
ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України, Голови Верховної Ради України,  

Прем’єр-міністраУкраїни 

 

Ми, учасники заходів до Дня пам’яті жертв депортації автохтонних 

українців з території Польщі до УРСР комуністичними тоталітарними режимами 

Радянського Союзу та Польської Республіки у середині ХХ століття  звертаємось 

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України: 

1. Відновити історичну пам’ять і правду про масову депортацію в 1944-1951 

роках близько 700 тисяч автохтонних українців з території Польщі 

переважно в східні та південні області УРСР на спецпоселення в колгоспи, 

без права повернення на батьківщину, яка була здійснена комуністичними 

тоталітарними режимами Радянського Союзу та Польської Республіки за 

національною і релігійною ознаками з грубим порушенням міжнародного 

права. 

2. Ухвалити заходи щодо відзначення на державному рівні 75-х роковин 

початку депортації автохтонних українців  з території Польщі. 

3. Верховній Раді України підготувати та прийняти Закон України «Про 

депортацію автохтонних українців з території Польщі в УРСР в середині 

ХХ століття», в якому визнати дану депортацію трагедією українського 

народу, дати політичну та правову оцінку депортації,  засудити її як форму 

репресії, виразити співчуття жертвам репресії, встановити процедуру 

реабілітації репресованих осіб, надати їм статус репресованих 

(депортованих), ухвалити механізм відшкодування депортованим 

українцям моральних та матеріальних збитків завданих внаслідок 

депортації, визнати договір між урядом УРСР і маріонетковим Польським 

Комітетом Національного Визволення від 9 вересня 1944 року, на підставі 

якого була проведена депортація в 1944-1946 рр., недіючим і нікчемним 

4. Кабінету Міністрів України: 

-  утворити державну комісію з розв’язання комплексу проблем, 

породжених депортацією автохтонних українців у 1944-1951 роках з 

території Польщі  в УРСР, включивши до її складу представників 

центральних органів влади, органів місцевого самоврядування, 

науковців, громадських організацій, які захищають права та інтереси 

депортованих, що компактно проживають у Волинській, Івано-

Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській областях та в    

місті Києві; 

- доручити Академії наук України підготувати для розгляду на 

парламентських слуханнях Національну доповідь з питань депортації 

автохтонних українців з території Польщі в УРСР в середині ХХ 

століття; 

- доручити Українському Інституту національної пам’яті започаткувати 

проект «Пам’ять про депортацію автохтонних українців» та ініціювати 

розгляд на українсько-польському форумі істориків теми: «Причини і 

наслідки депортації автохтонних українців з території Польщі, 

комуністичними тоталітарними режимами Радянського Союзу та 

Польської Республіки в середині ХХ століття». 
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Звернення одностайно прийнято 7 вересня 2017 року в м. Києві на 

заходах до Дня Пам’яті жертв депортації автохтонних українців з території 

Польщі в УРСР комуністичними тоталітарними режимами Радянського Союзу 

та Польської Республіки у середині ХХ століття. 

Направити дане Звернення у вище зазначені органи влади та народним 

депутатам України – нащадкам депортованих. 

За дорученням учасників заходів до Дня Пам’яті жертв депортації 

автохтонних українців. 

 

 

Голова Київського  

товариства «Холмщина»                                                 Степан Романюк 

 

 

 

Адреса для листування: 
Громадська організація «Київське ветеранське правозахисне товариство  

депортованих українців «Холмщина» імені Михайла Грушевського 

вул. Якіра, буд. 2-6, кв.52, м. Київ, 04050 

Голова товариства – Романюк Степан Васильович 

Тел.: (044) 483 23 74, моб.: (050) 357 82 63 

E-mail: romanyukstepan@gmail.com 
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