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Поліце йський ха рак тер 
ра дя нської пас пор тної сис те ми

Анотація

У статті досліджується поліце йська при ро да єди ної пас пор тної сис те ми, за -
про вад же ної в СРСР у 1932 році з ме тою підтрим ки політики кол гос пно го
будівниц тва та здійснен ня дер жав но го кур су на при швид ше ну індустріаліза -
цію краї ни. Автор ви ко рис то вує архівні до ку мен ти в аналізі пас пор тної сис те -
ми як ком плек су пра во вих санкцій для об ме жен ня пра ва ви бо ру місця про жи -
ван ня та пря мо го закріплен ня гро ма дян краї ни за ним на за са дах інсти ту ту
про пис ки. На по чат ку 1930-х років упро вад жується дер жав на сис те ма оргна -
бо ру робітників. За період 1929–1932 років у СРСР по бу до ва но 1500 підпри -
ємств, у 1933–1937 — 4500, а у 1938–1940 — 3000. Для за без пе чен ня їхньо го
функціону ван ня че рез сис те му оргна бо ру за лу че но до ро бо ти в містах у доб -
ровільно-при му со вий спосіб 18 млн се лян. Кон цен трація но во яв ле но го робітни -
чо го кла су в містах суп ро вод жується ство рен ням інсти ту ту дер жав но го за -
без пе чен ня робітни кам підприємств жит ло вих умов з мінімаль ни ми стан дар -
та ми та їхньою про пис кою за ад ре сою над а но го жит ла.
Ува га ак цен тується на тісно му зв’яз ку пра во вої сис те ми СРСР в її кон крет но -
му втіленні в 1930-х ро ках із жит ло вою сис те мою, що стає невіддільною час ти -
ною чин ної еко номічної сис те ми, якій вла да на в’я за ла еко номічну функцію при -
му су до тру до вої діяль ності, за лу чен ня ро бо чих кадрів та їх закріплен ня на ви -
роб ництві. Автор до хо дить вис нов ку, що за до по мо гою ме ханізму без кош тов -
но го роз поділу жит ла адміністра тив но-ко ман дна сис те ма СРСР спро мог ла ся
роз в’я зу ва ти пи тан ня, котрі ви ма га ли раніше за сто су ван ня пря мих реп ресій. 
Ра дя нське за ко но да вство не за пе ре чу ва ло кла со ву сутність своєї пас пор тної
сис те ми, по яс ню ю чи не обхідність її упро вад жен ня ви мо га ми часу: склад ни ми
умо ва ми “кла со вої бо роть би і ви ко нан ня за вдань дик та ту ри робітни чо го кла су
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на різних ета пах по бу до ви соціалізму”. Па ра док сальність цієї іде о ло ге ми по ля -
гає в су перечності са мої дек ла рації ан та гонізму про ти бор чих сторін: панівно го 
робітни чо го кла су, що мно жив свої лави за ра ху нок збігло го се ля нства, і са мо го
по ва ле но го се ля нства з тав ром кур ку ля-гли тая. Автор вва жає таку іде о ло ге му 
хиб ною, оскільки вона націлена на мар ку ван ня пев ної іде о логії, а не на по яс нен ня 
сут ності.

Клю чові сло ва: ра дя нська пас пор тна сис те ма, про пис ка, ре жимні те ри торії,
жит ло ва сис те ма, то талітар ний ха рак тер ра дя нської політич ної сис те ми

ИРИНА ПРИБЫТКОВА,
äîê òîð ýêî íî ìè ÷åñ êèõ íàóê, ïðî ôåñ ñîð, âå -
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По ли цей ский ха рак тер 
со вет ской пас пор тной сис те мы

Аннотация

В статье ис сле ду ет ся по ли цей ский ха рак тер еди ной пас пор тной сис те мы,
вве ден ной в СССР в 1932 году с целью под дер жки по ли ти ки кол хоз но го  строи -
тельства и осу ще ствле ния го су да рствен но го кур са на уско рен ную ин дус три а -
ли за цию стра ны. Автор ис поль зу ет ар хив ные до ку мен ты в ана ли зе пас пор -
тной сис те мы как ком плек са пра во вых сан кций для огра ни че ния пра ва вы бо ра
мес та про жи ва ния и пря мо го за креп ле ния граж дан стра ны за ним с по мощью
ин сти ту та про пис ки. В на ча ле 1930-х го дов вво дит ся го су да рствен ная сис те -
ма оргна бо ра ра бот ни ков. За пе ри од 1929–1932 го дов в СССР были по стро е ны
1500 пред при я тий, в 1933–1937 — 4500, а в 1938–1940 — 3000. Для об ес пе че -
ния их функ ци о ни ро ва ния че рез сис те му оргна бо ра в го ро да были при вле че ны в
доб ро воль но-при ну ди тель ном по ряд ке 18 млн крес тьян. Кон цен тра ция но во -
яв лен но го ра бо че го клас са в го ро дах со про вож да ет ся со зда ни ем ин сти ту та го -
су да рствен но го об ес пе че ния ра бот ни кам пред при я тий жи лищ ных усло вий с
ми ни маль ны ми стан дар та ми и их про пис кой по ад ре су пред остав ле ния жилья.
Вни ма ние ак цен ти ру ет ся на тес ной свя зи пра во вой сис те мы в ее кон крет ном
воп ло ще нии в 1930-х го дах с жи лищ ной сис те мой. Пос лед няя ста но вит ся не -
отъ ем ле мой час тью де йству ю щей в стра не эко но ми чес кой сис те мы, ко то рой
власть на вя за ла эко но ми чес кую функ цию при нуж де ния к тру до вой де я тель -
нос ти, при вле че ния ра бо чих кад ров и их за креп ле ния на про из во дстве. Автор
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при хо дит к за клю че нию, что, ис поль зуя ме ха низм бес плат но го рас пре де ле ния
жилья, ад ми нис тра тив но-ко ман дная сис те ма СССР смог ла ре шать воп ро сы,
ко то рые тре бо ва ли ра нее при ме не ния пря мых реп рес сий.
Со вет ское за ко но да т ельство не от ри ца ло клас со вую сущ ность сво ей пас пор т -
ной сис те мы, об ъ яс няя не об хо ди мость ее вве де ния тре бо ва ни я ми вре ме ни:
слож ны ми усло ви я ми “клас со вой борь бы и ре ше ния за дач дик та ту ры ра бо че го
клас са на раз лич ных эта пах по стро е ния со ци а лиз ма”. Па ра док саль ность этой
иде о ло ге мы за клю ча ет ся в про ти во ре чи вос ти дек ла ра ции ан та го низ ма про -
ти во бо рству ю щих сто рон: гос по дству ю ще го ра бо че го клас са, умно жа ю ще го
свои ряды за счет бег лых крес тьян, и по вер жен но го крес тья нства с клей мом ку -
ла ка-ми ро е да. Автор счи та ет та кую иде о ло ге му по роч ной, по сколь ку она на -
це ле на на мар ки ров ку опре де лен ной иде о ло гии, а не на об ъ яс не ние сути.

Клю че вые сло ва: со вет ская пас пор тная сис те ма, про пис ка, ре жим ные тер -
ри то рии, жи лищ ная сис те ма, то та ли тар ный ха рак тер со вет ской  политиче -
ской сис те мы 

IRYNA PRYBYTKOVA,
Doctor of Sciences in Economics, Leading Re -
search Fellow at the Department of Social Struc -
tures, Institute of Sociology of the National Aca -
demy of Sciences of Ukraine, Kyiv 

Police Nature of the Soviet Passport System

Abstract

The author investigates the police nature of soviet passport system, established in the
USSR in 1930 for support of the state course headed for collective farm building and
accelerated industrialization of country. The author uses archive documents in the
research of passport system as a complex of legal sanctions for restriction of the right
to choose the place of residence and direct attachment of citizens to their localities by
means of ‘propiska’ system. At the beginning of thirtieth the largescale state pro -
grammes were spread out for regulating of the migration flows: the organized re -
cruitment of workers and agricultural resettling of families were the the most efficient
ones. There were built up in the USSR in 1929–1932 1500 industry works, in 1933–
1937 – 4500 and in 1938–1940 – 3000. 18 millions of peasants were transferred
from the countryside to the urban places of inhabitance. The homeless newly-made
working class is provided with housing conditions of minimum standards and propiska
according to the address.
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The author puts special emphasis on close connection of the legal system in its concrete
embodiment with housing system in the USSR in thirties. The last becomes the integral
part of working economic system with the functions of compulsion to labour activities,
joining the ranks of the working class and their attachment to the socialist production.
The author comes to the conclusion that administrative and government systems of the
USSR, using the mechanism of rent-free distribution in the dwelling sphere as the
control lever, proved to be more effective when solving the problems, that required
before for direct repression.
The Soviet legislation did not disclaim the class character of home passport system,
explaining necessity of its creation by demands of the times, in particular by com -
plicated circumstances of the “class struggle and unsettled questions of dictatorship of
working class at the different stages of socialist construction”. Paradoxicality of this
ideologeme consists in contradictoriness of declaration on antagonistic classes: ruling
working class, increasing rows owing to runaways from crushed dawn countryside,
and exhausted by class struggle and starvation peasantry with a stigma of “kulaks”. Is
it possible? The author is looking for answers.

Keywords: Soviet passport system, “propiska”, regime territory, housing system,
totalitarian nature of soviet politician system

Пе ред мо ва

27 груд ня 1932 року у Москві Го ло ва ЦВК СРСР М.І.Калінін, Го ло ва
Рад нар ко му СРСР В.М.Мо ло тов та сек ре тар ЦВК СРСР А.С.Єнукідзе
підпи су ють по ста но ву № 57/1917 “Про вста нов лен ня єди ної пас пор тної
сис те ми по Со ю зу СРСР та об ов’яз ко вої про пис ки пас портів”. Поліце й -
ський ха рак тер цьо го но во вве ден ня ви яв ляється вже з того ж тек сту по ста -
но ви, де при чи ни упро вад жен ня пас пор тної сис те ми роз ’яс ню ють ся так: “з
ме тою по кра щан ня обліку на се лен ня міст, робітни чих се лищ, но во бу дов і
роз ван та жен ня цих на се ле них місць від осіб, не по в’я за них з ви роб ниц твом і 
ро бо тою в уста но вах та шко лах, не за й ня тих суспільно-ко рис ною пра цею... а 
та кож з ме тою очи щен ня цих на се ле них місць від ку лаць ких, криміна льних
та інших ан ти суспільних еле ментів, котрі пе ре хо ву ють ся...”

Ку лацькі еле мен ти, що хо ва ють ся в містах, — це і є дек ла со ва не збігле
се ля нство, а роз ван та жен ня міст від не за й ня тих суспільно ко рис ною пра -
цею осіб — це при му со ве на прав лен ня в місця, де спос терігається гос тра не -
ста ча ро бо чої сили. Ме ханізм про пис ки пас портів на бу ває сили як по туж -
ний інстру мент реґулю ван ня роз се лен ня гро ма дян у меж ах те ри торії усьо го
СРСР. При цьо му незмірно зрос та ють мож ли вості кон тро лю за гро ма дя на -
ми та удос ко на люється “ме ханізм поліце йсько го роз шу ку”: ви ни кає сис те -
ма все со юз но го роз шу ку че рез ме ре жу пас пор тних столів — спеціаль них
довідко вих центрів, ство ре них у на се ле них пун ктах. Дер жа ва готується до
“Ве ли ко го терору”.

Час об ра но точ но: потрібно ви я ви ти, узя ти на облік, роз поділити на по -
то ки за леж но від соціаль но го ста но ви ща і закріпити за дер жав ни ми ро бо та -
ми мільйо ни се лян, роз кур ку ле них чи та ких, що про сто втек ли із села від
страхіть ко лек тивізації, не по силь них хлібо за готівель та го ло ду. Тре ба вміло 
та своєчас но ско рис та ти ся пло да ми пе ре мо ги, от ри ма ної в про цесі “ко -
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рінно го пе ре ло му”, закріпити при му со вий поділ суспільства на “будівників
но во го світу” і не бла го надійних. І ко жен з них відтоді по трап ляє під  жорст -
кий кон троль ОДПУ.

По ло жен ня про пас пор ти вста нов лює: “Всі гро ма дя ни Со ю зу РСР віком 
від 16 років, що постійно про жи ва ють у містах, робітни чих се ли щах, що пра -
цю ють на транс порті, в рад гос пах та на но во бу до вах, зо бов ’я зані мати пас -
пор ти”. Відтоді вся те ри торія краї ни роз поділяється на дві нерівні час ти ни:
ту, де вве де но пас пор тну сис те му, і ту, де її немає. Зап ро вад жується об ов’яз -
ко ва про пис ка пас портів в орга нах міліції упро довж 24 го дин після при бут -
тя на нове місце про жи ван ня. Обов ’яз ко вою стає і ви пис ка. В пас порті не -
одмінно вка зується місце про жи ван ня та місце праці, про ход жен ня об ов’яз -
ко вої військо вої служ би та пе релік до ку ментів, на підставі яких ви да ють
пас порт. Підприємства та уста но ви по винні ви ма га ти від усіх, кого при й ма -
ють на ро бо ту, пас пор ти (або тим ча сові посвідчен ня) та за зна ча ти в них час
всту пу на ро бо ту. Пос та но ва до ру чає Го лов но му Управлінню робітни чо-се -
ля нської міліції при ОДПУ СРСР у де ся ти ден ний термін под а ти у Рад нар -
ко ми інструкцію про “про ве ден ня по ста но ви”.

Пас пор тна сис те ма як ком плекс пра во вих санкцій
 політич ної ра дя нської сис те ми

Мала Ра дя нська Енцик ло педія 1930 року в статті “Пас порт” роз ’яс няє
його при зна чен ня і функції: “це осо бий до ку мент для вста нов лен ня осо бис -
тості та пра ва його пред ’яв ни ка на тим ча со ву відсутність з місця його
постійно го про жи ван ня. Пас пор тна сис те ма була на й важ ливішим зна ряд -
дям поліце йсько го впли ву та под ат ко вої політики в так званій поліцейській
дер жаві... Ра дя нська дер жа ва не знає пас пор тної сис те ми”.

Ве ли ка Ра дя нська Енцик ло педія 1939 року, за був ши про те, що за 9 ро -
ків до того пи са ла Енцик ло педія Мала, за яв ляє вже цілком відвер то, що
“пас пор тна сис те ма — це по ря док адміністра тив но го обліку, кон тро лю та
реґулю ван ня пе реміщен ня на се лен ня шля хом за про вад жен ня для ньо го
пас портів. Ра дя нське за ко но да вство, на відміну від бур жу аз но го, ніколи не
при хо ву ва ло кла со ву сутність своєї пас пор тної сис те ми, ви ко рис то ву ю чи її
відповідно до умов кла со вої бо роть би та за вдань дик та ту ри робітни чо го
кла су на різних ета пах по бу до ви соціалізму”.

Аналіз за ко но дав чих до ку ментів ра дя нської епо хи свідчить, що біль -
шість з них, зок ре ма тих, що реґулю ва ли корінні пи тан ня жит тя на ро ду,
ніколи повністю не публіку ва ли ся відкри тим дру ком. За ко но да вство, що
виз на ча ло пра во ву нор му для на ро ду, мало дві час ти ни, і одна з них була
глас ною та відкри тою для всіх гро ма дян краї ни. Інша ж, го лов на, мала сек -
рет ний ха рак тер, оскільки вона дик ту ва ла дер жав ним організаціям, як саме
слід ро зуміти за кон та прак тич но втілю ва ти його в жит тя. Ось тому по ста но -
ва Рад нар ко му СРСР № 43 від 14 січня 1933 року за твер джує “Інструкцію
про ви да чу пас портів”.

Сек рет ний розділ інструкції про ви да чу пас портів 1933 року вста нов лю -
вав об ме жен ня на ви да чу пас портів у ре жим них місце вос тях для ве ли ко го
пе реліку груп на се лен ня. До ре жим них було відне се но Ленінград, Мос кву,
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включ но зі 100-кіло мет ро вою сму гою дов ко ла міста, а дещо зго дом і ба га то
інших міст, а та кож на се лен ня пунктів в меж ах 100-кіло мет ро вої при кор -
дон ної сму ги на за ході СРСР. З укр аїнських міст до чис ла ре жим них було
відне се но Харків, Київ, Оде су, Сталіно (з 1961-го До нецьк), Дніпро пет -
ровськ. У ре жим них місце вос тях за бо ро ня ло ся про жи ва ти осо бам, в яких
ра дя нська вла да схиль на була вба ча ти пря му чи опо се ред ко ва ну за гро зу для 
сво го існу ван ня і, відповідно, ви да ва ти їм пас пор ти. Під кон тро лем міліції
цих лю дей ви си ла ли в інші місце вості краї ни впро довж 10 днів.

Но воп ри булі до ре жим них місце вос тей зо бов ’я зані були под а ва ти для
про пис ки окрім пас пор та довідку про на явність жит ло вої площі та до ку мен -
ти, що засвідчу ють мету при їзду (за про шен ня на ро бо ту, до говір про вер бу -
ван ня, довідку правління кол гос пу про відпу щен ня у “відхід” тощо). Якщо ж 
розмір жит ло вої площі, на якій мав намір про пи са ти ся при бу лий, ви яв ляв -
ся мен шим за вста нов ле ну санітар ну нор му (у Москві, на прик лад, санітар на
нор ма ста но ви ла 4–6 кв. м у гур то жит ках і 9 кв. м у дер жав них бу дин ках), то
йому відмов ля ли в про писці. Спо чат ку чис ло ре жим них місце вос тей було
не ве ли ким, на всі одра зу ОДПУ не вис та ча ло рук. До 1953 року ре жим було
по ши ре но на 340 міст, місце вос тей та залізнич них вузлів, на при кор дон ну
зону вздовж усьо го кор до ну краї ни ши ри ною від 15 до 200 км, а на Да ле ко му
Сході — до 500 км.

Чим швид ше зрос та ло місто і чим більше спо руд жу ва ли про мис ло вих
об’єктів, знач на час ти на яких на ле жа ла до військо во-про мис ло во го ком -
плек су, тим швид ше відбу ва ло ся пе ре ве ден ня міста у ста тус “ре жим ної
місце вості”. Та ким чи ном, сто сов но сво бо ди ви бо ру місця про жи ван ня у
власній країні індустріалізація при зво ди ла до швид ко го при му со во го по -
ділу те ри торії краї ни на ве ликі та малі “зони”.

Особ ли во при низ ли во го закріплен ня за зна ва ло сільське на се лен ня.
Згід но з Пос та но вою Рад нар ко му СРСР № 57/1917 від 27 груд ня 1932 року
та Пос та но вою № 801 від 23 квітня 1933 року в сільській місце вості пас пор -
ти ви да ва ли тільки в рад гос пах і на те ри торіях, ого ло ше них “ре жим ни ми”.
Реш та гро ма дян, що про жи ва ли в сільській місце вості, пас портів не от ри ма -
ли. Обидві по ста но ви вста нов лю ва ли три ва лу, по в’я за ну з ба гать ма труд но -
ща ми, про це ду ру от ри ман ня пас портів для жи телів села, якщо вони хотіли
звідти виї ха ти. Ми на ли де сят ки років, зміню ва ли ся інструкції та по ло жен -
ня з пас пор тної ро бо ти, на рко ми та міністри внутрішніх справ, керівни ки
краї ни, але це рішен ня — осно ва закріплен ня се лян за кол гос пни ми ро бо та -
ми — зберігало свою чинність.

Мірою того, як се ля ни зна хо ди ли на й менші щілини в пас пор тно му за ко -
но давстві, на ма га ю чись ви ко рис та ти їх для втечі із села, уряд ро бив за ко ни
іще жорсткішими. Але се ля ни про дов жу ва ли пе ре їжджа ти із села в село в
по шу ках та ко го, звідки лег ше утек ти в місто. В кож но му ви пад ку пе ре їзд на
постійне про жи ван ня з од ної сільської місце вості в іншу від 1933 року до
 березня 1935 року був наче “леґаль ним” спо со бом втечі, не за бо ро не ним
 законом.

Інструкція з пас пор тної ро бо ти, що на бу ла чин ності 14 лю то го 1935 ро -
ку на ка зом на рко ма внутрішніх справ СРСР Г.Яго ди, місти ла масу юри дич -
них за ко вик, ззовні (за фор мою) су перечлив их, але вклю че них до до ку мен -
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та свідомо, щоб дати пред став ни кам місце вої вла ди (від го ло ви кол гос пу чи
сільра ди до на чаль ни ка ра йон но го управління міліції) по вну мож ливість
для без меж но го свавілля щодо пе ресічно го кол гос пни ка. Пункт 22 цієї
інструкції пе релічу вав не обхідні для от ри ман ня пас пор та до ку мен ти, се ред
яких була й довідка підприємства або уста но ви про ро бо ту чи служ бу з
 обов’язковим за зна чен ням “з яко го часу і в якості кого пра цює на да но му
підприємстві (уста нові)” осо ба, що бажає от ри ма ти пас порт.

Вте ча в міста ство рю ва ла ілюзію здо бут тя сво бо ди, а для більшості
втікачів над а ва ла тим ча со ве відтерміну ван ня пе ред тим, як по тра пи ти із
сільської ка ба ли у міську. Тут вони одра зу опи ня ли ся під гнітом “удар ниц -
тва” та “тру до вих вахт”, а якщо на ма га ли ся тікати з підприємств, на які за -
вер бу ва ли ся, то по трап ля ли в ка те горію без прав них “літунів” і підля га ли
адміністра тив но му ви се лен ню. По шук кра що го жит тя по чи нав ся зно ву,
вже в іншо му місці, час то да ле ко від рідно го села. Так “індустріалізація” по -
си лю ва ла про цес виш тов ху ван ня росіян, українців, біло русів у національні
реґіони та “відда лені місця”.

Пас пор ти зація на се лен ня спри я ла оста точ но му фор му ван ню в СРСР
сис те ми роз шу ку та обліку тих лю дей, яких ра дя нська вла да залічила до роз -
ря ду “зло чинців” або вва жа ла за по тенційно не без печ них. Усю те ри торію
краї ни було охоп ле но ни шпо рен ням, про те це мас ку ва ло ся під “обліком
руху на се лен ня”. На каз НКВС “230 сс” від 16 груд ня 1938 року про по -
ліпшен ня ро бо ти ку що вих ад рес них бюро пря мо за зна чав, що їх ство ре но
для “по кра щен ня ро бо ти міліції з роз шу ку зло чинців”, а не для обліку руху
на се лен ня.

Інструкція про пас пор тну ро бо ту 1935 року го лов ни ми за вдан ня ми
міліції у “дот ри манні пас пор тно го ре жи му” в СРСР виз на ча ла такі: не до -
пус ка ти про жи ван ня без пас портів та без про пис ки; за бо ро ня ти при й ом на
ро бо ту чи на служ бу без пас портів; очи ща ти ре жимні місце вості від “кри -
міна льних, кур к ульських та інших ан тиг ро ма дських еле ментів, а та кож від
осіб, не зв’я за них із ви роб ниц твом та пра цею”; взя ти в не ре жим них місце -
вос тях весь “кур к ульський, криміна льний та інший ан тиг ро ма дський еле -
мент” на особ ли вий облік.

Шир ша ла “індустріалізація” та за вер шу ва ла ся “суцільна ко лек ти віза -
ція”, зрос та ли міста, одні політичні про це си за сту па ли інші, по си лю вав ся
дер жав ний те рор та більша ла кількість “зло чинців”, “літунів” та іншо го
“ антигромадського еле мен та” і відповідно вдос ко на лю ва ло ся ни шпо рен ня,
роз ши рю ва лись кар то те ки ку що вих та цен траль них ад рес них бюро. Ледь не
нор мою ста ва ло жит тя за чу жи ми пас пор та ми, їх підроб ка. Окрім влас них
сил міліція за лу ча ла до “підтри ман ня пас пор тно го ре жи му” двірників, сто -
рожів, бри гадмільців, “сільських ви ко навців” та “довіре них осіб”, як їх на зи -
ва ли в до ку мен тах міліції.

У 1940 році по ста но ва № 1667 Рад нар ко му СРСР від 10 ве рес ня за про -
вад жує нове по ло жен ня про пас пор ти й нову інструкцію НКВС СРСР про
його за сто су ван ня. Нове по ло жен ня роз ши рює те ри торію пас пор ти зації за
ра ху нок ра йон них центрів та на се ле них пунктів, де роз та шо вані МТС. Для
кол гос пників на бли жається за повітна межа, за якою по чи нається жит тя з
пас пор том. Зрос тає міґрація із сільської місце вості. Про те на но во му місці,
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влаш ту вав шись на ро бо ту на підприємстві, ко лишні сільські жи телі підпа -
да ють під дію ука зу від 26 чер вня 1940 року, який під за гро зою кримі наль -
ного по ка ран ня за бо ро няє са мо чин ний відхід робітників та служ бовців з
під приємств. “Лібе ралізація” пас пор тної сис те ми на справді вилізає бо ком
для тих, хто на неї “клю нув”. Здійснюється наче не пе рер вне вимірю ван ня
схиль ності на ро ду до втечі з різних місць, постійно та цілес пря мо ва но
готується пе ре се лен ня його та зни щен ня сіл.

У грудні 1941 року вво дять криміна льну відповідальність (від 5 до 8
років та борів) для всіх працівників підприємств військо вої про мис ло вості,
що са мо чин но по ки ну ли їх: за ко ном їх ого ло шу ють “дез ер ти ра ми” і підда -
ють су до во му пе ре сліду ван ню з боку військо вих три бу налів. До дат ко ви ми
ука за ми 1942 року це по ло жен ня по ши рюється на робітників та служ бовців
вугільної та на фто вої про мис ло вості, транс пор ту, на вільно най ма ний штат
працівників у та бо рах і ко лоніях НКВС СРСР, а та кож робітників та служ -
бовців окре мих підприємств (на прик лад, Магніто бу ду). В не обхідних ви -
пад ках пас пор тна сис те ма до пов нюється змінами тру до во го за ко но да вства.
Пос та но ва Радміну СРСР № 2666–1124 від 21 жов тня 1953 року вво дить
нове по ло жен ня про пас пор ти, що без особ ли вих при нци по вих змін діє до
1974 року. Се лян по-ста ро му три ма ють на пас пор тно му гач ку.

28 сер пня 1974 року Пос та но вою ЦК КПРС та Радміну СРСР “Про
 заходи щодо под аль шо го удос ко на лен ня пас пор тної сис те ми в СРСР” ухва -
люється рішен ня про за про вад жен ня 1976 року пас пор та гро ма дя ни на
СРСР но во го зраз ка. Нове По ло жен ня про пас пор тну сис те му 1976 року
вста нов лює, що “пас порт гро ма дя ни на СРСР зо бов ’я зані мати всі ра дянські
гро ма дя ни, які до сяг ли 16-річно го віку”. Ви да ча та обмін но вих пас портів
три ва ти ме із 1976 до 1981 року.

Чому се лян зрівня ли у пра вах з реш тою гро ма дян краї ни че рез більш
ніж 40 років по тому, як вве ли пас пор тну сис те му в СРСР? Бо саме та кий час 
ви я вив ся потрібним для пе ре тво рен ня влас но го на ро ду на ра дя нську спіль -
но ту. Цей істо рич ний факт і був зафіксо ва ний у пре ам булі Кон сти туції
СРСР, ухва ле ної 7 жов тня 1977 року: “... в СРСР по бу до ва но роз ви ну те
соціалістич не суспільство. Це суспільство зрілих соціалістич них су спіль -
них відно син, в яко му на основі збли жен ня всіх класів та соціаль них верств,
юри дич ної та фак тич ної рівності всіх націй та на род нос тей, їх бра тської
співпраці скла ла ся нова істо рич на спільність — ра дя нський на род”.

Ра дя нська жит ло ва сис те ма як інсти тут
дер жав но го за без пе чен ня на се лен ня жит лом

з еко номічни ми функціями при му су до тру до вої діяль ності,
за лу чен ня ро бо чих кадрів та закріплен ня їх на ви роб ництві

У пра вовій сис темі більшості країн світу закріпле не пра во на жит ло як
одне з основ них прав лю ди ни. Кон цепція пра ва на жит ло, якщо це не тільки
дек ла ра тив ний вик лад при нци пу, озна чає, що суспільство має в цьо му плані 
зо бов ’я зан ня щодо осо би. Внаслідок цьо го пра во на жит ло впли ває на вибір
мети жит ло вої політики. У більшості роз ви не них країн при ви роб ленні
жит ло вої політики вра хо ву ють не тільки зміни відно син жит ло вої влас ності 
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в цілому, а й уреґулю ван ня кон крет них жит ло вих си ту ацій та поліпшен ня
жит ло вих умов окре мих соціаль них груп на се лен ня, пер шою чер гою мар -
ґіна льних. Пра во ва сис те ма як ком плекс фор маль них санкцій, що реґулю -
ють по ведінку гро ма дян, тісно пе ре плітається із жит ло вою сис те мою. Саме
в жит ло вих відно си нах віддзер ка лю ють ся панівні пра вові нор ми — пра во на
не до тор канність жит ла, за хист при ват ної влас ності, сво бо ду пе ре су ван ня та 
зміну місця про жи ван ня.

Жит ло ва сис те ма — це підсис те ма суспільства, що реалізує про цес за -
без пе чен ня на се лен ня жит лом. Якщо жит ло ву сис те му роз гля да ти щодо
кон крет них істо рич них періодів та дер жав, то зіткне мо ся із ба гать ма жит ло -
ви ми мо де ля ми. Жит ло ва мо дель — це жит ло ва сис те ма, втілена в кон крет -
них організаційних фор мах та струк ту рах.

В СРСР сис те ма про пис ки як ат ри бут усієї пра во вої сис те ми в кон крет -
но му її втіленні ви я ви ла ся тісно по в’я за ною з жит лом, зрос ла ся з усією жит -
ло вою сис те мою і три ва лий час виз на ча ла її роз ви ток. Тому будь-які зміни
по ряд ку реєстрації місця про жи ван ня так чи так відби ва ли ся на ме ханізмі
функціюван ня всієї жит ло вої сис те ми в країні.

Історія ра дя нської дер жа ви по в’я за на го лов ним чи ном з одним ти пом
жит ло вої сис те ми, яко му при та ман не доміну ван ня інсти ту ту дер жав но го
за без пе чен ня на се лен ня жит лом, про те на цій базі існу ва ло кілька мо де лей:
у 1918–1920 ро ках мала місце мо дель “жит ло во го пе реділу”, у 1929–1955-му 
доміну ва ла мо дель “жит ло вої піраміди”, у 1955–1989-му на бу ла по ши рен -
ня мо дель “жит ло во го кон веєра”. Усі ці мо делі близькі між со бою за сут -
тю, про те кож на з них має особ ли вості, по в’я зані з пев ною жит ло вою  по -
лі тикою.

Жит ло ва політика є скла до вою політич ної сис те ми суспільства і ста но -
вить один із розділів за галь ної політич ної плат фор ми будь-якої партії світу.
Під жит ло вою політи кою ро зуміють як прямі впли ви політич них струк тур
на жит ло ву сис те му, націлені на її збе ре жен ня чи зміну, так і опо се ред ко ва -
ний вплив на неї інших політич них рішень. Жит ло вий політич ний інсти тут
має, як пра ви ло, дворівне ву струк ту ру: цен траль ний та місце вий рівні. Зрід -
ка трап ляється трирівне ва струк ту ра — че рез взаємодію національ них, ре -
ґіональ них та місце вих органів вла ди. За леж но від типу жит ло вої сис те ми
центр ваги політич них рішень може пе ре бу ва ти на рівні або цен траль ної
вла ди, або місце вих органів.

У жит ло вих сис те мах з доміну ван ням інсти ту ту дер жав но го за без пе -
чен ня жит ло вий політич ний інсти тут по стає у виг ляді гіпер тро фо ва ної вла -
ди цен тру з прак тич но ат ро фо ва ни ми функціями управління на місцях. І
чим сильнішою є доміна нта інсти ту ту дер жав но го за без пе чен ня, тим мен ше
вла ди у місце вих органів управління. Прак тич но всі рішен ня ухва лю ють ся
“на горі” і пізніше сприй ма ють ся на місцях, по род жу ю чи уніфіко ва ну жит -
ло ву політику. Така жит ло ва політика праг не “підім’я ти” під себе жит ло ву
сис те му, цілком підпо ряд ку ва ти її воль о вим рішен ням цен тру, незрідка
іґно ру ю чи при родні не обхідні умо ви її існу ван ня.

Для ро зуміння того, чому інсти тут дер жав но го за без пе чен ня на був у ра -
дянській жит ловій сис темі доміну валь но го ха рак те ру, потрібно про сте жи -
ти про цес його ста нов лен ня і роз вит ку від 1929 року. Доміна нтою жит ло вої
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політики з того часу стає роз се лен ня ро бо чої сили дов ко ла про мис ло вих но -
во бу дов. Зміна мети жит ло вої політики є логічним наслідком кур су на при -
ско ре ну індустріалізацію. За період 1929–1932 років було по бу до ва но 1500
підприємств, за 1933–1937 — 4500, а за 1938–1940 роки — 3000.

Для за без пе чен ня ро бо ти цих підприємств потрібна була ве ли чез на
кількість робітників. Мобільною фор мою ком плек ту ван ня кадрів підпри -
ємств та бу дов ста ла ство ре на на по чат ку 30-х років дер жав на сис те ма
оргна бо ру робітників, че рез яку із сіл у міста було “пе ре ка ча но” 18 млн осіб.
Їх було не обхідно терміново роз се ли ти, і ось 30 січня 1929 року ЦВК та РНК
СРСР за твер джу ють по ло жен ня про за хо ди спри ян ня будівниц тву жит ла
для робітників. Капіта лов кла ден ня в робітни че жит ло ве будівниц тво зрос -
та ють з року в рік, про те за собів для за без пе чен ня робітни кам нор маль них
жит ло вих умов ка тас трофічно не вис та чає: дається взна ки “ефект всмок ту -
ван ня”, влас ти вий індустріалізації, що кон цен трує всі значні капітали та ре -
сур си у про мис ло вості, а лю дей — у містах. З ме тою мак си маль ної еко номії
за собів на жит лові по тре би у місто бу ду ванні бе руть курс на ти по ве про ек ту -
ван ня жит ло вих оди ниць мінімаль них стан дартів. Пос ту по во ліквідується
інсти тут жит ло во-ко о пе ра тив ної власності.

Го лов ним ре зуль та том жит ло вої політики за 1929–1955 роки ста ло
ство рен ня жит ло вої мо делі з гіпер тро фо ва ним роз ши рен ням інсти ту ту
дер жав но го за без пе чен ня до мас штабів всієї жит ло вої сис те ми і, отже, зве -
ден ня усіх форм за без пе чен ня до дер жав ної; відом че управління жит ло ви ми
ре сур са ми, по вне закріплен ня на се лен ня краї ни за місцем про жи ван ня і міс -
цем праці.

У 1930–1950 ро ках по вноп рав ни ми влас ни ка ми жит ло во го фон ду ста -
ють відо мства, що здійсню ва ли жит ло ве будівниц тво в рам ках своїх ви роб -
ни чих про грам для за без пе чен ня тру до ви ми ре сур са ми ви роб ниц тва. Жит -
ловій сис темі тре ба було на в’я за ти еко номічну функцію при му су до тру до вої
діяль ності, за лу чен ня кадрів та закріплен ня їх на ви роб ництві. Пос ту по во
відбу ла ся пе ре оцінка сти мулів до праці, і в 1970–1990-х ро ках жит ло ста ло
одним із го лов них чин ників при ваб ли вості того чи того ви роб ниц тва.

Від 1957 року по ча ло ся ство рен ня аль тер на тив но го цен тру для за без пе -
чен ня по треб на се лен ня у житлі — місце вих органів управління. При місце -
вих Ра дах ство рю ють відділи капіталь но го будівниц тва, до функцій яких
вхо ди ли організація місько го се ре до ви ща, а та кож про ве ден ня єди ної жит -
ло вої політики на підвідомчій те ри торії. Місцеві ради наділя ють всіма не -
обхідни ми пра ва ми для здійснен ня ло каль ної жит ло вої політики, і тим са мим
по ста ють умо ви для ство рен ня кла сич ної тех но логії інсти ту ту дер жав но го
за без пе чен ня жит лом муніци паль но го типу.

У ре зуль таті цих но во вве день у 1960–1980-х ро ках відбу вається склад -
на транс фор мація інсти ту ту дер жав но го за без пе чен ня жит лом, який роз -
пав ся на дві час ти ни, що функціону ють за різни ми пра ви ла ми: відом чу та
те ри торіаль ну. Пер ша з них по чи нає діяти за за ко на ми інсти ту ту при ват но -
го підприємниц тва і пе ре тво рюється на жит ло вий квазіри нок. Те ри торіаль -
на час ти на інсти ту ту дер жав но го за без пе чен ня на бу ває муніци паль ної
фор ми суспільно го жит ло во го сек то ру. Саме це існу ван ня під єди ним “да -
хом” різних за своєю сут тю інсти тутів ство ри ло об’єктивні пе ре ду мо ви для
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внутрішньо го конфлікту, а зго дом і роз па ду інсти ту ту дер жав но го за без пе -
чен ня жит лом у 1960–1980-х роках.

Го лов ний сти мул діяль ності відомств у ца рині жит ло во го будівниц тва
по ля гав у ком плек ту ванні робітни чих кадрів для своїх ви роб ництв. Че рез те 
відо мства пе ре бу ва ли у стані гос трої кон ку рен тної бо роть би за ро бо чу силу,
а дов жи на відом чої чер ги на от ри ман ня квар ти ри була го лов ним реґуля то -
ром жит ло во го квазірин ку, з од но го боку, а з іншо го — при пли ву та утри ман -
ня робітни чих кадрів у кож но му кон крет но му відомстві.

Інші цілі та функції були при та манні те ри торіальній час тині інсти ту ту
дер жав но го за без пе чен ня. У чер гах на от ри ман ня жит ла при місце вих Ра -
дах сто я ли пе ре важ но марґіна льні гру пи на се лен ня: пенсіоне ри, ба га тодітні
сім’ї, інваліди праці та війни, працівни ки “не ма теріаль ної” сфе ри, тоб то
люди, що гос тро по тре бу ють соціаль но го за хис ту та ма теріаль ної підтрим -
ки з боку дер жа ви. Тому ме тою місце вих Рад було пе ре важ но за без пе чен ня
жит лом саме цих груп на се лен ня. А це — кла сич на функція інсти ту ту дер -
жав но го за без пе чен ня муніци паль но го типу в будь-яко му суспільстві. Про -
паґуючи не то вар ний ха рак тер жит ла, низ ь ку ква ртпла ту та без плат не  на -
дан ня квар тир, ра дя нська дер жа ва дек ла ру ва ла, що від організо ва них та ким
чи ном жит ло вих відно син слід очіку ва ти зглад жу ван ня нерівності у за без пе -
ченні жит лом, ком пен сації нерівності в до хо дах, за без пе чен ня ґарантій рів -
но го дос ту пу до жит ла, що у 1977 році і про го ло шу ва ла нова Кон сти туція
СРСР (ст. 44). Про те на по чат ку 1980-х років між дек ла ра тив ни ми цілями
жит ло вої політики та іде о логічною док три ною, з од но го боку, і ре аль ною
жит ло вою си ту ацією — з іншо го утво рив ся ко ло саль ний розрив.

У 1970–1980 роки відбу ла ся по ля ри зація на се лен ня за жит ло ви ми умо -
ва ми: на од но му по люсі зо се ре ди ли ся значні “над лиш ки” жит ла, на і н -
шому — ве ли ка скрутність зі зрос тан ням жит ло вих черг та збільшен ням
термінів очіку ван ня до 12–15 років. Знач но го по ши рен ня на бу ли такі яви -
ща, як про текціонізм, во люн та ризм і пря ма ко рупція при роз поділі дер жав -
но го жит ло во го фон ду, а та кож нелеґаль ний про даж дер жав них квар тир
їхнім без по се реднім влас ни кам, зда ван ня їх у найм за цінами, що суттєво пе -
ре ви щу ва ли квар тир ну пла ту, гро шові уго ди при обмінах тощо.

Із ухва лен ням Пос та но ви Ради Міністрів СРСР “Про про даж гро ма дя -
нам у осо бис ту власність квар тир у бу дин ках дер жав но го та гро ма дсько го
жит ло во го фон ду” на прикінці 1988 року уряд краї ни, відмо вив шись час тко -
во від ста рої жит ло вої сис те ми в її незмінно му виг ляді, був зму ше ний взя ти
курс на її транс фор мацію. Так було зроб ле но про лом у ра дянській іде о -
логічній док трині про соціалістич не, а отже дер жав не жит ло. Окрім сти ран -
ня ко лишніх сте ре о типів, при ва ти зація всту пи ла в конфлікт із сис те мою
про пис ки, яка об ме жу ва ла сво бо ду пе ре су ван ня та вибір місця про жи ван ня. 
Тим са мим ство рю вав ся еко номічний тиск у бік лібе ралізації сис те ми, а далі 
й по вно го ска су ван ня.

Кон цепція при ва ти зації як ідея, по суті, ста ла для Украї ни но вою жит -
ло вою іде о логією. Пе рехід від то таль но го дер жав но го жит ла до то таль но го
при ват но го во лодіння про по ну ва ло ся здійсни ти че рез єди ний освоєний на
той час ме ханізм роз дачі в надії на на ступ ний “жит ло вий пе рехід”. Ха рак -
тер но, що не об го во рю ва лось на й го ловніше — ме ханізм відтво рен ня на яв ної 
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сис те ми дер жав но го за без пе чен ня: роз поділ за чер га ми но во збу до ва но го
жит ла. Най суттєвішим є те, що ідея при ва ти зації була дуже міцно по в’я за на
із змен шен ням дефіциту дер жав но го бюд же ту, а це озна ча ло, що в ре зуль -
таті, найімовірніше, віднов лять ся за хо ди фіскальні й суто адміністра тивні.
У цій си ту ації було важ ко сподіва ти ся на послідовні, роз ра хо вані на три ва лу 
пер спек ти ву кро ки у пе ре тво ренні сис те ми роз да ван ня жит ла на роз ви не ну
ринкову систему.

Отже, кон цепція при ва ти зації на той мо мент не пе ре дба ча ла до корінно -
го пе ре тво рен ня жит ло вої сис те ми: на дер жав них зем лях, з дер жав ни ми ко -
мунікаціями, з про пис кою та інши ми об ме жен ня ми в ба га ток вар тир них бу -
дин ках мала співісну ва ти так зва на при ват на власність на жит ло.

Після мо ва

Обме жен ня пра ва ви бо ру місця про жи ван ня та пря ме закріплен ня гро -
ма дян за місцем про жи ван ня че рез про пис ку — усе це ста ло ри са ми політич -
ної ра дя нської сис те ми, що ви ко рис то ву ва ла роз маїт тя ва желів по не во лен -
ня на ро ду, і одним із го лов них — за галь ним і по всюд ним — ста ла сис те ма
жит ло вих відно син. Вод но час жит ло ва сис те ма ви ко ну ва ла функцію за охо -
чен ня: адміністра тив на сис те ма “на го род жу ва ла” жит лом тих, хто їй справ -
но слу жив. У ре зуль таті жит лові ста ту си ста ли жо рстко ко ре лю ва ти зі ста -
но ви щем гро ма дян на дер жавній ієрархічній драбині.

У 1930-ті роки жит ло ва сис те ма була “вбу до ва на” в чин ну еко номічну
сис те му і ста ла її невіддільною час ти ною. Жит ловій сис темі було на в’я за но
еко номічну функцію при му су до тру до вої діяль ності, за лу чен ня кадрів та
закріплен ня їх на ви роб ництві. З пе ре оцінкою сти мулів до праці у
1970–1990 ро ках жит ло пе ре тво ри ло ся на один із го лов них чин ників при -
ваб ли вості того чи того ви роб ниц тва. Ви ко рис то ву ю чи роз да валь ний ме -
ханізм, адміністра тив но-ко ман дна сис те ма ста ла здат ною роз в’я зу ва ти ті
пи тан ня, які у 1930–1940 ро ках вона роз в’я зу ва ла пря ми ми реп ресіями.

Доміну ван ня інсти ту ту дер жав но го за без пе чен ня жит лом було  поро -
дже не іде о логією і закріпле не тією особ ли вою рол лю, яку ста ла відігра ва ти
жит ло ва сис те ма в еко номічній та політичній сис темі СРСР. Що сто сується
про паґанди про пе ре ва ги соціалістич но го, отже, дер жав но го, жит ла, то вона
ба зу ва ла ся на трьох ши ро ко відо мих міфах: про без платність жит ла, яке
 роздають за чер гою; про спра вед ли вий, рівноп рав ний роз поділ жит ло во го
фон ду між різни ми соціаль ни ми гру па ми; на решті, про на й ниж чу у світі
ква ртпла ту.

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.
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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
ХІХ з’їзді пе рей ме но ва ний в 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 бу -
ло ство ре но у жовтні 1917 року для політич но го керівниц тва Жов тне вим
 переворотом. 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.

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 в 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.

МТС (Ма шин но-трак тор на станція) — дер жав не сільсько гос по да рське
підприємство для технічної та організаційної до по мо ги кол гос пам в СРСР у 
1928–1957 ро ках. У 1958-му його було ре ор ганізо ва но в ре мон тно-технічні
станції (РТС), а техніку, го лов ним чи ном мобільну, було пе ре да но кол гос -
пам. Функції ре мон ту сільсько гос по да рської техніки ви ко ну ва ли орга ніза -
ції Дер жкомсільгос птехніки.
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