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Директивний лист Уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації П. Голікова до Голови
РНК УРСР М. Хрущова про організаційні заходи для прийому в Україні репатрійованих
громадян. 1945 р. (ЦДАВО України )

Лист заступника уповноваженого РНК СРСР у справах репатріації К. Голубєва до
Голови РНК УРСР М. Хрущова щодо організації прийому та розподілу репатрійованих
радянських громадян на території України. 1945 р. (ЦДАВО України)

Спільна директива НКВС-НКДБ УРСР про порядок перевірки та фільтрації за місцем
проживання репатрійованих радянських громадян, які повертаються на батьківщину.
29 червня 1945 р. (ГДА СБ України)
Усі репатріанти, котрим дозволили повернутися на постійне місце проживання, мали
пройти реєстрацію та ще одну перевірку в місцевих органах внутрішніх справ та
держбезпеки. Цю роботу виконували спеціальні перевірочно-фільтраційні комісії, котрі
складалися з представників НКВС, НКДБ, контррозвідки «СМЕРШ». Завданням цих комісій
було виявлення серед репатріантів співробітників німецьких розвідувальних,
контррозвідувальних, поліцейських і каральних органів та інших «зрадників батьківщини».

Зразки тимчасових посвідчень репатріантів терміном чинності 6 місяців, які видавали після
їх реєстрації у відділах НКВС за місцем проживання, 1945–1947 рр.
Цей документ не давав права на проживання, а лише дозволяв його власнику тимчасово
безвиїзно мешкати в районі, де той пройшов реєстрацію. Паспорти мали видавати тим
репатріантам, які пройшли остаточну перевірку фільтраційними комісіями, та щодо яких не
було знайдено жодних «компрометуючих матеріалів». Але на практиці отримати паспорт
було дуже складно. Це був ще один спосіб контролю та дискримінації репатріантів.
Паспорт
громадянина
СРСР зразка 1932 року.
Цей
документ
був
засобом
контролю
радянської держави за її
громадянами, у тому
числі і за колишніми
репатріантами. Останнє
слово стосовно того де
проживатиме
й
працюватиме колишній
репатріант,
було
за
НКВС/МВС.
Здійснювався
такий
контроль
через
функціонування системи
внутрішніх паспортів та
інституції прописки.

Сторінки з «особових справ на репатріантів» або «фільтраційних справ». 1945–1946 рр.
(Документаційний центр дослідження порохового заводу Лібенау; Мартін Гузе)
Згідно директиви НКВС-НКДБ УРСР від 29 червня 1945 р на кожного прибулого репатріанта
відкривали особову справу. У процесі перевірки його ретельно опитували про обставини
перебування на території противника, перевіряли по оперативному обліку, наводили
відповідні довідки і потім ухвалювали висновок щодо кожного конкретного громадянина. Ці
особові справи або своєрідні досьє на остарбайтерів та військовополонених знаходилися в
архівах КДБ й становили державну таємницю до 1993 р. Зараз вони зберігаються у
державних обласних архівах України.

Стаття із Шосткинської газети «Зоря»
за 10 жовтня 1945 р. про збори
репатріантів міста Шостка у будинку
культури ім. Карла Маркса.

Радянський
плакат
із
закликом до громадян СРСР
повертатися на батьківщину.
1945 р.

