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НАПРЯМКИ, ДИНАМІКА І МАСШТАБИ 
РАДЯНСЬКИХ РЕПРЕСІЙ  

В ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УКРАЇНИ  
1939–1953 РОКІВ У СВІТЛІ 

«АКТУАЛІЗОВАНОГО МИНУЛОГО»

Розглянемо зауважену проблематику, згідно з поширеним у гума-
нітаристиці межовим концептом «актуалізованого минулого». 
Це коли історичні події, фігури, символи наділені смислами, що зна-
чимі для символічної політики –  публічної діяльності з інтерпрета-
ції соціальної реальності за участі різних професійних груп 1.

Власне, тема радянських репресій –  одна з найвідоміших медійно, 
на популярному рівні, не кажучи про історіографічні здобутки бага-
тьох сучасних країн. Ця тема дуже добре освоєна «публічною істо-
рією», в якій задіяні так само і професійні знавці реконструйованого 
минулого, і результати їхніх тривалих досліджень конкретних аспектів.

1 Символические аспекты политики памяти в  современной России и  Восточной 
Европе / под ред. В. Лапина и А. Миллера. Санкт-Петербург : Изд-во Европ. ун-та, 2021. 
С. 7–37.
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Постановка проблеми і напрямки її вирішення
Серед найбільших дискусійних аспектів залишається вірогідність 

оцінок і  достовірність даних про прямі демографічні втрати насе-
лення західних українських земель внаслідок державного терору 
СРСР і  Німеччини, військових дій та терористичних актів різних 
національних повстанських формацій.

Йдеться про тривалий період соціальних катастроф (1914–1947). 
Якраз в Україні відбулись три демографічні катастрофи, кожна трива-
лістю 7–10 років: 1914–1923 рр. (Перша світова, революція, епідемії, 
голод), 1930–1936 рр. (колективізація, геноцид), 1937–1947 рр. (Вели-
кий терор, Друга світова, голод). Західноєвропейські країни, що також 
пережили дві світові війни, такого нашарування руйнівних подій не 
зазнали. В Україні 1941–1950 рр. середньорічна чисельність померлих 
складала 1 млн 228 тис. осіб, а народжених –  лише 766 тис. осіб 2.

Оцінка гіпотетичних втрат України від соціальних катастроф 
ХХ ст. становить 29,4 млн осіб. Реальна чисельність її населення на 
1 січня 2014 р. – 45,2 млн осіб. З урахуванням реальних демографіч-
них тенденцій була б 74,6 млн осіб, або на 65 % більша, а ще і мігра-
ційного чинника  –  78,7  млн осіб, або на 74 % більша. Найбільших 
гіпотетичних втрат завдала Друга світова війна –  35,3 %. Додатково 
від 2014 р. погіршує вказану демографічну ситуацію чинник росій-
ської агресії.

Злочинні дії радянської влади 1939–1953  рр. в  західних облас-
тях сучасної України розглядаються саме як політичний терор 3. 
Його вивчають у порівнянні з подібними актами німецького, угор-
ського, румунського окупаційних режимів у тому ж регіону, а також 
різних повстанських (партизанських) формацій: польських, радян-
ських, українських.

Найперше окреслимо масив наративу, що перебуває в активному 
обігу. Весь його обсяг відстежити хронологічно складно. Про певну 
частину дає уявлення науково-допоміжний бібліографічний 

2 Гладун О. Нариси з демографічної історії України ХХ століття. Київ, 2018. С. 25, 29, 
39, 66, 98, 193.

3 Політичний терор і тероризм в Україні. XIX–XX ст. / відп. ред. В. Смолій. Київ  : 
Наукова думка, 2002. С. 574–772.
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покажчик Державної історичної бібліотеки України 2008  р. Він 
охопив 5654 наукових публікацій 1992–2006  рр., які відображають 
безпосередньо питання радянських політичних репресій на україн-
ських землях, зосібна на західних 1939–1953 рр.4 За вказаних півтора 
десятиліття щодо боротьби з ОУН та УПА обліковано 120 позицій, 
а депортацій –  104.

Протягом наступних півтора десятиліття оприлюднено ще кілька 
сотень тематичних наукових праць. Їхня чисельність може спону-
кати нині до підготовки історіографічних дисертацій, враховуючи 
ту обставину, що схожих покажчиків низка. Вони не тільки укла-
дені загальноукраїнськими бібліотеками, але й  обласними. У  них 
фіксується і  біжуча друкована публіцистика, а  це тисячі публіка-
цій. На жаль, поки що не обліковані тематичні теле- і радіопередачі, 
статті в інтернет-виданнях.

Щороку, починаючи з  2005-го, захищається в  середньому одна 
дисертація, кандидатська чи докторська, що в  назві має терміни 
«репресії» чи «депортації», охоплює повністю або частково період 
1939–1953  рр., відображає злочинні дії радянської влади, акценту-
ючи географічно увагу на західних українських землях –  Буковина, 
Хотинщина, Закарпаття, Холмщина, Підляшшя, Галичина, Волинь, 
або на восьми тогочасних західних областях –  Волинській, Дрого-
бицькій, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Станіславівській, 
Тернопільській, Чернівецькій.

У  тому доволі легко переконатись і  не вузьким фахівцях, які 
ретельно відстежують свої дослідницькі поля. Досить зазирнути 
в  зведений електронний каталог Національної бібліотеки України 
ім. В. Вернадського (сайт –  nbuv.gov.ua), що у вільному доступі, та 
переглянути вибрану бібліографію за вказаними ключовими сло-
вами-термінами.

Протягом останніх двох десятиліть набули популярності мере-
жеві (он лайн) бібліотеки, де вільно розміщені просвітницькі мате-
ріали, оцифровані джерела  –  наукові, науково-популярні, мему-
арні, довідкові тощо. Зазвичай вони подані в зручних для читання 

4 Політичні репресії радянської доби в  Україні /  упоряд. Т.  Приліпко та ін. Київ  : 
Арістей, 2008. 684 с.
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форматах і  згруповані за жанрово-тематичним принципом, як це 
запропонував Меморіальний музей тоталітарних режимів «Терито-
рія терору» у Львові (сайт –  territoryterror.org.ua). Головне завдання 
цього музею полягає у  дослідженні політичних, соціальних, етніч-
них, релігійних репресій: і нацистських, і радянських.

У фундаменті вивчення і популяризації проблематики, що нами 
розглядається, лежать знакові публікації. Дві з них позначимо осібно. 
Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії 
наук України колективними зусиллями оприлюднив у Львові 1996, 
1998, 2002 рр. тритомник документів, матеріалів, спогадів про депор-
тації, здійснені на західних землях України наприкінці 1930-х –  на 
початку 1950-х рр.5 Там само 2010 р. Інститут української археографії 
та джерелознавства ім. М. Грушевського Національної академії наук 
України і  Канадський інститут українських студій Альбертського 
університету видали збірник документів 1944–1948 рр., в яких відо-
бражена визвольна війна західних українців 6. Його зібрали й  упо-
рядкували авторитетний історик Ярослав Дашкевич й  останній 
головний командир Української повстанської армії Василь Кук.

Такі системні видання поважного обсягу з  обмеженими накла-
дами, звісно, зацікавлюють головно вчених. А масову історичну сві-
домість, стереотипні уявлення загалу про минуле формують у серед-
ніх і  вищих школах, де найширша, найчутливіша, найвдячніша 
аудиторія. Середньошкільна навчальна література оновлюється 
пересічно щоп’ять років і відбиває найновіші трактування, спроєк-
товані в майбутнє з огляду також на вимоги національно-патріотич-
ного виховання новітніми засобами історичної освіти і науки.

Під отим кутом зору розглянемо висвітлення радянських репре-
сій в  західних областях 1939–1953  рр. в  актуальних підручниках 
Віталія Власова, Станіслава Кульчицького з  історії України для 
10 і 11 класу закладів загальної середньої освіти відповідно рівнів: 

5 Депортації.  Західні  землі  України  кінця 30-х  –  початку 50-х рр.: У  3  т. / упоряд. 
Ю. Сливка та ін. Львів, 1996–2002. Т. 1: 1939–1945 рр. 751 с.; Т. 2: 1946–1947 рр. 539 с.; 
Т. 3: Спогади. 391 с.

6 «Особые папки» Сталіна і Молотова про національно-визвольну боротьбу в Захід-
ній Україні у 1944–1948 pp. / упоряд. Я. Дашкевич, В. Кук. Львів : Піраміда, 2010. 594 с.
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стандарту і профільного 7. Розмежовує структурно навчальний мате-
ріал обох класів рубіжний 1945 р. Отже, репресії в часі Другої світо-
вої війни вивчаються в 10 класі, а повоєнні –  в 11 класі.

Учням 10 класу подається для засвоєння підрозділ з безкомпро-
місним, але науково вивіреним заголовком «Які злочини чинила 
радянська влада в Західній Україні» (Розділ 6. Україна в роки Другої 
світової війни. § 30. Початок Другої світової війни. Німецько-радян-
ські договори 1939 р.) 8. Важливі твердження підкріплені статистич-
ними узагальненнями.

Мовиться, по-перше, про швидке прозріння місцевого населення 
від справжніх намірів радянської влади, замаскованих гаслами 
возз’єднання. Адже, по-друге, утвердження тоталітарного режиму 
супроводили масові репресії  –  арешти, страти, етнічні чистки. 
Передусім  –  інтернування близько 200  тис. поляків (військових, 
цивільних), 22  тис. з  яких розстріляли без суду в  квітні-травні 
1940 р. По-третє, до віддалених районів СРСР депортували близько 
320 тис. мешканців західних областей України і Білорусі.

Учням 11 класу в  підрозділі «Депортації українців. Націо-
нально-визвольний рух» (розділ І.  Україна в  повоєнний період 
(1945–1955) 9 пропонуються хрестоматійні відомості про напрямки, 
масштаби і динаміку радянських репресій. По-перше, наголошено, 
що з Галичини і Волині до Польщі 1944–1946 рр. переселено понад 
800 тис. поляків, а з Польщі в Україну –  близько півмільйона україн-
ців. По-друге, зазначено офіційне джерело  –  постанову президії 
ЦК КПРС «Про політичний і  господарський стан західних облас-
тей Української РСР» від 26 травня 1953 р. У ній узагальнено число 
репресованих радянською державою протягом 1944–1952  рр.  –  до 
півмільйона західних українців. І  конкретизовано види репресій: 
арештовано 134  тис., убито 155  тис., вислано довічно з  України 
203 тис. осіб.

7 Власов  В., Кульчицький  С.  Історія України (рівень стандарту)  : підручник для 
10 класу закладів загальної середньої освіти. Київ : Літера, 2018. 256 с.; Власов В., Куль-
чицький С. Історія України (профільний рівень) : підручник для 11 класу закладів загаль-
ної середньої освіти. Київ : Літера, 2019. 288 с.

8 Власов В., Кульчицький С. Історія України … для 10 класу… С. 206.
9 Там само. С. 21–32.
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Зауважена офіційна статистика старшокласникам на уроках істо-
рії подається прописними істинами, що перевірені та багатократ 
повторені вченими. Інших варіантів кількісного виміру явища нині 
не пропонується, за винятком збільшених альтернативних припу-
щень без належної аргументації.

У сучасній історіографії найточнішими документами про динаміку, 
число, категорії репресованих у  західних областях України зазначе-
ного періоду, крім згаданої постанови президії ЦК КПРС від 26 травня 
1953  р., слугують доповідні записки народного комісара внутрішніх 
справ УРСР Івана Сєрова (квітень 1940 р.) і заступника цього народ-
ного комісара Миколи Горлинського (липень 1940 р.) 10, доповідь міні-
стра внутрішніх справ СРСР Сергія Круглова 31 жовтня 1946 р.11

Найбільших здобутків на царині студій радянських репресій 
досягла Головна редакційна колегія науково-документальної серії 
книг «Реабілітовані історією» (створена 1992 р. й охопила всі 27 регі-
онів України –  вийшло понад 120 книг) та її науково-документаль-
ний журнал «З  архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ», що видається від 
1994 р. Вона ж започаткувала інтернет-проєкт «Національний банк 
даних жертв політичних репресій радянської доби в Україні» (сайт –  
reabit.org.ua), де нині майже 372 тис. записів, а всього складено кар-
ток на 700 тис. репресованих. Щодо західних областей окремих під-
рахунків у тому масиві не бачимо.

Загальні масштаби радянських репресій
Аби влучніше відзначити особливе, потрібно принаймні схарак-

теризувати загальне. Це важливо для розуміння історичного фено-
мена, а саме: яка небачена доти в історії репресивна держава, по суті, 
полонила західних українців.

10 Доповідна записка наркома НКВС УРСР І. Сєрова наркому НКВС СРСР Л. Берії 
про кількість репресованих та біженців у західних областях УРСР [після 5 квітня 1940 р.] 
З  архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2009. №  1. С.  225–229; Доповідна записка заступника 
наркома НКВС УРСР Горлинського наркому НКВС СРСР Л. Берії про результати опе-
рації щодо виселення біженців із 6 західних областей УРСР [не раніше 1 липня 1940 р.] 
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2009. № 1. С. 235–239.

11 НКВД–МВД СССР в  борьбе с  бандитизмом и  вооруженным националистиче-
ским подпольем на Западной Украине, в  Западной Белоруссии и  Прибалтике (1939–
1956) / сост. Н. Владимирцев, А. Кокурин. Москва, 2008. С. 365–366.
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Міжнародне товариство «Меморіал», починаючи від 1998  р., 
створило єдину базу даних жертв політичних репресій у СРСР. Опу-
бліковано понад 3 млн прізвищ 12. Це приблизно чверть від загальної 
кількості жертв державного терору в СССР (приблизно 11,5 млн, що 
заслуговують персональної пам’яті. Ідеться про декілька категорій:

1. Арештовані органами державної безпеки (ВЧК-ОГПУ-НКВД-
МГБ-КГБ) і  засуджені судовими чи квазісудовими (ОСО, «трійки», 
«двійки» і т. п.) інстанціями до смертної кари, різних термінів ув’яз-
нення і заслання. У 1921–1985 рр. їх було від 5 до 5,5 млн осіб, проте 
лише 3,1 млн присутні в електронній пошуковій базі. Протягом двох 
років (1937–1938) за політичними звинуваченнями арештували понад 
1,7 млн осіб, не менше 725 тис. із них розстріляли. У середньому дер-
жава СРСР щоденно вбивала тисячу своїх громадян.

2. «Розкуркулені» селяни, вислані з  місця проживання 
у 1930–1933 рр. Це від 3 до 4,5 млн осіб. 1,8 млн стали «спецпоселен-
цями» в малолюдних районах Європейської Півночі, Уралу, Сибіру, 
Казахстану. Інших позбавили майна і розселили в межах своїх облас-
тей. Крім того, масовий голод забрав життя від 6 до 9 млн осіб.

3. Народи, повністю депортовані в Сибір, Середню Азію, Казах-
стан. Їх виселили превентивно, як потенційних посібників ворога 
(корейці, німці, греки, угорці, італійці, румуни), або звинуватили 
у  колабораціонізмі (кримські татари, калмики, народи Кавказу). 
Таких висланих і  мобілізованих у  «трудову армію» налічується до 
2,5 млн осіб.

4. Політично мотивовані депортації окремих національних 
і  соціальних груп із прикордоння, міст, режимних місцевостей. 
У 1920–1950-х рр. –  понад 450 тис. осіб. Ще близько 400 тис. депор-
тували з Естонії, Латвії, Литви, Західної України, Західної Білорусі, 
Молдови 1939–1941 рр.

Репресованих в  адміністративному порядку нараховується 
6,5–7 млн осіб. Оприлюднені довідки на понад 1 млн із них –  в основ-
ному на спецпоселенців із розкуркулених селян і  представників 
народів, що пережили тотальну депортацію.

12 Жертвы политического террора в СССР. URL: lists.memo.ru; base.memo.ru
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Тоталітарний режим нещадно карав за незначні «кримінальні 
злочини» і дисциплінарні порушення, що мали політичне підґрунтя. 
У 1941–1956 рр. засуджено не менше 36,2 млн осіб, із них 11 млн –  
за «прогули». За мету ставилося розповсюдити жорстку систему 
примусової праці та дисциплінарного контролю за межі таборів 
і спецпоселень, тобто «встановити твердий державний порядок».

Розмах радянських репресій в Західній Україні
Хоча бракує досконалих історико-демографічних та історико-

статистичних досліджень, проте відомі загальні наслідки політич-
ного безправ’я і  державної злочинності, принесених сталінським 
тоталітарним режимом на західні українські землі. Часто наводиться 
аргумент про те, що лише за один рік (осінь 1939 –  осінь 1940) там 
репресували майже 10 % населення (1,2  млн осіб). Або «жертовна 
десятина» потрактована в отакій варіації: «Упродовж 1939–1941 рр. 
із Західної України було депортовано 550 тисяч осіб або кожен деся-
тий житель регіону» 13.

Ясна річ, озвучені пропорції насторожують навіть нематемати-
ків. Однак такого роду яскравих і зрозумілих фактів «актуалізоване 
минуле» гостро потребує.

Як повсякчас зауважують, найбільше постраждали поляки 
(550 тис. осіб) й українці (500 тис. осіб). Й акцентують, що в радя-
нізованій Західній Україні загинуло в  3–4  рази більше населення, 
ніж на вдвічі більшій за розмірами німецькій частині окупованої 
Польщі 14. Щоправда, не наведено переконливої деталізації.

Так само орієнтовно узагальнено, що 1939–1953  рр. із Захід-
ної України (західних областей) в  східну частину СРСР вивезено 
2,2  млн  осіб, або п’яту частину населення макрорегіону. Із вересня 
1939-го до середини червня 1941 р. виселено, переселено, депортовано, 
примусово направлено на роботи у  північні та східні області Росії, 

13 Місінкевич Л. Процеси реабілітації в Україні жертв політичних репресій радян-
ської доби у другій половині ХХ –  на початку ХХІ століття : автореф. дис. … д-ра іст. наук: 
07.00.01 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці, 2009. С. 20.

14 Лисенко  О., Перехрест  О.  Демографічні втрати України у  роки Другої світової 
війни. Архіви України. 2015. №  3. С. 8–34.
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Казахстан 1,8 млн осіб, у т. ч. півмільйона поляків, зокрема осадників. 
У сільській місцевості Східної Галичини і Західної Волині на 1938 р. 
проживало 200  тис. поляків-осадників, майже 100  тис.  –  у  містах. 
Також десятки тисяч мешканців опинилися у в’язницях і таборах.

В обігу ілюстративне порівняння про те, що населення цих земель 
зменшилось на 2,9  млн осіб, або на третину. 1940–1946  рр. внаслі-
док депортацій та репатріацій Західну Україну покинуло майже 
1,2  млн  поляків. Звісно, це теж орієнтовні дані. Адже питання про 
наведену кількість депортованого населення території з  Західної 
України 1939–1941 рр. залишається дискусійним і не до кінця з’ясо-
ваним 15. Воно потребує наукового вирішення на тлі строкатої статис-
тики, що оприлюднена насамперед у вузькопрофільних дисертаціях.

У 1940–1941 рр. тут пройшли чотири масові депортації 16. Під час 
першої (10–13 лютого 1940 р.) депортовано майже 90 тис. осіб, серед 
яких поляки становили 82 %, українці – 9 %, решта – німці, білоруси, 
євреї, чехи тощо. Чимало громадян хотіли виїхати в Німеччину від-
повідно до радянсько-німецької угоди від 16 листопада 1939 р. Вони 
розглядалися як біженці та потрапили в списки на депортацію.

Згідно з  доповідною запискою наркома НКВС УРСР І.  Сєрова 
(квітень 1940 р.), у західних областях України підлягали виселенню 
майже 11 тис. сімей репресованих (31 тис. осіб) 17. Тоді взяли на облік 
108 тис. біженців. Переважали бажаючі виїхати у Німеччину – понад 
85 тис. осіб, у т. ч. 36 тис. євреїв (42 %). Одначе всіх біженців, яких 
не прийняла Німеччина та які відмовилися отримати радянські 
паспорти, направили в північні регіони СРСР –  58 тис. осіб 18. Опера-
цію провели 28 червня –  1 липня 1940 р.

Друга депортація припала на 13 квітня 1940 р. У Казахстан висе-
лили понад 109 тис. поляків – сім’ї військових, правоохоронців, дер-
жавних службовців, підприємців.

15 Довбня О. Депортації населення Західної України (1939–1953 рр.): новітня вітчиз-
няна історіографія. Схід. 2018. № 2. С. 70–77.

16 Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ ст. Київ, 
2007. С. 299–301, 307.

17 Доповідна записка наркома НКВС УРСР І. Сєрова… С. 225–229.
18 Доповідна записка заступника наркома НКВС УРСР Горлинського… С. 235–239.
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Третя депортація пов’язана з  колективізацією в  червні 1940  р. 
До  куркулів віднесли одноосібні селянські господарства, що мали 
понад 5 га землі у приміській зоні, 7 га у селах і 10–15 га у гірській міс-
цевості. До Казахстану вислали понад 40 тис. осіб, майже половину 
з яких становили поляки. Водночас виселили мешканців 800-метро-
вої прикордонної смуги, запідозрених в антирадянській діяльності –  
не менше 10 тис. поляків.

Четверту депортацію провели в  травні-червні 1941  р., перед 
початком німецько-радянської війни. Серед вивезених українців 
було вчетверо більше, ніж поляків. Усі понад 12 тис. осіб фігурували 
як ворожі, антирадянські, націоналістичні елементи.

Радянські розстріли і нацистські репресії
Коли розпочалася німецько-радянська війна, народний комі-

саріат внутрішніх справ СРСР провів масові розстріли політичних 
в’язнів у тюрмах Західної України в кінці червня – на початку липня 
1941 р. У Львові було три в’язниці: № 1 – на Лонцького, № 2 – Замар-
стинівська, № 4 – Бриґідки. Тюрма № 3 перебувала у замку м. Золо-
чева, що близько 70  км від Львова. У  Золочів відправляли, коли 
львівські тюрми були переповнені (на Лонцького при ліміті 1,5 тис. 
перебувало 3,6 тис. в’язнів).

У тюрмах Львівщини станом на 22 червня 1941 р. було 5424 в’язні. 
Їх переважно звинуватили за статею  54 кримінального кодексу 
УРСР  – контрреволюційна діяльність. Евакуювали третину – 
1822  в’язнів, а  3602 залишили. Їх і  майже півтисячі нових ув’язне-
них убили. На 24  червня у  тюрмах Львова і  Золочева розстріляли 
2072  особи, 24–28  червня – ще 2068. У  Львівській області вбили 
4,1 тис. в’язнів, усього ж у Західній Україні – близько 24 тис 19.

Спочатку розстрілювали індивідуально, у  спеціальній камері, 
пострілом у  потилицю. Коли наблизився фронт, розстрілювали 
масово: в  підвалах і  через дверцята для передачі їжі. Тіла виво-
зили вантажівками і ховали в спеціальних місцях, або на подвір’ях 

19 Дерев’яний  І.  Розстріли в’язнів в  червні-липні 1941  р. Історична правда. 2011. 
24  червня; Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів «Тюрма на 
Лонцького» у Львові. URL: http://www.lonckoho.lviv.ua/arhiv/masovi-rozstrily-1941
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і  в  підвалах тюрем. У  м. Заліщики на Тернопільщині зруйнували 
залізничний міст через р. Дністер, з обох боків надійшли два еше-
лони по сім вагонів, кожен із 50–70 арештованими. Вагони облили 
пальним, підпалили і скинули у ріку, ніхто не вижив.

Громадськість пережила шок. Адже Польща на початку Другої 
світової звільнила всіх політичних в’язнів.

Демографічні втрати Західної України протягом п’яти років 
(1939–1944) оцінюють у майже 3 млн осіб 20. Це спільна вина головно 
тоталітарних режимів – сталінського і гітлерівського. Під час Голо-
косту винищено близько 520  тис. євреїв. Відчутних втрат завдало 
в 1942–1944 рр. польсько-українське протистояння, котре провоку-
вали німецьке і  радянське керівництва. У  міжетнічному конфлікті 
з обох сторін загинуло від 40 до 60 тис. осіб.

Нацисти зобов’язали їхати на роботу вглиб Німеччини понад 
півмільйона галичан 21. Згідно з  даними бірж праці, до Німеччини 
вивезли загалом 325  тис. західних українців. Після війни додому 
повернулося 126 тис. осіб, або менше 40 %.

Втрати визвольного руху
Раніше мовили, що за максимальної мобілізації в Українській пов-

станській армії нараховувалося понад 80 тис. бійців, а разом із підпіл-
лям Організації українських націоналістів досягала до півмільйона 
учасників руху опору 22. Нині вважають, що найбільшої чисельності 
УПА досягла 1944 р. і ніколи не перевищувала 25–30 тис. вояків.

Примітно, що із західних областей України в  радянську армію 
в 1944–1945 рр. призвали 800 тис. осіб 23. Мобілізованих упродовж 
декількох післявоєнних років тримали на армійській службі, щоб не 

20 Сорока Ю. Населення західноукраїнських земель в етнополітичному та демогра-
фічному вимірах (1939–1950 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук: 09.00.12 / Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка. Київ, 2009. С. 19, 25.

21 Андріїв Е. Мобілізація трудового населення Галичини нацистською Німеччиною 
(1941–1944 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознав. ім. І. Крип’яке-
вича, Ін-т народознав. НАН України. Львів, 2010. С. 13–14.

22 Офіцинський  Р.  Визвольна війна західних українців (друга половина 1940-х  –  
перша половина 1950-х  рр.) Науковий вісник Ужгородського національного універси-
тету. Серія: Політологія, соціологія, філософія. 2007. Вип. 5–6. С. 309–316.

23 Сорока Ю. Населення західноукраїнських земель… С. 20.
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допустити масового поповнення УПА. У 1946–1950 рр., аби позба-
вити підпілля духовної та матеріальної бази, пустили в хід колекти-
візацію, ліквідували греко-католицьку церкву.

Найбрутальнішим методом стали обміни населенням України 
і Польщі, депортації до Сибіру. Як випливає з доповіді міністра внут-
рішніх справ СРСР С. Круглова керівництву країни 31 жовтня 1946 р., 
в  західних областях УРСР взяли на облік понад 872  тис. осіб, які 
підлягали переселенню в Польщу 24. На той момент уже переселили 
790 тис. осіб, або майже 91 %. У Польщі облікували 498 тис. пересе-
ленців у Радянську Україну, переселили 482 тис. осіб, або 97 %.

Згідно з  уточненими даними документів Російського дер-
жавного воєнного архіву, сумарні втрати українських повстан-
ців 1944–1953  рр. 523  тис. осіб і  розподілені наступним чином: 
122 тис. убитих, 286 тис. полонених, 115 тис. прийшли з повинною 
(найбільше у  1945  р. – майже 80  тис.) 25. Число останньої категорії 
завищено, про це далі. Близько 2,5 тис. повстанців у 1949–1953 рр. 
вирвалися з оточень і зникли.

Як встановили фахівці, радянські військові занизили свої втрати 
майже учетверо, вказавши загиблими 14925 осіб у  боях (відсутні 
дані 1949 і  1950  рр.) і  164 осіб «небойових втрат». Загинуло офі-
ційно ще 18042 осіб «населення від повстанців і  підпільників», 
81 цивільна особа – від радянських військ. Наприкінці 1953 –  протя-
гом 1954 рр. фіксували діяльність близька ста повстанців і 800 неле-
галів 26. Загальна же чисельність повстанців (учасників руху опору) 
на початку другої радянізації, в 1944 р., складала понад 552 тис. осіб.

Міністерство внутрішніх справ УРСР 24  квітня 1953  р. склало, 
а  31  січня 1956  р. розлого уточнило в  хронологічній динаміці та 
в  адміністративному вимірі репресивну статистику під назвою 
«Довідка про результати боротьби органів і  військ МВС–МДБ 

24 НКВД–МВД СССР в борьбе с бандитизмом… С. 365–366.
25 Гончарук Г., Нагайцев О. Украинские повстанцы в советских литературе и доку-

ментах 1944–1953  годов. Одесса, 2004. С.  334, 337; Гончарук  Г., Нагайцев  О.  Неравная 
борьба продолжалась: Этнический потенциал движения за независимую Украину по оте-
чественным документам 1965–1974 годов. Одесса, 2009. С. 298–300.

26 Гончарук Г., Нагайцев О. Расправа: Украинское повстанчество в советских доку-
ментах 1954–1964 годов. Одесса, 2006. С. 67, 87.
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з  бандоунівським підпіллям у  західних областях України за час із 
лютого 1944 р. до січня 1953 р.» 27.

Коли заокруглити зазначені там цифри, то виходить, що висе-
лено 204 тис. осіб (найбільше 1947 р. – майже 78 тис.), а виселяли 
до 1952 р. включно. Прийшли з повинною 77 тис. осіб – повстанці, 
члени ОУН, «посібники», утікачі із заслання, дезертири тощо, най-
більше 1945  р. – понад 38  тис. «членів ОУН-УПА». Арештовано 
103 тис. осіб, найбільше 1945 р. – майже 26 тис. Убито 155 тис. осіб, 
найбільше 1944 р. – майже 64 тис.

Власне, саме ці дані активно використовуються в наукових, освіт-
ніх і  просвітницьких цілях. Підкреслюється, що від 1944  р. радян-
ська влада репресувала близько півмільйона західних українців. 
Як переконують окремі вчені, УПА втратила загиблими 100 тис. воя-
ків, тобто кожного четвертого з тих, хто зі зброєю відстоював право 
на власну державу 28.

Трудові міграції та депортації на спеціальні поселення
Одночасно ведеться мова про те, що шляхом вербування, пересе-

лення, трудової мобілізації до східних регіонів УРСР і СРСР вибуло 
понад 700 тис. західних українців.

Крім того, в  1947–1952  рр. радянська влада провела суцільну 
колективізацію. Від селян забрали землю, худобу, реманент у засно-
вані примусово колгоспи. Головний удар спрямували проти замож-
них селян. Вони складали 5 % селянських господарств і володіли 14 % 
земельних угідь, але виробляли основну частину товарного хліба 29.

Спочатку посилили податковий прес. У 1947 р. норми поставок 
з господарства одноосібника зерна, картоплі, молока, м’яса, шерсті 
зросли втричі. Із кожного гектара землі стягували 1 тис. крб. податку 
і т. д. А щоби встановити повний контроль над упокореним селом, 
у  1950–1952  рр. розорили понад 91  тис. хутірських господарств, 

27 Украинские националистические организации в  годы Второй мировой вой ны /  
отв. сост. Т. Царевская-Дякина: В 2-х т. Т. 2. Москва : Рос. полит. энцикл., 2012. С. 938–942.

28 Сорока Ю. Населення західноукраїнських земель… С. 25.
29 Сеньків М. Деякі питання колективізації західноукраїнського села (1944–1952 рр.) 

Проблеми гуманітарних наук. 2010. Вип. 26. C. 161–171.
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69 тис. із них розселили в західних областях, 22 тис. –  у південних 
регіонах України, депортували в Сибір.

Увесь цей час тоталітарний режим практикував сімейне заруч-
ництво. До репресивного переліку потрапили родичі «зрадника 
Батьківщини»: батько, мати, дружина, діти, тесть, теща, брати, 
сестри 30. Членів ОУН і вояків УПА теж назвали «зрадниками Бать-
ківщини», а  їхніх симпатиків, односельців, родичів  –  «пособни-
ками». Наприклад, із травня 1944 р. до літа 1945 р. із західних облас-
тей депортували 21 тис. родичів членів ОУН і бійців УПА, а в жовтні 
1947 р. –  ще майже 78 тис. осіб. Про загальне число таких депорто-
ваних –  204 тис. осіб, вже говорилося.

Радянське керівництво термін «депортація» не вживало, даючи 
рознарядки на «спеціальне виселення». Одна з  масових каральних 
акцій відбулася під приводом забезпечення вугільних підприємств 
СРСР робочою силою. 1 жовтня 1947 р. о 6.00 у семи західних облас-
тях України війська МДБ розпочали операцію «Захід». За десять годин 
виселили більшість із передбачених списками. Планували виселити 
100 тис. осіб, прозвітували про виселення 78 тис. осіб, зокрема понад 
22 тис. дітей. Операцію провели до 26 жовтня, тобто після здачі кон-
тингенту (продовольчого податку), як населення виконало «зобов’я-
зання» перед державою, що відтак конфіскувала майно депортованих.

Восени 1948  р. керівництво держави нарешті пояснило при-
чини політичних переслідувань і  постійних депортацій мирного 
населення. У постанові Ради міністрів СРСР від 4 жовтня 1948 р. ці 
заходи кваліфікувалися «діями у відповідь» на здійснені «бандитами 
диверсійно-терористичні акти».

Відтоді до 1953  р. за кожного вбитого чи пораненого радян-
ського активіста відправляли у  заслання від 5 до 10 (іноді більше) 
родин повстанців, або зовсім до них непричетних. Заздалегідь скла-
дені списки зберігалися в  сільських радах. Західноукраїнські села 
стали «резерваціями», звідки в будь-який момент депортували вже 
«оформлених» людей.

30 Вронська Т. Репресії проти родин «ворогів народу» в Україні: ідеологія та прак-
тика (1917–1953 рр.) : автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01 / Ін-т історії України НАН 
України. Київ, 2009. С. 26–28.
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Прикмета тої доби –  величезний масштаб конфіскату, що зали-
шився без його оцінки. Конфіскації проводилися позасудовими 
органами без належного оформлення документів, у т. ч. актів опису 
й  оцінки майна репресованих. Співробітники районних відділів 
міністерства державної безпеки СРСР не гребували навіть меблями 
відправлених у  заслання людей, перевозили до себе в  приватні 
помешкання шафи, столи, стільці тощо.

У відповідних наказах і розпорядженнях регламентувалось, коли 
і з яких районів виселити, що дозволити взяти із собою, хто відпові-
дає за депортації, яка специфіка транспортування тощо. Зазвичай на 
шістьох депортованих припало по конвоїру, що супроводжував їх до 
залізниці чи збірних пунктів.

За допомогою каральної системи спеціальних поселень у СРСР 
проводили промислове й  аграрне освоєння безлюдних територій, 
насильно вириваючи новітніх рабів зі звичного середовища і кида-
ючи їх у надзвичайно важкі кліматичні умови.

Західноукраїнських спецпоселенців поділяли на п’ять груп: бандити 
і націоналісти, члени сімей бандитів і націоналістів, посібники банди-
тів, члени сімей посібників, куркулі-націоналісти із сім’ями 31. На кож-
ного заводили особисту справу, де знаходилася: а)  довідка про висе-
лення; б)  анкета з  фото; в)  розписки про оголошення постанов Ради 
народних комісарів СРСР від 8 січня 1945 р., указу президії Верховної 
Ради СРСР від 28 листопада 1948 р.; г) постанови про адміністративні 
стягнення (арешт, штраф); д) довідки агентурних донесень і компроме-
туючі матеріали; е) заяви про сімейні зміни (народження, смерть, шлюб 
і т. д.); ж) матеріали про притягнення до кримінальної відповідальності. 
В окремому пакеті зберігалися вилучені особисті документи.

Усі прибульці прикріплювалися до конкретного населеного 
пункту, де повинні постійно перебувати під наглядом комендатур 
ГУЛАГу. Діяли суворі обмеження  –  система перепусток, заборона 
на свободу пересування, перевірки наявності. Спецпоселенці могли 
пересуватися в радіусі 3 км від місця проживання. Населені пункти, 
де вони проживали, розбили на дільниці, до кожної з яких входило 
по 10 хат. З-поміж мешканців призначався старший, що кожні 10 днів 

31 Див.: Земсков В. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. Москва, 2005. 306 с.
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звітував перед комендантом. Цю ж  систему запровадили 10  січня 
1945 р. і на західних українських землях.

Якщо 1944 р. із західних українських земель депортували майже 
13 тис. членів родин повстанців, у 1945 р. – 17,5 тис. осіб, то в листо-
паді 1947  р. на спецпоселення прибуло 48 ешелонів (75  тис. осіб). 
На  1  січня 1949  р. сюди потрапило 116  тис. західних українців, на 
початок 1951  р.  –  понад 140  тис. Жінки склали майже половину 
депортованих, чверть –  діти, трохи більше чверті –  чоловіки. Най-
більше українців опинилося в  Кемеровській області (27  тис. осіб), 
Хабаровському (25 тис.) і Красноярському (11,5 тис.) краях 32.

Спецпоселенці із західних областей України, приміром, склали 
значну частину населення Іркутської області  –  25  тис. осіб. Серед 
них було 17,4  тис. оунівців, 6,2  тис. єговістів (виселені 1951  р.), 
1,4 тис. куркулів 33. Контингент «оунівці» тут був другим за чисель-
ністю після «литовців». Усього на спецпоселенні в Іркутській області 
знаходилося понад 90 тис. осіб, з яких 28 % –  західні українці.

У  збірнику документів про масові етнічні депортації в  Томську 
область 1940–1950-х рр. відображено чисельність, національний склад, 
розселення, працевлаштування, матеріальний стан спецпоселенців 34. 
Секретар Томського обласного комітету ВКП(б) Іван Смоль янінов 
1 лютого 1950 р. просив міністерство внутрішніх справ СРСР напра-
вити в область протягом найближчих трьох років додатково 50 тис. 
спецпоселенців для освоєння північних районів. У Томській області на 
1 січня 1953 р. з 80 тис. спецпоселенців нарахували 12 тис. «оунівців» 35.

Згідно з  указом президії Верховної Ради СРСР від 6  квітня 
1950 р., на спецпоселенців –  «членів сімей українських націоналістів 
(«оунівців»), бандитів та їхніх пособників» –  поширено кримінальну 

32 Вронська Т. Життя та побут родин учасників національно-визвольного руху в міс-
цях спецпоселень (1944–1952 рр.) Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. 2009. 
Вип. 15. Ч. 1. С. 208–224.

33 Гуршоева Т. Спецпоселенцы из Западной Украины в Иркутской области: 1940-е –  
1960-е годы : автореф. дис… канд. ист. наук: 07.00.02 / Иркутск. гос. ун-т. Иркутск, 2006. 
С. 18, 22–23.

34 1940–1956 гг. Невольные сибиряки / сост. И. Нам и др. Томск, 2001. 350 с.
35 Земсков В. Заключенные, спецпоселенцы, ссыльнопоселенцы, ссыльные и выслан-

ные. История СССР. 1991. №  5. С. 151–165.
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відповідальність за втечу з місць обов’язкового поселення і довічне 
заслання «без права повернення їх до попередніх місць прожи-
вання», що раніше стосувалася усіх засланих 1944–1949 рр.

Депортованих 1950  р. зарахували на довічне спецпоселення, 
тогоріч їх вивезли 46,2 тис. осіб. Родичів учасників національно-виз-
вольного руху в  Західній Україні депортували до 1952  р. включно. 
Про це вже йшлося.

Упродовж 1936–1952  рр. на спецпоселення за межі України 
відправили понад півмільйона громадян 36. Із західних областей 
у 1944–1952 рр. виселили 192,5 тис. членів сімей учасників ОУН та 
УПА. Згодом їх звільнили. У 1945–1950 рр. на спецпоселеннях наро-
дилося 2,2 тис. і померло 14,5 тис. осіб.

До 1  січня 1953  р. число спецпоселенців у  СРСР досягло мак-
симуму  –  2,8  млн осіб. Указ Президії Верховної Ради СРСР 
27 березня 1953 р. «Про амністію» їх не стосувався. 1 січня 1954 р. 
на обліку стояли 2,7 млн спецпоселенців, зокрема 173,7 тис. оунівців 
і 2,6 тис. західноукраїнських куркулів, вивезених 1951 р.37

Рада міністров СРСР 5 липня 1954 р. зняла з обліку дітей спецпо-
селенців, що не досягли 16 років і старших 16 років, які навчалися. 
Проте звільнені й  далі переважно жили з  батьками на спецпосе-
ленні. Президія Верховної Ради УРСР у лютому 1956 р. видала указ 
«Про заборону колишнім керівникам і активним учасникам україн-
ського націоналістичного підпілля, які були засуджені і  відбували 
покарання, повертатися в західні області Української РСР». Їх спря-
мовували на південь і схід республіки. Цим переймалася спеціальна 
комісія центрального комітету Комуністичної партії України на чолі 
з другим секретарем Миколою Підгорним.

За самовільне повернення примусово висилали. Влада домоглася 
тоді виїзду 5 тис. осіб 38. На 1 січня 1958 р. на поселеннях залишалося 
78 тис. осіб, з яких 4,5 тис. учасників ОУН і 47 тис. членів їхніх сімей, 
26,5 тис. посібників ОУН й УПА, членів їхніх сімей.

36 Платонова  Н.  Законодавчі та відомчі нормативні акти щодо спецпоселенців 
з України, 20-ті –  60-ті роки ХХ ст. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. 2003. № 1. C. 91–102.

37 Земское В. Массовое освобождение спецпоселенцев и ссыльных (1954–1960 гг.). 
Социологические исследования. 1991. № 1. С. 5–26.

38 Місінкевич Л. Процеси реабілітації в Україні… С. 23.
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Указом президії Верховної Ради СРСР від 19 травня 1958 р. з обліку 
спецпоселень зняли «посібників націоналістичному підпіллю і членів 
їх сімей» та «колишніх куркулів і  членів їх сімей». Це  призвело до 
різкого зменшення спецпоселенців. Укази президії Верховної Ради 
СРСР від 19 травня і 2 серпня 1958 р. їх позбавили права на повер-
нення конфіскованого при виселенні майна і  права повертатися 
додому. Таке повернення допускалося з дозволу виконавчих коміте-
тів обласних рад. Обмеження зняли поступово указами президії Вер-
ховної Ради СРСР від 7 січня 1960 р., 7 січня 1963 р., 6 грудня 1964 р.

Очільник СРСР, генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Гор-
бачов на урочистому засіданні 2 листопада 1987 р. з нагоди 70-річчя 
Жовтневої революції, дав політичний дозвіл на дослідження полі-
тичних репресій. Нове радянське керівництво належно оцінило 
позасудові репресії.

Указ президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. «Про додат-
кові заходи по відновленню справедливості щодо жертв репресій, 
які мали місце в період 30–40-х і початку 50-х років» визнав рішення 
позасудових органів, приміром, особливих нарад НКВС, МДБ, МВС 
антиконституційними, а  репресованих ними  –  реабілітованими. 
У 1988–1990 рр. реабілітували понад 180 тис. мешканців УРСР, знач-
ною мірою західних українців.

Так само ще в радянський час, 17 квітня 1991 р., схвалено закон 
«Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні». На його 
основі провели завершальний етап відновлення справедливості, що 
охопив фактично життя двох поколінь.

Асиміляційні міграційні потоки
Однак відзначене слугує лишень верхівкою айсберга, радянські 

репресії не були беззмістовною самоціллю, а  сполучною ланкою 
в  стратегії «плавильною котла» у  становленні тоталітарної росій-
ськомовної спільноти  –  радянського народу. З  огляду на це кожен 
західний український регіон освоювали прискореними темпами.

Один із прикладів. За перше післявоєнне десятиліття всі види радян-
ських репресій міграцій торкнулися фактичного кожного десятого 
мешканця Закарпатської України / Закарпатської області. Натомість 



153

Офіцинський Роман
Напрямки, динаміка і масштаби радянських репресій в західних областях України...

край швидко змінював традиційну соціальну структуру. Її верхні щаблі 
заполонили такі ж трудові мігранти (відповідних кваліфікацій), котрі 
прибували з українських і російських територій, ґрунтовно освоєних 
тоталітарним соціалізмом. Отож близько 70  тис. мовно і  соціально 
строкатих закарпатців, яких у різний спосіб (здебільше репресивний) 
змусили покинути рідний край, замінила майже рівнозначна кількість 
російськомовних прибульців (разом із військовими), які слугували 
опорою комуністичної влади, починаючи з рівня сільської громади 39.

Одночасно треба мати на увазі, що західні українські землі по 
Другій світовій війні соціально й демографічно в складі СРСР пере-
форматовували не лише репресіями, але й короткочасно легальною 
еміграцією. Адже скориставшись міждержавною угодою «Про право 
виходу з  радянського громадянства осіб польської і  єврейської 
національності і про їх евакуацію до Польщі», у жовтні 1944 –  вересні 
1946 рр. емігрувало понад 30 тис. українських євреїв. А понад 20 тис. 
євреїв Чернівецької області перебрались до Румунії 1945–1946 рр.40 
Відтак цей міграційний потік спрямували на Далекий Схід. У грудні 
1946  –  червні 1948  рр. в  Єврейську автономну область з  України 
переселили 2 тис. єврейських родин.

Натомість у західних українських областях нарощували асиміля-
ційні анклави з числа російськомовних носіїв тоталітарної культури, 
особливо в  містах. Їх спрямували десятки тисяч у  кожну область. 
Саме по собі це питання може слугувати окремою темою не однієї 
наукової конференції.

***
Як бачимо, осінь 1939  р. є  точкою радянського відліку масо-

вих репресій в  західних областях України, що тривали майже пів-
тора десятиліття. Їхні безпосередні наслідки зачепили життя двох 
поколінь, а демографічно і ментально відлунюють досі. Саме тому 
«смертоносне десятиліття» (1941–1950) відноситься до найбільших 
соціальних катастроф в історії України.

39 Офіцинський Р. Радянське Закарпаття (1944–1991). Соціальна і національна політика. 
Закарпаття 1919–2009 років: історія, політика, культура. Ужгород : Ліра, 2010. С. 284–297.

40 Соціальні трансформації в Україні: пізній сталінізм і хрущовська доба / відп. ред. 
В. Даниленко. Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. С. 93–94.
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Підкреслимо, що серед найбільших дискусійних аспектів у науці та 
публічному просторі залишаються вірогідність оцінок і достовірність 
даних про прямі демографічні втрати населення західних українських 
земель внаслідок державного терору СРСР і Німеччини, військових дій 
та терористичних актів різних національних повстанських формацій.

Висловлюємо впевненість у тому, що верифіковані знання про кожен 
з видів радянських репресій будуть поглиблені подальшими якісними 
історико-статистичними та історико-демографічними дослідженнями. 
У свою чергу вони неодмінно отримають належне відображення в різ-
них виявах «актуалізованого минулого» і «публічної історії».

Анотація
Радянські репресії  –  одна з  найвідоміших тем у  масовій свідо-

мості. Злочинні дії 1939–1953  рр. на західних українських землях 
висвітлені в  підручниках з  історії України для 10 і  11 класу закла-
дів загальної середньої освіти, публікаціях для найширшого кола 
читачів. Серед найбільших дискусійних аспектів залишаються віро-
гідність оцінок і достовірність даних про демографічні втрати насе-
лення західних українських земель внаслідок терору СРСР і Німеч-
чини, різних повстанських формацій.

Відомо, що із західних областей України 1939–1953  рр. радян-
ський, німецький, угорський, румунський окупаційні режими при-
мусово вивезли п’яту частину населення. У вересні 1939 –  середині 
червня 1941  рр. радянською владою на західних українських зем-
лях, які раніше входили до Польщі та Румунії, виселено півмільйона 
поляків. Під час Голокосту винищено півмільйона євреїв. У  поль-
сько-українському конфлікті 1942–1944 рр. з обох сторін загинуло 
40–60 тис. осіб. До Німеччини на роботи відправили 325 тис. захід-
них українців. До Польщі 1944–1946 рр. переселили 800 тис. поля-
ків, а з Польщі в Україну –  півмільйона українців. За короткий час 
(1940–1946) регіон покинуло 1,2 млн поляків. Відтак радянська дер-
жава репресувала в 1944–1952 рр. півмільйона західних українців.

«Смертоносне десятиліття» (1941–1950) відноситься до най-
більших демографічних катастроф в  історії України, коли щороку 
в  середньому було 1,2  млн померлих. Причому кожен з  видів 
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репресій потребує перевірки й уточнень подальшими якісними істо-
рико-статистичними та історико-демографічними дослідженнями, 
що неодмінно відлунять у  різних виявах «актуалізованого мину-
лого» і «публічної історії».

Ключові слова:  арешт, депортація, розстріл.

Abstract
Soviet repression is one of the most famous topics in the mass 

consciousness. The criminal actions of 1939–1953 in the western 
Ukrainian lands are covered in textbooks on the history of Ukraine for the 
10th and 11th grades of general secondary education, and in publications 
for the widest range of readers. Among the most controversial aspects are 
the reliability of estimates and the reliability of data on the demographic 
losses of the population of western Ukrainian lands due to the terror of 
the USSR and Germany, various insurgent formations.

It is known that the Soviet, German, Hungarian, and Romanian 
occupation regimes forcibly deported a fifth of the population from the 
western regions of Ukraine in 1939–1953. From September 1939 to mid-
June 1941, half a million Poles were deported by the Soviet authorities 
from the western Ukrainian lands, which were formerly part of Poland 
and Romania. Half a million Jews were killed during the Holocaust. In the 
Polish-Ukrainian conflict of 1942–1944, 40,000-60,000 people died on 
both sides. 325,000 Western Ukrainians were sent to work in Germany. 
In 1944–1946, 800,000 Poles were relocated to Poland, and half a million 
Ukrainians were transferred from Poland to Ukraine. In a short time 
(1940–1946), 1.2 million Poles left the region. As a result, the Soviet state 
repressed half a million Western Ukrainians in 1944–1952.

The «Deadly Decade» (1941–1950) is one of the greatest demographic 
catastrophes in the history of Ukraine, with an average of 1.2 million 
deaths each year. Moreover, each of the types of repression needs to 
be verified and clarified by further qualitative historical-statistical and 
historical-demographic studies, which will inevitably resonate in various 
manifestations of the «actualized past» and «public history».

Key words: arrest, deportation, execution.


