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РЕФЕРАТ 

Лапатина Даниила Игоревича 

Формирование и деятельность Белорусской республиканской комиссии 

содействия в работе Чрезвычайной государственной комиссии по 

установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным 

предприятиям и учреждениям СССР 

Объем работы составляет 48 страницы, в том числе наименований 

использованных источников и литературы – 61, приложений – 0, таблиц – 0, 

рисунков – 0.  

Ключевые слова: Белорусская республиканская комиссия содействия 

в работе Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их 

сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, 

общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР, Совет народных комиссаров БССР, преступления 

немецко-фашистских оккупантов, концентрационные лагеря, лагеря смерти, 

акты, протоколы, стенограммы, обобщенные сведения, форма оперативной 

отчетности. 

Белорусская республиканская комиссия содействия ЧГК была создана с 

целью координации работы местных комиссий содействия в работе ЧГК на 

территории БССР. Сфера деятельности комиссии состояла в установлении 

ущерба, причиненного оккупантами, а также установлении и раскрытии  

преступлений, ими совершенных, поиск преступников. 

Цель дипломной работы – раскрыть информационный потенциал 

фондов 845 Национального архива Республики Беларусь «Белорусская 

республиканская комиссия содействия чрезвычайной государственной 

комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, 

колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и 

учреждениям СССР»  и 1408 Государственного архива Минской области 

«Минская областная комиссия содействия в работе Чрезвычайной 

государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний 

немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими 

ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям СССР.» 

Объектом исследования является документальный массив 

Чрезвычайной государственной комиссии, предмет исследования – 
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находящиеся на территории Беларуси фонды комиссий содействия в работе 

Чрезвычайной государственной комиссии. 

В исследовании использованы общенаучные (анализ, синтез,  и 

др.),специальные исторические (историко-генетический, историко-

сравнительный) методы. 

Материалы архивных фондов 845 «Белорусская республиканская 

комиссия содействия» и 1408 «Минская областная комиссия содействия» по 

функциональному признаку делятся на две системы документации: 

делопроизводственная документация(приказы, распоряжения, докладные 

записки, финансовые накладные, удостоверения, списки личного состава, 

переписка) и документация поучету ущерба и преступлений (акты и реестры 

актов, обобщенные сведения, формы оперативной отчетности, опросные 

листы, трофейные документы, фотоснимки, поименные списки, схемы 

расположения могил и др.). Республиканская комиссия содействия в работе 

ЧГК не занималась непосредственно расследованиями, следовательно, в ее 

фондах превалируют делопроизводственные документы. В фонде же 

областной комиссии находятся в основном документы, фиксирующие 

злодеяния. 

Таким образом, информационный потенциал фонда крайне высок. 

Полученные результаты могут быть использованы в написании научных 

работ на данную тематику, для поиска документации, связанной с работой 

комиссий, для формирования учебных материалов для учащихся 

профильных вузов, кроме того, документация фондов может быть 

использована для пересмотра уголовных дел, заведеных в советское время, 

что тоже крайне важно. 
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РЭФЕРАТ 

Лапаціна Данііла Ігаравіча 

Фарміраванне і дзейнасць Беларускай рэспубліканскай камісіі 

садзейнічання ў рабоце Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па 

ўстанаўленню і расследаванню злачынстваў нямецка-фашысцкіх 

захопнікаў і іх саўдзельнікаў і прычыненаму імі ўрону грамадзянам, 

калгасам, грамадскім арганізацыям, дзяржаўным прадпрыемствам і 

ўстановам СССР 

 

Аб'ём працы складае 48 старонкі, у тым ліку найменняў выкарыстаных 

крыніц і літаратуры – 61, прыкладанняў – 0, табліц – 0, малюнкаў – 0. 

Ключавыя словы: Беларуская рэспубліканская камісія садзейнічання 

ў рабоце Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па ўстанаўленню і расследаванню 

злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх саўдзельнікаў і прычыненай 

імі ўрону грамадзянам, калгасам, грамадскім арганізацыям, дзяржаўным 

прадпрыемствам і ўстановам СССР, Савет народных камісараў БССР, 

злачынства нямецка-фашысцкіх акупантаў, канцэнтрацыйныя лагеры, лагеры 

смерці, акты, пратаколы, стэнаграмы, абагульненыя звесткі, форма 

аператыўнай справаздачнанасці. 

Беларуская рэспубліканская камісія садзейнічання НДК была створана 

для каардынацыі работы мясцовых камісій садзейнічання ў рабоце НДК на 

тэрыторыі БССР. У сферу дзейнасці камісіі ўваходзіла ўсталяванне шкоды, 

якую нанеслі акупанты, а таксама ўстанаўленне і раскрыццё злачынстваў, 

якія яны здзейснілі, пошук злачынцаў. 

Мэта дыпломнай працы – раскрыць інфармацыйны патэнцыял 

фондаў 845 Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь "Беларуская 

рэспубліканская камісія садзейнічання Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па 

ўстанаўленню і расследаванню злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 

іх саўдзельнікаў і прычыненаму імі ўрону грамадзянам, калгасам, грамадскім 

арганізацыям, дзяржаўным прадпрыемствам і ўстановам СССР» і 1408 

Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці "Мінская абласная камісія 

садзейнічання ў рабоце Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па ўстанаўленню і 

расследаванню злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх 

саўдзельнікаў і прычыненаму імі ўрону грамадзянам, калгасам, грамадскім 

арганізацыям, дзяржаўным прадпрыемствам і ўстановам СССР. » 

Аб’ектам дасследвання з’яўляецца дакументальны масіў 

Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі ў цэлым, прадмет даследвання – фонды 

камісій садзейнічання ў рабоце Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі, якія 

знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі. 
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У дыпломнай працы выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, і 

інш.) і спецыяльныя гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-

параўнальны) метады. 

Асноўныя палажэнні, якія выносяцца на абарону. Па 

функцыянальных прыкметах матэрыялы архіўных фондаў 845 «Беларуская 

рэспубліканская камісія садзейнічання» і 1408 «Мінская абласная камісія 

садзейнічання» падзяляюцца на дзве сістэмы дакументацыі: справаводная 

дакументацыя (загады, распараджэнні, дакладныя запіскі, фінансавыя 

накладныя, пасведчанні, спісы асабовага складу, перапіска) і дакументацыя 

па ўліку шкоды і злачынстваў (акты і рэестры актаў, абагульненыя звесткі, 

формы аператыўнай справаздачнасці, апытальныя лісты, трафейныя 

дакументы, фотаздымкі, пайменныя спісы, схемы размяшчэння могілак і 

інш.). Рэспубліканская камісія садзейнічання ў рабоце НДК не займалася 

непасрэдна расследаваннямі, такім чынам у яе фондах пераважаюць 

справаводныя дакументы. Пры гэтым у фондзе абласной камісіі знаходзяцца 

ў асноўным дакументы, якія фіксуюць шкоду. 

Такім чынам, інфармацыйны патэнцыял фонду надзвычай высокі. 

Атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны пры напісанні навуковых 

прац на дадзеную тэматыку, для пошуку дакументацыі, звязанай з працай 

камісій, а таксама для фарміравання навучальных матэрыялаў для 

навучэнцаў профільных ВНУ, акрамя таго, дакументацыю фондаў можна 

выкарыстаць для перагляду крымінальных спраў савецкага часу, што таксама 

вельмі важна. 
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ESSAY 

Lapatin Daniil Igorevich 

Formation and activities of the Belarusian Republican Commission for 

Assistance in the functioning of the Extraordinary State Commission for the 

Establishment and Investigation of the atrocities of the German fascist 

invaders and their accomplices and the damage they caused to citizens, 

collective farms, public organizations, state enterprises and the USSR 

institutions 

 

The volume of work embraces 48 pages, including 61 names of used sources 

of reference, 11 applications , 0 tables, 0 figures. 

Keywords: Belarusian Republican Commission for Assistance in the 

functioning of the Extraordinary State Commission for the Establishment and 

Investigation of the atrocities of the German fascist invaders and their accomplices 

and the damage they caused to citizens, collective farms, public organizations, 

state enterprises and the USSR institutions, the Council of People's Commissars of 

the BSSR, crimes of the  German fascist invaders, concentration camps, 

extermination camps, acts, reports, shorthand records, generalized information, the 

form of operational reporting . 

The Belarusian Republican Commission for Assistance of the Extraordinary 

State Commission (ESC) was established to coordinate the work of local 

commissions of assistance in the functioning of the ESC in the BSSR. The field of 

the Commission activity consisted in the damage determination inflicted by the 

invaders, the identification of the crimes committed by them and the search for the 

criminals. 

The purpose The goal of the research is to fulfil the informational potential 

of the funds of 845 National archives of the Republic of Belarus “Belarusian 

Republican Commission for Assistance to Extraordinary State Commission for the 

Establishment and Investigation of the atrocities of the German fascist invaders 

and their accomplices and the damage they caused to citizens, collective farms, 

public organizations, state enterprises and the USSR institutions” and 1408 Minsk 

Region State archives “Minsk Region Commission for Assistance to Extraordinary 

State Commission for the Establishment and Investigation of the atrocities of the 

German fascist invaders and their accomplices and the damage they caused to 

citizens, collective farms, public organizations, state enterprises and the USSR 

institutions”. 

The object of the thesis is the documentary array of the Extraordinary State 

Commission, the subject of the research – the funds of commissions for assistance 
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in the functioning of the Extraordinary State Commission located in the Republic 

of Belarus. 

Such methods as general scientific (analysis, synthesis, etc.) and special 

historical (historical-genetic, historical-comparative) are used in the thesis. 

The main provisions for the defense. As far as the functional features are 

concerned, the materials of the archival funds 845 “Belarusian Republican 

Commission for Assistance” and 1408 “Minsk Regional Assistance Commission” 

are divided into two following documentation systems: documents of management 

and record keeping (orders, instructions, memorandum reports, financial invoices, 

certificates, lists of personnel, correspondence) and documents accounting for 

damage and crimes (acts and registers of acts, generalized information, forms of 

operational reporting, questionnaires, trophy documents, photographs, lists of 

names, layouts of burial sites and ect.). The Republican Commission for 

Assistance in the functioning of the ESC did not directly investigate the cases, 

therefore, the office documents outnumber. The Fund of the Regional Commission 

mainly contains records documenting atrocities.  

Thus, the informational potential of the fund is quite high. 

The obtained results can be implemented in writing further research papers 

concerning the issue, for searching the documents related to the functioning of 

commissions, as well as for the formation of teaching materials which will be used 

by students of profile educational institutes, moreover, what is also very important, 

the documentation of the funds can be used for a retrial of criminal proceedings 

instituted in the times of the USSR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


