НКВС, а в 1920 р. була 

підпорядкована РНК УСРР, реально відбувалося її перетворення у 

своєрідну репресивно-каральну структуру більшовицької партії.  
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Із Росії в Україну було експортовано не тільки ВНК, але і частину її 

апарату, про що йшлося в одній із постанов президії ВНК від 1918 р. В ній, 

зокрема зазначалось про те, щоб «…передати ВУНК весь прикордонний з 

Україною апарат надзвичайних комісій з тим, щоб окружний Курський 

відділ влився у ВУНК і всі 39 прикордонних комісій і пунктів були 

підпорядковані створеній таким чином центральній організації…». Тобто 

від початку свого існування ВУНК отримувала солідні кадрові «ін’єкції» із 

Росії. Ця обставина не викликає подиву, адже попри те, що деякі з 

важливих питань діяльності ВУНК безпосередньо вирішувало вище 

компартійно-державне керівництво УСРР, в оперативному і особливо в 

кадровому відношенні ВУНК та її місцеві підрозділи повністю 

контролювались керівництвом ВНК [188, с. 200-201]. 

Поразки на фронтах обумовили подальшу реорганізацію спецслужб. 

Постановою РНК УСРР від 16 серпня 1919 р. робота ВУНК згортається. 

Але вже 11 грудня 1919 р. більшовики створюють при Всеукраїнському 

революційному комітеті Управління надзвичайних комісій і особливих 

відділів, яке невдовзі очолив московський більшовик В. Манцев. Його 

заступниками були відряджені Москвою Ю. Євдокимов і К. Карлсон 

[285, с. 362].  

Постановою ВУЦВК від 17 березня 1920 р. Управління надзвичайних 

комісій і особливих відділів було перетворене у Центральне управління 

надзвичайних комісій України по боротьбі з контрреволюцією, 

спекуляцією і посадовими злочинами (далі – ЦУПЧРЕЗКОМ). Це 

управління було підпорядковано безпосередньо РНК [288, с. 28].  

Із травня 1920 р. основними завданнями цієї структури було 

визначено боротьбу з контрреволюцією, шпигунством та бандитизмом. 

При ЦУПЧРЕЗКОМі був створений особливий відділ для охорони 

кордонів, ведення контррозвідки, боротьби із шпигунством і бандитизмом. 

Начальник ЦУПЧРЕЗКОМу В. Манцев одночасно був членом колегії ВНК 

і начальником особливого відділу Південного і Південно-Західного фронтів.  
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28 червня 1920 р. наказом ЦУПЧРЕЗКОМу № 37 заступниками і 

помічниками В. Манцева були призначені: заступником з оперативних 

питань – В. Балицький, заступником із адміністративно-організаційних 

питань – В. Янушевський; помічниками: Ю. Євдокимов, К. Карлсон, 

І. Меніцький, П. Партнов [14, арк. 5]. Варто звернути увагу на той факт, що в 

практичній діяльності українські чекісти вже керувалися не вказівками ВНК, 

а ЦУПЧРЕЗКОМу, тобто розбудова української радянської 

псевдодержавності відобразилась і на становленні її спецслужб. Разом із 

підрозділами Червоної армії і частинами особливого призначення чекісти 

відігравали вирішальну роль у діях проти українських повстанців, що 

супроводжувались терористичними акціями проти селянства, знищенням 

заручників, винищенням політичних суперників більшовицького режиму 

[288, с. 28].  

У грудні 1920 р. між РСФРР і УСРР було підписано нову угоду про 

воєнний та господарський союз, яка фактично закріплювала делегування 

Україною своїх повноважень у військовій сфері радянській Росії. Цією 

угодою було запроваджено посаду Уповноваженого революційної 

військової ради республіки (далі – РВРР) в Україні. Наказом РВРР від 3 

грудня 1920 р. Командувачем Збройними Силами України і Криму та 

Уповноваженим РВРР було призначено М. Фрунзе [153, с. 98]. 26 березня 

1921 р. на засіданні Політбюро ЦК КП(б)У було прийнято рішення замість 

ЦУПЧРЕЗКОМу відновити Всеукраїнську надзвичайну комісію по 

боротьбі з контрреволюцією, спекуляцією та посадовими злочинами 

(ВУНК). Головою ВУНК затвердили В. Манцева, заступником – 

В. Балицького. 

На початку 1920-х років із переходом від воєнного комунізму до НЕПу, 

в умовах відчутних змін у методах господарювання, санкціонованого 

залучення  іноземного капіталу, формування оборонно-промислового 

комплексу проблема захисту секретних відомостей оборонного й 

економічного характеру набула актуального значення. Відповідно зростав і 



 
 

41

статус, розширювалося коло завдань, удосконалювалася структура 

підрозділів державної безпеки, що забезпечували збереження державних 

секретів. Радянський політичний режим потребував й уніфікації системи 

захисту державних секретів та визначення окремого органу, який би 

контролював і координував режимно-секретну діяльність усіх радянських 

державних органів, установ і підприємств.  

Це позначилося на структурних змінах ВНК та ВУНК: 25 січня 

1921 р. за вказівкою ЦК РКП(б) і радянського уряду на базі Економічного 

відділу ВНК (створеного Постановою Колегій ВНК від 30 вересня 1919 р.) 

було створено Економічне управління (далі – ЕКУ), а на місцях – 

економічні відділи (далі – ЕКВ), на які було покладалося завдання 

боротьби з економічним шпигунством, контрреволюційним саботажем, 

спекуляцією та посадовими злочинами в установах і на підприємствах 

промисловості, кооперації, Наркомпроду, Зовнішторгу тощо [206, с. 117-

118]. Особливий відділ увійшов до створеного Секретно-оперативного 

управління, яке вело боротьбу зі шпигунством і контрреволюцією в 

Червоній армії і Військово-морському флоті, а також вирішувало 

контррозвідувальні завдання і боролося з так званим політичним 

бандитизмом на території країни.  

Захист державних секретів є одним з найважливіших завдань 

спецслужб. Попри це до 1921 р. окремого підрозділу у ВНК та в країні 

загалом, відповідального за захист державних секретів, створено не було. 

Ця функція виконувалась у рамках проведення контррозвідувальних 

заходів у найважливіших галузях життєдіяльності держави (військовій, 

економічній тощо).  

28 січня 1921 р. наказом Управління справами ВНК № 22 був 

створений 8-й спецвідділ при ВНК. Нова структура і призначалась для 

координації та контролю над відомчими шифрувальними службами. 

Очолив її Г. Бокий. Незабаром для управління шифрувальною справою в 

усіх відомствах країни постановою Малого Раднаркому № 672 від 5 травня 
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1921 р. на базі 8-го спецвідділу ВНК був створений Спеціальний відділ при 

ВНК (далі – Спецвідділ). У постанові № 672 зазначалось: «…1. Створити 

при ВНК «Спеціальний відділ». Примітка: начальником Спеціального 

відділу ВНК може бути тільки член Колегії ВНК. 2. Спеціальний відділ 

при ВНК об’єднує всі шифрувальні органи РСФРР, контролює і направляє 

всю діяльність таких органів. 3. Усі розпорядження і циркуляри 

Спеціального відділу при ВНК з усіх питань шифрувальної та 

розшифрувальної справи є обов’язковими до виконання всіма відомствами 

РСФРР…» [174, с. 34]. 

На цей час у Робітничо-селянська червона армія (далі – РСЧА) вже 

існувало Шифрувальне відділення звітно-організаційного відділу 

організаційного управління Всеросійського Головного штабу, створеного 

наказом РВРР № 217 від 13 листопада 1918 р., а відразу після створення 

Спецвідділу у тому ж травні 1921 р. заступником голови РВРР 

Є. Склянським було затверджено «Положення про Центральний 

шифрувальний відділ штабу РСЧА» та його штат, а також штати 

шифрорганів штабів фронтів, округів, армій, дивізій, бригад. Центральний 

шифрувальний орган РСЧА складався з чотирьох відділень загальною 

чисельністю 27 осіб. У 1926 р. Центральний шифрувальний відділ був 

перетворений в 2-й відділ Управління справами Народного комісаріату з 

воєнних і морських справ (далі – Наркомвоєнмор) [141]. 

Увесь час існування Спецвідділу (до 25 грудня 1936 р.) він був 

головною режимно-секретною та криптографічною службою СРСР. Усі 

радянські та післярадянські режимно-секретні та криптографічні служби 

продовжували свій родовід від Спецвідділу. Визнаючи неабиякі заслуги 

співробітників Спецвідділу в справі організації захисту державних 

секретів, не можна не зауважити, що саме на Спецвідділ було покладено 

функцію створення, розвитку та керівництва системою таборів 

спеціального призначення ДПУ – того, що ми знаємо як «архіпелаг 

ГУЛАГ». Спецвідділ активно займався цим до 1930 р., доки в 
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центральному апараті ОДПУ не було організовано окреме управління 

таборами. Саме цим і займався вищезгаданий Ф. Ейхманс [174, с. 35]. Та й 

сам Г. Бокий на організацію таборів спецпризначення витрачав чимало 

часу та завзяття. Згодом там загинула його дружина й одна з доньок. Інша 

його донька провела в сталінських таборах за мірками того часу незначний 

термін – 8 років. Першими в’язнями північних таборів Г. Бокого були 

революціонери – небільшовики, особливо есери, анархісти та, звичайно, 

різноманітні «білогвардійці», «контрреволюціонери» (від монархістів до 

кадетів) [255, с. 68].  

Створенню ефективної для радянської влади системи захисту 

державних секретів мало сприяти й започаткування спеціальних переліків 

секретних відомостей. Вони стали тим фундаментом, на якому будувалися 

заходи щодо захисту державних секретів [160, с. 60]. Над втіленням цього 

задуму в життя працювало спільно ВНК–ОДПУ та військове командування 

під наглядом компартійних структур. Кожен наступний «перелік» 

розширював коло засекречуваної інформації в усіх сферах життя, 

відповідний обсяг носіїв секретної інформації стрімко зростав. Що ж до 

порядку обробки та зберігання секретних документів, то до 1922 р. спроб 

його унормування не робилось.  

13 жовтня 1921 р. Декретом РНК РСФРР, дія якого була поширена і 

на УСРР, було затверджено «Перелік відомостей, що становлять військову 

і державну таємницю і не підлягають поширенню». Перелік складався з 

трьох глав: перша включала військові відомості та мала два розділи, які 

забороняли публікувати: А – у мирний час, Б – у воєнний час; друга глава 

містила відомості економічного характеру, а у третій було викладено 

положення про те, що передрук тих чи інших відомостей та повідомлень із 

питань, перерахованих у другому розділі, допускался лише з дозволу 

відповідних наркоматів або їхніх уповноважених на місцях [155, с. 158]. 

28 грудня 1921 р. IV Всеросійським з’їздом Рад було прийнято 

рішення про реорганізацію ВНК. Замість скасованої Надзвичайної комісії у 
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складі НКВС створювалося ДПУ для боротьби зі шпигунством, 

бандитизмом і відкритими контрреволюційними виступами, забезпечення 

охорони залізничних і водних шляхів і вантажів, що ними слідують, а 

також для охорони кордонів республіки і боротьби з контрабандою. Зміни 

у чекістському апараті України було проведено невдовзі після 

реформування органів держбезпеки РСФРР. 13 і 15 лютого 1922 р. 

відбулися засідання Політбюро ЦК КП(б)У, на яких розглядалось питання 

про ВУНК, а 22 березня було прийнято рішення ВУЦВК про її ліквідацію 

та про організацію ДПУ при НКВС УСРР, яке передбачалось як 

контррозвідувальний орган, одним із основних завдань якого було «вжиття 

заходів охорони і боротьби зі шпигунством» по всій території України. На 

підставі відповідних угод урядів РСФРР і УСРР було введено інститут 

повноважних представників ДПУ РСФРР в Україні для координації 

спільних дій по боротьбі з контрреволюцією. Голова ДПУ УСРР був 

одночасно повноважним представником ДПУ РСФРР по Україні 

[148, с. 252]. ДПУ УСРР у своїй практичній діяльності керувався наказами 

і розпорядженнями ДПУ РСФРР та структурно складався з таких же 

підрозділів, як і ДПУ РСФРР [3, арк. 441]. На ДПУ і його органи на місцях 

були покладені політичні завдання, у.т.ч. охорона державних секретів та 

боротьба зі шпигунством у всіх його виявах. 

Військові підприємства у червні 1921 р. із підпорядкування 

надзвичайним органам радянської влади були передані у підпорядкування 

Головному управлінню воєнної промисловості (далі – ГУВП, Воєнпром) 

при Вищій Раді народного господарства (далі – ВРНГ). До складу 

Воєнпрому увійшло приблизно 60 заводів, на яких працювало близько 100 

тис. працівників. Головою ГУВП було призначено відомого інженера, 

активного провідника НЕПу П. Богданова [266, с. 30]. Кадрові військові 

підприємства, науково-дослідні інститути (далі – НДІ), конструкторські 

бюро (далі – КБ) Воєнпрому з того часу поступово почали насичуватись 

лабораторним, дослідно-виробничим, випробувальним обладнанням і 
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стендами. Воєнпром відрізнявся від інших галузей промисловості 

підвищеними режимом секретності, дисципліною та організацією праці 

[266, с. 42].  

На початку 1920-х років у співробітників ВНК–ВУНК не було не 

лише досвіду щодо захисту секретних відомостей, але і чіткого розуміння 

самого змісту вказаної системи заходів. У роки Громадянської війни цьому 

питанню не приділялося належної уваги. Зокрема на І-му з’їзді особливих 

відділів у грудні 1919 р. серед питань, винесених на порядок денний, не 

було жодного пункту про захист секретних відомостей [193, с. 483]. 

 У грудні 1921 р., за угодою з військовим комісаром Штабу РСЧА, 

Особливий відділ ВНК підготував циркулярний лист «Про завдання 

особливих відділів у зв’язку з політичним моментом» [87, с. 21-22]. У 

формулюванні завдань, виділених в цьому циркулярі, також немає ні слова 

про захист секретних відомостей, хоча боротьба зі шпигунством 

поставлена у ньому на одне з перших місць. В положенні про особливі 

відділи ДПУ від 6 лютого 1922 р. також не було вказівки на необхідність 

охорони державних секретів. Все це свідчило про досить абстрактне 

уявлення про організацію боротьби зі шпигунством, сутністю якої і є 

збереження державних секретів [193, с. 484]. 

Раніше від спецслужбістів увагу на проблему захисту секретних 

відомостей звернули військові. Саме одному з них належать перші 

теоретичні напрацювання щодо cекретів. Так, на початку 1921 р. 

помічником командувача Західним фронтом М. Какуриним було видано 

посібник «Військова таємниця» [96]. Його постать цікава не тільки у 

зв’язку з його науковою діяльністю. Під час громадянської війни колишній 

полковник Генштабу царської Росії М. Какурин встиг змінити багато 

армій, в тому числі й дві українські, а саме армію гетьмана Павла 

Скоропадського та Українську Галицьку армію. Фрагменти цього періоду 

його життя висвітлені українським істориком Я. Тинченком [268, с. 5-61]. 
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У посібнику «Військова таємниця» М. Какурин на підставі власного 

фронтового досвіду та на історичних прикладах показав важливість 

збереження в таємниці планів командування, нових військових винаходів 

тощо, а потім показав читачам своє бачення системи режимно-секретних 

заходів, які слід застосовувати на практиці. Він запропонував різко 

обмежувати коло осіб, яким довіряється таємниця, організувати вивчення 

їхніх моральних і службових якостей; чітко визначити перелік 

охоронюваних відомостей; з’ясовувати, що вже відомо противнику, і 

коригувати на цій основі свої дії; боротися з фактами розголошення 

секретних відомостей незалежно від чинів і посад; окремо виділити 

мобілізаційне діловодство; організувати безпечне зберігання і перевезення 

секретних документів. 

Йому ж належить і нове визначення військової таємниці. «Під 

військовою таємницею, – писав М. Какурин, – я розумію насамперед план 

війни та операцій, всі відомості та дані, необхідні для складання і 

з’ясування цього плану, й усі дані і відомості, які дають можливість 

противнику розробити свій план війни та операцій найбільш відповідно до 

обстановки» [96, с. 6]. Імовірно, що праця М. Какурина не залишилася без 

уваги особливого відділу фронту, який, на думку військових, і повинен був 

у мирних умовах в основному займатися контррозвідкою, тобто боротьбою 

зі шпигунством на основі захисту секретних відомостей.  

Однак реальних дій у вигляді підготовки спільно з командуванням 

будь-яких нормативних документів із питання збереження секретних 

відомостей не було ні на Західному фронті, ні в центральних установах 

військового та чекістського відомств [193, с. 485]. У 1924 р. викладач 

Воєнної академії РСЧА М. Варфоломєєв видав посібник «Техніка штабної 

служби: оперативна служба військових штабів у воєнний час», в якому 

цілий розділ присвятив режиму секретності й секретному діловодству [94]. 

У лютому 1922 р. у складі Спецвідділу було виокремлено відділення, 

на яке поклали обов’язки зі спостереження за всіма державними, 
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партійними і громадськими організаціями щодо збереження державної 

таємниці. На Спецвідділ також покладалося завдання з розробки 

нормативних документів щодо цього питання. Це була перша спроба 

наведення порядку в сфері забезпечення режиму секретності. 30 серпня 

1922 р. Секретаріат ЦК РКП(б) прийняв постанову «Про порядок 

збереження і руху секретних документів». У цьому документі вперше 

зазначалася необхідність створення «спеціально створених секретних 

частин у складі однієї або декількох осіб – виключно членів РКП(б)», що 

мали займатись організацією та веденням секретного діловодства. Загальне 

керівництво секретним діловодством у країні вищезазначеною постановою 

покладалось на Спецвідділ при ДПУ [242, с. 74]. 

Створення системи секретного діловодства з’явилося як один із 

напрямків партійно-державної реформи 1922–1923 рр. (переходу до 

партійної диктатури), адже від самого початку механізм зв’язку вищих 

партійних органів із партійними апаратами на місцях мав конспіративний 

характер [242, c. 77]. Все листування було таємним. Рішення вищих 

партійних органів, оформлені як «секретные» і «строго секретные» 

документи, починали свій рух із Секретаріату ЦК ієрархічними сходами 

вниз каналами таємної інфраструктури влади. У самому Секретаріаті ЦК 

спочатку це була секретно-директивна частина, яка існувала з 1920 р. і до 

компетенції якої входили не лише секретне діловодство, а й зв’язок з 

закордонним підпіллям партії та вся шифрувальна робота – виготовлення 

та розсилання компартійних шифрів, шифрування і дешифрування.  

Про секретність в цілому, про зародження надзвичайної радянської 

секретності і роль в цьому Й. Сталіна Д. Волкогонов, генерал і історик, 

свого часу написав: «…чим більше приховується від світла правда, як про 

це свідчить досвід історії, тим більше можливостей для зловживань. У 

результаті всі подібні спроби приховати правду приречені на провал. Та 

перш ніж це з’ясовується, шкода суспільній свідомості, політичній 

культурі, духовним цінностям завдається величезна. …брехню завжди 
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роблять, фабрикують, створюють. А правду «фабрикувати» не треба. Її 

просто треба відкрити, знайти, висвітлити, захистити. У цьому, зокрема, 

одна з протилежностей правди і брехні. Для правди потрібне світло, багато 

світла; брехня завжди шукає темряву, закритість і «секретність». А Сталін 

страшенно любив «секрети». Безліч грифів невдовзі з’являться на 

«справах», папках, елементарних документах. Звичайно, державні і 

партійні секрети існували і, очевидно, існуватимуть. Але перетворення в 

якусь таємницю простого листування, звітів, телеграм, елементарних 

відомостей створювало мовби особливий пласт життя для деяких. Ніхто не 

замислювався, що надзвичайна засекреченість державного і суспільного 

життя – ґрунт для продажності. В центрі усіх «таємниць» стояв сам Сталін, 

який знаходив час особисто реагувати на безперервний потік повідомлень» 

[156, с. 177]. 

Постановою Оргбюро ЦК від 12 вересня 1921 р. секретно-директивна 

частина була виділена в самостійне відомство – Бюро Секретаріату ЦК, у 

якому з цього часу зосереджувалось секретне діловодство вищих органів 

партії та в яке надходила вся таємна інформація від місцевих партійних 

органів. Оргбюро ЦК партії та Бюро Секретаріату могли віддавати і 

віддавали прямі директивні вказівки Спецвідділу [242 с. 79]. 30 листопада 

1922 р. Оргбюро ЦК РКП (б) своєю постановою виокремило партійне, в т.ч. 

і секретне діловодство від загальнодержавного. У тому ж році Оргбюро ЦК 

РКП(б) прийняло Постанову «Про порядок збереження секретних постанов 

ЦК РКП(б)» [223, с. 81]. Українські більшовики зазначену постанову 

продублювали. Аналогічний документ був виданий і в РСЧА. Наказ РВРР 

№ 2011 визначав порядок поводження з цілком таємною кореспонденцією 

[307]. 

Протягом усього досліджуваного періоду не було року, щоб не 

траплялися суттєві порушення у справі збереження секретних відомостей. 

Так, вже в липні 1922 р. за підписом начальника Секретно-оперативного 

управління і одночасно керівника Особливого відділу ДПУ Г. Ягоди в усі 
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місцеві органи була направлена поштотелеграма про необхідність 

посилення роботи щодо захисту державних секретів [193, с. 491]. У 

документі йшлося про 14 випадків розкрадання секретних документів за 

першу половину 1922 р. Особливим і контррозвідувальним відділам 

пропонувалося: 1) ознайомитися з порядком зберігання, користування і 

перевезення секретних документів; 2) попередити всіх осіб, допущених до 

грифованих відомостей, про персональну відповідальність і про те, що в 

разі зникненняі секретних документів вони підлягають негайному арешту і 

притягненню до слідства; 3) встановити секретне спостереження за 

військовослужбовцями, які є важливими секретоносіями; 4) за затримання 

осіб, що грубо порушують режимні заходи, розкриття фактів втрат або 

розкрадання секретних документів представляти осіб, що відзначились, до 

різного роду заохочень.  

У всіх випадках, коли мова йде про здійснення заходів щодо 

зміцнення системи режимно-секретної роботи, особливі відділи 

зобов’язувалися виступити їх ініціаторами. Особливу увагу наказувалось 

звернути на розслідування фактів зникнення важливих документів. 

Останнє було особливо актуальним, оскільки недостатньо кваліфіковане 

розслідування випадку зникнення мобілізаційного плану 25-ї стрілецької 

дивізії (дислокована на той час у м. Біла Церква, була відома як 

Чапаєвська), що мало місце на початку червня 1922 р., не дозволило 

встановити конкретних винуватців.  

Г. Ягода зажадав від особливого відділу новоствореного 

Українського військового округу (далі – УВО) передати ревтрибуналу всіх, 

хто порушував наказ РВРР про порядок зберігання мобілізаційних та 

інших секретних документів, а також співробітників особливого відділення 

ДПУ при 25-ї дивізії, які не прийняли належних заходів щодо розкриття 

недоліків у режимно-секретній роботі [193, с. 491]. Звітуючи, ДПУ УСРР 

повідомило в Москву, що була проведена кампанія з перевірки секретного 

діловодства у військових частинах. У результаті цілий ряд осіб було 
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віддано під суд, а окремі ненадійні військовослужбовці були усунені від 

роботи з секретними документами. Однак, як з’ясувалося пізніше, навести 

порядок у режимно-секретній роботі не вдалося. Не дали належного 

результату і заходи з розслідування зникнення мобілізаційного завдання 2-

го кінного корпусу, що знаходився особисто у комкора Г. Котовського. 

Цілком таємні документи втратив також командир 1-го кінного корпусу 

В. Примаков. В обох випадках документи знайдені не були. До 

відповідальності за ці порушення комкори притягнуті не були [193. с. 492]. 

10 грудня 1922 р. на VІІ Всеукраїнському з’їзді Рад було схвалено 

Декларацію про утворення СРСР і проект основ Конституції СРСР. З’їзд 

звернувся до з’їздів Рад інших радянських республік із пропозицією 

невідкладно оформити створення СРСР. 30 грудня 1922 р. І з’їзд Рад СРСР 

затвердив в основному Декларацію про утворення СРСР і Союзний 

Договір. На цю подію у ВНК та ВУНК зреагували мляво і повільно, бо на 

вже сталі ієрархічні взаємовідносини це не впливало. Те, що було де-факто 

стало і де-юре. У СРСР та УСРР Спецвідділ при ДПУ регламентував все 

«таємне» радянське життя. Так, 11 червня 1923 р. Спецвідділ направив 

циркуляр в українські радянські установи, де зазначалось, що «…всі 

співробітники, які мали справи з іноземними місіями, зобов’язані про це 

повідомити ДПУ» [191, с. 67].  

У тому ж 1923 р. Спецвідділ розробив разом с іншими зацікавленими 

відомствами Перелік питань, листування з яких є таємним. 22 грудня 

1923 р. цей перелік було направлено центральним установам Радянської 

України разом із супровідним листом № 23981/с, в якому зазначалось, що 

«…отсутствие более или менее точного определения вопросов, 

являющихся в данное время секретными, приводит, как это выяснилось в 

практике нашей работы, к тому, что весьма часто переписка, имеющая 

действительно секретный характер, исполняется, хранится и пересылается 

порядком обычным для общей переписки учреждения и, наоборот, с 

перепиской, не содержащей абсолютно никаких секретов обращаются как 
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с секретной и даже совершенно секретной, благодаря чему загружается 

аппарат секретных делопроизводств и, как следствие этого ослабляется 

внимание к действительно секретной переписке.  

Изложенное объясняется с одной стороны неведением и 

узковедомственным взглядом на секреты, с другой стороны – злым 

умыслом (стремлением познакомить с содержанием переписки широкий 

круг лиц, экономия при пересылке, избежание проводимых по отношению 

к секретной переписке формальностей и т.п.) лиц или аппарата, от которых 

зависит проставление или непроставление надписей на секретной 

переписке.  

Одновременно Спецотдел сообщает, что в дальнейшем им будут 

усилены меры взыскания за нарушения в делопроизводстве настоящего 

перечня, как в смысле проставления на несекретной бумаге надписи 

«секретно», так и обратно…» [8, арк. 38]. Текст наводиться мовою 

оригіналу, як типовий стиль радянського канцелярського арго того часу в 

цілому та Спецвідділу зокрема, оскільки погано перекладається на сучасну 

українську мову. Вже сам по собі «Перелік питань, листування з яких є 

таємним» може становити певний інтерес для дослідників як історичне 

джерело. Тому цей перелік, що складається з 4 розділів, наводиться (в 

авторському перекладі) у додатку А. 

Реагуючи на створення СРСР, постановою Президії ЦВК СРСР від 

2 листопада 1923 р. було створено Об’єднане державне політичне 

управління (ОДПУ) при РНК СРСР. ДПУ союзних республік виділялися зі 

складу республіканських НКВС і підпорядковувались ОДПУ при РНК 

республік [206, с. 134]. При раднаркомах республік ОДПУ мало своїх 

уповноважених, через яких координувало роботу місцевих органів 

держбезпеки. Призначений головою ДПУ України В. Балицький одночасно 

був уповноваженим ОДПУ СРСР при РНК УСРР [285, с. 362]. 

У лютому 1924 р. Спецвідділ направив у центральні установи 

циркуляр щодо порядку друкування посвідчень, перепусток та бланків 
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організацій – «тільки в державних друкарнях, здійснюючи ґрунтовне 

спостереження». 16 лютого 1924 р. за № 25646/с/5 Спецвідділ направив 

окремий лист щодо цієї проблеми на адресу ДПУ України, у якому йому 

пропонувалось зобов’язати самостійні наркомати УСРР друкувати 

зазначені матеріали в типографіях, пристосованих, згідно з наказом ОДПУ 

№ 429-23, до друкування таємних видань [8, арк. 45]. Тоді ж Спецвідділ 

циркулярно надіслав докладну інструкцію, яка визначала, що секретні 

листи за кордон слід відправляти тільки з дипкур’єрами. Однак справа так і 

не налагодилась. У березні 1924 р. Спецвідділ черговим циркуляром 

повідомив, що зафіксовано випадки відправки таємних листів за кордон 

звичайною поштою [191, с. 68].  

10 вересня 1924 р. постановою РНК УСРР (протокол № 41, п. 15) 

подібний підрозділ на базі Шифрбюро ДПУ, з такими ж функціями, як у 

Спецвідділу при ОДПУ, було створено і в Україні. Співробітники 

українського Спецвідділу/Спецвідділення так само, як і співробітники 

московського Спецвідділу проводили інструктажі та перевірки з 

секретного діловодства та шифрувальної роботи в усіх наркоматах і 

центральних установах, розробляли шифри для усіх центральних відомств 

та установ, проводили роботу з підбору особового складу для спецчастин 

та шифрувальних органів, вели загальний облік і спостереження за 

дотриманням правил режиму секретності та шифрувальної роботи 

[4, арк. 53]. За результатами перевірок складалися акти обстеження, в яких 

зазначались основні недоліки, виявлені під час обстеження, і 

пропонувалися конкретні заходи щодо їх усунення. Результати перевірок 

періодично доповідалися в партійні установи [240, арк. 323]. 

Постановою РНК УСРР від 24 листопада 1924 р. (протокол 

№ 57, п.24) були затверджені штати Спеціального відділу ДПУ УСРР у 

кількості 5 осіб [5, арк. 20]. Відділ складався з начальника (він же 

інспектор і складальник шифрів), двох шифрувальників, старшого діловода 

і друкарки. Через рік це вже був не відділ, а відділення, яке очолював 
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Е. Давидов-Барг [7, арк. 46]. Він народився у 1901 р. у м. Голованівськ, 

нині Кіровоградської обл. У 1937–1938 рр. проходив по кримінальній 

справі разом з М. Бачинським (остання посада якого – начальник 

Української робітничо-селянської міліції, заступник наркома НКВС 

УРСР). 12 вересня 1938 р. Е. Давидов-Барг був розстріляний як «зрадник» 

та «шпигун». У 1920-ті рр. він працював також в Обліково-освідомчому 

управлінні ДПУ УСРР [70]. Остання його посада – начальник паспортного 

столу НКВС УРСР [261, с. 95]. 

Постановою РНК УСРР від 6 грудня 1924 р. (протокол № 60, п. 36) 

«Про секретну кореспонденцію центральних установ УСРР» було введено 

в дію інструкцію «Про порядок прийому, розсилки й переховання [так у 

тексті – В.В.] секретної кореспонденції в центральних установах УСРР», 

яка надавала Спецвідділенню ДПУ УСРР право контролю та нагляду за 

дотриманням порядку секретного листування у центральних установах 

УСРР. Цією ж інструкцією до відання Спецвідділення ДПУ УСРР був 

віднесений облік осіб, які вели роботу з таємною документацією. 

Керівники установ мали брати у останніх підписку про суворе дотримання 

службової таємниці та оформляти низку інших документів, направляючи їх 

до Спецвідділення ДПУ УСРР [6, арк. 62-67]. 

Інструкція «Про порядок прийому, розсилки й переховання секретної 

кореспонденції в центральних установах УСРР», була першим 

нормативно-правовим актом із питань захисту державних секретів, 

прийнятим українською мовою разом з російськомовним варіантом. 

Інструкція була підписана заступником голови РНК УСРР 

М. Владимирським, завідувачем справами РНК УСРР Ф. Бегою та 

секретарем РНК УСРР І. Єрещенко і складалась з 17 пунктів, які в 

основному тлумачили абетку секретного діловодства. 

Функція пересилки секретної кореспонденції покладалася на 

сформований у 1922 р. Фельд’єгерський корпус (далі – ФК) ДПУ УСРР. 

Він входив до складу Адміністративно-організаційного управління (АОУ) 
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ДПУ УСРР на правах відділу та структурно поділявся на інспекторський 

апарат, відділ з обміну державної кореспонденції та фельд’єгерський загін. 

Місцевими органами ФК були фельд’єгерські відділення і команди, які 

створювалися при місцевих територіальних органах ДПУ. Начальник ФК 

ДПУ УСРР підпорядковувався начальнику адміністративно-

організаційного управління ДПУ УСРР [240, с. 325].  

ФК ДПУ УСРР у перші роки очолював Ю. Елькін [15, арк. 217зв.]. 

Згідно з наказом ДПУ від 11 червня 1923 р № 248, ФК ДПУ УСРР і 

фельд’єгерські відділення губвідділів ДПУ здійснювали прийом та 

відправлення і таємної, і термінової нетаємної кореспонденції державних 

органів та установ, а також пакувань, вантажів, грошей і цінностей 

[11, арк. 170]. У 1924 р. наказом ДПУ УСРР № 115 було затверджено 

Положення про фельдвідділення ФК ДПУ УСРР, а 21 серпня 1925 р. 

наказом ОДПУ УСРР № 274 затверджені положення про фельд’єгерський 

зв’язок ДПУ УСРР, правила роботи та інструкція [15, арк. 216-239]. 

На початку 1924 р. ДПУ України завело агентурну справу «Штаб». 

Підставою стало повідомлення з ОДПУ про наявність у французької 

військової місії у Варшаві низки наказів штабу УВО. У результаті вжитих 

пошукових заходів чекісти прийшли до думки, що можливим агентом 

поляків чи французів є начальник адміністративно-організаційної частини 

штабу УВО В. Шокуров, колишній офіцер, дворянин, людина, що витрачає 

значно більше коштів, ніж отримує їх у вигляді грошового забезпечення. 

Серед зв’язків В. Шокурова встановили якогось В. Філіпса, етнічного 

француза, що працював консультантом штабу округу. 

 Одночасно розкрилася картина грубих порушень секретного 

діловодства в штабній типографії, за яку в межах службових обов’язків 

відповідав саме В. Шокуров. Під підозру потрапили ще кілька працівників 

штабу, але довести їх причетність, так само як і головного фігуранта, до 

агентури іноземних спецслужб не вдалося. Справа обмежилася 
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покараннями за порушення у секретному діловодстві та за упущення по 

службі [193, с. 492]. 

У військових формуваннях постійно здійснювались заходи щодо 

удосконалення системи захисту державних секретів. Так, на початку 

1924 р. було видано наказ Революційної військової ради (далі – РВР, до 23 

серпня 1923 р. – РВРР) СРСР № 1042/166, яким були затверджені 

«Правила зберігання секретного листування» у Наркомвоєнморі 

[15, арк. 33зв.]. У тому ж році наказом РВР СРСР від 17 грудня № 1523 

було введено в дію «Інструкцію про видання і зберігання наказів РВР 

СРСР і циркулярів Народного комісаріату з військових і морських справ 

СРСР» [15, арк. 32-34]. 

Починаючи з 1924 р. в СРСР та УСРР почала активно вирішуватись 

проблема організації оборонної промисловості. Посилювались і 

контррозвідувальні заходи, спрямовані на недопущення витоку секретної 

інформації з оборонних об’єктів. На XIV з’їзді ВКП(б), який відбувся в 

грудні 1925 р., партійне керівництво оголосило план індустріалізації, який 

повинен був посилити обороноздатність, оскільки головною 

зовнішньополітичною тенденцією в ті роки Політбюро вважало 

загострення протиріч між СРСР і капіталістичними країнами. У силу цих 

обставин, за даними органів ОДПУ, головну увагу іноземних розвідок було 

зосереджено на отриманні даних щодо економічних ресурсів СРСР і на 

вивченні виробничих можливостей радянської військової і цивільної 

промисловості [214, с. 349]. 

У довідці ОДПУ від грудня 1924 р. щодо роботи військової 

промисловості і апарату ГУВП зазначалося, що «апарат ГУВП ні на що 

негідний». У зв’язку з цим на думку «особістів», для обороноздатності 

країни склалось загрозливе становище. У довідці зазначалось про низьку 

якість продукції, нехлюйство, пияцтво, зникнення «винаходів» на шляху 

взаємодії Воєнного відомства і Воєнпрому тощо. Наголошувалось, що стан 
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справ мобілізаційної підготовки вкрай поганий. Про забезпечення режиму 

секретності в довідці не згадувалося.  

Відповідальність за недоліки покладалась на «спеців», які отримали 

інженерну освіту до 1917 р. та мали значний досвід, а також «хибний», на 

думку чекістів, світогляд, тому їх пропонувалося замінити «ідейними 

кадрами» [266, с. 56]. Чекісти вважали за потрібне контролювати у 

Воєнпромі все: від конструкторських креслень та технологічних процесів 

до політичної благонадійності науковців, конструкторів, слюсарів та 

вантажників. 

У 1924 р. Спецвідділ організував перевірку стану справ у багатьох 

секретно-шифрувальних службах державних установ. За результатами 

низки перевірок був підготовлений черговий циркуляр, в якому 

зазначалось: «…у секретних і шифрувальних частинах не цілком акуратно 

і, головне, несвоєчасно виконується секретно-шифрувальне листування. 

Співробітниками витрачається часто дуже багато часу на пустопорожні 

розмови та на виконання в службовий час різних робіт, що не мають 

прямого відношення до основної роботи. Спостерігається систематичне 

запізнювання співробітників на роботу і передчасне залишення роботи…» 

[191, с. 66]. 

Контррозвідувальний супровід діяльності іноземних представництв у 

радянській Україні було покладено на Контррозвідувальний відділ (далі – 

КРВ) Секретно-оперативної частини (з 1925 р. Секретно-оперативне 

управління) ДПУ УСРР. Ці заходи набули централізованого і планового 

характеру. Важливе значення приділялося виявленню усіх контактів 

іноземних представництв із радянськими громадянами та встановленню 

характеру цих контактів [238, с. 83-84]. Посилювалися заходи, спрямовані 

на недопущення витоку державних секретів з об’єктів промисловості, 

особливо оборонних. Для організації роботи щодо захисту державних 

секретів на об’єктах військової промисловості у складі ЕКУ ОДПУ було 

створено Спеціальне відділення [214, с. 350]. Контррозвідувальне 
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забезпечення РСЧА та Робочо-селянського Червоного флоту (далі – РСЧФ) 

здійснювали особливі відділи. 

У січні 1925 р. керівництво ГУВП у зв’язку з розробкою п’ятирічного 

плану військового будівництва доповідало М. Фрунзе про необхідність 

мобілізаційного розгортання промисловості [266, с. 55]. У тому ж році за 

ініціативою Спецвідділу посилювалися заходи, спрямовані на 

недопущення витоку секретної інформації з об’єктів Воєнпрому. 

У 1925–1926 рр. Спецвідділом було видано низку інструкцій, які 

регламентували питання режиму секретності, організації та ведення 

секретного діловодства, а саме: «Інструкцію з ведення секретного і 

шифрувального діловодства», «Інструкцію місцевим органам ОДПУ щодо 

спостереження за постановкою секретного і мобілізаційного діловодства», 

«Інструкцію з ведення архівного діловодства і здавання справ в органи 

Центрархіву», «Інструкцію про порядок виготовлення і конвертування 

кореспонденції, яка пересилається дипломатичною поштою», «Інструкцію 

про порядок стенографування на секретних нарадах і засіданнях», 

«Інструкцію про порядок ведення і зберігання секретного листування» 

[227, c. 14]. Побудова радянської держави супроводжувалася педантичним 

бюрократизмом, нескінченним заповнюванням різноманітних тек, паперів, 

регістрів, формулярів, форм тощо [255, с. 75]. 

27 квітня 1926 р. РНК СРСР прийняла постанову «Про затвердження 

переліку відомостей, що є за своїм змістом державною таємницею, яка 

спеціально охороняється». Це був перший відкритий загальносоюзний 

перелік відомостей, що становили державну таємницю. Державна 

таємниця розподілялася на цілком таємні відомості, таємні відомості та на 

«такі відомості, що не підлягають оголошенню» [113, с. 123]. 

 Всі відомості, що містились у цьому переліку, поділялися на три 

групи: відомості військового характеру, відомості економічного характеру 

та інші відомості. Керуючись Постановою РНК СРСР, в червні 1926 р. 

Спецвідділ видав більш розгорнутий «Перелік питань цілком таємного, 
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таємного і такого, що не підлягає оголошенню листування» [42, арк. 247-

252]. Він складався з 4-х розділів і наведений у додатку Б. 

Для організації ефективного захисту державної таємниці необхідним 

було встановлення ділових контактів між ОДПУ і адміністрацією особливо 

важливих підприємств. 23 жовтня 1926 р. була оголошена Інструкція про 

характер взаємовідносин місцевих органів ОДПУ з директорами 

військових заводів, у якій підкреслювалось, що основою цих стосунків 

повинні стати взаємна допомога та інформація [206, с. 193]. На думку 

історика А. Соколова, секретність у військової промисловості у 1920-ті 

роки була пов’язана не тільки з новими розробками, а й більше з 

небажанням викрити перед широким загалом і потенційними 

супротивниками слабкість військової промисловості, виробничі 

потужності якої станом на 1926 р. помітно поступались рівню 1916 р. 

[266, с. 62]. 

12 травня 1927 р. РНК СРСР затвердило «Положення про воєнізовану 

охорону промислових підприємств і держустанов», на підставі якого ВРНГ 

та її підрозділам на місцях дозволялось формувати збройні воєнізовані 

команди для охорони підприємств (далі – ВОХР). Положення 

встановлювало, що основна роль в організації воєнізованої охорони 

належить ОДПУ, територіальні органи якого наділялися не тільки правом 

формування команд ВОХР, але і правом контролю над організацією 

несення служби на охоронюваних підприємствах і установах. 

 Після реорганізації ВРНГ, ВОХР входила у структуру НКВП СРСР, 

а в 1931 р. була знову підпорядкована ОДПУ. Вживалися також заходи із 

засекречування і маскування об’єктів військової промисловості. Так, 

9 липня 1927 р. спільним наказом ВРНГ, Наркомвоєнмору та ОДПУ було 

введено у дію систему заходів із засекречування роботи підприємств 

військової промисловості [206, с. 193]. 

На початку 1927 р. у складі ВСНГ було створено мобілізаційно-

планове управління, яке відповідало за мобілізаційне планування всієї 
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промисловості країни [266, с. 77]. Наприкінці 1927 р. за партійною 

директивою наказами наркоматів у їхньому складі були сформовані 

мобілізаційні відділи або бюро. Персональна відповідальність за їхню 

роботу покладалась безпосередньо на наркомів. У республіках, краях і 

областях в апаратах урядів союзних республік, виконкомів крайових, 

обласних і навіть частини районних рад були створені мобілізаційні 

управління та відділи [260, с. 158]. 

За ініціативою Особливого відділу ОДПУ РВР СРСР у липні 1927 р. 

видала наказ № 372 про додаткові заходи щодо збереження військової 

таємниці. У наказі зазначалося, що у військах спостерігаються випадки 

злочинно-легковажного ставлення до роботи з секретними носіями, а 

також є факти розголошення військовослужбовцями військової таємниці 

[193, с. 493]. 

Також здійснювались заходи щодо посилення захисту режиму 

секретності і в компартійних структурах. Так, 21 листопада 1927 р. ЦК 

ВКП(б) доручив Секретному відділу ЦК розробити та погодити зі 

Спецвідділом при ОДПУ документ, який регламентував би порядок роботи 

з «конспіративними» документами на місцях. Ця робота тривала до 

березня 1928 р., коли Оргбюро і Секретаріат затвердили основоположні 

для всіх парткомів «Правила ведення секретного діловодства та 

поводження з конспіративними матеріалами у партійних комітетах» 

[223, с. 80]. 

У грудні 1927 р. функції оперативного супроводження військової 

промисловості було передано від особливого відділу ОДПУ до ЕКУ ОДПУ 

[213. с. 164]. 9 грудня 1927 р. наказом ОДПУ № 242/95 було затверджено 

Положення про спеціальні відділення при Повноважних представництвах 

ОДПУ [206, с. 204]. На ці відділення були покладені такі завдання: 

організація секретного і шифрувального діловодства в усіх підконтрольних 

установах, здійснення контролю над мобілізаційним діловодством, облік 

осіб, які займались секретним листуванням в установах, розробка шифрів і 
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забезпечення ними всіх підконтрольних установ, крім тих, що 

використовували шифри Спецвідділу. 1927 р. став зоряним часом для 

начальника Спецвідділу Г. Бокого. На ознаменування 10-річчя ВНК він 

був нагороджений грамотою колегії ОДПУ та іменним маузером. На 

Білому морі та Волзі курсували два пароплави «Глеб Бокий». На табірних 

соловецьких грошових знаках стояв його підпис [292, с. 39]. 

У цей час у суспільному житті вже відчувалось наближення «року 

великого перелому» з його подальшими трагічними наслідками. Тож у 

1927 р. почав посилюватися режим секретності, збільшуватися секретний 

документообіг, переважно мобілізаційного характеру. Протягом усього 

1927 р. офіційна пропаганда активно роздмухувала тези про начебто 

навислу загрозу війни проти СРСР з боку країн Малої Антанти та так 

званих «лімітрофів».  

Особливо загрозливими виглядали Польща та Румунія. З боку 

головних штабів і військових діячів надходили наполегливі вимоги 

мілітаризації, посилення оборонної складової п’ятирічного плану. Ці події 

увійшли в історію як «воєнна тривога 1927 року». Вони знаменували 

собою початок розгортання масованої кампанії психологічної підготовки 

суспільства до війни – як у контексті навіювання суспільній свідомості ідеї 

крайньої потреби посилених витрат на оборону та запровадження 

надзвичайних методів управління економікою, так і більш глибокого, ніж 

це було раніше, зондування політичних настроїв із метою вироблення 

системи превентивних заходів з «очистки» тилу від потенційно 

небезпечних «елементів» [184, с. 301]. 

Таким чином, аналіз організаційно-правових заходів з організації 

захисту державних секретів довів, що запекла боротьба більшовиків за 

утримання влади в умовах національно-визвольних змагань в Україні та 

громадянської війни у більшовицькій Росії перетворила завдання захисту 

державних секретів в одне з найважливіших. В умовах гострого збройного 

протистояння очільники радянської влади вдавалися до відповідних заходів у 
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військових формуваннях, концентрували свої зусилля на дотриманні 

військової таємниці, встановлювали відповідні режимні обмеження у роботі з 

документами. Окрім суто мілітарної сфери у зв’язку з випадками витоку 

таємної інформації радянське керівництво звернуло увагу і на дотримання 

режиму секретності в партійному апараті.  

На початку 1920-х років із переходом від воєнного комунізму до НЕПу, 

в умовах відчутних змін у методах господарювання, санкціонованого 

залучення  іноземного капіталу, формування оборонно-промислового 

комплексу, проблема захисту секретних відомостей оборонного й 

економічного характеру набула актуального значення. Відповідно зростав і 

статус, розширювалося коло завдань, удосконалювалася структура 

підрозділів ВУНК–ДПУ, що забезпечували збереження державних секретів. 

Радянський політичний режим потребував й уніфікації системи захисту 

державних секретів та визначення окремого органу, який би контролював і 

координував режимно-секретну діяльність усіх радянських державних 

органів, установ і підприємств.  

У травні 1921 р. загальне керівництво спочатку шифрувальною 

справою, а з лютого 1922 р. ще й організаційно-правовим захистом 

державних секретів в усіх радянських державних органах, установах і на 

підприємствах було покладено на новостворений у структурі ВУНК 

спеціальний (секретно-шифрувальний) відділ. Під час розробки 

нормативно-правових актів із питань захисту державних секретів 

спеціальний відділ використовував дореволюційний досвід департаменту 

поліції, військового та дипломатичного відомств. Значна кількість рядових 

співробітників спеціального відділу мала досвід роботи у цих відомствах. 

У 1924 р. було створено й аналогічний підрозділ у радянській Україні у 

структурі ДПУ,  

Одночасно у радянських військових формуваннях і на підприємствах 

оборонно-промислового комплексу відповідні підрозділи (особливі відділи 

ВУНК–ДПУ) також вирішували завдання захисту державних секретів та 
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відповідали за виявлення «антирадянських елементів, шкідників, шпигунів», 

здійснювали політичний контроль над військовослужбовцями всіх рангів та 

співробітниками підприємств ОПК. Поступово, до середини 1920-х років, 

прийшло усвідомлення необхідності ефективного реформування системи 

захисту державних секретів як у військовій царині, так і у сфері народного 

господарства.  

Створення ефективної для радянської влади системи захисту державних 

секретів сприяло й започаткування спеціальних переліків секретних 

відомостей. Вони стали тим фундаментом, на якому будувалися заходи щодо 

захисту державних секретів. Над втіленням цього задуму в життя працювало 

спільно ВНК–ОДПУ та військове командування під наглядом компартійних 

структур. Кожний наступний «перелік» розширював коло засекречуваної 

інформації в усіх сферах життя, відповідний обсяг носіїв секретної 

інформації стрімко зростав.  

Найбільшим продуцентом державних секретів в УСРР були штаб і 

військові формування Українського військового округу, що функціонував у 

1922–1935 роки і охоплював всю територію УСРР. Оборонна промисловість 

як важлива сфера захисту державних секретів у 1919–1927 роках в Україні 

лише формувалась. 

 
2.2. Політконтроль, цензура та режимні заходи щодо пересування 

громадян  

Більшовицький режим через різні режимні заходи створював атмосферу 

закритого суспільства та вдавався до ізоляційних заходів стосовно осіб, які 

визнавалися неблагонадійними. Вже у 1918 р. було введено заборону на виїзд 

за кордон без дозволу ВНК, якій, окрім контролю виїзду за межі країни, було 

надано виключне право визначати порядок пересування в окремих 

місцевостях [307]. У 1922 р. спочатку владою РСФРР, пізніше й УСРР, були 

ухвалені рішення про адміністративну висилку певних «підозрілих» 

категорій громадян. Згодом була ухвалена низка нормативно-правових актів, 
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які встановлювали перелік місцевостей, заборонених для проживання 

адміністративно висланих осіб, порядок реєстрації останніх, розширювали 

коло громадян, до яких могли застосовуватися згадані репресивно-

обмежувальні заходи.  

Нормативно-правові акти щодо паспортного контролю для 

впорядкування в’їзду-виїзду з більшовицької Росії були видані в РСФРР, 

однак з 1919 р. вони використовувались і в Україні. У 1920 р. згідно з 

постановою Ради праці і оборони виняткове право щодо організації 

порядку в’їзду і виїзду та надання відповідних дозволів надавалось НКВС. 

До компетенції ВНК входив також перегляд поштово-телеграфної, 

передовсім міжнародної, кореспонденції, затримка й конфіскація листів і 

паковань. 17 січня 1921 р. РНК РРФРР ухвалила декрет «Про повітряні 

пересування». РВРР надавалося право забороняти або обмежувати польоти 

над певними місцевостями. Заборонялося мати під час польотів на борту 

фотографічні, радіотелеграфні і радіотелефонні апарати, поштових голубів, 

зброю тощо [154, с. 19]. Режимні заходи стрімко поширювались у всіх 

сферах життя радянських людей.  

13 жовтня 1921 р. РНК РСФРР затвердила Положення про військову 

цензуру, дія якого була поширена і на УСРР, а 21 грудня 1921 р. чекісти 

створили свого роду двійника цензури – систему політичного контролю. 

Саме цей документ частково скасовував службу військової цензури і 

замість неї впроваджував підрозділи політичного контролю при Секретно-

оперативному управлінні ВНК–ДПУ, які здійснювали всебічний 

політичний контроль над усіма сферами інформаційної, культурної, 

духовної діяльності – від роботи друкарень та змісту топографічних карт 

до змісту кінофільмів, поштових марок, репертуарів мандрівних акробатів 

і фокусників [288, с. 88-89]. 

Політбюро ЦК РКП(б) на своєму засіданні 22 березня 1922 р. визнало 

за необхідне об’єднати всі види цензури в одному відомстві (при 

Наркоматі освіти), залишивши під керівництвом ДПУ лише нагляд за 
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друкарнями. Очолювати цензуру мали особи, призначені Наркоматом 

освіти з помічниками від військового відомства й ДПУ. На основі рішення 

Політбюро було опрацьоване Положення про цензуру. У ньому 

визначалися також функції органів політичного контролю [281, с. 15]. 6 

червня 1922 р., відповідно до рішення Політбюро було створено Головне 

управління у справах літератури і видавництв (далі – Головліт). Головліт 

виник як орган Наркомату освіти РСФРР, а невдовзі така структура під 

назвою Центральне управління у справах друку (далі – ЦУД) була 

створена при Головному управлінні політичної просвіти Наркомату освіти 

УСРР за постановою РНК України від 11 серпня 1922 р. Головліт був 

покликаний, зокрема, охороняти військово-економічні таємниці, для чого 

за участі зацікавлених відомств складався список відомостей, що не 

підлягали оголошенню [288, с. 87-88]. 

На Головліт і його місцеві органи покладалися такі завдання: 

«а) попередній перегляд усіх призначених до опублікування чи поширення 

творів як рукописних, так і друкованих видань, періодичних і неперіодичних 

видань, знімків, малюнків, карт і т.п.; б) надання дозволів на право видання 

окремих творів, а також періодичних і неперіодичних органів преси; 

в) складання списків друкованих творів, заборонених до продажу і 

поширення; г) видання правил, розпоряджень та інструкцій у справах друку, 

обов’язкових для всіх органів друку, видавництв, друкарень, бібліотек і 

книгарень». Серед видань, які Головліт і його органи забороняли до видання і 

поширення, зазначались і такі, «що розголошують військові таємниці 

Республіки» [299]. У Київській, Одеській, Катеринославській губерніях 

створювалися губернські відділи ЦУД, в інших губернських містах України 

запроваджувалась посада уповноваженого ЦУД. Штатним розписом 

організаційно-контрольного відділу ЦУД були передбачені посади 

«політконтролера з військової цензури» [229, с. 85]. 

У березні 1923 р. було видано промовистий директивний документ за 

підписами голови ДПУ УСРР В. Балицького і начальника ЦУД І. Кулика, в 
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якому узгоджувалися функції обох відомств. Тепер супровідний контроль 

було також передано ЦУД, цензурні органи і політичний контроль ДПУ не 

підпорядковувалися один одному. Для узгодження спільної діяльності 

передбачалося, що представники політичного контролю ДПУ повинні 

включатися до складу місцевих управлінь у справах друку [9, арк. 55]. 

Так відбувався процес зрощення цензури і політичної поліції. Згідно 

з новою інструкцією, діяльність ДПУ зводилася лише до виконавчих 

функцій. Органи ЦУД повинні були керувати попередньою і супровідною 

перевіркою, давати розпорядження щодо заборони розповсюдження, 

конфіскації та знищення літератури, а ДПУ – здійснювати фактичний 

контроль над видавничою діяльністю, виконувати запобіжні й репресивні 

дії. Але ДПУ явно не поспішало скорочувати сферу своєї діяльності. Як 

зазначав у січні 1924 р. завідувач Катеринославським губернським 

управлінням у справах друку Дашевський (ініціали не встановлено), «по 

змісту інструкції політичний контроль ДПУ є підсобним виконавчим 

органом ЦУД, на практиці ж цього немає, і відзначається іноді зворотне 

явище» [10, арк. 5-7]. 

У 1923–1924 рр. ОДПУ здійснювало заходи, які ускладнювали 

іноземним розвідкам добувати державні секрети. Серед усього іншого 

посилювався контроль за в’їздом–виїздом через радянський кордон. Разом 

з культом секретності почав створюватися і культ прикордонної служби.  

23 серпня 1923 р. наказом ОДПУ № 353 було введено в дію 

«Інструкцію щодо порядку прийому, відправки, обліку і реєстрації 

контингентів, що повертаються з-за кордону» [42, арк. 32]. Інструкція 

регламентувала порядок так званої «політичної фільтрації». В документі 

зазначалось, що політфільтрація встановлювалась для виявлення 

наступних осіб (мовою оригіналу): «…агентов направляемых нашей 

зарубежной белой эмиграцией и иностранным империализмом для 

проведения шпионской работы в Красной армии и хозяйственных органах 

Республики; организации бандитских и контрреволюционных 
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выступлений; подрыва и дезорганизации военных и хозяйственных 

органов Республики. Выявленный во время политфильтрации: шпионский, 

контрреволюционный, преступный и скрывающийся под чужой фамилией 

элемент, направляются вместе с документами в тюрьмы ГПУ, коему 

карантинный пункт подчинен. Лица, прошедшие политфильтрацию 

подлежат рассеиванию по месту своего прежнего места жительства или 

жительству родственников» [42, арк. 32]. 

У лютому 1924 р. Спецвідділ направив у центральні установи 

циркуляр щодо порядку друкування посвідчень, перепусток та бланків 

організацій – «тільки в державних друкарнях, здійснюючи ґрунтовне 

спостереження». 16 лютого 1924 р. за № 25646/с/5 Спецвідділ направив 

окремий лист щодо цієї проблеми на адресу ДПУ України, у якому 

пропонувалось ДПУ України зобов’язати самостійні наркомати УСРР 

друкувати зазначені матеріали в типографіях, пристосованих, згідно з 

наказом ОДПУ № 429-23, до друкування таємних видань [8, арк. 45]. Крім 

секретних видань, Спецвідділ регулював друк інших видань з обмеженим 

доступом. У спеціальному циркулярі Спецвідділ пояснював, що позначку 

«не підлягає оголошенню» можна ставити тільки на матеріалах, які не 

містять секретних відомостей, але повинні мати обмежений доступ, якщо 

відомство вважає їх поширення шкідливим для себе. Циркуляр вказував, 

що такі книги ні в якому разі не можна продавати [191, с. 67]. 

У 1925 р. під грифом секретності «цілком таємно» Головліт випустив 

перший «Перелік відомостей, що становлять таємницю і не підлягають 

поширенню в цілях охорони політико-економічних інтересів СРСР». Текст 

першого списку мав 16 сторінок і містив 96 «таємниць». Ось початок цього 

документа Головліту, який охороняв: «§1. Статистичні дані про 

безпритульних і безробітних елементів, контрреволюційні нальоти на 

урядові установи; §2. Про зіткнення органів влади з селянами при 

проведенні податкових та фіскальних заходів, а також зіткнення з приводу 

примусу громадян до виконання трудової повинності» [190, с. 223]. 
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7 вересня 1925 р. ДПУ УСРР наказом № 69 ввело в дію «Інструкцію з 

контролю друку» та «Інструкцію з контролю видовищ» [15, арк. 241-251]. 

Інструкція з контролю друку передбачала всебічний контроль всіх носіїв 

інформації від видавництв і книжок до фотографій, креслень, діаграм, 

таблиць, музичних платівок, марок, шрифту тощо. Інструкція з контролю 

видовищ передбачала розширення контролю видовищ, якому підлягали 

кінопрокатні й кіновиробничі контори й фабрики, студії, кабаре тощо. 

Керівники цих установ зобов’язувалися щомісячно надсилати дані про 

особовий склад, а також анкети своїх працівників до ДПУ. 

До 1927 р. відбулося оформлення Головліту як монопольного 

апарату цензури над всією соціальною інформацією, що циркулювала в 

радянському суспільстві. Якщо переліки державних таємниць у 1918–

1919 рр. розроблялися і затверджувалися наказами РВРР, з 1923 р. 

комісією ЦК під головуванням В. Куйбишева і схвалювались Оргбюро ЦК 

РКП (б), з 1926 р. – РНК СРСР, то з 1927 р. цим відав тільки Головліт і 

Наркомвійськмор – Наркомат оборони. Всі види іншої відомчої цензури 

були ліквідовані» [181, с. 32-40]. 

Таким чином доведено, що більшовицька влада прагнула мати повну 

монополію на володіння інформацією не лише про настрої у суспільстві, а й 

про повсякденне життя громадян породила політичний контроль, цензуру та 

режимні обмеження на пересування і проживання для багатьох категорій 

населення .Ще у роки громадянської війни та воєнного комунізму радянська 

влада почала запроваджувати заходи, які мали на меті суворий нагляд за 

змістом листування та друкованої продукції.  

Цензура як система контролю над розповсюдженням політичної та 

соціальної інформації стала невід’ємним атрибутом більшовицького режиму. 

Поступово удосконалювалася й робота цензорських установ, на які 

покладалися завдання здійснення ревізії змісту друкованої продукції з метою 

заборони ідей та інформації, що визнавалися владою небажаними або 

згубними. Політичний контроль та цензура проголошувались владою як 
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заходи проти шпигунства та спрямовані на протидію витоку секретних 

відомостей в реальному житті мали переважно політичне та ідеологічне 

спрямування.  

Запровадженням режимних і репресивно-дискримінаційних обмежень, 

сукупно зі встановленням суворої цензури, радянська влада поступово 

встановлювала абсолютний тотальний контроль над суспільним і приватним 

життям громадян, що також об’єктивно ускладнювало доступ іноземним 

розвідкам до радянських державних секретів. 

 

2.3. Запровадження відповідальності  за порушення 

законодавства про державні секрети 

Основним правоутворювальним чинником у роки воєнного комунізму 

була класова боротьба. Нове кримінальне право спрямовувалося 

насамперед на придушення опору заможних верств населення, економічна 

основа життя яких була зруйнована і на чиї інтереси посягав новий 

порядок. Більшовицька влада вже в перші роки свого існування почала 

здійснювати заходи зі створення юридичного підґрунтя і для репресивної 

політики щодо захисту державних секретів. До кримінального права України, 

яке в основному відтворювало норми цієї ж галузі законодавства радянської 

Росії, були запроваджені норми, що передбачали сувору кримінальну 

відповідальність за розголошення військової таємниці.  

Її розголошення розглядалося як один із найтяжчих військових злочинів, 

що створювало ймовірність отримання секретних відомостей противником і 

ставило під загрозу зриву бойові операції і, таким чином, було загрозою 

утвердженню більшовицького режиму на території України. Тому 24 червня 

1919 р. Рада оборони УСРР прийняла спеціальну постанову «Про збереження 

військової таємниці». Відповідно до цієї постанови військовослужбовці, які 

розголосили військові секрети, з власної волі або мимоволі ознайомили з 

ними сторонніх осіб, підлягали суду військово-революційного трибуналу. У 

цьому випадку йшлося про необережне розголошення військової таємниці 
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у формі самовпевненості або злочинної недбалості, тому що умисне 

розголошення найчастіше розцінювалося як діяння контрреволюційного 

характеру. Відповідно до цього, винуватий підлягав негайному покаранню 

як ворог радянської держави, тобто розстрілу [235, с. 49].  

20 листопада 1919 р. ВЦВК прийняв Положення про революційні 

трибунали, в якому подавався розширений перелік контрреволюційних 

злочинних діянь. До них належали серед інших: шпигунство, 

розголошення секретних відомостей і документів, викрадення або 

знищення секретних планів та інших секретних документів. Проте у цьому 

декреті не роз’яснювалося, які відомості, плани чи документи належать до 

секретних, та не наводилося їх переліку [291, с. 26].  

Відразу після прийняття положення про ревтрибунали виїзна сесія 

військово-революційного трибуналу Південно-Західного фронту розглянула 

справу комісара оперативного управління штабу Другої кінної армії 

Воцелька (ініціали не встановлено, німецький громадянин, «спартаковець», 

колишній секретар Бели Куна). На агітпункті станції Синельникове 

підсудний нібито розголосив оперативні таємні відомості випадковим 

особам (мабуть тим, кого агітував за радянську владу). Його було засуджено 

до «умовного розстрілу» із заміною зазначеної міри покарання 

направленням у штрафну роту терміном на один рік. Трибунал обмежився 

такою «м’якою» мірою покарання винятково з огляду на особисті 

позитивні якості підсудного [2, арк. 26-27]. 

Нове кримінальне право формувалося на основі принципу 

доцільності, який протиставлявся принципу законності. Суд мав 

враховувати ступінь і характер соціальної небезпеки злочинця, його 

соціальну належність. Після завершення громадянської війни на зміну 

воєнному комунізму прийшла нова економічна політика, а разом із нею і 

деяка демократизація державно-правового життя. Законодавство 

приводилося у відповідність до соціально-політичних вимог, 

продиктованих НЕПом, активізувалася робота з кодифікації кримінально-
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правових норм [291, с. 27]. Починаючи з 15 вересня 1922 р., коли набрав 

чинності Кримінальний кодекс (далі – КК) УСРР, усі раніше видані норми, 

що діяли на території радянської України і встановлювали кримінальну 

відповідальність за ті чи інші контрреволюційні злочини, втратили чинність. 

Усі зміни та доповнення, внесені з 1921 до 1925 р. в КК УСРР, відповідали 

аналогічним змінам кримінального законодавства РСФРР [233, с. 118]. 

Аналізуючи зміст статей розділу про контрреволюційні злочини КК 

УСРР 1922 р., необхідно зазначити, що у ст. 66 законодавець вперше дав 

розгорнуте поняття шпигунства та сформулював основні ознаки цього 

злочину:  

– участь у шпигунстві різного роду, що виражається в передачі, 

повідомленні, викраденні чи збиранні відомостей, які мають характер 

державної таємниці, особливо військових, іноземним державам чи 

контрреволюційним організаціям із контрреволюційною метою чи за 

винагороду;  

– оголошення тих же відомостей за відсутності контрреволюційної 

або корисливої мети чи непоінформованості про можливі наслідки такої 

діяльності [123, с. 24].  

Глава II «Посадові (службові) злочини» КК УСРР 1922 р. містила 

правову норму (ст. 117), яка встановлювала кримінальну відповідальність 

за «розголошення посадовими особами відомостей, що не підлягають 

оголошенню». Ця норма була спрямована на запобігання протиправного 

розголошення окремими посадовими особами відомостей, відомих їм по 

службі і пов’язаних як зі здійсненням ними функціональних службових 

обов’язків, так і з діяльністю установи, підприємства чи організації. 

Вважалося, що навіть незначна обізнаність у цих відомостях сторонніх 

осіб чи іноземних держав завдає або може завдати певної шкоди цій 

установі (підприємству чи організації).  

Такі відомості за своїм змістом становили службову таємницю. 

Однак ні в диспозиції ст. 117 КК, ні в будь-якому іншому нормативно-
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правовому акті законодавець не розкривав цього терміна та не наводив 

переліку відомостей, що належали до таємниці цього виду. У главі VII, де 

містилися військові злочини, окремі кримінально-правові норми 

передбачали відповідальність за ненавмисне розголошення державної 

таємниці. Так, якщо це сталося в результаті перевищення військовим 

начальником своїх повноважень або бездіяльності (ст. 209), винуватий 

позбавлявся волі на термін не менш ніж один рік із суворою ізоляцією.  

При умисному вчиненні цих дій з корисливих або інших особистих 

спонукань термін ув’язнення становив не менше трьох років, а за умови 

настання тяжких наслідків передбачалася смертна кара. Повідомлення 

військовослужбовцем неприятелю під час війни, шляхом листування чи 

особисто, відомостей, «що можуть мати яке-небудь відношення до воєнних 

дій», хоч і без умислу сприяння, каралося позбавленням волі на строк до 3 

років з суворою ізоляцією (ст. 212) [291, с. 30]. Ст. 213 передбачала 

відповідальність за військове шпигунство, яке визначалось як «агентурне 

обслуговування неприятельської армії шляхом збирання та передачі 

неприятелю різного роду відомостей, обізнаність в яких може сприяти в 

його ворожих діях проти республіки». Застосовувалося те ж покарання, що 

і за шпигунство (ст. 66 КК). 

Після утворення в грудні 1922 р. Союзу РСР тенденція до 

централізації правового регулювання посилилася. Згідно зі ст. 1 

Конституції СРСР 1924 р. було розроблено і 31 жовтня 1924 р. прийнято 

«Основні начала кримінального законодавства Союзу РСР і союзних 

республік», ст. 3 яких віднесла до відання Президії ЦВК СРСР 

встановлення єдиних принципів кримінального законодавства для всієї 

країни, а також положень про державні та військові злочини [115, с. 105].  

У цей час проводиться підготовча робота зі створення кримінальних 

кодексів союзних республік, продовжується подальший розвиток норм 

щодо контрреволюційних та інших злочинів. Зв’язок практики боротьби зі 

шпигунством у мирний час із чітким визначенням секретних відомостей 
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був не настільки очевидний для різних державних відомств СРСР, не 

виключаючи в певній мірі і військове. Ось чому ОДПУ ініціювало у 

1925 р. створення при РНК СРСР комісії з розробки досить важливої 

постанови вищих законодавчих і виконавчих органів країни – «Про 

шпигунство, а так само про збирання та передачу економічних відомостей, 

що не підлягають оголошенню». 14 серпня 1925 р. ЦВК і РНК СРСР вже 

затвердили постанову, яка розширила та конкретизувала поняття 

шпигунства, наведене у ст. 66 КК УСРР 1922 р. [111, с. 45]. Ця постанова 

розширила та конкретизувала поняття шпигунства, наведене у ст. 66 КК 

УСРР 1922 р. Так, залежно від характеру відомостей, на які здійснювалось 

посягання, законодавець встановлював два види шпигунства. 

На підставі цієї постанови 4 листопада 1925 р. ВУЦВК і РНК УСРР 

прийняли власну постанову «Про зміну артикулу 66-го КК УСРР і 

доповнення його артикулом 661.». У ній зазначалось (зі збереженням 

правопису) «…1. Викласти арт. 66-1 КК УСРР у такій редакції: Арт. 66. 

Шпигунство, тоб-то передача, крадіжка або збирання для передачі 

відомостей, що своїм змістом становлять спеціяльну охоронювану 

державну тайну, чужоземним державам, контрреволюційним організаціям 

або приватним особам, тягнуть за собою, як засіб соціяльного захисту – 

позбавлення волі на реченець не коротшій, ніж 3 роки, а в тих випадках, 

коли шпигунство викликало або могло викликати особливо важкі наслідки 

для державних інтересів – розстріл.  

2. Доповнити КК УСРР артикулом 661 в такій редакції: Арт. 661 . 

Збирання економічних відомостей, що не становлять своїм змістом 

спеціяльно охоронювану державну тайну, але яких не належить 

оголошувати на підставі прямої заборони закону або на підставі 

розпорядження керівників відомств, установ і підприємств і передача їх за 

винагороду або даром організаціям і особам, згаданим у арт. 66-му КК, 

тягнуть за собою, як засіб соціяльного захисту – позбавлення волі з 

суворою ізоляцією або без неї на реченець до 3 років» [15, арк. 318]. 
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Так, залежно від характеру відомостей, на які здійснювалось 

посягання, законодавець встановлював два види шпигунства. Склад 

злочину зазнав суттєвих змін. Із нього було виключено «оголошення 

відомостей, що мають характер державної таємниці», а також такі 

суб’єктивні ознаки шпигунства, як контрреволюційна мета і винагорода як 

міра заохочення. Коло адресатів, яким могли передаватися шпигунські 

відомості, було розширено. Крім понять «чужоземна держава» і 

«контрреволюційна організація», що зазначалися в ст. 66 КК УСРР 1922 р., 

вводилося поняття «приватні особи». Нижню межу санкції було знижено з 

п’яти до трьох років позбавлення волі. Водночас законодавцем 

передбачались обтяжувальні обставини. У випадках, коли шпигунство 

спричинило або могло спричинити для держави особливо тяжкі наслідки, 

обвинувачений засуджувався до «вищої міри соціального захисту» – 

розстрілу. 

Другий вид шпигунства у ст. 66 КК УСРР 1922 р. не передбачався 

взагалі, відповідальність за нього вводилася вперше, а мірою покарання 

визначалося позбавлення волі на термін до трьох років. Слід зазначити, що 

чи не найважливішим нововведенням цієї постанови було вперше 

закріплене на законодавчому рівні визначення державної таємниці, що 

дозволило конкретизувати предмет злочину. Так, у примітці до ст. 1 

постанови ВУЦВК і СНК УСРР від 4 листопада 1925 р. зазначалося, що 

«за спеціальну охоронювану державну тайну вважаються відомості, 

перераховані в особливому переліку, що його затверджує РНК СРСР, і 

який оголошується до загального відома» [15, арк. 318]. 

Як вже, зазначалося 27 квітня 1926 р. РНК СРСР прийняв постанову 

«Про затвердження переліку відомостей, що за своїм змістом є державною 

таємницею, що спеціально охороняється». Відтак, затверджений РНК 

СРСР перелік відомостей став правовою підставою для визначення 

предмета шпигунства першого виду. Що ж до економічних відомостей, які 

не містили державної таємниці, але відповідно до ч. 2 ст. 1 згаданої 
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постанови не підлягали оголошенню, то їх перелік не розроблявся, а 

предмет шпигунства визначався на підставі відповідних нормативно-

правових актів чи розпоряджень керівників відомств, установ і 

підприємств, що передбачали таку заборону оголошення. 

Всі випадки порушення захисту державних секретів розслідувались 

органами ОДПУ/ДПУ. Так, наприклад, у липні 1926 р. кур’єром 

Харківського окружного фінвідділу В. Алпатовим були втрачені два таємні 

пакети з адміністративним шифром фінвідділу. Дізнання вів помічник 

уповноваженого Спецвідділення ДПУ УСРР М. Дворкін, який у ході 

розслідування встановив, що В. Алпатов губив таємні пакети і раніше. На 

основі отриманих даних 16 липня 1926 р. був складений обвинувальний 

висновок за статтею 108 КК УСРР 1922 р. і направлений до окружного 

прокурора [7, арк. 189]. 

У лютому 1927 р. ЦВК СРСР прийняв Положення про державні 

злочини, що складалося з двох розділів: про контрреволюційні злочини і 

особливо небезпечні для Союзу РСР злочини проти порядку управління. 

Також було внесено зміни щодо процесу затвердження особливого 

переліку відомостей, що становили державну таємницю, передбаченому 

приміткою 1 до ст. 1 постанови ЦВК і РНК СРСР від 14 серпня 1925 р. У 

ч.1 ст.6 Положення 1927 р. до слів «затверджується РНК СРСР» 

законодавець додав – «за узгодженням з РНК союзних республік».  

На підставі прийнятих Основних положень кримінального 

законодавства Союзу РСР і союзних республік та Положення про державні 

злочини, з метою приведення у відповідність до них республіканського 

кримінального законодавства, були переглянуті або перевидані 

кримінальні кодекси союзних республік [291, с. 34]. Так, 8 червня 1927 р. 

було прийнято КК УСРР, який набрав чинності з 1 липня 1927 р. Ст. 546, 

що встановлювала відповідальність за шпигунство, увійшла до нього в 

попередній редакції постанови ЦВК і РНК СРСР від 14 серпня 1925 р.  
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У розділі другому «Злочини проти порядку урядування» КК УСРР 

1927 р. ч. 2 ст. 74 передбачала покарання «за умисне викрадення, 

пошкодження, затаєння або знищення» «особливо секретних чи особливої 

важливості державних документів» – позбавлення волі «на реченець до 

трьох років» [109, с. 34]. Поряд із кримінально-правовим захистом 

відомостей, що становили державну таємницю, КК УСРР 1927 р. у 

третьому розділі «Посадові (службові) злочини» містив ст. 109, яка 

передбачала відповідальність посадових осіб за повідомлення, передачу 

або збирання з метою передачі відомостей, що не підлягали 

розголошенню.  

Адресат такої передачі в Кодексі не визначався. За такі шпигунські 

дії, предметом яких була службова таємниця, винуватий карався 

позбавленням волі на термін до 2 років. Диспозиція цієї правової норми 

розширювала, порівняно з диспозицією ст. 117 КК УСРР 1922 р., коло 

діянь, за вчинення яких наставала кримінальна відповідальність, і мала 

більш конкретний характер. Проте, як і в попередній редакції, 

законодавець не вказував, які саме відомості не підлягають оголошенню 

посадовими особами. 

27 липня 1927 р. ЦВК і РНК СРСР прийняли нове Положення про 

військові злочини [116, с. 205], яке включено до Кримінального кодексу 

1927 р. як окрема глава. Дві норми цього Положення (ст. 24 і 25) 

передбачали кримінально-правовий захист відомостей військового 

характеру. Так, ст. 24 (ст. 20616 КК) передбачала відповідальність за 

військове шпигунство, під яким малася на увазі: «передача іноземним 

урядам, ворожим арміям і контрреволюційним організаціям, а також 

викрадення чи збирання з метою передачі відомостей про Збройні Сили і 

про обороноздатність Союзу РСР». Покаранням визначалося позбавлення 

волі з суворою ізоляцією на термін не нижче п’яти років, з конфіскацією 

майна чи без неї, а в тих випадках, коли шпигунство спричинило або могло 
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спричинити особливо тяжкі наслідки для інтересів Союзу РСР, – вищу 

міру соціального захисту (розстріл) з конфіскацією майна.  

Ст. 25 Положення (ст. 20625 КК), що передбачала кримінальну 

відповідальність за розголошення відомостей військового характеру, 

містила чотири пункти, що диференціювали покарання залежно від 

характеру відомостей, завданої шкоди, форми провини та обставин, що 

пом’якшують відповідальність: а) розголошення секретних відомостей про 

збройні сили і обороноздатність Союзу РСР, що спеціально охороняються 

(санкція – позбавлення волі із суворою ізоляцією на термін не нижче 

одного року); б) те ж діяння, якщо воно спричинило або могло спричинити 

особливо тяжкі наслідки (санкція – вища міра соціального захисту, з 

конфіскацією майна); в) розголошення військових відомостей, що не 

підлягають оголошенню, але які не є таємницею, що спеціально 

охороняється (санкція – позбавлення волі з суворою ізоляцією чи без такої 

на термін до одного року); г) діяння, передбачене пунктом «в» цієї статті, 

за наявності пом’якшувальних обставин передбачало застосування правил 

Дисциплінарного статуту РСЧА. 

Із аналізу диспозиції зрозуміло, що законодавець по-перше, не 

застосував, як і у КК 1922 р., звичного терміна «військова таємниця», а 

визначив державну таємницю у військовій сфері як секретні відомості про 

збройні сили і обороноздатність СРСР, що спеціально охороняються; по-

друге, прямо вказав, що ці відомості передбачені в статтях 1–6 Переліку 

відомостей, які за своїм змістом становлять державну таємницю, що 

спеціально охороняється, затвердженого РНК СРСР 27 квітня 1926 р.; по-

третє, вперше встановив кримінальну, а при пом’якшувальних обставинах 

дисциплінарну відповідальність за розголошення військових відомостей, 

що не є таємницею, яка спеціально охороняється, але не підлягають 

оголошенню. Тобто таких відомостей, що стали відомі спеціальним 

суб’єктам (ст. 1 Положення) за час служби у збройних силах СРСР і які, з 

огляду на це, можна визначити як військову службову таємницю 
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[291, с. 36]. У Кодексі 1927 р., як і в попередніх нормативно-правових актах, 

була відсутня спеціальна норма про відповідальність за втрату документів, що 

містять секретні відомості.  

Зауважимо також, що стосовно приватних і посадових осіб Кодекс 

1927 р. не містив спеціальної норми, яка встановлювала відповідальність 

за розголошення державної таємниці. Вона була передбачена лише за дії, 

що охоплювалися складом злочину «шпигунство», (з 1934 р. – «державною 

зрадою у формі шпигунства»). Ця прогалина законодавства негативно 

позначилася на судовій практиці та нерідко призводила до того, що 

випадки розголошення державної таємниці посадовими або приватними 

особами мали помилкову кваліфікацію за аналогією зі шпигунством. 

Таким чином, аналіз законодавства про кримінальну відповідальність 

у сфері захисту державних секретів доводить, що радянське кримінальне 

право мало своїм завданням захист інтересів більшовицької партії. У роки 

воєнного комунізму розголошення військової таємниці розглядалося як один 

із найтяжчих військових злочинів тому, що створювало ймовірність 

отримання секретних відомостей противником і ставило під загрозу зриву 

бойові операції і, таким чином, було загрозою утвердженню більшовицького 

режиму на території України.  

Після завершення громадянської війни з початком НЕПу відбулася 

деяка демократизація державно-правового життя. Законодавство 

приводилося у відповідність до соціально-політичних вимог, продиктованих 

НЕПом, активізувалася робота з кодифікації кримінально-правових норм. 

Кримінальний кодекс УСРР, прийнятий у 1922 р., вперше дав розгорнуте 

поняття шпигунства та сформулював основні ознаки цього злочину. 

Основною групою, що каралася за порушення законодавства про державні 

секрети у період НЕПу, були військовослужбовці.  

Кримінальний кодекс УСРР, прийнятий у 1927 р. додатково передбачив 

покарання «за умисне викрадення, пошкодження, затаєння або знищення» 

«особливо секретних чи особливої важливості державних документів» – 
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позбавлення волі «на реченець до трьох років». Умисне розголошення 

найчастіше розцінювалося як діяння контрреволюційного характеру, і 

відповідно до цього, винуватий підлягав негайному покаранню як ворог 

радянської держави, тобто розстрілу. 

 

Висновки за розділом 2. 

Радянське державне будівництво супроводжувалося формуванням 

основ радянської правової системи. Особливістю цього процесу в Україні 

була його спорідненість із російським. Найважливішим аспектом правової 

дійсності й головним джерелом права вважалась революційна 

правосвідомість. Відбувалася мілітаризація підприємств, їхній режим був 

наближеним до військового. Широко застосовувалася загальна трудова 

повинність, примусове закріплення робітників та службовців за 

підприємствами й установами. Спочатку вона охоплювала оборонну 

промисловість, а потім поширилася на всі галузі народного господарства. 

Злісне ухиляння від трудової повинності вважалося «трудовим 

дезертирством».  

Запекла боротьба більшовиків за утримання влади в умовах 

національно-визвольних змагань в Україні та громадянської війни у 

більшовицькій Росії перетворила завдання захисту державних секретів у одне 

з найважливіших. В умовах гострого збройного протистояння очільники 

радянської влади вдавалися до відповідних заходів у військових 

формуваннях, концентрували свої зусилля на дотриманні військової 

таємниці, встановлювали відповідні режимні обмеження у роботі з 

документами.  

Окрім суто мілітарної сфери у зв’язку з випадками витоку таємної 

інформації радянське керівництво звернуло увагу і на дотримання режиму 

секретності в партійному апараті. Проте до закінчення громадянської війни 

не було видано правових актів, де б нормативно визначалися такі поняття як 

«шпигунство» і «таємниця», тому їх трактували у довільній формі.  
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На початку 1920-х років із переходом від воєнного комунізму до НЕПу, 

в умовах відчутних змін у методах господарювання, санкціонованого 

залучення іноземного капіталу, формування оборонно-промислового 

комплексу, проблема захисту секретних відомостей оборонного й 

економічного характеру набула актуального значення. Відповідно зростав і 

статус, розширювалося коло завдань, удосконалювалася структура 

підрозділів ВНК–ДПУ, що забезпечували збереження державних секретів. 

Радянський політичний режим потребував й уніфікації системи захисту 

державних секретів та визначення окремого органу, який би контролював і 

координував режимно-секретну діяльність усіх радянських державних 

органів, установ і підприємств.  

У травні 1921 р. загальне керівництво спочатку шифрувальною 

справою, а з лютого 1922 р. ще і організаційно-правовим захистом державних 

секретів в усіх радянських державних органах, установах і на підприємствах 

було покладено на новостворений у структурі ВНК спеціальний (секретно-

шифрувальний) відділ.  

У 1924 р. було створено й аналогічний підрозділ у радянській Україні у 

структурі ДПУ, а постановою РНК УСРР введено в дію інструкцію «Про 

порядок прийому, розсилки й переховання (так в оригіналі – Авт.) секретної 

кореспонденції в центральних установах УСРР», що стала першим 

нормативно-правовим актом з питань організації захисту державних секретів, 

прийнятим українською мовою.  

Одночасно у радянських військових формуваннях і на підприємствах 

оборонно-промислового комплексу відповідні підрозділи – особливі відділи 

ВНК–ОДПУ також вирішували завдання захисту державних секретів та 

відповідали за виявлення «антирадянських елементів, шкідників, шпигунів», 

здійснювали політичний контроль за військовослужбовцями всіх рангів та 

співробітниками підприємств оборонно-промислового комплексу. 

Поступово, до середини 1920-х років, прийшло усвідомлення необхідності 

ефективного реформування системи захисту державних секретів як у 
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військовій царині, так і у сфері народного господарства.  

Створенню ефективної для радянської влади системи захисту державних 

секретів мало сприяти й започаткування спеціальних переліків секретних 

відомостей. Вони стали тим фундаментом, на якому будувалися заходи щодо 

захисту державних секретів. Над втіленням цього задуму в життя працювало 

спільно ВНК–ОДПУ та військове командування під наглядом компартійних 

структур. Кожний наступний «перелік» розширював коло засекречуваної 

інформації в усіх сферах життя, відповідний обсяг носіїв секретної 

інформації стрімко зростав.  

Найбільшим продуцентом державних секретів в УСРР були штаб і 

військові формування Українського військового округу, що функціонував у 

1922–1935 роки і охоплював всю територію України. Оборонна 

промисловість, як важлива сфера захисту державних секретів, у 1919–

1927 роках в Україні тільки формувалась. 

У роки громадянської війни та воєнного комунізму радянська влада 

почала запроваджувати заходи, які мали на меті суворий нагляд за змістом 

листування та друкованої продукції. Цензура як система контролю за 

розповсюдженням політичної та соціальної інформації стала невід’ємним 

атрибутом більшовицького режиму. Поступово удосконалювалася й робота 

цензорських установ, на які покладалися завдання здійснення ревізії змісту 

друкованої продукції з метою заборони ідей та інформації, що визнавалися 

владою небажаними або згубними.  

Через відповідні режимні заходи більшовицький режим створював 

атмосферу закритого суспільства та вдавався до ізоляційних заходів стосовно 

осіб, які визнавалися неблагонадійними. Вже у 1919 р. було введено заборону 

на виїзд за кордон без дозволу ВНК, якій, окрім контролю виїзду за межі 

країни, було надано виняткове право визначати порядок пересування в 

окремих місцевостях. У 1922 р. спочатку владою РСФРР, пізніше й УСРР 

були ухвалені рішення про адміністративну висилку певних «підозрілих» 

категорій громадян.  
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Згодом вийшла низка нормативно-правових актів, які встановлювали 

перелік місцевостей, заборонених для проживання адміністративно висланих, 

порядок реєстрації останніх розширювало коло осіб, до яких могли 

застосовуватися згадані репресивно-обмежувальні заходи. Запровадженням 

режимних і репресивно-дискримінаційних обмежень, сукупно з 

встановленням суворої цензури, радянська влада поступово встановлювала 

абсолютний тотальний контроль за суспільним і приватним життям 

громадян, що також об’єктивно ускладнювало доступ іноземним розвідкам 

до радянських державних секретів. 

У 1919 р. Рада оборони УСРР прийняла спеціальну постанову «Про 

збереження військової таємниці». Відповідно до цієї постанови 

військовослужбовці, які розголосили військові секрети, з власної волі або 

мимоволі ознайомили з ними сторонніх осіб, підлягали суду військово-

революційного трибуналу. Розголошення військової таємниці розглядалося 

як один із найтяжчих військових злочинів, тому що створювало ймовірність 

отримання секретних відомостей противником, ставило під загрозу зриву 

бойові операції і було загрозою утвердженню більшовицького режиму на 

території України.  

Після завершення громадянської війни з початком НЕПу відбулася 

певна демократизація державно-правового життя. Законодавство 

приводилося у відповідність до соціально-політичних вимог, продиктованих 

НЕПом, активізувалася робота з кодифікації кримінально-правових норм. 

Кримінальний кодекс УСРР, прийнятий у 1922 р., вперше дав розгорнуте 

поняття шпигунства та сформулював основні ознаки цього злочину.  

Основною групою, що каралася за порушення законодавства про 

державні секрети у період НЕПу були військовослужбовці. Кримінальний 

кодекс УСРР, прийнятий у 1927 р. додатково передбачив покарання «за 

умисне викрадення, пошкодження, затаєння або знищення» «особливо 

секретних чи особливої важливості державних документів» – позбавлення 

волі «на реченець до трьох років». Поряд із кримінально-правовим захистом 
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секретних відомостей КК 1927 р. УСРР передбачав відповідальність 

посадових осіб за повідомлення, передачу або збирання з метою передачі 

відомостей, що не підлягали розголошенню.  
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РОЗДІЛ 3.  

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЕКРЕТІВ У 

РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ В 1928–1954 РОКАХ 

 

 

3.1.Організаційно-правови заходи щодо захисту державних 

секретів 

Після 1927 р., «року воєнної тривоги», у 1928 р. унаслідок 

підписання пакту Бріана-Келога відбулося певне послаблення воєнної 

напруги у світі. Договір не усунув підозрілості СРСР щодо намірів сусідів 

та інших країн відносно СРСР. У всіх документах того часу 

простежувалася думка, що військовий напад на СРСР можливий у 

найближчі роки. Сталінське керівництво вважало не без підстав, що 

розвиток оборонно-промислового комплексу був неодмінною умовою 

виживання СРСР. Треба було брати до уваги і те, що у світі на той час 

відбувався бурхливий прогрес у виробництві озброєнь. У роки першої 

п’ятирічки в СРСР нараховувалось 40–50 оборонних заводів, яким у 

системі радянського постачання надавалась перевага [с. 266, 67-69]. 

Наприкінці 1920-х років СРСР продовжував посилювати мобілізаційні 

заходи і режим секретності. Все це вело до істотного збільшення 

державних секретів в ОПК та, відповідно, секретних органів 

30 травня 1928 р. Спецвідділом за підписом Г. Бокого, було видано 

«Інструкцію з секретного діловодства» (далі – Інструкція–28), відповідно 

до якої саме Спеціальний відділ при ОДПУ СРСР здійснював керівництво 

державними, партійними, професійними, кооперативними і громадськими 

установами та організаціями всіх республік СРСР із питань секретного 

діловодства шляхом загального спрямування цієї роботи, інспектування в 

цьому відношенні їхніх центральних і місцевих установ і шляхом 

організації в них секретних і шифрувальних органів. Всі розпорядження 

зазначеного підрозділу, що стосувалися секретного і мобілізаційного 
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листування, а також шифрувальної роботи, були обов’язковими до 

виконання [42, арк. 221-253].  

У СРСР Інструкція–28 була першим комплексним нормативно-

правовим актом із питань захисту державних секретів. Наступні подібні 

документи видавалися як урядові акти в 1940, 1948, 1959, 1965, 1972, 1987 

рр. Всі вони розроблялись на основі попередніх інструкцій. До речі, 

перший подібний комплексний урядовий нормативно-правовий документ 

із питань охорони державної таємниці в незалежній Україні виданий у 

2003 р., який теж було розроблено з урахуванням останнього радянського 

комплексного нормативно-правого акту відомого як Інструкція № 0126 від 

1987 р. Отже можна констатувати, що Інструкція–28 р. була далеким, але 

все ж «попередником» першого українського Порядку організації та 

забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях 

№ 1561-12 від 2003 р.  

Інструкцією–28 були закладені основні принципи режиму 

секретності: ведення секретного діловодства окремими підрозділами, 

організація їхньої роботи по вертикалі, існування надвідомчого органу, 

який здійснював нормативне забезпечення та загальне керівництво 

роботою всіх секретних органів; безпосередня відповідальність керівника 

за забезпечення належного виконання вимог керівних документів щодо 

поводження з секретними документами; спеціальний порядок допуску та 

доступу громадян до державної таємниці; встановлення додаткових 

зобов’язань у зв’язку з допуском до державної таємниці [42, арк. 221-253]. 

Інструкція–28 складалась із 8 розділів. 

Розділ 1 «Загальні положення» складався з 4 підрозділів: 

а) спецвідділ; б) спецвідділення та інші органи ОДПУ; в) секретні і 

секретно-шифрувальні органи; г) обстеження. До завдань секретних 

органів входили: «…а) технічна обробка секретного листування своєї 

установи; б) оперативне виконання секретного листування; в) облік 
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співробітників, що допускаються до секретного листування у своїй 

установі; г) нагляд, щоб до секретного листування залучалось мінімальне 

коло співробітників; д) нагляд за дотриманням цієї інструкції в ході 

секретного листування; е) зберігання секретного листування і ведення 

секретного архіву установи; є) керівництво, контроль, інспектування та 

інструктування роботи з секретного листування усіх інших секретних 

органів даного відомства…» [42, арк. 223]. 

Розділ 2 «Особовий склад» складався з 2 підрозділів: а) про перевірку 

співробітників; б) зняття та «переброска» секретних співробітників.  

Розділ 3 «Діловодство» складався з 5 підрозділів: а) прийом 

кореспонденції; б) виконання; в) відправка; г) справи; д) передача справ.  

Розділ 4 «Зберігання та приміщення» складався з 2 підрозділів: 

а) зберігання; б) приміщення. 

Розділ 5. «Визначення секретності, розмноження і знищення» 

складався з 3 підрозділів: а) визначення секретності; б) розмноження; 

в) знищення в екстрених випадках. У цьому розділі визначалось, що все 

листування установ ділиться на 4 категорії: проста, не підлягає 

оприлюдненню, таємна і цілком таємна. Листування просте і те, що «не 

підлягає оприлюдненню», ведеться загальною канцелярією; листування з 

грифами обмеження доступу «таємне» і «цілком таємне» ведеться 

виключно секретними органами. Секретні органи повинні були 

контролювати правильність застосування секретності, борючись не лише з 

неправильним засекречуванням, але, головним чином, з надмірністю 

засекречування. 

До Інструкції–28 додавалось 10 форм, а також анкета на оформлення 

допуску до державної таємниці, яка містила 27 питань та наведена у 

додатку В. Разом з анкетою надавалась підписка такого змісту: «Я, що 

підписався нижче (П.І.Б.), даю підписку в тому, що зобов’язуюся 

виконувати оголошені мені правила поводження з секретними паперами і 

всі, що можуть мені стати відомими державні таємниці, ніде і ні в якій мірі 
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не розголошувати. Мені відомо, що за недотримання цього зобов’язання я 

несу сувору відповідальність у позасудовому порядку, за відомою мені 

секретною постановою Президії ЦВК СРСР від 26 травня 1927 р.» 

[42, арк. 266-268]. 

Тоді ж, наприкінці 1920-х років, було проведено уніфікацію 

штатного розкладу секретних органів і встановлено стандартну 

номенклатуру посад секретних апаратів установ і організацій. У 

центральних апаратах наркоматів були створені секретні відділи або 

секретні частини, а у структурних підрозділах (головних управліннях, 

управліннях і відділах) – секретні частини і секретні відділення відповідно. 

Конкретний склад зазначених органів визначався наркоматами за 

узгодженням зі Спецвідділом [164, с. 103]. 

11 травня 1929 р. Спецвідділ видав доповнення до «Переліку питань 

цілком таємного, таємного і такого, що не підлягає оголошенню листування», 

виданого у червні 1926 р. [42, арк. 266-268]. Доповнення до Переліку 

складались із 3-х розділів: а) цілком таємні питання – 15 пп.; б) таємні 

питання – 21 пп.; в) питання, що не підлягають оголошенню – 3 пп. Наведемо 

тільки окремі цілком таємні питання: «…1. Контрольні цифри, п’ятирічні 

промплани і промфінплани, загальні річні плани і виробничі програми 

окремих військових трестів і підприємств, звіти з їх виконання, а також 

листування, «выявляющее эти планы и программы». 2. Відомості про 

устаткування військових і авіаційних заводів апаратурою та важливими 

механізмами, що дають можливість зробити висновок «о мощи заводов». 

3. Все листування (фінансування, хід виконання, здача, звітні калькуляції 

тощо) за поточними замовленнями установ РСЧА і Флоту, військової та 

авіаційної промисловості на «целые» вироби (фабрикати) у тому випадку, 

коли воно містить вказівку і ступінь виконання замовлення (програмного 

завдання) за окремими галузями промисловості. 4. Виконання дослідних 

замовлень з особливо важливих винаходів і удосконалень, наявних зразків, 

які здаються Наркомвійськмору в абсолютно секретному порядку. 
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5. Плани і листування з підготовки цивільної промисловості до переходу її 

на час війни до вироблення військової продукції. 6. Відомості і листування 

про потреби у робочому, технічному та іншому складі для виконання 

мобпрограми при мобілізації. 7. Плани та листування про мобперевезення. 

8. Дислокація військових частин, управлінь та установ РСЧА і відомчої 

озброєної охорони у воєнний час, повна дислокація РСЧА і заводів 

військової та авіаційної промисловості. 9. Плани оборони підприємств 

промисловості ВРНГ СРСР, як в цілому, так і за окремими 

підприємствами.…». 

Отже очевидним є те, що всі доповнення до Переліку мали ознаки 

«воєнно-мобілізаційних». Якщо дивитись на проблему поверхнево, можна 

зробити висновок про звуження тлумачення поняття таємниці. Але на 

думку історика Н. Арнаутова в 1920-х роках у СРСР та УСРР сформувався 

воєнно-мобілізаційний режим із надцентралізмом влади; мілітаризацією 

основних сфер життя, широким використанням примусу в усіх формах 

[132, с. 52-57]. Автор поділяє цю думку, її підтвердження бачимо і крізь 

призму нормотворчої діяльності Спецвідділу у 1921–1929 рр. 

Під час розробки нормативно-правових актів із питань захисту 

державних секретів Спецвідділом використовувався дореволюційний 

досвід департаменту поліції, військового та дипломатичного відомств. 

Значна кількість рядових співробітників Спецвідділу мала досвід роботи у 

цих відомствах.  

У травні 1929 р. на Раді праці і оборони СРСР в межах боротьби зі 

«спецами» та «шкідництвом», Наркомвоєнмору, ОДПУ та ВРНГ було 

запропоновано переглянути наявний режим секретності на оборонних 

заводах з метою забезпечення максимальної участі робітників у контролі 

над виробництвом та «спецами» з одночасним збереженням секретів 

[266, с. 109]. Ця вимога була також включена в постанову Політбюро ЦК 

ВКП(б) від 15 липня 1929 р. «Про військову промисловість» [302]. 
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У постанові зазначалось, «що військова промисловість до 

теперішнього часу не підготовлена до виконання покладених на неї 

завдань, становище з підготовкою її до оборони знаходиться в 

незадовільному стані». Причинами незадовільного стану визнавались: 

«шкідництво» фахівців, відсутність пильності та надмірна довіра до них з 

боку комуністичного керівництва Воєнпрому, у зв’язку із надмірним 

засекречуванням відсторонення від активної участі в організації і 

раціоналізації на виробництві безпартійного і комуністичного робітничого 

активу». 

Із кінця 1920-х років вища номенклатура ВКП(б) всерйоз 

побоювалася «контрреволюційних дій» за участю військових. У 1929 р. у 

РСЧА розпочалася велика «чистка» командного складу. Співробітниками 

особливих відділів в армії було викрито низку так званих 

контрреволюційних організацій і угруповань серед начальницького складу. 

Лише у першій половині 1930 р. особливі відділи ОДПУ заарештували 106 

осіб начальницького складу, котрі, як це зазначалося у наказі ОДПУ 

№ 251/119 від 9 серпня 1930 р. «Про боротьбу з революцією та шпигунством 

у частинах Червоної армії», очолювали контрреволюційні групи та 

організації або були шпигунами.  

На думку історика В. Коровіна, який зробив такий висновок на підставі 

архівних документів, абсолютна більшість карних справ на арештованих 

військовослужбовців була заведена на підставі донесень таємних агентів та 

інформаторів. Вони не були підкріплені іншими матеріалами та ретельно не 

перевірялися [216, с. 32-33]. Таке «шпигунство» з таємною інформацією не 

було пов’язане. Арешти військових, більшість з яких була офіцерами 

царської армії, тривали. Пік припав на грудень 1930–січень 1931 рр. Ця 

операція увійшла в історію під назвою «Весна», оскільки «змовники-

шпигуни» нібито очікували навесні 1931 р. на інтервенцію Антанти. Скільки 

всього було репресовано осіб у справі «Весна», поки що невідомо. Лише у 

ГДА СБУ зберігаються справи на 3496 осіб, заарештованих в Україні і 
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Москві. На думку історика Я. Тимченка, загальна кількість заарештованих та 

згодом засуджених – близько 7 тис. колишніх генералів й офіцерів, значну 

частину з яких було розстріляно [268, с. 47]. 

Наприкінці 1920-років «шпигуни» і «шкідники» з’явились у великій 

кількості також на оборонних заводах, в КБ, НДІ. Більшість старих 

спеціалістів була заарештована. Призначались «головні шкідники і 

шпигуни» та другорядні. Політбюро і ОДПУ регулярно приймали рішення 

щодо посилення боротьби зі «шпигунами і шкідниками». Головні 

«шпигуни і шкідники» розстрілювались, інші потрапляли в «особливі» або 

«спеціальні» технічні або конструкторські бюро (далі – ОТБ, ОКБ, СТБ, 

СКБ), де продовжували працювати над створенням нових зразків 

озброєння у так званих «шарашках». 

11 серпня 1930 р. ОДПУ СРСР направило у повноважні 

представництва циркулярний лист за підписом В. Менжинського, у якому 

зазначалось, що контрреволюція робить ставку на проникнення в армію. 

Тому, у зв’язку із загрозою війни, що насувається, потрібне 

перегрупування сил. В. Менжинський з метою забезпечення безпеки РСЧА 

запропонував створити єдиний міцний апарат на базі Особливого, 

Контррозвідувального і Східного відділів ОДПУ [143, с. 183]. Вже 10 

вересня 1930 р. наказом № 299/137 «Про реорганізацію особливих відділів 

органів ОДПУ» КРВ і Східний відділи увійшли до складу Особливого 

відділу. За реорганізованим (розширеним) Особливим відділом ОДПУ 

зберігалися всі функції тих відділів, що об’єднувалися. Оновлений 

Особливий відділ очолив Я. Ольський [85, с. 48]. Особливий відділ ДПУ 

УСРР і УВО за сумісництвом очолив І. Леплевський. 

У 1931 р. в ЕКУ ОДПУ додатково створили підрозділи з 

оперативного обслуговування основних галузей економіки. У 

повноважних представництвах ОДПУ були створені самостійні економічні 

відділи, в оперативних секторах – відділення (групи), а у міськвідділеннях 

по цій лінії виділили оперативних працівників. Крім оперативної роботи 
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вказані органи оформляли допуск працівників до ведення секретного і 

мобілізаційного діловодства [206, с. 234]. В УСРР також відбулася 

реорганізація ЕКУ ДПУ: 14 квітня 1931 р. голова ДПУ В. Балицький 

підписав наказ «Про реорганізацію економічних органів ДПУ УСРР». 

Відповідальність за боротьбу зі шпигунством у промисловості була 

покладена на 1-е (промислове) відділеня. 5-е відділення (спеціально-

технічне) займалося використанням «за фахом» засуджених фахівців 

[288, с. 161-162].  

У 1931 р. у зв’язку з погіршенням технологічної дисципліни і, 

відповідно, якості продукції, компанія гоніння на старих фахівців потроху 

припинялась. Частину з них повернули з в’язниць або до оборонних 

заводів, або до «шарашок» ОДПУ. Хоча мережа КБ під егідою ЕКУ 

продовжувала розширяватися. 

Політбюро ЦК ВКП(б) в середині 1931 р. прийняло ряд заходів, 

спрямованих на згортання кампанії гоніння на «спеців». 10 липня 1931 р. 

було схвалено дві постанови Політбюро, які істотно змінювали положення 

фахівців і певною мірою обмежували права ОДПУ в цілому. Перша 

постанова під назвою «Питання ОДПУ» передбачала, що ОДПУ не має 

права на арешти фахівців без згоди відповідного наркома.  

Друга постанова під назвою «Про роботу технічного персоналу на 

підприємствах і про поліпшення його матеріального становища» 

передбачала амністію фахівців, засуджених до примусових робіт, 

скасовувала дискримінацію фахівців при призначенні на керівні пости на 

підприємствах, ліквідацію на промислових підприємствах офіційних 

представництв ОДПУ [276. с. 55-56]. Шпигунів значно поменшало. 

Розстріляних «шпигунів» і «шкідників» повернути вже було неможливо. 

Які вони «секрети» передавали іноземним розвідкам, якщо передавали, 

невідомо. 

У січні 1932 р. замість ВРНГ було створено три наркомати. 

Воєнпром майже цілком увійшов у склад НКВП. Це був крок у бік 
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подальшої концентрації оборонної промисловості та воєнної мобілізації 

[266, с. 137]. Функції координатора діяльності оборонних заводів у системі 

НКВП виконувало його Головне воєнно-мобілізаційне управління. У 

середині 1932 р. ОДПУ та НКВП СРСР спільним наказом № 00212/76 

затвердили «Положення про пропускну систему на підприємствах 

промисловості СРСР», яке посилювало режим секретності на оборонних 

підприємствах [47, арк. 103]. 

На початку 1933 р. ДПУ УСРР видало наказ від 2 січня № 1 «Про 

втрату співробітником транспортного відділу по станції Чаплине ДПУ 

Бистровим «Правил користування шифром “Путь”». За це недостатньо 

пильний Бистров був відсторонений від шифрувальної роботи та 

заарештований на 15 діб [38, арк. 206]. Наступного дня ДПУ УСРР наказом 

№ 3 затвердило «Інструкцію про порядок обліку наказів і циркулярів ДПУ 

УСРР». Інструкція передбачала зберігання нетаємних наказів і циркулярів 

ДПУ УСРР на рівні таємних документів [37, арк. 94]. 14 квітня 1933 р. 

видається наказ ДПУ УСРР № 154 про чергову втрату, на цей раз 

декількох таємних пакетів, які загубили фельд’єгері [37, арк. 149]. 

Під час перебування В. Балицького у Москві на посаді заступника Г. 

Ягоди, головою ОДПУ УСРР та повноважним представником СРСР по 

УСРР з 25 липня 1931 р. по 20 лютого 1933 р. був С. Реденс [285, с. 366]. У 

лютому 1933 р. В. Балицького повернули в Україну. Постановою ВУЦВК 

УСРР від 21 лютого 1933 р. він був призначений головою ДПУ УСРР і 

повноважним представником ОДПУ в Україні [37, с. 118]. 

З В. Балицьким із Москви прибула велика група чекістів. Іншою 

постановою ВУЦВК УСРР того ж дня заступниками В. Балицького були 

призначені К. Карлсон та І. Леплевський [37, арк. 119]. Наказом ДПУ 

УСРР від 21 лютого 1933 р. № 53 відбулось призначення начальником 

Особливих відділів ДПУ УСРР та УВО Л. Іванова, які він очолював до 

15 грудня того ж року [37, арк. 120]. Наказом ДПУ УСРР від 15 грудня 
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1933 р. № 589 начальником особливих відділів ДПУ УСРР та УВО 

призначили М. Александровського [37, арк. 229]. 

16 вересня 1933 р. наказом ДПУ УСРР № 441 начальник 

Спецвідділення ДПУ УСРР А. Азаров був відряджений у розпорядження 

ОДПУ до Москви, а на його посаду тимчасовим виконувачем обов’язків 

тим же наказом було призначено на підвищення оперуповноваженого того 

ж відділення Г. Ніколашкіна [37, с. 194]. На цій посаді він перебував до 

23 січня 1934 р., наказом ДПУ УСРР № 29 його було повернуто на 

попередню посаду [73]. Спецвідділення з 23 березня по серпень 1934 р. 

очолював Л. Словінський [61], а з серпня 1934 р. – М. Петров [28, 2-19]. 

Л. Словінський так само, як і Е. Давидов-Барг, у 1937–1938 рр. проходив 

по кримінальній справі М. Бачинського і також у 1938 р. був розстріляний 

як «зрадник» та «шпигун». Остання посада Л. Словінського – начальник 

фінвідділу НКВС УРСР. 

У березні 1934 р. Центральне управління народногосподарського 

обліку (ЦУНГО) при Держплані (центральний радянський державний 

орган статистики), підготував звіт про підсумки виконання плану 

оборонної промисловості у 1933 р. У звіт увійшли не всі підприємства 

ОПК. Всього ЦУНГО облікувало дані про 100 заводів оборонної 

промисловості, на яких працювало 292 тис. працівників. В Україні з них 

знаходилось 12 заводів з 38857 робітниками [266, с. 274-275]. 5 квітня 

1934 р. Політбюро ЦК ВКП(б) затвердило перелік «кадрових» заводів 

військової промисловості, до якого увійшло 68 підприємств [260, с. 179]. 

На них був встановлений особливий режим, їх почали називати «68 

особливо режимних заводів», або «воєнні об’єкти списку “68”». 

Відповідно до партійних вказівок та циркулярів ОДПУ СРСР, ДПУ 

УСРР 19 червня 1934 р. направила на місця циркуляр № 166 «Про запити 

на осіб, що працюють на військових заводах», в якому зазначалось, що 

«…рішенням директивних органів на оборонних підприємствах 

найближчим часом буде виконано ретельну чистку від 
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контрреволюційного, шпигунського, шкідницького, диверсійного, 

куркульського та іншого антирадянського елементу і встановлено 

особливий порядок прийому робітників, службовців та інженерно-

технічних працівників, який повинен попередити проникнення цих 

елементів на заводи військової промисловості…» [38, арк. 206]. 

У червні–липні 1934 р. всі вищі та центральні державні й партійні 

установи УРСР переїхали з Харкова до Києва, зробивши тим самим 

останній новою столицею України. ДПУ УРСР переїхало раніше всіх 

інших державних установ, вже у червні. Порядок переїзду було визначено 

наказом ДПУ УРСР від 6 червня 1934 р. № 321 [38, арк. 13]. НКВС УРСР 

до 1938 р. розтошувалося у різних місцях Києва. Спецвідділ зайняв 

приміщення на вул. Рейтарській, 32 [28, арк. 6]. 

Постановою ЦВК СРСР від 10 липня 1934 р. ОДПУ як самостійний 

державний орган було ліквідовано і на його базі створено Головне 

управління державної безпеки (далі – ГУДБ), яке увійшло до складу НКВС 

СРСР, створеного цією ж постановою. Відповідні зміни відбулись і в 

союзних республіках. В Україні НКВС з’явився відповідно до постанови 

ВУЦВК від 11 липня 1934 р.  

Останніми наказами ДПУ УСРР № 394/54 та 394/55 від 11 липня 

1934 р. було оголошено про призначення наркомом внутрішніх справ 

СРСР Г. Ягоди, його заступниками Я. Агранова і Г. Прокоф’єва, а 

наркомом внутрішніх справ УСРР і його заступником відповідно – 

В. Балицького та З. Кацнельсона (він же куратор Спецвідділення) 

[38, арк. 68-70зв.]. Того ж числа з’явився і перший наказ НКВС УСРР № 1, 

в якому колишній голова ДПУ УСРР В. Балицький заявляв про те, що він 

приступив до виконання обов’язків наркома внутрішніх справ УСРР 

[38, арк. 107]. 

У ГУДБ СРСР захист секретної інформації входив до 

функціональних обов’язків особливого (до якого входив 

контррозвідувальний відділ), економічного та спеціального (з 1938 р. –  9-й 
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спецвідділ) відділів. У складі республіканських НКВС були організовані 

управління державної безпеки (далі – УДБ) [214, с. 395]. УДБ НКВС УСРР 

складалося з таких відділів: оперативний, економічний (начальник –

 С. Мазо), секретно-політичний, особливий (начальник – 

М. Александровський), іноземний, обліково-статистичний, спеціальний 

(начальник – М. Петров) [287, с. 234-235]. Роботою УДБ НКВС УСРР 

керував В. Балицький. 

20 червня 1934 р. Наркомвоєнмор за рішенням ЦВК СРСР став 

Наркоматом оборони (далі – НКО). У липні 1934 р. ЦК ВКП(б) випустила 

звернення про необхідність підвищення пильності на військових заводах, 

що мало перетворити їх на «більшовицькі фортеці оборони» [266, с. 361]. 

Перевірка стану справ із найму і звільнення робітників, порядку видачі 

перепусток і охорони заводів, вказувалося у зверненні, розкрила «…цілком 

нетерпиме становище: на заводи міг вільно проникнути кожен хто бажає. 

Незважаючи на велику кількість людей, поставлених на зовнішню і 

внутрішню охорону, справжньої серйозної охорони на заводах не було. 

Між зовнішньою та внутрішньою (вільнонайманою охороною) – «ніякого 

зв’язку і спільної роботи, вільнонаймана охорона вербувалася, головним 

чином з інвалідів і людей похилого віку, погано озброєна, на постах спить, 

статуту не знає, стройову службу не проходить. …це призводить до того, 

що на військові заводи можуть вільно проникати і проникають в якості 

робітників і службовців або відвідувачів агенти і шпигуни ворожих 

капіталістичних країн для того, щоб вести шкідницьку роботу і підірвати 

наші заводи у разі війни» [266, с. 361].  

Вказувалося на розкриття на низці підприємств шпигунських 

організацій, що нібито свідчило про те, що «господарські та партійні 

керівники заводів страждали нетерпимою безпечністю та відсутністю 

пильності і не зрозуміли досі, що небезпека війни є абсолютно реальна річ 

і перший удар буде спрямовано на наші військові заводи». Але потрібно, 

зазначалося у зверненні, домогтися такого положення, щоб «кожен 
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робітник і службовець не позіхав, а пильнував і стежив», а «партійні 

працівники повинні роз’яснити масам, що працювали на заводах, яка 

небезпека нам загрожує, якщо не бути пильними». 

На підставі звернення та відповідного рішення парторганів на 

68 військових заводах для початку встановлювався особливий порядок 

найму та звільнення робітників і службовців, видачі перепусток і 

організації охорони. Після створення НКВС контроль над військовими 

заводами посилився. НКВС сам виступав замовником військової продукції 

(прикордонні, внутрішні війська і служби). На всіх кадрових військових 

заводах, в КБ і НДІ спеціальні частини НКВС несли зовнішню охорону, а 

перші відділи виконували режимно-секретні функції, пов’язані з охороною 

державних секретів [266, с. 362]. 

13 липня 1934 р. відповідно до наказу НКВС СРСР № 001 особливі 

відділи і відділення ОДПУ при з’єднаннях і частинах РСЧА і РСЧФ були 

перейменовані в особливі відділи і відділення ГУДБ НКВС СРСР із 

безпосереднім підпорядкуванням особливим відділам військових округів і 

особливим відділам УДБ регіональних управлінь НКВС [143, с. 195]. 

Восени 1934  р., реагуючі на липневе звернення ЦК ВКП(б) та відповідні 

вказівки НКВС СРСР, Особливий відділ УДБ НКВС УСРР та УВО 

надіслав 23 жовтня на місця циркуляр № 92943 «Про роботу німецької 

розвідки на військових заводах і підприємствах оборонного значення», в 

якому зазначалось, що дані останнього року свідчать про значне посилення 

роботи німців з розширення агентурної мережі із радянських громадян на 

підприємствах військової промисловості. Із матеріалів агентурної справи 

«Ведущая ось» видно широке розгортання з військового шпіонажу 

(особливо в авіації) з боку створеного в 1934 р. спеціального 

розвідувального бюро при Міністерстві авіації. Німецька розвідка на цьому 

напрямку намагається охопити Київ, Одесу [29, арк. 76-79]. 

Із наказу НКВС УСРР від 19 листопаду 1934 р. № 518 можна 

дізнатися як зберігали державні секрети у самому УДБ НКВС УСРР. У 
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цьому наказі зазначалось, що «за ініціативою комітету комсомолу НКВС 

УСРР бригада «легкої кавалерії» перевірила в ніч на 30 жовтня порядок 

зберігання секретних документів у кімнатах, столах і шафах співробітників 

УДБ. Перевіркою встановлено, що співробітники УДБ неприпустимо 

безпечно ставляться до зберігання справ, листування та інших секретних 

матеріалів у своїх робочих кімнатах, зберігаючи їх у відкритих шухлядах, 

шафах та на підвіконнях…» [38, арк. 180]. Винуватці отримали догани. 

Слід зазначити, що сама перевірка режиму секретності комсомольським 

активом, а саме так званою «легкою кавалерію», теж здається його 

порушенням. 

Таких документів, що свідчать про безлад у сфері забезпечення 

режиму секретності в органах ОДПУ–НКВС, в архівних справах не бракує. 

Про це згадували і самі чекісти. Так, за свідченням О. Мінаєва-

Цикановського, секретаріат М. Єжова працював так безладно, що 

потрібний документ доводилось шукати цілий день, а інколи його зовсім 

не знаходили [192, с. 194]. 

З іншого наказу НКВС УСРР від 29 листопада 1934 р. № 581 ми 

дізнаємося, що українські чекісти у 1934-му році вважали «особливо 

важливими секретними документами» [38, арк. 187]. У цьому наказі 

йдеться про подію, що відбулася у пасажирському потязі 29 жовтня 1934 р. 

на перегоні між станціями Лозова–Синельникове, коли в інженера 

Укргеолого-Гідро-Геодезичного тресту Подгаєцького поцупили валізу, в 

якій знаходились «…особоважные секретные документы по изысканиям 

глины для выработки огнеупорного кирпича…в поселке Лозовая на базаре 

был задержан поездной вор Корнеев, который изобличен в указанной 

краже и по его указанию обнаружены все похищенные документы» 

[38, арк. 187].  

На початку 1935 р. наказом НКВС СРСР № 004 було затверджено 

«категорії осіб, яким заборонено працювати на 68 особливо режимних 

заводах» [16, арк. 147]. Цілі категорії населення, які потрапили до числа 
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«социально-чуждых и контрреволюционных элементов» піддавались 

негласній і гласній дискримінації. На особливо важливих об’єктах 

промисловості та транспорту вводився інститут помічників директорів 

оборонних об’єктів із найму і звільнення робочої сили. На ці посади 

обов’язково призначалися співробітники НКВС. Іншим наказом НКВС 

СРСР № 00286 того ж року затверджено «Порядок виконання органами 

НКВС запитів щодо спецперевірки осіб, що працюють або поступають на 

роботу на 68 особливо режимні заводи» [16, арк. 147]. Чомусь вважалося, 

що кількість таких заводів буде незмінною. Потім, після 1935 р., ця цифра 

постійно збільшувалася. Так станом на листопад 1936 р. кількість таких 

підприємств становила сто сімнадцять [273, с. 65]. 

Приблизно через рік після утворення НКВС СРСР були реорганізовані 

особливі відділи ГУДБ. Зміни були викликані насамперед розукрупненням 

військових округів, зокрема на місці розформованого наказом НКО СРСР 

№ 079 від 17 травня 1935 р. УВО утворили КВО та Харківський військові 

округи (далі – ХВО) [142, с. 291]. У зв’язку з цим, наказом НКВС СРСР 

№ 00216 від 10 червня 1935 р. були сформовані єдині апарати: Особливий 

відділ ГУДБ НКВС по ХВО (Особливий відділ УДБ по Харківській 

області) та Особливий відділ ГУДБ НКВС по КВО (Особливий відділ УДБ 

НКВС УРСР). Керівником особливих відділів нових військових округів 

призначався за сумісництвом начальник того управління НКВС, на 

території якого знаходився штаб округу [142, с. 291]. 

Також наказом по НКВС СРСР від 10 червня 1935 р. особливі відділи 

й особливі відділення при з’єднаннях і частинах збройних сил увійшли в 

безпосереднє підпорядкування особливим відділам військових округів і 

особливим відділам УДБ республіканських (обласних) управлінь НКВС за 

територіальною ознакою. Отже фактично було скасовано наказ ОДПУ від 

21 листопада 1930 р. про взаємовідносини особливих відділів округів з 

особливими відділами Повноважних представників ОДПУ. Військове 

командування через особливі відділи округів знову могло здійснювати 
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деякий, хоча й непрямий, вплив на військову контррозвідку. У розділенні 

УВО виразно відчувалось відлуння горезвісної справи «Весна», коли було 

нанесено міцний удар проти «українських військових», як їх тоді називали. 

3 липня 1935 р. наказом НКВС СРСР № 00223 було затверджено 

Положення про централізований облік агентів та інформаторів 

(«осведомителей» – рус.). Положення вводило дві категорії таємних 

співробітників, а також резидентів – таємних і штатних, яким передавались 

групи «осведомителей». Агенти та інформатори розподілялись на 

категорії: «цінних», «задовільних», «малоцінних» [43, арк. 35-42]. Наказ 

був направлений на місця разом із «Закритим листом» Г. Ягоди від 3 липня 

1935 р. за № 002 з грифом секретності «строго секретно», що мав 

застосування у партійному діловодстві ВКП(б). Обліковий номер теж 

належав швидше партійному діловодству.  

Г. Ягода закликав чекістів поліпшити агентурну роботу (далі мовою 

оригіналу): «…надо, чтобы чекистская мысль живо работала, не застывала, 

чтобы методы работы сделать настолько утонченными, дабы враг не мог 

ускользнуть от нашего внимания. Только при этом условии мы выполним 

требование ЦК ВКП(б) – «сделать наши удары более меткими и 

организованными» [43, арк. 43-47].  

Так чекісти й робили, пильнуючи майже за кожним. Наприклад, у 

наказі НКВС УРСР від 19 липня 1936 р. № 288 зазначалось, що 

«…помічник начальника прикордонної застави Кам’янець-Подільского 

(23-го) прикордонного загону лейтенант Зиков прибув на відпочинок у 

військовий санаторій ім. Фрунзе, де у присутності сторонніх осіб вів 

розмови зі службових питань, приводячи явно вигадані факти з діяльності 

прикордонної охорони. Подібні факти можуть розкривати окремі моменти 

у службі з охорони кордону, розголошення яких неприпустимо. 

Лейтенанта Зикова за балакучість і розголошення таємних відомостей 

арештувати на 10 діб та попередити, що надалі в аналогічному випадку він 

буде відданий суду» [34, арк. 6]. Так «явно вигадані факти» перетворились 
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у розголошення таємниці, а перший і можливо останній у житті 

відпочинок лейтенанта у санаторії – у перебування під арештом. 

НКВС УСРР у 1936 р. певну увагу приділяло й охороні власних 

секретів. Почали з УДБ НКВС, пам’ятаючи про «легку кавалерію» 

комсомольців УДБ. У ніч із 26 на 27 лютого 1936 р. за вказівкою 

В. Балицького була проведена раптова перевірка секретних і оперативних 

документів у відділах УДБ НКВС УСРР.  

За підсумками перевірки через півроку 5 серпня було видано наказ 

№ 0047, у якому зазначалось, що «…перевірка виявила цілком нетерпиме 

«нечекистское» відношення низки співробітників до питань 

найелементарнішої конспірації, злочинно-недбалого відношення до 

зберігання довірених їм найважливіших оперативних матеріалів, пряме 

порушення наказів щодо порядку зберігання секретних матеріалів. У 

кімнатах співробітників були знайдені незачинені шафи, шухлядки столів і 

вогнетривкі сейфи, у яких зберігались найважливіші оперативні 

документи. Цілком таємні документи були залишені також на столах, 

підвіконнях. Ключі від столів і шаф були розкидані, деякі навіть 

знаходились у чорнильних приладдях тощо» [33, арк. 12-13]. 

Жовтневий рейд «легкої кавалерії» УДБ 1934 р. нічого не змінив. 

29 співробітників УДБ НКВС УСРР отримали різного ступеня покарання 

від «поставити на вид» до арешту на 5 діб за принципом, чим нижча 

посада тим більше покарання. Переглядаючи перелік «покараних», видно, 

що у наступні два-три роки більшість із них, в тому числі і той, хто 

підписав наказ, «виявляться» шпигунами різного штибу і будуть 

розстріляні або помруть в тюрмах та виправних таборах.  

Навесні та влітку 1936 р. український НКВС провів низку перевірок 

режиму секретності у державних установах. Підсумки перевірки окремих з 

них були викладені у циркулярі НКВС УСРР від 5 квітня 1936 р. № 177963 

«Про порушення порядку допуску до секретно-мобілізаційного листування 

співробітників Наркомату юстиції та Прокуратури УСРР». В циркулярі 
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зазначалося, що в цих установах «…допуск надавався усним порядком без 

оформлення у встановленому порядку за розпорядженнями керівництва 

обласних судів, прокурорів без санкції НКВС» [28, арк. 2-3]. 

У квітні 1936 р. співробітники Спецвідділу УДБ НКВС УСРР провели 

обстеження «спеціальної та шифрувальної роботи» в окружних відділах 

прикордонних округів (Новоград-Волинському, Проскурівському, 

Кам’янець-Подільському, Могильов-Подільському) та у відповідних 

прикордонних загонах НКВС. За підсумками перевірки 10 червня 1936 р. 

було видано наказ НКВС УСРР № 00137 «Про підсумки обстеження 

спецшифрроботи у прикордонних округах України» [33, арк. 55-56]. У 

наказі зазначалось, «…що секретно-шифрувальна робота в цих округах і 

прикордонних загонах знаходиться в явно незадовільному стані, особливо 

допускна робота та секретне діловодство…нікуди негідне обслуговування 

секретно-мобілізаційних частин і допуск осіб до секретної та 

мобілізаційної роботи без ретельної спецперевірки створює широкі 

можливості з проникнення до секретно-мобілізаційних частин радянських, 

партійних і господарських організацій шпигунів і ворогів». У липні 1936 р. 

Спецвідділ УДБ НКВС УСРР провів також перевірки у Коростенському і 

Олевському окружних відділах НКВС із приблизно тими ж висновками 

[28, арк. 6]. 

У період підготовки процесу «Антирадянського об’єднаного 

троцькістсько-зінов’євського центру»» Г. Ягода видає 15 липня 1936 р. 

наказ № 00240, де він закликає до пильності (далі мовою оригіналу): 

«…неусыпная бдительность, величайшая организованность и железная 

настойчивость – вот качества революционера-бойца, примеры которые нам 

повседневно дает в своей работе вождь народов тов. Сталин» [46, арк. 50-

55]. Це Г. Ягоді не допомогло, 26 вересня 1936 р. Політбюро ЦК ВКП(б) 

ухвалило рішення про його звільнення від обов’язків наркома внутрішніх 

справ СРСР і призначило на цю посаду М. Єжова. 
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На початку 1936 р. градус шпигуноманії підвищується і щодо 

політеміграції в СРСР, що була, як правило, прокомунистічною та 

прорадянською або лівою. У НКВС вирішили, що «протягом останнього 

часу посилилась діяльність іноземних розвідок і поліційних органів по 

перекиданню у СРСР агентури під виглядом політемігрантів» і видало 10 

березня 1936 р. наказ НКВС СРСР № 0093 «Щодо агентурного обліку 

політеміграції та очищення її від підозрілого елементу» [46, арк. 32-33]. 

Наказ зобов’язував «в місячний термін облікувати усіх політемігрантів, 

починаючи з 1920 р., незалежно від громадянства і партналежності». На 

кожного політемігранта заводилась справа-формуляр.  

Особливому відділу ГУДБ НКВС доручався централізований облік 

всіх політичних емігрантів. Вже до 15 квітня потрібно було скласти 

переліки політемігрантів, яких необхідно розсортувати на три групи: 

«…а) тих, що підлягають арешту і суду на підставі наявних агентурних та 

інших матеріалів; б) тих, що підлягають видворенню за межі СРСР як 

ворожо налаштовані і підозрілі щодо шпигунства, партпровокацій  та 

інших злочинів; в) тих, що підлягають залишенню в СРСР як такі, що 

заслуговують повної довіри». Життя пізніше довело, що найбільше 

пощастило тим, хто потрапив до другої групи. Третя група у значній 

кількості з плином часу була переведена у першу групу. Також не 

пощастило есперантистам та філателістам, яких запідозрили у великій 

схильності до шпигунства, можливо тому, що вони знали латинські літери, 

та почали піддавати їх арештам. 

Під підозру також потрапили колишні агенти Іноземного відділу, 

особливих відділів, Розвідувального управління. Прикордонним УНКВС 

доручалось скласти переліки колишніх агентів, «заподозренных в 

двурушничестве и предательстве, с целью их последующего выдворения 

из погранполос. Впредь задерживаемых нарушителей, называемых себя 

политэмигрантами, рассматривать как обычных перебежчиков, 

арестовывать их и вести следствие» [46, арк. 32-33]. 
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28 листопада 1936 р. наказом НКВС № 00383 ЕКВ було ліквідовано. 

Особливий відділ ГУДБ НКВС СРСР було розділено на два відділи: 

частину відділу, який обслуговував РСЧА, виділено в самостійний відділ, 

зі збереженням за ним назви Особливого відділу. Із контррозвідувальної 

частини Особливого відділу і розформованого апарату ЕКВ створено 

новий КРВ [44, арк. 96]. 

Обидва підрозділи, як і Спецвідділ (секретно-шифрувальний), 

увійшли до знову створеного тим же наказом ГУДБ. Також у ГУДБ 

увійшли: секретно-політичний, іноземний, тюремний, обліково-

реєстраційний  відділи, відділи транспорту і зв’язку, охорони [44, арк. 96]. 

Начальником Спецвідділу залишався Г. Бокий. Відповідні зміни відбулись 

і в УДБ НКВС УСРР. КРВ очолив ст. майор державної безпеки 

М. Александровський, Особливий відділ – ст. майор ДБ І. Купчик 

[288, с. 281-282]. На роботу особливих відділів в Україні впливала 

особиста дружба В. Балицького з командувачем КВО Й. Якіром. 

М. Александровький теж приятелював з Й. Якіром [212, c. 200]. Тому 

«особісти» працювали так, аби не псувати відносини з військовим 

командуванням. 

5 грудня того ж року наказом НКВС СРСР № 00411 з метою 

конспірації всі вищеназвані відділи ГУДБ отримали номери, якими були 

зобов’язані користуватись. Так КРВ став 3-ім відділом, Особливий відділ – 

5-им відділом, Спецвідділ – 9-им відділом. Керівництво залишилося без 

змін [44, арк. 99]. 

8 грудня 1936 р. був створений Наркомат оборонної промисловості 

на чолі з М. Рухімовичем [266, с. 280]. Наприкінці 1936 р. загальна 

чисельність апарату НКВС на підприємствах ОПК налічувала понад 40 

тис. осіб. Утримання його, включно із забезпеченням казармами, 

вартовими та іншими приміщеннями покладалося на відповідні відомства 

та директорів. 
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Відповідно до «Положення про охорону та перепускний режим на 

охоронюваних частинами НКВС СРСР підприємствах», командиру 

частини НКВС, що охороняла підприємство, були підпорядковані з питань 

несення служби охорони та бойової підготовки всі інші види охорони 

підприємства (воєнізована пожежна охорона, вільнонаймана охорона), а 

також бюро перепусток. «Положення» зобов’язувало дирекцію 

підприємства до того, щоб виробнича територія була обнесена парканами 

висотою 2,5–3 метри, посиленими по верху кількома нитками колючого 

дроту [260, с. 98]. 

НКВС, крім функції фізичної охорони та забезпечення охорони 

державних секретів виконував на підприємствах НКОП (та й в інших 

відомствах) слідчі, ревізійні, фінансові, політико-ідеологічні функції. 

Працівники ЕКУ ГУДБ НКВС здійснювали систематичні перевірки 

фінансової та господарської діяльності підприємств, що мали оборонне 

замовлення, стан обладнання, якість продукції тощо. ЕКУ ГУДБ НКВС 

дублювала і контролювала представництво замовника (військові 

представництва) Наркомвійськмору – НКО [266, с. 362]. На відміну від 

героїв старої радянської пісні про «монтажників-висотників», котрі 

пишались тим, що вони ані кочегари, ані теслі, чекісти доводили, що 

можуть і кочегарити, і теслювати, і по висотним стовпам лазити. 

Видані та реалізовані накази НКВС СРСР у 1937–1938 рр. такі, як 

№ 00447 «Про репресування колишніх куркулів, карних злочинців та 

інших антирадянських елементів», № 00486 «Про операцію з репресування 

жінок та дітей зрадників батьківщини» та деякі інші вплинули руйнівним 

чином на стан суспільної моралі. Вони породили в країні атмосферу 

страху, доносів, ксенофобії, гострої шпигуноманії. Масштабні репресивні 

операції 1937–1938 рр. проти «ворогів народу» та членів їхніх сімей 

призвели до величезних жертв і незворотних втрат.  

У ГУДБ НКВС СРСР та УДБ республіканських НКВС у 1937 р. захист 

державних секретів був основним завданням спеціальних (9-их, секретно-
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шифрувальних) відділів, а також одним із завдань контррозвідувальних (3-

іх відділів) та особливих (5-их відділів). УДБ НКВС УСРР станом на 2 

січня 1937 р. складалося, крім вищезазначених, ще з таких відділів: 

охорони (перший відділ), оперативний (другий відділ), секретно-

політичний (четвертий), транспорту і зв’язку (шостий), обліково-

реєстраційний (восьмий) [18, арк. 2-3]. 

30 січня 1937 р. Українська Соціалістична Радянська Республіка 

(УСРР) на підставі нової Конституції УРСР була перейменована в 

Українську Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР). Відповідно, 

НКВС УСРР стало іменуватись НКВС УРСР. 

Впродовж 1937 р. в радянській пресі регулярно з’являлися статті їз 

закликами до збереження секретів, підвищення пролетарської пильності 

тощо. Так, газета «Правда» від 23 березня 1937 р. опубліковала редакційну 

статтю «Хранить государственную и партийную тайну!». В ній 

зазначалося, що «…в железном арсенале революционной организации и 

дисциплины грозным оружием является умение хранить партийную и 

государственную тайну. Прямая обязанность каждого гражданина 

Советского Союза, долг большевика – партийного и непартийного – 

хранить государственную тайну…неписанным, но внутренне осознанным 

законом должно быть следующее правило: государственный секрет, 

доверенный советскому гражданину, доверен только ему, и никому 

больше! Тот, кто не умеет соблюдать партийную тайну, кто не умеет 

хранить государственной важности документы, подчас является 

пособником врага...» [128]. 

У квітні 1937 р. Й. Сталін дав вказівку начальнику Розвідуправління 

РСЧА С. Урицькому підготувати серію статей, в яких треба було показати 

організацію і методи роботи іноземних розвідок із метою створення 

суспільної думки щодо інтенсивної ганебної шпигунської роботи 

іноземних держав проти СРСР. Статті були швидко підготовлені і 

надруковані та багато разів передруковані в центральних і регіональних 
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газетах і журналах. Мета такого замовлення була цілком визначеною – 

показати радянському народові устремління капіталістичних держав 

знищити СРСР. Таким чином Й. Сталін намагався підтримати в суспільстві 

атмосферу постійної мобілізаційної готовності та шпигуноманії 

[273, с. 120]. 

11 травня 1937 р. нарком внутрішніх справ УРСР В. Балицький був 

звільнений із займаної посади і направлений, відповідно до наказу НКВС 

СРСР № 668 «для усиления чекистской работы» начальником управління 

НКВС Далекосхідного краю [36, арк. 54]. Т.в.о. наркома був призначений 

В. Іванов, який з 17 квітня 1937 р. на підставі Постанови ЦВК УРСР 

[39, арк. 54зв] та наказу НКВС УРСР № 123 перебував на посаді 

заступника наркому НКВС УРСР [39, арк. 54]. 

16 травня 1937 р. начальник 9-го відділу НКВС СРСР Г. Бокий був 

арештований за звинувачуванням у «зрадництві і контрреволюційній 

діяльності», 15 листопада 1937 р. він був розстріляний. Репресовано було і 

його родину, а також значну частину особового складу Спецвідділу – 9-го 

відділу ГУДБ НКВС СРСР. З 5 липня 1937 р. по 28 березня 1938 р. 9-й 

відділ ГУДБ НКВС СРСР очолював І. Шапіро, який прийшов у 9-й відділ 

із посади заступника начальника секретаріату НКВС СРСР [129, с. 79]. Він 

також виявився «зрадником-шпигуном» і в свою чергу був заарештований 

13 листопада 1938 р. та розстріляний 5 лютого 1940 р. 

14 червня 1937 р. наркомом внутрішніх справ УРСР наказом НКВС 

СРСР № 968 був призначений комісар державної безпеки (далі – ДБ) 2-го 

рангу І. Леплевський, який перебував на цій посаді до 25 січня 1938 р. 

[17, арк. 179]. За цей час І. Леплевський здійснив справжній погром серед 

людей з оточення В. Балицького по всій Україні.  

У червні 1937 р. відбувся суд над групою вищих офіцерів РСЧА по 

так званій «Справі антирадянської троцькістської військової організації». 

Радянська преса широко коментувала його і з точки зору охорони секретів. 

8 червня 1937 р. газета «Известия» опублікувала редакційну статтю «Свято 
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блюсти государственную тайну!», де закликала: «…гражданин СССР, 

которому доверена государственная тайна, несет обязанность не менее 

важную, чем пограничник, зорко охраняющий кордоны Советского Союза 

от проникновения диверсанта. Работник, ставший источником 

разглашения тайны, передавший любыми путями, вольно или невольно, 

государственные секреты шпиону, недостоин доверия и чести быть 

хранителем тайны, подлежит общественному презрению и строгой каре» 

[121]. 

9 червня 1937 р. газета «Красная звезда» у статті «Свято хранить 

военную тайну!» нагадала військовослужбовцям, що «…где бы ни 

находился командир и красноармеец, он всегда должен помнить о 

строжайшем хранении военной тайны, о шпионских щупальцах, 

тянущихся к Красной Армии, о существовании капиталистического 

окружения, засылающего к нам фашистских лазутчиков» [122]. 

11 червня 1937 р. газета «Правда» під заголовком «Кризис 

иностранной буржуазной разведки» публікує повідомлення прокуратури 

СРСР «…тысячи и десятки тысяч шпионов и разведчиков засылают 

капиталистические государства друг к другу. На ярчайших исторических 

примерах товарищ Сталин в докладе на пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 

1937 г. показал и доказал, что засылка шпионов и диверсантов является 

непременным атрибутом любого буржуазного государства.» [108]. 

21 червня 1937 р. заступник наркому НКВС СРСР М. Фриновський 

виступив перед оперативним складом НКВС України, де закликав 

активізувати пошук іноземних агентів, який, на його думку, в Україні 

проводився занадто інертно. Загрозливим передвістям чистки прозвучало 

твердження М. Фриновського про те, що в апараті НКВС УРСР є 

представники польської, німецької та навіть французької розвідок 

[273, с. 128-129]. 

2 липня 1937 р. політбюро ЦК ВКП(б) ухвалило рішення про 

необхідність проведення обліку «враждебного контингента» і вжиття 



 
 

107

заходів для його ліквідації та нейтралізації. До «враждебного контингента» 

як «шпигуни» потрапили всі іноземці. Проти кожної національної групи 

були проведені операції з винищення. Одною з перших «національних» 

операцій була проведена «німецька». Її ініціатором став Й. Сталін. Він 

власноруч написав текст постанови політбюро ЦК ВКП(б) від 20 липня 

1937 р., в якому говорилось: «Предложить т. Ежову дать немедля приказ 

по органам НКВД об аресте всех немцев, работающих на оборонных 

заводах (артиллерийские, снарядные, винтовочно-пулеметные, патронные, 

пороховые и т.п.), и высылке части арестованных за границу…» [86, с. 250-

251]. 

25 липня 1937 р. М. Єжов видав наказ НКВС СРСР № 00439 про 

боротьбу з німецькою агентурою. У наказі зазначалося, що «…агентурним 

і слідчим матеріалом останнього часу доведено, що німецький генеральний 

штаб і гестапо у широких масштабах організовують шпигунську і 

диверсійну роботу насамперед на оборонних підприємствах 

промисловості, використовуючи для цієї мети осіли там кадри німецьких 

підданих» [57, арк. 1-3]. 

У додатку до наказу (телеграма № 13585 від 25 липня 1937 р.) для 

НКВС УРСР було поставлено завдання – здійснити облік і подальші 

арешти «германских подданных» на таких заводах України: № 73 [м. 

Сталіно – авт.], № 59 [пороховий, сел. Петровське Луганської обл. – 

авт.], № 175 (дизелебудівний, м. Токмак, Запорізька обл. – авт.), № 183 

[ім. Комінтерна, м. Харків – авт.], № 193 [радіозавод, м. Харків – авт.], 

№ 215, № 53 [пороховий, м Шостка – авт.] № 9 (м Шостка, оборонний – 

авт.), № 55 [м Павлоград, снарядний – авт.], № 29 [м. Запоріжжя, 

авіамоторний – авт.], № 135 [авіаційний, м. Харків – авт.], № 43 

[авіаційний, м. Київ – авт.], № 79 [м. Дніпропетровськ – авт.], №№ 48, 49, 

101, на Київському Червонопрапорному, Ленінській кузні [м. Київ – авт.], 

заводі ім. Чубаря [м. Краматорськ – авт.], № 198 [заводі ім. Марті, 

м. Миколаїв – авт.], в оборонних цехах Луганського паровозо 
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будівельного заводу, заводу ім. Сталіна [м. Донецьк – авт.], 

Краматорського заводу важкого машинобудування, ХТЗ ім. Орджонікідзе 

[м. Харків – авт.], Харківського турбінного і Горлівського 

машинобудівного заводів [57, арк.3]. 

НКВС УРСР на виконання наказу Москви від 25 липня 1937 р. 

№ 00439 підготував циркуляр № 80138/4497, в якому начальникам 

обласних управлінь НКВС наказувалось провести німецьку операцію з 

більшим розмахом, ніж того вимагала Москва. Але справа розгорталась 

мляво. 4 серпня 1937 р. І. Леплевський у записці заступнику начальника 

харківського УНКВС І. Шумському за № 2177/сп відзначив, що «…з усіх 

донесень щодо операції по німецькопіданним абсолютно недостатній 

розворот слідства. Кількість таких, що зізналась, – мізерна. Арешти тих із 

них, що проходять за показаннями диверсійної низовки майже не 

проводяться. Слідство ведеться неприпустимо повільними темпами. 

Мабуть, ви особисто не включилися в цю роботу. Апарат 3-го відділу не 

мобілізований на цю найважливішу операцію. Вишліть ваші пояснення, 

шліть мені всі протоколи і списки всіх заарештованих за показаннями 

німецькопіданних, які зізналися» [29, арк. 221]. 

9 серпня в обласні управління НКВС було направлено листа 

начальника 3-го відділу УДБ НКВС УРСР В. Стирне за № 46501, в якому 

зазначалось, що, незважаючи на неодноразові вказівки, і досі не надані 

відомості про арештованих німецьких агентів, шпигунів – радянських 

громадян, що проходять за показаннями німецьких підданих, що 

зізналися» [29, арк. 223]. Потік нагадувань не припинявся. Так, 29 серпня 

1937 р. І. Леплевський направив чергового листа за № 2493/сп 

Л. Рейхману, який 16 серпня замінив Шумського на посаді заступника 

начальника Харківського УНКВС. У листі («записка по проводу») 

І. Леплевський обурювався: «…відзначаю послаблення оперативної роботи 

з ліквідації німецьких шпигунів і диверсантів. Темпи слідства за справами 
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арештованих німецьких підданих абсолютно недостатні. Мало тих, хто 

зізнався…арешти здійснюються повільно» [29, арк. 232]. 

До середини 1937 р. НКВС СРСР ще раз нагадав, що «більшість 

іноземців, які живуть в СРСР, є організаторами шпигунства і диверсій». У 

зв’язку з цим 22 серпня 1937 р. НКВС СРСР було видано циркуляр № 68 

«Щодо іноземців» в якому пропонувалось «застосувати адміністративні 

засоби послаблення дії цього шпигуно-диверсійного вогнища шляхом 

відмови у продовженні видів на проживання після закінчення термінів їх 

дії, видаючи замість цих видів виїзні візи» [46, арк. 167]. Для того часу це 

виглядало досить дивно: замість арешту та розстрілу цих «майже 

шпигунів» – тільки виїзна віза, яку простому радянському громадянину 

отримати було неможливо. 

5 жовтня 1937 р. НКВС УРСР видало свій циркулярний лист 

№ 3113/сн щодо тиску на іноземців із метою їх виселення за межі СРСР, в 

якому зазначалося про 5404 іноземців в цілому в Україні та 536 з них у 

Києві, які перебували в УРСР легально на постійній основі і більшість з 

яких працювала в радянських установах і на підприємствах. У листі 

емоційно запитувалось (мовою оригіналу): «… совершенно не понятно, 

почему мы терпим у себя такое большое число иностранцев, несомненно 

нелояльных к Советской власти. Неужели не ясно, что эти иностранцы 

являются в первую очередь шпионской и диверсионной базой для 

иноземных разведок». Місцевим органам НКВС УРСР пропонувалось: 

«1. Переглянути всіх іноземців, дислокацію їх розміщення у наших 

радянських і господарських апаратах. 2. Почати негайну роботу з їх 

звільнення зі служби через 9-й відділ і заборонити прийом іноземців на 

роботу. 3. Твердо виконувати циркуляр № 68 про відмову у продовженні 

видів на проживання. 4. Використовувати ситуацію, що складається, для 

створення серед іноземців кваліфікованої агентури» [29,  арк. 8]. 

З приводу загроз із боку польської та румунської розвідок, 15 червня 

1938 р. НКВС УРСР відправив у регіональні управління циркуляр 
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№ 1463/сн, в якому зазначалось: «…встановлено, що у зв’язку з 

проведеним на Україні розгромом польських та румунських диверсійно-

шпигунських резидентур, а також антирадянських організацій, що 

працювали під керівництвом генеральних штабів Польщі та Румунії, 

польський головний штаб і румунський генеральний штаб намагаються 

відновити становище і створити в тилу майбутнього Південно-Західного 

фронту свої нові опорні пункти. Для створення нових шпигунсько-

диверсійних резидентур поляки та румуни пачками кидають на Україну 

своїх агентів, які пройшли спеціальну підготовку в організованих школах 

розвідки. НКВС УРСР поставило бойове завдання: продовжуючи розгром 

існуючих на Україні шпигунсько-диверсійних резидентур і 

антирадянських організацій, ні в якому разі не дати можливість 

противнику створити свої нові опорні пункти» [29, арк.187-192]. 

23 серпня 1937 р. НКВС УРСР видав наказ № 266, в якому 

зазначалось, «що червоноармієць 162-го полку Ф. Гладченко будучи на 

службі з охорони державного заводу оборонної промисловості, 

розголошував військову таємницю, а саме, будучі в караулі з охорони 

заводу, заснув на посту [? – авт.]. Військовий трибунал засудив 

Ф. Гладченка до трьох років позбавлення волі» [17, арк. 122-122зв.]. Текст 

наказу подію нечуваного розголошення військової таємниці трактує 

однозначно, а військовий трибунал виявив «революційну свідомість». 

28 жовтня 1937 р. «за шпигунство на користь Німеччини»» була 

розстріляна дружина В. Балицького, а 27 листопада 1937 р. після катувань 

було розстріляно як «зрадника і шпигуна» самого В. Балицького 

[288, с. 329,352,356]. Більшість підлеглих головного українського чекіста 

та близькі родичі теж виявились «шпигунами і зрадниками».  

Імовірно всього кадровий голод та невідома протекція підняла 

начальника заштатного Сватівського райвідділу НКВС лейтенанта ДБ 

І. Карцева на посаду начальника 9-го (секретно-шифрувального) відділу 

УДБ на підставі наказу НКВС УРСР № 483 від 28 листопада 1937 р. 
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[39, арк. 197]. Спочатку справи у нього пішли непогано. Так, 20 грудня на 

20-ту річницю ВНК–ОДПУ–НКВС він разом з інспектором 9-го відділу 

мол. лейтенантом Софією Міттельштейн отримав цінний подарунок – 

фотоапарат ФЕД, а шифрувальницю 9-го відділу Є. Малинську нагородили 

годинником [17, арк. 22-23]. Але на цій посаді І. Карцев перебував недовго 

– до 28 березня 1938 р., коли його замінив лейтенант ДБ М. Бриль, який за 

сумісництвом ще очолював секретаріат НКВС УРСР [198, с. 85]. Подальша 

доля І. Карцева невідома, як і його попередника на цій посаді М. Петрова. 

Жодних документів з особового складу у фондах ГДА СБУ на І. Карцева та 

М. Петрова не знайдено. Втім це були 1937–1938 рр.  

У 1937 р. продовжувалася розпочата відповідно до партійних рішень 

1934 р. практика призначення співробітників НКВС на посади помічників 

директорів оборонних підприємств з найму і звільнення робочої сили. Так, 

28 листопада 1937 р. наказом НКВС УРСР № 483 помічником директора 

заводу № 183 із найму і звільнення робочої сили призначили начальника 

Новосанжарського райвідділу НКВС лейтенанта ДБ А. Фірсова 

[39, арк. 197зв], а помічником директора заводу № 53 з тих же питань 

наказом НКВС УРСР від 23 грудня 1937 р. № 503 призначили прибулого з 

НКВС СРСР М. Конюхова [39, арк. 197]. 

Помічники директорів оборонних підприємств із найму і звільнення 

робочої сили у 1937 р. отримали значно розширені переліки категорій 

робітників, яких було заборонено приймати на режимні підприємства. До 

таких категорій були віднесені: 1. Колишні «білі». 2. Перебіжчики та 

політемігранти. 3. Реемігранти. 4. Харбінці. 5. Колишні «куркулі». 

6. Колишні поміщики і жандарми. 7. Колишні чини царської адміністрації. 

8. Учасники білих банд. 9. Служителі культу, сектанти. 10. Дезертири з 

РСЧА. 11. Недопущені до лав РСЧА та демобілізовані достроково як 

непридатні для служби у РСЧА. 12. Викриті у злісному хуліганстві. 

13. Громадяни СРСР іноземних національностей (німці, поляки, японці, 

китайці, латиші, естонці, фіни тощо). 14. Такі, що народились за кордоном 
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СРСР. 15. Такі, що були за кордоном із різних підстав. 16. Колишні 

військовополонені. 17. Такі, що народились у прикордонній смузі. 18. Такі, 

що мають за кордоном родичів-білоемігрантів. 19. Такі, що мають за 

кордоном взагалі родичів або мають за кордоном зв’язки. 20. Такі, що 

піддавались адміністративній висилці. 21. Виключені з ВКП(б). 22. Такі, 

що мали зв’язок із ворогами народу, троцькістами, правими та іншими 

антирадянськими елементами. 23. Судимі за антирадянську діяльність та 

інші злочини. 24. Родичі репресованих. 25. Антирадянськи налаштовані. 

26. Колишні члени антирадянських партій (есери, анархісти, меншовики 

тощо) та ще 8 інших категорій [273, с. 279-280]. 

До грудня 1937 р. за «зраду і контрреволюційну діяльність» були 

заарештовані колишній нарком внутрішніх справ СРСР Г. Ягода та його 

заступники Я. Агранов і Г. Прокоф’єв, а з ними майже всі керівники 

відділів ГУДБ НКВС СРСР, зокрема колишній начальник особливого 

відділу М. Гай, колишній начальник КРВ Л. Миронов. Також була 

заарештована більшість співробітників цих підрозділів, те ж саме 

відбувалось у Києві та інших столицях радянських республік. Хвиля 

доходила до самого низу. Після доповіді Г. Малєнкова 14 січня 1938 р. на 

пленумі ЦК ВКП(б) і відомої постанови «Про помилки парторганізацій 

при виключенні комуністів з ВКП(б)» намітилася тенденція деякого 

«відкату» у практиці масового політичного терору [271, с.87]. 

У середині січня 1938 р. І. Леплевського відкликали до Москви, а 25 

січня наркомом внутрішніх справ УРСР було призначено О. Успенського. 

Того ж дня у керівництві України сталася ще одна істотна зміна. На 

пленумі ЦК КП(б)У С. Косіора було звільнено від обов’язків першого 

секретаря та обрано на його місце М. Хрущова, який прибув до Києва із 

Москви одним потягом з О. Успенським [198. с. 49-50]. 26 квітня 1938 р. 

І. Леплевський був заарештований, а 28 липня того ж року розстріляний 

[285, c. 367]. Станом на кінець лютого 1938 р. у НКВС УРСР відбулись 

нові призначення. Зокрема заступником наркома призначили ст. майора 
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ДБ М. Степанова, начальником особливого відділу УДБ – майора ДБ 

В. Блюмана [198, с. 61-62]. 

У липні 1938 р. в Україні відбулась реорганізація особливих відділів. 

Співробітники 5-го відділу УДБ НКВС УРСР, які були за сумісництвом і 

співробітниками особливого відділу ГУДБ НКВС КВО, стали «просто» 

співробітниками особливого відділу НКВС КВО, те ж саме відбулось і в 

Харкові. У другій половині 1938 р. КВО було реорганізовано в Київський 

особливий військовий округ (далі – КОВО) і поділено на Житомирську, 

Вінницьку, Одеську та Проскурівську армійські групи. У зв’язку з цим 

наказом НКВС УРСР від 10 вересня 1938 р. № 00123, відбулася структурна 

реорганізація особливого відділу КОВО, начальником якого призначили 

майора ДБ Д. Гречухіна [20, арк. 206-210]. Об’єднання особливих відділів 

військових округів та відповідних територіальних управлінь НКВС, що 

існувало з 10 червня 1935 р., наказом НКВС УРСР від 3 вересня 1938 р. 

№ 00125 було скасоване [20, арк. 257]. За деякими даними в Україні тільки 

у першій половині 1938 р. було заарештовано 2209 військовослужбовців, 

як правило за ініціативою особистів [282, с. 106]. Наприкінці 1938 р. був 

також заарештований і пізніше розстріляний головний особіст КОВО 

Д. Гречухін [201, с. 335]. 

 Згідно з рішенням Політбюро ВКП(б) від 28 березня 1938 р., наказом 

НКВС СРСР № 00362 від 9 червня 1938 р. була затверджена нова 

структура органів державної безпеки. ГУДБ НКВС СРСР було 

розформовано, а на його базі створено три управління НКВС СРСР: перше 

управління – управління державної безпеки (далі – УДБ), друге – 

управління особливих відділів, третє – управління транспорту і зв’язку. 

Відповідна реорганізація відбувалася і в НКВС УРСР. 3-й спеціальний 

(секретно-шифрувальний) відділ очолив до 1 вересня 1938 р. ст. летенант 

ДБ М. Бриль, якого змінив на цій посаді лейтенант ДБ А. Рижов 

[198, с. 92]. А. Рижов після перейменування тієї ж осені 1938 р. секретно-

шифрувального відділу з 3-го на 7-й, а потім на 5-ий очолював його до 13 
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жовтня 1942 р., коли він був відряджений у розпорядження НКВС СРСР 

[74]. 

У червні 1938 р. у Києві проходив ХІV з’їзд КП(б)У. За зразкову 

організацію охорони делегатів деякі співробітники УДБ НКВС УРСР 

отримали подяку. Втім під час проведення з’їзду чекісти не тільки 

охороняли делегатів, але і слідкували за їхньою політичною 

благонадійністю та пильністю, причому нагляд здійснювали навіть за 

співробітниками НКВС. Так, наприклад, з’ясувалося, що делегат партз’їзду 

начальник Єнакіївського міськвідділу НКВС ст. лейтенант ДБ Х. Нутельс 

«допустив злочинну балаканину з питань роботи органів НКВС, 

повідомивши сторонній особі таємні відомості про оперативну діяльність 

органів НКВС», за що був заарештований на 10 діб і звільнений з 

оперативної роботи на підставі наказу НКВС УРСР від 3 липня 1938 р. 

№ 141 [19, арк. 251]. Також суворо обійшлися зі співробітником 

оперативного відділу П. Пустовітом, якого заарештували за те, що 

«розголошував приватним особам таємниці робіт, які виконуються 

органами НКВС» [138, с. 313]. 1 червня 1938 р. НКВС УРСР видав наказ 

№ 318: «…всі заходи із забезпечення порядку та збереження державної 

таємниці в наркоматі зірвані через вину т.в.о. начальника адміністративно-

господарського управління лейтенанта ДБ Нікельберга Г. Наказую: 

Нікельберга за зв’язок із ворогами народу, за шкідництво – з роботи зняти 

та заарештувати» [19, арк. 289]. 

У ці роки відбувалися систематичні напади на фельд’єгерей, які 

перевозили не тільки секретні документи, а й гроші, цінні папери тощо. 

Так, із наказу НКВС УРСР від 4 вересня 1938 р. нам стає відомо, що «..23 

серпня 1938 р. о 23 годині на фельд’єгеря Чигиринського райвідділу НКВС 

Рогинського, який виконував маршрут Чигирин–Олександрівка, було 

здійснено напад невідомих зловмисників. Не розгубившись, фельд’єгер 

Рогинський відкрив вогонь по зловмисникам і, вирвавшись з їх оточення у 

кількості 10 осіб, зберіг секретну кореспонденцію та цінності на суму 6 
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тисяч рублів». За кмітливість і мужність він отримав подяку з видачею 

місячного окладу [40, арк. 205]. 

Ще раніше, а саме в ніч з 25 на 26 листопада 1937 р. на фельд’єгеря 

Золотоніського райвідділу Полтавського управління НКВС 

Г. Недашковського, який слідував за маршрутом із секретною 

кореспонденцією, три зловмисника здійснили напад із метою 

пограбування. У наказі НКВС УРСР від 8 червня 1938 р. № 105 

зазначалось: «…не розгубившись, фельд’єгер затримав зловмисників, які 

потім були засуджені». Недашковський отримав за проявлену стійкість «в 

деле защиты государственной секретной корреспонденции и задержание 

злоумышленников» подяку з видачею місячного окладу [19, арк. 285]. 

Продовжувалися в НКВС і перевірки власного секретного 

діловодства. Так, «…апаратом 3-го спеціального відділу НКВС УРСР в ніч 

з 4 на 5 вересня 1938 р. проведено обстеження всіх неоперативних 

управлінь і відділів НКВС УРСР, під кутом виявлення стану зберігання 

секретних документів і охорони державних секретів. Перевіркою виявлено 

низку кричущих фактів стану зберігання документів, безвідповідального 

відношення низки співробітників до збереження вельми важливих 

оперативних таємних матеріалів [чому вони зберігались в неоперативних 

підрозділах? – авт.]. Встановлено, що цілком таємні документи 

знаходились у шухлядках незачинених столів, на шафах, полицях і столах 

у вигляді оберемків нерозібраних паперів, звідки могли бути вилучені 

будь-які документи. У низці управлінь і відділів, що охороняються 

вільнонайманим персоналом, вхід виявився цілком безперешкодним, до 

того ж охоронці вільно давали особам, що перевіряли, ключі, не 

вимагаючи пред’явлення будь-яких документів». У тексті наказу НКВС 

УРСР від 10 вересня 1938 р. № 223 було ще багато подібного. Покарання 

було, як правило, незначним [19, арк. 158-158]. 

22 серпня 1938 р. Постановою РНК СРСР № 926 першим заступником 

наркома внутрішніх справ СРСР було призначєно Л. Берію, вже 11 вересня 
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він отримав звання комісара ДБ 1-го рангу [44, арк. 142зв, 143зв]. З 29 

вересня того ж року Л. Берія очолив відновлене наказом НКВС № 00641 

ГУДБ НКВС СРСР, яке складалося з семи відділів, з яких захистом 

державних секретів займалися 3-й (контррозвідувальний), 4-й (особливий) 

та 7-й (секретно-шифрувальний) відділи [85, с. 68]. 

25 листопада 1938 р. Л. Берія стає наркомом внутрішніх справ СРСР, а 

начальником ГУДБ з 17 грудня – В. Меркулов. Тим же наказом 

створюється Головне економічне управління НКВС СРСР, на перший 

відділ якого покладалась відповідальність за оборонну промисловість. 

Головне економічне управління формувалось до 4 вересня 1939 р., коли 

начальником цього главку став Б. Кобулов [85, с. 68]. 

Наприкінці своєї кар’єри на посту наркома внутрішніх справ СРСР у 

листопаді 1938 р. М. Єжов дав таку оцінку роботі з кадрами в НКВС СРСР: 

«Найбільш запущеною ділянкою в НКВС виявилися кадри. Замість того, 

щоб враховувати, що змовникам з НКВС і пов’язаним з ними іноземними 

розвідками за десяток років мінімум вдалося завербувати не тільки 

верхівку ЧК, а й середню ланку, а часто і низових працівників, я 

заспокоївся на тому, що розгромив верхівку і частину найбільш 

скомпрометованих працівників середньої ланки. Багато зі знову висунутих, 

як тепер з’ясовується, також є шпигунами і змовниками». А даючи 

загальну оцінку своїй роботі в НКВС, М. Єжов сказав, що, незважаючи на 

великі недоліки і промахи в роботі, він, при повсякденному керівництві 

ЦК, «погромив ворогів здорово» [85, с. 65]. 

О. Успенський ретельно виконував настанови М. Єжова. Серед 

спецповідомлень республіканських НКВС Сталіну інформація НКВС 

УРСР про «змови», «контрреволюційні» організації тощо була 

найчисельнішою. Він доповідав про ліквідацію резидентур італійської і 

англійської розвідок, про шпигунсько-шкідницькі організації в Комітеті 

резервів при РНК УРСР, в Наркомрадгоспів УРСР, Дніпропетровському 
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пароплавстві, КВО, Наркомлісі УРСР, Південно-західній залізниці тощо 

[273, с. 245]. 

Але 14 листопаду 1938 р. О. Успенського було звільнено з посади 

наркома внутрішніх справ УРСР. У листопаді того ж року, він, 

побоюючись арешту, імітував самогубство та перейшов на нелегальне 

становище. НКВС СРСР та УРСР шукало його до квітня 1939 р., коли він 

був заарештований на Уралі. Розшук О. Успенського хоча і пошепки, але 

активно обговорювався співробітниками НКВС та певної частиною 

громади України та зокрема столиці. Інколи це мало негативні наслідки 

для надмірно балакучих чекістів. Так 19 січня 1939 р. був виданий наказ 

НКВС УРСР № 07 про покарання оперативника НКВС С. Слєпова, який 

«…у розмові з особами, що не мають відношення до оперативної роботи 

НКВС, розголосив цілком таємні дані щодо розшуку ворога народу 

Успенського, чим розконспірував заходи органів НКВС щодо розшуку та 

затримання Успенського». Слєпов був заарештований на 15 діб і у 

подальшому звільнений з НКВС [23, арк. 68-69]. 

У 1940 р. О. Успенський був розстріляний [285, с. 368]. З 7 грудня 

1938 р. по 2 вересня 1939 р. обов’язки наркома внутрішніх справ УРСР 

виконував А. Кобулов [285, с. 368-369]. Масовий терор 1937–1938 рр. 

зачепив всі групи і категорії радянського суспільства. Репресовано було 

багато і співробітників НКВС. Свій «червоний терор» проти вірних слуг 

сталінського режиму і виконавців терору відбувався і в Україні.  

Всього за 1937–1938 рр. в Україні змінилися (включаючи осіб, які 

виконували обов’язки) 6 начальників особливого відділу УДБ НКВС УРСР 

(майор ДБ Ю. Купчик, капітан ДБ А. Ратинський, майор ДБ B. Блюман, 

майор ДБ М. Лістенгурт, капітан ДБ В. Писарєв, майор ДБ Д. Гречухін) 

[195, с. 90-91], 4 начальника секретно-шифрувального відділу УДБ НКВС 

УРСР (ст. лейтенант ДБ М. Петров, лейтенант ДБ І. Карцев, лейтенант ДБ 

М. Бриль, лейтенант ДБ А. Рижов). Всі вони намагалися вижити за рахунок 
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інших, основна робота, в тому числі захист державних секретів, відійшла 

на другий план. 

У 1939 р. суперечки та міжвідомча тяганина між НКО та військовою 

контррозвідкою (особливими відділами) НКВС поступово призвели до 

певних домовленостей між наркомом оборони К. Ворошиловим та 

наркомом внутрішніх справ СРСР Л. Берієм, які за погодженням з 

Й. Сталіним були оформлені 11 січня 1939 р. постановою Політбюро ЦК 

ВКП(б) «Про роботу особливих відділів НКВС СРСР». На виконання цієї 

постанови 14 січня 1939 р. НКВС СРСР було видано наказ № 0032 з такою 

ж назвою [44, арк. 146, 146зв.]. 

Начальником 7-го відділу ГУДБ НКВС СРСР з 9 квітня 1939 р. було 

призначено капітана ДБ О. Копитцева (1912 р.н.), який перебував на цій 

посаді до 26 лютого 1941 р. Йому вдалося вийти на пенсію у званні генерал-

майора з посади заступника начальника 8-го управління КДБ СРСР у 1965 р. 

[83, с. 281]. 

В Україні 7-ий відділ УДБ НКВС у 1939 р. очолював лейтенант ДБ 

А. Рижов [74, арк. 1-2], заступниками були: з 1 травня 1939 р. по 7 липня 

1939 р. лейтенант ДБ В. Цветков-Долбня [71, арк. 1-32], потім с 14 липня 

1939 р. по 15 березня 1940 р. лейтенант ДБ П. Веретенніков [62, арк. 23], 

відділення 7-го відділу УДБ НКВС УРСР на той час очолювали: лейтенант 

ДБ М. Власенко [77], сержант ДБ Й. Дорфман [63], сержант ДБ 

Д. Пилипівський [76], мол. лейтенант В. Хренов [75]. Серед провідних 

співробітників 7-го відділу УДБ НКВС УРСР того часу можна зазначити 

сержантів ДБ І. Водолагіна [65], Й. Збаранчука, Л. Полторака, Є. Мажугу, 

І. Нечая [72], М. Жежеленка, В. Ходневича [21, арк.1-119].  

У мирному житті українців 1939 р. відчувалося відлуння збройних 

конфліктів, що вирували у світі. Наступальна стратегія, яку сповідувало 

керівництво СРСР, потребувало від суспільства перманентної військової 

готовності. У 1939 р. уряди СРСР та УРСР розпочали комплекс заходів із 

переведення збройних сил і державної інфраструктури на воєнний стан, 
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зокрема, на весні було мобілізовано 17 тис. молодих робітників для 

будівництва об’єктів оборонного призначення КОВО. У 1939 р. столичні 

підприємства, які до того часу випускали цивільну продукцію, одночасно 

почали освоювати військову номенклатуру виробів. Заводи «Більшовик» 

та «Червоний екскаватор» розпочали випускати снаряди, станкобудівний 

завод ім. Горького – корпуси мін, «Ленінська кузня» та завод ім. Лепсе 

почали ремонтувати танки [82, с. 22-23]. 

Шпигуноманія і, як наслідок, широкомасштабна кампанія репресій 

проти «инонациональностей», що розпочалась у 1936–1937 рр., 

продовжувалась в дещо згасаючому вигляді і в 1939 р. Оскільки вона мала 

загальносоюзний характер, то рознарядки по румунським і польським 

шпигунам надходили до Казахстану, а по китайським, японським, 

іранським і корейським шпигунам – до України. Так 11 лютого 1939 р. 

НКВС УРСР направила на місця директиву № 708/сн «Щодо посилення 

боротьби проти японської розвідки», в якій зазначалось, що «…посилення 

роботи японської розвідки проходить паралельно з гарячковою 

підготовкою Японії до війни проти СРСР. Японська агентура, яка 

перебралася в СРСР, за своєю підготовкою та досвідом роботи є найбільш 

небезпечною. На Україні, якій приділяється велике місце в японо-

німецьких агресивних планах, у період 1935–1937 рр. було відзначено 

великий приплив харбінців і осідання їх, головним чином, у промислових 

центрах, великих радгоспах, поблизу основних стратегічних залізничних 

вузлів і магістралей» [26, арк. 11-22]. 

14 квітня 1939 р. НКВС УРСР було видано директиву № 1549/сн 

«Про агентуру серед іранців». В ньому зазначалось, що «…з початку 

1939 р., головним чином, через Шепетівку проїхали десятки іранців, що 

повертались з ряду країн до себе на батьківщину. Немає жодних сумнівів, 

що цей транзит безумовно використовується агентурою іноземних 

розвідок для осідання їх агентів у тилу СРСР. Більш того, як встановлено, 

інорозвідка, зокрема, польська отримуючи на підставних осіб іранські 
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паспорта, вручає їх своїй агентурі, яка під виглядом транзитників, що 

слідують через СРСР, сходить на проміжних станціях із поїздів і осідає в 

СРСР для шпигунської і терористичної роботи, маючи при собі підроблені 

радянські паспорти» [26, арк. 93-94]. 

Не зупинявся пошук шпигунів та ворогів народу серед внутрішніх 

національних, релігійних та соціальних груп населення. Так 25 лютого та 

16 квітня 1939 р. НКВС СРСР було видано дві директиви №№ 211/сн та 

1563/сн «Про агентурно-оперативну роботу щодо єврейських клерикалів» 

[26, арк. 23-30, 95-105]. 

28 лютого 1939 р. НКВС УРСР видало директиву № 937/сн «Щодо 

шпигунів серед татар, завербованих японськими розвідорганами», в якому 

особлива увага була приділена татарській організації «Ідель-Урал» та 

підпорядкованій їй воєнній мусульманській організації «Гаскері-Уєшма» 

[26, арк. 31-44]. В циркулярі також зазначалось, що керівне ядро цих 

організацій знаходилось у Сталінській області, де мешкало 2 тис. татар. 

Потім у чекістів виникла думка про схильність до шпигунства 

фізкультурників і 16 березня 1939 р. на місця пішла директива № 1128/сн 

«Про шпигунів серед фізкультурників» [26, арк. 50-52]. Передусім 

пропонувалось взяти на облік і в активну агентурну розробку колишніх 

учасників «буржуазної організації «Сокіл», дітей репресованих, тих, хто 

бував за кордоном, «социально-чуждых». 

Потім у квітні знову міцно взялись за емігрантів. Так, 4 квітня 

вийшла директива № 1357/сн «Про ворожу агентуру закордонних 

українських контрреволюційних організацій» [26, арк. 53-56], а 5 квітня – 

директива № 1379/сн «Про емісарів і агентів УНР» [26, арк. 65-69], в якій 

зазначалось, що частина емісарів і агентів УНР отримала завдання 

влаштуватись на підприємства оборонної промисловості з метою 

шпигунства на користь УНР в екзилі та польську розвідку. Не забули і про 

«білу» еміграцію, щодо якої 8 квітня того ж року було видано директиву 

НКВС УРСР № 1378/сн «Про ворожу агентуру закордонних 



 
 

121

білоемігрантських організацій» [26, арк. 57-61], в якій насамперед звертали 

увагу на шпигунську загрозу від «НТСНП» (національний трудовий союз 

нового покоління). 

У 1939 р. здійснювались і заходи з покращення стану режиму 

секретності. Наприклад, 28 квітня 1939 р. вийшло розпорядження НКВС 

УРСР № 1750/сн щодо затягування деякими управліннями НКВС УРСР 

оформлення допусків до секретних робіт і документів[25, арк. 71-73]. Крім 

обласних управлінь НКВС УРСР розпорядження також було направлено 

помічникам директорів з найму та звільненню оборонних заводів. У 

розпорядженні зазначалось, що «…ряд заводів оборонної та 

машинобудівної промисловості, які виконують військові замовлення, 

поставлені в скрутне становище тим, що УНКВС, міські та райвідділи 

НКВС затримують на тривалий час оформлення допусків до 

спецвиробництва робітникам та інженерно-технічному персоналу. 

Встановлено, що за останні півтора року місцеві органи НКВС на запити 

щодо «спецпроверки» осіб, які поступають на роботу на оборонні заводи, 

відповідають, як правило, через 3-4 місяці, а в деяких випадках через рік і 

більше… Так, на запит 7-го відділу Харківського УНКВС від 21 липня 

1937 р. відносно жительки села Піщані Броди Одеської області М. Фрейтор 

щодо прийняття на завод № 183, незважаючи на неодноразові нагадування, 

Піщано-Бродський райвідділ НКВС досі не відповів. На запит того ж 

відділу від 25 березня 1938 р. щодо прийняття на роботу на цей же завод 

жителя села Нові Браги Дніпропетровської області, незважаючи на 3 

нагадування, відповіді від Новображського райвідділу НКВС досі не 

надійшло. 

На запит Київського УНКВС від 2 лютого 1939 р. щодо прийняття на 

завод № 43 жительки с. Небрат Бородянського р-ну Київської області та 

жителя с. Шаповалівка Березанського р-ну Чернігівської області, 

незважаючи на нагадування, відповідей від Бородянського і Березанського 

РВ НКВС досі немає. Таких прикладів можна було б навести багато. 
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Затримка відповідей на запити із «спецпроверки» сильно 

відбиваються на роботі оборонних заводів, оскільки організація 

виробництва вимагає більшої оперативності й негайного допуску 

прийнятих до «спецработы» з тим, щоб забезпечити виконання програм. 

Особливо це позначилося на заводах, які вперше отримали у 1939 р. 

завдання на випуск військової продукції, зокрема з виробництва елементів 

пострілу. До числа таких заводів, розташованих на території України, 

відносяться: заводи «Червоний профінтерн» та ім. «Жовтневої революції» 

м. Одеса, тракторний завод, заводи «Поршень», «Серп і молот» м. Харків, 

завод «Червона зірка» м. Кіровоград, завод ім. Енгельса м. Хортиця, завод 

«Первомайський» м. Бердянськ, підшипниковий завод м. Каменка, завод 

ім. газети «Правда» м. Дніпродзержинськ». Далі у розпорядженні 

зазначалось, що «…через невчасні відповіді на запити із «спецпроверки» 

затримується оформлення допусків до «спецработы», через що ряд заводів 

не може приступити до виконання важливих і термінових військових 

замовлень. На оборонних заводах зростає кількість так званих «умовно 

допущених», тобто неперевірених осіб. Таких умовно допущених на 1 

квітня 1939 р. тільки на заводі № 183 працювало 2199 чоловік. Таке ж 

становище було і на інших оборонних заводах.  

Під виглядом «умовно допущенних» на заводи приймаються і довгий 

час працюють шпигуни та інші вороги радянського народу. Так, на заводі 

№ 183 з серпня 1938 р. по березень 1939 р. працював «умовно допущений» 

К. Діденко, батько якого мав 2 магазини, лісовий склад, 3 будинки, 5 

комор, найману робочу силу. Брат Діденка – білогвардійський офіцер, якій 

пішов із білими за кордон, з братом підтримував письмовий зв’язок.  

Із травня по листопад місяць 1938 р. на цьому ж заводі працював 

Панашко, батько якого мав 200 десятин землі, 40 коней, 15 корів, паровий 

млин, 37 осіб найманих робітників. Всі родичі Панашко репресовані і 

заслані. На заводі № 215 працював куркуль, учасник Спілки визволення 

України Воложик, який втік із заслання. На заводі № 43 з «умовним 
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допуском» працював поляк Чорний, кулак, розкуркулений, що мав зв’язок 

із закордоном, батько якого засланий за антирадянську діяльність і службу 

у Петлюри. На заводі ім. Ілліча більше року працював диверсант Нефедов, 

який втік із заслання, що мав зв’язок із диверсійними групами у Ленінграді 

і Сталіно. Зараз Нефедов заарештований. Про те, що вороги намагаються 

пробратися саме на оборонні заводи, свідчить той факт, що з таких 

невеликих заводів, як №№ 48 і 193, за 4 останніх місяці з числа «умовно 

допущенних» на роботу, після закінчення «спецпроверки» звільнено 

соціально чужого і антирадянського елемента: із заводу № 48 – 204 чол., із 

заводу № 193 –132 чол.  

 Із метою ліквідації такого вкрай ненормального становища зі 

«спецпроверкою» і затримкою оформлення допусків до «спецработы», що 

гальмує роботу оборонної промисловості та сприяє проникненню на 

військові заводи ворожих, антирадянських елементів, наказую: 1. Негайно 

перевірити стан роботи по «спецпроверке» і допуску робітників, 

інженерно-технічних працівників і службовців на оборонні заводи. 2. До 

15 травня ц. р. виконати всі запити органів НКВС. Надалі всі запити по 

«спецпроверке» виконувати не більше 15 днів із моменту надходження 

документа. …4. Відповідно до вказівки тов. Сталіна на 17-му з’їзді ВКП(б) 

щодо набору робочої сили для підприємств у колгоспах із числа кращих 

колгоспників встановити, як правило, що «спецпроверка» проводиться на 

місці» [25, арк. 71-73]. Призупинення оформлення допусків до державних 

секретів у 1937–1938 рр. нічим іншим крім того, що всі чекісти були 

зайняті пошуком ворогів, а також «єжовською» чисткою органів НКВС 

пояснити не можна 

У 1939 р. у НКВС УРСР продовжувались і внутрішні перевірки стану 

захисту державних секретів. Так, у наказі НКВС УРСР № 00154 від 20 

серпня 1939 р. зазначалось, що під час перевірки порядку зберігання 

секретних документів в оперативних підрозділах УДБ НКВС та 

особливого відділу КОВО «виявлено низку чинників безвідповідального 
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відношення до зберігання цілком таємних документів з боку оперативних 

співробітників та керівників відділів» [24, арк. 212-215]. У наказі було 

перераховано купу порушень режиму секретності з боку співробітників 

всіх підрозділів УДБ і особливих відділів КОВО. Після першої перевірки 

через 4 дні було проведено повторну перевірку, яка засвідчила, що майже 

нічого не змінилось. Догани на чекістів особливого враження не 

справляли. Подібні накази видавились щороку, але безлад у цій справі 

стійко зберігався навіть у 7-му відділі.  

1 вересня 1939 р. нападом Німеччини на Польщу почалася Друга 

світова війна. 17 вересня польський кордон перетнули війська РСЧА. 

Офіційною пропагандою це було кваліфіковано як «визвольний похід» у 

Західну Україну. 22 вересня було встановлено попередню демаркаційну 

лінію між військами агресорів, а 28 вересня СРСР і Німеччина уклали 

договір про дружбу. 

2 вересня 1939 р. наказом НКВС УРСР № 1681 наркомом внутрішніх 

справ УРСР було призначено старшого майора ДБ І. Сєрова, який 

перебував до цього на посаді заступника начальника ГУДБ – начальника 

секретно-політичного відділу НКВС СРСР [44, арк. 198]. І. Сєров 

очолював НКВС УРСР до 25 лютого 1941 р., коли з цієї посади він був 

призначений на посаду першого заступника наркома держбезпеки СРСР. 

4 вересня 1939 р. наказом НКО СРСР від № 0150 було введено в дію 

«Настанову з секретного діловодства в РСЧА» [164, с. 105]. 20 жовтня 

1939 р., в умовах розпочатої Другої світової війни, Комітет оборони при 

РНК приймає рішення про посилення режиму секретності, насамперед в 

ОПК на особливо-режимних підприємствах. У зв’язку з цим побачив світ 

наказ НКВС СРСР від 6 листопада 1939 р. № 001361 «Про порядок 

допуску до секретних робіт на особливо режимних підприємствах», 

основною метою прийняття якого було врегулювання порядку допуску з 

урахуванням специфіки саме цих підприємств і прискорення переведення 
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їх на виконання мобілізаційних завдань з випуску оборонної продукції 

[45, арк. 153-154]. 

6 листопада 1939 р. наказом НКВС СРСР № 001359 створювались 

органи НКВС у Західній Україні у Львівській, Луцькій, Станиславівській 

та Тернопільскій областях. До вже прибулих у Західну Україну у 

відрядження 726 співробітників НКВС СРСР, яких перевели у постійний 

склад, додавалось ще 600 (переважно з території РСФРР), а заступнику 

начальника НКВС СРСР С. Круглову окремо доручалось відрядити до цих 

областей ще 60 друкарок, також з території РСФРР. 200 осіб на посади 

вахтерів і комендантів наказ вимагав перевести зі складу прикордонних 

військ НКВС СРСР [45, арк. 149-151]. 

2 січня 1940 р. РНК СРСР Постановою № 1-1сс затвердила 

«Інструкцію з ведення секретної і мобілізаційної робіт і діловодства в 

установах і на підприємствах» (надалі – Інструкція–40), яка відмінила 

«Інструкцію з ведення секретного діловодства», видану Спецвідділом 

ОДПУ у 1928 р. [48, арк. 159-198]. Інструкція–40 складалась із загальних 

положень, 19 розділів, 23 облікових форм. Без будь-яких змін Інструкція–

40 була прийнята до виконання і в радянській Україні. 

Загальні положення нової інструкції передбачали створення 

секретних органів (частин, відділів, секторів, відділень). Створення або 

ліквідація секретних органів здійснювались за погодженням із 7-ми 

відділами-відділеннями ГУДБ/УДБ НКВС–УНКВС. Завдання секретних 

органів були дещо розширені. До них належали: «а) організація секретної 

роботи, відповідно до даної інструкції та забезпечення збереження 

державної таємниці в установах і на підприємствах; б) участь у розробці 

заходів, що забезпечують секретність виробництва і конспірацію в 

установі та підприємстві в цілому; в) спостереження за правильним 

поводженням із цілком таємними матеріалами, за їхнім рухом і своєчасним 

поверненням після виконання в секретний відділ; г) обробка секретного 

листування (приймання, реєстрація, розмноження, збереження та ведення 
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справ; облік та зберігання за дорученням керівництва шифртелеграм 

установи; д) виконання секретного листування; е) організація і ведення 

секретного архіву; ж) організація і ведення секретної бібліотеки; 

з) організація зберігання і правильного використання розмножувальних 

апаратів і контроль за їхньою роботою; і) контроль за роботою у 

світографіях, фотографіях, типографіях та інших друкарських установах 

своєї установи (підприємства); к) перегляд кореспонденції, посилок, 

вантажів, що надходять із-за кордону; л) облік співробітників, допущених 

до секретної та мобілізаційної роботи і документів; м) підбір і підготовка 

кадрів секретних органів; н) щомісячні перевірки наявності секретних 

документів і організація щорічних обстежень (перевірок); о) керівництво, 

інструктування та інспектування секретних відділів підвідомчих установ» 

[48, арк. 158-198]. 

Керівництво секретними відділами, контроль над їх роботою, а також 

над роботою військових, мобілізаційних відділів у частині постановки 

секретного діловодства, допуску, стану охорони покладалось на 7-ий 

відділ ГУДБ НКВС СРСР.  

Розділ 1. «Про порядок допуску співробітників до секретних і 

мобілізаційних робіт і документів» передбачав, що секретні та 

мобілізаційні відділи повинні комплектуватися перевіреними 

працівниками, переважно членами і кандидатами у члени ВКП(б) і 

ВЛКСМ; число осіб, що допускаються до секретної та мобілізаційної 

роботи, має бути суворо обмежене. Керівники установ і підприємств 

розробляють і затверджують номенклатуру посад, пов’язаних за родом 

служби із секретними і мобілізаційними роботами і документами. Цю 

номенклатуру і відомості про наступні зміни керівники установ 

(підприємств) повинні направляти у відповідний орган НКВС-УНКВС.  

Для оформлення допуску в НКВС на особу, що оформлюється 

надавались: анкета за формою № 1 з фото, детальна автобіографія, 

політичний і діловий відгуки (характеристики) та лист керівника установи 
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(підприємства) з обґрунтуванням необхідності надання допуску. 

Необхідний обліковий матеріал секретний відділ повинен був отримувати 

через відділ кадрів своєї установи (підприємства). Допуск до секретних, в 

т. ч. мобілізаційних робіт і робіт з технікою особливої секретності (далі – 

ТОС), надавався з дозволу 7-го відділу–відділень ГУДБ НКВС–УНКВС. 

Оформлення та узгодження допуску до секретних робіт і документів 

повинно було здійснюватися так, що б особі, що оформлюється, про це не 

було відомо.  

Розділ 2. «Визначення ступеня секретності документів» передбачав 

два ступеня секретності: цілком таємно та таємно. Перелік питань, 

листування та поводження з якими ведеться в таємному та цілком 

таємному порядку, повинен був складатися керівником установи спільно з 

начальниками секретного і мобілізаційного відділів. Перелік у разі потреби 

переглядався і до нього вносилися відповідні зміни і доповнення. Перелік 

та його зміни узгоджувалися з 7-им відділом ГУДБ НКВС СРСР або 

відповідними відділами НКВС республік, УНКВС країв і областей. У тих 

випадках, коли несекретний зміст наказів, постанов і протоколів не бажано 

публікувати, на цих документах проставлявся гриф «не підлягає 

оприлюдненню».  

Розділ 3. «Про облік, реєстрацію та розсилку секретних і 

мобілізаційних документів» для мобдокументів передбачав додатковий 

гриф «М».  

Розділ 4. «Про порядок поводження з секретними (у тому числі 

мобілізаційними) документами всередині установи та підприємства» 

вперше вводив обліковані спеціальні зошити для секретних записів.  

Розділ 6. «Про документи з мобілізаційних та особливо важливих 

цілком таємних питань» до особливо важливих питань відносив 

мобілізаційні питання, плани і завдання, програми виробництва і 

будівництва оборонних об’єктів, техніку особливої важливості, поточні 
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військові замовлення. Режим секретності щодо таких відомостей був 

посилений.  

Розділ 13. «Про забезпечення секретності на підприємствах, про 

виготовлення та зберігання креслень і про виробництво фото-кіно-

зйомок» передбачав шифр секретної продукції та особливі номери, облік 

продукції, виділені приміщення.  

Розділ 14. «Про бібліотеки секретних видань» зазначав, що в 

бібліотеках секретних видань зберігаються: цілком таємні і таємні 

видання, література, заборонена Головлітом для загального користування 

та несекретні видання, які не підлягали широкому розповсюдженню. 

Останній категорії видань надавався гриф обмеження доступу «для 

службового користування», порядок доступу до таких видань 

встановлювали керівники установ (підприємств). На основі Інструкції–40 

передбачалась розробка відомчих «місцевих» інструкцій.  

Анкета на оформлення допуску до державної таємниці містила 32 

питання і наводиться у додатку Г. Разом з анкетою надавалась підписка 

такого змісту: «Я, що підписався нижче (ім’я, по батькові та прізвище), 

даю підписку (назва установи) в тому, що ретельно ознайомившись з 

інструкцією з ведення секретної роботи, зобов’язуюсь точно і акуратно 

виконувати правила цієї інструкції та зберігати в суворому секреті як всі 

питання моєї роботи, так і сам факт роботи на секретній ділянці. Також 

зобов’язуюся повідомляти секретному відділу (назва установи) про всі 

зміни у відомостях, зазначених у моїй останній анкеті і зокрема про 

родичів і знайомих, пов’язаних з іноземцями або тих, що виїхали за 

кордон. Мені оголошено, що за недотримання всіх правил секретної 

роботи і порушення даної підписки, я несу сувору відповідальність у 

позасудовому порядку» [48, арк. 186]. 

Інструкція–40 з точку зору правової нормопроектувальної техніки 

підготовлена помітно краще та регулювала більше питань ніж подібна 

Інструкція від 1928 р. Під впливом часу в назві на рівні секретної роботи 
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позначена мобілізаційна робота. В усіх інших подібних нормативно-

правових документах такого об’єднання вже не було. Мобілізаційна робота 

надалі визначалась як вид управлінської діяльності, а мобілізаційне 

діловодство, з урахуванням деяких особливостей, – як частина секретного 

діловодства. Втім окреме ведення мобілізаційного діловодства збереглось 

до наших часів у деяких військових та правоохоронних відомствах. В 

Інструкції–40 (у розділі 6) з’являється праобраз майбутнього грифа 

обмеження доступу «цілком таємно (особлива папка)» – «особливої 

важливості» та тимчасово виникає додатковий гриф обмеження доступу 

«ТОС» – техніка особливої важливості. До Інструкції–40 додавася 

«Перелік найголовніших відомостей, що становлять державну таємницю» 

(далі ПНВ–40), який складався з 13 розділів [49, арк. 43-51]. Витяг з ПНВ–

40 наводиться у додатку Д. 

20 червня 1940 р. наказом НКО СРСР № 0130 була введена в дію 

«Настанова з мобілізаційної роботи військових частин, управлінь і установ 

Червоної армії» [300]. Щодо режиму секретності в Настанові зазначалось, 

що «діловодство з розробки мобілізаційного плану ведеться відповідно до 

правил з ведення секретного діловодства». 

7 серпня 1940 р. НКВС УРСР направило в обласні УНКВС циркуляр 

№ 2698/сн «Про агентурно-оперативне обслуговування начальницького 

складу запасу РСЧА» за підписом заступника наркома ст. майора ДБ 

М. Горлинського. У циркулярі зазначалось, що «…наявні в розпорядженні 

НКВС УРСР матеріали свідчать про те, що командний і начальницький 

склад запасу РСЧА засмічений класово чужим і політично 

неблагонадійним елементом, а саме: колишніми офіцерами царських і 

білих армій, особами, що підозрюються у шпіонажі, звільненими із РСЧА 

за політичними мотивами тощо. Визнаючи виключно серйозне значення 

нашої роботи на цій ділянці, пропоную в місячний термін організувати 

агентурно-оперативне обслуговування начскладу запасу РСЧА з тим, щоб 

своєчасно викрити наявні серед них антирадянський і шпигунський 
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елемент і запобігти проникненню останнього у кадровий склад РСЧА…» 

[27, арк. 3-4]. 

У 1940 р. радянська влада продовжувала закріплюватися в Західній 

Україні, НКВС відчував себе певною мірою окупаційним органом та 

визначав українське населення Західної України як «местное население». 

Прикладом цього можна назвати циркуляр наркома внутрішніх справ 

НКВС УРСР І. Сєрова від 20 жовтня 1940 р. № 3878/сн: «Всім 

начальникам УНКВС Західних областей України. Ряд УНКВС і 

облвиконкомів Західних областей України запитують про порядок допуску 

до секретно-мобілізаційної роботи керівників міських, районних установ і 

підприємств з осіб місцевого населення. Роз’яснюю: всі особи з місцевого 

населення в тому числі і керівники міських, районних установ та 

підприємств, яким по займаній посаді необхідно стикатися з секретними 

документами і розробкою мобілізаційних питань, допускаються до цього 

тільки з санкції органів УНКВС. Зобов’язати 7-і відділення УНКВС і 

міськрайвідділи на місцях давати санкції (допуск) до секретно-

мобілізаційної роботи на осіб із місцевого населення тільки з проведення 

ретельної спецперевірки з агентурним підпрацюванням особи, що 

допускається. За наявності компрометивних матеріалів на осіб керівного 

складу, ставте питання перед партійними органами про відсторонення від 

займаної посади» [27, арк. 142]. 

У 1940 р. чекісти з’ясували, що «шпигунське кубло» есперантистів у 

УРСР ще не повністю знищено у 1936–1939 рр., тому 12 грудня 1940 р. 

нарком І. Сєров підписав циркуляр № 4688/сн щодо посилення агентурної 

роботи серед есперантистів, які ще залишилися в УРСР [27, арк. 190-193]. 

У 1941 р. Указом Президії ВР СРСР від 3 лютого відбулося 

реформування НКВС СРСР, який було розділено на два окремі органи: 

Народний комісаріат внутрішніх справ СРСР і Народний комісаріат 

державної безпеки (далі – НКДБ) СРСР. Наркомом внутрішніх справ СРСР 

був призначений Л. Берія, а наркомом державної безпеки СРСР – 
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В. Меркулов. 1 березня 1941 р. вийшла директива НКВС СРСР та НКДБ 

СРСР №№ 782/Б/265/М «Про завдання органів внутрішніх справ і 

держбезпеки у зв’язку з розділенням НКВС СРСР на два наркомати. 

Структура НКДБ та керівники структурних підрозділів були визначені 

наказом НКДБ СРСР від 26 лютого 1941 р. № 002 [49, арк. 208-209]. 

Функції збереження державних секретів в установах і на підприємствах, а 

також ведення шифрувальної і дешифрувальної роботи наказом НКДБ 

СРСР № 002 від 26 лютого 1941 р. покладалися на 5-ий відділ НКДБ СРСР, 

начальником якого був призначений майор ДБ О. Копитцев [50, арк. 208]. 

5-ий відділ НКДБ УРСР очолив А. Рижов [74]. Особливі відділи були 

виведені зі складу НКВС СРСР і передані до Наркомату оборони та 

Наркомату військово-морського флоту. Постановою Раднаркому СРСР від 

8 лютого 1941 р. на їх базі були створені 3-тє управління НКО (начальник 

– А. Міхєєв) і 3-тє управління НКВМФ (начальник – О. Петров) 

[206, с. 303]. 

26 лютого 1941 р. на посаді наркома внутрішніх справ УРСР 

В. Сергієнко замінив І. Сєрова, який був призначений заступником 

наркома державної безпеки СРСР [285, с. 370-371]. Наркомом держбезпеки 

України наказом НКВС СРСР від 26 лютого 1941 р. № 0010 був 

призначений майор ДБ П. Мешик, який перебував на цій посаді по 

31 липня 1941 р. [49, арк. 210]. 28 травня 1941 р. заступником наркома 

НКДБ УРСР наказом НКДБ СРСР № 225 призначили майора ДБ 

С. Савченка [49, арк. 250]. 

5 березня наказом НКДБ СРСР № 0116 було затверджено Положення 

про 5-ий відділ і 5-ті відділення НКДБ–УНКДБ [50, арк. 253-256]. 

Положенням на 5-ий відділ і 5-ті відділення «покладались такі завдання: 

«А. Дешифрувальна-розвідувальна робота. Б. Шифрувальна робота. 

В. Робота з охорони державних секретів. 

З метою виконання вказаних завдань передбачалися такі обов’язки: 
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1. Оперативно-чекістське обслуговування секретних, мобілізаційних і 

шифрувальних органів: а) агентурне спостереження за збереженням 

державних секретів і постановкою секретного, мобілізаційного і 

шифрувального діловодства в секретних, мобілізаційних і шифрувальних 

органах установ і підприємств; б) агентурне спостереження і розробка 

особового складу, що працює у секретних, мобілізаційних і шифрувальних 

органах установ і підприємств; в) слідство і порушення кримінального 

переслідування через суд і прокуратуру у справах, пов’язаних із порушенням 

інструкції РНК СРСР № 1-1сс від 2 січня 1940 р. і розголошенням державної 

таємниці (примітка: слідство у справах із наявністю складу злочину, 

передбаченого ст. 58 КК РРФСР ведуть слідчі органи НКДБ СРСР); 

г) перевірка і допуск особового складу установ і підприємств до секретних, 

мобілізаційних і шифрувальних робіт і документів; д) спеціальна перевірка 

особового складу, що працює на особливо режимних підприємствах, на 

запити пом. директорів щодо найму і звільнення цих підприємств, з правом 

вирішення питання про недопуск осіб, які мають відповідні компрометивні 

матеріали. 

2. Гласний контроль за виконанням інструкції РНК СРСР за № 1-1/сс 

від 2 січня 1940 р. з ведення секретних робіт та діловодства в установах і 

підприємствах та існуючих положень із шифрувальної служби: а) проведення 

офіційних обстежень, контрольних перевірок у секретних, мобілізаційних і 

шифрувальних органах установ, підприємств та їхнього інструктування; 

б) розгляд у сенсі узгодження заходів щодо збереження державної таємниці, а 

також інструкцій, положень, переліків та номенклатур із секретного, 

мобілізаційного та шифрувального діловодства місцевого значення, що 

розробляються установами та підприємствами; в) розгляд у сенсі узгодження 

керівного складу секретних, мобілізаційних і шифрувальних органів установ і 

підприємств. 

ІІІ. Структура 5-их відділів і відділень НКДБ–УНКДБ: 1. Відділення 

або групи дешифрувально-розвідувальної роботи 2. Відділення або групи 
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шифрувальної роботи. 3. Відділення або група по роботі з охорони 

держтаємниці (відповідали за пп. 2а, 2б, 2в обов’язків). 4. Відділення або 

група з допускної роботи (відповідали за пп. 1г, 1д обов’язків)» [50, арк. 253-

256]. 

У довоєнний період в СРСР і власне в Україні, зокрема, було 

закладено основи системи захисту секретної інформації, яка розвивалась і 

ефективно діяла впродовж кількох наступних десятиліть. Створення 

органів, які проводили діяльність, направлену на захист секретних 

відомостей, було закономірним явищем, оскільки було викликане 

необхідністю захисту країни від зовнішнього ворога. Вже в перші години 

після нападу нацистської Німеччини розгорнулася перебудова роботи 

органів безпеки України за вимогами воєнного часу. 

Основними напрямками дій НКДБ та 3-го управління НКО стали: 

отримання розвідувальної інформації в інтересах діючої армії, 

контррозвідувальне забезпечення військ та протидія розвідувально-

підривній діяльності спецслужб ворога, диверсійна та оперативно-бойова 

робота в тилу ворога, участь у розгортанні партизансько-підпільного руху 

на окупованій території, оперативне забезпечення об’єктів оборонної 

промисловості та транспорту. 

Після початку війни виникла політична необхідність об’єднання 

органів внутрішніх справ та державної безпеки. Указом президії ВР СРСР 

від 20 липня 1941 р. НКВС і НКДБ були об’єднані в єдиний орган – НКВС. 

Після об’єднання наркоматів 5-ий спецвідділ НКВС СРСР з 31 липня 

1941 р. очолив майор ДБ І. Шевельов, а О. Копитцев з 11 серпня отримав 

нове призначення на ступінь нижче – заступник начальника 5-го 

спецвідділу НКВС СРСР [88, с. 32]. Начальником Управління економіки 

31 липня 1941 р. було призначено П. Мешика, який перейшов на цю 

посаду з посади наркома держбезпеки УРСР. Управління особливих 

відділів очолив комісар ДБ 3-го рангу В. Абакумов [88, с. 28, 30]. 

3 листопада 1942 р. наказом НКВС СРСР № 002424 на базі 5-го 
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спецвідділу НКВС СРСР та дешифрувальної служби 3-го управління 

Головного розвідувального управління РСЧА було створено 5-е 

управління НКВС СРСР, яке очолив І. Шевельов [88, с.28]. У роки війни 

1941–1945 рр. співробітники 5-го спецвідділу/управління разом з 

Управлінням економіки та особливими відділами НКВС активно 

працювали над зміцненням режимних заходів щодо захисту державних 

секретів. Під час проведення співробітниками управлінь НКВС перевірок 

на підприємствах і в установах виявлялося безліч недоліків, викликаних 

ослабленням режимно-секретних заходів. Нерідко це відбувалося через те, 

що разом з евакуйованими оборонними заводами, переміщалися і секретні 

вироби, секретна технічна документація, які слід було зберегти в дорозі і за 

новими місцями дислокації, де часто не було створено належних умов для 

цих цілей [226, с. 39]. 

У квітні 1943 р. ДКО, ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ухвалили рішення про 

чергову реорганізацію НКВС СРСР шляхом виділення з його складу 

оперативних підрозділів держбезпеки. Указом Президії ВР СРСР від 14 

квітня було створено НКДБ СРСР. Наркомом було призначено 

В. Меркулова. В УРСР також на базі оперативних підрозділів було 

створено наркомат і обласні управління держбезпеки. 7 травня 1943 р. 

народним комісаром державної безпеки УРСР було призначено 

С. Савченка [285, с. 371].  

5-е управління перейшло до складу НКДБ СРСР з оголошенням 

штатів наказом НКДБ СРСР від 18 травня 1943 р. № 009 [88, с. 53]. 10 

червня 1943 р. 5-е управління НКДБ направило за підписом начальника 

управління комісара ДБ І. Шевельова циркуляр № 17 «Про порядок 

організації роботи 5-их відділів-відділень НКДБ/УНКДБ» [51, арк. 9-11]. У 

циркулярі зазначалось, що 5-ті відділи/відділення НКДБ/УНКДБ 

здійснюють: «а) шифрзв’язок, відповідальність покладалась на 1-і 

відділення (групи); б) оперативно-чекістське обслуговування секретних, 

мобілізаційних і шифрувальних органів із метою захисту їх від 
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проникнення агентури противника та забезпечення охорони державних 

секретів в установах та на підприємствах. Відповідальність покладалась на 

2-і відділення (групи); в) перевірку та допуск особового складу установ і 

підприємств до секретних, мобілізаційних і шифрувальних робіт. 

Відповідальність покладалась на 3-ті відділення (групи). Робота 2-х 

відділень визначалась наступними функціями: 1. Агентурне спостереження 

за збереженням державних секретів, організацією та постановкою 

секретного, мобілізаційного та шифрувального діловодства в установах і 

на підприємствах. 2. Агентурне висвітлення та розробка особового складу 

секретних, мобілізаційних і шифрувальних органів установ і підприємств. 

3. Офіційний контроль: обстеження і контрольні перевірки секретних, 

мобілізаційних і шифрувальних органів установ і підприємств та 

інструктаж особового складу цих органів. 4. Погодження керівних 

матеріалів з організації і постановки збереження державних секретів 

(інструкцій, положень, переліків і номенклатур із секретного, 

мобілізаційного і шифрувального діловодства), що розробляються 

установами і підприємствами. 5. Погодження керівного складу секретних, 

мобілізаційних і шифрувальних органів установ і підприємств. 6. Слідство 

і порушення кримінального переслідування за справами, пов’язаними з 

розголошенням державних секретів та порушенням інструкцій із секретно-

шифрувальної служби, затвердженими РНК СРСР за № 1-1с від 2 січня 

1940 р. та № 1149-572сс від 11 липня 1942 р. Слідство за матеріалами 5-х 

відділів/відділень НКДБ-УНКДБ за складом злочинів, передбачених ст. 58 

КК РСФСР, провадять слідчі апарати НКДБ/УНКДБ» [51, арк. 9-11]. 

Серед основних завдань органів держбезпеки в частинах і з’єднаннях 

діючої армії була допомога військовому командуванню і політорганам в 

охороні військових секретів. Із метою збереження у таємниці задумів 

командування і найважливіших заходів, пов’язаних з підготовкою тієї чи 

іншої операції, військові контррозвідники проводили агентурну роботу в 

штабах, де зосереджувалися найбільш вагомі секрети, і в оточенні військ. 
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У 1943 р. НКО СРСР видало декілька наказів із питань забезпечення 

режиму секретності, зокрема: № 0096 «Про стан зберігання таємних і 

цілком таємних документів у НКО СРСР», № 0186 «Про посилення 

контролю за постановкою секретного діловодства», № 0306 затверджено 

«Інструкцію із забезпечення секретності робіт у НДІ, на полігонах та у 

лабораторіях Червоної армії» [298]. 

1 липня 1943 р.наказом НКДБ УРСР тимчасовим виконувачем 

обов’язків начальника 5-го відділу був призначений капітан ДБ 

М. Перепеляк (1907 р.н.) [31, арк. 2]. На цій посаді він перебував до 

середини 1944 р., поки не був переведений на посаду заступника 

начальника Рівненського УНКДБ [80]. 

6 грудня 1943 р. за підписами начальників 3-го та 5-го управлінь 

НКДБ СРСР С. Мільштейна та І. Шевельова було видано циркуляр № 118 

щодо фактів розголошення державних секретів в установах і на 

підприємствах ОПК, залізничного і водного транспорту [51, арк. 143-144]. 

У циркулярі зазначалось, що «працівники оборонної промисловості, 

залізничного і водного транспорту «сплошь и рядом» приймають і 

передають по телефону відомості про виконання плану оборонної 

продукції, про військові перевезення та інші таємні відомості. У низці 

установ і підприємств грубо порушується порядок зберігання секретних 

документів. До секретних робіт і документів допускаються не перевірені 

чи відведені НКДБ особи або такі, що мають скасовані допуски. На 

посадки керівників або співробітників секретних органів  призначаються 

особи без погодження з 5-ми відділами УНКДБ. 

Встановлено також низку випадків втрати великої кількості секретної 

кореспонденції фельд’єгерями спецзв’язку наркомату зв’язку, іноді цілими 

валізами від 16 до 208 секретних пакетів. Циркуляром була запропоновано 

низка заходів щодо посилення режиму секретності: а) посилення 

агентурного спостереження; б) забезпечення у секретно-мобілізаційних 

органах дієвої агентури; в) систематичне проведення обстежень та 



 
 

137

контрольних перевірок; г) перевірка всіх осіб, що працюють із секретними 

виробами та документами щодо наявності у них допуску, погодженого з 

НКДБ. 

Станом на 22 вересня 1944 р. 5-ий відділ (секретно-шифрувальний) 

НКДБ УРСР очолював підполковник ДБ П. Савін, його заступником був 

майор ДБ В. Хренов, начальниками відділень були: 1-го – капітан ДБ 

І. Нечай, 2-го – капітан ДБ І. Гриценко, 3-го – майор ДБ М. Дорфман 

[32, арк. 42зв.]. Якщо П. Савін працював у головному секретно-

шифрувальному органі УРСР недовго, то В. Хренов (1907 р.н.) працював із 

липня 1938 р. по грудень 1942 р. та з листопада 1943 по лютий 1948 р. [75], 

І. Нечай (1917 р.н.) з 28 серпня 1938 р. по 7 жовтня 1942 р. та з 2 квітня 

1943 р. по 16 серпня 1953 р. [72], І. Гриценко (1904 р.н.) з 16 грудня 1935 р. 

по 3 вересня 1938 р., з 16 вересня 1939 р. по вересень 1955 р. [67], 

М. Дорфман (1907 р.н., «старий український робітник», як він сам себе 

називав у 1930 рр.) з 26 липня 1938 р. по 28 вересня 1950 р. [63]. Ці 

співробітники забезпечували організацію захисту державних секретів в 

УРСР протягом майже всіх 40 років ХХ-сторіччя. 

Завданнями органів державної безпеки у тилових районах СРСР 

(куди були передіслоковано багато українських підприємств із їхнім 

персоналом) були: убезпечення об’єктів залізничного транспорту, 

оборонних та інших особливо важливих об’єктів від проникнення на них 

агентів противника; виявлення і розшук шпигунів, диверсантів і 

терористів, яких закинули у тил РСЧА; забезпечення збереження 

державних секретів.  

Разом із посиленням контррозвідувальної роботи на об’єктах 

промисловості і транспорту, де вона проводилась раніше, її довелось 

організовувати на промислових підприємствах, переведених на випуск 

військової продукції, і на інших важливих об’єктах народного 

господарства, що забезпечували потреби фронту. На особливо важливих 

об’єктах промисловості і транспорту посилювався інститут помічників 
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директорів оборонних об’єктів з найму і звільнення робочої сили. Такі 

помічники, офіцери НКВС, отримували від агентурного апарату сигнали 

про порушення режиму секретності та іншу важливу для органів 

держбезпеки інформацію, вживали заходів з усунення цих порушень, 

особисто брали участь у перевірці даних про підозрілу поведінку окремих 

осіб. 

Забезпеченню збереження державних секретів особливу увагу в роки 

війни приділяли також територіальні та транспортні органи державної 

безпеки. Спільно з партійними органами, керівниками підприємств і 

установ вони визначали можливі місця витоку секретних відомостей, ввели 

спеціальну систему перевірки особового складу, посилили охорону 

об’єктів оборонної промисловості, засобів зв’язку і транспорту, проводили 

агентурно-оперативну роботу в оточенні військових об’єктів.  

Впродовж війни налагоджувалася та вдосконалювалася і система 

накопичення та аналізу оперативної інформації про розвідувальні і 

контррозвідувальні органи противника, їхню структуру, місця дислокації, 

особовий склад, центри навчання відповідних кадрів, підходів до 

шпигунської роботи загалом. Вже до середини літа 1942 р. НКВС СРСР 

мав достатньо повні дані про 36 ворожих шкіл, які функціонували на 

окупованій території. Було здобуто інформацію і про півтори тисячі їхніх 

«учнів». У ході війни ці дані поповнювалися, що засвідчено у відповідних 

наказах, циркулярах, бюлетенях та довідниках [280, с. 408]. 

Одразу по закінченню війни було ліквідовано апарати, створені для 

роботи в умовах воєнного часу: органи контррозвідки розформованих 

військових частин, підрозділи військової цензури, деякі спеціальні 

частини. Після війни на міжнародній арені почалося нове протистояння 

наддержав, т. зв. холодна війна, а отже захист секретних відомостей не 

лише не втрачав актуальності, а й надалі відігравав одну з основних ролей 

у справі забезпечення державної безпеки. 
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26 травня 1945 р. наказом НКДБ СРСР № 00255 було затверджено 

Інструкцію про порядок ведення секретного діловодства в органах НКВС 

СРСР [44, арк. 316-339]. Інструкція передбачала об’єднане секретне і 

несекретне діловодство з вимогами, як до секретного. Ведення такого 

діловодства покладалося на секретаріати. Документи, «які повністю або 

частково зачіпають оперативно-чекістські питання, є цілком таємними». 

Визначено три основні функції секретаріатів: «а) організація секретного 

діловодства; б) організація і здійснення систематичного контролю 

виконання розпоряджень і директив керівництва НКВС/УНКВС; в) 

перевірка стану діловодства і зберігання секретних документів у 

підпорядкованих органах та у співробітників, а також інструктаж 

співробітників, які здійснюють облік і зберігання секретних документів». 

Інструкція складалась з 9 розділів і 14 облікових форм. 

Відповідно до Постанови ВР СРСР від 15 березня 1946 р. вищий 

розпорядчий орган – РНК і наркомати – були перетворені, відповідно, на 

Раду Міністрів і міністерства. НКДБ СРСР перейменовано в Міністерство 

державної безпеки (далі – МДБ) СРСР. Також були перейменовані 

республіканські та місцеві управління і відділи НКДБ в управління і 

відділи МДБ. 

4 травня 1946 р. міністром МДБ було призначено В. Абакумова 

[263, с.273]. 23 травня 1946 р. колишнє 5-е управління (секретно-

шифрувальне) наказом МДБ № 00118 в частині, що стосувалось 

шифрувальної роботи, було реорганізоване у 6-те управління МДБ СРСР. 

Начальником залишився І. Шевельов [88, с. 53]. Організаційно-правові та 

контррозвідувальні функції захисту державних секретів були покладені на 

3-ій та 4-ий відділи новоствореного 5-го оперативного управління МДБ 

СРСР. Ці відділи очолили В. Леньков та М. Тульке [88, с.54]. Штат МДБ 

УРСР був затверджений 2 листопада 1946 р. наказом МДБ СРСР № 00497, 

відповідно до якого організаційно-правовий та контррозвідувальний захист 

державних секретів були покладені на 3-ій відділ 5-го управління 
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(5 відділень, 41 особа). Шифрувальна робота теж перейшла до 6-го 

самостійного відділу (3 відділення, 34 особи) [55, арк. 19-25]. 3-ій відділ 5-

го управління очолив М. Шашков [81], 6-ий самостійний відділ очолив 

В. Захаров [69]. 8 жовтня 1948 р. начальником 3-го відділу 5-го управління 

було призначено К. Положинського [68]. На цій посаді він перебував до 29 

березня 1952 р. 

У 1947 р. Постановою Ради міністрів (далі – РМ) СРСР від 8 червня 

№ 2009 був затверджений відкритий Перелік відомостей, що становлять 

державну таємницю, розголошення яких карається законом [112]. Цей 

перелік замінив переліки 1926 та 1940 рр. Він складався всього з 14 пп.: 

«1. Організація, чисельність, дислокація, боєздатність, озброєння, 

спорядження, бойова підготовка, матеріальне і фінансове забезпечення, 

мобілізаційні та оперативні плани по збройним силам СРСР в цілому, 

родам військ, а також по військовим з’єднанням, частинам, кораблям, 

підрозділам, установам, закладам та окремим військовим об’єктам. 

2. Склад, розміри, стан, дислокація і призначення державних 

мобілізаційних запасів усіх видів, державних матеріальних і продовольчих 

резервів, а також таких, що підлягають мобілізації, людських резервів, як 

за СРСР в цілому, так і по союзним і автономним республікам, краям, 

областям, базам, промисловим і транспортним підприємствам, а також 

з’єднанням, частинам і установам збройних сил СРСР. 3. Мобілізаційні та 

оперативні плани, розрахунки, проекти і заходи, пов’язані з 

мобілізаційними планами, що забезпечують обороноздатність СРСР: за 

напрямками державного управління, промисловості, транспорту, зв’язку і 

всіх інших галузей народного господарства (як в цілому, так і по окремих 

відомствам, підприємствам та територіальним районам). 4. Дислокація, 

обладнання, фінансово-промислові плани, стан, виробнича потужність, 

номенклатура і розміри продукції військової промисловості, а також всієї 

іншої промисловості в частині виконуваних останньою військових 

замовлень. 5. Відкриття, винаходи і вдосконалення, дослідні та 
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експериментальні роботи в галузі технічних та інших засобів оборони 

СРСР. 6. Документи, матеріали та видання, що мають відношення до 

оборони СРСР, а також  дані, засновані на цих документах, матеріалах і 

виданнях. 7. Відомості, які визнані РМ СРСР, як ті, що підлягають 

збереженню в таємниці: про промисловість в цілому і окремі її галузі, 

сільське господарство, торгівлю та шляхи сполучення. 8. Стан валютних 

фондів, відомості про поточний розрахунковий баланс та оперативно-

фінансові плани СРСР. Відомості про місце та порядок зберігання і 

перевезень дорогоцінних металів державного фонду, валютних цінностей 

та грошових знаків. 9. Плани та планові припущення, що стосуються 

ввезення та вивезення окремих товарів, стан експортних фондів окремих 

товарів. 10. Геологічні запаси та видобуток кольорових і рідкісних металів 

і земель. 11. Відкриття, винаходи, технічні удосконалення, дослідні і 

експериментальні роботи в усіх галузях науки, техніки і народного 

господарства до остаточного їх завершення і дозволу на їх опублікування. 

12. Відомості, що стосуються переговорів, відносин і угод СРСР з 

іноземними державами, а також всяких інших заходів у галузі зовнішньої 

політики і зовнішньої торгівлі, що не містяться в офіційно опублікованих 

даних. 13. Державні шифри і зміст шифрованого листування. 14. Інші 

відомості, які будуть визнані Радою Міністрів СРСР такими, що не 

підлягають розголошенню» [112]. 

Під цей перелік могла потрапити будь-яка інформація. Оскільки 

наступного дня, 9 червня 1947 р., Президія Верховної Ради СРСР видала 

новий Указ «Про відповідальність за розголошення державної таємниці та 

за втрату документів, що містять державну таємницю» [126, с. 372], можна 

сказати, що 1947 р. був піком радянської таємності. 

Надзвичайну таємність в СРСР помічали й іноземні гості. Так 

американський письменник і журналіст Джон Стейнбек, перебуваючи в 

СРСР у 1947 р., відреагував на вищезазначену постанову у своєму 

відомому «Російському щоденнику». Він писав, що «…діяльність 



 
 

142

кореспондентів була ще більше урізана нещодавньою постановою, яка 

прирівнювала розголошення сільськогосподарських, промислових і 

демографічних показників до розголошення військової інформації. В 

результаті, ніхто не міг дізнатися ніяких цифр щодо будь-якого 

російського виробництва. Про все йшлося у відсотках. А без основного 

показника – це вам нічого не дає.  

Наприклад, вам не можуть сказати, скільки тракторів випустив 

такий-то тракторний завод, але ви можете дізнатися, що це, наприклад, 

становить 95% від рівня 1939 р. Якщо ви знаєте, скільки машин було 

випущено в 1939 р., то отримаєте досить точну цифру, але якщо у вас 

немає іншого показника, ви пропали. Іноді це виглядає просто смішно. 

Якщо, наприклад, хтось запитує, яке зараз населення Сталінграда, йому 

дадуть відповідь, що воно становить 87% від довоєнного рівня. Отже потім 

треба дізнатися, скільки народу жило в Сталінграді до війни і вирахувати, 

скільки там проживає зараз» [105, с. 95]. 

У 1948 р. Постановою РМ СРСР від 1 березня № 535-204cc було 

затверджено «Перелік найголовніших відомостей, що становлять державну 

таємницю» [52, арк. 26-34] та «Інструкцію із забезпечення збереження 

державної таємниці в установах і на підприємствах СРСР» (надалі – 

Інструкція–48) [54, арк. 11-52]. Перелік 1948 р. розширив і деталізував 

попередній перелік 1947 р. Із переліку 1948 р. зник пункт, який був 

останнім у переліку 1947 р. «інші відомості, які будуть визнані РМ СРСР 

такими, що не підлягають розголошенню». Витяг з переліку наведений у 

додатку Е. Всі відомості не розподілялися за ступенем секретності. Сам 

перелік був відкритим. 

Відома реакція на нову постанову РМ СРСР президента АН СРСР 

С. Вавилова, який у квітні 1948 р. направив листа Сталіну, присвяченого 

питанням секретності у науці. Вчений у своєму листі висловив 

стурбованість вчених черговим посиленням режиму секретності, особливо 

тим, «що закритими для публікацій могли стати і ті роботи фізиків, які не 
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містили секретних відомостей, тим паче, що не існувало чітких критеріїв 

визначення того, що в тих чи інших дослідженнях могло становити 

«таємницю», а що ні» [217, с. 1021]. 

Цілком таємна Інструкція–48 встановлювала три ступені секретності 

(цілком таємно особливої важливості, цілком таємно, таємно), порядок 

визначення ступеня секретності відомостей, уніфікувала назви секретних 

органів [54, арк. 11-52]. Інструкція–48 складалась із 23 розділів, зокрема: 

Розділ 1. Загальні положення. Здійснення заходів щодо забезпечення 

збереження державної таємниці, ведення секретної та шифрувальної 

роботи і секретного діловодства в установах (на підприємствах) 

покладалося на секретні відділи (секретні частини), які повинні бути 

самостійними підрозділами, підпорядкованими безпосередньо керівникам 

установи (підприємства).  

Розділ 2. Завдання секретних відділів (секретних частин): 

а) забезпечення збереження державної таємниці при веденні секретної 

роботи та секретного діловодства в установах (на підприємствах); 

б) розробка і здійснення заходів, що забезпечують збереження секретних 

робіт і документів в установах (на підприємствах), розробка та узгодження 

з органами МДБ положень, номенклатур, інструкцій для виконавців та 

інших документів; в) керівництво секретними органами підвідомчих 

установ та їх інспектування; г) контроль над правильним поводженням із 

секретними документами, за їхнім рухом і своєчасним поверненням у 

секретний відділ; перевірка зберігання та наявності секретних документів; 

д) обробка секретної кореспонденції; прийом, реєстрація, розсилка і 

розмноження секретних документів, ведення і зберігання секретних справ; 

е) ведення шифрувальної роботи, облік і зберігання шифртелеграм; 

ж) організація роботи секретного архіву та секретної бібліотеки; 

з) контроль над використанням та зберіганням розмножувальних апаратів; 

і) контроль над роботою у друкарнях, фотографіях та інших місцях 

розмноження секретних документів; к) перегляд кореспонденції та 
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паковань, що надходять із-за кордону; л) підбір і підготовка керівних 

кадрів секретних органів і шифрробітників (покладалось на секретні 

відділи міністерств та інших центральних установ); м) ведення виховної та 

роз’яснювальної роботи серед осіб, допущених до секретних робіт і 

документів із питань збереження державної таємниці і підвищення 

пильності; н) облік співробітників, допущених до секретної роботи і 

секретних документів.  

Розділ 4. Допуск осіб до секретної роботи і секретних документів. 

Розподілу за формами допуску ще не було. «Контингент осіб, що підлягали 

допуску до секретних робіт і документів», визначався номенклатурою 

посад, яка затверджувалась керівником установи, підприємства і 

погоджувалась з органами МДБ. На секретний відділ покладалось ведення 

обліку осіб, що допущені до секретних робіт і документів. 

 Розділ 6. Визначення ступеня секретності. Документи, вироби, 

матеріали та роботи були розподілені за ступенем секретності на наступні 

категорії: таємні, цілком таємні, цілком таємні особливої важливості. 

Визначення ступеня секретності документів, виробів і матеріалів 

покладалось на керівників установ (підприємств), відповідно до переліку 

відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого міністром 

(керівником центральної установи) та узгодженого з МДБ. Всі відомості, 

що містять державну таємницю, були віднесені до відомостей зі ступенем 

секретності «цілком таємно» та «цілком таємно особливої важливості». 

Статус відомостей зі ступенем секретності «таємно» Інструкція–48 не 

визначала.  

Розділ 8. Техніка особливої секретності («ТОС»). Ведення 

діловодства за ТОС передбачалось окремо від іншого секретного 

діловодства. Зберігся гриф секретності «цілком таємно – ТОС».  

До інструкції додавалось 27 форм, анкета на оформлення допуску до 

державної таємниці містила 34 питання та наводиться у додатку Ж. Разом з 

анкетою надавалась підписка такого змісту «Я, що підписався нижче 
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(П.І.Б.), даю підписку (найменування підприємства чи установи) в тому, 

що ознайомившись з інструкцією щодо забезпечення збереження 

державної таємниці при веденні секретних робіт і діловодства, 

зобов’язуюсь зберігати всі відомі мені секретні відомості, що є державною 

таємницею, точно і акуратно виконувати правила інструкції, а також 

нікому не розголошувати сам факт перебування на секретній роботі. Також 

зобов’язуюся своєчасно повідомляти секретному органу про всі зміни у 

відомостях, що зазначені у моїй останній анкеті. Я попереджений, що за 

розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, за 

недотримання правил ведення секретної роботи та листування, що тягне за 

собою розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, я 

несу відповідальність за Указом Президії Верховної Ради СРСР від 

9 червня 1947 р. «Про відповідальність за розголошення державної 

таємниці і за втрату документів, що містять державну таємницю», зі 

змістом якого я ознайомився» [54, арк. 36-39]. 

Режим секретності й охорони в цей час було особливо посилено на 

підприємствах, причетних до створення ядерної зброї. На об’єктах Першого 

головного управління при РМ СРСР (попередника Міністерства середнього 

машинобудування), на яке було покладено завдання створення ядерної зброї, 

створювались відсутні на картах закриті адміністративні територіальні 

утворення під охороною військ НКВС, були введені посади заступників 

директорів із режиму та охорони. На ці посади призначали офіцерів діючого 

резерву НКДБ/НКВС (МДБ/МВС).  

Заступником начальника Першого головного управління при РМ СРСР 

з питань режиму секретності із серпня 1945 р. по березень 1953 р. був генерал 

П. Мешик. 16 березня 1953 р. він був призначений міністром внутрішніх 

справ УРСР, а 30 червня 1953 р. заарештований у справі Л. Берії, звичайно, як 

«зрадник і шпигун», 23 грудня того ж року розстріляний. Організація захисту 

державних секретів у галузі виробництва ядерних боєприпасів в СРСР і досі 

працює за окремими складовими, створеними під керівництвом П. Мешика. 
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Незважаючи на надзвичайний радянський режим секретності, який 

особливо підвищився з середини 1930 до початку 1950 років, а піком його, 

як ми вже зазначали, були 1947–1953 рр., у реальному житті було і багато 

безладу. Як приклад наведемо записку про зникнення секретних 

документів у Держплані СРСР від 22 серпня 1949 р. [297]. Цитуємо: 

«Секретареві ЦК ВКП(б) тов. Пономаренко П. У Держплані СРСР 

концентрується велика кількість документів, що містять секретні і цілком 

таємні відомості державного значення, однак збереження документів 

забезпечується незадовільно. Облік документів організований погано, 

розмноження їх здійснюється часто безконтрольно.  

Таємні і цілком таємні документи іноді залишаються в робочих 

столах, пересилаються від одного працівника до іншого без відповідного 

оформлення. Значна кількість документів, що надходить у Держплан, не 

реєструється. Відсутність належного порядку у поводженні з документами 

призвело до того, що в Держплані СРСР в 1944–1948 рр. за 5 років не 

вистачає 236 таємних і цілком таємних документів. Порушуючи чинну 

інструкцію щодо забезпечення збереження державних секретів, секретний 

відділ незаконно списував втрачені документи з працівників, за якими 

вони значилися і не ставив до відома МДБ СРСР про зникнення таємних і 

цілком таємних документів» [297]. Записку підписав уповноважений ЦК 

ВКП(б) з кадрів у Держплані СРСР Є. Андрєєв. Ця записка стала 

складовою т. зв. «Ленінградської справи» і судової справи щодо 

М. Вознесенського. 

24 серпня 1949 р. міністром державної безпеки України замість 

С. Савченка був призначений М. Ковальчук, який перебував на цій посаді 

до 6 вересня 1952 р. [285, с. 371-372]. На підставі рішення ЦК ВКП(б) від 

19 вересня 1949 р. вся шифрувальноа-дешифрувальна робота з МДБ 

передавалася в ЦК ВКП(б) і, відповідно, 6-те управління МДБ було 

ліквідовано. Це було оформлено наказом МДБ СРСР № 00369 від 15 
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листопада 1949 р., а в ЦК ВКП(б) було створено Головне управління 

спецслужби (ГУСБ) ЦК ВКП(б) [85, с. 142]. 

Відповідальним за організацію захисту державних секретів згідно з 

наказом МДБ СРСР від 6 грудня 1949 р., залишилось 5-те (оперативне) 

управління, а саме 3-ій та 4-ий відділи з таким формулюванням кола 

обов’язків: «агентурно-оперативна робота з припинення спроб 

проникнення агентури іноземних розвідок та інших ворожих елементів у 

секретні та шифрувальні органи, контроль над збереженням державної 

таємниці, перевірка та допуск до секретної роботи в міністерствах, 

установах та організаціях» [53, арк. 83-86]. 

У 1953 р. органи, що проводили діяльність з охорони державних 

секретів знову зазнали реорганізації. Постановою спільного засідання 

Пленуму ЦК КПРС, РМ СРСР і Президії ВР СРСР від 7 березня 1953 р. 

МДБ СРСР і МВС СРСР були об’єднані в один орган – МВС. 13 березня 

1954 р. було утворено КДБ СРСР, до складу якого увійшли оперативні 

головні управління, управління та самостійні відділи колишнього МДБ.  

Контррозвідувальна робота на об’єктах оборонної промисловості, 

народного господарства, охорона державної таємниці, допуск до таємних і 

цілком таємних робіт на особливо важливих об’єктах була покладена на 5-

те Управління КДБ СРСР/УРСР [85, с. 151]. Головне управління 

спецслужби (ГУСБ) ЦК КПРС було ліквідовано, а його функції було 

передано КДБ СРСР. 

Таким чином, можна зазначити, що впродовж 1928–1954 років обсяг 

державних секретів постійно розширювався. У 1928, 1940, 1948 роках були 

прийняті загальнодержавні комплексні інструкції з питань захисту 

державних секретів. Найбільшими продуцентами державних секретів в 

Україні стали військові формування та оборонно-промисловий комплекс, 

який у цей період стрімко розвивався. Значна частина державних секретів 

була пов’язана з воєнно-мобілізаційними заходами. 
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3.2. Посилення цензури, «негласного контролю» та режиму 

пересування громадян 

У 1928–1954 рр. цензура та інші дозвільні режими в усіх сферах 

радянського життя посилювалися. Зусилля цензури та інших 

обмежувальних заходів у цей період спрямовувалися на утвердження 

монопартійної диктатури, встановлення монополії марксистсько-

ленінської ідеології та придушення будь-якої опозиційності. Паралельно з 

головним завданням радянської цензури – ідеологічним, на державному 

рівні проводилася робота з запобігання витоку секретних відомостей через 

друковані засоби. У листопаді 1933 р. Постановою РНК СРСР затверджено 

«Положення про уповноваженого РНК СРСР з охорони військових 

таємниць у пресі і про відділи військової цензури», відповідно до якого 

керівництво справою охорони військових таємниць у пресі на території 

всієї країни здійснював уповноважений РНК СРСР з охорони військових 

таємниць у пресі, що одночасно був начальником Головліту [299]. 

Стрімкий розвиток індустріалізації у 1930 роки вимагав єдиного 

порядку документування та суворого обліку громадян. Тому, з огляду на 

ситуацію, що склалася, 27 грудня 1932 року було видано Постанову ЦВК і 

РНК СРСР, яка стала основоположним актом про створення в державі 

єдиної паспортної системи СРСР з обов’язковою пропискою протягом 

1933 р. Паспортна система мала вплинути на контроль з боку «органів» за 

пересуванням радянських громадян і за місцем їхнього 

проживання [176, с. 38]. 

В середині 1930 рр. здійснювалось посилення прикордонного режиму. 

17 липня 1935 р. постановою ЦВК і РНК СРСР № 12/1487 «Про в’їзд та 

проживання в прикордонних смугах» встановлювалися дозвільний порядок 

перебування в цих смугах і покарання за його порушення у вигляді 

утримання у виправних таборах від 1 до 3 років [119]. Після ухвали 

постанови НКВС СРСР 29 вересня 1935 р. наказом № 00365 ввів у дію 

«Правила в’їзду та проживання в прикордонній смузі та прикордонних 
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заборонених зонах СРСР та «Інструкцію із застосування правил в’їзду і 

тимчасового проживання у прикордонних заборонених зонах СРСР» 

[43, арк. 130-141]. Звичайно, відреагував і НКВС УСРР відповідним 

наказом № 001 від 7 січня 1936 р. [33, арк. 1]. Згідно з Правилами, в’їзд і 

тимчасове проживання у прикордонній смузі і прикордонних заборонених 

зонах СРСР дозволялися тільки за рішеннями органів НКВС. Виняток було 

зроблено лише для деяких категорій партійної, радянської еліти та 

керівників НКВС. Решта радянських громадян мусила витрачати багато 

часу на збір різноманітних паперів для отримання такого дозволу, у разі 

його отримання такі громадяни були зобов’язані перебувати тільки в тому 

населеному пункті, куди видано дозвіл. Максимальний термін дії дозволу 

визначено у 3 місяці. 

21 липня 1935 р. Постановою РНК СРСР № 1517 було посилено 

контроль за виготовленням печаток і штампів та користуванням ними. 

Контроль покладався на НКВС [118]. Ще 2 квітня 1931 р. наказом ОДПУ 

функції щодо видачі дозволів на розмножувальну техніку, відкриття 

поліграфічних, штемпельних, граверних підприємств та майстерень, а 

також контролю за їх діяльності були повернені Спецвідділу ОДПУ 

[85, с. 50]. До 13 жовтня 1935 р. Спецвідділ підготував  відповідний 

циркуляр № 351378 «Щодо порядку здійснення дозвільної системи 

відносно поліграфічних и штемпельно-граверних підприємств, 

розмножувальних апаратів, печаток і штампів» [45, арк. 67зв]. 

26 жовтня 1935 р. наказом НКВС СРСР № 00398 так звані «іноземні 

столи» були передані із підпорядкування місцевих виконкомів у НКВС, де 

були створені Відділи віз і реєстрації [43, арк. 150-179] . Тим же наказом 

була затверджена «Інструкція з обліку та реєстрації іноземців, виїзду за 

кордон та в’їзду в СРСР радянських громадян, виходу з радянського 

громадянства і вступу до нього». 26 січня 1936 р. НКВС СРСР видав наказ 

№ 011, яким були затверджені «Правила перебування і пересування 
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іноземних туристів на території Союзу РСР». [46, арк. 5-6]. Контроль над 

іноземцями в черговий раз посилився  

Терор зачепив і всі види засобів масової інформації, так, наприклад, 

21 липня 1937 р. вийшла Постанова ЦК КП(б)У «Про стан радіокомітету», 

в якій зазначалось: «…радіокомітет УРСР і облрадіокомітети засмічені 

ворожими елементами. Колишній голова радіокомітету т. Кулик І.Ю. не 

вжив заходів для очищення радіокомітету від ворожих елементів. ЦК 

КП(б)У ухвалює: 1. Зняти т. Кулика з роботи директора Партвидаву. 

2. Голову радіокомітету т. Грекуна за те, що не вжив заходів по очищенню 

апарату та за приховування від партії своїх троцькістських виступів у 1923 

році – з роботи зняти й з лав партії виключити» [308]. У пошуку ворогів і 

шкідників особливу активність виявляла газета «Правда»: вона тричі 

викривала «ворожу діяльність» у радіокомітеті України, нарешті 22 липня 

1937 р., у статті «Навести великий порядок у радіомовленні» піддала різкій 

критиці ЦК КП(б)У і обласні парткоми України, які нібито передали 

керівництво радіомовленням «банді шпигунів і сумнівних людей», зокрема 

називався голова Всеукраїнського радіокомітету «троцькіст» Грекун. 

Вороги орудували, – писала «Правда», – біля мікрофонів і в Києві, і в 

Харкові, на Донбасі, в Чернігові та інших містах України» [190, с. 340]. 

26 листопада 1939 р. наказом НКВС СРСР № 001434 було 

затверджено Інструкцію про політичний контроль, що здійснюється на 

контрольно-перепускних пунктах (далі – КПП) прикордонних військ 

НКВС СРСР [48, арк. 123-139]. Положенням передбачався контроль при 

ввезенні-вивезенні через кордон багажу пасажирів, а також при вантажних 

перевезеннях через кордон. Уповноважені відділу іноземної цензури на 

КПП (в УРСР такі уповноважені призначались в Одесі і Тирасполі (який на 

той час входив до УРСР) перевіряли: «друковані видання, типо-

літографське приладдя і кліше, рукописи, зображення різного роду, 

предмети мистецтва та старовини, звукозаписи, філателістичні матеріали». 

Особовий склад (контролери) КПП безпосередньо шляхом огляду 
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(обшуку) перевіряли: «різного роду документи, листування, нотатки тощо, 

креслення і плани, макети, розрахунки промислово-технічного характеру і 

фотознімки з них, будь які фінансові, майнові, правові документи, 

фотознімки і кіноплівки, матеріали і документи, що знаходилися при особі, 

яка перетинала кордон та мали значення як з точки зору охорони 

державної таємниці, так і викриття тих чи інших осіб у контрреволюційній 

або шпигунської діяльності». Ця інструкція 1939 р. дещо схожа на 

українську інструкцію від 22 серпня 1994 р. № 99/252 «Про порядок 

переміщення через державний кордон України текстових, аудіо- та 

аудіовізуальних матеріалів» [296], яка мала виразне радянське 

походження, але у реальному житті майже не виконувалась, хоча 

формально діяла до червня 2010 р. 

Українське населення прикордоння допомагало «органам» у боротьбі 

з порушниками кордону, у т.ч. агентами іноземних розвідок. Так із наказу 

НКВС УРСР від 17 січня 1939 р. № 05 ми дізнаємося, «…що 13 грудня 

1938 р. сторож Листвинського колгоспу Словечанського району 

Житомирської області Я. Бобрович під час обходу колгоспного поля 

затримав невідомого, який здався йому підозрілим, і доставив його до 

міліції. Під час допиту невідомий назвався агентом польської розвідки 

А. Шиковим. За виявлену пильність Бобрович отримав 300 карбованців і 

подяку» [23, арк. 72]. На той час посадовий оклад рядового 

оперуповноваженого НКВС складав приблизно 800 крб. 

7 квітня 1939 р. наказом НКВС УРСР № 105 було повідомлено, що 

«…у січні ц. р. на ділянці Волочиського прикордонного загону нелегально 

перейшов кордон з Польщею агент іноземних розвідок. Перебравшись 

через кордон, порушник кордону, під приводом відпочинку, зайшов до 

будинку колгоспниці у м. Волочиськ Дмитренко Марії. Запідозривши, що 

«відвідувач» є порушником кордону, Дмитренко запропонувала йому 

вечерю, а сама негайно повідомила про нього у прикордонний загін. У 

результаті повідомлення Дмитренко, порушник кордону був затриманий і 
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виявився великим агентом іноземних розвідок» [22, арк. 110]. Колгоспниця 

Дмитренко за проявлену пильність і винахідливість була премійована 

грошовою нагородою у розмірі 500 крб. 

2 серпня 1939 р. НКВС УРСР направив на місця циркуляр № 3170/сн, 

у якому зазначалось, що «…наприкінці липня місяця ц. р. у Березівському 

районі Кам’янець-Подільської обл. начальник сільської пожежної охорони 

тов. Н. вночі помітив двох невідомих. Маючи на меті перевірити 

невідомих, тов. Н. окликнув їх. У відповідь на оклик невідомі кинули 

гранату, яка, на щастя, не вибухнула. Будучи озброєним тільки 

мисливською рушницею, не розгубившись, покликавши на допомогу 

сторожа сільради, тов. Н. затримав добре озброєних шпигунів польської 

розвідки, обеззброїв і доставив у райвідділ НКВС» [26, арк. 139-141]. 

28 серпня 1939 р. НКВС УРСР видав наказ № 275 такого змісту: 

«…11 серпня ц.р. член ЛКСМУ робітник хлібозаводу тов. Г. Оникійчук 

йдучи на роботу у м. Овруч, помітив на мосту р. Норинь двох невідомих, 

одягнених у гарні костюми. Тов. Оникійчук, проходячи мимо, уважно 

оглянув невідомих і звернувши увагу на пом’ятість костюмів, став за ними 

спостерігати. Невідомі пройшли через м. Овруч і попрямували у бік 

залізничної станції. Тов. Оникійчук, запідозривши невідомих, негайно 

зайшов до райвідділу НКВС і повідомив про їх появу дільничному 

інспектору т. Й. Артемчуку. …затримані виявилися великими агентами 

однієї іноземної розвідки. Відзначаючи високу пильність, відданість соц. 

батьківщині тов. Оникійчука, швидкість і рішучість дій тов. Артемчука, 

нагородити тов. Оникійчука пістолетом «Коровін» і премією 300 крб., а 

Артемчука срібним портсигаром з відповідним написом» [22, арк. 363]. 

Трохи пізніше ще один колгоспник самотужки героїчно затримав 

групу озброєних шпигунів, про що нам стає відомо з чергового наказу 

НКВС УРСР від 23 жовтня 1939 р. № 339, а саме «…24 серпня 1939 р. 

колгоспник с. Немичинці Городоцького р-ну Кам’янець-Подільської 

області М. Вільчинський в полі під час обходу табуна коней помітив двох 
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невідомих, які прямували у с. Фельштин. Тов. Вільчинський, запідозривши 

невідомих, став за ними спостерігати, а потім сів на коня, наздогнав їх і 

зажадав пред’явлення документів. Коли невідомі заявили, що у них 

документів немає, тов. Вільчинський запропонував їм слідувати до 

сільради с. Немиченці для встановлення їх особистостей, куди вони і були 

доставлені. Затримані виявилися великими агентами польської розвідки і 

були озброєні револьверами та бомбами. За високу пильність і відданість 

соц. батьківщині тов. Вільчинський був нагороджений 500 рублями» 

[22, арк. 308].  

9 грудня 1939 р. Постановою РНК СРСР «з метою збереження 

військової і державної таємниці від розголошення їх в поштовому 

листуванні» було затверджено «Інструкцію про порядок цілком таємного 

контролю поштово-телеграфної кореспонденції (далі – ПТК) [48, арк. 153]. 

Наказом НКВС № 0017 від 4 січня 1940 р. функція ПТК була покладена на 

Другий спеціальний відділ НКВС СРСР і його місцеві органи [48, арк. 153-

157]. 

Відповідно до постанови ДКО СРСР від 6 липня 1941 р., була 

введена цензура для здійснення гласного політичного контролю над 

поштовою кореспонденцією, що проходила через військові поштові бази, 

військові сортувальні пункти і військово-політичні відділення і станції. 

Органи військової цензури переглядали всю вхідну і вихідну поштову 

кореспонденцію, відбирали важливі листи за оперативними завданнями 

особливих (3-х) відділів і відділень НКО і НКВМФ, проводили різні 

оперативні заходи по лінії поштово-телеграфного зв’язку за оперативними 

завданнями розвідувальних і контррозвідувальних органів армії і флоту, 

виявляли за почерком авторів анонімних і антирадянських документів 

[206, с. 355]. 

8 липня 1941 р. наказом НКВМФ № 0616 було введено в дію 

«Інструкцію про заходи щодо збереження військової таємниці (на воєнний 

час)» [298]. 13 липня 1941 р. наказом НКО та НКВМФ СРСР було 
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затверджено № 00110 «Положення про військову цензуру військової 

поштової кореспонденції», в якому були визначені структура, права та 

обов’язки підрозділів військової цензури, методика і техніка обробки 

кореспонденції, а також наведено перелік відомостей, що є підставою для 

конфіскації відправлень [120, с. 308-309]. При військово-поштових 

сортувальних пунктах, базах, відділеннях та станціях були сформовані 

відділення військової цензури. На укомплектування відділень військової 

цензури було спрямовано 900 контролерів.  

У серпні 1941 р. військова цензура була передана у 2-ий спецвіділ 

НКВС СРСР (начальник – ст. майор ДБ Є. Лапшин). Оперативне 

керівництво здійснювали особливі відділи [258, с. 322]. 30 травня 1943 р. 

уповноваженим РНК СРСР з охорони військових таємниць у пресі та 

начальником Головліту було затверджено «Перелік відомостей, що не 

підлягають до передачі по радіо, телеграфу, радіотелеграфу» № ЦВЦ-5092 

[44, арк. 303-308]. 15 лютого 1944 р. наказом по НКО № 199 були введені у 

дію «Правила збереження військової таємниці у друкованій продукції 

Червоної армії на воєнний час».  

У наказі зазначалося, що «…відомості, що включені до цих Правил, є 

спеціально охоронюваною військовою та державною таємницею і не 

підлягають оголошенню у відкритій пресі, передачах по радіо відкритим 

текстом, у кіно, фото, картографічних виданнях, на виставках та інших 

видах відкритої інформації. Редактор і військовий цензор, дозволяючи до 

друку матеріал, зобов’язані виявляти більшовицьку пильність і 

враховувати, чи не містить призначений до друку матеріал таких 

відомостей, які можуть виявитися корисними для ворога і опублікування 

яких може завдати шкоди обороноздатності нашої країни» [303]. 

9 квітня 1945 р. наказом НКВС № 00180 було введено у дію 

Інструкцію про порядок контролю радіотелеграфної кореспонденції 

[44, арк. 303]. У преамбулі наказу зазначалось, що «…за останній час 

відзначені факти передачі по радіо відкритим текстом телеграм, що містять 
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секретні і такі, що не підлягають оголошенню відомості». Відповідним 

наказом створювались спеціальні пункти військової цензури і контролю 

радіотелеграфної кореспонденції. Інструкцією передбачалося: «…з метою 

припинення розголошення державних секретів…всю відкриту 

радіотелеграфну кореспонденцію, що проходить через пункти 

радіомагістрального зв’язку Наркомзв’язку СРСР, піддавати контролю 

військової цензури НКДБ». Радіограми, що передавалися відомчими 

радіостанціями, військовою цензурою НКДБ не контролювалися. Пункти 

військової цензури НКДБ, здійснюють контроль радіотелеграфної 

кореспонденції, зобов’язані не допускати до передачі по радіо відкритих 

телеграм, що містять відомості, що становлять державні секрети або такі 

повідомлення, що не підлягають оголошенню, керуючись директивами 

НКДБ СРСР» [44, арк. 303]. 

10 листопада 1945 р., згідно Постанови РНК СРСР «Про зміни в 

системі військової цензури поштово-телеграфної кореспонденції», з 1 

січня 1946 р. скасовувалася офіційна цензура міжнародної і 

внутрішньосоюзної ПТК. Замість неї вводився негласний контроль ПТК, 

який покладався на відділи (відділення) «В» НКДБ–УНКДБ та їх пункти 

[44, арк. 350]. 22 листопада того ж року було підписано наказ НКДБ СРСР 

№ 00466, який більш детально регламентував «негласний контроль». 

Міжнародна ПТК переглядалась повністю, крім паковань, які 

переглядались вибірково.  

Внутрішньосоюзна ПТК «цивільного населення» піддавалась 

вибірковому негласному контролю – «у порядку перевірки листування 

осіб, що знаходяться під агентурним наглядом органів НКВС, НКДБ, 

контррозвідки «Смерш» НКО–НКВМФ, а також з метою виявлення 

можливого шпигунського та іншого злочинного листування та 

недопущення розповсюдження антирадянських документів. Вибірковому 

негласному контролю підлягала також ПТК, що мала «найбільший 

оперативний інтерес у сенсі охорони державної безпеки, причому особлива 
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увага повинна бути звернена на перегляд кореспонденції, яка виходить із 

районів розташування важливих промислових і оборонних підприємств і 

споруд, районів поселення підслідних та засуджених тощо» [44, арк. 350-

351]. Вихідна ПТК цивільного населення Західної України переглядалась 

повністю. Стосовно ПТК військовослужбовців як вхідна, так і вихідна 

військова офіційна цензура залишалась.  

Як і раніше, діяльністю, спрямованою на запобігання витоку 

державних секретів через пресу, займався Головліт. Відповідно до 

штатного розпису цього органу, питаннями Переліку відомостей, що 

становлять державні секрети в пресі і радіомовленні, окремо на мирний і 

воєнний час займався 1-й (військовий) відділ, до компетенції 3-го 

(інокореспондентського) відділу входив контроль інформації, що 

передавалась іноземними кореспондентами з СРСР за кордон, 4-й відділ 

здійснював попередній цензорський контроль над випуском книг і 

журналів центральними видавництвами і редакціями, 5-й відділ – 

наступний цензорський контроль над творами друку, що видавались на 

периферії, та керівництво місцевими органами цензури, 6-й відділ – 

попередній контроль центральних газет, центрального радіомовлення, 

матеріалів ТАРС і Радінформбюро [164, с. 111]. Чергове посилення захисту 

державних секретів від розголошення у засобах масової інформації в УРСР 

забезпечувала постанова Політбюро ЦК КП(б)У від 28 липня 1948 р. «Про 

посилення партійної пильності за нерозголошенням даних, що складають 

державну таємницю, у друкованій продукції наукових установ і 

видавництв УРСР» [147, с.125]. 

У січні 1949 р. Головліт СРСР видав цілком таємний Перелік 

відомостей, заборонених до опублікування у відкритому друці і на радіо 

(далі – Перелік Головліту–49) [52, арк. 90-150]. Перелік Головліту–49 був 

розроблений з урахуванням Переліку найголовніших відомостей, що 

становлять державну таємницю, затвердженого Постановою РМ СРСР від 

1 березня 1948 р. № 535-204cc. Крім відомостей віднесених РМ СРСР до 
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державної таємниці, у цей перелік включалися обмеження, передбачені 

міністерствами і відомствами СРСР, чинні вказівки з цензури, розроблені 

Головлітом. Заборонялося публікувати у відкритій пресі постанови ЦК 

КПРС і ЦК компартій союзних республік, закони, укази, розпорядження і 

постанови органів влади і управління, якщо вони не були опубліковані в 

офіційних виданнях, заборонялося згадувати, цитувати і викладати 

постанови і документи, що мають гриф обмеження «не для друку» (тобто 

несекретні) і т.п. А з травня 1951 р. взагалі заборонялося посилатися навіть 

на опубліковані в офіційних виданнях постанови уряду, прийняті після 1 

жовтня 1949 р. 

У вступі до Переліку Головліту–49 зазначалось, що «…перераховані 

у даному «Переліку» відомості забороняються до опублікування у 

відкритій пресі, тобто у друкованих виданнях, призначених для продажу 

населенню або для загальнодоступного користування, а також у матеріалах 

радіомовлення. Усі друковані матеріали поширюються лише в службовому 

порядку, під відповідальність у відповідних організаціях; вони не 

підлягають надходженню у відкритий продаж – відносяться до категорії 

службових матеріалів. Службові матеріали, за умови, якщо вони 

друкуються у закритих, належним чином зареєстрованих і оформлених в 

органах МВС або МДБ друкарнях, не підлягають контролю органів 

цензури Головліту.  

При здійсненні цензорського контролю щодо матеріалів, що містять 

відомості про відкриття та винаходи, технічні вдосконалення, дослідні і 

експериментальні роботи у всіх галузях науки, техніки і народного 

господарства, – цензор зобов’язаний вимагати у редакції або видавництва 

пред’явлення письмового дозволу керівників відповідних відомств СРСР 

на їхне опублікування і їхне підтвердження, що даний матеріал не 

розголошує відомостей, передбачених переліком Міністерства. Перелік 

Головліту–49 складався з 10-ти розділів, які наведені у додатку З. 
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Ускладненню діяльності іноземних розвідок сприяли заходи, які 

вживалися у загальнодержавному масштабі і мали на меті звузити 

можливості противника по збиранню розвідувальної інформації на території 

СРСР шляхом посилення режиму секретності. Такі заходи здійснювались на 

підставі прийнятої у 1949 р. постанови РМ СРСР «Про порядок пересування 

територією СРСР дипломатичних і консульських представників в СРСР 

іноземних держав і службовців іноземних посольств і місій». Відповідно до 

цієї постанови, МДБ СРСР намітило заходи по ускладненню шпигунської 

діяльності дипломатів-розвідників: посилення агентурного спостереження і 

оперативного стеження за ними, перевірку зв’язків іноземців серед 

радянських громадян, що працювали на особливо важливих об’єктах, 

маскування цих об’єктів тощо [206, с.468]. 

18 лютого 1950 р. розпорядженням МДБ № 14с було оголошено 

перелік КПП, на яких здійснювалось пасажирське сполучення [50, арк. 137-

139]. В Україні такими КПП були: на кордоні з Польщею – залізничний 

перехід Мостиська – 2; на кордоні з Чехословаччиною та Угорщиною – 

залізничний перехід Чоп; на кордоні з Румунією – залізничні переходи Рені 

та Унгени; для морського сполучення – КПП «Одеса»; для повітряного – 

КПП «Київ», «Одеса», «Львів». 

Постановою РМ СРСР від 15 березня 1953 р. № 769 «Про 

уповноваженого Ради Міністрів СРСР з охорони військових і державних 

таємниць у пресі» до складу об’єднаного МВС СРСР передавалось 

Управління Уповноваженого Ради Міністрів СРСР з охорони військових і 

державних таємниць у пресі в якості 11-го головного управління МВС. Але 

в такому вигляді МВС проіснувало недовго – постановою РМ СРСР від 8 

жовтня 1953 р. «Про виділення із системи МВС органів з охорони 

військових і державних таємниць у пресі (Головліт)» Головліт знову 

виведено із системи МВС в самостійне Головне управління з 

підпорядкуванням Раді Міністрів СРСР [299]. 
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Попередженню витоку секретних відомостей до іноземних 

спецслужб та проникнення небажаного елементу в райони розташування 

особливо важливих об’єктів сприяли також заходи щодо встановлення та 

дотримання паспортного режиму. Одним з нормативно-правових актів, які 

визначали функціонування в країні паспортного режиму, була постанова 

РМ СРСР від 21 жовтня 1953 р. «Про скорочення кількості режимних міст 

і місцевостей та переліку паспортних обмежень» (постанова РМ УРСР від 

30 жовтня 1953 р.). В УРСР було визначено міста та місцевості, в яких діяв 

особливий паспортний режим (Київ, Одеса, Харків), заборонені 

прикордонні зони та заборонені міста-зони, встановлені спеціальними 

постановами Уряду (Львів, Ялта та низка навколишніх населених пунктів) 

[147, с. 127]. 

30 листопада 1953 р. постановою РМ СРСР № 2870-1219сс була 

затверджена «Інструкція про порядок здійснення фотографічних і 

кінематографічних зйомок, а також замальовок на території СРСР 

співробітниками іноземних дипломатичних і консульських представництв 

в СРСР, іноземними туристами та іншими іноземцями» [50, арк. 195-196]. 

Таким чином, проведений аналіз доводить, що цензура 

проголошувалась як захід проти шпигунства, спрямований на протидію 

витоку державних секретів, але у реальному житті цензура мала переважно 

політичне й ідеологічне спрямування. У період тотально-репресивного 

режиму, воєнні і повоєнні роки  контроль за пересуванням і проживанням 

радянських громадян та іноземців постійно удосконалювався та 

зміцнювався. 

 

3.3. Відповідальність за порушення законодавства про державні 

секрети  

Прихід до керівництва країною Й. Сталіна призвів до формування 

командно-адміністративної системи управління, апаратної диктатури. За 

таких умов з усіх галузей права кримінальному надавалося вирішальне 
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значення. Вважалося, що за допомогою жорстоких покарань, шляхом 

посилення репресій можна швидко та ефективно розв’язати будь-яку 

задачу. Це призвело до значного посилення суворості покарань, 

розширення переліку злочинів, за які встановлювалася вища міра 

покарання. 

16 липня 1928 р. наркомвоєнмор К. Ворошилов затвердив резолюцію 

Центральної військово-політичної наради про каральну політику 

військових трибуналів. Пункт 12 цього документа, ухвалений в редакції, 

запропонованій Особливим відділом ОДПУ і військовою прокуратурою, 

зазначав: «…військової колегії Верховного суду СРСР дати вказівку 

військовим трибуналам, що каральна політика військових трибуналів у 

даний час не підлягає перегляду в бік її зниження, а у справах про злочини 

контрреволюційних елементів, розголошення військової таємниці 

...недбалому ставленні до секретного листування...необхідне посилення 

судової репресії» [193, с. 494].  

Конкретним приводом до прийняття такого рішення стала серйозна 

пригода у 4-му стрілецькому корпусі. Суть справи була такою: пізно 

ввечері невідомі особи проникли до приміщення штабу, викрали всі 

знайдені там таємні документи й зникли. Однак, як встановило слідство, 

напад злочинців інсценував діловод секретної частини штабу корпусу 

А. Барановський. Все це він виконав разом зі своїм приятелем 

В. Бірхенфельдом, який вивчався контррозвідниками за підозрою у 

шпигунстві. Викрадені документи В. Бірхенфельд передав третій особі, 

такой собі Н. Тетерській, в якої при обшуку і виявили деякі з викрадених 

документів, а решта, ймовірно, були вже переправлені до Польщі.  

Згідно з актом, складеним штабом військового округу, втраченими 

виявилися 48 таємних і цілком таємних документів. У травні того ж 1928 р. 

заступник командира полку 13-ої кавалерійської дивізії Є. Фуга нелегально 

перейшов на польській бік. За даними закордонних агентів ОДПУ УСРР, 

він був докладно допитаний у Львові, а потім і у Варшаві, у 2-му відділі 
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польського генштабу, де дав польській розвідці багато важливих 

відомостей [193, с. 502-503]. 

9 квітня 1931 р. ЦВК і РНК СРСР з метою захисту новітніх науково-

технічних досягнень СРСР від розвідок іноземних держав ухвалили 

постанову «Про введення в дію Положення про винаходи і технічні 

вдосконалення», ст. 6 якої вказувала: «Заявка та передача за кордон 

винаходів і вдосконалень, що відносяться до державної оборони, а також 

інших винаходів і вдосконалень, визнаних у встановленому порядку 

такими, що підлягають збереженню в таємниці (секретними), чи 

розголошення їх сутності будь-яким способом, тягнуть за собою 

відповідальність за ст. 6 Положення про злочини державні...» [117, с. 180], 

тобто як за шпигунство. Зрозуміло, що згадані положення були негайно 

включені до КК УСРР 1927 р., зокрема ст. 54-6а р., санкція якої 

передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на термін не менш ніж 

на 3 роки з конфіскацією майна [125, с. 28]. 

У 1932–1933 рр. втеча військовослужбовців, в т. ч. секретоносіїв, за 

кордон стала небезпечним явищем у житті РСЧА та прикордонних військ. 

За даними польської розвідки, тільки в цю країну в період з 1 жовтня 

1932 р. по 20 червня 1933 р. перебігло 20 осіб з числа рядового і 

командного складу РСЧА, а також з прикордонних військ. Так, наприклад, 

в липні 1932 р. втік до Польщі прикордонник 20-го Славутського 

прикордонного загону М. Прохоренко. Він був затриманий у 1936 р. на 

території УСРР та як шпигун і зрадник розстріляний [35, арк. 124]. У 

зв’язку з цим у 1933 р. заступник голови ОДПУ Г. Ягода підписав наказ 

№ 00126, де йшла мова про посилення роботи щодо запобігання втечі 

військовослужбовців за кордон [193, с. 507]. 

Це також вплинуло на каральну практику. Так, 8 червня 1934 р. ЦВК 

СРСР ухвалив постанову «Про доповнення Положення про злочини 

державні (контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу РСР 

злочини проти порядку управління) статтями про зраду Батьківщині». 
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Відповідно до цієї постанови до КК союзних республік було внесено певні 

зміни. Ст. 54 КК УРСР доповнена новим складом. Так, ст. 54-1 «а», 

встановлювала відповідальність за «зраду Батьківщині», яка визначалась 

як «дії, вчинені громадянами Союзу РСР на шкоду воєнній міці Союзу 

РСР, його державній незалежності або недоторканності його території, як-

от: шпигунство, видача військової або державної таємниці, перехід на бік 

ворога, втеча або переліт за кордон» [109, с. 16]. Санкція передбачала 

розстріл з конфіскацією всього майна, а за «пом’якшувальних обставин» – 

позбавлення волі на строк 10 років. Ті ж дії, вчинені військовослужбовцем 

(ст.541б), не передбачали альтернативного покарання – лише розстріл із 

конфіскацією всього майна.  

За окремою статтею (ст.541г) передбачалася відповідальність 

військовослужбовця і за недонесення про підготовлену або вчинену зраду. 

У випадку втечі військовослужбовця за кордон повнолітні члени його сім’ї 

несли відповідальність за ст. 541в – за сприяння будь-чим у підготовленій 

або вже вчиненій зраді або за недонесення про зраду. Ті ж з них, чиє 

умисне сприяння такому злочину або умисне недонесення про нього 

неможливо було довести, лише за те, що вони мешкали разом з 

військовослужбовцем до вчинення ним зради або були на його утриманні, 

підлягали позбавленню виборчих прав та засланню у віддалені райони 

Півночі терміном на п’ять років [272, с. 36]. 

10 липня 1934 р. ЦВК СРСР ухвалив положення «Про розгляд справ 

про злочини, що розслідуються Народним комісаріатом внутрішніх справ 

та його місцевими органами». При судах були створені «колегії для 

спецсправ». Військова колегія Верховного Суду СРСР та військові 

трибунали округів отримали право розглядати справи про зраду 

Батьківщині, шпигунство, терор, диверсії, вчинені не лише 

військовослужбовцем, а й будь-яким громадянином СРСР.  

У листопаді того ж року при НКВС було створено Особливу нараду з 

правом ув’язнювати в концтабір спочатку на 5, потім на 10 років, а пізніше 
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і засуджувати до розстрілу [291, с. 37-38]. 20 липня 1934 р. ВУЦВК і РНК 

УСРР підписали постанову про доповнення Кримінального кодексу УСРР 

статтями про зраду Батьківщини, відповідно до постанови ЦВК СРСР  від 

8 червня 1934 р. «Про доповнення Положення про злочини державні 

(контрреволюційні та особливо небезпечні для Союзу РСР злочини проти 

порядку управління) статтями про зраду Батьківщині» [291, с. 37-38].  

Із часу прийняття постанови ЦВК СРСР від 8 червня 1934 р. до 

початку війни 1941–1945 рр. жодної нової кримінально-правової норми, 

спрямованої на захист державної, військової чи службової таємниці, 

радянським законодавцем більше не вводилося. Втім у прийнятій 30 січня 

1937 р. Конституції УРСР була фактично продубльована ст. 541а КК УРСР 

(зрада батьківщині). Так, ст. 132 зазначала: «Захист батьківщини є 

священним обов’язком кожного громадянина СРСР. Зрада батьківщині: 

порушення присяги, перехід на бік ворога, заподіяння шкоди воєнній міці 

держави, шпигунство, – карається за всією суворістю закону, як найтяжчий 

злочин». Таку незвичну особливість конституційного права того періоду 

можна пояснити певним домінуванням кримінального права у правовій 

сфері держави та важливістю для законодавця суспільного усвідомлення 

не лише суто правової, але й моральної заборони вчинення зазначених дій. 

У 1936–1937 рр. продовжувалася втеча військовослужбовців за 

кордон. Так 26 грудня 1936 р. втік у Польщу прикордонник 4-ої застави 

Славутського (20-го) прикордонного загону Єлізаров [18, арк. 455]. 26 

травня 1937 р. втік зі зброєю у Польщу прикордонник 5-ої застави 20-го 

прикордонного загону Чмирьов (наказ НКВС УРСР від 20 червня 1937 р. 

№ 00123) [18, арк. 364]. В іншому наказі НКВС УРСР щодо цієї події від 

23 липня 1937 р. № 00151 зазначалось, що Чмирьов разом з іншим агентом 

польської розвідки, колишнім прикордонником 20-го прикордонного 

загону Вєдєрніковим, які були скеровані польською розвідкою для 

виконання диверсійної і шпигунської роботи на радянську територію, у 

результаті збройного спротиву були вбиті [18, арк. 455]. 
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26 червня 1937 р. командир ескадрильї 56-ої авіаційної бригади 

капітан І. Чивель на літаку «У-2», як зазначалось у наказі НКВС УРСР від 

22 липня 1937 р. № 00150 «…здійснив зрадницький переліт до Польщі. 

Про І. Чивеля, до його перельоту в Польщу, особливе відділення 56-ої 

авіабригади «располагало серьезными материалами, говорящими о 

причастности его к военно-троцкистскому заговору…» [18, арк. 450]. З 

цього приводу НКВС доповів у спецповідомленні Сталіну про те, що 

І. Чивель здійснив переліт до Польщі після того, як командування 

висловило йому політичну недовіру у зв’язку з арештом батька його 

дружини за «контрреволюційний» злочин. Пізніше в циркулярі 

Особливого відділу НКВС СРСР «Щодо оперативних заходів у зв’язку з 

катастрофами і аваріями в частинах РСЧА» від 17 вересня 1937 р. І. Чивель 

фігурував як шпигун та диверсант іноземних розвідок [273, с. 198-199]. 

За версією військового історика і письменника М. Черушева 

[284, с. 359-360] ці події відбувались таким чином: вранці 26 червня 1937 р. 

командир ескадрильї капітан І. Чивель з мотористом О. Шабельником на 

літаку «У-2», злетівши з аеродрому Скоморохи, що поблизу Житомира, 

попрямували у бік Кам’янця-Подільського. Причина була в тому, що 56-а 

авіабригада повинна була незабаром перебазуватися у прикордонну зону і 

тому командири ескадрилій практикували вильоти для підбору запасних 

аеродромів і злітних майданчиків. На цей раз полетів капітан І. Чивель, 

якому належало обстежити придатні майданчики в напрямку Кам’янця-

Подільського.  

Однак поблизу радянсько-польського кордону, в районі Гусятина, 

І. Чивель допустив помилку у визначенні курсу, до того ж мотор літака 

став працювати з перебоями. У результаті літак «У-2», пілотований 

Чивелем, здійснив посадку на польській території. Ніякого злого, а тим 

більше злочинного наміру в діях І. Чивеля і О. Шабельника не було. Більш 

того, польські авіатори гостинно прийняли заблукалих радянських 

льотчиків. І. Чивеля, враховуючи його посаду і військове звання, 
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розмістили у Львові у гарному готелі. А через два місяці І. Чивеля і 

О. Шабельника обміняли на фельдфебеля польської армії Цихановича, 

який, також втративши орієнтування у повітрі, зробив посадку на території 

СРСР. 

Відразу ж після повернення на батьківщину І. Чивеля і О. Шабельника 

заарештували. І. Чивеля звинувачували в тому, що нібито він, будучи 

завербований у військово-фашистську змову начальником Військово-

повітряних сил КВО комкором Ф. Інгаунісом і помічником командувача 

військами округу з матеріального забезпечення дивізійним інтендантом 

Р. Петерсоном та будучи незадоволений політикою радянської влади у 

галузі промисловості, сільського господарства і військового будівництва, 

давно очікував зручного випадку для перельоту за кордон. 

За версією слідства, І. Чивель, опинившись у Польщі, був 

завербований польською розвідкою, виклав їй багато секретів радянської 

авіації і дав зобов’язання виконувати її завдання зі збору відомостей про 

Червону армію. О. Шабельник, за тією ж версією, отримав завдання на 

проведення диверсій – підрив залізничного мосту і бомбосховища. 

Військовий трибунал КВО у вересні 1937 засудив І. Чивеля і 

О. Шабельника до розстрілу. Військова колегія Верховного суду СРСР 

залишила цей вирок у силі [284, с. 359-360]. 

3 липня 1937 р. було видано наказ НКВС УРСР № 228 такого змісту: 

«…у травні місяці 1932 р. червоноармієць 21 (Ямпільського) 

прикордонзагону Денисов Н. скоїв найтяжчий злочин – зрадив батьківщині 

та військовій присязі, дезертирував до Польщі. Зрадник Денисов видав 

польській розвідці військову таємницю про 21-й прикордонний загін. У 

1936 р. Денисов, будучи направлений в СРСР для зрадницької, 

шпигунської діяльності, органами НКВС заарештований. Військовий 

трибунал прикордонних і внутрішніх військ УРСР засудив Денисова до 

розстрілу. Вирок приведений до виконання» [16, арк. 222]. 
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З літа 1938 р. почалось поступове згортання широкомасштабних 

репресій. Страх на країну був наведений. Восени за особистим дорученням 

Й. Сталіна роботу НКВС перевіряла спеціальна комісія на чолі з наркомом 

Держконтролю СРСР Л. Мехлісом. Перевірка виявила серйозні 

«порушення» в роботі комісаріату. Й. Сталін готувався в черговий раз 

«почистити» органи НКВС. Як наслідок, 17 листопада 1938 р. вийшла 

постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) «Про арешти, прокурорський нагляд і 

ведення слідства» [47, арк. 152-155]. У ньому зазначалося, що за 1937–

1938 рр. під керівництвом партії органи НКВС виконали велику роботу з 

«розгрому ворогів народу і очищення СРСР» від всіляких 

«контрреволюціонерів і шпигунів» іноземних розвідок. У той же час у 

постанові вказувалося, що «не слід думати, що на цьому очищення 

СРСР...закінчено. Завдання тепер полягає в тому, щоб, продовжуючи і 

надалі нещадну боротьбу з усіма ворогами СРСР, організувати цю роботу 

за допомогою досконалих і надійних методів», а отже належало 

розібратися і в тому, що органам НКВС заважало проводити цю роботу 

далі. 

Згідно з цим документом, НКВС і прокуратурі заборонялося 

проводити будь-які масові операції з арештів і виселення. Самі арешти слід 

було здійснювати тільки за постановою суду з санкції прокурора. 

Ліквідовувалися судові «трійки», створені у порядку особливих наказів 

НКВС, а також «трійки» при обласних, крайових і республіканських 

управліннях міліції. Всі слідчі справи в точній відповідності до чинного 

кримінально-процесуального законодавства про підсудність надалі слід 

було передавати на розгляд судів або Особливої наради при НКВС. 

Розкриваючи і засуджуючи помилки і недоліки у роботі НКВС і 

прокуратури, вище партійно-радянське керівництво тим часом переклало 

всю відповідальність за масовий терор знову-таки на якихось «ворогів 

народу», які нібито пробралися в ці структури і «всіляко намагалися 
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відірвати роботу органів НКВС і прокуратури від партійного контролю і 

керівництва». 

Одним із позитивних моментів, зазначених у постанові, стало 

рішення про впорядкування слідства в органах НКВС і організації 

спеціальних слідчих частин у центральному апараті та на місцях. Було 

також реалізовано пропозицію про звільнення оперативного складу від 

слідчих функцій та зосередженні всіх його зусиль на оперативній роботі. 

Провадити рішення найвищих партійно-державних структур в життя 

поклали на заступника М. Єжова по роботі ГУДБ НКВС Л. Берію. 26 

листопада 1938 р. він підписав наказ № 00762 про порядок здійснення 

постанови РНК і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. [47, арк. 152]. 

Керівникам регіональних управлінь НКВС наказувалося негайно 

ознайомити оперативний склад із цим документом і надалі при проведенні 

оперативно-слідчих заходів керуватися вимогами кримінально-

процесуального законодавства 

Після початку війни 1941–1945 рр., яка висунула особливі вимоги до 

законодавства та органів правосуддя, боротьба зі злочинами взагалі та 

зокрема тими, що посягали на збереження державних секретів, значно 

посилилася. Особливо важливим в умовах воєнного часу було збереження 

посадовими і приватними особами державних секретів. Витік цих відомостей 

до противника міг завдати значної шкоди обороноздатності та наражав на 

серйозну небезпеку країну загалом. У зв’язку з цим, 15 листопада 1943 р. 

Президія Верховної Ради СРСР прийняла Указ № 160/40 «Про 

відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату 

документів, що містять державну таємницю» [126, с. 423], який передбачав 

кримінальне покарання не тільки для посадових, але й для приватних осіб за 

розголошення державної таємниці, що було новим у кримінально-правовій 

практиці радянської держави.  

Каральним органам, таким чином, було «розв’язано руки» не тільки 

щодо «секретоносіїв», які розголосили довірену їм державну таємницю, але й 
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щодо інших осіб, які випадково дізналися про цю таємницю та переказали її 

іншим [60, арк. 14-15]. Для посадових осіб санкція передбачала 

позбавлення волі на строк до 5, а за умов тяжких наслідків – до 10 років. 

Для приватних осіб розголошення «відомостей, які завідомо є державною 

таємницею» загрожувало трирічним ув’язненням. З огляду на воєнний час, 

указ 1943 р. не увійшов до кримінальних кодексів союзних республік, а 

діяв як загальносоюзний закон, тому випадки розголошення державної 

таємниці кваліфікувалися безпосередньо за цим Указом, а справи про такі 

злочини були підсудні військовим трибуналам. 

Президія Верховної Ради СРСР Указом від 26 травня 1947 р. 

відмінила у мирний час смертну кару, в тому числі за такі злочини, як 

зрада Батьківщині та шпигунство. За злочини, що каралися смертю, у 

мирний час впроваджувалося ув’язнення у виправно-трудовий табір 

строком на 25 років. 9 червня 1947 р. Президія Верховної Ради СРСР 

видала новий Указ «Про відповідальність за розголошення державної 

таємниці та за втрату документів, що містять державну таємницю» 

[126, с. 463], який значно посилював покарання за розголошення державної 

таємниці та диференціював санкції залежно від суб’єкта злочину (посадова 

особа, військовослужбовець, приватна особа). Таким чином, законодавець 

не лише зберігав «загальнонародну» відповідальність за розголошення 

державної таємниці, але й посилював цю кримінально-правову тенденцію. 

Якщо відповідну позицію попереднього Указу 1943 р. ще можна якось 

виправдати надзвичайними умовами воєнного часу, то в цьому випадку 

вбачається явне порушення прав людини, зведене до рангу закону. 

Кримінально-правові норми цього періоду відтворювали попередні, 

але з більш чіткими описовими диспозиціями та посиленими санкціями. 

Так, новий указ передбачав значно суворіше покарання за розголошення 

секретних відомостей. Посадовці за це каралися ув’язненням у виправно-

трудовому таборі на термін від 8 до 12 років, а військовослужбовці – від 10 

до 20 років. Ті ж дії, вчинені приватними особами, у тому числі тими, які 
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не зобов’язувалися зберігати у таємниці секретні відомості, а нерідко 

навіть і не здогадувалися про їх дійсний характер, передбачали ув’язнення 

у виправно-трудовому таборі на строк від 5 до 10 років. 

За втрату «матеріалів, документів та видань, що містили відомості, 

які становили державну таємницю, для посадових осіб передбачалось 

ув’язнення у виправно-трудовий табір на строк від 4 до 6 років, а при 

тяжких наслідках - від 6 до 10 років. Для військовослужбовців втрата 

секретних відомостей загрожувала 5–8 (за тяжких наслідків 8–12) – річним 

строком перебування у таборі [291. с. 41]. Посадовою особою при 

розголошенні державної таємниці визнавалася «особа, якій були довірені 

відомості, що становлять державну таємницю, чи яка могла одержати ці 

відомості завдяки своєму службовому становищу». 

Також указ вводив нову спеціальну норму, що передбачала 

відповідальність за «заявку або передачу за кордон винаходів, відкриттів 

та технічних вдосконалень», що становили державну таємницю, зроблених 

в СРСР, або за кордоном, радянськими громадянами, відрядженими 

державою. Санкція передбачала від 10 до 15 років ув’язнення у виправно-

трудовому таборі.  

Запровадження цієї норми з юридичної точки зору навряд чи можна 

вважати виправданим, оскільки за визначених умов «якщо ці злочини не 

можна кваліфікувати як зраду Батьківщині чи шпигунство» – вчинене 

цілком охоплювалось складом розголошення державної таємниці. Отже з 

аналізу цього нормативно-правового акта випливає наполегливе 

впровадження на законодавчому рівні принципу «ставлення в провину», 

тоді як презумпцію невинуватості було відкинуто і забуто через 

ідеологічну непопулярність [291, с. 41]. 12 січня 1950 р. було оголошено 

Указ Президії Верховної Ради СРСР, де зазначається: «У зв’язку з заявами, 

що надійшли від національних республік, від профспілок, селянських 

організацій, а також від діячів культури про необхідність внести зміни в 

Указ про відміну смертної кари... допустити застосування до зрадників 
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Батьківщини, шпигунів, підривників-диверсантів, смертної кари як вищої 

міри покарання» [127, с. 608]. 

Таким чином, можна зазначити, що прихід до керівництва країною 

Й. Сталіна призвів до формування командно-адміністративної системи 

управління, апаратної диктатури. За таких умов з усіх галузей права 

кримінальному надавалося вирішальне значення. Вважалося, що за 

допомогою жорстоких покарань, шляхом посилення репресій можна 

швидко та ефективно розв’язати будь-яке завдання. Це призвело до 

значного посилення суворості покарань, розширення переліку злочинів, за 

які встановлювалася вища міра покарання. 

Висновки за розділом 3. 

У 1928–1954 роках окремі режимні заходи у системі безпеки 

радянської влади зі збереження державних секретів трансформувалися в 

загальнодержавну систему захисту державних секретів.  

Наприкінці 1920-х років було істотно посилені воєнно-мобілізаційні 

заходи і режим секретності. У травні 1929 р. були видані доповнення 

воєнно-мобілізаційного характеру до «Переліку питань цілком таємного, 

таємного і такого, що не підлягає оголошенню листування», що привело до 

значного збільшення секретного воєнно-мобілізаційного документообігу. 

Політбюро ЦК ВКП(б) у липні 1929 р. шляхом прийняття постанов 

«Про стан оборони СРСР», «Про військову промисловість» у рамках 

взятого курсу на індустріалізацію спрямувало розвиток промисловості на 

значне зміцнення ОПК. Основні складності у розвитку ОПК пов’язувались 

зі шпигунством та шкідництвом, для боротьби з ними була істотно 

підвищена роль органів державної безпеки та рівень режиму секретності. 

Все це призвело до суттєвого розширення кола державних секретів в 

оборонно-промисловому комплексі і відповідно секретно-шифрувальних 

відділів/спецчастин і кількості їхніх працівників. 

За організаційно-правовий захист державних секретів відповідали 

секретно-шифрувальні підрозділи органів державної безпеки СРСР та 
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УСРР/УРСР: Спецвідділ ВНК (1921–1922 рр.), Спецвідділ при ДПУ/ОДПУ 

(1922–1934 рр.), Спецвідділ НКВС (1934–1936 рр.), 9-ий відділ НКВС 

(1936–1938 рр.), Секретно-шифрувальний відділ НКВС (1938 р.), 3-ій 

спецвідділ НКВС (1938 р.), 7-ий відділ НКВС (1938–1941 рр.), 5-ий 

відділ/управління НКДБ/НКВС (1941–1946 рр.), 5-те управління МДБ 

(1946–1954 рр.). Також на зазначені підрозділи покладалася функція 

шифрувальної роботи.  

Особливі, економічні та контррозвідувальні підрозділи ОДПУ–НКВС 

основними своїми завданнями мали: контррозвідувальний захист 

державних секретів, пошук і виявлення різних «антирадянських 

елементів», шкідників, шпигунів, здійснення політичного контролю над 

військовослужбовцями всіх рангів і співробітниками підприємств ОПК. 

Шпигуни різного штибу, як правило, не пов’язувались із секретними 

відомостями, а визначались «революційною свідомістю».  

За даними НКВС, однією з масових «професій» у країні були 

шпигуни, яких шукали серед усіх верств населення та національних груп. 

У країні остаточно сформувалася концепція про тотальну шпигунську 

діяльність спецслужб країн імперіалістичного оточення, наявність у всіх 

сферах життя радянського суспільства потужної бази іноземних розвідок.  

У період масових репресій охорона державних секретів дещо відійшла 

на другий план. У 1937– серпні 1939 рр. активізувалась прикордонна 

розвідка суміжних держав уздовж західного «старого» кордону по Збручу. 

Розвинена система прикордонної охорони обмежувала можливості 

іноземних спецслужб щодо розвіду-вальної діяльності з нелегальних 

позицій.  

Помітна була допомога українського населення прикордоння у 

боротьбі з порушниками кордону – у т.ч. агентами іноземних розвідок. До 

1939 р. система заходів з припинення спроб збору інформації з боку 

розвідувальних органів країн потенційних супротивників СРСР набула 

сталого характеру. У країні йшла підготовка до війни, крім вигаданих 



 
 

172

шпигунів, контррозвідка й особливі відділи здійснювали пошук і 

виявлення справжніх шпигунів. У довоєнний період було закладено основи 

системи захисту державних секретів, що розвивалася й ефективно діяла 

впродовж кількох наступних десятиліть.  

З першого дня німецько-радянської війни розгорнулася перебудова 

роботи органів державної безпеки України за вимогами воєнного часу. 

Особливі відділи були виведені зі складу НКВС УРСР і передані до 

Наркомату оборони та Наркомату військово-морського флоту. Важливими 

напрямами дій спецслужб на фронті стали контррозвідувальне та секретно-

шифрувальне забезпечення військ, а одним із завдань органів державної 

безпеки у тилових районах Радянського Союзу, де знаходилося багато 

евакуйованих із України підприємств оборонно-промислового комплексу з 

їх персоналом, був захист державних секретів. 

 На особливо важливих об’єктах промисловості і транспорту 

відбулось посилення інституту помічників директорів підприємств із 

найму і звільнення робочої сили. На ці посади призначалися офіцери 

НКВС/НКДБ, які також відповідали за захист державних секретів. У 

повоєнний період такі офіцерські посади були перейменовані у 

заступників директорів підприємств із режиму і охорони.  

По закінченні війни були ліквідовані апарати, створені для роботи в 

умовах воєнного часу: органи контррозвідки розформованих військових 

частин, підрозділи військової цензури, деякі спеціальні частини. Під час 

нового протистояння наддержав у повоєнні роки в період «холодної 

війни», захист секретних відомостей не лише не втрачав актуальності, а й 

надалі відігравав одну з основних ролей у справі забезпечення державної 

безпеки. Режим секретності у всіх його проявах в черговий раз посилився, 

досягнувши у 1947–1954 роки свого максимуму.  

Так, у 1947 р. постановою Радміну СРСР був затверджений відкритий 

«Перелік відомостей, що становлять державну таємницю, розголошення 

яких карається за законом», а у 1948 р. іншою постановою Радміну СРСР 
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було затверджено деталізований цілком таємний «Перелік найголовніших 

відомостей, що становлять державну таємницю». Обидва «переліки» 

суттєво розширили коло державних секретів. 

Впродовж 1928–1954 років обсяг державних секретів постійно 

розширювався. У 1928, 1940, 1948 роках були прийняті загальнодержавні 

комплексні інструкції з питань захисту державних секретів. Найбільшими 

продуцентами державних секретів в Україні стали військові формування та 

оборонно-промисловий комплекс, який у цей період стрімко розвивався. 

Значна частина державних секретів була пов’язана з воєнно-

мобілізаційними заходами. 

Зусилля цензури спрямовувалися на утвердження монопартійної 

диктатури, встановлення монополії марксистсько-ленінської ідеології та 

придушення будь-якої опозиційності. Цензура проголошувалась як захід 

проти шпигунства, спрямований на протидію витоку державних секретів, 

але у реальному житті цензура мала переважно політичне й ідеологічне 

спрямування.  

Стрімкий розвиток індустріалізації у 1930-ті роки вимагав єдиного 

порядку документування та суворого обліку громадян. З огляду на таку 

ситуацію, у 1932 р. було видано Постанову ЦВК і РНК СРСР, яка стала 

основоположним актом про створення єдиної паспортної системи в СРСР з 

обов’язковою пропискою протягом 1933 р. Паспортна система мала 

забезпечити, зокрема контроль з боку «органів» на пересування 

радянських громадян і за місцем їх проживання.  

З початком війни у 1941 р. з метою посилення захисту державних 

секретів через поштово-телеграфне листування були встановлені додаткові 

обмеження щодо порядку прийому та відправлення внутрішньої та 

міжнародної кореспонденції. У роки війни поштова цензура набула 

тотального характеру. Вся поштова-телеграфна кореспонденція повністю 

ретельно перевірялася.  
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Після війни внутрішньосоюзна поштова-телеграфна кореспонденція 

«цивільного населення» піддавалась лише вибірковому негласному 

контролю. Вихідну пошту цивільного населення Західної України 

продовжували переглядати повністю. Цензура поштової кореспонденція 

військовослужбовців, як вхідної так і вихідної залишалась повною, як і під 

час війни. Цензори у своїй роботі керувалися відомчими інструкціями, з 

переліком того, що в листах не мали зазначати.  

Як і раніше, діяльністю, спрямованою на запобігання витоку 

державних секретів через пресу, займався Головліт. У повоєнний період з 

рівень цензурних обмежень у 1948 р. був знову підвищений згідно 

постанови Політбюро ЦК КП(б)У «Про посилення партійної пильності за 

нерозголошенням даних, що складають державну таємницю у друкованій 

продукції наукових установ і видавництв УРСР» та виданого Головлітом 

СРСР у 1949 р. «Переліку відомостей, заборонених до опублікування у 

відкритому друці і на радіо», який охоплював надзвичайно великий 

перелік заборонених для оприлюднення відомостей.  

У період тотально-репресивного режиму, воєнні і повоєнні роки 

цензурні заходи, контроль за пересуванням і проживанням радянських 

громадян та іноземців постійно удосконалювався та зміцнювався. 

За умов формування командно-адміністративної системи управління з 

усіх галузей права кримінальному надавалося вирішальне значення. 

Вважалося, що за допомогою жорстоких покарань, шляхом посилення 

репресій можна швидко й ефективно розв’язати будь-яке завдання. Це 

призвело до значного посилення суворості покарань, розширення переліку 

злочинів, за які встановлювалася вища міра покарання.  

У 1932–1933 рр. втеча військовослужбовців-«секретоносіїв», за 

кордон стала небезпечним явищем у житті Червоної армії та прикордонних 

військ. Це також вплинуло на каральну практику. Так, у 1934 р. до ст. 54 

Кримінального кодексу УСРР були внесені зміни, відповідно з якими 

розголошення військової або державної таємниці, перехід на бік ворога, 
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втеча або переліт за кордон каралися розстрілом з конфіскацією всього 

майна, а за «пом’якшувальних обставин» – позбавленням волі на строк 10 

років. Ті ж дії, вчинені військовослужбовцем не передбачали 

альтернативного покарання – лише розстрілом з конфіскацією всього 

майна.  

Під час війни 1941–1945 років, яка висунула особливі вимоги до 

законодавства та органів правосуддя, боротьба зі злочинами взагалі та, 

зокрема тими, що посягали на збереження державних секретів, значно 

посилилася. Особливо важливим в умовах воєнного часу було збереження 

посадовими і приватними особами державних секретів. Витік цих 

відомостей до противника міг завдати значної шкоди обороноздатності 

країни. У зв’язку з цим у 1943 р. Президія Верховної Ради СРСР прийняла 

Указ «Про відповідальність за розголошення державної таємниці та за 

втрату документів, що містять державну таємницю», який передбачав 

кримінальне покарання не тільки для посадових, але й для приватних осіб 

за розголошення державної таємниці, що було новим у кримінально-

правовій практиці радянської держави. Каральним органам, таким чином, 

було «розв’язано руки» не тільки щодо «секретоносіїв», які б розголосили 

довірену їм державну таємницю, але й щодо інших осіб, які випадково 

дізналися про цю таємницю та переказали її іншим. Для посадових осіб 

санкція передбачала позбавлення волі до 5 років, а за умов тяжких 

наслідків – до 10 років. 

У червні 1947 р. Президія Верховної Ради СРСР видала новий Указ 

«Про відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату 

документів, що містять державну таємницю», який посилював покарання 

за розголошення державної таємниці та диференціював санкції залежно від 

суб’єкта злочину (посадова особа, військовослужбовець, приватна особа). 

Цим самим законодавець не лише зберігав «загальнонародну» 

відповідальність за розголошення державної таємниці, але й посилював цю 

кримінально-правову тенденцію. 
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Новий указ передбачав значно суворіше покарання за розголошення 

секретних відомостей. Посадовці за це каралися ув’язненням у виправно-

трудовий табір на строк від 8 до 12 років, а військовослужбовці – на строк 

від 10 до 20 років. Проте, аналіз архівних документів доводить, що такі 

передбачені покарання застосовувалися досить вибірково. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Встановлено, що у вітчизняній і зарубіжній історіографії накопичено 

певний матеріал з проблем діяльності радянських спецслужб загалом, і 

захисту державних секретів зокрема. Однак дослідження, що присвячені 

становленню і розвитку системи захисту державних секретів у Радянській 

Україні відсутні. Проведення  комплексного дослідження з даної тематики є 

досить актуальним, воно виконано з україноцентричним підходом на 

противагу російським великодержавницьким позиціям. Дослідження 

засвідчило, що існує достатня джерельна база для досягнення мети і 

вирішення завдань дисертації. 

2. Доведено, що порядок віднесення відомостей до державних секретів 

та система їх захисту в Радянській Україні формувалася в умовах військово-

мобілізаційної моделі розвитку економіки, тотального політичного контролю 

та була ієрархічною адміністративною структурою і повністю 

віддзеркалювала характер взаємин суспільства і тоталітарної держави. Вона 

була суттєвою опорою радянського режиму в системі його безпеки у 

проведенні внутрішньої і зовнішньої політики.  

Радянська пропаганда постійно вселяла, що вороги соціалізму всередині 

країни та за її межами безперервно плетуть змови проти СРСР і радянських 

республік і намагаються викрасти чисельні радянські таємниці. Подібна 

установка формувала свідомість, орієнтовану на безперервну боротьбу з 

імперіалізмом, з «ворогами народу», з «тимчасовими труднощами», з 

«відщепенцями» тощо.  

3. Встановлено, що у Радянській Україні існувала так звана «перелікова» 

система віднесення відомостей до державних секретів. Система 

засекречування дозволяла надавати гриф обмеження доступу до інформації 

та її носіям тотально, а система розсекречування майже не працювала. Обсяг 

носіїв секретної інформації в Радянській Україні стрімко зростав у рази в усіх 

сферах радянського життя з початку 1920-х років. Більшість питань, 
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пов'язаних з обороною, економікою, зовнішньою і внутрішньою політикою, 

вирішувалися у секретному порядку. У країні панував режим секретності, 

який був потрібний для відділення справжньої інформації від уявної, а також 

створення особливої системи комунікацій для обміну цією інформацією і 

ієрархії допусків до неї усередині бюрократичної системи.  

Найважливішими критеріями для прийняття рішення щодо ненадання 

допуску до державних секретів були – «сумнівне» соціальне походження, 

факти перебування у різних партіях, крім партії більшовиків, а також 

перебування за кордоном чи наявність контактів з іноземцями. Розподілу за 

формами допуску на той час ще не було. «Контингент осіб, що підлягали 

допуску до секретних робіт і документів», визначався номенклатурою посад, 

яку затверджував керівник установи, підприємства і погоджував з органами 

державної безпеки. Для вирішення питань щодо допуску особи до державних 

секретів секретний відділ подавав до органів державної безпеки: анкету; 

детальну автобіографію; характеристику (політичний і діловий відзиви) з 

місця роботи; мотивований лист за підписом керівника установи, 

підприємства.  

4. З’ясовано, що нормативно-правове забезпечення системи захисту 

державних секретів у Радянській Україні здійснювалося на підставі низки 

розрізнених підзаконних нормативно-правових актів державних органів, а не 

відповідно до єдиного узагальнюючого законодавчого акту. Головними серед 

них були інструкції з питань режиму секретності, які затверджувались вищим 

виконавчим органом влади. У країні було створено нормативно-правову базу, 

що забезпечувала функціонування адміністративно-правових режимів, які в 

сукупності та взаємодії забезпечували збереження державної таємниці.  

На початковому періоді приходу до влади більшовики широко 

використовували критерій політичної доцільності, у другій половині 1920-х 

років, у сфері захисту державних секретів все замінювалося нормативно-

правовими актами. Як система, захист державних секретів у Радянській 

Україні склався до кінця 1920-х років, коли була створена основна 
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загальнодержавна організаційна, кадрова, методична, методологічна та 

правова база.  

5. Встановлено, що основними структурними елементами захисту 

радянських державних секретів були галузеві наркомати (міністерства), 

підприємства, установи та організації, а також наркомати (міністерства) та 

відомства, що мали спеціальну (надвідомчу) компетенцію з цих питань, 

діяльність яких вибудувалася централізовано під керівництвом правлячої 

комуністичної верхівки і вищих органів державної влади та управління.  

Базовою ланкою системи захисту державних секретів у Радянській 

Україні були режимно-секретні органи (перші відділи, спеціальні 

відділи/частини, секретні відділи/частини тощо), які діяли у більшості 

радянських установ і підприємств. Основна функція контролю за 

забезпеченням захисту державних секретів в усіх установах і підприємствах 

була покладена на органи держбезпеки, насамперед на їх секретно-

шифрувальні підрозділи, а окремі функції із захисту державних секретів 

покладались на економічні, контррозвідувальні та особливі відділи.  

6. З’ясовано, що основними продуцентами державних секретів були – 

розміщене в Україні радянське військо та оборонно-промисловий комплекс, 

де діяв значно підвищений режим секретності. Найбільший рівень режиму 

секретності був у повоєнні роки у галузі створення ядерної зброї та ракетної 

техніки, але спецчастини функціонували і в сільскому господарстві, зокрема 

машинно-тракторних станціях, елеваторах і радгоспах.  

7. Доведено, що в Україні загальнодержавна радянська система захисту 

державних секретів функціонувала як багатошарова вже з середини 1920-х 

років. В її основі були організаційно-правові, контррозвідувальні, 

криптографічні заходи, режим секретності, пізніше – інженерно-технічні 

заходи. Наступним шаром був політконтроль та цензура, які 

проголошувались владою, як заходи проти шпигунства та спрямовані на 

протидію витоку секретних відомостей, але у реальному житті мали 

переважно політичне та ідеологічне спрямування.  
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Встановлено, що зовнішніми шарами радянської системи захисту 

державних секретів були режимні території (зони, смуги, міста), режим в’їзду 

та пересування іноземців на території України, виїзду радянських громадян 

за кордон та пересування радянських громадян по Україні, митний та 

прикордонний режими, а також паспортний та інші режими дозвільної 

системи. Всі ці режими, інформаційні і територіальні, між собою 

перетинались і були взаємопов’язані. Відбувалась своєрідна мультиплікація і 

синергія режимів, які забезпечували існування радянської «залізної завіси». 

8. Доведено, що радянські нормативно-правові акти щодо 

відповідальності за порушення законодавства про державні секрети та 

практика їх застосування в Радянській Україні були засновані на сукупності 

адміністративно-правових і кримінально-правових норм, що регулювали 

правовідносини з приводу визначення, використання і захисту відомостей, 

що становлять державні секрети. Відносини, пов’язані з визначенням таких 

відомостей, регулювалися насамперед адміністративним правом.  

Система захисту державних секретів у Радянській Україні була 

відповідною та адекватною існуючому закритому та тоталітарному 

політичному режиму. Пік посилення радянської надзвичайної секретності 

припадає на початок «холодної війни» і пізнього сталінізму в 1946–1954 

роках.  Упродовж всього досліджуваного періоду рівень секретності постійно 

підвищувався з незначною відлигою у 1945 р.  

У 1919–1954 роках окремі режимні заходи зі збереження секретної 

інформації перетворилися в загальнодержавну систему захисту державних 

секретів, що забезпечувала надійний захист від витоку секретів. Цьому 

сприяла закритість радянської держави, багатошаровість самої системи 

захисту державних секретів. Режим секретності став опорою держави у 

проведенні її внутрішньої та зовнішньої політики. В УСРР/УРСР діяла 

загальнорадянська система захисту державних секретів. Україна і в цьому 

була абсолютно і повністю залежала від московського радянського 

керівництва. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 
Перелік питань, листування з яких є таємним від 22 грудня 1923 року 

 
Розділ 1. Питання військового характеру 1. Питання мобілізації, 

підготовки до війни, бойової готовності, чисельності армії і флоту. 
2. Мобілізаційні плани військового відомства, заводів військової 
промисловості і цивільних відомств. 3. Озброєння і технічне постачання 
армії і флоту, нові технічні засоби оборони, винаходи військового 
характеру, військово-інженерна підготовка Республіки. 4. Демобілізація і 
мобілізація військової промисловості. 5. Стан військової промисловості 
(зведення, доповіді та ін..) та виробничі програми військової 
промисловості. 6. Продукція заводів військової промисловості, облік 
предметів і напівфабрикатів військового спорядження. 7. Всякого роду 
військові замовлення. 8. Устаткування заводів військової промисловості. 
9. Мобілізаційні запаси різних матеріалів.  

10. Розташування заводів військової промисловості, їхніх будівель, 
залізничних колій, водопостачання, опалення та каналізації. 11. Технічний 
персонал і робоча сила, що підлягає укомплектуванню на заводах 
військової промисловості під час мобілізації. 12. Перевезення вантажів, що 
складають готові вироби військової промисловості. 13. Забезпечення всіма 
видами постачання РСЧА і флоту, військової промисловості і транспорту. 
14. Дислокація військ, чисельний склад, штати воєнного часу всіх частин, 
штабів, установ РСЧА і укріплених районів. 15. Стан армії в цілому та 
окремих частин, випадки, що сталися в частинах, які можуть внести 
розкладання в ряди армії. 16. Військові стосунки з іноземними державами. 
17. Військово-політична підготовка до війни. 18. Стан Військово-
Повітряного флоту і цивільного, здатного бути пристосованим для 
військових цілей. 19. Постачання залізничним майном військового 
відомства для мобзапасу та інших потреб, вибір напрямку стратегічних 
ліній залізниць.  
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20. Відведення Воєнведу земель під військові споруди, зведення 
будівель для потреб оборони. 21. Питання військово-топографічного 
характеру. 22. Питання евакуації. 23. Постачання військ кінським складом. 
24. Боротьба з бандитизмом і басмачеством. 25. Відомості про стан 
залізничних, гужових доріг, річкових мостів, морських шляхів і портів 
стратегічного призначення. 26. Плани технічних споруд; креслення і 
кошториси морських портів. 27. Організація головних ремонтних і 
підривних ремонтних потягів. 28. Мобілізація громадянського авто-мото-
велотранспорту. 29. Відновлення залізниць, мобілізаційні припущення 
щодо авіабронетанкових потягів, формувань залізничних організацій за 
завданнями Воєнведу. 30. Пересування військових ешелонів. 
31. Організація санітарних поїздів, «санлетучек», їхнього пересування, 
облік мобзапасу. 32. Створення моборганів, характеристики їхньої роботи, 
інспекторські обстеження моборганів. 

Розділ 2. Питання економічного характеру. 1. Програми та плани 
експорту та імпорту, окремих закордонних замовлень і закупок. 
2. Винаходи і вдосконалення, що мають державне значення. 3. Видобуток і 
облік радію. 4. Постанови Фінкомітету та листування щодо них. 5. Золота 
готівка, витрачання золотого фонду, валютні фонди, що знаходяться як в 
СРСР, так і за кордоном. 6. Кошториси ЦК, Комінтерну і Профінтерну і 
секретні статті витрат відомчих кошторисів, зокрема, ЦВК, РНК, НКЗС, 
НКВоєнведу і ОДПУ. 7. Складання емісійних планів, передбачувані 
розміри місячної емісії. 8. Асигнування та кредити військової 
промисловості. 9. Підготовка митних угод з іноземними державами, 
перегляд митних зборів із зазначенням можливих поступок іноземним 
державам та передбачуваних їхніх підвищень.  

10. Розрахунки з повпредствами за кордоном. 11. Реалізація платини, 
організація змішаних товариств для цієї мети, «запродажа» платини тощо. 
12. Концесії. 13. Розрахунки із іноземними державами на виконання 
мирних договорів.14. Підготовка торгових договорів і угод з іноземними 
державами. 15. Непорозуміння, що виникають між відомствами СРСР та 
їхнімі органами з іноземними або змішаними фірмами. 16. Майнові права 
іноземців. 17. Оренда підприємств іноземцями та повернення іноземцям 
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націоналізованих підприємств. 19. Відгуки про закордонні торговельні і 
промислові фірми. 20. Операції щодо скупки дорогоцінних металів. 
21. Оздоровлення заводів і промисловості. 22. Особливі заходи із боротьби 
з розкраданнями на транспорті. 23. Податки, посилення збору недоїмок, 
передбачувані заходи податкового законодавства тощо.  

Розділ 3. Питання політичного характеру. 1. Листування, що 
стосується укладання договорів та зміни діючих договорів з іноземними 
державами. 2. Підготовка договорів та угод з іноземними державами. 
3. Обмін заарештованими (заручниками). 4. Виїзд за кордон і в’їзд в СРСР 
(приватних осіб і відряджених) до моменту їхнього оформлення. 
5. Інформація про діяльність некомуністичних партій і організацій і 
боротьба з ними. 6. Конфлікти і хвилювання серед робітників та інших 
верств населення. 7. Листування з партійними органами (ЦК, ЦКК і т. п.) з 
питань директивного характеру. 8. Нелегальна робота Комінтерну, 
Профінтерну і зарубіжних комуністичних партій. 9. Матеріали та виписки 
з постанов ЦК РКП(б), ЦКК тощо.  

10. Листування, яке містить вказівки на постанови ЦК РКП(б). 
11. Тертя з партійними, професійними та радянськими органами. 12. Звіти, 
доповіді, зведення і т. п. про політичний і економічний стан районів 
Республіки, інформаційні зведення ОДПУ. 13. Звіти і доповіді, що 
визначають політичний стан комуністичних організацій, конфлікти 
всередині організацій РКП(б) і РКСМ. 14. Некомуністичні вчинки членів 
комуністичних організацій, зловживання відповідальних радянських 
працівників, результати цього (дезертирство, дискредитування Радвлади, 
Компартії і т. п.). 15. Розпочате слідство і притягнення до відповідальності 
членів ЦВК, РНК, РТО; постанови про їхнє припинення. 16. Листування, 
що носить характер попереднього розслідування посадових злочинів. 
17. Робота Політконтролю. 18. Листування щодо колишніх білих офіцерів. 

Розділ 4. Загальні питання. 1. Листування щодо шифрів, 
шифролистування і шифрроботи. 2. Листування про налагодження та 
ведення секретного листування у відомствах СРСР. 3. Листування щодо 
зносин інших відомств, що надходять в якості секретних. 4. Висновки 
щодо проектів постанов законодавчих органів, що стосуються питань 
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Держоборони, Держбюджету, тих чи інших заходів Воєнведа і т. п. 
5. Характеристики відповідальних працівників. 

 
 
Джерело: ЦДАВО України, ф. 30, оп. 1-сп, спр. 2034, арк. 39-41. 
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Додаток Б 
 

Витяг з Переліку питань цілком таємного, таємного і такого, що не 
підлягає оголошенню листування» від червня 1926 року 

 
Розділ 1. Питання військового характеру. До «цілком таємних» 

відомостей віднесено 26 пунктів, а саме: пп. 1-15 стосувались питань 
мобілізаційного характеру. 16. Питання військово-інженерної, повітряної 
та військово-хімічної підготовки країни. 17. Особливо важливі винаходи та 
пропозиції, дослідні замовлення нових предметів озброєння за 
винаходами, що мають «цілком таємний» характер; описи, креслення, 
кошториси на ці предмети. 18. Оперативно-розвідувальні та освідомчі 
зведення та відомості. 19. Дислокація військових частин, управлінь, 
установ РСЧА та заводів військової та авіаційної промисловості у мирний 
час. 20. Стан і виробничий план підприємств військової і авіаційної 
промисловості. 21. Про нове будівництво військових і авіаційних заводів. 
22. Фотозйомки та плани фортець, укріпрайонів, військових портів, 
вогневибухоскладів, заводів військової та авіаційної промисловості та 
технічних озброєнь на шляхах сполучень стратегічного значення. 
23. Плани комерційних перевезень на воєнний час, матеріали до них та 
листування щодо їхньої розробки. 24. Графіки і розклад руху поїздів з 
пояснювальною запискою до них, вузлові угоди.25. Плани відновлення та 
руйнування шляхів сполучення та листування щодо них. 26. Масові 
негативні явища в політичному і моральному стані військових частин, які 
характеризують їхнє розкладання. 

 До «таємних» було віднесено 20 пунктів. 
Розділ 2. Питання фінансово-економічного характеру. До «таємних» 

відомостей віднесено 47 пунктів, до відомостей, що не підлягають 
оголошенню віднесено 37 пунктів. 

Розділ 3. Питання політичного та загального характеру. До 
категорії відомостей «згідно особливих положень» віднесено один пункт: 
«листування парторганів та інші конспіративні документи». До «цілком 
таємних» відомостей віднесено 11 пунктів: 1. Інформаційні зведення та 
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огляди ОГПУ та інших органів нагляду. 2. Інформація та матеріали про 
діяльність антирадянських партій і угруповань та боротьбу з ними. 
3. Листування з питань політичного та економічного шпигунства, а також 
про методи та заходи боротьби з контрреволюцією і шпигунством. 
4. Таємні угоди з іноземними державами і листування щодо їхнього 
укладення та виконання. 5. Доповіді та окремі відомості про політичний і 
економічний стан іноземних держав, базованих на даних, отриманих зі 
спеціальних джерел, що не підлягають оголошенню. 6. Питання про штати 
і осіб, що працюють за кордоном по лінії спеціальних відомств. 
7. Підготовка і здійснення секретних експедицій та листування з них. 
8. Листування з питань арешту і висилки іноземців та обміну 
заарештованими. 9. Листування по слідчих справах за ст.ст. 58 пп. 1-11 і 16 
КК. 10. Про організацію нелегального переходу кордону. 11. Державні 
шифри, шифроване і розшифроване листування, листування щодо шифрів і 
шифрувальної роботи. 

До «таємних» відомостей віднесено 12 пунктів, до таких, що не 
підлягають оприлюдненню, – 5 пунктів. 

Розділ 4. Питання капітального будівництва. До «цілком таємних» 
відомостей віднесено 14 пунктів. Наведемо окремі з них: 1. Перспективні 
плани капітального будівництва військової та металевої промисловості в 
цілому, що стосується виробництва: а) усієї матеріальної частини 
сухопутної та морської артилерії; б) всіх видів і типів пострілів та їхніх 
окремих елементів; в) порохів, вибухових та отруйних речовин і 
протигазів. 2. Листування з поточного капітального будівництва,  
пов’язаного безпосередньо з обороною країни. 3. Будівництво військових 
портів і фортець. 4. Капітальне будівництво, що здійснюється в 
прикордонній смузі з оборонною метою.  

До «таємних» відомостей віднесено 5 пунктів, до відомостей, що не 
підлягають оголошенню, – 8 пунктів. 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф.9, спр.1-сп, арк. 247-252 
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Додаток В 
 

Анкета на оформлення допуску до державної таємниці до 
«Інструкції з секретного діловодства» від 30 травня 1928 року 
 
1) прізвище, ім’я, по батькові (псевдонім літературний, або інше); 

2) час і місце народження (губ., повіт, волость і село); 3) стан або 
походження до революції (з селян, міщан, дворян, купців, почесних 
громадян, духовного звання, військового стану тощо); 4) професія або 
спеціальність; 5) національність; 6) громадянство (підданство); 7) сімейний 
стан (неодружений, одружений, удовець); якщо одружений (заміжня), то 
де і на якій посаді працює дружина (чоловік); 8) освіта (перелічити всі 
навчальні заклади); 9) які знаєте мови, крім російської, і в якій мірі 
володієте ними; 10) чи жили за кордоном, де, скільки часу, причина 
повернення в Росію; 11) чим займалися за кордоном і на які кошти 
існували; 12) розміри доходу до революції і з яких джерел, якщо служба, 
то оклад, утримання на місяць; 13) професія батьків або осіб, які їх 
заміщають, та їхня адреса; 14) чи маєте рідних чи близьких знайомих за 
кордоном, де і чим займаються, коли і чому виїхали з СРСР (Росії) та їхня 
адреса; 15)  військова частина, останній чин і посада в старій армії; 16) чи 
служили ви у війську або в установах білих урядів (білих армій) і в якому 
чині (посаді), де і коли; чи були на території білих, коли, де і скільки часу; 
17) чи служили в Червоній армії, коли, де і на якій посаді (остання посада); 
18) ваше відношення до військової повинності у даний час: а) чи 
підлягаєте зарахуванню в Червону Армію; б) чи знаходитесь на обліку, 
коли і де були прийняті на облік, в) якщо зняті з обліку, коли і з якої 
причини; 19) зазначити докладно і точно, чим займалися, місце служби і в 
якості кого: а) до 1905 р.; б) з 1905 р. до березня 1917 р., в) з березня 1917 
р. до Жовтневої революції, остання посада; г) після Жовтневої революції 
по даний час (зазначити докладно у разі переміщення по службі); 20) до 
якої політичної партії належите, час вступу та № членського квитка; 21) чи 
були раніше у будь-яких політичних партіях, в яких саме, де, коли і 
причина виходу; 22) чи залучалися до суду, слідства, чи були 
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заарештовані, чи піддавалися покаранням судовому або в 
адміністративному порядку, коли, де і за що саме (до революції і після); 
23) чи брали активну участь в Жовтневій революції і громадянській війні, 
коли і в чому саме виявилася Ваша участь; 24) чи є Ви членом професійної 
спілки, якої, час вступу та № членського квитка; 25) чи працювали на 
шифрроботі (або секретній), коли, в яких установах і на яких посадах; 
26) хто Вас рекомендує; 27) місце проживання (точна адреса і № 
телефону)». 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 1-сп, арк. 266-268. 
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Додаток Д 
 

Анкета на оформлення допуску до державної таємниці до 
«Інструкції з секретного діловодства» від 2 січня 1940 року 

 
«1) прізвище, ім’я, по батькові (псевдонім). При зміні прізвища чи 

ім’я та по батькові, вказати старі та причини зміни; 2) час і місце 
народження старого (губ., повіт, волость і село) і нового (обл., край, район 
і село) районування; 3) походження (сословие) і соціальний стан; 
4) національність; 5) освіта (перерахувати всі навчальні заклади, із 
зазначенням їхнього місцезнаходження); 6) чи знаєте які-небудь мови, крім 
російської, які саме і в якій мірі володієте ними; 7) професія або 
спеціальність; 8) партійність і стаж (вказати час і місце вступу і номер 
членського квитка); 9) чи перебували раніше в яких бо політичних партіях, 
в яких саме, де, коли і причина виходу; 10) чи належали Ви і Ваші 
найближчі родичі до антипартійних угруповань, поділяли чи антипартійні 
погляди. 11) чи піддавалися партстягненням, яким, за що, коли, якою 
організацією; 12) чи приймали активну участь у Жовтневій революції і 
громадянській війні, коли, де і в чому саме була Ваша участь; 13) чи 
служили Ви в старій армії, коли, в якій частині, скільки часу, в якості кого 
й який мали чин; 14) чи служили Ви або Ваші родичі військах або 
установах білих урядів (білих армій), в якому чині (посада), де і коли; 
15) чи були Ви або Ваші родичі на території білих, де і скільки часу і чим 
займалися; 16) чи служили ви у Червоній армії, коли, де і на якій посаді 
(остання посада і звання); 17) ваше ставлення до військової служби в 
даний час; 18) чи залучалися до суду, слідству, чи були заарештовані, чи 
піддавалися покаранням у судовому порядку, коли, де і за що саме. Якщо 
судимість знята, то коли; 19) чи залучалися Ви до суду, слідству, чи були 
заарештовані, чи піддавалися покаранням у судовому або 
адміністративному порядку, коли, де і за що саме Ваші найближчі родичі; 
20) чи позбавлялися Ви або Ваші родичі виборчих прав. Якщо так, то хто 
саме, коли і за що; 21) сімейний стан (неодружений, одружений, вдів). 
Якщо вдів або розлучений, вказати ПІБ і національність колишньої 
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дружини (чоловіка); 22) прізвище (тепер і до шлюбу), ім’я та по батькові, 
рік і місце народження дружини (чоловіка), партійність і де працює; 
23) національність дружини (чоловіка); 24) підданство (громадянство) 
Ваше та дружини (чоловіка). Якщо перебували в іншому підданстві, то в 
якому саме і коли прийняти до громадянства СРСР або підданства Росії, 
(ви та ваша дружина (чоловік); 25) чи проживали Ви або Ваші родичі за 
кордоном; якщо так, то хто саме; коли і чому виїхали з СРСР, чим 
займалися і на які кошти існували, де і скільки часу перебували, причина 
повернення в СРСР; 26) чи маєте за кордоном родичів або близьких 
знайомих, де і чим вони займаються, коли і чому виїхали, їх прізвище, ім’я 
та по батькові та адреса; 27) чи маєте родичів або знайомих в іноземних 
місіях, представництвах або серед інопідданих, їх прізвище, ім’я, по 
батькові; 28) ваші батьки: а) прізвище, ім’я, по батькові (зазначити дівоче 
прізвище матері); б) час і місце народження; в) національність; г) чи 
володіли нерухомим майном, яким і де; д) чим займалися до революції і 
після; е) чим займаються і де знаходяться (точна адреса) в даний час. 
Навести окремо по батькові та матері; 29) батьки дружини (чоловіка): 
а) прізвище, ім’я, по батькові; б) час і місце народження; в) національність; 
г) стан і соціальне походження; д) володіли чи нерухомим майном, яким, 
коли і де; е) чим займалися до революції і після; ж) чим займаються і де 
знаходяться (точна адреса) в даний час. Навести окремо по батькові та 
матері; 30) прізвище, ім’я, по батькові, партійність, місце роботи і посада, 
місце проживання Ваших дорослих сестер, братів, синів і дочок; 31) ваше 
місце проживання (точна адреса та № телефону); 32) місця служби з 
початку самостійної роботи: установи, посади, з якого по який час, 
причина переходів. 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 10-сп, арк. 159-198. 
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Додаток Е 
 

Витяг з «Переліку найголовніших відомостей, що становлять 
державну таємницю» до «Інструкції з секретного діловодства» від 2 

січня 1940 року  
 
Розділ 1. Мобілізаційна підготовка – 11 пп., з них 7 «цілком 

таємних». 
Розділ 2. Військові питання – 24 пп., з них 11 «цілком таємних», 

зокрема: п. 12. Окремі вказівки і листування з підготовки театру 
військових дій та охорони прикордонної смуги; п. 13. Вказівки і 
листування з вивчення театру військових дій; п. 17. Відомості про потреби, 
чисельність та некомплект начскладу по РСЧА, РСВМФ, НКВС у цілому, 
по округу, флоту і спеціальностям; ті ж відомості за окремими військовими 
з’єднаннями, частинами, кораблями та установами – «таємно»; 
п. 18. Директиви та плани комплектування чергового призиву по округу, 
армії, флоту і звіти щодо них; ті ж відомості за окремими з’єднаннями, 
частинами, кораблями, установами – «таємно»; п. 22. Збірники дислокації 
частин округу, флоту за родами військ, військових з’єднань, баз і складів і 
окремі переліки частин; п. 23. Плани організаційних заходів і формування 
окремих частин, установ і закладів; п. 27. Матеріали і висновки з 
дослідного виробництва і випробуванню предметів озброєння; тактико-
технічні вимоги до нових зразків зброї та технічних засобів боротьби; 
п.30. Характеристики та описи предметів військової техніки, що 
перебувають на озброєнні РСЧА і РСВМФ – гриф секретності 
визначається НКО т НКВМФ; п. 33. Узагальнені відомості про політико-
моральний стан військових з’єднань, частин та установ РСЧА РСЧФ та 
НКВС; п. 35. Директиви, річні і п’ятирічні плани зборів з підготовки 
начскладу запасу і звіти з них. 

Розділ 3. Оборонне будівництво – 9 пп., з них 5 «цілком таємних», 
зокрема: п. 36. Проекти, креслення й описи сухопутних і морських 
укріплених районів, груп оборонних споруд (вогневих точок, батарей, 
укриттів, сховищ, командних пунктів, силових установок тощо), внутрішнє 
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їх обладнання та місця розташування; п. 37. Відомості та листування щодо 
плану і ходу робіт оборонного будівництва зі зведення сухопутних і 
морських укріплень районів і рубежів, кошториси та звіти, листування з 
питань заготівлі та поставки спецобладнання та спецматериалів; 
п. 38. Плани та звіти НДР з оборонного будівництву; проектні завдання, 
проекти, описи дослідних споруд, їх внутрішнього і бойового обладнання, 
звіти з проведених дослідів; п. 40. Генплани, креслення, фотознімки та 
описи військових аеродромів, складів артбоєприпасів, 
вогнехімвибухоскладів і складів бойового майна, а також дані щодо 
їхнього посилення і реконструкції.  

Розділ 4. Оборонна промисловість – 14 пп., з них 5 «цілком 
таємних», зокрема: п. 45. Плани капітального будівництва, розвитку та 
реконструкції оборонних підприємств і спеццехів цивільних підприємств з 
виробництва оборонної продукції: матеріальної частини артилерії, 
боєприпасів, пороху, вибухових, отруйних і димотворних речовин, літаків, 
авіамоторів, танків, військових кораблів тощо, а також дані про їх 
виконання; п. 50. Дані про випуск валової оборонної продукції в 
натуральному і ціновому вигляді; п. 51. Дислокація оборонних 
підприємств. 

Розділ 5. Промисловість і резерви – 13 пп., з них 2 пп. «цілком 
таємних»: п. 67. Місця розташування, генплани і потужності 
електростанцій, що мають спеціальне військове значення і все листування 
з них; п. 71. Розміри державного резерву всіх видів продукції. 

Розділ 6. Шляхи сполучень – 19 пп., з них 6 «цілком таємних», а саме: 
п. 72. Окремі вказівки і дані перспективних планів, річних програм і 
завдань капітального будівництва залізничних і шосейних доріг зі 
стратегічною метою; п. 73. Матеріали, що містять дані щодо максимальної 
пропускної здатності залізничної мережі на воєнний час; п. 74. Плани 
перевезень на воєнний час; п. 75. Плани охорони та оборони шляхів 
сполучення на воєнний час; п. 76. Плани відновлення та руйнування 
шляхів сполучення у воєнний час і листування з них; п. 77. Воєнно-
технічний опис шляхів сполучення та мережі зв’язку. 
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Розділ 7. Цивільний повітряний флот – 4 пп., з них один «цілком 
таємний»: п.91. Данні про чисельність матеріальної частини літаків і 
моторів, льотного та технічного складу цивільної авіації. 

Розділ 8. Протиповітряна оборона і воєнізована охорона – 9 пп., з 
них 6 «цілком таємних», зокрема: п. 95. Перелік пунктів, ділянок і об’єктів 
протиповітряної оборони (далі – ППО) союзного і республіканського 
значення; п. 96. Дислокація постів повітряного спостереження, оповіщення 
і зв’язку (ПСОЗ). Схеми зв’язку ПСОЗ; п. 97. Плани ППО пунктів, районів 
та окремих об’єктів. 

Розділ 9. Фінансові питання – 13 пп., з них 6 «цілком таємних», а 
саме: п. 104. Фінансування мобілізаційних заходів військових відомств, 
оборонної промисловості, оборонних та спеціальних об’єктів; 
п. 105. Питання емісії; п. 106.Стан і регулювання валютної каси 
Держбанку; п. 109. Скупка та реалізація благородних металів, коштовних 
каменів, інвалюти, а також регулювання їхнього ввозу та вивозу; п. 111. 
Питання грошової і валютної політики СРСР за кордоном. 

Розділ 10. Питання зовнішньої політики – 10 «таємних» пп. 
Розділ 11. Карти, геологія, метеорологія та гідрологія – 8 пп., з них 

один «цілком таємний», а саме: п. 132. Підготовка метеорологічного 
обслуговування зльоту частин військових повітряних сил і організація 
військової метеослужби на воєнний час. 

Розділ 12. Винаходи – 2 пп., з них 1 з грифом «цілком таємно – 
ТОС»: 135. Винаходи НДДКР, що вносять нові принципи в бойове 
озброєння армії і флоту або дають нові речовини військового значення 
(документам, що містять такі відомості надається гриф «цілком таємно – 
ТОС». 

Розділ 13. Різні питання – 9 пп., з них 2 «цілком таємних», а саме: 
137. Державні шифри, шифроване та розшифроване листування, 
листування щодо шифрів та шифрувальної роботи; 138. Відомості про 
контрольні та спеціальні радіостанції, їхня потужність, технічні 
характеристики. 

 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 15-сп, арк. 43-51. 
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Додаток Ж 
 

Витяг з «Переліку найголовніших відомостей, що становлять 
державну таємницю», затвердженого Постановою РМ СРСР від 1 

березня 1948 року № 535-204cc 
 
Розділ 1. Мобілізаційні питання та відомості про резерви – 9 питань 

(пп.). 
Розділ 2. Відомості військового характеру – 22 пп., зокрема: 

п. 10. Оперативні плани та пов’язані з ними заходи щодо підготовки країни 
в цілому та окремих театрів військових дій, у т. ч. військово-географічні та 
статистичні описи театрів військових дій; п. 14. Чисельність і 
характеристика призовних контингентів від району і вище; п. 15. Керівні 
вказівки з обліку та переобліку військовозобов’язаних; п. 20. Плани 
замовлень і заявки на предмети озброєння та військової техніки; п 22. Звіти 
та висновки з випробування та використання дослідних та 
експериментальних зразків озброєння і військової техніки; п. 23. Тактико-
технічні вимоги щодо нових зразків озброєння і технічних засобів війни, 
їхні описи, проекти та креслення; п. 26. Дані про аварійність засобів 
озброєння і бойової техніки по збройним силам у цілому, по родам військ, 
округам, флотам, арміям, флотиліям, з’єднанням і частинам; п. 28. Плани, 
креслення, фотографії, описи, а також дані про технічний стан озброєння 
та обладнання укріпрайонів, військово-морських баз, укріплених смуг і 
пунктів, окремих сухопутних і берегових оборонних спорудах, військових 
портів, морських, річкових і авіабаз, військових аеродромів і складів 
військового майна, озброєння та боєприпасів.  

Розділ 3. Відомості економічного характеру:  
А. Промисловість – 7 пп., зокрема: п. 32. Виробничі програми і 

потужності підприємств військової промисловості. Графіки, відомості про 
розміщення замовлень на військову продукцію в натуральному та в 
ціновому вигляді по СРСР, міністерствам, відомствам і промисловим 
підприємствам. Всі відомості, що стосуються технології виробництва 
військової промисловості, номенклатури виробів і виконання виробничих 
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програм; 33. Відомості про кількість робітників, службовців та інженерно-
технічних працівників підприємств військової промисловості. Б. Корисні 
копалини – 8 пп., зокрема: 39. Відомості про розміри покладів у надрах 
СРСР в цілому, республік, країв, областей, окремих родовищ, рудників і 
копалень, а також про абсолютний і процентний вміст в розсипах родовищ 
і в рудах кольорових, рідкісних і благородних металів, розсіяних елементів 
і дорогоцінного каміння; 46. Відомості і матеріали про виробниче 
отримання плутонію та нептунію та інших трансуранових елементів. 

В. Сільське господарство – 6 пп., зокрема: 47. Оцінка стану посівів з 
визначенням очікуваної врожайності в абсолютних цифрах по зерновим, 
бавовні, льону, коноплі, кок-сагизу… від області і вище, а також відомості 
про погіршення видив на врожай. 

Г. Транспорт і зв’язок – 17 пп., зокрема: п. 53. Відомості про 
вишукування і нове будівництво залізничних і шосейних доріг 
стратегічного значення, про будівництво обхідних та під’їзних шляхів до 
військових об’єктів. 

Розділ 4. Фінанси – 11пп., зокрема: п. 70. Кредитування і касові 
плани Держбанку СРСР, розрахункові та платіжні баланси СРСР; 
п. 71. Матеріали та розрахунки з питань випуску грошей і грошового обігу; 
п. 72. Валютні плани та їхнє виконання, відомості про стан валютних 
фондів, відомості про капітальні вкладення СРСР за кордоном; 
п. 73. Плани, розрахунки та звіти з ввезення і вивезення товарів з СРСР. 
Плани, розрахунки та звіти щодо постачання товарів у рахунок репарацій; 
п. 74. Матеріали та фінансові розрахунки, пов’язані з переговорами та 
угодами СРСР з іноземними державами. 

Розділ 5. Зовнішня політика та зовнішня торгівля – 9 пп., 
зокрема: п. 81. Відомості, що стосуються переговорів, зносин і угод 
СРСР з іноземними державами, що не містяться в офіційних 
опублікованих даних. 

Розділ 6. Питання науки і техніки – 19 пп., з них:  
А. Відомості з питань атомної енергії – 2 пп.: п. 90. Відомості, що  

дають можливість прямо і побічно встановити рівень на якому знаходяться 
в СРСР роботи у галузі дослідження енергії атомного ядра, а також всі 
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відомості про видобуток, отримання і використання атомної сировини; 
п. 91. Відомості про наявність та діяльність науково-дослідних та інших 
установ, що займаються проблемами атомної енергії та розщеплення 
атомного ядра. 

Б. Відомості про вітчизняну радіолокаційну техніку – 3 пп., зокрема: 
п. 92. Відомості про дислокацію і найменування радіолокаційних 

науково-дослідних установ, підприємств з виготовлення радіолокаційної 
техніки і дані про розміри радіолокаційної техніки, що випускається ними. 

В. Відомості про вітчизняну реактивну техніку – 2 пп. 
Г. Відомості про відкриття та винаходи – 6 пп., зокрема: 

п. 97. Відкриття, винаходи і технічні удосконалення, дослідні 
експериментальні та дисертаційні роботи, що мають військове, а також 
велике наукове значення у галузі сучасної фізики радіотехніки та 
реактивної техніки. 

Д. Відомості з картографії, геології, гідрології – 6 пп. 
Розділ 7. Відомості про Арктику – 6 пп.: п. 109. Зведені дані про 

розміщення, будівництво, потужності підприємств чорної і кольорової 
металургії, нафтовидобувної та нафтопереробної промисловості, 
підприємств вугільної промисловості та синтетичного пального в Арктиці, 
а також зведені дані про кількість випущеної ними продукції (у.т.ч. у 
районі Дальбуду); п. 110. Всі відомості про дослідження, що проводяться в 
наукових або промислових цілях у всіх районах Радянської Півночі; 
п. 111. Всі відомості про особливі методи боротьби з явищами вічної 
мерзлоти, про досягнуті результати і технічні пристосування зі зведення 
споруд у районах вічної мерзлоти; п. 112. Всі дані про схему організації 
постачання баз і портів Північного морського шляху рідким пальним і 
вугіллям, а також відомості про запаси портових баз і складів та їхні 
можливості для постачання суден і флоту на всьому протязі 
Північморшляху; п. 113. Висновки та результати досліджень з 
аеронавігації у високих широтах Арктики; п. 114. Всі відомості про 
навігаційні льодові умови і льодові обстановки. 

Розділ 8. Різні відомості – 10 пп.: п. 115. Державні шифри, 
шифроване і розшифроване листування про шифри і шифрувальну роботу; 
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п. 116. Відомості у справах спеціальних переселень, річні плани 
переселення і листування, що розкривають обсяг переселення; 
п. 117. Зведені дані, що характеризують стан злочинності, надзвичайних 
подій і судимостей по СРСР і союзним республікам в цілому, краям і 
областям, а також по збройним силам, транспортним відомствам і 
Міністерству зв’язку; п. 118. Матеріали та акти про великі аварії і 
катастрофи в промисловості і на транспорті, зловмисні дії і напади на 
об’єкти, стихійні лиха у сільському і лісовому господарстві; 
п. 119. Розрахункові дані про чисельність населення по СРСР в цілому, по 
союзним і автономним республікам, краям і областям, а також дані про 
склад населення за статтю та віком в цілому по СРСР, по союзним і 
автономним республікам, краям і областям; п. 120. Відомості про 
народжуваність і смертність населення в цілому по СРСР і по союзним 
республікам, краям і областям; п. 121. Відомості про масові отруєння та 
спалахи епідемічних захворювань населення..., всі відомості про 
захворювання чумою і холерою; п. 122. Дані про контингенти 
військовополонених, в’язнів і спецпереселенців як по СРСР, республікам, 
краям, областям, так і по таборам, в’язницям, колоніям і місцям 
спеціальних поселень, зведені дані про дислокацію таборів, тюрем, 
колоній і місць спецпоселень; п. 123. Дані про плани та всіх заходи щодо 
забезпечення місцевої ППО, протихімічної оборони і протипожежної 
охорони міст, промислових, оборонних і спеціальних об’єктів (згідно з 
переліком, затвердженим РМ СРСР); п. 124. Відомості про кількість 
вибухових речовин (ВР), що використовується промисловістю СРСР, як в 
цілому, так і за окремим галузями. Дані про дислокацію баз зберігання  ВР, 
кількість ВР, що зберігаються на базах та про їхнє транспортування. 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 20-сп, арк. 27-34. 
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Додаток З 
 

Анкета на оформлення допуску до державної таємниці до 
«Інструкції із забезпечення збереження державної таємниці в 

установах і на підприємствах СРСР», затвердженої Постановою РМ 
СРСР від 1 березня 1948 року № 535-204cc 

 
«1) прізвище, ім’я, по батькові. Коли і де змінювали прізвище або 

ім’я та по батькові, перерахувати їх і вказати причини зміни; 2) рік, місяць, 
число народження; місце народження за новим найменуванням і 
адміністративним поділом старого і нового районування; 
3) національність, рідна мова; 4) громадянство (підданство). Якщо раніше 
перебували в іншому громадянство або підданстві, вказати в якому саме, 
коли прийняті до громадянства СРСР і якими документами оформлено; 
5) соціальне походження, соціальний стан і Ваше основна професія 
(спеціальність); 6) чи перебуваєте членом або кандидатом ВКП(б), членом 
ВЛКСМ, з якого часу, якою організацією прийняті і № квитка; 7) чи 
перебували раніше у ВКП(б), ВЛКСМ, скільки часу, де коли і з яких 
причин вибули; 8) чи піддавалися партійним, комсомольським стягненням 
за час перебування у ВКП(б), ВЛКСМ, коли і за що. Якщо партійно-
комсомольські стягнення зняті, то вказати коли, де і ким; 9) чи були 
коливання у проведенні лінії ВКП(б), чи брали участь в опозиціях, в 
антипартійних угрупованнях, коли. Де і в яких; 10) чи перебували в інших 
партіях, в яких саме, з якого і по який час, де; 11) освіта: загальна, 
спеціальна, партійна, військова; 12) чи маєте наукові праці, винаходи, які, 
час видання. Вчений ступінь; 13) членом якої профспілки перебуваєте, з 
якого часу; 14) якими іноземними мовами володієте і в якій мірі (пишете, 
читаєте, розмовляєте вільно або зі словником); 15) якщо Ви або Ваші 
найближчі родичі були під судом або слідством, то коли, де, ким і за що 
були засуджені, на який строк і де відбували покарання; 16) якщо Ви або 
Ваші найближчі родичі були засуджені, але судимості зняті, або якщо по 
суду виправдані, або справу припинено за відсутністю складу злочину – 
повідомте, коли, за що, ким залучалися, чиє остаточне рішення у справі 
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винесено; 17) чи позбавлялися Ви або Ваші найближчі родичі права 
голосу, коли і за що; 18) чи були Ви або Ваші родичі за кордоном; де, 
скільки часу, коли і з якою метою виїхали, чим займалися і на які кошти 
існували, коли і з якої причини повернулися; 19) чи маєте родичів за 
кордоном, де, з якого часу, хто (ПІБ і ступінь споріднення), чим 
займаються, чи маєте ви з ними зв’язок; 20) чи маєте Ви родичів або 
знайомих в іноземних посольствах, місіях, представництвах, фірмах або 
серед інопідданих. Вкажіть їх прізвища, імена, по батькові, рік і місце 
народження; 21) чи служили в Червоній армії, коли, де і на якій посаді. Чи 
приймали участь у Вітчизняній війні. Ваше ставлення до військової 
служби в даний час, де і за якою військово-обліковою спеціальністю 
перебуваєте на військовому обліку; 22) ваша громадська робота (партійна, 
радянська, профспілкова); 23) чи маєте нагороди (які, за що, від кого); 
24) чи знаходилися Ви і Ваші найближчі родичі на території окупованої 
німецько-фашистськими загарбниками та їхнімі союзниками, коли, скільки 
часу, де працювали в цей період і в якості кого; 25) чи служили Ви або 
Ваші найближчі родичі в білій армії, в яких частинах, де і коли, останній 
чин і посада, чи брали участь в боях проти Червоної армії, де і коли; 26) чи 
були в полоні, в оточенні або інтерновані в період Вітчизняної війни проти 
німецьких окупантів, де, коли, за яких обставин, з якої частини РСЧА 
потрапили в полон, в оточення або були інтерновані; 27) ваш сімейний 
стан; 28) прізвище, ім’я, по батькові, рік і місце народження, 
національність, партійність дружини (чоловіка), чим вона (він) займається, 
де і на якій посаді працює. Вкажіть прізвище, імена та по батькові, рік і 
місце народження колишніх дружин (чоловіків), їхнє місцезнаходження і 
чим вони займаються; 29) громадянство Вашої дружини (чоловіка). Якщо 
раніше перебували в іншому громадянство або підданстві, вкажіть в якому 
саме, коли прийняті до громадянства СРСР і якими документами 
оформлені; 30) батьки: а) ПІБ; б) час і місце народження; 
в) національність; г) володіли чи нерухомим майном, яким і де; д) чим 
займалися до революції і після; е) чим займаються і де знаходяться (точна 
адреса) в даний час батько, матір; 31) теж саме щодо батьків дружини 
(чоловіка); 32) ПІБ, рік і місце народження, партійність, місце роботи і 
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посада, місце проживання Ваших дорослих сестер, братів, синів і дочок; 
33) ваше місце проживання (точна адреса та № телефону); 34) місця 
служби з початку самостійної роботи. 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 22-сп, арк. 11–52. 
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Додаток К 
 

Витяг з «Переліку відомостей, заборонених до опублікування у 
відкритому друці і на радіо», затверджений Головлітом СРСР у січні  

1949 року  
 
Розділ перший. Мобілізаційні питання та відомості про резерви – 

15 параграфів (пп.). 
Розділ другий. Відомості воєнного характеру: 
1. Збройні сили СРСР: а) відомості про оперативні плани – 3 пп.; 

б) чисельність і організація – 10 пп.; в) дислокація – 2 пп.; г) озброєння – 
21 пп.; д) бойова підготовка – 6 пп.; е) дисципліна – 8 пп.; ж) матеріальне і 
фінансове забезпечення – 4 пп.; з) прикордонні і внутрішні війська МВС і 
МДБ – 4 пп.; і) цивільний повітряний флот – 13 пп.  

2. Організації, що сприяють збройним силам (ДТСАВ, ДТСФЛОТ, 
СТЧХ і ЧП) – 9 пп. 

3. Відомості про Вітчизняну війну – 19 пп.; 
Розділ Третій. Відомості економічного характеру: а) військова 

промисловість –13 пп.; б) цивільна промисловість – 19 пп.; в) корисні 
копалини та технології їхньої переробки – 11 пп.; г) сільське господарство 
– 17 пп.; д) залізничний транспорт і шосейні дороги – 21 пп.; е) водний 
транспорт – 8 пп.; ж) зв’язок – 9 пп.; з) будівництво – 15 пп.; 

Розділ Четвертий. Фінанси – 15 пп. 
Розділ П’ятий. Зовнішня політика і зовнішня торгівля – 16 пп. 
Розділ Шостий. Питання науки і техніки: а) відомості з питання 

атомної енергії – 3 пп.; б) відомості про радіолокаційну техніку – 5 пп.; 
в) відомості про реактивну техніку – 4 пп.; г) відомості про відкриття та 
винаходи – 9 пп.; д) геологія – 4 пп.; е) метеорологія, аерологія, 
агрометеорологія, гідрологія суші, гідрометеорологія моря і земний 
магнетизм – 7 пп.  

Розділ Сьомий. Картографія – 6 пп.; 
Розділ Восьмий. Особливі райони (відомості про Арктику і райони 

Дальбуду) – 18 пп. 
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Розділ Дев’ятий. Санітарні та ветеринарні питання – 15 пп. 
Розділ Десятий. Різні відомості – 29 пп. 
До основного Переліку додавались: 
1. Перелік установ, з’єднань і частин збройних сил, про склад і 

організацію яких дозволяється згадувати у відкритій пресі у зазначених 
межах. 2. Перелік штабів, з’єднань, частин, кораблів і гарнізонів, 
дозволених до опублікування у відкритій пресі із зазначенням пункту або 
району дислокації (наприклад дозволялось згадувати, що штаб КВО 
знаходиться у Києві) 3. Перелік установ та органів МВС СРСР, 
найменування та дислокація яких відкрита до згадки у пресі та по радіо. 
4. Перелік озброєнь та інженерної техніки Збройних сил, дозволених до 
відкритої згадці в друку, без приведення характеристик. 

Можна згадувати, що існують гвинтівки та карабіни, револьвери та 
пістолети, патрони та міни, гармати, біноклі, компаси, як такі без марок і 
калібрів; літаки: Як-1, Як-6, ЛА-5, ІЛ-2, УТ-1, ПО-2, УТ-2, Щ-2, СБ, МІГ-3, 
ПЕ-2, планери, парашути без вказівки марок і характеристик; танки Т-60, 
Т-70, КВ, Т-34, ІС; торпеди, міни (без зазначення марок і зразків), запальні 
пляшки (без зазначення рецептури), димові шашки, протигази. 5. Перелік 
аеродромів, крім розташованих у республіканських і обласних центрах, які 
дозволялось згадувати (в Україні – У Маріуполі та Старобельску). 
6. Покажчик мінералів про які (дислокація, запаси, видобуток, пошук 
тощо) забороняється публікувати будь-які відомості. Зокрема заборонялося 
згадувати про такі мінерали, як Вальпургіт, Джалмаїт, Тухоліт, Ортіт, 
Тюямуніт, Ешиніт та сотні інших мінералів відомих тільки фахівцям. 
7. Перелік прикордонних басейнів морів та рік у т. ч. Чорноморський, 
Азовський, Дніпровський, Дніпро-Двінський на всьому протязі течії, 
Дунайській, в частині, прилеглої до території СРСР. 8. Території 
особливих районів гідрометеослужби, районів радянської Арктики і 
Дальбуду. 

 
 
Джерело: ГДА СБУ, ф. 9, спр. 20-сп, арк. 90-150. 

 


