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КЕРІВНИКИОРГАНІВДЕРЖАВНОЇБЕЗПЕКИ
РАДЯНСЬКОЇУКРАЇНИ
(1918–1953рр.)
Матеріали до біографічного довідника
Останнім часом в історіографії з’явилися змістовні праці, присвячені історії
створення та діяльності на теренах України спецслужб різних державно-політичних утворень (Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки) 1. Проте, ще залишається багато
недосить з’ясованих питань, зокрема, про безпосередніх учасників тих подій.
На деякі з них ми спробуємо дати відповіді у запропонованому матеріалі.
Історія органів державної безпеки Радянської України бере початок 3 грудня 1918 р., коли декретом Тимчасового Робітничо-Селянського уряду було
утворено Всеукраїнську надзвичайну комісію по боротьбі з контрреволюцією,
саботажем та службовими злочинами (ВУЧК) 2. На чолі цієї комісії став посланець Москви професійний революціонер, більшовик І.І.Шварц. Згодом
його змінив М.І.Лаціс. Наприкінці грудня 1919 р. при Всеукраїнському революційному комітеті було створено Управління надзвичайними комісіями і
особливими відділами республіки, яким керував В.М.Манцев 3.
У березні 1920 р. управління одержало назву Центрального управління надзвичайними комісіями України при Раді Народних Комісарів (РНК) УСРР (Цупчрезком) 4, а через рік його знову було перейменовано на ВУЧК 5. 22 березня
1922 р. уряд УСРР прийняв постанову про ліквідацію ВУЧК і створення Державного політичного управління (ГПУ) при НКВД УСРР 6. Головою ГПУ та наркомом внутрішніх справ було затверджено В.М.Манцева. У серпні 1924 р. ВУЦВК
і РНК УСРР прийняли спільну постанову, згідно з якою ГПУ відокремлювалось
від НКВД і підпорядковувалось уряду 7. Призначений головою ГПУ В.А.Балицький одночасно був уповноваженим ОГПУ СРСР при РНК УСРР і наркомом
внутрішніх справ республіки 8.
У грудні 1930 р. постановою ЦВК та РНК СРСР республіканські НКВД
були ліквідовані 9. Головою ГПУ УСРР залишився В.А.Балицький, якого через деякий час перевели до центрального апарату ОГПУ СРСР. Його посаду

2
зайняв С.А.Реденс. У лютому 1933 р. Балицький знову повернувся в Україну і
очолив органи держбезпеки.
11 липня 1934 р. ЦВК УСРР у відповідності з союзним законодавством
прийняв постанову про створення республіканського НКВД, до складу якого замість ліквідованого ГПУ ввійшло новоутворене Управління державної безпеки (УГБ) 10. Керівництво органами державної безпеки республіки
у 1934 — березні 1941 рр. здійснювали народні комісари внутрішніх справ
В.А.Балицький, В.Т.Іванов, І.М.Леплевський 11, О.І.Успенський 12, А.З.Кобулов 13 та І.О.Сєров 14.
3 лютого 1941 р. Указом Президії Верховної Ради СРСР було створено
Народний комісаріат державної безпеки (НКГБ) 15. В Україні ця реорганізація відбулася згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 12 березня
1941 р. 16 Новий наркомат очолив П.Я.Мешик 17. Але на початку серпня 1941 р.
НКГБ і НКВД республіки знову об’єднали в один наркомат — НКВД на чолі
з В.Т.Сергієнком 18.
У травні 1943 р. НКГБ вийшов зі складу НКВД і став самостійним наркоматом (з 1946 р. міністерством) 19. У 1943-1953 рр. наркомами (міністрами)
державної безпеки УРСР були С.Р.Савченко, М.К.Ковальчук та П.І.Івашутін.
У березні 1953 р. з ініціативи Л.П.Берії МВД та МГБ об’єднали в один
орган — Міністерство внутрішніх справ 20. Міністром внутрішніх справ УРСР
став П.Я.Мешик, якого в червні 1953 р. було заарештовано, а згодом засуджено і розстріляно.
ВУЧК-ГПУ-НКВД (1918–1941)
1. Шварц Ісак Ізраїльович (1879–1951) — голова ВУЧК у грудні 1918 —
березні 1919.
Професійний революціонер (партійний псевдонім — Семен). Народився у
м. Миколаєві. З дитячих років працював на арматурному заводі, де згодом
прилучився до революційного руху. Член РСДРП з 1899. Як член Катеринославського більшовицького комітету, брав активну участь у революційних подіях
1905. У 1910 навчався в партійній школі в Лонжюмо (Франція), після закінчення
якої був направлений до Росії для підпільної революційної роботи. Двічі заарештовувався і засилався до Якутії. У 1911–1917 — на засланні.
Після Лютневої революції 1917 працював у партійних організаціях Києва,
Одеси, Миколаєва. В період окупації України австро-німецькими військами —
член Закордонного бюро ЦК КП(б)У, один з керівників партійного підпілля та
партизанського руху. У грудні 1918 — квітні 1919 — голова, а потім заступник
голови ВУЧК. З кінця травня 1919 — уповноважений Ради робітничо-селянської оборони України в Миколаєві, Одесі. З 1921 на керівній профспілковій та
партійній роботі.
2. Лаціс Мартин Іванович (справжнє прізвище Судрабс Ян Фридрихович)
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(1888–1838) — голова ВУЧК з 2 квітня по вересень 1919.
Професійний революціонер. Народився в садибі Рагайні Старопебальгської
волості Ліфляндської губернії у сім’ї батрака, за фахом — народний вчитель.
Брав активну участь у революційних подіях 1905–1907 у Ризі. Член РСДРП(б) з
1905. У 1911–1913 вів підпільну роботу на Північному Кавказі та у Москві. Декілька разів заарештовувався, але втікав із заслання. Після Лютневої революції
1917 — член Виконавчої комісії Петроградського комітету РСДРП(б), учасник
Жовтневого збройного повстання, член Петроградського ВРК.
У листопаді 1917 був призначений членом колегії НКВД, а у травні 1919 —
членом Колегії ВЧК. З квітня по вересень 1919 — голова ВУЧК, згодом завідував Секретним відділом ВЧК. З 1922 — на відповідальній господарській і партійній
роботі. З 1932 — директор Інституту народного господарства ім. Г.В.Плеханова
у Москві. Необґрунтовано репресований. Розстріляний у Москві. Реабілітований у 1956.
3. Манцев Василь Миколайович (1889–1938) — начальник Управління
надзвичайних комісій і особливих відділів України при Всеукраїнському
ревкомі з грудня 1919 по 17 березня 1920; начальник Цупчрезкому при РНК
УСРР з 25 березня по 2 квітня 1921; голова ВУЧК з 2 квітня 1921 по 22
березня
1922;
народний комісар внутрішніх справ і голова ГПУ з
22 березня 1922 по серпень 1923.
Професійний революціонер. Народився у Москві. Після закінчення гімназії
навчався на економічному відділенні юридичного факультету Московського університету та у Гренобльському електротехнічному технікумі (Франція). Учасник
революційних подій 1905–1907. Неодноразово заарештовувався, але втікав із заслання, був в еміграції. У 1916–1917 — єфрейтор учбової команди запасного полку
царської армії. У 1917 брав участь у підготовці збройного постання у Москві.
У серпні 1918 — грудні 1919 — член Колегії та секретар Відділу по боротьбі з
контрреволюцією ВЧК, начальник Слідчого відділу та заступник голови Московської губчека. У 1919–1923 очолював органи держбезпеки УСРР. У 1923–1937
обіймав посади члена Колегії ОГПУ СРСР та члена колегії наркомату Робітничоселянської інспекції (РСІ) СРСР, начальника планово-економічного управління
Всесоюзної Ради Народного Господарства (ВРНГ) СРСР, заступника наркома
фінансів СРСР. Остання посада — голова Спецколегії та заступник голови Верховного Суду РРФСР. Заарештований у жовтні 1937, засуджений на смерть. Розстріляний у Москві. Посмертно реабілітований.
4. Балицький Всеволод Аполлонович (1892 *–1937) — голова ГПУ УСРР
та повноважний представник ОГПУ по УСРР з 1 вересня 1923 по 31 червня
1931 та з лютого 1933 по липень 1934; народний комісар внутрішніх справ
* За іншими даними, Балицький народився у 1893 р. (див.: Петров Н.В., Скоркин К.В. Кто руководил НКВД 1934-1941. — М., 1999. — С.100.). — Редколегія.
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УСРР з березня 1924 по листопад 1930 та з 15 липня 1934 по 11 травня
1937.
Народився у м. Верхньодніпровську Катеринославської губернії у сім’ї
службовця. У 1912 закінчив Луганську гімназію. Навчався на юридичному факультеті Московського університету. Проводив революційну роботу в студентських гуртках. У 1913 — член РСДРП (меншовиків), з 1915 — член РСДРП(б).
Будучи мобілізованим до армії, закінчив Тифліську школу прапорщиків, воював
на Кавказькому фронті. В лютому 1917–1918 — товариш голови та голова гарнізонної Ради солдатських депутатів у Тавризі (Персія).
В органах ВУЧК з грудня 1918 обіймав посади члена Колегії ВУЧК, завідуючого відділом, завідувача Секретаріату ВУЧК. У вересні 1919 у Гомелі — голова
ВУЧК. У подальшому призначався головою Революційного військового трибуналу (РВТ) Гомельського укріпленого району, головою Української Організаційної комісії, політінспектором ВЧК, головою Волинської та Київської
губчека, повноважним представником ВЧК на Правобережній Україні. У 1920–
1922 — т.в.о. начальника тилу, голова РВТ Південно-Західного фронту, заступник
голови Цупчрезкому, заступник голови ВУЧК, командуючий військами ВУЧК,
член Колегії НКВД і наркомату іноземних справ УСРР.
З вересня 1923 — голова ГПУ УСРР, згодом нарком внутрішніх справ. Після
ліквідації республіканського НКВД у грудні 1930 залишався на посаді голови
ГПУ УСРР, а наприкінці червня 1931 був переведений до Москви заступником
голови ОГПУ СРСР. З лютого 1933 — голова ГПУ УСРР, з відновленням НКВД
УСРР призначений наркомом. У травні 1937 переведений на посаду начальника УНКВД по Далекосхідному краю. Через 2 місяці заарештований. Засуджений
на смерть у листопаді 1937. Розстріляний у Москві. Не реабілітований. Комісар
державної безпеки 1-го рангу (1935).
5. Реденс Станіслав Францевич (1892–1940) — голова ГПУ УСРР та
повноважний представник ОГПУ СРСР по УСРР з 25 липня 1931 по 20 лютого 1933.
Народився у м. Мінську Мазовецькому Ломжинської губернії. В 1907 у с.
Кам’янське Катеринославської губернії закінчив училище при Брянському металургійному заводі. У 1907–1914 працював розсильним, електромонтером,
робітником на заводах Катеринослава. В 1914 був мобілізований до царської
армії, але через рік демобілізувався через хворобу. В 1915–1917 працював на
заводах у Катеринославі, обирався відповідальним секретарем Спілки металістів,
секретарем Польської групи Соціал-демократії Польщі та Литви у Кам’янському, секретарем Кам’янського комітету РСДРП(б). Брав участь у боях з гайдамаками. В 1918 відряджений ЦК КП(б)У з цінностями до Москви, де спочатку
працював на заводі.
З жовтня 1918 — в органах ВЧК. Обіймав посади слідчого, секретаря Президії
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ВЧК, особистого секретаря голови ВЧК Ф.Дзержинського. У 1919 — завідуючий
юридичним та слідчим відділами Одеської губЧК, заступник начальника відділу
та член колегії Київської губЧК. У 1920–1921 очолював Одеську, Харківську та
Кримську губЧК. У липні 1921 призначений заступником, а потім начальником
Адміністративно-організаційного управління (АОУ) ВЧК-ГПУ РСФРР. У 1922–
1924 очолював органи ГПУ Криму. В червні 1924 відкликаний до Москви, де
працював секретарем президії та помічником голови ВРНГ СРСР Ф.Дзержинського, а також керуючим справами та секретарем колегії Наркомату РСІ СРСР —
ЦКК ВКП(б).
З листопада 1928 — голова Закавказького ГПУ та повноважний представник
ОГПУ по ЗСФРР, з травня по липень 1931 — голова ГПУ БСРР, а потім — голова
ГПУ УСРР. У лютому 1933 призначений повноважним представником ОГПУ
по Московській області, згодом — начальником УНКВД по Московській області. У січні-листопаді 1938 — нарком внутрішніх справ Казахської СРР. Був
одружений з рідною сестрою дружини І.Сталіна — Ганни Алілуєвої. У листопаді 1938 заарештований, у січні 1940 засуджений на смерть. Розстріляний у
Москві. Реабілітований. Комісар державної безпеки 1-го рангу (1935).
6. Іванов Василь Тимофійович (1894–1938) — т.в.о. народного комісара внутрішніх справ з 20 травня по 14 червня 1937.
Народився у с. Холзсково Гжатського повіту Смоленської губернії у сім’ї
робітника. Після закінчення в 1910 у Москві міського училища і торговельної
школи працював касиром приватного магазину у Тулі, конторником та пакувальником у Москві. Брав участь у робітничому русі, член РСДРП(б) з 1913,
розповсюджував газету «Правда». Неодноразово заарештовувався. У березні
1915 мобілізований на фронт, через 2 місяці потрапив у полон, перебував у
таборі військовополонених в Угорщині. Восени 1918 повернувся до Москви.
З травня 1919 в органах ВЧК. У лютому 1922 — серпні 1925 — на керівних
посадах у ВУЧК-ГПУ УСРР. У 1925–1937 очолював Харківський, Київський,
Іванівський, Донецький регіональні підрозділи ГПУ-НКВД. 3 квітня 1937 призначений заступником наркома внутрішніх справ УРСР. Після від’їзду у травні
1937 В.А.Балицького на Далекий Схід тимчасово виконував обов’язки наркома. 26 липня 1937 відкликаний до НКВД СРСР, через 5 днів заарештований.
Засуджений на смерть. Розстріляний у Москві. Комісар державної безпеки 3го рангу (1937).
7. Леплевський Ізраїль Мойсейович (1894 *–1938) — народний комісар
внутрішніх справ з 14 червня 1937 по 25 січня 1938.
Народився у м. Брест-Литовську Гродненської губернії в сім’ї робітникатютюнника. Освіти не одержав, самоук. Трудову діяльність почав у 1909 ро* За іншими даними, Леплевський народився у 1896 р. (див.: Петров Н.В., Скоркин
К.В. Кто руководил НКВД… — С. 270). — Редколегія.
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бітником шапочної майстерні, потім працював конторником складу аптекарських товарів. У 1914 був мобілізований до царської армії. Член РСДРП(б) з
лютого 1917. Брав участь у придушенні повстання гайдамаків на Катеринославщині.
З лютого 1918 — в органах ВЧК. У липні 1919 направлений до Катеринослава
для підпільної роботи. Після встановлення там радянської влади — уповноважений 1-ї групи, помічник завідуючого Секретно-оперативного відділу Катеринославської губЧК. У 1922–1929 — начальник Катеринославського і Подільского губвідділів, Одеського окрвідділу ГПУ та 26-го прикордонного загону ОГПУ.
З липня 1929 — на керівних посадах у центральному апараті ГПУ УСРР. У
серпні 1931 призначений заступником начальника, а у листопаді того ж року
начальником Особливого відділу (ОВ) ОГПУ СРСР. У 1933–1934 — заступник
голови ГПУ УСРР, повноважний представник ОГПУ — начальник УНКВД по
Саратовському краю. У наступні роки обіймав посади наркома внутрішніх
справ БСРР, начальника 5-го відділу ГУГБ НКВД СРСР, наркома внутрішніх
справ УРСР. У січні 1938 призначений начальником 6-го відділу ГУГБ НКВД
СРСР, а через 3 місяці заарештований. У липні того ж року засуджений на
смерть. Розстріляний у Москві. Не реабілітований. Комісар державної безпеки
2-го рангу (1935).
8. Успенський Олександр Іванович (1902–1940) — народний комісар
внутрішніх справ з 25 січня по 14 листопада 1938.
Народився у с. Верхній Суходол Алексінського повіту Тульської губернії в
сім’ї лісового сторожа. По закінченні початкового училища у Верхньому Суходолі навчався у Тулі в двокласному та духовному училищах (закінчив 2 класи).
Працював у приватному магазині в Тулі. У 1917 повернувся до рідного села і в
лютому 1918 був обраний секретарем Суходольського волосного комітету
бідноти, а згодом був призначений завідуючим відділом друку у Верхньому
Суходолі. З травня 1919 — начальник Алексінської районної міліції.
У серпні 1920 перейшов на роботу в органи ВЧК, обіймав посади таємного
уповноваженого, начальника інформації політбюро Алексінського повіту. З
1923 — начальник економічного відділення Тульського губвідділу ГПУ. У березні
1927 призначений начальником Економічного відділу (ЕКВ) ПП ОГПУ по Уралу
(Свердловськ). У вересні 1931 переведений до Москви на посаду начальника
ЕКВ ПП ОГПУ по Московській області та помічника повноважного представника ОГПУ по цій області. Згодом — заступник начальника УНКВД по
Московській області, заступник коменданта Московського Кремля з внутрішньої охорони. У лютому 1936 — січні 1938 — заступник начальника УНКВД по
Західносибірському краю (Новосибірськ), начальник УНКВД по Оренбурзькій
області. З січня 1938 — нарком внутрішніх справ УРСР. У листопаді того ж
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року, побоюючись арешту, імітував самогубство та перейшов на нелегальне
становище. У квітні 1939 був заарештований у м. Міасі Челябінської області.
Засуджений на смерть. Розстріляний у Москві. Не реабілітований. Комісар
державної безпеки 3-го рангу (1938).
9. Кобулов Амаяк Захарович (1906–1955) — т.в.о. народного комісара
внутрішніх справ з 7 грудня 1938 по 2 вересня 1939.
Народився у м. Тифлісі в родині кравця. Закінчив 5 класів торговельної
школи. В 1921 служив рядовим 237-ої етапної ділянки РСЧА. У 1923–1927
працював секретарем народного суду Ахалцихського району, касиром-рахівником Боржомського райвиконкому, бухгалтером-інструктором робітничого
кооперативу, рахівником-статистиком скляного заводу у Боржомі, бухгалтером заводу у Тифлісі.
З вересня 1927 в органах ГПУ Грузинської СРР. За 11 років роботи пройшов
шлях від рахівника фінансового відділу до т.в.о. наркома внутрішніх справ Абхазької АСРР. У грудні 1938 призначений першим заступником наркома внутрішніх
справ УРСР. Протягом 9 місяців виконував обов’язки наркома.
У вересні 1939 — червні 1941 — радник повноважного представництва СРСР
у Німеччині (резидент НКВД СРСР, псевдонім «Захар»). У 1941–1945 — нарком держбезпеки і нарком внутрішніх справ Узбецької РСР. У наступні роки
працював у Центральному апараті НКВД-МВД СРСР. Остання посада — заступник начальника Контрольної інспекції при МВД СРСР. У червні 1953
заарештований у зв’язку зі справою Л.П.Берії. Засуджений на смерть. Розстріляний у Москві. Не реабілітований. Генерал-лейтенант (1945).
10. Сєров Іван Олександрович (1905–1990) — народний комісар
внутрішніх справ з 2 вересня 1939 по 25 лютого 1941.
Народився у с. Афімське Кадниківського повіту Вологодської губернії. Закінчивши у 1923 середню школу, очолив Замошську сільську раду, був членом
Кадниківського повітового виконкому. В 1925–1928 — курсант Ленінградської
піхотної школи. Служив в артилерії РСЧА командиром взводу, батареї, начальником штабу полку. В 1935–1939 — слухач Військово-інженерної академії РСЧА
(з 1936 — ім. М.В.Фрунзе) у Москві. По закінченні її в органах НКВД СРСР.
Обіймав посади заступника начальника, начальника Головного управління робітничо-селянської міліції (ГУРСМ), а згодом начальника 2-го відділу, заступника начальника ГУГБ НКВД СРСР. У вересні 1939 призначений наркомом
внутрішніх справ УРСР, а у лютому 1941 — першим заступником наркома держбезпеки СРСР. Брав участь в організації і здійсненні примусового виселення
народів Прибалтики, Криму, Кавказу. У 1947–1954 — перший заступник міністра
внутрішніх справ СРСР. У березні 1954 — грудні 1958 — голова КГБ при РМ
СРСР. У 1958–1963 — начальник Головного розвідувального управління (ГРУ)
Генштабу Збройних Сил СРСР. У лютому 1963 звільнений з посади «за втрату
пильності» у зв’язку з арештом полковника ГРУ О.Пеньковського, обвинува-
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ченого у шпигунстві, та переведений помічником командуючого Туркестанського військового округу. У вересні 1965 звільнений в запас у зв’язку з хворобою.
НКГБ-НКВД-МГБ (1941–1953)
1. Мешик Павло Якович (1910–1953) — народний комісар державної
безпеки з 26 лютого по 31 липня 1941; міністр внутрішніх справ з 16 березня по 30 червня 1953.
Народився у м. Конотопі Чернігівської губернії у сім’ї службовця. По закінченні семирічки працював слюсарем на заводі. В 1931 за путівкою ЦК ВЛКСМ
вступив до Самарського енергетичного інституту.
У 1932 за партійним набором направлений на роботу до органів ГПУ. У
1933 закінчив Вищу школу ОГПУ СРСР у Москві. У 1933–1940 працював у
центральному апараті ОГПУ-НКВД СРСР; пройшов шлях від помічника уповноваженого ЕКУ ОГПУ СРСР до начальника слідчої частини ГЕУ НКВД СРСР.
З березня 1940 — начальник 1-го відділу ГЕУ НКВД СРСР. З лютого по липень
1941 — нарком державної безпеки УРСР. У роки Великої Вітчизняної війни —
начальник ЕКУ НКВД СРСР та заступник ГУКР «Смерш» НКО СРСР. У 1945–
1953 — заступник начальника 1-го Головного управління при РНК-РМ СРСР,
забезпечував державну таємницю, пов’язану з виробництвом атомної зброї.
В березні 1953 — міністр внутрішніх справ УРСР. У червні того ж року заарештований за справою Л.П.Берія. Засуджений Спеціальною судовою присутністю Верховного Суду СРСР до вищої міри покарання — розстрілу з конфіскацією майна, позбавлення військового звання генерал-лейтенанта й урядових
нагород. Розстріляний у Москві. Не реабілітований. Генерал-лейтенант (1943).
2. Сергієнко Василь Тимофійович (1903–1982) — народний комісар
внутрішніх справ з 26 лютого 1941 до 29 липня 1943.
Народився у м. Волчанську Харківської губернії в родині чоботаря-кустаря.
По закінченні приходського училища працював у Харкові учнем друкаря, різчика, підручним слюсаря, фрезерувальником, вантажником. У 1919–1922 батракував
на Кубані. У травні 1923 — листопаді 1924 навчався у Вищій повторній школі РСЧА
у Харкові. У 1924–1927 — купорщик, завідуючий магазином спирто-горілчаного
заводу у Харкові, секретар заводоуправління спирто-горілчаного заводу у Маріуполі.
З липня 1927 — в органах державної безпеки. До березня 1938 проходив
службу у Полтавському, Дніпропетровському та Харківському регіональних
підрозділах ГПУ-НКВД УРСР. У 1938–1940 — помічник начальника 8-го
відділення 4-го відділу ГУГБ НКВД СРСР, старший слідчий, помічник начальника, начальник слідчої частини НКВД СРСР. У 1940–1941 — начальник УНКВД
Львівської області і за сумісництвом — заступник наркома внутрішніх справ
УРСР, згодом — нарком внутрішніх справ УРСР, заступник начальника Цент-
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рального штабу партизанського руху. У 1943–1945 — нарком внутрішніх справ
Кримської
АРСР.
З липня 1945 — начальник УНКВД-УМВД Кримської області. У 1946–1954 —
на керівних посадах у системі ГУЛАГу СРСР. У липні 1954 звільнений з органів
МВД за «фактами дискредитації високого звання генерала». Постановою РМ
СРСР від 3 січня 1955 позбавлений звання генерал-лейтенанта.
3. Савченко Сергій Романович (1904–1966) — народний комісар (міністр)
державної безпеки з 7 травня 1943 по 24 серпня 1949.
Народився у м. Скадовську Дніпровського повіту Таврійської губернії в
родині селянина. З 1921 в органах ВЧК. Служив у прикордонних військах ВЧКГПУ-НКВД. З 1930 член ВКП(б). У 1939–1940 — начальник 5-го відділу — заступник начальника Управління прикордонних військ НКВД УРСР. У травні 1941 —
квітні 1943 — заступник наркома держбезпеки, згодом наркома внутрішніх справ
УРСР. У вересні 1941 — січні 1942 фактично очолював НКВД УРСР. У 1943–1949
— народний комісар (міністр) державної безпеки УРСР. У наступні роки — на
керівних посадах у центральному апараті МГБ-МВД СРСР. З листопада 1951 —
заступник міністра і начальник 1-го Головного управління МГБ СРСР. У 1953–
1954 — начальник ОВ МВД-КГБ СРСР Управління будівельних військ при Будівництві № 565 Московського району ППО МВД-КГБ СРСР. У лютому 1955
звільнений за службовою невідповідністю. Генерал-лейтенант (1945).
4. Ковальчук Микола Кузьмич (1902–1972) — міністр державної безпеки з 24 серпня 1949 по 6 вересня 1952.
Народився у с. Долгобачево Грубешівського повіту Холмської губернії в
родині службовця. В 1915 під час першої світової війни евакуювався разом з
батьками до Саратовської губернії, де майже 3 роки наймитував у куркулів і
поміщиків. У 1919–1926 — начальник Бековської районної та волосної міліції,
помічник начальника Сердобської повітової міліції, інструктор Сердобського
повітового виконкому Саратовського краю. У 1926–1927 — у Червоній Армії.
Член ВКП(б) з 1927.
З 1927 — у прикордонних військах ОГПУ-НКВД СРСР, пройшов шлях від
стрілка прикордонного загону до старшого помічника начальника відділення
Оперативного відділу Управління прикордонної і внутрішньої охорони (УПВО)
НКВД ГРСР. У січні–листопаді 1938 — начальник відділення у центральному
апараті НКВД СРСР. У листопаді 1938 — липні 1941 — заступник начальника 3-го
відділу, в.о. начальника, начальник слідчої частини УНКВД-УНКГБ по Ленінградській області. У роки Великої Вітчизняної війни — заступник начальника ОВ
НКВД Ленінградського фронту, начальник ОВ Сибірського військового округу, начальник УКР «Смерш» НКО Південного, згодом 4-го Українського фронту.
З липня 1945 — начальник УКР «Смерш» НКО Прикарпатського ВО. У травні
1946 призначений заступником міністра держбезпеки СРСР, а через 3 місяці —
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уповноваженим МГБ СРСР у Німеччині (за сумісництвом). У 1949–1952 — міністр
державної безпеки УРСР. У вересні 1952 — березні 1953 — міністр внутрішніх
справ Латвійської РСР. Після арешту Л.П.Берії звільнений з органів МВД та виключений з КПРС. Постановою РМ СРСР від 23 листопада 1954 позбавлений
військового звання генерал-лейтенанта. Помер у Києві.
5. Івашутін Петро Іванович (1908 р.н.) — міністр державної безпеки з 6
вересня 1952 по 19 березня 1953.
Народився у м. Брест-Литовському Гродненської губернії в робітничій сім’ї.
У 1931–1933 — курсант 7-ї Військової школи льотчиків (Сталінград), у 1933–1937
служив у ВПС РСЧА, у 1937–1939 — слухач Військово-повітряної академії ім.
М.А.Жуковського (Москва). З лютого 1939 в органах НКВД. Брав участь у
радянсько-фінській війні, обіймаючи посаду начальника ОВ стрілецького
корпусу. Під час Великої Вітчизняної війни — заступник начальника ОВ НКВД
Кримського (згодом — Північно-Кавказького) фронту та Чорноморської групи
військ Закавказького фронту, начальник ОВ НКВД 17-ї армії групи військ Закавказького фронту, УКР НКО Південно-Західного (згодом — 3-го Українського)
фронту.
У 1946–1951 — начальник УКГ МГБ Південної групи військ, Групи радянських окупаційних військ у Німеччині, Ленінградського військового округу.
У 1951–1952 — заступник 3-го Головного управління МГБ СРСР. У 1952–1953
— міністр державної безпеки УРСР. З березня 1954 — начальник 5-го управління
(контррозвідка на особливо важливих об’єктах промисловості), а з червня того ж
року — заступник голови КГБ при РМ СРСР. З січня 1956 — перший заступник
голови КГБ, а у листопаді 1961 виконував обов’язки голови КДБ СРСР. У березні
1963 призначений на посаду начальника ГРУ і заступника начальника Генштабу
ЗС СРСР по розвідці, яку займав протягом 20-ти років. Генерал армії (1971).
Герой Радянського Союзу (1985).
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