
23 травня 2016 року
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Архіви комуністичних спецслужб: 

Це можливість: 

• для кожного — знайти інформацію про  рідних і 
близьких загублених в бурхливому ХХ столітті, 
дізнатися те, про що мовчали дідусі;

• для історика — реалізувати творчі амбіції, першим 
відкриваючи секрети найбільшої країни Європи із 
найменш вивченим минулим;

• для журналіста — допомогти людям побачити 
сьогодення в минулому, а минуле в сьогоденні;

• для письменника — “відкопати” безмір 
драматичних сюжетів для майбутніх бестселерів.



Архіви, які зберігають матеріали 
радянських спецслужб:

центральні державні архіви (Центральний 
державний архів громадських об’єднань 
України та Центральний державний архів 
вищих органів влади і управління України);

 галузеві державні архіви (Міністерства 
внутрішніх справ України, Служби безпеки 
України, Служби зовнішньої розвідки України);

місцеві державні архівні установи.



Архіви, які зберігають матеріали 
радянських спецслужб:

Центральний державний архів громадських об’єднань 
України (ЦДАГО України) – http://www.cdago.gov.ua:

 34 тисячі кримінальних справ на реабілітованих жителів 
Києва та Київщини, які були передані з Архіву СБУ в Києві

Центральний державний архів вищих органів влади і 
управління України (ЦДАВО України) –

http://tsdavo.gov.ua:

 документи про діяльність ОУН і УПА

http://www.cdago.gov.ua/
http://tsdavo.gov.ua/


Галузевий державний архів Міністерства
внутрішніх справ України (ГДА МВСУ):

Центральний архів у Києві (1 800 000 справ) та архіви обласних 
управлінь (1 354 000 справ).

3 мільйони 154 тисячі справ у 1 454 фондах:

 нормативно-розпорядчі акти з 1932 року,

 документи діловодства міністерства з 1944 року,

 кримінальні справи на осіб, засуджених упродовж 1919—1954 
років позасудовими та судовими органами за кримінальні 
злочини,

 протоколи Окремої наради та «трійок» за 1930—1935 роки на 
96 511 осіб,

 справи на спецпоселенців, виселених за межі України, які 
перебували в місцях поселення з 1948 року (близько 400 000 
справ),

 справи розкуркулених.



Галузевий державний архів
Служби безпеки України (ГДА СБУ):

 Центральний архів у Києві та архіви обласних 
управлінь,

 1918 рік (час створення сумнозвісного ЧК) до останніх 
днів існування Радянського Союзу у 1991 році,

 близько 1 мільйона справ, з них у Києві майже 200 
тисяч одиниць зберігання документів ЧК-КҐБ, у 
регіонах — майже 800 тисяч.



Галузевий державний архів
Служби безпеки України (ГДА СБУ):

 найбільший масив — це архівні кримінальні справи 
на репресованих у 1920—1980-х роках відомих діячів 
української культури та політики. У Києві — на 25 304 
осіб,

 нормативно-правові та розпорядчі документи 
органів держбезпеки СРСР та УРСР,

 інформаційно-аналітичні документи, створені для 
вищих органів влади та управління, в яких містяться 
узагальнені відомості про державно-політичне, 
соціально-економічне, культурне й духовне життя 
України, громадсько-політичну діяльність закордонних 
українців,



Галузевий державний архів
Служби безпеки України (ГДА СБУ):

 документи політичних організацій та збройних 
формувань українського визвольного руху, 
конфісковані органами радянської безпеки в ході 
боротьби з ними (зокрема, тут зберігається унікальна 
колекція документів ОУН та УПА у понад 240 томах),

 оперативно-розшукові справи на діячів української 
культури та політики, так звані літерні справи, в яких 
за проблемним підходом накопичувалася інформація, 
що цікавила органи безпеки.



Галузевий державний архів
Служби безпеки України (ГДА СБУ):

Інформаційно-довідкові зали (відкриті електронні архіви 
при всіх обласних управліннях) (52,8 гігабайтів інформації —
це понад 26 тисяч розсекречених документів, 11 тисяч 
фотоматеріалів, понад 100 науково-довідкових видань).

Бази даних в Інформаційно-довідкових залах: 

 21,5 тисяч осіб, репресованих каральною системою СРСР,

 13187 осіб, похованих в Биківні,

 громадян, заарештованих органами НКВС-НКДБ, засуджених 
до різних термінів позбавлення волі й до вищої міри 
покарання, розстріляних у містах Київ, Львів, Тернопіль, 
Чортків та Ізмаїл в 1941 році у зв’язку з початком воєнних 
дій,



Галузевий державний архів
Служби безпеки України (ГДА СБУ):

Бази даних в Інформаційно-довідкових залах: 

 українців, які відбували покарання у спецтаборах
Казахстану «Степлаг» та «Карлаг», а також по областях, 
отримані з Державного комітету національної безпеки 
Республіки Казахстан,

 військовополонених та інтернованих осіб різних 
національностей, похованих на території України,

 військовополонених — уродженців України, які 
загинули на території Німеччини.



Путівник по фондах 
Архіву СБУ

www.cdvr.org.ua/node/976

Уперше за роки незалежності 
України розкрито структуру та 
зміст архівних фондів радянських 
спецслужб, а також історію й 
основні напрямки діяльності 
Архіву СБУ

http://www.cdvr.org.ua/node/976



Галузевий державний архів
Служби зовнішньої розвідки України

(ГДА СЗР України):

 розташування – лише м.Київ,

 15 000 справ, 

 документи першого управління КҐБ, відповідального за 
зовнішню розвідку,

 документи про діяльність українських емігрантів за 
кордоном.



Місцеві державні архівні установи:

 27 установ – Державні архіви областей та Державні 
архіви АРК, міст Києва та Севастополя,

 1,5 мільйона архівних кримінальних справ з 
документами репресивної машини СРСР та УРСР 
відповідної території, у тому числі:

 1 мільйон 373 тисяч так званих фільтраційних справ 
на осіб, що перебували в німецькому полоні,

 169 тисяч кримінальних справ на реабілітованих 
осіб.



назва та адреса архівної установи,
прізвище, ім'я, по батькові 
заявника,
місце проживання громадянина, 
суть порушеного питання,
дата та підпис.

Закон України 
«Про звернення громадян» 

Обов’язкові елементи звернення:



Мінімально необхідна інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові запитуваної особи,

- повне місце народження особи (населений 
пункт, район, область, країна),

- повна дата народження особи (число, місяць, 
рік),

- вся додаткова наявна інформація (коротка 
біографія, відомі місця перебування, 
прізвища родичів чи свідків тощо),

- контакти заявника (телефон, е-mail).



Закон України 
«Про звернення громадян» 

Форми подання звернення:

письмове, 

надіслане звичайною поштою,

надіслане електронною поштою.

Терміни розгляду звернень:

до 1 місяця – відповідь.



Читальні зали архівів та копіювання
робота з оригіналами 
архівних документів органів 
державної безпеки СРСР-УРСР 
за 1917-1991 роки,

громадяни України, іноземці 
та особи без громадянства,

користувачі читального залу 
можуть абсолютно 
безкоштовно копіювати 
власним фотоапаратом.



«Декомунізаційне» законодавство:

 «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років»;

 «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки»;

 «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців 
за незалежність України у ХХ столітті»;

 «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років».



Вільний і безкоштовний доступ –
відкриваються всі архіви радянських 

репресивних органів:
 Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ 

України;

 Галузевий державний архів Служби безпеки України;

 Галузевий державний архів Служби зовнішньої розвідки 
України;

 обласні державні архіви;

 Галузевий державний архів Міністерства оборони України;

 Галузевий державний архів Державного департаменту України з 
питань виконання покарань;

 Галузевий державний архів Державної прикордонної служби 
України;

 Генеральна прокуратура України;

 Державна судова адміністрація України.



Єдиний архів – формується єдиний архів 
репресивних органів, незалежний від 

політичної волі силовиків:

Створюється 
окрема цивільна 
установа –
Галузевий 
державний архів 
Українського 
інституту 
національної 
пам’яті



Новоутворені державні інституції 
(європейська практика):

Країна Назва інституції

Німеччина установа, очолювана Федеральним уповноваженим з документів служби 

державної безпеки колишньої НДР

Польща та 

Словаччина

«Інститут національної пам’яті»

Чехія «Інститут дослідження тоталітарних режимів»

Естонія «Інститут історичної пам’яті»

Литва «Центр досліджень геноциду та резистансу Литви» та 

«Міжнародна комісія з оцінки злочинів нацистського та радянського 

окупаційних режимів»

Латвія «Латвійське товариство дослідження окупації»

Болгарія «Комісія з відкриття документів і оголошення про належність болгарських 

громадян до державної безпеки і розвідувальної служби Болгарської 

народної армії»

Румунія «Національна рада з вивчення архівів Секурітате» та 

«Інститут досліджень злочинів комунізму і пам’яті про вигнання»

Словенія «Дослідницький центр національного примирення»



Країни, де діють закони, що регламентують 
використання документів спецслужб:

Найбільш важливе, що об’єднує ці країни – це принцип, що 
матеріали колишніх спецслужб виділені на законодавчому 
рівні в окрему категорію і вважаються дуже важливими.

Албанія Польща

Болгарія Румунія

Естонія Словакія

Латвія Угорщина

Литва Чехія

Німеччина Україна



Відкриваються архіви про комуністичні злочини 
та порушення прав людини:

 не поширюється дія Закону 
України «Про захист 
персональних даних»;

 заборона на віднесення 
інформації до державної, 
конфіденційної та службової 
таємниці (в тому числі і на 
штатних чи позаштатних 
працівників/агентів);

 не може бути обмежений 
доступ до інформації, носії 
якої не мають українських 
грифів секретності.



Відкриваються архіви про комуністичні злочини 
та порушення прав людини:

 європейський принцип доступу –
обмеження стосуються
інформації, а не документу;

 зняття самоцензури –
відповідальність за поширення 
інформації несе особа, а не 
архівіст;

 декомунізація спецслужб та 
міліції – сучасні правоохоронці та 
спеціальні служби перестають 
бути пов’язані з радянськими 
репресивними органами.



Знищення документів:

 Наказ НКВД СРСР 
№0065 (1944 рік)

 Наказ МВД СРСР 
№181 (1953 рік)

 Наказ КГБ СРСР 
№00511 (1954 рік)

 Наказ КГБ СРСР 
№00150 (1990 рік)



Минуле онлайн – встановлюється
зобов’язання оцифрування архівів:

Електронний 
архів 

визвольного руху 
– http://avr.org.ua

 електронні копії з 
Архіву Служби 
безпеки України, 
інших архівних 
установ



Право на правду. 
Практичний порадник із 
доступу до архівів

www.cdvr.org.ua/node/1516

• Використання документів комуністичних 
спецслужб. Закордонний досвід

• Документи комуністичних органів 
безпеки в Україні

• Доступ до архівів: огляд нормативної бази
• Порядок оскарження ненадання/надання 

неповної інформації 
• Що, де та як шукати в архівах: питання та 

відповіді
• Узагальнена інформація про архівні 

установи 
• Бази даних, електронні копії документів 

та інша довідкова інформація в мережі 
інтернет 

• Додатки (витяги із конституції та законів, 
кодекс етики архівістів, зразки заяв)

http://www.cdvr.org.ua/node/1516



Дякую за увагу!

ІГОР КУЛИК,

kulykim@gmail.com

/groups/dostup.do.arhiviv


