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Трьохтомне видання „Чекістське досьє окупованої України 

У квітні 2014 р. у Наукової бібліотеки Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка з'явився унікальний шанс 
отримати трьохтомне видання „Чекістське досьє окупованої України”, 
яке є результатом обробки науковцями Всеукраїнського Товариства 
„Меморіал” 56 томів 13 фонду Державного галузевого архіву СБУ.  

Це видання було безкоштовно передано вищим навчальним закладам 
для ознайомлення та використання в наукових дослідженнях. Одним з 
таких закладів став і наш Університет.  

Ознайомитись з повним текстом зібрання можна в читальному залі 
Наукової бібліотеки Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

 

 

Представляємо вашій увазі анотацію та застереження до 
трьохтомника.  

Анотація 

Трьохьомник „Чекістське досьє окупованої України” ‒ це збірник 

документів Галузевого Державного Архіву Служби Безпеки України. У 

збірнику представлено більше 3000 документів із 13-го фонду, так 

званих „Паспортів України”. До 2009 р. ці документи були засекречені 



і знаходились під грифом для службового використання спецслужб і 

радянських партійних органів. 

Московські окупанти не були впевнені, що їм вдасться 

втримати свободолюбивих українців у складі СРСР, тому лише в 

1944 р., після закінчення Другої Світової війни за вкзаівкою з центру 

розпочато паспортизацію України. Окупант прагнув знати все про 

окуповану ним Україну, оскільки боротьба українців у великих 

масштабах велась як у довоєнний період, так і в післявоєнні роки. 

У трьохтомнику містяться документи економічної й 

політичної характеристики 26-ти областей України ‒ чекістського 

бачення окупованих міст, районів і областей. У документах читач 

познайомиться з українськими організаціями, партіями та багатьма 

яскравими особистостями, учасниками визвольної боротьби. Правда 

про ці події приховувались десятиліттями. 

Збірник документів розрахований на професійних істориків та 

всіх, хто цікавиться історією України. 

 

Застереження 

Знайомлячись із представленими документами у збірнику 

„Чекістське досьє окупованої України” читачам слід звернути увагу 

на те, що в них подається інформація з точки зору комуністичної 

ідеології. Хоча й вона сумлінно опрацьована чекістами і 

підтверджена статистикою, усе ж вимагає до себе критичного 

ставлення та глибокого осмислення. Зазначена у документах 

інформація супроводжується тенденційними висновками, часто 

перекручуванням історичних фактів, підтасовкою історичних подій 

під шаблон комуністичної ідеології. Проте, дані документи насичені 

численними доказами незгасаючого опору українців московській 

окупаційній владі. Такі відомості були найбільш засекречені 

злочинним режимом. Нині вони є найціннішими для дослідників 

українського визвольного руху. 

У багатьох документах міститься інформація про діяльність 

Спілки визволення України (СВУ). Слід пам’ятати, що за висновками 

дослідників СВУ була провокаційно інспірованою, вигаданою ОДПУ, 

проте суспільний резонанс судових процесів сприяв створенню вже 



справжніх організацій та осередків, що діяли під цією назвою. 

Загалом, по справі СВУ в Україні було репресовано понад 30 тис. 

Осіб. Разом із СВУ на судових процесах звинувачувались Спілка 

української молоді (СУМ), Українська військова організація (УВО) та 

Український національний центр (УНЦ). 

 


