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Голодомор в Україні 1932–1933 // Польща та Україна в тридцятих–
сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів

спеціальних служб. Т. 7. – Варшава; Київ, 2008. – 1216 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України; Міністерство внутрішніх
справ і адміністрації Республіки Поль-
ща; Ін-т національної пам’яті: Комісія з
розслідування злочинів проти польського
народу; Ін-т політичних і етнонаціо-
нальних досліджень НАН України; Упо-
рядники: З. Гайовнічек, С. Кокін, П. Ку-
лаковський, М. Маєвський, Є. Тухольсь-
кий, В. Худзік, Ю. Шаповал.

В книзі вміщено 230 документів з Галу-
зевого державного архіву СБУ, а також
Центрального військового архіву у Вар-
шаві. Основу книги складають докумен-
ти радянських органів державної безпе-
ки, польської розвідки, дипломатії, по-
ліції і адміністрації.

Розсекречена пам’ять: Голодомор 1932–1933 років в Україні в
документах ГПУ–НКВД. Київ: ВД «Стилос», 2007. – 604 с.

Служба безпеки України; Міжнародний
благодійний фонд «Україна 3000». Упо-
рядники: В. Борисенко, В. Даниленко,
С. Кокін, О. Стасюк, Ю. Шаповал.

У виданні представлено документи ра-
дянських органів державної безпеки, що
містять додаткову архівну інформацію
про причини, перебіг і наслідки найст-
рашнішої трагедії українського народу —
Голодомору 1932–1933 років.

Документи розповідають про здійснення
органами держбезпеки масових політич-
них репресій, у тому числі й з метою при-
ховування правди про Голодомор. Май-
же 70 років ці документи зберігалися під
грифами секретності та були не доступ-
ними для дослідників та громадськості.

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Операція «Сейм» 1944–1946 // Польща та Україна в тридцятих –
сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів

спеціальних служб. Т. 6. – Варшава; Київ, 2007 – 1357 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України; Міністерство внутрішніх
справ і адміністрації Республіки Польща;
Ін-т національної пам’яті: Комісія з розс-
лідування злочинів проти польського на-
роду; Ін-т політичних і етнонаціональних
досліджень НАН України; Упорядники:
З. Гайовнічек, С. Кокін, П. Кулаковський,
М. Маєвський, Є. Тухольський, В. Худзік,
Ю. Шаповал.

На основі розсекречених архівних доку-
ментів СБУ, а також документів з поль-
ських архівів, книга висвітлює операцію
радянських органів державної безпеки під
кодовою назвою «Сейм» проти польсько-
го підпілля, яку було здійснено на тери-
торії України у 1944–1946 рр. Книга скла-

дається з трьох розділів. Перший розкриває мету, процес підготовки та
початок операції. У другому — висвітлено оперативні заходи, здійсню-
вані органами НКВС і НКДБ проти польського підпілля. У третьому
розділі розповідається про фінальну фазу операції «Сейм».
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Павлоградське повстання 1930. Документи і матеріали. –
Київ: Український письменник, 2009. – 379 с., іл.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України, Міжнародна громадська
організація «Інститут україністики»; Ред-
колегія: В. Верстюк, В. В’ятрович, В. Да-
ниленко, С. Кокін, В. Марочко, Ю. Ми-
цик; Упорядник: В. Даниленко.

У збірнику вперше в українській історі-
ографії розкрито антирадянське повстан-
ня селян 1930 р. на Дніпропетровщині.
Спогади очевидців та їхніх нащадків, до-
кументи, які зберігаються в Галузевому
державному архіві Служби безпеки Ук-
раїни, свідчать про масовий опір селян
України політиці колективізації, розкур-
кулення та хлібозаготівель. Показано
роль ДПУ УСРР у придушенні збройного
повстанського руху, що становив загрозу
насадженню комуністичного режиму.

Українська Повстанська Армія:сторія нескорених. –
Львів; Київ, 2008. – 85 с. іл.

Центр досліджень визвольного руху; Служ-
ба безпеки України. Автори: В. В’ятрович,
Р. Грицьків, І. Деревяний, Р. Забілий, А. Со-
ва, П .Содоль.

В ілюстрованій брошурі містяться зоб-
раження 31 стенду однойменної фотодо-
кументальної виставки та короткі пояс-
нення до них, які висвітлюють історію
ОУН і УПА періоду 1929–1955 років.

Каталог відкриває вступне слово Пре-
зидента України В. Ющенка, в якому він
схвально відгукується про роботу щодо
розсекречення та вивчення документів з
історії України ХХ століття, які зберіга-
ються в Галузевому державному архіві СБ
України.

Про зміст виставки та її завдання роз-
повідається у вступній статті радника Го-

лови СБ України В. В’ятровича. Каталог безкоштовно надавався відвіду-
вачам виставки під час проведення її в усіх обласних центрах України.

Розсекречена пам’ять. Голодомор 1932–1933 років в Україні в
документах ГПУ–НКВД. 2-ге видання. Київ: ВД «Києво-

Могилянська академія», 2008. – 604 с.

Служба безпеки України; Міжнародний
благодійний фонд «Україна 3000». Редко-
легія: С. Богунов, В. Борисенко, В. Данилен-
ко (відп. ред.), О. Іванків, С. Кокін, О. Ко-
питько, О. Стасюк, В. Холод, Ю. Шапо-
вал. Упорядники: В. Борисенко, В. Дани-
ленко, С. Кокін, О. Стасюк, Ю. Шаповал.

У збірнику представлено документи ра-
дянських органів державної безпеки, що
містять додаткову архівну інформацію
про причини, перебіг і наслідки трагедії
українського народу Голодомору 1932–
1933 років. Документи розповідають про
здійснення органами держбезпеки масо-
вих політичних репресій, у тому числі й
з метою приховування правди про Голо-

домор. Майже 70 років ці документи зберігались під грифами секрет-
ності та були не доступними для дослідників та громадськості.

Дзеркало душі народної: спогади та враження відвідувачів
виставки про Голодомор 1932–1933 років

в Україні «Розсекречена пам’ять». –
Київ: ВД «Києво-Могилянська

академія», 2008. – 767 с.
Галузевий державний архів Служби без-
пеки України; Упорядник В. Даниленко.

В книзі факсимільного типу вміщено свід-
чення, спогади, враження — записи, які
зроблені у Книгах відгуків відвідувача-
ми виставки «Розсекречена пам’ять», що
була організована Службою безпеки Ук-
раїни в 2006–2008 роках в усіх регіонах
України та за кордоном.

Записи віддзеркалюють ставлення людей
різного, соціального статусу, віку до Го-
лодомору 1932–1933 років.
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Радянські органи державної безпеки у 1939 – червні 1941 р.
Документи ГДА СБ України. – Київ:

ВД «Києво-Могилянська академія», 2009. – 1313 с.
Упорядники: В. Даниленко, С. Кокін.

У збірнику подаються документи, оригіна-
ли або копії яких зберігаються в Галузево-
му державному архіві Служби безпеки Ук-
раїни. Більшість з них друкується вперше.

Публікація унікальних, донедавна суво-
ро засекречених документів відкриває
нові грані глибокої обізнаності спецслужб
у питаннях наближення світової війни та
фашистської агресії проти СРСР у червні
1941, передвоєнного соціально-економіч-
ного життя країни, а водночас — нові сто-
рінки національно-визвольної боротьби.

Книга розрахована на науковців, політиків,
викладачів, студентів і курсантів навчаль-
них закладів, усіх, хто цікавиться історією
спецслужб і Другої світової війни.

Бофони: грошові документи ОУН і УПА. – К.: Університет
банківської справи Національного банку України, 2008. – 192 с.

Служба безпеки України; Автор-упоряд-
ник О. Клименко. За ред. В. Даниленка;
Редакційна колегія: С. Богунов, В. В’ят-
рович, В. Даниленко, О. Іщук, Я. Калаку-
ра, С. Кокін, Н. Миронець, В. Сергійчук.

В книзі кольоровим друком найбільш пов-
но подано всі відомі боністам в Україні
та за кордоном грошові документи та бор-
гові зобов’язання українського визволь-
ного руху. Основу колекції становлять
бофони, що мали служити прототипом
майбутніх українських грошей, конфіс-
ковані радянськими органами державної
безпеки. На даний момент вони описані
й взяті на спеціальний облік у Галузево-
му державному архіві СБ України.

О. Стасюк. Геноцид українців:
деформація народної культури. –

Київ: ВД «Стилос», 2008. – 224 с.

У книзі на основі документальних мате-
ріалів, у тому числі з Галузевого держав-
ного архіву Служби безпеки України, та
усної історії розкривається етнографічний
аспект геноциду українського народу.
Масив архівних джерел та усних свідчень,
використаний у книзі, неспростовно до-
водить масштаб руйнівного впливу на всі
сфери української традиційної культури,
внаслідок чого була порушена тяглість
народних традицій та перерваний при-
родній зв’язок поколінь.

Ю. Терещенко, Т. Осташко. Український патріот з династії
Габсбургів: науково-документальне видання.  –

Київ: Темпора, 2008. – 382 с.: іл.
Книга оповідає про життя і діяльність
Вільгельма Габсбурга-Лотрінгена, пред-
ставника однієї з найславетніших монар-
хічних династій Європи. В. Габсбург, яко-
го українські військові називали Василем
Вишиваним, тісно пов’язав власну долю з
українським визвольним рухом, за що зап-
латив власним життям, яке трагічно об-
ірвалося в тюремній лікарні Лукянівсь-
кої в’язниці м. Києва. Документальні ма-
теріали слідчої справи В. Габсбурга, його
мемуари, зразки поезій та прози дають
змогу краще зрозуміти цю яскраву постать
українського національного відродження
першої половини ХХ століття. Вперше
публікується листування В. Габсбурга з
К. Гужковським М. Васильком, митропо-

литом А. Шептицьким та іншими українськими громадсько-політични-
ми діячами, яке проливає світло на маловідомі сторінки суспільно-пол-
ітичного життя України доби Першої світової війни та українських на-
ціонально-визвольних змагань 1914–1921 рр. У книзі вміщено багатий
ілюстративний матеріал. Видання розраховане на широкий загал чи-
тачів: всіх, хто цікавиться історією України.
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Роман Шухевич у документах
радянських органів державної безпеки (1940–1950).
У 2-х т. – Київ: ПП Сергійчук М.І., 2007. – Т. 1. – 640 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України; Ін-т національного держа-
вознавства; Редакційна рада: С. Богунов,
С. Кокін (співголова), В. Сергійчук (спів-
голова), Н. Сердюк, О. Скіпальський.

У збірці документів з колишніх таємних
архівів розповідається про життя і діяль-
ність Головного командира Української
Повстанської Армії Романа Шухевича,
100 років від дня народження якого ви-
повнилося 30 червня 2007 р. Видання
розраховане на усіх, хто цікавиться по-
статтю Р. Шухевича та історією українсь-
кого національно-визвольного руху в ХХ
столітті.

Степан Бандера у документах
радянських органів

державної безпеки (1939–1959). – Київ:
ПП Сергійчук М. І., 2009. – Т. 3. – 648 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України, Галузевий державний ар-
хів Служби зовнішньої розвідки України.

Редакційна рада: В. Богдан, В. В’ятрович,
С. Кокін, В. Сергійчук, Н. Сердюк.

Степан Бандера у документах
радянських органів державної безпеки (1939–1959). –

Київ: ПП Сергійчук М.І., 2009. – Т. 1. – 680 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України, Галузевий державний ар-
хів Служби зовнішньої розвідки Украї-
ни. Редакційна рада: В. Богдан, В. В’ят-
рович, С. Кокін, В. Сергійчук, Н. Сердюк.

У пропонованій збірці документів з ко-
лишніх таємних архівів розповідається
про життя і діяльність Голови Револю-
ційного Проводу Організації Українських
Націоналістів Степана Бандери, сто років
від дня народження якого виповнилося
1 січня 2009 р.

Видання розраховане на усіх, хто ціка-
виться постаттю С. Бандери та історією
українського національно-визвольного
руху в ХХ столітті.

Степан Бандера у документах
радянських органів

державної безпеки (1939–1959). – К.:
ПП Сергійчук М.І., 2009. – Т. 2. – 640 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України, Галузевий державний ар-
хів Служби зовнішньої розвідки України.

Редакційна рада: В. Богдан, В. В’ятрович,
С. Кокін, В. Сергійчук, Н. Сердюк.
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О. Безручко. Олександр Довженко: розсекречені документи
спецслужби. – Київ: Сучасний письменник, 2008. – 232 с.

У книзі розповідається про маловідомі
сторінки життя видатного українського
кінорежисера О. П. Довженка на основі
аналізу розсекречених архівних доку-
ментів часів громадянської війни, реп-
ресій тридцятих років, Голодомору та
сталінської опали часів Другої світової
війни. Чільне місце у дослідженні зай-
мають документи справи-формуляра «За-
порожець» на Олександра Довженка Га-
лузевого державного архіву Служби без-
пеки України, а також передані із ГДА
СБ України до фонду № 1196 «Докумен-
ти діячів літератури і мистецтва з відом-
чих архівів прокуратури, суду і органів
КДБ України» Центрального державно-
го архіву-музею літератури і мистецтв
України та у фонд №263 «Колекція поза-

судових справ реабілітованих» Центрального державного архіву громадсь-
ких об’єднань України.

Е. Епплбом. Історія ГУЛАГу / Пер. з англ. А. Іщенка. – Київ: ВД
«Києво-Могилянська академія»,

2006. – 511 с. – Бібліогр.:  с.  497–511.
«Історія ГУЛАГу» (Пулітцерівська пре-
мія 2004 р.) — перша систематична пра-
ця, присвячена хронології, причинам і
наслідкам розвитку репресивного апара-
ту Радянського Союзу і системи концент-
раційних таборів як його складової. На
основі фактів автор доводить, що систе-
ма радянських карально-трудових таборів
була небаченим за масштабами і жорсто-
кістю інструментом експлуатації, гноб-
лення і винищення комуністичною вла-
дою народів Радянського Союзу. Енн Еп-
лбом спирається як на відомі, опубліко-
вані свідчення, так і на результати влас-
ної дослідницької праці в архівах колиш-
нього Радянського Союзу.

А. Амонс, Л. Авраменко. Репресовані
прокурори в Україні: документи, нариси, матеріали. –

К.: Істина, 2009. – 567 с.

До книги увійшли документи, архівні
матеріали спецслужб, нариси про долю
прокурорських працівників в Україні,
пов’язані з масовими політичними реп-
ресіями на підставі рішень позасудових і
судових органів не лише за часів терору
1937–1938 років, а й в інші періоди біль-
шовицького правління та фотографії місць
поховання розстріляних під час сталінсь-
ких репресій.

Автори розповідають, підтверджуючи від-
повідними архівними документами, як з
перших днів правління більшовицька вла-
да встановила «червоний терор» в Украї-
ні. Під його жорна на підставі сфабрико-
ваних правоохоронними органами УРСР

справ, а в перші роки радянської влади і без них, потрапляли не лише
кращі представники українського народу: вчені, військові, діячі культури,
науки і мистецтва, представники інтелігенції, робітників та селян, а й
прокурорсько-слідчі працівники, які далеко не завжди погоджувалися з
методами більшовицького правління та терором, що застосовувався проти
українського народу.

Роман Шухевич у документах
радянських органів державної

безпеки (1940–1950). У 2-х т. – Київ: ПП
Сергійчук М.І., 2007. –  Т. 2. – 584 с.

Галузевий державний архів Служби без-
пеки України; Ін-т національного держа-
вознавства; Редакційна рада: С. Богунов,
Г. Боряк, С. Кокін (співголова), М. Ратуш-
ний, О. Рубльов, В. Сергійчук (співголо-
ва), Н. Сердюк, О. Скіпальський.
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Наукове видання «Літопис Української повстанської армії». Т. 8.
«Волинь, Полісся, Поділля: УПА та запілля 1944–1946. Документи і

матеріали». – Київ; Торонто, 2006. – 1448 с.

Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. По-
тічний (співголова), С. Богунов, Г. Боряк, Я. Шаш-
кевич, В. Лозицький, Р. Пиріг, Л. Футала, Ю. Ша-
повал. Упорядники: О. Вовк, С. Кокін.

У книзі зібрані документи керівництва УПА–Пів-
ніч і УПА–Південь, крайового проводу ОУН ПЗУЗ
і НВРО, а також підлеглих підрозділів і структур,
що діяли на території Волині, Полісся і Поділля
у 1944–1946 рр. Документи висвітлюють малові-
домі широкому загалу в Україні героїчні сторінки
боротьби членів та організацій національно-виз-
вольного руху за самостійну соборну українську
державу, дають можливість більш широко відтво-

рити історію України в кінці та по завершенню Другої світової війни.

Наукове видання «Літопис Української повстанської армії». Т. 9.
«Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного

підпілля. Протоколи допитів заарештованих радянськими
органами державної безпеки керівників

ОУН і УПА, 1944–1953. Книга перша:
1944–1945». – Київ; Торонто, 2007. – 912 с.

Редакційна рада: П. Сохань (співголова), П. По-
тічний (співголова), С. Богунов, Г. Боряк, Я. Шаш-
кевич, В. Лозицький, Р. Пиріг, Л. Футала, Ю. Ша-
повал. Упорядники: О. Іщук, С. Кокін. Науко-
во-допоміжна група: Д. Бойко.

У книзі вміщено документи з архівних криміналь-
них справ членів Центрального проводу ОУН(б)
М. Степаняка, О. Луцького і П. Дужого, керівників
Буковинського проводу ОУН(б) А. Галицької та
М. Гайдука, командирів військових округ УПА
Ф. Воробця, В. Левовича, О. Польового, Ю. Стель-

мащука, керівників УПА різних рангів Є. Басюка, Я. Бєлінського, Д. Вітов-
ського, М. Дужого, В. Павлика. У протоколах їх допитів, складених радянсь-
кими слідчими, висвітлюються політичні, організаційні, військові та інші
питання творення і діяльності УПА на досить великій території — від Поліс-
ся на Півночі до Буковини на Півдні, від Київщини на Сході й до так званого
Закерзоння на Заході.

В .Золотарьов. Секретно-політичний відділ ДПУ УСРР:
 справи та люди. Харків: Фоліо, 2007. – 319 с.

Секретно-політичний відділ Державного
політичного управління УСРР був органі-
зований 5 квітня 1931 р. У цей час його
співробітники розробляли найбільш ре-
зонансні справи «Українського національ-
ного центру», «Української військової ор-
ганізації», «Справи боротьбистів», «Поль-
ської організації військової», а також на
справи на сотні українських письменни-
ків та діячів культури.

До видання увійшли чотири нариси про
керівників цього відділу у той час: Г. Люш-
кова, Ю. Кривця, М. Александровського,
Б. Козельського. Неупереджена інформа-
ція допоможе зрозуміти, що ж все-таки
було вирішальним у діяльності радянсь-
ких каральних органів — особливі риси
характеру чекістів та їх професійний хист

чи директиви найвищого партійного керівництва.

Т. Кизны. ГУЛАГ: Соловки. Беломорканал. Вайгач.
Театр в ГУЛАГе. Колыма. Воркута. Мертвая дорога / Пер. с
польського. 2-е изд., испр. – М: РОССПЭН, 2007. – 486 с.: ил.

Польский фотограф и журналист Томаш
Кизны пятнадцать лет исследовал архив-
ные фотодокументы и снимал современ-
ные остатки ГУЛАГа. Книга является
итогом этой работы: на 480 фотографиях
представлены исторические и современ-
ные виды шести лагерных комплексов и
крупных строек ГУЛАГа, в отдельном
разделе даны материалы о деятельности
лагерных театров. Снимки из архивов и
личных собраний документируют жизнь
в этих лагерях с 1923 по 1956 г. На совре-
менных фотографиях, сделанных автором
в 1990–2003 гг., показаны развалины ла-
герей, портреты бывших узников и лю-
дей, живущих «на островах ГУЛАГа» в
наше время.
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Наукове видання «Літопис Української повстанської армії». Т. 12.
«Воєнна округа УПА “Буг”. Документи і матеріали 1943–1952 рр.

Книга 1» // Літопис УПА. Нова серія. –
Київ; Торонто, 2009. – Т. 12. – 795 с.

Національна Академія Наук України; Ін-т україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. Гру-
шевського НАН України; Видавництво «Літо-
пис УПА»; Державний комітет архівів України,
Галузевий державний архів Служби безпеки
України.

Упорядники: В. Мороз, О. Вовк.

Збірник містить документи командування і ок-
ремих підрозділів, пресові видання воєнної ок-
руги «Буг», як також звітно-інформативні доку-
менти керівництва ОУН на Львівщині.

Наукове видання «Літопис Української повстанської армії». Т. 11.
«Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва” “Турів”

“Богун” (серпень 1942 – грудень 1943 рр.).
Документи» // Літопис УПА. Нова серія. –

Київ; Торонто, 2007. – 831 с.

Національна Академія Наук України; Ін-т україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. Гру-
шевського НАН України; Видавництво «Літопис
УПА»; Державний комітет архівів України;
Центральний державний архів громадських
об’єднань України, Галузевий державний архів
Служби безпеки України.

Упорядник В. Ковальчук.

До книги увійшли 353 раніше не опублікованих
документи з різних територіальних осередків
ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному

Поліссі (Північно-західні українські землі) за серпень 1942 – грудень
1943 рр. Джерела репрезентують діловодство Крайового проводу, округ,
районів ОУН(б) на ПЗУЗ (серпень 1942 – вересень 1943 рр.) а також
округ, надрайонів, районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на
ПЗУЗ (вересень–грудень 1943 р.). Залучені до збірника документи висвіт-
люють маловідомі в Україні та за її межами героїчні сторінки діяльності
українського Руху опору в роки Другої світової війни.

Наукове видання «Літопис Української повстанської армії». Т. 10.
«Життя і боротьба генерала Тараса Чупринки (1907–1950).

Документи і матеріали» // Літопис УПА.
Нова серія. – Київ; Торонто, 2007. – 831 с.

Національна Академія Наук України; Ін-т україн-
ської археографії та джерелознавства ім. М. Гру-
шевського НАН України; Видавництво «Літопис
УПА»; Державний комітет архівів України;
Державний архів Служби безпеки України.

Упорядники: С. Богунов, В. Даниленко, А. Кен-
тій, С. Кокін, В. Лозицький, М. Посівнич.

У книзі зібрані документи та матеріали за 1907–
2005 рр., які характеризують основні віхи жит-
тя і діяльності керівника українського визволь-
но-революційного руху в 1943–1950 рр. ген. Ро-
мана Шухевича («Тараса Чупринки») та присвя-

чені його пам’яті. Поряд з документами Галузевого державного архіву
СБ України до збірника увійшли документи Центрального державного
архіву СБ України, м. Львів, і частково — ЦДАВО України, а також
матеріали, які публікувалися в «Літописі Української Повстанської Ар-
мії» (Торонто) та інших виданнях.

Для істориків, архівістів, викладачів вузів, студентів та усіх, хто ціка-
виться історією України.

Последняя рукопись Сабри Айвазова.
Дело партии «Милли Фирка».

Документы свидетельствуют. –
Симферополь: Изд-во «Доля», 2009. –
352 с. илл. Из серии «Рассекреченная

память». Крымский выпуск.

Под общей редакцией В. Пшеничного,
Р. Лесюка, С. Лунина, И. Полякова.

Составители: А. Валякин, Р. Хаяли.
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Вертикаль великого терору. Історія операція
по наказу НКВС № 00447 / Москва: Новий Хронограф, 2008. – 784 с.

Асоціація дослідників російського суспільства
(АИРО-ХХІ) М. Юнге, Г. Бордюгов, Р. Биннер.

Історія реалізації «операції» НКВС СРСР
стали центральним елементом «Великого
терору». В книзі відтворюються докумен-
тальні свідчення про етапи масових репре-
сій, подаються детальні авторські пояснен-
ня про спрямованість головного удару, сто-
сунках центру і периферії, ролі каральних
органів, участі партії і окремих представни-
ків громадськості в операції, досліджують-
ся проблема інформаційного потенціалу ар-
хівно-кримінальних справ. Автори дають
власну відповідь на питання: чи була «опе-
рація» НКВС СРСР соціальною чисткою
суспільства, чи була черговим виступом
проти політичних опонентів ВКП(б).

Книга розрахована на фахівців та усіх, хто
цікавиться історією.

Огляд підготувала
старший науковий співробітник ГДА СБ України

Т. Сергійчук

А. Гогун.  Сталінські командос. Українські партизанські
формування. Маловивчені сторінки історії. 1941–1944.  –

Москва: ЗАТ Центр поліграф, 2008. – 477 с. –
( На лінії фронту. Правда про війну).

В цій монографії на основі унікального по
об’єму і різноманіттю комплексу доку-
ментальних матеріалів з архівів Німеччи-
ни, Польщі, Росії і України детально дос-
ліджуються маловідомі сторінки діяльності
червоних партизанів в Україні в 1941–
1944 рр. Різнобічне вивчення протисто-
яння, що відбувалося на окупованій німця-
ми території, дозволило автору зробити об-
ґрунтовані висновки про базові особливості
радянських формувань, а також представи-
ти цілісну, багаторівневу і об’єктивну кар-
тину стратегії і тактики партизанської бо-
ротьби в Україні.

Сталінізм в радянській провінції:1937–1938 рр. Масова операція
на основі наказу № 00447 / Москва: Російська політична

енциклопедія (РОССПЭН), Німецький історичний інститут в
Москві, 2009. – 927 с.: табл., діагр. – (Історія сталінізму).

Упорядники: М. Юнге. Б. Бонвеч, Р. Біннер.

Автори книги — історики Росії, України і
Німеччини, — ґрунтуючись на архівних
дослідженнях, проведених у регіонах ко-
лишнього Радянського Союзу, суттєво роз-
ширюють картину «Великого терору». В
полі їх зору знаходиться наймасовіша опе-
рація 1937–1938 років — «куркульська»,
сигналом до проведення якої став наказ
НКВС СРСР №00447. В центрі вивчення
опинилися долі тисяч людей — колишніх
«куркулів», «білих» офіцерів і царських
чиновників, меншовиків, есерів і анархіс-
тів, ув’язнених з таборів та в’язниць, кри-
мінальних злочинців, членів релігійних
общин, учасників локальних повстань,
колишніх чекістів, причетних до репресій.


