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understanding values, especially given the possibility of raising the subject of history and culture. The 

author also highlights the gaps between these politicians that their features. 
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ДЕМОГРАфІЧНІ ПРОЦЕСИ НА ДОНБАСІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х –
НА ПОЧАТКУ 50-Х РОКІВ ХХ СТ. 

 
Спрямування демографічних процесів на Донбасі визначалося прагненням радян-

ського уряду якомога швидше відновити промисловість регіону, зруйновану під час війни 
з Німеччиною та її союзниками. Для залучення працівників до робіт по відбудові вико-
ристовувалися зовнішні міграції населення, які здійснювалися за рахунок проведення 
оргнаборів, депортацій, спрямування репатрійованих та інтернованих, розконвойованих 
та амністованих осіб. Крім того, для роботи на Донбасі залучалися відносно великі кон-
тингенти військовополонених та в’язнів. 

Зосередження у регіоні великої кількості представників різних етнічних груп в умо-
вах зростаючого рівня урбанізації створювало умови як для співпраці між ними, так і 
для загострення міжетнічних конфліктів. Необхідність забезпечити плідну співпрацю 
великої кількості робітників тягнула за собою використання різних методів закріплення 
переміщеного населення на новому місці проживання. Цей процес супроводжувався 
шаленою агітаційною кампанією, що мала на меті закріпити у свідомості населення 
Донбасу уявлення про край, як про передовий регіон у справі будівництва майбутнього 
комуністичного суспільства. 

Окремі аспекти означених проблем висвітлено на сторінках наукових досліджень. 
Так, дисертацію М. А. Алфьорова [1] присвячено дослідженню міграційних процесів та їх 
впливу на соціально-економічний розвиток Донбасу в 1939 – 1959 рр. В дослідженні пока-
зано формування основних засад міграційної політики та її реалізація в Донбасі, вплив 
на соціально-економічний розвиток і стан населення напередодні Великої Вітчизняної 
війни. Виявлено особливості міграційних процесів в Донбасі під час Великої Вітчизняної 
війни, наслідки воєнної депопуляції населення для демографічного та соціально-еконо-
мічного розвитку регіону, встановлено взаємозв’язок і взаємовплив зовнішніх міграцій 
та соціально-економічного розвитку регіону, розкрито методи здійснення міграційної 
політики в Донбасі. М. К. Лобода [2] виявила особливості використання трудових ресурсів 
у відбудові важкої промисловості України, наголошуючи, що проведення масштабних 
відбудовчих робіт проводилося із широким використанням насильницьких методів для 
залученням працівників. 

Стратегічне значення ресурсів Донбасу для ведення бойових дій та розвитку госпо-
дарства країни було причиною надзвичайної зацікавленості радянського уряду у відбу-
дові його промисловості. Вже у перші місяці після звільнення Донбасу до регіону були 
спрямовані відбудовчі загони з молоді – учнів шкіл ФЗН та ремісничих училищ для від-
будови підприємств Донбасу. Постанова РНК УРСР «Про організацію видобутку вугілля 
і відбудову шахт Донбасу» від 15 лютого 1943 р. і Постанова ДКО «Про відбудову вугіль-
них шахт Донбасу» від 22 лютого 1943 р. передбачали, з огляду на бойові дії, виконання 
відбудовчих робіт місцевими робітниками та службовцями. Однак мобілізація місцевих 
працівників проходила із великими труднощами і не могла забезпечити прискорену від-
будову підприємств і шахт. Це призвело до масштабного залучення працівників з-поза 
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меж Донбасу, що призводило до зміни складу населення та розширення мережі і меж 
населених пунктів. 

26 жовтня 1943 р. було прийнято постанову ДКО «Про першочергові заходи з відбу-
дови вугільної промисловості Донбасу», що зобов’язувала РНК УРСР, ЦК КП(б)У та інші 
установи мобілізувати для робіт з відбудови шахт 125 тис. осіб із числа працездатного 
сільського населення, у тому числі 100 тис. чоловік з УРСР. Протягом жовтня-листопа- 
да 1943 р. НКО мав мобілізувати 50 тис. призовників старшого віку для проведення робіт 
по відбудові шахт Донбасу [3, спр. 48, арк. 9, 156, 213]. Чисельність населення Донбасу на 
грудень 1943 р. досягла 25 774 007 осіб. У Сталінській області на 1 грудня 1943 р. нарахову-
валося 1 577 603 чол. Протягом грудня 1943 р. до області прибуло 123 303 особи. Загальна 
чисельність жителів області склала 1 701 306 осіб (54,8 % від чисельності населення області 
у 1941 р.), з цієї кількості людей 1 144 587 чол. проживали у сільській місцевості. До січ- 
ня 1944 р. на підприємства вугільної промисловості було мобілізовано зі Сталінської 
області – 36 946 чол., Сумської – 647 чол., Миколаївської – 1 820 чол., Запорізької – 
1 530 чол. [4, спр. 398, арк. 17]. Але ця кількість робітників не могла забезпечити потреби 
Донбасу у робочій силі. Екстенсивний розвиток промисловості, вкрай низький рівень 
механізації виробництва зумовлювали зростаючу потребу у працівниках. 

Загостренню соціальних конфліктів сприяло прибуття переселенців із західно-
українських областей та з територій, що відійшли до Польщі. Ці конфлікти спалаху-
вали в умовах нестачі житлової площі. Їх посилення обумовлювалося формуванням 
радянською пропагандою негативного образу західноукраїнських жителів в умовах 
протистояння з УПА. 

З квітня до вересня 1945 р. в Донбас прибуло близько 4,3 тис. родин українського 
населення з земель, що відійшли до Польщі. На 1 липня 1948 р. з Ворошиловградської 
області вибуло за дозволом 70 родин у складі з 385 осіб, у той же час без офіційного дозво-
лу виїхали 1 019 родини, в яких нараховувалося 4 762 особи, або 75,6 % всіх прибулих в 
область. Залишилися на новому місці проживання 289 родин, які нараховували 1 170 осіб. 
Із Сталінської області на цей же час за дозволом вибуло 65 родин, в яких було 259 осіб, 
а без дозволу 2 301 родина у складі 16 282 особи (75,5 %), віддали перевагу новому місцю 
проживання 678 родин, які нараховували 2 660 осіб. На 1 січня 1949 р. з Ворошиловград-
ської області без дозволу вибуло 4 736 осіб (74,8 % вибуття), у той же час з дозволу зали-
шили територію області 70 родин (383 особи). На території області залишилося 270 родин 
колишніх переселенців з території Польщі у складі 1 196 осіб. На території Сталінської 
області було зафіксовано, що без дозволу залишила місця проживання 2 291 родина 
(16 342 особи), або 75,2 %. [5, спр. 29, арк. 123] 

Значна частина переселенців скаржилася на незадовільні житлово-соціальні умови 
на місцях поселень. Цих людей найчастіше підселяли до помешкань місцевих колгосп-
ників, частина яких негативно сприймала зміну умов проживання, що призводило до 
конфліктів із переселенцями [5, спр. 28, арк. 17 – 18]. Звичайно, житлові умови визна-
чалися складними реаліями воєнного та повоєнного часу, але частина будинків, офіцій-
но споруджених для переселенців, передавалася місцевим чиновникам, які самовільно 
розпоряджалися спорудженою житловою площею. Велика частина вцілілих помешкань 
була самовільно привласнена місцевими жителями Сталінської та Ворошиловградської 
областей, причому деякі з будинків призначалися для переселенців і враховувалися у 
планах по їх розміщенню на нових територіях. У звітній документації радянських орга-
нів відзначалося, що у випадку розміщення прибулих у будинках відповідно до плану, 
це вдалося б зробити у повному обсязі. Але місцеві колгоспники відмовлялися передати 
захоплене житло [5, спр. 28, арк. 70]. 
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Співставлення даних щодо кількості підготовленої і переданої переселенцям житлової 
площі із кількістю переселенців з польських земель приблизно відповідає числу осіб, що 
залишилися на постійне проживання на донбаських землях. Більша частина переселенців 
віддала перевагу поверненню на територію західноукраїнських областей. Незадовільні 
побутові умови, загострення конфліктів із місцевими жителями були причиною того, що 
впродовж другої половини 1940-х років значна частина (близько 70 % прибулих) пере-
селенців повернулася до західноукраїнських областей. 

Впродовж голоду 1946 – 1947 рр. Донбас з гарантованим забезпеченням робітни-
ків підприємств продовольчими товарами приваблював працівників. Протягом другої 
половини 1946 р. до регіону прибувало 22 – 32 тис. осіб щомісяця, а у першій половині 
1947 р. – 15 – 25 тис. осіб щомісячно. 21 травня 1947 р. було прийнято постанову Ради 
Міністрів СРСР «Про порядок проведення організованого набору робітників», згідно з 
якою голови колгоспів повинні були надавати допомогу уповноваженим з оргнабору у 
колгоспах, не перешкоджати колгоспникам виїжджати разом з родинами. Членам родин 
вербованих робітників надавалися певні пільги. У розпал голодомору 1947 р. чисельність 
прибулих дещо зменшилася, але і при цьому досягла у Ворошиловградській області 
151 330, [3, спр. 118, арк. 68, 122, 179, 232] а у Сталінській – 258 271 особи [3, спр. 119, 
арк. 41, 98, 154, 289]. У першу чергу це були молоді люди, мобілізовані до шкіл ФЗН і 
ремісничих училищ та за оргнаборами, які прибували на відбудову шахт, металургійних 
та коксохімічних заводів. 

Гостра нестача трудових ресурсів зумовила залучення жінок до робіт, пов’язаних із 
важкою фізичною працею. У 1947 р. у вугільній промисловості республіки працювали 
35,5 % жінок. Відсутність соціально-побутових умов та тяжкі умови праці, особливо у 
вугільній промисловості, призводили до великої плинності робітничих кадрів і населення. 
Тільки з комбінатів «Сталінвугілля» і «Артемвугілля» в 1947 р. вибуло більше 117 тис. осіб, 
у т. ч. 12 тис. молодих робітників, які закінчили школи ФЗН. Знизити рівень плинності 
робітників мало застосування моральних стимулів, у т. ч. встановлення Дня шахтаря, 
медалі «За відбудову шахт Донбасу» та ін., а також заходи боротьби з дезертирством: 
розшук і повернення дезертирів на підприємства, притягнення їх до кримінальної відпо-
відальності та ін. Це дозволило зберегти перевагу чисельності прибулих до регіону над 
чисельністю вибулого населення [1, с. 13]. 

У 1948 р. 72 % усіх прибулих до Ворошиловградської області склали мешканці Украї-
ни, 17,6 % – Російської Федерації, 2,3 % – Молдавії, 2,5 % – БРСР. У 1949 р. до Вороши-
ловградської області прибуло 181 067 осіб, а до Сталінської – 306 701 особа. При цьому 
58,3 % прибули до Ворошиловградської області з УРСР, 32 % – з Російської Федерації, 
2,9 % – з Молдавії, 2,6 % – з БРСР, а до Сталінської – 65,7 % з УРСР, 33,2 % – з Росій-
ської Федерації, 1,1 % – з Білорусії. Переважну більшість прибулих склали мобілізовані 
до ФЗН та ремісничих училищ та за оргнаборами [6, спр. 125, арк. 9, 156, 213]. У 1949 р. на 
підприємствах вугільної промисловості України план по оргнаборам виконано на 99,4 %, 
металургійної – на 99,3 %, хімічної – 99,3 %, електроенергетики – 92,7 % [2, с. 14]. 

Не зважаючи на значний рівень плинності кадрів відповідно до таємних матеріалів 
по визначенню видобутку та якості вугілля по Донбасу у 1949 р., підготовлених головою 
Півдглавкоксу А. Г. Пахомовим, по Донбасу видобуток вугілля досяг у 1949 р. 95,2 % до- 
воєнного [7, спр. 906, арк. 10]. 

Величезний рівень плинності кадрів на Донбасі у перші повоєнні роки становив 
значну перешкоду на шляху відбудови промисловості. Відповідно до матеріалів началь-
ника статуправління В. Бурліна щодо результатів виконання плану капітальних робіт по 
міністерству вугільної промисловості УРСР за 1949 рік однією з основних причин неза-
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довільного виконання плану по зростанню продуктивності праці залишалася саме велика 
плинність кадрів. По тресту Сталіншахтвідновлення прибуло робітників 12 995, вибуло 
7 222; по тресту Артемшахтвідновлення прибуло 7 037 чол., вибуло 6 459 осіб; по тресту 
Чистяківшахтвідновлення прибуло 4 490 чол., вибуло 3 969 чол. ; по тресту Сталіншахт-
буд прибуло 8 977 чол., вибуло 6 671 чол. ; по тресту Донвугіллязбагаченнябуд прибуло 
5 446 чол., вибуло 4 067 чол. По Тресту Краснопроміньшахтвідновлення вибуло 55,1 % 
середньостатистичної чисельності робітників, причому самовільно залишили роботу 
1 770 чол. або 39,4 %. По тресту Ворошиловградвідновлення за 1949 р. вибуло 4 300 чол. 
(36,4 %), причому самовільно залишили роботу 1 300 чол. (30,2 %). Основною причиною 
великої плинності кадрів, на думку урядовця, залишалася незадовільна організація жит-
лово-побутових умов для молодих працівників. В. Бурлін вказував, що Трести Донвугіл-
лязбагачення, Сталіншахтвідновлення, та Артемшахтвідновлення протягом 1949 р. не 
побудували жодного житлового будинку [6, спр. 125, арк. 33]. 

Якість житлового будівництва для працівників Донбасу все ще перебувала на неви-
сокому рівні. Так, перевіркою комісії Державного архітектурно-будівельного контро-
лю встановлено, що за 1950 р. у м. Сталіно з 74 тисяч м кв. введеного в експлуатацію 
житла, 55 тисяч м кв. були зі значними недоробками, у Макіївці також зафіксували 37 із 
56 тисяч м кв. виконаних на недостатньому рівні [7, спр. 906, арк. 17]. 

На початку 1950-х рр. у зв’язку із успішним пошуком нових вугленосних шарів у 
вугільній галузі проблема кадрового голоду залишалася досить гострою. Збільшення 
видобутку вугілля екстенсивним шляхом здійснювалося шляхом додаткового залучення 
робітничих кадрів. Здешевлення робочої сили досягалося, як і у попередні роки, в тому 
числі й за рахунок відсутності належних соціально-побутових умов для працівників 
[8, с. 39]. Депортації населення, праця військовополонених та в’язнів великою мірою 
втратили своє значення у забезпеченні потреби підприємств у робочій силі. Основним 
засобом поповнення трудових ресурсів залишалися оргнабори. 

У межах здійснення оргнаборів в 1950 р. до Ворошиловградської області прибуло 
146 307, а до Сталінської – 290 507 осіб [3, спр. 236, арк. 237]. У 1951 р. до Ворошилов-
градської області прибуло 160 285, а до Сталінської – 326 112 осіб [3, спр. 286, арк. 37]. 
До Сталінської області з областей України прибуло 221 115 осіб, або 67,9 % від загальної 
чисельності прибулих. З областей Російської Федерації – 89 633 особи, або 27,5 %, а з 
14 інших республік СРСР – 14 723 особи, або 4,6 %. З 221 115 осіб, що прибули з України, 
у межах області перемістилося 94 738 осіб, або 42,8 %, з них – 74 119 у містах області і 
18 612 із сіл до міст області. У 1950 р. у Ворошиловградській області механічний приріст 
населення склав 47 635 осіб, 65,7 % з яких прибули з областей України, 33,2 % – Росії, 
1,1 % – Білорусі, представники інших республік давали негативний показник механічного 
приросту населення: Молдови – 0,3 %, Казахстану – 1,6 %. 

На рубежі 1950-х років до Донбасу продовжували прибувати переселенці з терито-
рії західноукраїнських областей. Але характер їх переселення було змінено. Попередні 
депортації (окрім переселення мешканців з території прикордонних областей, рішення 
про яке було прийняте у 1934 р., а переміщення людей відбулося у 1935 р.) передбачали 
переміщення людей на нове місце роботи в основному без перевезення їхнього майна. 
Фактично для переселенців, переміщених з території західних областей України до 
східних залишалася можливість повернутися до попереднього місця проживання (для 
населення, яке проживало на території західноукраїнських земель, що входили до скла-
ду УРСР) або регіону (для осіб, які були переміщені з територій, що увійшли до складу 
Польщі). Це повернення рідше здійснювалося відповідно до дозволу радянських органів 
у випадку неможливості забезпечити переселенцям задовільні умови проживання, але 
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частіше воно відбувалося самовільно. У багатьох випадках повернення працівників зі 
сходу країни супроводжувалося поширенням ними негативних вражень про стан справ на 
східноукраїнських територіях. Ці факти ставали додатковим стимулом для продовження 
боротьби УПА проти радянської влади. 

Тому на рубежі 1950-х років переселенців із західноукраїнських земель в основному 
переміщували з їхнім майном, частково перевозячи розібрані будинки. Метою було обме-
ження можливості для повернення на попереднє місце проживання. Однак сприйняття 
місцевими жителями осіб, що прибували із західноукраїнських областей під впливом 
радянської пропаганди іноді було досить ворожим, що породжувало гострі конфлікти. 

На 1 січня 1950 р. до Ворошиловградської області прибуло 109 сімей у кількості 
384 особи; до Сталінської 633 сім’ї у кількості 2700 чол. [6, спр. 94, арк. 12]. У 1951 р. від-
булася остання депортація українського населення з земель Західної України, частка з 
яких була переселена до Донбасу. Вона стала останнім найяскравішим проявом продов-
ження міграційної політики воєнно-адміністративними методами, але водночас засвід-
чувала, що старі методи здійснення міграційної політики себе вичерпали. Влітку 1951 р. 
до Сталінської області було переселено 1962 родини, які розселили по 50 – 100 родин у 
селах області [3, спр. 186, арк. 326]. 

Мали місце факти обмеження місцевими керівниками спроб селян самостійно обла-
штувати місця проживання, коли у них відбиралися будівельні матеріали. Нецільове 
використання коштів, виділених на облаштування переселенців призводило до конфлік-
тів з місцевими органами влади. Переселенці часто отримували помешкання без даху 
та вікон. Продукти харчування нерідко не видавалися. Багато переселенців не могли 
використовувати наданого урядом кредиту на купівлю худоби чи будівництво будинків, 
оскільки бухгалтери колгоспів не розглядали поданих заяв. Траплялися випадки, коли 
переселені мешканці закінчували життя самогубством. Мотивацією у такому разі, від-
повідно до передсмертних записок, була неможливість прогодувати сім’ї на новому місці 
проживання та труднощі із поверненням до попередніх домівок [6, спр. 106, арк. 2]. 

Можна стверджувати, що на Донбасі формування радянської ідентичності у по- 
воєнний період поглиблювалося під впливом пропагандистської кампанії, спрямованої на 
дискредитацію вояків УПА. УПА, борючись після 1944 р. з радянським режимом, автома-
тично воювала зі східними українцями, які становили значну частку цієї системи. Отже, 
не тільки західні українці можуть нарікати на злочини радянської системи в повоєнній 
Західній Україні, але й східні українці через родинну історію «відчули» тієї кривди, яку 
їм завдав український визвольний рух. 

Негативні оцінки діяльності українських національних сил призводили до поширення 
негативізму у оцінках жителями Донбасу всього західноукраїнського населення, яке в 
уяві робітників стало все більше протиставлятися жителям східноукраїнських територій. 
Відображенням цього стали сутички (іноді навіть збройні) між молодими шахтарями і 
робітниками та переселенцями, які прибували з території Західної України. Причому у 
бесіді з робітниками, що ініціювали бійку, вияснилося, що вони вороже ставляться до 
прибулих із західних областей України на підставі того, що всі вони «бандерівці, націона-
лісти, які вбивають росіян». Інформацію про вбивства росіян вони отримали з листів своїх 
товаришів, які жили у Західній Україні. У цих листах всі мешканці західноукраїнських 
земель характеризувалися як націоналісти, які убивають росіян і українців, що приїхали 
із східноукраїнських областей [6, спр. 106, арк. 138 – 142]. 

Вкрай негативно на закріплення трудових ресурсів на Донбасі впливала криміногенна 
обстановка в регіоні. Причому значна кількість правопорушень, у тому числі й тяжких злочинів 
вчинялася молодими людьми, які прибували на роботу на шахтах. У довідці про стан карної 
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злочинності серед молоді в УРСР начальника управління міліції МДБ УРСР К. Руденка вказу-
валося, що із загальної кількості 46 910 чол. притягнених по лінії карного розшуку в 1949 р. до 
карної відповідальності, 26 781 чол. або 57,1 % складають молоді люди у віці до 25 років. У пер-
шому кварталі 1950 р. з 9175 чол., притягнених до карної відповідальності, 4 870 чол. або 53,1 % 
складали молоді люди віком до 25 років. Комсомольців притягнуто до карної відповідальності у 
1949 р. 1 597 чол., або 5,9 %, а у 1 кварталі 1950 р. 447 чол. або 9,2 % до загальної кількості молоді, 
притягнутої до карної відповідальності. У документі вказувалося, що найвищим по Україні 
рівень злочинності саме на території Донбасу: 29,5 % (1949 р.) і 38,2 % (1-й квартал 1950 р.). 
Найбільш поширеними злочинами залишалися вбивства (553), грабунки (2 075) та крадіжки 
(13 352) [6, спр. 106, арк. 160 – 162]. 

Згідно з довідкою начальника відділу «А» МДБ УРСР Подобєдова від 21 червня 1950 р. 
у 1949 р. до відповідальності притягнуто осіб у віці до 25 років по Сталінській області 
1 834 чол. (45 % до всієї кількості притягнутих до відповідальності), у 1950 р. – 315 (36 %), а 
по Ворошиловградській області у 1949 р. притягнуто до відповідальності 783 чол. (35,7 %), 
у 1950 – 92 (21,7 %) [6, спр. 106, арк. 157]. 

Варто підкреслити, що досить розповсюдженими на Донбасі були масові бійки за 
участі молодих людей. Так, у ніч на 20 червня 1949 р. група молодих робітників Горлівської 
контори Союзпроммонтаж» у кількості 60 чол. озброївшись камінням, залізними прутами 
здійснила хуліганський напад на гуртожиток № 84 Горлівського коксохімічного заводу 
[6, спр. 106, арк. 163]. 20 вересня 1950 р. у селищі Донська сторона м. Сталіно відбулася 
бійка між робітниками та солдатами, в якій взяли участь до 50 осіб. Залучення учасників до 
бійки відбулося на підставі захисту «своїх» за етнічною належністю [6, спр. 377, арк. 112]. 
Причому, за даними в. о. Міністра внутрішніх справ УРСР Дятлова найбільш активно у 
бійці виявили себе представники вірмен, таджиків та узбеків [6, спр. 377, арк. 125]. 

У жовтні 1950 р. відбулася нарада шахтарів міст Сталіно та Ворошиловграда, де 
обговорювалися найбільш болючі питання, пов’язані із організацією вуглевидобутку. 
Результати обговорення виявили величезну кількість чинників, що стояли на заваді 
закріпленню працівників на Донбасі і зумовлювали значний рівень плинності кадрів. 
Шахтарі скаржилися на незадовільні санітарно-побутові умови, зневажливе ставлення 
частини керівництва шахтами до працівників, тривалі затримки виплат заробітної плати, 
відсутність інформації про норми виробітку. Про масштаби конфліктів між працівника-
ми і керівництвом шахт свідчила кількість справ, розпочатих у зв’язку із порушенням 
трудового законодавства. Так, народними судами Ворошиловградської області у 1948 р. 
розглянуто 2 075 справ, 1949 р. – 2 659, за 9 місяців 1950 р. – 2 255 справ. З 6 989 справ 
вимоги робітників були задоволені по 5 378 справам (77 %). На нараді підкреслювалося, 
що конфліктні ситуації на шахтах, як правило, призводили до призупинення роботи як 
окремими працівниками, так і цілими трудовими колективами [6, спр. 378, арк. 2 – 8, 
23, 32 – 35, 40 – 45, 62, 68 – 69]. Наприклад, на відновленні шахти імені Сталіна тресту 
Ворошиловградшахтовідновлення працювало 1 170 робітників. За 9 місяців 1950 р. було 
360 випадків прогулів, 575 робітників залишили будівництво, у тому числі 136 дезерти-
рували [6, спр. 238, арк. 73]. 

Складність боротьби із самовільним залишенням працівниками території Донбасу, 
завершення основних робіт по відбудові промисловості примусили керівництво країни 
на рубежі 1950-х років переглянути міграційну політику. 21 листопада 1951 року було при-
йнято постанову Ради Міністрів СРСР «Про впорядкування проведення організованого 
набору робітників», що остаточно закріпила принцип їх добровільності, пільги та відмо-
ву від військово-адміністративних методів управління міграціями населення. 6 травня 
1953 року було прийнято постанову «Про порядок проведення організованого набору 
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робітників» [9]. Відповідно до прийнятих урядових рішень встановлювалась виконавча 
вертикаль, що мала опікуватись даним питанням. 

У 1951 р. до Ворошиловградської області прибуло 160 285 осіб, а до Сталінської – 
326 112 осіб. Чисельність населення Ворошиловградської області на кінець 1951 р. склала 
2 042 тис. осіб, а Сталінської – 3 276 тис. чол. Загальна чисельність населення регіону 
досягла 5 318 тис. осіб. З 1943 по 1951 рр. чисельність населення Донбасу досягла рівня 
1939 р. і дещо перевищила її за рахунок керованих міграцій з інших областей, які проводи-
лися військово-адміністративними методами. До регіону прибуло близько 3,25 млн. осіб, 
а вибуло близько 1,74 млн. осіб, механічний приріст населення склав близько 1,5 млн. осіб 
[1, с. 13]. Згідно інформаційних зведень Українського республіканського управління 
трудових резервів впродовж 1951 – 1955 рр. у на Донбас було направлено на роботу 
465 931 особу за щорічними планами та додатково 475 966 осіб [10, спр. 3819, арк. 6]. 
Зокрема, впродовж 1955 р. – 132 578 осіб, з них по системі фабрично-заводського навчан-
ня та гірничих шкіл – 46 761 осіб, ремісничих та залізничних – 28 026 осіб, технічних – 
6 821 особа [10, спр. 2592, арк. 15]. 

Протягом другої половини 1940-х – першої половини 1950-х років влада діяла в рам-
ках «логіки модернізації», спрямованої на прискорене відновлення економічної потуж-
ності. Спираючись на прагнення людей до відновлення мирного життя, радянський уряд 
об’єднував суспільство у справі відбудови промисловості і сільського господарства. У цей 
період було вироблене схиляння перед обов’язком, перед корпоративними цінностями 
трудової спільноти, де потрібно робити справу не впадаючи у відчай [11, с. 49]. 

Варто відзначити, що переміщення великої кількості молодих людей до міст Донба-
су сприяло старінню сільського населення України. Крім того, їх виховання на основі 
цінностей радянського способу життя сприяло формуванню радянської ідентичності на 
території регіону. Саме у повоєнний час усвідомлення єдності, пов’язаної із шахтарською 
працею на Донбасі було розширене за рахунок ореолу будівників комунізму. Отримання 
статусу передового пролетарського регіону, поєднаного із підвищеним рівнем заробітної 
плати поступово перетворювало Донбас на «елітний» регіон радянської країни. Якщо 
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. символом єдності жителів Донбасу залишалася 
шахтарська праця, то протягом повоєнних років поступово формувалося уявлення про 
єдність на основі результатів цієї праці у вигляді високого рівня оплати та перспективи 
певного підвищення соціального статусу. 

Владні структури проводили політику подвійних стандартів у справі формування став-
лення до західноукраїнського населення. З одного боку, проводилася шалена пропаганда, 
де переважна більшість жителів Західної України звинувачували у сприянні діяльності 
УПА. А з іншого – вказувалося, що не всі робітники підтримують дії повстанців. Мотива-
ція нападів на західноукраїнських переселенців з боку частини жителів Донбасу свідчила 
не тільки про негативні оцінки дій їхніх співвітчизників, що продовжували боротьбу, а 
й про підтримку росіян та східних українців, що змушені були воювати після закінчен-
ня війни з Німеччиною. Ці настрої були настільки розповсюдженими, що радянським 
органам впродовж 1960-х років довелося вживати багато заходів для формування пози-
тивного образу західноукраїнського населення у середовищі східноукраїнських робіт-
ників, об’єднуючи українське суспільство без поділу на «східних» і «західних» українців. 
Важливе значення у цій справі надавалося закріпленню за Донбасом ореолу виключної 
важливості регіону для Радянської країни. Суспільство на Донбасі перетворювалося на 
носія суспільного інтересу на основі корпоративізму шахтарів. Прискорення процесів 
урбанізації із зростанням економічної залежності від державних органів сприяло фор-
муванню підданської психології. 

Ніколаєць Ю. О.
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ІСТОРІЯ

Аналіз демографічних процесів на Донбасі досліджуваного періоду підтвердив думку про 
те, що військово-адміністративними методами надзвичайно складно закріпити населення 
на новому місці проживання. Насильницькі методи здійснення державної міграційної полі-
тики у повоєнний період, складні умови праці та у багатьох випадках незадовільні культур-
но-побутові та санітарні умови проживання переселенців викликали невдоволення. Воно 
виливалося у масові спроби самовільного залишенні підприємств із виїздом за межі регіону. 
Співставлення кількості осіб, які прибули до Донбасу із кількістю тих, хто залишив регіон, 
дозволило відзначити, що близько 70 % працівників віддали перевагу виїзду за межі Донбасу. 
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Статья содержит анализ демографических процессов на Донбассе во второй половине 40-х – 

в начале 50-х годов ХХ ст. Определяются причины и характер межэтнических конфликтов в 

условиях ускорения процесса урбанизации.
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The author of the given article is analyses main aspects of demographic processes in Donbas 

during 1940’s-first 1950’s. The researcher is defined the reasons of ethnic conflicts in the conditions of 

urbanization.

Демографічні процеси на Донбасі у другій половині 40-х – на початку 50-х рр. в ХХ ст.


