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Па ра док си ра дя нсько го кла со ут во рен ня: 
по я ва та ліквідація кла су кур кулів 
як син хрон ний про цес

Анотація

Автор ви ко рис то вує архівні до ку мен ти в дослідженні ма со вої на силь ниць кої
ко лек тивізації се ля нських гос по дарств у СРСР у 1930-х ро ках ХХ століття.
Зок ре ма, про а налізо ва но за ко но давчі акти, що реґла мен ту ють їх кла сифікацію 
і вирізнен ня з-поміж них кур к ульських за низ кою ознак. До ку мен ти свідчать:
ліквідація кур к ульства як кла су суп ро вод жується ма со вим ви се лен ням реп ре -
со ва них се лян у відда лені ма ло об житі ра йо ни краї ни і ство рен ням там ме режі
ко лонізаційних се лищ. Конфіскація май на відсу вається на дру гий план, пріори -
тет но го зна чен ня на бу ває за вдан ня за без пе чен ня на род но го гос по да рства при -
му со во ви ко рис то ву ва ною де ше вою ро бо чою си лою.

Клю чові сло ва: ко лек тивізація, кур к ульство як клас, конфіскація май на, де -
пор тація, ко лонізаційні се ли ща, при му со ве ви ко рис тан ня ро бо чої сили пе ре се -
ле них се лян

Більшо виць ке керівниц тво СРСР в аґрар но му пи танні за вжди орієнту -
ва ло ся на ко лек тивні фор ми гос по да рю ван ня, кон че не по пу лярні се ред се -
ля нства. Ко лек тивізація відбу ва ла ся повільно: у 1918 році (ста ном на 1 чер в -
ня) вона охоп лю ва ла лише 0,1% усіх гос по дарств у країні, у 1927-му — 0,8%,
у 1928-му — 1,7%, до се ре ди ни 1929-го — 3,9% [Се льско хо зя йствен ная эн -
цик ло пе дия, 1971]. Для при швид шен ня цьо го про це су в січні 1930 року
було ухва ле но по ста но ву ЦК ВКП(б) “Про темп ко лек тивізації та за хо ди з
до по мо ги дер жа ви кол гос пно му будівниц тву”. Цей рік увійде в ра дя нську
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історію під на звою року “Ве ли ко го пе ре ло му”. Він по кла де по ча ток ма совій
на силь ницькій ко лек тивізації, на яку буде спря мо ва но всю по тужність пар -
тійних, дер жав них і ка раль них органів краї ни Рад.

Політика суцільної ко лек тивізації в СРСР на ра зи ла ся на ма со вий жор -
сто кий опір з боку се ля нства. Керівниц тво краї ни кваліфіку ва ло його як
“кур к ульське по встан ня” і за пус ти ло ма ши ну реп ресій, було ініційо ва но
кам панію з роз кур ку лю ван ня, мета якої була по зна че на дуже чітко:  кур -
кульство як клас має бути ліквідо ва не. Кам панія ця роз тяг ла ся на ба га то
років і яв ля ла со бою ніщо інше, як політику дер жав но го те ро ру про ти  се -
лян ства, що ви ли ла ся в ма со ве руй ну ван ня індивіду аль них гос по дарств із
ви сил кою се лян і конфіскацією їхнього май на.

Ко лек тивізація як політика дер жав но го те ро ру
в СРСР у 1930–1950 ро ках

Хто ж такі кур кулі?
По нят тя “кур куль” спер шу озна ча ло сільсько го тор гов ця-пе ре куп ни ка,

який за й мав ся пе ре важ но скуп кою і пе репро да жем зер на. Пізніше кур ку ля -
ми по ча ли на зи ва ти за мож них се лян, котрі в до волі ши ро ких мас шта бах
 застосовували на й ма ну ро бо чу силу у своїх гос по да рствах. На пе ре додні
 Жовт невого пе ре во ро ту 1917 року та ких у Росії налічу ва ло ся близь ко
3 мі ль йонів. Вони во лоділи 80 мільйо на ми гек тарів сільсько гос по да рських
угідь, а в се ред ньо му в од но му та ко му гос по дарстві на по ча ток 1918 року пе -
ре бу ва ло в ко рис ту ванні 26 гек тарів зе мель них угідь. Про те се редній роз -
мір реш ти се ля нських гос по дарств не пе ре ви щу вав 2–3 гек тарів [Ти хо нов,
1990].

До 1929-го по нят тя но во го ра дя нсько го “кур ку ля” за ли ша ло ся вель ми
роз плив час тим, що ство рю ва ло не а би які труд нощі для бо роть би місце вої
вла ди із кла со вим во ро гом. Щоб по лег ши ти їм успішне ви ко нан ня за вдан -
ня, керівниц тво краї ни ухва лює у 1929 і 1930 ро ках два за ко но давчі акти, що
реґла мен ту ють кла сифікацію се ля нських гос по дарств і ви ок рем лен ня з їх
чис ла кур к ульських за низ кою ознак.

Пос та но вою РНК СРСР від 21 трав ня 1929 року до кур к ульських гос по -
дарств були відне сені ті, що мали при наймні одну із та ких ознак:

— сис те ма тич не за сто су ван ня на й ма ної праці в сільсько му гос по дар -
стві, кус тар них та інших про мис лах;

— на явність у гос по дарстві млинів, мас ло робні, кру по руш ки, шер сто -
бит ки, пло до- чи ово че су шар ки або іншо го підприємства із ме ха -
нічним дви гу ном;

— зда ван ня у найм по меш кан ня, або устат ку ван ня, або підприємства
постійно чи се зон но;

— сис те ма тич не зда ван ня у найм сільсько гос по да рських ма шин із ме -
ханічним дви гу ном;

— за нят тя торгівлею, лих ва рством, ко мерційним по се ред ниц твом [Ти -
хо нов, 1990: с. 186].

Пос та но ва РНК від 30 січня 1930 року “Про озна ки кур к ульських гос по -
дарств, у яких має за сто со ву ва ти ся ко декс за конів про пра цю” ще більше
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ужорсткішу ва ла на ве де ну вище кла сифікацію. До чис ла ознак вклю чається
“от ри ман ня інших не тру до вих до ходів, у тому числі до ходів слу жи телів
куль ту” [Ти хо нов, 1990]. Місцеві орга ни вла ди на бу ва ють пра во на влас ний
роз суд довільно ви ко рис то ву ва ти до дат кові озна ки й на їх підставі роз кур -
ку лю ва ти се лянські гос по да рства. При цьо му в по ста нові за зна ча ло ся, що
чверть май на роз кур ку ле них пе ре дається в ко рис ту ван ня ви ко навців цієї
зло чин ної акції. Грабіжниць кий ха рак тер роз кур ку лю ван ня, за за ду мом Ста -
ліна, мав зруй ну ва ти се ля нську єдність, роз клас ти се ля нську гро ма ду зсе ре -
ди ни й тим са мим зло ми ти її спро тив політиці ко лек тивізації.

Мож ли вос тей для довільно го відне сен ня се ля ни на до “кур к ульсько го
кла су” було більш як дос тат ньо. Їх було так ба га то, що прак тич но будь-яке
се ля нське гос по да рство мог ло бути роз кур ку ле ним. Най по ши ренішою
озна кою на леж ності до во ро жо го кур к ульсько го кла су слу гу вав рівень за -
мож ності се ля ни на. На яв ності двох корів або двох ко ней у гос по дарстві, не -
за леж но від кількості членів се ля нської сім’ї, було дос тат ньо для рішен ня
про її ви сил ку.

Се ля ни всіма мож лив и ми й не мож лив и ми спо со ба ми на ма га ли ся уник -
ну ти роз кур ку лю ван ня. Так, ще у 1928–1929 ро ках влас ни ки ве ли ких гос по -
дарств ста ли роз поділяти їх між чле на ми сім’ї, відок рем лю ю чи, як пра ви ло,
своїх синів в окремі гос по да рства. Уряд не гай но видає за бо ро ну на поділ
гос по дарств, а орга нам ста тис ти ки су во ро за бо ро няється реєстру ва ти нові
гос по да рства.

Найбільш да ле ког лядні, роз про дав ши своє май но, бігли до міста: у
1929–1930 ро ках, за оцінкою істо риків, по над 200 ти сяч при зна че них до роз -
кур ку лю ван ня сімей (або близь ко 1 млн осіб) зна хо дять при хис ток у містах
[Со вет ское крес тья нство, 1970: с. 239]. Уряд не гай но реаґує: у лю то му
1930-го ЦВК і РНК СРСР ухва лю ють спеціаль ну по ста но ву “Про за бо ро ну
са мовільно го пе ре се лен ня се ля нських гос по дарств і роз про да жу ними май -
на”. Еко номічний зміст ко лек тивізації сільсько го гос по да рства як аґрар ної
ре фор ми де далі більше роз ми вається й на пер ший план ви хо дить політич не
за вдан ня зни щен ня кур к ульства як кла су. Про те на справді відбу вається
пла номірне зни щен ня села як ве ли чез ної суспільної сили, пе ре тво рен ня се ля н -
ства на дек ла со ва ну масу без прав них рабів.

Зав дається по туж ний удар по сільсько гос по дарській ко о пе рації. Цир -
ку ляр ний лист ЦК ВКП(б) від 24 ве рес ня 1930 року на ка зує найрішучіше
клас ти край усім спро бам “підмінити організацію артілей сільсько гос по да р -
ськи ми ко о пе ра тив ни ми то ва рис тва ми”. А отже, якщо такі поки зберіга ють -
ся десь унаслідок “слаб ко го кол гос пно го руху, вони ма ють пе ре рос та ти в
кол гос пи” [КПСС в ре зо лю ци ях, 1984: с. 215]. У серпні 1931-го ухва ле но
нову по ста но ву ЦК ВКП(б) “Про тем пи под аль шої ко лек тивізації і за вдан -
ня укруп нен ня кол госпів”, що містить ви мо гу за вер ши ти ко лек тивізацію в
усіх реґіонах краї ни у 1932–1933 ро ках [КПСС в ре зо лю ци ях, 1984: с. 338].

Роз кур ку ле не се ля нство було розділено на три гру пи. Пер ша з них була
пред став ле на “конт рре во люційним кур к ульським ак ти вом”. Долю цієї гру -
пи вирішу ва ли суди, спра ви пред став ників “конт рре во люційно го кур к уль -
сько го ак ти ву”, як пра ви ло, фаль сифіку ва ли ся. Їх за рішен ням суду або
розстрілю ва ли, або за про то рю ва ли до та борів. До дру гої гру пи були відне -
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сені за можні кур кулі. Вони підля га ли ви силці раз ом із сім’я ми у відда лені
місце вості для ро бо ти на лісо за готівлях, у шах тах, руд ни ках і кар’єрах або на 
інших, та ких само важ ких ви дах робіт. До треть ої гру пи були вклю чені всі
інші кур кулі й так звані підкур куль ни ки — се ред ня ки, бідня ки та навіть бат -
ра ки, спіймані на про кур к ульських і ан ти кол гос пних на стро ях і діях. Пред -
став ників треть ої гру пи на зи ва ли ще адміністра тив но вис ла ни ми. У них
відби ра ли май но, і вони раз ом із сім’я ми ви се ля ли ся з рідних сіл у спеціаль -
но відве дені місця в цьо му ж ра йоні або за його меж ами. Роз кур ку лені з чис -
ла вклю че них до дру гої та треть ої груп ви се ля ли ся за рішен ням місце вої
вла ди. Звіти про роз кур ку лю ван ня пе ре да ва ли ся в партійні органи.

“Ліквідацію кур к ульства як кла су” здійсню ва ли по е тап но. Пер ша хви ля
ма со вих ви си лок се лян із конфіскацією май на, що їм на ле жа ло, про ко ти ла -
ся краї ною у 1930-му. Для “упо ряд ку ван ня” цьо го про це су колеґією Нар -
ком зе му РСФСР за твер джується Інструкція про кур кульські по се лен ня
від 1 квітня 1930 року (про то кол № 33, пункт 8) і роз си лається на місця як
керівниц тво до дії. На ве ду лише не ве ли кий фраґмент із цьо го до ку мен та:
“При ви се ленні кур к ульських гос по дарств із ра йонів суцільної ко лек ти -
візації... ство рю ва ти се ли ща в розмірі, що його виз на чає комісія в кож но му
окре мо му ви пад ку, але не менш як 20 і не більш як 100 дворів... Се ли ща ма -
ють роз та шо ву ва ти ся... поза при кор дон ною сму гою, за мож ли вості да ле ко
від роз та шу ван ня залізниць, шо сей них і вод них шляхів...” [РГАЭ, s.a.].  Ре -
пресивна ма ши на по сту по во на би ра ла об ертів. Дру га хви ля де пор тацій кур -
кулів, значніша за мас шта ба ми і без жальніша за фор ма ми здійснен ня, на -
кри ває краї ну у 1931–1932 ро ках. Конфіскація май на відсу вається на дру -
гий план, пріори тет ним стає за вдан ня за без пе чен ня на род но го гос по да р -
ства де ше вою, при му со во ви ко рис то ву ва ною се ля нською ро бо чою си лою.

Де пор тації кур кулів як скла до ва
дер жав ної політики спец ко лонізації

Ви се лен ня се лян стає не тільки мірою за ля ку ван ня і ка рою за спро тив
уря довій політиці ко лек тивізації. Де пор тації ма ють і суто праг ма тичні цілі.
Вони ста ють скла до вою дер жав ної політики спец ко лонізації: освоєння не -
об жи тих і ма ло об жи тих ра йонів краї ни та їхніх при род них ре сурсів шля хом
ство рен ня там ме режі ко лонізаційних се лищ із бранців в’яз ниць і та борів, а
та кож із вис ланців. У по ста нові РНК РРФСР від 18 сер пня 1930 року “Про
за хо ди щодо про ве ден ня спец ко лонізації в Північно му і Сибірсько му кра ях
і Уральській об ласті” так пря мо й було на пи са но: “Виз на ти не обхідним при
про ве денні спец ко лонізації: а) мак си маль но ви ко рис то ву ва ти ро бо чу силу
спец пе ре се ленців на лісо роз роб ках, на риб них та інших про мис лах у відда -
ле них ра йо нах, що гос тро по тре бу ють ро бо чої сили, і б) у сільсько му гос по -
дарстві влаш то ву ва ти лише тих пе ре се ленців, ро бо ча сила яких не може
бути ви ко рис та на на лісо роз роб ках і про мис лах” [ЦГАОР, s.a.].

Для над ан ня де пор таціям се лян пра во вих за сад ЦВК і РНК СРСР 1 лю -
то го 1931 року ухва лю ють по ста но ву “Про над ан ня кра йо вим (об лас ним)
ви кон ко мам і уря дам ав то ном них рес публік пра ва ви се лен ня кур кулів за
межі ра йонів суцільної ко лек тивізації сільсько го гос по да рства” [Извес тия,
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1931]. Пе ре важ ну більшість де пор то ва них спря мо ву ють на спец по се лен ня.
Реш та ста ють “ссыль ны ми” (відправ ле ни ми в за слан ня на пев ний термін),
“ссыль но по се лен ца ми” (відправ ле ни ми на за слан ня навічно) або “ад ми нис -
тра тив но вы слан ны ми”. Де пор тація на спец по се лен ня дістає на зву “ кур -
кульського за слан ня” (або “тру до во го за слан ня”) і саме під цією на звою
фіґурує в до ку мен тах.

11 бе рез ня 1931 року рішен ням Політбю ро ЦК ВКП(б) ство рюється
спеціаль на комісія під ору дою за ступ ни ка го ло ви Рад нар ко му СРСР А.Анд -
реєва і ще двох членів — Г.Яго ди та П.Пос ти ше ва. На цей орган по кла -
дається “спос те ре жен ня і керівниц тво ро бо тою з ви се лен ня і роз се лен ня
кур кулів пер шою чер гою з ме тою реґіональ но го ви ко рис тан ня їхньої праці у 
різних га лу зях еко номіки”.

За без пе чен ня за я вок гос по да рських на рко матів і відомств на ро бо чу
силу спец пе ре се ленців1 стає чер го вою про бле мою, що роз гля да ла ся на за -
сідан нях комісії. Та ким чи ном, саме по тре би еко номіки і за яв ки відомств від 
1931 року по ча ли справ ля ти спер шу суттєвий, а пізніше й вирішаль ний
вплив не тільки на терміни і мас шта би кам паній з ви се лен ня се лян, а й на те -
ри торіаль ний роз поділ їх у реґіонах Край ньої Півночі, Східно го та Західно -
го Сибіру, у рес публіках Цен траль ної Азії. У довідці Відділу зі спец пе ре се -
ленців ГУЛАГ ОДПУ під на звою “Зве ден ня про ви се ле не кур к ульство у
1930–31 ро ках” ішло ся, що в цей період було ви се ле но (із відправ лен ням на
спец по се лен ня) 381 026 сімей. До по чат ку 1933 року, коли ви се лен ня  кур -
кульства було го лов ним чином за вер ше но, у місцях “не над то відда ле них”
налічу ва ло ся 1 317 022 осо би [КПСС в ре зо лю ци ях, 1984].

У своїй діяль ності комісія спи рається на апа рат органів ОДПУ. Цен -
тральні та кра йові (об ласні) комісії зі спец пе ре се ленців, по при свій фор -
маль ний між(над)відом чий ста тус, кон тро лю ють ся і спря мо ву ють ся керів -
ниц твом ОДПУ. Роль остан ньо го в сис темі дер жав них органів від по чат ку
1930-х років швид ко зрос тає: крім своїх зви чай них функцій, окрес ле них по -
ло жен ням про ОДПУ, воно кон цен трує у своїх ру ках ва го му масу осіб, по -
збав ле них волі, й тим са мим стає во ло да рем найціннішого еко номічно го ре -
сур су — де ше вої ро бо чої сили та борів і спец по се лень.

На по чат ку 1930-х років ОДПУ пе ре тво рюється на по туж не еко номічне
відо мство із влас ною роз ви не ною інфрас трук ту рою. У бо ротьбі за пра во роз -
по ряд жа ти ся осо ба ми, по збав ле ни ми волі, ОДПУ має куди да ле ког лядніші
пла ни, ніж зви чай не по ста чан ня ро бо чої сили іншим на рко ма там і відо -
мствам. Саме у над рах комісії на род жується ідея ко лонізації Півночі си ла ми
за сла них та ув’яз не них. Її фор му лює ще у квітні 1930-го Г.Яго да, май бутній
шеф НКВС у період ма со вих реп ресій в СРСР дру гої по ло ви ни 1930-х років.

Та ким чи ном, по то ки при му со вої міграції се ля нства вже у 1931-му
цілком свідомо спря мо вує і реґулює ОГПУ з ура ху ван ням цілей і за вдань
еко номічної (ко лонізаційної) політики, у втіленні якої зна чен ня цьо го
ві дом ства не впин но зрос тає. Відте пер у ба лансі ро бо чої сили, не обхідної
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1 До 1934 року відправ лені в “кур к ульське за слан ня” се ля ни на зи ва ли ся спец пе ре се -
лен ця ми, у 1934–1944 ро ках — тру до пе ре се лен ця ми, від 1944 року — спец по се лен ця ми.
Усі три терміни є си нонімами.



для освоєння північних і східних те ри торій краї ни, де пор то ва не се ля нство,
або так зва ний спец кон тинґент, відіграє важ ли ву, а в реалізації низ ки на род -
но гос по да рських про грам і вирішаль ну роль.

До лип ня 1931 року роз се лен ням, пра цев лаш ту ван ням та інши ми пи -
тан ня ми, по в’я за ни ми зі спец пе ре се лен ця ми, опіку ва ли ся кра йові та об -
ласні ви кон ко ми. Згідно із по ста но вою РНК СРСР від 1 лип ня 1931 року
“Про влаш ту ван ня спец пе ре се ленців” адміністра тив не управління, гос по -
да рський устрій і ви ко рис тан ня їх цілко ви то пе ре да ють ОДПУ. У струк турі
ГУЛАГу, який до 1934-го вхо див до сис те ми ОДПУ, а від 1934-го — до сис -
те ми НКВС, ство рюється Відділ тру до вих по се лень, відповідаль ний за на -
гляд, об лаш ту ван ня, гос по да рсько-по бу то ве об слу го ву ван ня й ви ко рис тан -
ня праці ви се ле них кур кулів. У липні 1938 року в сис темі ГУЛАГу функ -
ціону ва ли 150 ра йон них і 800 се лищ них ко мен да тур, ство ре них для ад -
мініст ра тив но го об слу го ву ван ня 1741 тру до во го по се лен ня. Утри ман ня їх
здійсню ва ло ся за ра ху нок 5% відра ху вань (до сер пня 1931-го — 25%, до лю -
то го 1932-го — 15%) із за робітної пла ти тру до по се ленців, за й ня тих у гос по -
да рських опе раціях. За по ста но вою РНК СРСР № 174с від 16 сер пня 1931
року на вит ра ти з пе ре се лен ня й об лаш ту ван ня спец пе ре се ленців було
виділено 40 млн карб. Су дя чи з того, яким жа люгідним було існу ван ня спец -
пе ре се ленців у перші роки жит тя в “кур к ульсько му за сланні”, ця сума була
про сто мізер ною.

Кон тинґент спец по се ленців по пов ню вав ся щорічно, про те його чи сель -
ність була знач но ни жчою за кількість за про то ре них до “кур к ульсько го за -
слан ня”. Ви со ка смертність ви се ле них се лян під час транс пор ту ван ня й у
перші роки жит тя на спец по се ленні, а та кож ма сові втечі були го лов ни ми
при чи на ми ви со ко го міґраційно го обігу цієї ка те горії де пор то ва них. На по -
чат ку й у се ре дині 1930-х років мав місце і зво рот ний про цес — звільнен ня
се лян із “кур к ульсько го за слан ня”. Так, у 1934–1938 ро ках було звільне но
31 515 осіб як “не пра виль но вис ла них”, а 33 565 пе ре да но на утри ман ня. Ти -
сячі лю дей звільня ли ся в зв’яз ку з на прав лен ням на на вчан ня, після взят тя
шлю бу з не тру до пе ре се лен ця ми та з інших при чин. Про те розміри звільнен -
ня були не знач ни ми й не змог ли істот но впли ну ти на змен шен ня кон -
тинґентів “кур к ульсько го заслання”.

За га лом чи сельність при бу лих до місць “кур к ульсько го за слан ня”  ра -
зом із на род же ни ми там дітьми й осо ба ми, яких по вер та ли після втечі, упро -
довж 1932–1940 років до сяг ла 2 176 600 осіб. На 31 груд ня 1940 року чис ло
спец по се ленців із кон тингґенту де пор то ва них се лян ся га ло 930 221.

Після мо ва

Реп ресії, роз по чаті у рік “Ве ли ко го пе ре ло му”, при зве ли до при го лом -
шли вої ди наміки ко лек тивізації у країні в под альші роки. Вона була та кою:
1930 — 23,6% се ля нських дворів всту пи ли до кол госпів; 1931 — 52,7%;
1932 — 61,5%; 1934 — 71,4%; 1935 — 83,2%; 1936 — 90,5%; 1937 — 93,6%;
1940 — 96,9% [Се льско хо зя йствен ная эн цик ло пе дия, 1971: с. 87].

Тех но логія на с ильства, вдос ко на ле на в пе ребігу ви се лен ня кур к уль -
ства, зго дом буде за сто со ва на при де пор таціях на се лен ня, здійсню ва них за
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національ ною озна кою. Із за про вад жен ням 1933 року пас пор тної сис те ми та 
над ан ням на се ле ним пун ктам у 100-кіло мет ровій при кор донній смузі ста -
ту су ре жим них із них по чи на ють ви се ля ти де сят ки ти сяч “не бла го надійних
еле ментів”. Активна фаза “за чи щен ня дер жав но го кор до ну” у 1934–1937 ро -
ках буде здійсню ва ти ся орга на ми НКВС. Це по кла де по ча ток де пор таціям
на се лен ня за національ ною озна кою і буде у 1930–1950-х ро ках скла до вою
сталінської національ ної політики. Ви се ле них прирівня ють до кур кулів, і
вони на бу дуть ста ту су спец по се ленців або адміністра тив но ви се ле них. Зло -
чинні на силь ницькі пе ре се лен ня мільйонів лю дей та окре мих на родів за ли -
шать нам у спа док де фор мо вані й об тя жені взаємною не довірою між на -
ціональні відносини.

Ґло сарій

РНК СРСР (Рада на род них комісарів СРСР) — у 1917–1946 ро ках ви щий ви ко -
нав чий і роз подільчий орган дер жав ної вла ди СРСР. У бе резні 1946-го пе ре тво ре ний на
Раду Міністрів СРСР.

ЦВК СРСР (Цен траль ний ви ко нав чий комітет СРСР) — у 1922–1938 ро ках ви щий 
орган дер жав ної вла ди СРСР.

ЦК ВКП(б) (Цен траль ний комітет Все со юз ної ко муністич ної партії більшо виків)
— ви щий орган ко муністич ної партії в СРСР до 1952 року. На XIX з’їзді пе рей ме но ва ний 
у ЦК КПРС (Цен траль ний комітет Ко муністич ної партії Ра дя нсько го Со ю зу).

Політбю ро ЦК ВКП(б) (Політич не бюро ЦК ВКП(б) — упер ше було ство ре но у
жовтні 1917 року для політич но го керівниц тва Жов тне вим пе ре во ро том. Як постійний
орган по ча ло функціону ва ти від 1919-го. У 1952–1966 ро ках існу ва ло як Пре зидія ЦК
КПРС. Оби ра ло ся Цен траль ним коміте том для керівниц тва ро бо тою партії.

Нар ком зем СРСР (На род ний комісаріат зем ле ро бства СРСР) — у 1917–1946 ро -
ках — цен траль ний орган дер жав но го управління сільським гос по да рством. У 1946-му
пе ре тво ре ний на Міністе рство сільсько го гос по да рства.

ОДПУ (Об’єдна не дер жав не політич не управління при Раді на род них комісарів
СРСР) — у 1923–1934 ро ках орган з охо ро ни дер жав ної без пе ки в СРСР. У 1934-му було
пе рей ме но ва но у Го лов не управління дер жав ної без пе ки і вклю че но до НКВС.

НКВС СРСР (На род ний комісаріат внутрішніх справ) — ство ре ний у 1934 році.
ГУЛАГ НКВС СРСР (Го лов не управління та борів Нар ко ма ту внутрішніх справ

СРСР). Ста ном на 1 бе рез ня 1940 року ГУЛАГ об’єдну вав 53 та бо ри із безліччю табір -
них відділень, 425 вип рав но-тру до вих ко лоній і 50 ко лоній для не пов нолітніх. У бе резні
1940-го в сис темі ГУЛАГ діяли 90 “бу динків не мов ля ти”, в яких утри му ва ли ся 4595
дітей, чиї матері були ув’язненими.
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