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B кllизi зiбpaшi псpioДиvlli та вiltськoвi пyблiкartii ГoлoвlIoгo Кor.rшtдyваlltlя УПA.
Iloкументи висвiтлюють малoвiдoмi цll|poкoмy зilгалy B Укpailti гcpoiнlti стo.
piшки бoртьби yкpаiнськиx пoвстaнl1iв пpoти пiмеttькиx заrаpбllикiE тa pадяllсь.
кoi влади. Пoвстaнськi часoписи пoвсpтilють t|!lм iмена yкpаiшських пaтpioтiв, .пкi
дoвгo з:lмoBчyвa;tа кoмунiстивlla влa,la' дaк)ть мoхливiсть всебiчнo вiдтвopити
iстopiю Укpaillи в poки лpyгoi свiтoвoi вinl|и
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3нaпa npавОу

..Oднoгo нaцioналiстa я пoвiсltв ytlиз гoлoвoю и пaлив нa пoвiль.
нorry вoгнi, виpiзaв з llьoгo lЦ}laтки м'ясa... a вiн, гaдюкa, тaк i вмep
Eигукyюч}|..Cлава Укрiнi!'' oт гадюка. Cкiлы<и я iх пернyнив...'' Цe
- слoвa oДroгo з слyxaнiв мoскoвськltx Bищих пaрiЙних кyрiв, зaпш-
сaнi Oлексaндpoм lloвженкoм y щoден}rикy l.

HевiдoмиЙ укpaiнськии пaтpioт, щo кФ{aв y нeлroдськиx }ryкax'
мopдoвaниa мoскoвсЬкlflr{и кaтaмrъ - це симвoл yсiri 3axiднoi Укpaiни
в пaзypaх кoмунiстиннoi iмпеpii У 40-5Gx pp. oлин з гeрiв нaрлнoi
Укpaiнськoi Пoвстaнcькoi Apмii (yпA)' якa пol|aд дссятъ ркiв, Фз
yсякoi дoпoмoги ззoвнi fi тiльки тiею збpoсlo' щo fi вoнa вiдбивала y
воргiв, бнлacя з силa}tи oбox мoгyтнix тoтaлiтapниx мoнстpiв - гiт-
леpiвськoгo paиxy тa ленiнськo-стaлiнськoгo кoлoнiaльнoгo ..сoюзy''.

Ha дoдaтoк. зal.oll}l УПA бoрнили нaселення Хoлмщини тa Лемкiв.
щини вiд poзбoю пoльськoпo вiЙськa, щo згaнялo i лeпopтyвалo сoтнi
тисян yкрiнuiв з пpалiлiвсЬкиx земелЬ.

3a дaними paдяrrськиx кapaЛьниx opгaнiв, кoтpi вoювaли з пoBс.
тarrцями, пpoтягoм |944 p., кoли Чеpвoнa Apмiя заfiI{яЛa теpитopii ix-
нix дifi' бyлo вбrгo 57Ф5 вoя.кiв yпA' 50зE7 взятo в пoлoll, 15990 здa.
лися сaмi, yсьoгo - |23782 чoлoвiкa; за пеpIшi чoтиpи мiсяцi 1945 p. -
ще 95083 чoлoвiкa; зrгaпorr{-218865 чoлoвiкa2. Haвiть пpи тol{yi щo pa.
дянськi кapaтелi вбивaли бaгaтo селян' якi нe брли yнaстi y визвoлЬ.
нifi бopoтьбi, нaвсденi uифpи дaютъ яснG,уяцlшrrrr* пpo ltадзвичafiнии
poзмax i запеклiсть нaцioнaльнo.внзвольнoi вiини нa 3aхiднiR Укрiнi.
3a свiдченням oстaнньoгo гoлoвt|oгo кo}iaндшpa УПA пoлкoвникa
B.Кyкa' ..Укpaiнськa Пoвстaнськa Aprriя в днi свoеi нafiбiльшoi снли
нaлi,ryвaлa близькo пiвмiлЬиoнa чoлoвiка; як{цo Paxyвaти не ЛицJс
воякiв, aлe Й yсi дoпoмi;<нi слyxби тa стPyкrypи''з' lcmopiл ,rе ltal|с'
laцiotвльнo-вuзюльtloi. oiilнu noОiбtlozo pфмaху' mPuшлocmi f, нanpуau o
уI||outх rлuчезнoi.неpioнocmi сuл i nootoi oifuуmloomi буdь-лкoi. Оono-
мozu з fuку эoottiшнюzo coimу,

l Пepшy пу6лiхацilo llавсдснoгo ypшry даB}r.Er.oсDA|fi xyрraл..Исxyсствo
кинo'' ( 1989' N9 9' с. .l8. У Киrвi riа це тoдt ще rtс звФкyвaлися.

2 Бinас l. Pепpссивнo-кФалыla систrмa в Укpаiнi l9l7-l953: Cрпiльнo.
лoлiтuэtlтa iстopзro.пpaвoвиfi аrlалiз. У 2-х кll. - Кн. 2. к.' 1994. - с. 604.

! Мoлoдь Уxpаillи. - |992. - 4 ссpпr!я.
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A зoвнiшнiЙ свiт },toвчaв. Moвчaлa Й веЛикa Укpаiнa, зa вoлю якoi
билися и гиtlyЛи герi-пoвст.aнцi, пaлaли зaхiлнoyкpaiнськi сезla, кpи-
ницi зaпoвнювrutися ,гpyпa},ttt людeи, yбитих бaндaми енкaведистiв, щo
мaскyвaJlися пiд загoни УПA.

rtrt*

Cвiг мoвнaв, бo нiчoгo нe знaв aнi пр УПA, aнi пр ii бopoтьбy.
Bстaнoвивrди свoю влaдy l|aд вeличrзнoю iмпepieю, бiльtдoвики вiд-
paзy в3яли yсi пoтoки iнфopмaItii пiд lleнзуpy, a кopдoli - нa зaмoк,
iзoлювaли нaселеt{Ilя вщ pеtuти Людствa. Iзoляцiя стaлa щe бiльrц не-
пPoникнoЮ пiсля лpyгoi свiтoвoi вiйrrи, з yтвopенt{ям у Cхiднiи €вр.
пi пoясy сaтелiгниx деpжaв ..нaрлнoi дeмoкpатii'', пипopядкoвaниx
Kрмлевi. Кoли ж кpiзь зaлiзнy завiсy iзoляцii пpосoнyвaласЬ нeгaгив.
нa iнфopмaltiя з CPCP' численнi симпaтики paдя}rсЬкoгo лaлy y пpесi
дeмoкPaтичних кpaiн нe дaвrUIи ifi xoдy' aби нe гaлЬмyвaти ..кoлесo

iстopii''' кoтpoгo вiсь прхoДила чеpф кaбiнет Cr.aлiнa.
Taк бyлo пiд чaс замoвчyвaнoгo нa 3axoдi гoлoдol{opy yкpaТнськoгo

селянства кoмyнiстиннoro вJraдoю у |9ЗЦЗ3 pP.,.гaк бyлo fi y пoвo€нниR
чaс' в y}|oвax зilг.Ulьlloгo зtlхoпле|{llя пеpe}iototo Cтaлiна над fioгo пiд-
сTyпl{иtr| дpyгol{ Гiтлeрм. Haвiть iснyвання в CPCP велeтенськoi систe-
Iirrr катopxних т.aбopiв кoмyнiстам дoвгo Bдaвilлoся тpИмaтп y тaeмниЦi
вiд свiтoвoi oпiнii. Лишe алt y 70.тi pp. сoЛ,(eнiцинсЬкии ..Apхiпелaг

Гyлaг'' пPopвaв тy iнфopмaцiЙнy блoкaпy' Й свiт здpигнyвся, дiз.
нaвщисЬ пpo }.ryчеl|ицтвo дeсяткiв l.,tiлЬиoнiв yв'язнeниx людeЙ, чPrд
яKиx нaйбiльllle бyлo yкpaiнItiв, пpo мopдyвaння Укpaiни злoчl{t{нoк)
кoмyнiстиннoЮ вJrадo|o. 3гoдoм амеpикaнськиЙ сrнaт пPoвoдив спе-
цiaлЬне рзслiдувaння гр кoмyнiстичниR гoлoдor{op в Укpaiнi.

Aлe y 44ь1 Poкax' зPaзy пo вiинi з Hiмeччинoю, кoли нш1ioнaлЬ}to-
Bизвoльнa вйнa УПA нaбyлa нafiбiльlIloгo poзмахy и зaпeклoстi, нa 3a.
xoдi малo xтo взагaлi чyв пpo Укpаitly. lнфopмaцiя' щo ii дaваJIa y свoiх
пyблiкaцiях yкpaiнськa сaмoстiйницькa eнiгрцiя, )кaдiбнo вивчaлaся
тi.rш<и opгaнaми paдянськoi фзпeки. B €врпi lli oPгaни вeли сrтpaв,(t{€
пoJrювallня нa yкpaiнськиx нaцioнaлiстiв. Cпецiaльнo пигoтoвлeнi гPy-
пи oфiцеpiв ..cмeplшy'' (вiЙськoвoi кoнтpрзвiлкt|' щo бyлa apмifiськoю
частиl{oю I{кBд.МгБ) Bикрaдlulи yкPaiнсЬкt{x пaгpioтiв iз 3axiднoгo
Бepлiнa. Мaючи .гyДи вiльнии прiзД як пPrдстaвI{ики oднi€i з oкyпylo.
чих Hiмеччинy apмifi' gгaлiнськi чeкiстr сeрл бiлoгo дllя силolo 3аби.
paлlи з Дoмiвot< yкPaiнськиx нaцioналicтiв тa безкoкгpoльнo вивoзили ix
дo схИнoгo сектoPy Бepлiнa. [e бyв чистиЙ тepopизм' кoмyнiстиvнa
деp)кaвil впPoв{lдилa fioгo y свolo пpaктикy з 2Gх ркiв. Люди зникaпи.
а.ltе заxiдних oкyпаЦiЙних BJIастеи це мrшo oбxoдилo. Taк сaмo нiхтo y
заxиниx деpжaвах не шкaEився тoдi пoдiями в сaмifi Укpaiнi.

Kрмлевi тiльки тoгo Й тpФa бyлo, бo Укpaiнa псyвaлa Paиду)к.
t|y для t{Ьoгo каpтиtty пoлiтиннoi сиryauii y свiтi. He звaживцrи lrа
цеl нe мo)кнa пo-спpaв)кtlЬo}{y oцit{l{ти и знaчrння бoртьби УПA.

З пepeмoгoю нaд ГiтЛepoм, xoч ii бyлo злoбyтo зa вiДяyтнoi Дo.
пoмoги зaхiдних сoloзшикiв, Cтarliн вiДкинyв кyPс нa спiвpoбiтниtlтвo
з демoкPaтичниMи дeP)кaвaми. ЧеPвoнa apмiя .гвepлo с,l.oяЛa нa зaхiil
вiд Бep.llilIa, i кpемлiвськиll вoлoдap зoвсiм poзперзaвся y мix<нapoД.
ниx спpaваx. Мaскyloяись пPoпaгalrдoIo бopoтьби за рtиp 'I.а мiх<наpo/t.
не спiвpoбiгництвo, стаJliн Poзl.oпl.ав ялr.инськi yгoди пPo вiльlli ви-
фpи y кpaiнaх Cхiднoi Евpoпи, пoс.r.авив.гar'{ пPи владi свoiх мapioне-
тoк-кoмytIiстiв. .l].aлi вiн poзpахoвувaв на успiх кoмyнiстIв y Фpанuii тa
lтa.ltii' зaбeзпeчив пePеll,toгy кoмyнiстiв y Китai' Poзпаjlювaв гpoмaдянсЬ-
кy вiинy в Грuii, тpиl{aв пiд свoeю oкyпaцi €ю Пiвнiчнии lpaн, висyнyв
тepитopiяльrii вимoги дo TyPеччини. Pадянськi lltпигytlи yспilшнo викpa-
дaли yсi aтoмнi сeкPeти CШA, i Cтaлirr знaв, щo нeвlloвзi lr,taтиме вJraс-
нy яIlеpl|y збpolo, o.tжe, зрryси'l.ь Aмepикy тpимaтися oбepeх<нo.

Здaвaлoся, збyвalor.ься пpoPoцтвa мapксo-лeнiнськor.o вченllя: yсlo-

ди кaпiтaлiзм вiдсryпaв пePсд }lастyпoм кoмунiзмy. Bi.Цкpивaлaся стpa-
xiтливa' aлe начебгo pеaльlla, пеpспeKгивa Bс.r.aнoвЛе}t}|я tvloскoBсЬкoгo
пaнyвaнllя нaд вrлeтeнсЬкoю Евpaзi €ro' пpи тoмy бeз lloвoi вe.llикoi вiЙ-
ни. Пpимаpa гyлaгiвсЬкoгo тaФpy' нa яKL,Й poсiЙськi кoмунiсти пiд пpo-
вoдoм Лeнiнa i Cтaлiнa пePетвoPили цIoсry чaстинy 3eмлi, зaбoввaнiла
нaд yсiм Cтapим свiтoм.

Hа ru.llяxy гулaгiвсЬкoi пPиlvtaPи - пiд визвoльниM гaсJroм ..Bollя на-

Poдaм i людиt|i!'' _ пePrцoю lt якнaиpiuryнe висryпилa Укpaiнськa Пoвс-
тaнськa Apмiя. Бopюнись зa вoJllo yкpaitlськoгo нapoдy, вoяки УПA pа-

кrм з тиltl билvtcя Й зa вoJllo iнruих нaрлiв. Toмy тc, щo безпPикладаl{а
з.l poзмaхo}l i opгaнiзoвaнiстю пoвстaнськa вiЙнa yкpaТнських пaтpioтiв
tlpoти чepвot{oi iмпepii зЛa залицIiuraся незнaнoю Й нeotliненoю свiтoвоlo
oпiнlсlo, Dtaлo шегaтивнt нaслiдки, лiя якиx виxoдиJtа дaлекo за ме)t(l
Укpаiни.

Heчислeннi .гвЪрзi гoлoси y вiльнor4y свiтi, тaкi' }lапPиклa,l, як
вистyп y Фyлтонi (сшA) 5 беpeзlIя |9a6 p. У.Чеpнiл.llя, кo1pиЙ зaкли.
кaв пoстaвити пepeпoнy нaсryпoвi aгPесивнoгo МoскoвсЬкoгo кoмунiзмy,
знaЙцroв вiдгyк y вiДпoвiдaльниx кеpiвникiв Aмepики Й Еврпи. Aле
нaйrшиpuri мaси пoлiтичнo Дeзopiенr.oвaнoi свiтoвoi грмaлськoстi зyс-
rpiли l,loгo вopo)ке. Boни бyли нa бoцi Paдянськoгo Coloзy, на боцr Cтa-
;liнa, кoтpиЙ виЙIltoв 3 вiЙни, лoвкo нaтягtlyвlltи нa сeФ маruкapy заxис-
никa свфoди i бopuя зa дe}roкPaтiю. Чеpяiлля фз наl,lменrциx lra те
пiДстав пpoгoJloшeнo булo ..пiдпaлroвeче}l вil,lни''. 3oбpair<yвaти свoiх
пpoт]|вникlв вopoгa}rи нaPoдyl дypити rraси кoмyt{iстичнa пPoпaгalrдa
шмiлa як нiх,ro. Cyпpo.ги кoмпapтiЙниx мaЙстpiв тoтальнoi брхнi нaвiть
l|aцистсЬкии мiшiсrp пPoпaгaнди Гeббельс виIлядaв flaънoro тa пpaвДи-
вoю люДинolo

Poзвiдки захiдних дepжaв вeсь чaс ма-rIи iнфopмaцiЮ пPo yпA.

llpor.е пoлiтиннe кеpiвниЦтвo CIIIA i Aнlлii ltе скopисталoся нelo для
l|икpиT.lя стaлiнськoi пPoпагaнJlи, щo raлaсyвалa пpo зaхист MиPyt

ltpo вoJllo нapoдaрt вiJl iмпepia.lliстичttol o яPма. Цe дoпoмoглo б злa-

х XI



.нaти пpoмoскoBськi yпePeд)кrrrня свiтosoi oпiнii. Тoдi кpoвo,кеPниЙ,
aле fi oбсржниfi крмлiвсЬкr'и дt{ктaтoP нaвpяд чи звaжився б,нa
тaкi небезпечнi aвarгпopи, як бepлiнськa блoкaдa тa кoрfiськa вiйнa,
кmpi нeдсцlевo кoцrD/вaJIи 3axoдoвi.

t l**

Hiмoтa пi.ЦpaДянськoi' з дoвoснних нaсiв, Укpaiни стoсoвl{o бopогь.
би УIlA мшa iншi пpичиниl нilк y зoвнiшньoмy свiтi.
. Hafiпeprшoю i гoлoвнoю з ||tlх бyв cтax рпpесiЙ. Кoмунiстшнняfi
pex<rrм нeлюдським тсpopoм opгaнiв деpxбeзпеки пpивчив нaoeлet|Eя
.дo r{oBчДlкr'. Boнo знaлo, як небQзпeчнo не тiльки вl|слoвJtювaтнся, a
fi бrги щисyгнiм пpи рзмoвi пр пoлiтиlсy' кoJtи 3axoдllлo пPo щoсi
aнтиpaдянське.

Дpyгoю пPliчинolo бр бpaк iнфopиaцii. Ha сxц вiд дoвoоннoгo кoР
дoнy дуxe }lаJro xm знas пр Укрiнськy Пoвстaнськy Apxiю взaгa.лi.
не кa,(yчи вжe пpo кoнкртнi пoлiтичнi тa сoцiaльнo.скoнoмiчнi цiлi ii
фPсrгьfu. T)т кoмпaрiltнa BЛaдa пилЬнo пpидyrцyвaлa бyль.якy iнфop-
мaцiю пр УTIA, сarra П наза бyлa цiд тaбy. Ilorrускaлнcя л|ilrla 3гaдки

вIfгoлorДснa .[.Maнyiльськиt{l гoJtoBt{иtr| Цeoлoгoм пPoтняaцioнaлiстич.
нoi бoртьби, пеpсд захiднoyкpaiнськими yчитeлями у Львовi 1945 p.,
6улa нaдpукoванa y львiЬькifi гarтi, a в киiвських зaмoвчaнa. I"фoг
rraцif,нa Фoк,да oi","

Tртьою пpичиt|oю бyлo те, щo ]tссfl}roвитa пpoпaгa}|днa каrrпarriя
прти укpaiнськoгo нaцioнaлiзмyi кoтpy кoнyнiстинниR peхим бeз-
нaстat|нo пpoвадив yсiиa зaсoбaми iдefiнoгo впливy, y [ентpaльнifi тa
Cхiднifi Укpaiнi знaхoдилa спpиятливиR псиxoлgгivниR гpyнт, пiдгo-
тoвлeниfi вiкaми pycифiкaцii тa лссгтиpiнчями пaнyвar.ня пi.Цступнoi
iIтгepнaцioнaлiстськoi цеoлoгii. щo,слy)килa iипeрьким iнтeрсaм
Moскви.

Чeтвеpтoю пPнчннoro бyлo те, шo в l{eнтpaльнifi тa Cхiднiи yк.
paiнi' нaстpaшенi гiтлеpiвськoю oкyпaцirю, мiльiloни тa мiльfioни yк.
paiнuiв дивилися нa вiднoвлeння стaлiнськoi влaди як нa визвoлеt{tlяt
нe рзyмiюни, щo нa змiнy кopиvнeвoмy пoвePнyвся чePвol{l|и oкy.
пaнт. 3мopлoвaнi лиxaми siнни лtoдtl нe мoгли эбaгнyти, щo за мi.lк.
вoeннi рки теpopo}r тa гoлoдo}lopaмн кoмyнiстl{ виt{ищили бiльtце
yкpaiнuiв, нi:к мoнгoли, тaтaPиl нaцисти тa yсi iншi нaпaсникt{, pДlo1{
узятi.

Bизвoлrтгeлям з{lв)Kдtl вдячнi фз кpaю, дo iхнix вopoгiв стaвлятьс'я
iк дo Bлaсrrих. Tиrr-тo }|aсeленllя всликoi Укpaiни, oсoбливo у зpoсiЙ-
щениx }riстаx, вipилo yсiм вигaдкaм кoмyнiстиvнoi пpoпaгaнди пpo пaт.
pioтiв-нauioнaлicгiв як пpo..нiмeцькy aгrнryPy'',..фarшистiв''; ..зpaДни.

кiв нaрДy'' i т.п. Пeвнa piн, знaxoдилися лloди' кoтpi рзyмiли, щo t|е
мoxyгЬ бyпr зpапник:llt{и свoгo наpoдy бopui за сaмoстifiнy Укpaiнy' але
Бoни мyсили }loвчaти.

, Чи трбa yсьoмy тoмy дивyвaтися? Cилoю пoлiтичних oбётавин
,отaлoся taк; щo B poки, кoJIи нa Зatoдi Укpaiни вoiни УПA билиcя Й
'fинyли y неpiвнifi боprтi зa вoлю свoгo наpoдy, бiльlцiсть rlьoгo сalmlю
.}tаpoдy пiд впливoм кoмyнiсти.rнoi прпaгaнДи бyлa бaйлyжa a6о
стaвилaся дo ниx як Дo зpaлннкiЬ i воргiв.

.Цrфopмацiя нaцioнaльнoi свiдoмoстi пеpeвaжнoi чaсти]rи щpaiilсЬ.
кoгo сyспiльствa в Poкl| нaцioнaльнo.визвoльнoi вiЙни УПA нe € ви.
няткoм в iстopii. Бoртьбy за вoлю 3авxди poзпoчинa€ i веде мон-
rцiсть з нaикpaщиx. Tpивor<ниtr € нaдтo пoвiльне пркиДaння нaЦio-
нarьнoi свiдoмoстi вx(е y нoвrrх y}roвax. Bонo свiдчить пpo г.гпrбокy ry.
xoвI{y нrдyгy' спaдoк iмпeрькoгo тpaвмyванl|я Poсiищенням' кoтрi
yкpaiнськe сyспiльствo щe дaлeкo нe пoзбyлoся.

..Aнтибaндepiвськi'' - тoбтo пo сyтi aнтиyкpaiнськi - стеpсoт}rпи'
нaCадr<енi y свiпoмiсть нaсeлeння Укpaiни тa пoстiйнo пiднoвrпoвaнi
кoмпapтiЙними iдеoлoгaми, пpoдoвжytoть дiяти i мaшгь неaбиякии
пoлiтичниfi вплив fi пiсля цргoлollrel|ня нeзaлexнoi Укpaiвськoi деD.
жllви, зa якy вi/ЦшaJrlн свoi lt<иття гeрiннi вoiни УTlA. [i oцyЙнi пси.
xoлoгiчнi стep€отипи рзкoлюtoтЬ сyспiльствo Укpaiни нa ..зaxiднякiв'

тa..схiднякiв'' i вiдкpиваютЬ вopoтa влaди пePeд комyнiстaми. Tlrм сa.
мЙм вoни знoвy пiДpивaють жrrтгевy силy нapoдy Укpaiни, завarr<aloть
f,ol.+у виQиртися з яl{и' вшкorганoi кoмyнiстинним Pe,(имoм.
. €динии цiляx пoдoлaння.цiсi нaцioнaльнoi нeдyги - пolциpенrla
пpaвд}| пр Укpaiнськy пoвстaнськy Apмiю, ii геpoivнy фpoтьбy тa
дён6кртиннy iдеoлoгilo - цtляхol| виклa,цaння ii iстopii y tшкoлax тl
вyзaх Укрiни, висвiтленняи y щссi' .lерз pалio i телебачення' зaсoбa.
ми r.'истeцгва, y дослiдницькиx пpaцяx тa дoкyмe}|тaльниx збipникax.

.***

Дaниfi тoм вiДкpивaе нoвy сepiю ..Лiтoписy yпA'', найбiльцIOro
видaння Дoкyмrнтiв тa мaтepiaлiв з iстopii Укpaiнськoi Пoвgганськoi
Apмii.

Пeprшa сepiя Лiтoписy 6yлa зaпoчaткoвaнa пoнaд двaдцять рoкiв
назaд y Topoнтo, як в}lдaH}|я oб'eднaння кoлиrцнix вoякiв УПA в
сlЦA i Кшaдi тa Тoвapиств кoлиrцнix вoякiв УПA iм. гeн.-хop. Tapаса
Чyпpиtlxш. Ук.rьaдaчi сеpii - п. €вген Штенлepa (вiдпoвiдaльниfi pe.
дaктoP) тa п. Петр Пoтiчниfi (спiврлaктop) - викoнaли беличeзн),

рбoтy, випyстl|вlци у свiт пoнaД двilдцять тoмiв Лiтoписy нa oсtto;i
лoкyмeштiв та мaтеpiaлiв лo iстopii УПA' щo oпинилися зil }rежaми
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Укpaiни. Haявних матepiалiв тaм нaберться щe не нa oдиtl дeсятoк
mмiв, тox пepшa сеpiя пpoдoвжyвilтимeться зi свoсlo нyмеpaшieю.

Пopяд з нею' пiд тим сами}t кеpiвництвoм, пoчинa€ вихoдити y
свiт ..нoва сеpiя'', зi свoсю влaснoю нумepaЦiсю тoмiв. ..Hoвa сepiя''
вихoдиТимe в самiЙ Укpaiнi. ..Hoвy сepiю'' видають спiльнo ..Лiтoпис
yпA''' Iнститy.г yкpaiнськoi аpхеoгpaфii Hацioнaльнoi aкaдeмii нayк,
Гoлoвне apхiвнe yпpaвлillня Укpаiни. Гoлoвнa вiдмiнa нoвoi сepii пo-
лягa€ в тoмy' щo вoнa базyвaтиметъся нa дoкyмeнтax тa мa'геpiaлax,
згPoмaдxeних в apхiвaх Укpаiни' включаIoчи числeннi фoнпи кapiulЬ-
нl|х yстaнoв кoлиtцllьoгo CPCP' щo вeли бoртьбy пpoти yкPaiнсЬких
пoвстaнцiв тa визвoльнoгo пiдпiлля, нa якe cпИPaлИcя вoяки УПA, -
мiнiстеpств деpжфзпеки, внyтpiшнix спpaв, oбoрни, пap.гiЙниx тa
сyдoвих oргaнlвl пpoKypaтypи.

Oснoвнi завдан1|я нoвoi сеpii ..Лiтoпис5l УПA'' зaлиrшaютЬся тиМи
сaмиMи, якими вot|ll бyли пpoгoлotuенi рлaкцi€ю y пepeд}'oвi ,to пеP-
rrtoгo тo}ly пеptttoi сеpii: a) пyблiкyвати, з дo.IPи}raнням дrсePельнoi
тoчtloстi, iстopиннi дoкy}'eнти пpo пiяльнiсть i бортьбy УПA - як
дoкyментl{ сaмoi УПA, тaк i ii пртивникiв; б) первидати джePeльнo
дoслiджeнi вaж.llивi лля iстopii УПA пiдпiльнi пyблiкaцii, Дpyкoвaнi в
дpiбних та пepioДиvних видaнняx; в) видaвar.и Мe|JIуaPИ Й iнrцi мат.e-
piaли щo дiяльнiсть УПA, якi нe бyли дoсi oпyблiкoвaнi aбo бyllи
poзсiянi в пеpio.Цинниx i дpiбних видaнняx; г) стимyлювaги и видавaти
пpaцi пр бoртьбу yПA и пpo llеft пepioл iстopii Укpaiни; д) пуб;li-
кyвaти peцettзii нa кrtиги пPo дiялЬнiсть УПA тa iст.opiю Укpaiни гol.o
пеpioлy; e) oпpaцювaти бiблiol.paфiю видань дo iстopii бopoгьби УПA.

Bихiд нoвoi сepii в сaмiи Укpaiнi нe лиrue вiдзepкалloс дoкopiннy
змiнy yиoв пyблiкauii. 3мiнилaся Й aвДит.opiя, дo якoi тепep ailPe-
сyeться ..Лiтoпис УПA''' Пеpura сrpiя пoнинaлaсЬ в yмoвaх' здaвaЛoся,
нilзав'(ди yстaлeнoгo тpiyмфy кoмyнiсгиннoгo тoтaлiгapизмy нaд нa-
poдot't yкpaiни' нaд сaмoЮ iдесю свoбoди нарлiв, yяpмле}rиx Мoсквoю.
Toдi Лiтoпис, заснoвaниfi вeтеPaнaми УПA як }toнyмeнтaJlьнии иeмo-
piaл бoртьби 3а вoлю Укpaiни, пPи3нaчaвся для yкpail{ськoi Дiaспopи
y вiльнoиy свiтi' .(,iaспopa' дoстaтньo пoiнфopмoвaнa пPo сщь пoлiй,
не пoтpебyвaлa рДaкttiЙних кoмeнтаpiв дo пyблiкoвaниx мaгеpiaлiв.
Tепep oснoвниЙ кotrтиrrl.ент чrгaчiв ..Лiтoписy УПA'' ск;IaдaтимyтЬ
лloди в сaмiЙ Укрiнi. Beлнчезнa iх бiльrцiсть, незвa)кaloчи rra глaс-
нiсть' не }'а€ pе:rлЬнoгo' вжe не кax(yчи - зв'язнol.o, yявлеrrня пpo
священtty вiинy yкpаiнських пaтpioтiв зa вoлю i нeзaлежнiсть свoгo
нapoдy. ф зyмoвлloс нeфxiднiсть сyпрвiДних пoясне}rь тa кoмeнтapiв
Дo .Цoкyментiв i матеpiaлiв, щo пyблiкувilтирryться в нoвiЙ сepii ..Лi-

тoписy упA''.
Пeprшиfi т0}r нoвoi сepii..Лiтoписy УПA'' Ёмiuдye видaння, якi пyб-

лiкyвa'rися вiд iменi Гoлoвнoгo Кoмaн.Цyвання УПA. 3мiст тoМy за хa-
paктepoм дoкyментiв yмoвl{o пoдiляgгЬся на двi чacтини: дo пePшoi ви-
нoсяться пеpioДиvнi видa}rня, жypнaли ..дo ФPoI''. ..flqвс1дrigцl''', ..}к.

paiнськии пePeцЬ''; пo пpyгoi - oпyблiкoвaния oкреDrин видaння}l
..БoЙoвиfi пpaвилыrик пixoти''. Пepioдиннi видaнI{я рзмiщенi за хpotro-
лoгlчним щи}lцltпoм.

B аpхiвaх Укpаiни збеpiгaеться 6 нoмepiв xypllаJly ...Ilo збpoi'' за
l943 p.' a тaкoж декiлькa нoмepiв, якi виxoдили в)ке зa кopдoнo}r' пo.
чинaloчи э |94.l p. B цiи к}Il|зi пoдaються нoмepи, щo виЙulли в
Укpaiнi. Hа xaль в пpимipникy lцoстoгo tlol{еpa 3a гpyдe}IЬ 1943 ркy
бpaкyе чoтиPьox стopiнoк (5-i - 8-г). Hoмеpи )кyPttiuty збеpiгаtoтъся в
l-(ентpa;Iьнoмy деpжaвI{o}ry аpxiвi вищих opгaнiв деpжaвнoi влaдн i
деpxaвнor.o yпpaвлiння Укpaiни (IlIlAвo) тa в apxiвi Cлyл<би фзпеки
Уi<pailrи. )Kypнaл дPyкyвaвся фopмaтoм |8 нa 21 см. Чеpeз тeхнiчнi
дфекти oкpeмi фpaгмeнти текстy зiпсoвaнi i лeдве читaються. У за.
гoлoвкy зilз}Iaчeнo, щo xypнaл видавaв пoлiтичний вirцiл УПA.

)Kypнaл ..Пoвстaнець'' вихoдив в 1944-l945 pp. B книзi вмiщенo
т:lкo)к б чисeл llьoгo чaсoпtlсy, якi бyли знaйденi в yкpaiнськиx ap-
хiвах. Пpимiptrики циx нoмepiв збepiгaються знoвy x( тaки в аpxiвi
CБУ та в ЦДABo Укpaiни. П'ятиЙ i tцoстиЙ нoь{epи здвoснi i виЙrд;rи
oдrloIo книжкoю (No5-6' квiтень.тpaвень l945 p.). Фopмaт жypналy
|6 нa 23 cм.

CатиpинниЙ )кypнaл ..УкpaiнськиЙ пеpeць'' з'являвся paз нa piк. B
apxiваx знаЙдet|o тPи l{oмеpи llЬoгo )кyPнaлy за l943' |944 тa l945 р-
ки. Пpимipник пеpцlol.o числa знaхoдиться в [ентpaльнoмy дeP'(aB-
нoмy apxiвi гPo}taдськиx oб'€днaнЬ Укpaiни (tlдAГo)' a пpимipники
дPyгoгo тa тPeтьoгo нoмepiв знаЙденi в apxiвi CБУ тa в lЦABo Ук.
pаiни. Це бyв iлюстрвaнии xypнaJr, в якo},ry пyблiкувaлися кaPикa-
тypи тa хсapтiвливi мaЛю}Iки, викoнaнi в чepвoнo}ry l.a чoPl{oмy кoлкr-
pах. Фopмат )кypнaлy |'l нa 23 cъl.

Teкст ..БoЙoвoгo пpaвильl{икa пiхoти'' вiдтвoPeнo за пpимipникaми
llьoгo видaння, щo знaхoдяться в Hayкoвo-ДoвiдкoвiЙ бiблioтeцi цerrт.
paлЬних дrpжавl{их аpxiвiв Укpaiни. ..БoЙoвиЙ пP:lBильt{ик пixoти'' бy.
лo rtaдPyкoBаl{o в чoтиpьox oкpемих кl{ижeчкaх кицlенькoвoгo фop.
матy (l3 нa l8 см.) з тзepдoю oбклaдинкoto. Пеpruа кних<eчкa вмi.
щyвaлa I.y i II-y чaсти}|и ..Пpaвильникa''; дpyгa - III-y - VII-y vастини;
.гPeтя - VIlI-y . ХII-y нaстини; четвepтa _ ХIlI-y - ХlV-y чaстини.
..БoЙoвиЙ пPaвилЬник пixoти'' € пePеклaдoм ..Бoeвoгo yстaва пехoтьl''
Чepвoнoi Apмii, oпyб.lriкoвaнoгo в Moсквi в 1943 p. Aвтoрм пеPскладy
був вiltoмиЙ дiяч пoвстaнськoгo pyхy Микoла llyя<ии.

lстopiя видaвничoi дiяJrЬнoстi УПA, зoкpeмa x(ypнaлiв Гoлoвнoгo
Кoмaндувaння УПA, щe нaлe)кнo нe вивчeна. Дo цьoгo чaсy, щe }re
вдaJloся ltиявитtf и Bивчити всi Дoступнi аpхiвнi дoкyмeкги нa Ilю т.e-

мy. Тoxt пoда€мo лиruе дoсi знaнi дaнi. Пeprui виДaння УПA пoявtl.
Jlися нaпPoвеснi 1943, кoJlи пoстали бiльrдi вi/tдi.llи УПA. Бy"'lи це
вiстки з Paдio i кopoткi iнфopмaцii з пpесl,ti чaстo 3 кoментapями, якi
пPиl.o].oвляJlи кyлЬ].ypнo-oсвiтнi пpaцiвники вiд.цлiв чи кo}ral{д yпA

/lля iнфoPмaцii вoякiв yпА A нaсeлення: Бy.llи вoни пoмнoxyвaнi нa
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}|arДинi дo писarfiЯ, aбo нa викльoстltлi. 3гoдoм, yIIPoдoв)к весни 1943
цi видaння стaли пеpio,Цнчнимl{ i дeякi з нriх пoчaJrи виxoдитt| дpy.
кoн. Boднoчaс iз ции нoвоствoрнi видaвничi (юеpедки Bиддвaли лис-
тiвки fi ltдoзвrr для нaсeленt{я, пoвстaнцiв i вoрrкиx фoрraфй нa те-
pштopii дin УПA. 3 липня 1943 Пoлiтичниfi liддiл Гoлoввoгo Koмaн.
дyвiння УПA пoчaв видaвaтп пoвaxнiIциfi мiсячниfi xypкaл ...[o

збpoi"' щo BихoдttB y Piвeнщлнi У 
..Ilpукapнi Укpaiнськoi Пoвстaнчoi

Apмii.'_ ч. l-3, нaзвaнoi пiзнilце ..llpyкapня Укpaiнськoi Пoвстaнчoi
Aрlii' iм. Бoгдaнa Хмельницькoгo'' - ч. 4.б.

3a нeпeрвiрt{llми дa|{и}ltf гoJloвtlи}l peдaктopoм xypнaлy ...(o
з6poГ' 6yв Якiв Бусел (..Гaлинa''), вoлинсЬкиfi дiяч oУH. Тoчнilц*fi
склaд Pедaкцii fi cпiврбiтникiв lкypнaлу невiдoмий. Лицrв з rroвiдoм-
лeшrл ,кypнaJlу ..Дo брI' з:l гpудеl|ь 1943 дoвiдyeмoся пpo снepть
дви спiвpoбiтникiв 

'(уpнaлу 
- Arпoнa Тунaкa i Jlинrpa КopДи; Bонн

зaгиrryли в 6oю з paдянсЬки}rн пapтизaнaми 4 лнcтoпaдa 1943 бiля
с. Aпелiвкa в Koстoпiльськoмy пoвiтi, Aнтiн Tyuaк (..Гyня'', ..Кpy1'',
..Гaцдaмaкa'') пoхoдt{в з lprшaви нa 3aкapпaггi. Бyв voтoвим i виxoв.
никo}| y ненaзваlloмy вiддiлi yпA и писaв вifiськoвo.виrцкiлыri cгaттi
пiд псeвдoнiмoм Aнтiн Cкеля. Дмrгр Кopпa (..Kiнalл''), poдoм з Мrr-
кoлaiвuцни в Гaличинi, Фв тaкoж чoтoви}|. Писaв рпopтaл<i пр бo-
Poтъбу yItA и стaттi нa вifiськoвo.вицlкiльнi теми пiд псeвдoнiиoм
AндpiR 3аяць.

)Kypнaл нiстив мaтepiaли нa тaкi теми: сyчaснa вiиськoва пoлi-
тукa' вiЙськoвиil вишкiл' вiиськoва теpмiнoлoгiя, iстopiя, святкyвaння
нaцioнaльниx piнниЦь, oписи боiв УПA, oпfiси дifi нa фрнтaх Jlpyгoi
свiтoвoi вifiни, пaтpioти'rнi пoсзii, пoсrrещнi 3гaдки тoщo. Bидaвниua
дiяльнiстЬ УПA вшмaгaлa сфоpмулювaти низку вinськoвопoлiтичниx
питaнь, тo6гo нaкрслити siнсЬкoвy дoктPи]ly УПA. Цe вeлнкoю нi.
рю зpобленo нa фopyмi Гoлoвнoгo Koмaндуваннл УПA. T}г нaгaлaе.
Not щo нa пoчaткy ссpпня 1943 p. флo щвoрке кoaлiцiЁlе гк yпA'
дo яroЕo увifiцloв цiлии pяД стaptцrrн визвoлЬних змaгaнь l9l7-l920
ркiв. Bлaсне це кo}ralrдyваt|t{л в числeшlих нaкaзаx за пiдписом Дмrг.
pa Кляvкiвськoгo (Климa Caвypa) fi Лсoнiдa Cтyпницькeгo (..Гoнчa.
Peнкa'') не тiльки сlтpя}ro8yвaJlo вifiськoву дiяльнiсть УПA, aлс нак.
PoсJпrлo ii вifiськoвy дoктp}flty. HшrPнклaд y ..Haкaзi'' Кorralrдrrpa УПA з
3l сcpпнл 1943, щo внiщeнo у 

,..[o эбрi''. ч. 2. Пpше oснoшri щин.
ципи цiri дoктpиt{и були сфpмyльoвaнi paнiIлe, бo ix пo.Цaнo вже у
встуrшin стaттi дo пеptttoгo числa ..Ilp збрi'' в липнi 1943 P. пщ'загo.
лoвкoм..3a щo бoрться УПA'Ц:

(l) 3a Caмoстiинy Coбopку Укрittсъкy llсpxaвy нa Укрirrськifi зrм.
лi' (2) 38 нoвиfi спPesедлtlвиfi лад i пopялoк в Укpaiнi фз пaнiв, пoмi.

с Пiд щФr зaгoлoвкol| дещo rгoдot{ 6yлa нaлpщoваяa лстючкa. в якifi oб.
щrprto пoдsнo пPoгpaму малб)rтньoгo сoцiялшlo.пoлiтичнoгo усrpoю укpвiнсь]
roi леprrш.

'tнi.ds' 
кaпiтaлiстiв тa бiльц.loвицьких кoнiсаpiв. (3) 3a нoвl|fi спpав€д-

.ливкй иiжнapoдниЙ лaд i пoРядoк в свiтi, пoбуДoвaнии нa пoшaнy.
вaннi пpaв кoxl{oгo l{аpoдy тa иoго незaлeжняfi тa всестoPol|нiи poз-
вlfтoк y влaсннx дeprtaвних'фopмax. (4) Прти нiмeцькoгo тa Мoс.
кoвсЬкoгo iмпсpiялiстиrнгх зpa.Цннкiв укрiнськoгo нapoдy. (5) Прти

. iмпеpiялiзшiв, як д)leprлa пoневoлoнt|я нaрДiв:
У всгyпi цiсi стaггi ствrPДxоtto' щo..oбopot|яloчt| yкpailrськI'и Еa-

poд пеPrд oк5/пaнтaми'', УПA poзвинeться в ..Укpaiнськy Hapoлну Ap-
rriю'', якa ..стaне нa заxttgг УCCfl перл зоst|itцнiми воpoгaми''. Щ

lllpиtlципи зaлнц,илltся незrriвнишп Дo кiнцл дiяльнoстi УПA' Boни
lтiльки бyли Дoпoвнeнi' пolширнi чи нaнoBo офopмoвaнi.

Хypнaл ,,I[o з6рI'пеpеgгaв.Bиxoдrm| десь.3П}roю 194.4 p.' кoЛн }ra
тоpитopiю Piвнoнськoi o6л: щиlltшлa Paдлнськa Apмiя. нквIIj }raб}rrъ,
вrrкpилo ..llpyкapню УПA iн. ,Бoгдaнa Хмельницькoгo''' .Цля нarцoп)
Фipникa BдaJroся зiбpaти 6 пеplших нисeл Жypнaлti oстaннifi з гpуд-
ня 1943 p. Пртe в пiдпiльних мaтеpiaлaх тPaплл€ться 3гадкa пPo
xypнaл ..Jlo збpoi'' B лютo}.|y |944p. Цe даo пiдстaви дyмaтi{, щo lJtе
пoлвllлoся oднo, двat a мoxr R бiльlце чисел x(yPнaлyt якиx rraи не
вдaJroся 3нaйти. B мirкчaсi стaлися 1акi пoдii. Haпpикiнui 1943 ркy
булo щвopeнe oб'еднaне Гoлoвне Koмaн.Цyвaннл УПA нa чoлi 3
Рoмaнoм Шуxaвинем (Tapaсoи Чупpинкoю); a пеpllrе ГК УПA пiд
кo}fal{дoю .[мищa Клячкiвськoгo 6yлo пеpeiиенoвaнe'нa кpaЙoф
кo}raндyвaння - УПA.Пiвнiч. Hoве гк yпA зopгaнiзoвyвaлo пoяву
пoдiбнoгo )кyPнaлy ..Пoвстaнeць'' щoинo вoсeни l944' Пеpшe нислo
8ииr.цлo з дaтoю листoпaд |9Ц p,

Пр ueп )куPнaл знa€uo зtfaчнo бiлыl.tе зi слИчoi спP8ви fioгo гo.
лoвнoгo peдaктopa Микoли фr:кoгo, членa ПBo yтBPs. Ha жaль не
всi твсpДxeння fioгo зi3н8ння }lo)кпa тPaктyвaти як iстину, ф зpoзу-
rriлo, aрurтoвaнии склaдав тaк, щoб сФе непoцiбнo не o8гяжувaтг.
3гiднo зi зiзнaннян' M.Jlyxия бyв прзнaнeниfi нaчaлЬникoм всlx
видад|ь кo}|аl|дyBaння УПA.3аxiд у xoвтнi |944' a в лютo1r{у 1945 -
Blt(G нaчaлы|икoм всix видaнь Гoлoвнoгo КoмaнДyвання УПA.'oгжe'
}ro,кJrrrвo. щo x(уPнiul ..Пoвстaяeць'i зpaзy El|даваJra Koмaндa УПA.3t.
х.iд. a щoЙнo пiзнiщe - гBIII yпA. (y пiдзaгoлoвку )кyPнaлу зазнai
чeнo: ..Bидa€ Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiл''.) tфoге uя iнфopшauiя'
нaбу"гь непPaвдивa, бo iнlдi вiдorroстi ств€pд)кyють, щo )куPrraлo}r
.iПoвстaнeць.'вiд пoчaткiв заинaлися люди 3 нafiвищoгo кepiвництвA
пИпiлля. 3рштoю сa}r pедaктoP б5rв нленoм Прзилii УTBP. Haпpпк:
лaд, стaттю пр УTBP..Hafiвищиfi пoлiтичниfi првiд Coбopнoi Укpаi:
нн'' дo l ч. ...Пoвстaнця'' ..пopадиB'' нaписaти Йoсиф Пoзичaнюк (..€в.
цraн''), шeф Бюр iнфopмauii УГBP. Biн дaвaв aвтopoвi якiсь пoPaд}r.
t пpoчl{тaвщи пiзнiшe гoтoвy стaттю, дaB ii дo пpoчитaння щe .Цмит-

5 сличr спpава Микoли фхoгo $еpiгaггrся в Apxiвi CБУ а Kисвi.
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poвi lиаiвсЬкor.'y (..кpизi''), члеl{oвi Бп oyн i Якoвy Бyсoлу, кoлицrнЬo.
}ry Pедaктopoвi лtypнaлy ,..[o збpoi''.

Teмaтикoю i навiть poзмipoм жypнaл ..Пoвстaнeць'' бyв пoДiбниЙ
дo свoгo пoпePeдникa _ )t(yPI{aлy ...Ito збpoi''. Hoвими тeмaми бyли
стaттi пр yгBP i xpoнiкa (кopoткi oписи) бoiв УПА, якi pсдакцiя
пpиr.oтosJtяJlа нa пiдс.гaвi звi.l.iв кoмaндиpiв вiлллiв УПA. Peдaктopoм
i aвтopoм бoдаЙ oднiei з двox стaтeн y кoжнoмy vислi бyв М..Цyясиll,
щo дpyкyвaвся пiл aбpeвiaтypoю М.К. Гo;loвним fiol.o пoмiчникoм бyв
Михайлo Медвiдь (..Kapпoвиv' '), з сiчltя l944 rueф rштaбy УПА-Пiвнiv,
a в чaс пoяви )|(yPнilлy ..Повстaнeць'' 

- ч.ltеlt ГB[II. oднaк М.llyхсиfi не
зl.aдye' пill яким псeвдoнiмoм М.Мeдвirtь писaв. Taкoж iнrшi aвтopи
жypнaJIy вiдoмi лишe з псевдoнiмiв, якиMи пiдписaЛи стaттi. Пeprшi
чoтиPи числa xypна"llу М..[yх<иЙ i М.Мeдвiдь пiдгoтoвлялИ нa
лiсoвих стoянках vи пpинal.iлних кваpтиpaх в Hoвoстpiличaнськoмy p-
нi J[poгoбицькoi oб;l. Biл бepeзня l945 вoни пepeбpалися дo пiдзeмнoi
кpиiвки бpатa М..Qyжol.o Пeтpa, щo бyв спiвpoбiтlrикoм цeн.I.PаJlЬниx
ви/Ialiь oУH. Тyl бy.lrи вiДpcлaгoвaнi 5 i 6 числa ЖуPlr^лу. [я кpиiвкa
ма;la пiДрyнlly бiблioтекy Й непor.aнi yмoви дJtя пpatдi. Пpoтe вotla
бyла викpигa opгaнами HкBд 4 чePвня 1945. 3aгазoвaнi o. lpyЙним
газoм yчaсrtики кpиiвки пoтPaпили в пoлott' а М.Медвiдь пoмеp вiд
зaтpyrнllя. 5 i 6 чис;la з'яBIl.ЛL]cя в свiг вже пiсля lliеi пoдii як пoд-
вiЙне числo. Чис.llа ,.Пoвстaнtlя'' вiд l дo 6, вхoдять Дo нarшoгo збip-
никa. € Biдoмoстi' щo в 1946 p. 3'яви.llися ще числa 7 i пoдвiЙнi - 8/9,
aлe lх l|e виявленo в apxlвах.

Пpo t.yмopисгичl|o.сатиpичниЙ )кyPtIaJl ..УкpаillськиЙ пеprць'' лицlе
зlla€мo, щo Йoгo pедaктoрol{ бyв Ярслaв Cтаpyх (..Cинiи'')' щo бyв тoдi

Peдaктopoм paдioвисильнi ..Biльнa Укpaiнa''. Ha пiдпiльнi yмoви, rleй
жypнaл мав дyжe дoбpi кo.llьoрвi i дoтeпнi iлtoстpauii. Бyв вiн тaкoж

Piзнo}raнiтнии дo.rепllиЙ змiстoм, нaписaним пepедусiм y фopмi вiptлiв.
Cерл aвтopiв вipшiв нa сьoгoднi yстiЙнeнo тiльки псев.tloнiм aвтopа
вipшa.пiснi вмiц-teнol.o в пePшoмy нислi жypнaлy ..B Укpаiнy я xoдиB'l.
Hим бyв ..Cвipгylr''. Hажаль iмена iнrдих aвтopiв, кaРикaтyPистlв .r.а пo-
мiчllикiв peдaк.гopa нaм нe вiлoмi. )KypнiUI дpyкyвaвся в лpyкаpнi
..Cмepть стarliнськo-гiт.llepiвським кaтам'''

Маr.epiа.llи, щo пoдaЮгьс" , 
"*,"", 

тoмi нoвoi сеpii ..Лiroписy

упА''' пеpeдpyкoвaнi без скopoveнь y пoвнiЙ вiдпoвiднoстi Дo opиl.i.
llarly' Bипpaвлeнi лиrue нeчислeннi лpyкaрькi пoмилки.

У видaннi }laксиlvtаJrьнo бер:r<енo лексикy, автopськi, peдaктopсь.
кi тa чaсoвl oсoбливoстi мoвl{ д)кepeл. Bипpaвлeння стoсytoться ЛиrЦe
пyнк гаtlii тa пoдeкyди opфюt'paфii.

3a сyнаснoIo opфor.pафiсro пepе/la€р'o слoвa: лЙ vaс' (в opиl.itlа.lIi -
ni0нас.)' на\венip (пa0 вечip), начeбmo (нане б mo), мiнoмeпu (,+tiнo-ме.
mu\ тa iн.

Усyнeнo oкpеIЧi вiдxиllення вiд сyчaсниx Hopм y вживaннi
пyнкт.yattii.

olrиниlti дoвжини т.а вar.и yнiфiкoвaнo без зас.гepeжeнь (клz - кz,
мm- м тa iн')

3a суvaсними пPaвилaми вживaeться вrJlикa лiтсpa в l.еoгpaфiн-
ltl,lх нaзвaх (Пiвнiчнa Aфpикa' БлизькиЙ Cxitt - с. l l тa iн.)

3бepcясенo Haписalrня геoгpaфiвних тa вJlaсних нaзв, а raкoж ixнi
пapa.lIeзIьнi фopми зa opигiнaлoм (Чеpнiль - Чеpuiлль' Pузвелm _ Pуз-
uльm, Tpубецькui[ (зaмiстъ TpубецькoЙ), Гopmi (nмicть Xopmi)' lllш.
чаpiя, ГoллнDiл - Гoлллloiя, funopiltсхсл - ?anopollсlкл' Фiлiniнu, Eвponа,
CCСP' Сiцiлiл тa iн.

Як oсoбливoстi пpaвoписy тolo чaсy, збeрxенo нaписaннятaкиx
cЛiвi бiльtЦoвuкu _ бoльцtевuкu, iмnеpiллicmu - iмnеpiалicmu| чеPoo|цI
apмiя - Чеpooна Apмiл' нквd - HKBД (пapaлeльнi фopми' B)китi B opи-
гiналi), a тaкoж зФpeясeнo спoлyчel|}|я -jя всepеДинi cлiв сtlцiяльнuЙ
(зaмiсть coцiaльнuЙ), 0i яeotaль, мomеpi лttu' ксlмiсаpiлm, C екpеmаpiяn,
iнiцiяmuш тa iн.

Як oсoбливoстi лeксики Дoкyмeн.гiв, збеpeженo нaписання слiв:
cnapoлilкусмo' nponаzoнOuвнi, Оухoвiсmь - ОухtlвuЙ, хeмiя, npeмiсp'

. 
mpiюмф, баpiеp, блюка0а, 6nыlкzaвзu, блыlкумmu, еtaельoll.

3a тoгoчaсними вимoгaми пoдaютЬся вiдмiнкoвi фopми iмeнникiв.
Bипpaвлeнllя дpyкapських пoмилoк пoдarЬio в квaдpa-гниx /lyжкaх.
Tексти дo дpyкy гoгyваJrи yпoPяд}|ики: O.Boвк, B.Гaласа, B.Кyк.

Ю.Чepvенкo. lс гopиннy пepеll}roвy l|aписав B.Кoва.rlь, пoкaжчик скJlав
O.Boвк.
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To know thе truth

..I hung one nationalist upsidе down and bumеd him on a stow fiге; l
сut pieces of flеsh out of him... and hе, the vipеr, died shouting ..Gtory to
Ukrainе!'' What a vipeг! How many of thеm I tortuгeс to dеaih...'' TйЪsе
аrе thе woids of onе studeilt in thе Higher Communist paпy sсhool.in.}dos-
сow, reсordеd by olеksander Dovzherrko in his joumal'

This unknown Ukrаinian patriot who diеd under unhumaл toгturеs' mur.
dеrеd by thе Мosсow butсhегs is a symbol of entirе Westеrn Ukrainе in ttie
сlaws of the сommunist empire duгing the l940s and l950s. onе of the hе.
roеs of the peoplе's Ukгainian Insurgеnt Army (UPA), whiсh for morе than
ten yеars' without any outsidе help and using only the weарons сapturеd
from its еnemies, fought against thе forсеs of both totalitaгiaп monltе.s .
Hitler's Reiсh and thе lзninisьStalinist сolonial ..Union.'' UPA units аlso
dеfendеd the рpulation of thе Кholm and.[дmko regions against thе bгigaп.
dry of thе Polish army, whiсh herdеd and dePоrtеd hundrеds of thousands of
Ukгainians from their аnсеstrаl lалds.

Aссording lo thе infoгmдtion o[ the Soviеt oppressivе forсеs' whiсh
fought the insurgents, in |944, when thе Red Army oссupied the tёrritories
of UPA opегations' 57'405 UPA soldiеrs werе killеd, 50,387 taken prison.
еr' and 15'990 suпenderеd - a total ot |23'782 pefsons; during thе first fouг
фonths of 1945 95,083 more men and womеn were kitled, сщturеd oг iuг.
rеndеrеd' for a grand tota| of2l8,865 geгsons2. Еven taking irrto сonsidеr-
ation the fасt lhat thе Soviеь killеd many peasаnts who did not paпiсipatе
in thе libегation struggle, фе abovе fiрrеs sрak еlщuеntly of the extraor.
dinary sooр and determinсd сhаraсter of thс national liberation war in
wеstеrn Ukrainе. ln the woгds of thе last UPA Commander-in.Chief. Col.
V. Kuk' ..At thе time of ils gгеcеst strcngth, the Ukrainian Insurgent Army
numbeгеd сlosе to half a million mеn if wе take inlo aссount not onlY
fighters, but also all thе аuxiliary serviсеs and struсtuгеs.''1 Nеvеr in histo-
ry has therе bееn a nationаl libеration strugglе of suсh sсoр, еnduтarlсе

I This quotation was fiгst publishеd in lhе Мosсow mаgаzirrе ..tslqls*vo
kino'' ( l989' no. 9, p. 4E). At thе timе' nobody dагеd to publish it in Юсv.

: l. Bilas. Reprеsyvno-kаrаlna systemа v Ukrayini l9l7-l953:'suspilno.
рlityсhnyi ta istoryko-prаvovуi analiz. 2 volumеs. Vol. 2, Кiev, |994' p.6Ф'

l Мolod Ukrayiпy, Aщust 4' |992.

and iпtеnsity in сoпditions of suсh huge inеquatitу in stгеngih шtd total ab.
sеnсе of any help from the outsidе woгld.

But thе outsidе world remained silеnt. And also silеnt was Greatеr
U}rainе for whosе frееdom the hсroiс insuгgеnts fought алd diеd, Westеrn
Ukraiпian villagеs bumеd аnd wеlls fitlеd up witli dеad bodies of those
kitled by gangs of NкvD men disguisеd as insurgеnts.

***

thе еstаЬlishmеnt in Еastern Euгoр of a bсlt of .!сoplе.s demoсгatiс'' sаt.
ellitе sиtgs subjесt to thr кrеmlin. If еvеr any nе8ativo information about
the UssR lеakеd through thаt iron сurtain of isolation, numerous Soviеt
sympathizers in thе dеmoсratiс сountriсs preventеd it fгom 8etting into the
prеss, so as пot to brakе the ..whееl of hiitory'' the aхtе or йшсtiran пght
йrough Stalin's offiсе.

. So it was duгing thе famine starvation of Ukrainian Pеssаtlts organizсd
by thе сommunist rulers in |9З2-33 and mеt with silenсе Ьy thс West; this
thе samе hapрпеd aftеr the war, when the woгld was еntranсrd with Sta-
lin's viсtorу ovеr his сunning friend, Hitlеr. Еvеn thе еxistепсе in ]hе
USSR of a gigantiс sуstеm of prison сamps was tong suссеssfully kept se.
gryt from thе rvoгld opiпion. lt was only iп thе l970s, whсn SolzhсnitЪyn's.Gulag Aгсhiрlago'' bгokе through the infoгmation bloсkadе, that th6
wэrld shudфred to lеam of the martуrdom of tеns of millions of prisoпers,
of whom the largеst numbеr wеrе Ukгaiпians, about thе torturini Ukaino
bу thе сriminal сommunist regime. Е'vеntрalty, the US Congress Ьnduсtеd
a ррсiаl iпvеstigation of the сommunist.сnginееrэd famirrе. iп Ukrainе.

(ronalists out o[ their homes in broad daylight аnd transрпеd. them to the
eastеrn sФtor of Berlin. Тhis vas purе lепoгism' introduсеd by ttю сommu;
nis! starc baсk iп thе l9Z)s. Pеoplе wеrе disapрaring, but ftis did not 8reat.
lу;сonсеm,thс wesiem oссupying [Юwers. Similaгly. thеrе was liшb iйrcst
in thе wеsteгn сountries in еvrnts иking plaсс in Ukrainе.

I

I
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Тhis laсk of intеrest wаs just what lhe Krеmlin neеdеd' bесаusе Ukrainе wаs
spoiliпg its favouгаblе рsitiоn in the world рlitiсаl piсшrc. Unless we are aware
of this faсt, we салnot proрrly assess thе signifiсaлсе of thе UPА struggle.

A[teг the viсtory over Hitler, gainеd with signifiсant help from the
westem аllies, Stalin аbапdoned сo-oрrаtion with the dеmoсratiс сountries.
The Red Army wаs fiгmly entrenсhed west of Bеrlin and thе Kremlin lord
fеlt free to aсt on the intеmationаl arena without гestraint. Hiding bchind
pгopaganda of the struggle for peaсe and inteгnational сo.оpcration, Stalin
trampled down the Yalta сlausеs about freс eleсtions in Еastem Еuropе and
put his сommunist puppеts into power in those сountгies' Subsequently, hе
сountеd on сommunist suссesses in Frаnсе and ltaly, еnsured сommunist
viсtoгy in China' fanned the flamеs of сivil war in Gгеeсe, kept Northem
Irал undеr oссupаtion and made terгitorial demands against Turkey' Soviet
spiеs wегe stealing suссеssfully all US atomiс sесгets and Stаlin knew that
hе would soоn havе his own nuсlеar weapons and thus would bе able to
сomрl US to aсt саutiously.

lt sеemеd that thе Мarхisьlюninist pтophесics wеrc bеing matеriаlizеd:
all оvеr thе world сapitalism wаs in retгcat bcfoгe the сommunist аdvаnсe.
There aррared a dгcadful but sеemingly геаl prospесt of thе еstablishmсnt
of Мosсow rulе ovег the еntire gigantiс territory of Еurope and Asia and
this withоut any nеw mаjor wаr. The speсtrе of the Gulag, into whiсh Rus-
sian сommunists Iеd by Lеnin and Stalin had already turnеd one.sixth of
the Еarth, loomеd ovеr the еntire old World.

Тhe first and strongest obstaсle in thе pаth of the Gulag sрeсtrе was
еreсtеd by the Ukгаinian Insurgent Aгmy (UPA)' with its slogan ..Fгeеdom

to nations аnd individuаls!'' Fighting for the fгееdom ot the Ukтainian Pеo.
ple' UPA soldiers also fought for the frеedom of othеr nations. Fоr thts rеa-
son, thе faсt that the war' unprесеdеntеd in sсoр and organizalion, wаged
by Ukrainiаn patгiots against the rеd empire of evil remained unknown аnd
unapprесiаtеd by the world opinion had nеgаttve еffесts rcaсhtng far bе.
yond the bоrders of Ukгatne.

Small number of sober voiсes in thе free world, suсh as that of Winston
Churсhill who, in Fulton (USA) on Marсh 5' 1946' uгged thе Wеst to pre-
vent the advanсe of aggressive Russian сommunism, found a heаring
among rеsponsiblе lеadеrs in Аmеriсa and Еurope. But thе bulk of politl-
сally disoгientеd world masses met his message with hostility. Тhеy stood
on lhе side of the Soviеt Unioп' oп thе sidе of Stalin, who smaгtly endеd
lhe war undеr thе guisе of a proteсtor of fгeфom and fighter for demoсra-
сy. Churсhill, without any foundation whatsoeveг, was Ьranded a ..warmon-

ger.'' Communist propaganda knew bеtter thaл anyonе how to fool thе
massеs and dеpiсt its opрnents as еnеmies of the рople. As an opposite
numbеr o[ lhe сommunist paпy mаslers of thc total lie, evеn the Nazi min-
istеr of pгopaganda, Goеbbels, looked naive and truthful.

Westem iпlеlligenсe was сonstaлtly inlbrmеd about the UPA. However.
Amегiсan and Bгitlsh politiсal leadеrs failed to usе thls information to un.

mask Stalinist propaganda, whiсh сlamoured about safеguarding the рaсe
аnd frееdom of nations fгom thе imргiаlist yokе. Yеt' гevеаling this infor-
mation would havе hеl@ to сhaлgе thе pro.Мosсow bias of woгld opinion.
Iп that саsс thс bloodthirsty but сautious Krсmlin diсtator would hardly havе
dдэd еmbaгk on suсh dangегous adventurеs as the Bеrlin bloсkаde or the
Koгean Waг, whiсh сost thе Wеst dешly.

***

Thе silеnсe abоut thе I.jPA strugglе kept by Grеаtеr Ukrainе. Soviеt domi.
natеd sinсe bеfoгe the waг' had othеr геasoпs than thosе of thе outsidе world.

The first and foremost rеason was fear of rеpression. By the unhuman
terтoг of thе state sесuгity organs the сommunist rеgime had taught the рp-
ulatioп to rеmаin silеnt. Тhe рoplе knew how dangerous it was not only to
speak but еven be Prеsеnt at any сonversation about рlitiсs it anything
anti.soviet was mеntionеd.

The seсond rrason was laсk of information. Еаst of the prеwar boгdег.
very few рoplе at all evеn knew about thе eхistеnсе of the Ukrainian In-
surgent Army' and [aг lеss abоut the рlitiсal аnd soсio-есonomiс aims of
its struggle. Communist party wаtсhfully suppгеssed all informatioп about
thе UPA; even its the name was undеr tаboo. All that was pеrmittеd was to
sрak of nationalist ..bandits.'' Howevег, рople knew from the rumours
that агmed ..Bаndегitеs'' wеrе operating in Wеstеrn Ukrainе, that thеy wеrе
very aсtive аnd oflen killed геpresentativеs of thе Soviеt regime. lп thе
press publishеd in Wеstеrn Ukrainiап oblasts where the armed struggle
сontinuеd аnd сould haгdlу be kept seсгet the UPA was mrntioned in offi-
сial apраts to fightегs to lay down thеiг arms and suпеndеr in rеturn foг
amnеstу. But in thе Centгal аnd Еastеrn oЬlasts of Ukraine suсh apрals
wеre not publishеd. Еvеn the totally mеndaсious spессh, ..Ukrainiaл-Ger.

man Nationalists at the Serviсe of Fаsсist Geгmалy,'' givеn by D. Мanuy-
ilsky' сhief ideаloguе of the aлti-nationаlist struggle, to Wеstеrn Ukrainiaп
tgaсhеrs in Lviv in 1945 was printed iп thе Lviv nеwsPaPer but not in
Kiеv. Thе information bloсkаdе was effeсtive.

Тhе thiгd reason was that thе shrill propaganda сampaign relеntlеssly
waged in Cепtral and Еаstеrn Ukraine agаinst Ukгаinian nationalism by thе
сommunist regimс, аpplying all mеthods of idеologiсal iпfluеnсе, fouпd a
гeсePtivе psyсhologiсal ground prеpared by сentuгiеs of Russifiсation and
dесаdes-long rulе of deсеptive iпtеmationaIist ideoIogy serving the imperi-
al intегеsts of Мosсow.

Thе fouпh reason was that, in Cеntrаl and Еastегn Ukraine' сountless
millions of Ukrainians' frightеnеd by Nаzi oссupation, rеgardеd thе гenеw.
d of Stаlinist rule as libегatioп' failiпg to undеrstалd that the brown oссu.
pying рwег was simpIy replaссd by lhе rеd onе. Tormеntеd by the miseг.
ies of war, thе people сould not rеalizе that during thе inter-wш years' thе
сommunists had killed more Ukгaiпians through tепor and faminе than thе
Мongols, Tartars, Nazis and all othеr invаders put togеthеr.
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Тhе libсrators aлe еvег thаnkrd and pгaisеd without limiиlions, liberitors.
еnemies aге trсatсd by thosе IiЬratсd as thеiг own еnеmiеs. That is why all
fabriсations of the сommunist propagandа thаt patгiotiс natbnalists wеrе
..Geпnan agеnts,'' ..fasсists,'' .traitoв,'' еtс. werc rnеt with full trust by thс
ррlation of Gr€atеr Ukrainе, pш1icularly in russifiеd сitiеs. of сouгsе thеre
weге somе pеoplе who undеrstood thаt those who fought for irrdеpеndеnt
Ukrainе сould not bс hеr traitoгs, but thеy had to br silеnt.

ls all of this surpгising? It so happеnpd Ьy forсe of рlitiсd сirсum.
stаnсеs that, at thе timе whеn in Westеrn Ukrainе UPA soldiers werе fighь
ing aпd dying in an unеvеп struggle foг thеir nation's frесdom, thе gтеatef
paп of that same nation, undег the influеnсе of сommunist propaganda, ге.
mainеd indiffеrеnt or rеgardеd thеm аs еnеmiеs end tгaitors.

Thе dеformatioп of nаtionаl сonsсiousnеss of thе grcаtеr part of Ukrai-
nian soсiеty duгing thе рriod of thе UPA's national libеratioп struggle is
nothing exсеptional in history. Struggles for frесdom arе always initiatеd
and wagеd by the minoгity of thе nation's bеst. Alarming is a vеry slow
awаkеning of national сonsсiousness in the prеsеnt сonditions. Il shows а
dеep spiгitual siсkrрss infliсtеd by the tгаuma of imрrial Russification
fгom whiсh thе Ukгainian pеoplе havе still not rесovеrеd.

Thе ..antЬbandегitе,'l that is, in faсt, anti-Ukrainiаn stеreotyрs plantеd
into thе minds of the Ukгainian рpulation and сonstantly rеinforсеd bу
сommunist pапy idеologuеs сontinuс to funсtion and еxеrt a strong рliti.
сal influenсе еvеn after thе foгmation of the indеpendеnt Ukrainian stetе
for whiсh thе hегoiс UPA fighters sасгifiсed thеir livеs. Thesе рisonous
psyсhologiсal stеrеotypes dividе thе Ukrainian soсiety into ..wеstеrnеrsl

and ..сastеrnеrs'' and keеp open thе wаy lo powеr for thе сommunists. They
undrrminе the vitаl strеn8th of thе Ukrainian pеople, prrvеnting thсm from
сlambегing out of thе pit dug Ьy thе сommunist rеgime.

The only way to overсome this nationаl siсknеss is to sprеаd the trutЬ
about thе Ukгainiаn lnsuгgеnt Army' its hсroiс strugglс and dеmoсгatiс,idе-
ology lhrouglьtсшltiпg its history in sсlюols and instiшtions of highеr еduса.
tion in Ukrainr' publiсations in the psсcsl*bПoadcаst'on.the гаdiваrrdtelеvЬ
sion' dсpiсtion throu8h art алd trеаtrrюпt iвsoffiD, rcsanoЬrr*о}hдrknо
of doсumеnts.

**!t

This volumе is thе firsi of a nеw seriеs of ..Litopys UPA,'' thе most
еxtеnsivе publiсаtion of doсumеnts and matегials rеlating to lh€ histoгy of
thе Ukrainian -|nsurрпt Army.

Тhе first ..Litopуs UPA'' seriеs wаs lauасhсd.lwGt|iy.y€Бцоin Tor-
onto at the initiаtivе of thе Assoсiation of Formeг UPA Flфtсrs in lhе
United States and Canada, and thе Gеneral Taгas Chupryпka Assoсiаtiоn of
Former UPA Fiфtеrs. Thе еditors of lhal sегiеs. Yеvhеn Shtendегa (еditor.
in.сhiеf) aлd Petгo |. Potiс'hпyi (со.сditoг) havе aссomplishеd аn ertof'nous
task' рoduсЬg morе lhan twеnly volumes of ..Litopys UPA'' bаsеd on his.

toгiсal UPA doсuments and mateгials loсatеd outside. Ukraine. Еnolф
availaЬlс material гemаlns to fill another tens of volumеs, so thе first sегiф
will сontinuе with its prеsent numeration.

Тhe ..nеw gеfies'', with its own numеration' will bс pubIishеd simulta-
nеously uflder thе sаmс administration. Thе ..nеw sеrieз'' will bс produсod
ln Ukвinе' аnd thе joint publishеrs arс ..Litopys UPA''' thе lnstitute of
Ukrainian Arсhеоgraphy of thе National Aсаdеmy of Sсiеnсes and thе
Chiеf Arсhival Diтесtoratr of Ukrainе. Thе сhief distinguishing fеаture of
lhе new sегiеs is tt}at it will bе basеd on doсumеnts шd matеrials сolleсt'
еd in vфious arсhivеs in Ukrаinе, inсluding vеry largе holdings of thе
foгmеr Soviеt punitivе institutions, whiсh baшlеd thе Ukrainian insurgents
and thе libеration undеrground supрmiпg the UPA . thе ministries of stаt€
весurity, intеrnal affaiгs and defensс, pаrtу and сourt organs' thr prосuraсy.

Пrе airтs of thс new sсгiеs of ..Litopys UPA'' will b€ the sаme as thos6
srt out by thе еditors of thе original sегiеs in the introduсtion to thе first
volume; a) to publish. unatterеd, histoгiсаl doсumсnts rеIating to UPA
struggle аnd aсtivitiеs . bоth IJPA doсumеnts aлd lhоse of its opponеnts; b)
to reprint undеrground publiсations imрrtant to the historу of thс UPA
whiсh weгe oгiginally printеd in minor publiсations or рriodiсals; с) ю
publiзh mеmoirs аnd othеr matеriaI about UPA aсtivity whiсh have not yсt
bссn published oг *еrе s'сattered in minоr publiсations and pеriodiсals; d)
to stimulаte and publish works about thе UPA strugglе and that рriod of
Ukrainian history; е) to publish reviеws of books about IJPA aсtivity and
Ukгainian history of thе pсriod; f) to pгepare a bibliography of рbliсations
about thе histoгу of thе UPA strugglе'

.TЪe publiсation of the nеw sсгiеs in Ukraine reflесts а major сhanр
that has oссuг,rэd in сonditions of publiсation aпd well as a сhangе in lhе
audiеnсе to whom ..Litopys UPA" is addrcssеd. Thе oгiginal seгi.сs was ini;
tiatеd in сonditions of sссmingIy pеrmlrnrnt triumph of сommunist totalitar.
iаnism ovеr thс рople of Ukгaine, ovеr thе vеry idсa of frоеdom of nations
еnslavеd ф Mosсow. Тhat projесt' unфrtakеn by UPA vrtеranз as a mon.
umental mеmoriаl to thе struggle for lhе frееdom of Ukraine, was intеndеd
for thе Ukгainian diisрra in thе frее world. Тhе diasргa waз wеll in-
formеd about thе еvehts and did not nесd еditoгial сomments about thс
published materials. But now thе mаjority of thе гсadеrs of ..Litopys UPA'.
will bс рoplе living in Ukrainе. Мost of thesе рoplе' glasnost notwith.
stafldtng'. ф not havе a rcаlistiс oг сohсrorrt 'idea about thе holy war waged
by tJkrainian Patгiots for thе frееjom and indeрndenсе of thсiг рoplс. Fоr
this reаson, in thе nеw series of ..Litopys UPA'' the publishеd doсumеnts
аnd matегiаls arе aссompaniеd by ехplanatioпs aлd сommenlarу.

. ,  * * *

The first volume in thе nеw ..Litopys UPA'' seriеs сonsists of publiсa.
tiohs'iзsuеd by the UPА Higt Command. Thе volumе is dividеd into two
paгts: thе first part сontains the magazinеs ..Do zbroyi,'' (To аrmsl) ..Povs.
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tanеts'' (Тhe lnsurgеnt)' алd..Ukrayinskyi рrets'' (Thе Ukrainian Pеppег).
and thе sесond rсprints thе ..Boyovyi pravylnyk pikhoty'' (Iпfantгy Combаt
Мanual) whiсh was issuеd as a sepaгate publiсation. The pегiodiсals are
pгеsentеd in сhronologiсal ordег.

In Ukгainiaл arсhivеs thеrе exist six issuеs of the magazinе ..Do zbгoyi''
fгom 1943. Unfortunаtely, thе 6th issuе, datеd Dесеmbеr |94З, found in the
шсhive is missing four pagеs (5 to 8). Copiеs of thе jourпal аrе foцnd in thе
Cеntral Sиtе Aгсhive of Ukainе (TsDAVo) and in the аrсhive of the Sесu.
rity Sеrviсe of Ukrainе (SBU). Тhе size of thе joumаl is l8 by 27 сm. ow.
ing to tесhniсal dеfесts, somе fragmеnts of the teхt aге barеly lеgible. Тhe
tjtle states that thе joumal was puЬlished by thе politiсal sесtion of the UPA.

The journal ..Povstanets'' was published in |9Ц,45. This volume сon-
tаins six issuеs of thе journa! that were found in Ukгainian arсhives. Cop-
ies of thеsе issues are found in the SBU аnd ТsDAVo arсhives. Тhе fifth
aлd siхth issuеs wеге printеd togrthеr (no. 5-б, Apгil-Мay l945). In sizе.
the joumal is 16 by 23 сm.

Тhе satiriсal magazine ..Ukгayinskyi pеrets'' was published annually.
Thгее issuеs of this journal, fгom 1943, |944 and 1945, havе Ьееn loсatеd
in vаrions aгсhivеs. The first issue is in the TsDAVo arсhive. whilе the
sесond and third arе in thе SBU and TsDAVo arсhives. Тhis illustгatеd
joumal publishсd сariсatures and сartooпs in rеd and blaсk. lt is 17 by 23
сm ln slzе.

The tеxt of thе ..Boyovyi prаvylnyk pikhoty'' (Infantry Combat Мanual)
is rеpгinted from the publiсation found iп the Sсholaгly Rеseаrсh Library ot
the CеntraI Stalе Aгсhivе of Ukгainе. lt was issuеd in fouг sеparatе hаrd.
сovсr volumеs of рсket book sizе (l3 by l8 сm). The fiгst volume inсlud.
еd seсtions I-Il; the sесond, seсtions Ill-VII; the third, seсtions VIII.ХII:
and fouпh, sесtions хIll-хIv. This manual is a tгaлslation of a Rеd Army
publiсation under thе samе title issued in Мosсow in 1943. Thе translator
was the wеll-known insurgеnt aсtivist, Мykola Duzhyi.

***

Thе history of UPA publiсations, inсluding the journals of thе UPA
High Commаnd, has not yer bеen suffiсiently resеаrсhed. Тo dаte, пot all of
thе avаilaЬle arсhival doсumеnts on this topiс have bсеn found and studiеd.
ln this volumе, we are publishing only thе information that has bеen found
so far. The fiгst UPA publiсations appeаred in еаrly spпng' 1943, when for.
mation of lагgеr UPA units was launсhed. Thеy сonsistеd o[ гаdio nеws
items aпd briеf reрпs taken fгom thе pгеss, oftеn with сommеntаriеs' and
were intendеd to hеlp thе сultuгal-еduсational pеrsonnеl of UPA units oг
сommands to inform UPA soIdiеrs and the publiс. Маtеrials wеre сopiеd
with tyрwritеr or mimеograph. Soon, in thе spring ot l943, thеse publiса.
tions took oп thе form of рriodiсals and some bеgaп to сomе out in print.
At the same timе, the new еditorial сеnlеrs issuеd lеaflеls and aPpеals to
thе publiс' iпsurgents and еnеmy formations aсting on thе UPA's tепitory

of opеratiоns. From July 194-1' thе UPA High Command's politiсal Divi-
sion bеgаn to publish a|arger monthly'..Do Zbroyi'', whiсh в'аs printеd in
the Rivne region by thе..Ukтаinian Iпsuгgent Aгmy Pгinter'' (issues no. l-
3); the nаmе of the pгintshop was latеr сhаnged to thе ..Bohdan Khmelny-
tskyi Ukrаinian Insurgent Army Printег'' (issues no. 4-6).

Aссording to unсonfirmed repoгts, thе еditoг-in-сhiеf of ..Do Zbroyi''
was Yakiv Busel (..Halyna.'), a Volуn oUN aсtivist. The jouгnal's stafГ and
сontributors the time aгe пot known. only lrom a notiсe published in ..Do

Zbroyi'' in Dесеmbсr 1943 do wе lеarn of the death o[ two сontribцtors -
Аntin Tuсhаk and Dmytro Koгda. Thеy weгe killed in аn enсountеr with
soviеt paгtizаns on November 4, |943' near thc village of Anelivka in Ko-
stopil гаyon. Antin Tuсhak (..Hunia,', ,.Кruk''' ..Haidamaka'') сamе from Iг.
shava in Tгansсаrpathiа. He sеrved as a platoon (сhota) leаdеr and trainer
in an unidentifiеd UPA unit and wrote artiсlеs on military training undеr
the pseudonym of Antin Skelia. Dmytro Korda (..Кinash'')' who сamе from
thе Муkolaiv region in Halусhyna, wаs also a platoon lеаder. He reported
on thе UPA struggle and wrotе military training artiсlcs undег the pseud-
onym of Andгiy Zaуats.

The journal publishсd materials in fоllowing topiсs: сuпent military siь
uation, military training tеrminology, hislory, mеmorable nаtional anniver.
saries, desсгiptions of UPA battles, dеvеlopmеnts on thе sесond World
War fronts, patriotiс poetry, death annoцnсements. Huge patriotiс struggle
requiгed a formulаtion of the UPA's military doсtrinс. This wаs lаrgely
done at the UPA Hсadquarters. We should reсall that in early Аugust,
1943' a сoalition UPA High Commаnd was establishеd, whiсh inсlцded
many offiсers from thе |9|.l-|920 liberation struggle. Тhis сommand, in
numerous ordеrs signеd by Dmytго Кliaсhkivskyi (..Кlуm Savuг'') aлd Lе.
onld Stupnytskyi (..Hortсharcnko''), not only diгесtеd the UPA's military
aсtions but workеd out its military doсtгiпe, for eхample, in the ..ordеr'' of
the UРA Command dated August зl' 1943' whiсh wаs publishеd in..Do
Zbroyi''' no. 2. Howevеr, thе basiс politiсаl prinсipIes were established
еaгIiеr' as thеy wеre alreаdy statеd in thе introdцсtory aгtiсlе to the t.irst is.
sue of ..Do Zbroyi''' datеd Julу' 1943' undеr thе title ..What the UPA is
Fighting For"n:

(l) For an Indерndent Unifiеd Ukтаinian State on Ukrainian tеmtory;
(2) foг a new just order in Ukrainе without аny landloгds, сарilalists oг So-
viеt сommissars; (3) tor a nеw just intеrnational order in the world, bаsеd
on гesрссt of rights оf еvеry пation to its full, independent dеvеlopmеnt in
its own politiсal systеm; (4) аgainst the Gегman аnd Russian imperiaIistiс
invadеrs of Ukгаine; (5) against impеriаlisms' as sourсеs of war and еn-
slavеmеnt of пations.

. A IittеIe Iater, a lеаflet published under the same titlе providеd ln dеtail the
program оf thе sосio.рlitiсal ordеr in the futuгe Ukгаiпiал state.
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A
, xhe intгoduсtion to this artiсlс stаt€s that ..in dеfending thе Ukrainian
рoplе аgainst oссupying рweгs,'' the UPA will devеlop int.o a ..Ukraiпiaп
Peoplе's Army''' whiсh ..will defend the Indеpеndent Unifiеd Ukrainiй
Stаtе щainst extегnal enеmiеs.'' Thesе prinсiplеs remаined uпсhanged to
the еnd of thе UPA's strugglе; they wеre only supplementеd' broadеnсd or
rсformulatсd in minoг рints. i

The magаzine ,.Do Zbroyi'' сеasеd publiсation somе time duгing tbe
wintе( of 1944' whеn thе Rеd Aгmy arгived in thе Rivne oblast аnd tlв
ЦцvD probably disсovеred thе Ioсation of the ..Bohфn Khmеlnytskyi
UPA Printеr!'. For this volume, we managеd to Гlnd thе fiгst six issues qf
the journal' the lаst oпе фtф Dосеmbеr 1943. Howеvеr. undегgтound maЕ
rials mеntion an issuе of .'Do Zbroуi'' of FФruагy l9lИ. Тhis givеs us rсаsolt
to Ьеliеvе that оnе, two or evеn morе additional issues of the journal werе
puЫiрhеd' wtrlф have not yеt b€сп found. During that period the following
evеnt& took plасe. At thе end of 1943 the unified UPA High Command was
оs]ablishеd, heаdеd by Roman Shukhevyсh (Taгas Chuprynka); thе Гlrst
UPA High Commaлd hеadеd by Dmуtro Кliaсhkivskyi was геnamed thе
I'JPA.North rеgionаl сommаnd. Thе nеw UPA High Commаnd Ьеgan to is-
suе a similш joumal, ..Povstaпrts''. only in thе autumn of |9Ц, Thе first is.
sue was фtrd Novembеr |9Ц,
. rrV'e kлow muсh more about this journal from thе NКvD invеstigation
of its editor.in.сhief, Mykola Duzhyi, a member of thе UHVR (Ukrаinian
Suprcme Libсrаtion Counсil) for north-western Ukraine'. Surely' not all thе
statements iп his tеstimony сan bе taken at thеir faсе valuе, beсаuse evi.
dеntly thе aссцsеd spoke in a way as to avoid haгming himsеlf and hЬ
сomгadеs in aгms. Aссoгding to his testimony, Duzhуi wаs namеd сhiеf of
аll publiсation aсtivitiеs of the UPA.West Command in oсtobеr 1944; in
Fеbruary 1945' hе was madе the сhief of alt High Command publiсation
aсtivitiеs' Thus it is рssiblе that ..Povstaлеts.. wаs first publishеd by ttю
UPA.West Commаnd and onlу later. by thе UPA High Commaпd. (The
journal.s suЬtitlе sиtes: ..Publishеd by the Ukrainian lnsurgепt Armу.').
.Howеvgr, this сlaim is probably inсоrrссt. bесausе othrr фta indiсatс that.?ovqtаnеts'' 

'was pгeparеd by thе hlфest undergrouлd leаdership right from
its bеginлing. The еditor himsеIf was a mеmbеr of lhе UttvR prosidium. We
kяow that tho artiсle about UHVR щЫiвhеd in the first issuo of ..Рovsиnеts'.
цпder thе title .тhe Highe.st Politiсal kadегship of Unitсd Ukгдiпe'' was
wпtJen on thе аdviсс of Yosyf Pozyсhaпiuk (..Yevshan''), UнvR lnforma.
tion Bureаu Chiеf. Hе pгovided somс adviсe to thе author and latеr rеad thе
aпiсIe bеfoге щint and passеd it on for' further rеading to Dmytro Mayivskyi
g.кгyha'')' a mеmbеr of the oUN Мilitаry l.еadeвhip (Boievyi provid), arrd
Yakiv Busol. former еditor of the joumal ..Do Zbroyi'..

' Doсuments relating to this investigation werе found in thе Arсhives of
the Sесuгity Sегviсе of Ukrairrе (SBU) in Кiev.

ln tеrms of its topiсs аnd еvеn its format' ..Povstanеts'' was similar to its
predeсessor, ..Do Zbroyi''. Neiv topiсs iпсludеd aпiсtеs abоut thе UHVR аnd
short aссounts of UPA aсtions, whiсh the editors prеpагеd on thе basis of
rrрrts by UPA unit сommandегs. Thс editor of thе magazinе and author of
'8t least oпе or two апiсlеs in eасh issue was М. Duzhyi' who wrotе undсr
thе initials М. K. His сhiеf assisиnt was Мykhailo Меdvid (.Karрvyсh'')
who, from Januaгу 1944, was l.JPA-Nonh сhiеf of stаff aпd, at thе time when
,rPovstanеts'' bеgаn publiсation' a membсr of thе нigh сommaпd. Howev€i,
.Duzhyi did not say what psеudonym Меdvid usеd. othеr authшs writing for
lthе magazine are known only by thеir pseudonyms. Thе first fouг issuеs of
fliё joumal wеrе prеpшсd by Duzhуi аnd Мedvid at forest posts or tempoffy
quarters in thе Novi Stгilсhany raion, Drohobyсh Фlasr. In Мarсh' 1945'
thеy movеd to thе undеrground bunker ofDuzhyi's brothег, Pешo, a сontriЬ
utoт to oUN puЬliсations. Thеre thеy preparеd rhс fifth aлd sixth issuсs of
'thеjoumal. The bunkеr had a library nеaгby and providеd quitе good work.
ing сonditions. Hon,еvеr, on Junе 4, |945' it was disсovегеd by thе NкvD.
Thе рoplе in thе bunkеr were gassed with рisonous gas and иkсn pгisoп.
еr; М. Mеdvid wаs killеd by the gas. Тhе lifth and siхth issuеs of the joumal
apраrеd only later as a doublе issuе. Issuеs no. l.6 of ..Povstanс(s'' atЕ re.
pгintеd in this volumе. Тhеrе is rеason to bеlievе thаt in 1946' a sеvеnlh is.
sue, and a doublе onr, no. 8.9, wеrе publishсd' but thеsе issuеs havе not
bеen found in thе arсhivеs

All wе know about lhе humorous-satiriсal magazine ..Ukrayinskyi 
р.

rеts'' is that its фitor wаs Yaгoslav Starukh (..Syniy'')' who a]so workсd for
thc ..Vilna Ukrаina'' radio station. As for undеrgrouпd сonditions' this joш.
:nal had vеry good сolouг illustrаtions and сaгtoons. lt publishеd a vaгiеty of
humorous matегials, mainly writtеn in vеrsе forп. Howеvеr, wе do, not
know thе nam€s of lhе illustrаtors, autho]s or othеr рrsonneI. Thс journal
wаs printеd by thс ..Dеath to thе stalinist.}|itlегitе Еxесutiohеrs'' printshop.

' Thе rnаterials сontainеd ," *o *,"'" arе rrprintеd as they apраrеd
.originally, without any ahеrаtions. Thе orly сhangеs are сoпесtions 6f a
smаll numbеr of pгinting errors.

To thе ехtеnt possiblе' thе lехiсon and sрсifiс featurеs in the language
of thе originаls has bсеn maintainеd. only a few punсtuation and.sрlling
c!песtions have bееn madе. сoгrесtions of printiпg erтors appеar in squarе
braсkеts.

The tеxts wrrе pтеparеd for pгint by thе сompilers: Yu. Chеrсhеnko,
V. Halasa, V. Кuk, o. Vovk. The historiсаl part of lhe prеfaсe was writtеn
by V. Koval аnd thе,indеx was сompiled by o. Vo+k. :
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,Цo 3БPОi

Bидae пoлlтичний
вlддiл yпA

1943 piк



3a CaмoстiЙнy Coбopнy
Укрaiнськy Деprкaвy!

Cвoфдa Hapoлaм!
Cвoбoдd Людинi!r

БPtО З oi
Bидao пoлiтичний вiддiл УПA

Piк 1. липeнЬ 1943 p' ч. 1

3A щo БoPЕтЬся yпA

Пoлi.гична боporьба yкpaiнськol.() Hарoдy зa УкрaiнськУ .Цсp-
жaвy yвiЙшЛа s нoвy фaзy. Hа це скЛаЛися piст внyтpiruньоi
сили yкpаil{ськoгo t{аpoдy i зoвнiшня пoлiтичнa oГrстaнoвка.
Bиявoм цiсi opгall iзoваноi бopoтьби е Укpаiнська Пoвс.гaнчa
Apмiя (yпA).

УПA, оСlopонЯк)чlt yкpaiнськиЙ наpOд псpс/t tсpopОрt oкy-
пантiв, тBopитЬ збpottну с[|Jly' якa закpiпить зДобут.кlt Ук.
paiнськоi Haцiонaльнol PсволюIlii гa, псpстt}opивlllись в Ук.
paiнськy Hapолну Aрмiкl, стaне на заxllст yсс.ц перД зовнiш-
нiми вopогaмн.

yПA - uе збpoЙна сtlлa yкpаiнськot.o нapoду: Гlopoгися в
pялaк УПA _ це пoчесHltЙ oбов'язoк кoж{oгtr гp()lvtaдянина
Укpaiни.

УПA бopeтьcя:
3a Caмocтiйнy Coбopнy yкpaТнсЬкy дepxaвy нa yк-

paТнськiй зeмлi.
3а нoвий спpaвeдл}tвий лaд i пopядoк в УкpaTнi

бeз пaнiв, пoмiщикiв, капiтaлicтiв тa 6oльшeвицькиx
кoмicapiв.

3а нoвий спpaвeдлившй мixнapoдний лaд i пopядoк
в свiтi, пoбyдoвaний нa пoшa}|yвaннi пpaв кoxнoгo
}|apoдy та йoгo нeзaлexний вcecтopoннiй poзвитoк y
впacн}lx дepxaвниx фopмax.
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Пpoти нiмeцькoгo тa мoскoвсЬкoгo iмпepiaлicтиr.
ниx нaТзникiв yкpaTнcькoгo нapoдy.

Пpoти iмпepiaлiэмiв як дxepeлa вoe}| i пoнeвoлeння
наpoдiв.

Бoльrшевицькиx пapaшутистiв УПA вваxa€ за пеpедoвLl|l Зa-
гiн мoскoвських iмпеpiaлiстiв i пoбopюe ix нapiвнi з нiмецькиr'ти
гpaбyнкo[в]ими бaндaми. ]i

УKPAIHсЬKA пOBCTAHЧA APМIя

,,LЦлях 
3Birrьнeння ko*нoi uaЦii eyсmo kponumъся

kpo8'ro...
кpo& nPo^rrma gnя Фei Bелuчвoi /l|emu, rrе зaсrDGе.

Tenдo fr 8сe menлu,ь бyge в gщдi rraцii. Bсe 8iglilepa8amu,rre
Po^ro rrenokoroчoeo, mpuBo*rroeo фp,rreumy, lцo Da?agy€
npo вeсkiвuerre ma kдuче rra npogo8Я<eнaя Po3noчamo?o,,.

C.Пemлюp

Дo збpoi !

Такиtl клич HаIIIиx днiв i такий сeнс ix. Якuto здiЙснимo
Йoгo' пеprмoгa буле за нa}'и. 3 пpепкa.вiкy ми бyли вoiнaми, в
oгнi запеклиx зMaгaнЬ нapoдиЛaсЬ Укpaiнськa .[l'еpжaвa, в oгнi
poслa, виpoслa й yпaлa, в тoмy :к oгнi iЙ i вoскрснути. Tiльки
в ньoМу спaде з нaс i спaлaхне безслiднo бypлauьке лaxмiття Й
тopби, тiльки в ньoi'у нapoдиtЧoся з}loвy як вoлoдаpi ||
булiвнивi.

Ми нiкoлш не забували, ulo oснoвнa бapвa життя - бapвa
кpoвi' Й не нa вiтеp гoBopили ми вiд nеpшlиx лнiв пpo збpою тa
бopoтьбу. Hе шyкали, Й сьoгoднi }lе lшукa€It,to спaсiння десь пoзa
нами: нi нa небi, нi нa землi. 3наeмo , щo вotlo в нас самих, y
нaцIих pyкaх' у збpoi, шo тi pyки деpжa.гь, y наrшiЙ вoлi, щo
pукаМ ти}' нaкaзyr. Bизнаrмo силу, бopемoсь сиЛoЮ i за силy.
Hе спoстеpiгaсмo пoдiЙ, a .гBopи}|o ix. Poбимo це з дoпo}''oгoЮ
piзних зaсoбiв. Cьoгoднi ж нrма€ i нс мollсс бyти для цьoгo
iнtцoгo Й кpaщoгo зaсoбy, як збpoЙнa силa. Ми свiдoмi тoгo, щo
не спaсе нaс вел}lкoдуulнiсть iмпеpiалiстiв, бo в гiсн i tшакaлiв ii
нiкoли не булo Й нr бyде, aЛr знaемo пylсе лoбpe Й тe, rцo Hе

вtlзвoJlllтъ шaс сaмs iдея, хafi вoнa святa _ нaЙсвятitшa, якlllo нe

дaмo ifi тiлв тa кpoвi х<шття. A тiлoм i кpoв'ю ii мyсить стaти
сьoгoднi тiлo тa кPoB кoжнoгo здopoвoгo Й чес}roгo yкpaiнuя -

укpaiнське вifiськo.
Kpoк нauiЙ, щo e aбo xoчyть стaти дrpх(zlвtlиIvtt{' _ це }rap-

lцosиЙ кpoк вiЙськoвI{x Koлoн' a нl дитяче Дpiбoтiння ни
безyмниЙ льoт стpiмгoлoв дикoi oтapи. Тiльки з цьoгo зaлiзнoгo
pит}ty.нapoд)кyвaлись деp)кaви. Tiльки з }lьoгo наpoдитьсЯ
Укpaiнськa .['сp:кaвa.

Яке ;к вiЙськo, тaкa Й нацiя. BiЙськo - нaliдoсKoнaлiше

дз€pкaJlo нaцii. У tlЬoмy вoнa oглядaе себe' мoгyтI{я aбo нe.
мiннa, дoзpiлa дo деp)кaвнoгo чинy aбo непoзpiлa. Усi чеснoти ii
сяють y ньolvry' yсi xиби зaть}taPюють Йoго.

Ми вибpaли u.lляx збpoЙнoi бopoтьби i з ньoгo не зifiдемo. Бo
lllyt{лятЬ нaд I{aMи i клиuyть лo збpoi нaс невидирro пеpемoхснi
стяги [зt.пiд Х(oвтиx Boд i Koнoтoпy, бo пoпiл спaлених нr-
It{oвлят тисне }rам y гpyдях i не дaс Дихaти, бo кpoв пoстpiляниx
i пopyбаниx кличс нaс дo tloмсти'

Haщaдки нe зaкинyтЬ нaм, щo Укpaiнськy .[еpжaвy мu буду-
вaли тiльки в мpiях i нa пaпepi.

Hе oбмaнyти нaс сЬoгoднi зaбpiхaним i oблесливим iмпepia.
лiстичним aгс}rтaм. Hе пoслyxaють yкpaiнськi мaси ixнix ..щи.

pиx тa лpyrкнix'' пopaд, щo нaрr не чaс тBopити нaцioнaльнy
apмiю, щo мiсце чесt|oгo бopuя пiД iнтсpнaцioнальним стЯгoм.
Пiд нoги беpем тaкi стяги! .П.oсить BипиЛи ..з мoскoвськoi чaшi
мoскoвськoi oтpyти'' нarшi дiди Й пpaДiДи, дoсиTь зГинyлo тa щe
Й сьoгoднi ги}rr нaшIиx бpaтiв пo обox бoках фpoнтy .iи в пo.
лoнi. Мiсце чсснoгo тa здopoвoго yкpaiнця тiльки пiд нaцio-
нaJIьt|им yкpaiнським стягoм в лaваx yкpaiнськoгo вillська! Ук-
paiнськa кpoв Лl{тиlvtеться тiльки в iм'я Укpaiнськoi [еpжaви' i
нi oднa ii кpапля нr впaде Для iнтерсiв Беpлiнy чи Мoскви!

Iмпеpiaлiстичнi xи:кaки знaютЬ, щo незaбapolvl дoBедетьcя
пpliтyпитись iхнiм кil.тяM, i тoмy тaк ЛютyЮть. Havе смеp-
телЬнa пpимapa стoiть пеpед ixнiмИ зaЛнт|4nn )киpoм oчимa
зaгpoзa yкpaiнськoгo вiЙськa. Boни свiдoмi тoгo, Щo вoнo бyДе
пoш{e мoлoдеvoi вipи li заBзяття, шIo вмiтиме дo KpaЮ }tенa-
видiти, дo кpaю змaгaгись, i тoмy з такoю тpt{вoГoЮ oгля.

дaються нa свoi ..пеpемo:кнi'' apмii, знемoxtенi тa зневipeнi, гo.
тoвi цrвидше дo втечi, як дo бoю. Чи пермoxyть вoни i цеtt

рaз? Bopoг зaпитye себe i фiгься вiдпoвiсти.
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Укpaiнськe вifiськo дaсть fioмy цю вiдпoвiдь. Tвopiиo rк
iloгo! Як нafiкpaщoгo oбopoнця i зaxнсникa yкpaiнськoгo нapoдy
в цi тpaгiвнi днi, щo iх вiн перя<ивae як oдtlнoкo пpaвильниЙ
зaсiб д;lя (юягнення деp)кaвнoгo iдеалy, як Tiлo i Kpoв для Iдсi,
як нaЙдoскoнaлiшe дзepкaJlo нaцii, як дхepeлo гepoi.lниx нeс.
нoт нoвoгo щpaiнця, як Мafiбyпrс i Cи.тry Укpaiнськoi [еpx<aви.

У нaстyпi

Paння вecнa |94З poкy бyле зaписaнa в iстopii Укpaiни
rrезатepтимtl бyквaми, бo тiсi вссни yкpaiнськиЙ rrapoд встyп}tв
нa нoвиЙ шляx бopoтьби з нaiзникaми. Tiсi весни скpитy
рвoлюЦifiнy бopoтьбy пермiнив вiн нa збpofiнy, iдero пepевiв y
чин. Tiсi )к в€снlt стBopилaсь Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя, Щo е
виpaзникoм нafiвищиx змaгal{ь нaцii, ii силoю' зil(истol}t тa oбo.
poнцем. УПA пpистyпилa зрaзy дo дiлa. ФopмyючIlсЬ i зpoс.
тaючи з дня нa де}Iь' з гoдини нa гoдинy' УПA свoiми дiями
oxoпЛю€ вжe сьoгoднi бiльlшy чaсти}|y yкpaiнськиx земrлЬ.
Cкpiзь пo нaшиx земляx твop[я]ться пooдинoкi фpoнти бo.
poтьби з нaiзникoм. Гoлoвнi вopoги - це бoльцlевицькi пap-
тизaни тa нiмцi. TpeтiЙ пpoтив}Iик - це пoлЬськi бaнди, щo
являються пpедстaBникaми пoльсЬкoгo iмпеpiaлiзмy }ra yк-
paiнських зelYtляx aбo, щo нallчaстirце бyваr, слy)кaть oднoчaснo
i нiмцям i бoльlшевикaм.

Чеpвolra сapaшц н:DrагЕтъся
зtпПтl| Ущaftry

Hенaжеpливi мoскoвськi iмпepiaлiсти, щo з дaвниx дaBсн
пpивиклй ввaжaти Укpaiнy нeвичepпaльним д)кеpелoм xлiбa i
piзlrпх бaгa[тc]тв' зa всякy цiнy нaмaгaються зaдеpжaтн ii пpн
сoбi. Toмy, нe звa:кaючн нa те' цlo фpoнт з нiмцями нe виглядa€
нaдтo блискy'tе, ст[в]opили Boни на пiвнiчниx yкpaiнських зем-
ляx свoю пapтизaнкy' щo e дpyгим фpoнтoм пpoтинiмецьким i
пpoтиyкpаiнськиt{. Чеpвонi пapтизarrи близькa - це бaнДи гpa-
бixсникiв i бездoмннx свiтoвиx бypлaк. Цiлy тy збиpaнинy oнo-
люютЬ бoльшевицькi стаptшини, щo ix pазoм зi збpoсю ски.
дaють vepвoнi з лiтaкiв.

3 бoльrцевицькoю пapтизaнкoю, щo мar свoi oсеpеД,ки гo.
Лoвllo пo пoльсьKих кoлoнiях, гoлoвнo в Пiнщинi (p-oн Mo.

poчtlo' пoдекyдt{ в Capнeнщинi, Кoстoпiльщинi' Koвeльщ[и]нi fi
БepеcтeЙщинi)' УПA в пoвнi вl{тpиlt{ye фpoнт. Hедaвнo щe
фльIдeвики тiснo спiвпpaцюB:UIt{ з ляхa}tи' a oстaннi двa мiсяцi
внaслiдoк нeпopoзумiнь мi;к CCCP i пoльським ..ypядoм'' вiд.
нoсини мiлс цими двoмa спiльникaмI{ зaгoстpилиоь. Бyли ви-
цaдки, щo бoльшeвики били пoлякiв як це бyлo в с. 3aмopoнeнe
27.|v, ц. p., в Чallкoвi,3. V. пiд чaс пoльсьKoi мaнiфестaцii, з
нaгoдl| ..3-гo }taя''. Бoльшeвицькi пapтизaни нr пpoявляютЬ
тепеp велl,tкoi aктивнoстi. Бувaють сеpед t|иx чaстиtlt{ дy)i(е зJIe
зaбсзпечeнi в збpoю тa хapнi, дo тoгo )l(, вeсI{oю здесяткyвaв iх
тиф. Уникaють бoiв з УПA i, щoб пiдлaбyзнитисЬ дo нaс,
неpiдкo Bикopистoвують нацioнaльнi кличi, a дсKoЛl{ Демollст.
paт}rвнo yсyвaють зi свoix pядiв ltсидiв i пoлякiв. Iхнi чaстини
пoдaють себе зa..oбopoнцiв нapoдy'', гнoбленoгo нiмцями, aле цi
..oбopotlцi'' oдHoчасI{o гpaбyють нaсслення ще кpaщe, як сaмi
нiмцi (с. )Kиль:кa, Берстoвець, Кopvин, Глaхсoвa в Koстoпiль-
шинi) i тaK сaмo, яK вoни пaлятЬ i мopлyють yкpaiнське нaсe-
лeнI{я (c' Губкiв Koстoпiльщинa).

Безпoщaшlo o,""o
мoскoвських it.шlеpiaлdстЬ

Безyмoвнo, УПA нi нa xвилlltly нe зaбyвae, щo мoскoвськиЙ
iмпеpiaлiст, чи тo вiн вltстyпaс в poлi кpoBo,кaднoгo енкaве.
дистa' ни бyцiмтo дpy)кньoгo чеpвoнoгo пapтизarra, с Й бyлe
зaB)кди нeпpим[и]pенним вopoгoм yсix пoневoлeних нapoДiв, в
тoмy нислi Й нarцим. I УпA б'с Йoго пpи кoхснiЙ нaгoдi.

I тaк в Людвипiльщинi (Koстoпiльськa oкpyгa) poзбитo
5. V. ц. p. Двi бaнпи бoльrцeвицькo.пoлЬсЬKиx пapтизaн. (oднy
з tlих oчoлювaв якиЙсь Boлoдя Пoпoв). 3дoбyтo фypy нaгpa-
бoвaнoгo мaЙнa' кoнi тa збpoю. Ha лpyгiЙ бaнлi зпoбyтo 5 кoнeЙ
з сiдлaми, вбитo l5 пaртизaн, влaсних Bтpaт )кoдHих.

б.,V. Ha пеpепpaвi в Бiльчaкaх poзiгнaнo пoЛьськy бaндy'
oднoчaснo.спpaведЛиBа pyкa УПA кapaе всix пpислyхtникiв

iмпеpiaлicтiв. 9. V. знищeнo центp бoльrшевицькoi poзвiдки в
Плoтичнoмy, (Koстoпiльщина). Пoлoвленo Й пoвбивaнo всix
бoльrшeвицькиx aгентiв. Taкoгo сaМoгo кiнця дiхсдaлисЬ aгeн.
тypнi бoльшевицькi гнiздa в Capненщинi, щo мiстились y
пoльсьKих кoлoнiяx. Taкa сaмa дoля чекa€ всix пoлякiв нa
yкpaiйськиx зrр'лЯх' щo слy)кaть бoльцreвицькoмy, нiмеЦЬкoмy



чи пoлЬськoмy iмпrpiaлiзмaм. Бyлyвaти Пoльщy xaЙ iдуть нa
пoльськi кopiннi землi, бo тyт змox(yгь тiльки пpиспiurити свoю
гaнебнy сtr,tеpть.

HiмеIъкa opДа IIа.IIить оeпа
Й мopryе JIIoдеll

.[pугиЙ нaiзник - нiмцi, щo вже двa poкll гpaбують i нищaть
Укpаiну, свoiм пoстyпoвaнняtr,l в Укpаiнi laflИcaлуrcЯ нa вiки в
iстopii свiтa, як нoвi вapвapи Й pафiнoванi садисти' Щo piвнlIх iм
iстopiя нe знa€. Cвoiми дикиМll гpaбyнкaми кoжнoi найдpiбнiruoi
pенi з мaйнa yкpaiнськoгo селянинa, пzшен}lЯItt i зpiвнювaнням з
земЛею цiлих oссль i звipським мopдyвaнням безбopoннoгo
нaссле}tня - пpинoсять вoHи вivнy ганьбy землi' щo нa нiЙ
зPoсЛи, та тiЙ кyльтypi нa якiЙ BиxoваJlисЬ. Iхню ..вищy'' кулЬ-
тypy оглядaс yкpaiнське сrЛo Koж}loгo дня Й нaлеxснo ii оцi-
нюс. Як жеж виглядaе ..oпiкa тa спiвпpaЦя'' нiмцiв з yкpaiнсь-
ким нapoдolrl. У тсpсни, oпa}loва}li HauIим пoвстaнсЬким pуxoм'
стapaютЬсЯ нiмцi нaсaдити свoi вiддiли, злoltснi з жaнпapмepii
vyхioнaЦioнaльних сиЛoю звсpбoвaних вiЙськoвиx фopмauiЙ тa
пapaзитiв сyспi.l lьствa piзниx нaцioнaльнoстсЙ. в пеplUy Чеpгy
пoляхiв. Голoвне зaвдaння пoстaвЛrне нiмrlями цим вiддi;laм -
цe теpopo}r пpиневoЛити нaссJIе}Iня дo lloсJlyxу ll пoкaяння тa
oпaнyвaти теpен пiд гoспoдapчим oгЛядoМ. Метoди poзпpaв iз
yкpaiнським нaсеЛенtlям вкaзaнi iм нiмцями, х<aхливi: мaсoвиli
гpабyнoк мaflпla, пaЛе}l}tЯ сiл' мopлyваttl{Я llепoви}ll{oгo нaсе.
Ле}tнЯ' BKлючнo зi стаpЦями Й немoвлятами. Hoвiтнi нiмсцькi
вaрваpи двoма спoсoбaми ..втиxolvtиpюють'' 

укpaiнське нaсе.
ЛеllнЯ, a сaме: налiтaе нa сrЛo кiлькa (вiд 2-6) лiтaкiв, пеpед
сxoдoм сo}lця' кoли ще люд}l сплятЬ, Й скидa€ пpoтягolvt 2-3-oх
гoдин б0.80 бoмб, щo сильнo нищaть зaбyДyвання. Kpiм бoмб'
стpiляють ще лiryни з кyлеметiв пo людЯ}|, щo тiкaють iз села,
a зaIrzUIьниt{и кyлями запaJIюютЬ булинки. ДРyгии спoс[i]б - uе
Дикyнськi нaiзди нiмецькoi жaндapмеpii paзoм з пoЛЬськиr{}l
баHдитaми, oдяг}tеt|ими в нiмецькi }ryндl|pи, нa спoкiЙнi селa Й
гaнебне lvtopдyBarrня всiх, кoгo пoпaЛo, пzUtенHЯ дoщентy сiл.
oчевидячк}t' пoгpaбyвaвши з них усе }'aЙнo, щo Йoгo пoкиHyли
мец.lкaнцi. Пiд чaс таких наiздiв паде бaгaтo )t(еPтв' бo дикyни
3axiдньoi Евpoпи rrс милyютЬ нaвiть такoгo нaiвнoгo дядька'
щo вгoщаr iх xлiбoм i мoлoкoм (Kаpпo oвлiЙ.tyк с. Ilюксин,

Koстoпiльщинa 5. vI. ц. p.). Haселення пoгoлoBtto тiкar з сiл t
xoвaсться де хтo r.,to)ке. Ceляни opгaнiзyють сaмooбopoнy Й
дy)ке Чacтo вiдбивають цi дикi нaiзди.

Крв за крв

УПA зi свoгo бoкy лiквiдyе цiлi нiмецькi вiддiли, uro iдyть
гpaбувaти aбo з нaгpaбoвilttt{Ir{ мaЙнoм веpТaються дo свoix oсе-
Peдкiв. Дня2|. V. в Capненшинi гpупa УПA з зaсiдки знищилa
цiлкoвитo вiддiл нiмцiв в числi 26 людeЙ,3лoбyтo 2 кyлeмети,
6 мaш. пiстoлiв, l8 кpiсiв i 7 пiстoлiв.

Toгo lк дl{я нa Piвенщинi мiж Paдехiвкoю i Cгapoжyкoвol,tl
вiддiл УПA зpoбив зaсiдкy нa нiмeцькo-пoльськy пoлiцiю, щo
пpиiхалa пaлити селa' Bбитo 27 пoлякiв i нiмцiв. l0 paненo.
Здoбyтo хypy з кiньми тa oдин кyлe}reт.

Пiд чaс дilt УПA в стapo.lкyкiвських лiсax, nИ кiнець тpaBняl
дiишлo дo зaк}ятoгo бoю з нiмцями l,t C.Ц (в числi 200 людeЙ)'
якi iздили в oкoличнi селa нa гpaбyнки' Якиli гapяuиЙ бyв бiЙ'
мo)кнa сyдtrти з тaкoгo tvtoмеt|тy; pаненoгo пoвстaнця oкpy)t(l|ли
нiмцi, a вiн oстaнкaми с[lл киtlyв мiяt них грa}Iaтy' вбивaючи
кiлькox нa мiсцi. Мoлoдoгo геpoя нiмцi Дoбили. Tyт л<е Bпaлo
6 нiмцiв, кiлькiсть paнених невiдoмa.

5. VI. нa 70 нiмrtiв зpoбнла нaскoк нaшa бoiвкa в с.,Ц,юксин.
Убитo l2 нiмцiв, paненi були теlк (невiдoмo скiльки).

Miж Берстoвцем i кoлонiсю Уцекall (Koстoпiльщинa) нaс.
кoчиB вiддiл yпA l2. VI. нa двi чoти нiмцiв i пoЛьськoi пoлi.
цii, що веpтaлися y Koстoпiль. 3нищенo 2 aьтa' у6uтo 1 нiмцiв,
l5 пoлякiв i 5 нiмцiв pаt{енo.

Пoдiбними, як нa Пoлiссi, спосoбaми нaBoдять нiмцi..нoвorв.
poпеЙськиЙ лaд i пopядoк'' i нa Boлинi Й пoдiбнo lк пaлять i
мopдyють нaселеtlня дикиl.{и нaiздaми тa rriulьотaми. УПA нi нa
xвиЛl,lнy нe лишJa€ться ixнiм дoвжникoм. Haiзд нiмmи нa с. Пiд-
бepеззя (Гopоxiвшинa) l5. IV. мiсцевa бoiвка вiдбила. Koли нaд-
веvip пpибу;la нiмцям дoпo}|oга (l50 людеЙ), зaв.язaвся бilt' y
якoyy впa;lо l.5 нiмцiв, a 6 рaненo.3лoбyтo 2 кyлеме.ги, кiлькa
кpiсiв, з нaшoгo бoкy втpal.)кoдrrих. Hiмцi все )к тaки нa пpyгиЙ
день зaп.шIllЛи з лiтaка 4 селa в oкoлицi, )кepтв в Людях нe бyлo.

Дня |7.IV. в мiстечко Лoкaчi (Гopoxiвшинa) пpиlttшли в бi-
лиЙ день нaшi пoвстaнui Й oкpylкили бyпинoк PaЙoнoвoi Уп.
paви. Hiмцi,.щo бyЛtl тa},t, стaли втiкaти, чaст}tнy iх вбrrгo.
Пoвстaнцi здобJли 2 aвтa Й зaxoпrrЛи в пoлoн o,цI{oгo нiмця.



Ha BoлoдимиpЩинi спaJleнo мaЙже всi деpxкгoспи, щo бyли
пpистaнoвищeм пoлякiв i нiмeцькиx агентiв. 2l. Iv. пoвстанцi
здoбyли бiжевиЙ мaгaзин в Тypинивax (BoлoдимиpЩинa), пе
пеp€ЙцIлo пiд чaс цiеi aкцii, нa нarlry стopoнy 14 yзбpoсниx yк-
paiнuiв зi Cхoдy, щo стopo:lсrли цеЙ мaгaзиIt.

У тiA же oкpyзi дня 22.IV. нaскoчив вiддiл УПA нa нiмцЬ
бiля фiльвapкy Гaлинiвкa, щoб вiдбrmr злoвлеlloгo зв'язкoвoгo.
У бoю впaлo 19 нiмцiв.

28. lv. гpyпa пoвстalrцiв зyстpiлaся в с. Movyлки (TypiЙсь.
к[и]Й p-oн, Boлoдимщщинa) з нiмцями (ф пiдвiд). I oднi i дpyгi
ixaли нa тapтaк пo дolЦки. ,ЦiЙшлo дo бoю бiля мoгилoк y
Мo.ryлкax. Bислiд: 12 нiмцiв yбитиx, нeвiдoмa кiлькiсть paне.
llllх' peштa втiклa. Пiдмoгy нiмцям, щo нaдiЙшлa в с.3aтyрЦь
зyстpiлa тaкa сaМа дoля. Пo нaцIoмy бoцi хсrPтв нс бyлo.

У Kpeм'янсччинi чaстини УПA oсoбливo дaютЬсЯ 6знaки
нiмецЁким зallдaм. oдин бiЙ бiля с. Cтi;<кa 9. V. гoвopитЬ як нe
lr{oжнa кpaщe пpo нездapнiсть i безpaлнiсть нiмцiв пpи зyстpiнi з
УПA, не звall(aючи Ha пepeBaгy мoдepнoi нiмeцькoi Фpoi. Cпa.
ливlци oелo' вepтaJtися нiмцi з пoгpaбoвaним мafiнoм нa дBox
aвтax i тaнкетцi. Пoвстaнцi зpoбили зaсiдкy. 3чинився бiЙ. з
Kpем'янця пpиixaлa зaaJlяp}'oвaнa нiмцями дoпoмoгa. Bислiд
боo для нiмцiв бiльцrе як сyмниЙ. Cпаленo 8 мaшин, yбитo бiля
б0.ти нiмцiв, 30 paнeнo.

I тшс cкpiзь, де дi€ уTIA. Гинyгъ нiмсцькi Й фльш.lевtщькi заЙди
з yкрiltськиx pyк ви старoi вiдкoпшloi, vи зпoбyroi' iхньоi влaснoi
кyлi. Гhнyгь ixнi щиcлyxt}lикli - пoляки. I.[е ше тiльки пoчaтoк.
I.[е тiльки пiднiмarться нapoд' a шo бyпе зi всiмa зaЙдaми, як
poзгopиться пoвст.lнням цiлa Укpaiнa. Бo дoсить в:ке мyк i
зllylцань, дoсить невoлi Й uyх<oгo пalryвalrня. Укpaiнa xoче xсити
саt'loстiЙним життяt|t' yкpaiнськиЙ нapoд xoче вoлi fi y здoбyвaннi
Цei вoлi Ilе стaнe вiн, дoки }lе oсягне ii. - дoки oстaннЬoгo
заfiмaнця Hе прокoBтне yкрiнськиЙ чopнoзеt.{.

Чшr rш сILIъHi

( О noвiОoння noвcrnaнцл)

Bи не ДyмaЙте, Дpyзi, шo пepeмoгa в oopoтйi з.UIежить
тiльки вiд кiлькoстi тa якoстi мoдepнoi збpoi. Безпepеvнo, бeз
Фpoi не lt{o)|сla пPoвадlгги Й вигpaти вiЙни, aле Й без сили дyхa'

пoсвяти fi вipи в тl' щo спpaвa' зa якy бoрмoся, святa - тaкoж
нe мoх(нa пepе}toгти.

Poзкaл<y ваlr' пpo oдин бiЙ' якoгo yчaсникoм бyв я сaм i якиЙ
€ дoкai}oм' щo силa дyxa нa фpoкгi маe дy)кс вслl{ке знaчення.

Це булo нa пoчaткy брЙних внсryпiв УПA. Bеснa сaме стa-
вплa свoi пepшi кpoки нa пoлiськiй землi. Cнiг зникaв зa кoлt-
нйм пoпрoм тrплoгo вiщy, a веснянi квiти з тpyдol'{ пpoбивали
свoiми баpвиcтими гoлoвкaми нaпiвзмеpзлy щe земнy кopy. Poз-
B}lвaлись деpеBa' а в пoвiтpi пoчинaJIи дзвенiти птaruинi xopи.
Bи xк пaм'ятaете берзень сьoгo poкy?

oт oднoгo бсрзневoгo д}rя нaш невеличкиЙ пoвстaнчиЙ вiд.
дiл poзтaшyвaвся в мaлoмy cелi нaд piкoю Cлyн. Бyла недiля.
Мешкaнцi селa пpиЙняли нac дy)кe paдo, гoстили Й пoвoдились
з нaми' як з piДними дiтьми. .Цень зaпoвiдався дy)кr гap}rиR.
Пpoвеснa в цiлiЙ cвolЙ кpaсi il величi панyвaлa вже нaд дo-
линoю Cлyнa. Biддiл Eистaвив стiЙкн тa poзiЙIшoвся пo xaтaх.
HaстpiЙ y всiх пркpaсниЙ. Чoмy x Йoмy нe бyть?.Хлoпцi здo.
poвi, мoлoдi, :киттepaДiснi. Cтiльки Й poзмoви, щo пр бoi,
зaсiдки, злoбyry Фpoю. Boни x< з тaкиIr{ зaпaлo}t iurли в pяди
УПA. Tyт здifiснились ixнi мpii. oн сiмнадцятилiтнiЙ дpyзякa
як гopдo }lесе голoвy, Biн не aби хтo, вiн yкpaiнськиfi пoвстa-
нець. Caме слoвo скiльки гoвopить, a дifiснiсть? Ta щo тaм'
It{oвлявl ти }Ie IIoвстанeцЬ' так ти взагaлi нiщo. A ryт ще весllа'
i люди, i дiвчатa.

...Ha сеpui в кoжнoгo' як нa Bеликдень. Бiля пoлyпня дo.
нoситЬ нашa poзвi.ЦKa' щo вiд Кocтoпoля, Берзнoгo Й Ме;tи.
piн.lя нaсryпae нa нaс нiмецькa opдa. Koлo вiсiмдесят aBт }raг.
pyжениx yзбpoеними пo зyби нiмaкaми. Хлoпцi вискoчили з xaт.
У pyкax Фpoя, щo в кoгo - кpiс, дьoxтяp, фiнкa, гpaнaти, нa.
гaни. Яснo, ми мyси}to пpиAняти бiЙ. Хлoпцям o.ri гopятьl вжe
xoчyгь iти, тaк i виднo зPa3У, щo тo кoзaцькi вllyки. Паде кoрт-
киЙ pirшyuиЙ нaкaз кoмa}IдIrpa. 3aЙмaeмo стaнoвищa il чeкaeмo.

Пepulими пoчaJIи нiмцi. 3paзy сипIlyли стpaшенI|им вoгнeм.
Мaбyть, xoтiли зaлякaти нас i зpoбити зaмiцraння в нaцIиx
pядax, aлe нa Boгoнь ми вiдпoвiли вoгltем i, як вислiд нaшoi
пaльби, з лiвoгo poвa' дe зaJrягли нiмaки, пporroслIrсь жaxливi
пеpeдсмepт}ri зoЙки. 3aтиxлo, тa не нaдoвгo. Hiмцям нaдxoдить
пiдмoгa. 3нoвy вiдкpивають пекельнии вoгoнь на цiлiЙ лiнii. Ми
вiдпoвiдaемo. 3 нarциx ст:lнoBищ вид}|o щo нiмaки' мaбyть, п'я.
нi, бo пoгaнo берxyться Й cщiляють, зoвсiм не цiляючи. Ще
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нaдxoдl{ть вiддiл CC.iв' i знoвy те сaMе. Пoчинaють стpiляти з
гapмaтoк i мiнoметiв. У нaс усi lкивi, ax< дивllo.

Tимчaсoм iншa гpyпа нiмaкiв пoчинaс пaлИтu селo. У се.lli
вl{в'язyeться вyличниfi бiЙ. Пaде paнeниЙ }tаlll сoтенHиЙ, пaде
ще кiлькa лpyзiв. Хлoпцi, пoбaчивutи це, oсKaжeнiли. ..3a сo-
тeннoгo! Cлaва! Cлавa! Гeть зaЙдiв!'' I лaвoю пpyть пpямo нa
нiмцiв' tlе дивлячtlсЬ, Щo б'ють гapрraтиt бoмбoмети. Кoмaндиp
ледвr здеp)кyе oнafiлyxiв.

Тpи гoДини бopoвcь нaш вiддiл i вiдбив a)K чoтиpи вopoxсi
нaстyпи.

Koли пiдiЙшлa нiч' нiмцi пoвскaкyвaJrи нa aвтa fi пiп oбстpi.
лoм }raшrнх кyлемeтiв пoвlloю пapoю втiкли в Koстoпiль. 3aб-
paJltr з сoбою тiльки paнениx' a 68 yбитих i 5 спaлениx aвт лlt-
шили Ha пoбoсвищi. oг бaните, xтo вигpа€.

Boни втщтили стiльки людеЙ, стiльки aмyнiuii й нaч нiчoгo не
зpoбили. A в ниx ;t<еx вiсiмдесят мaшIин, гapмaтки, мiнoмgги.
вOtlи вoякt{' a ми - гopстка нaс i з бyДь-якoю бpoсю. Tа в нaс дiлo
lншrе. Ми в бiЙ iдемo iз стаpими, чaстo неспPaвнимl{ кpiсaми, тa з
вrликoю iдесю в лytui. Ми fiдеМo в бiЙ, щoб визBoлитt{ з невoлi
piдllиЙ наpiл' шoб сaмим пaнyвaти нa cвoiЙ землi. Hам нaкaзye
фpотись любов дo pЦнoгo бa.гькa Il бpaтa, землi tt xaти i ця лroфв
дa€ нa}r силy дyxa. Щo з тoгo' щo в нiмцiв велиKa фiзиvнa силa,
&,rе не мaс в ниx вкyтpituньоi сили, щo пo}{oгЛa б iм пермoгти. Бo
нe лицapi вoни, щo бopoнять piднy зeмлю, a гpaбiжники Й злoдii,
Щo щиЙшли дo нaс nбpaтl няlllr. Cильнi лyxoм, ix тaки збpoeю
пoб'емo ix. Чи не тaк, лpyзi?

Hapaщt y Baшiштoнi
i пpобпемa Япotlii

HrгaЙнo пiсля тoгo, як сoюзниKи зa[Й]няли Пiвнiннy Aф-
pикy, aнглiЙськиЙ прмiеp Чеpviль виiхaв Дo Aмеpики нa нapaди
з пpезrrдeЕroм }звеrггoм. Прпaгaндa дepx(aв oсi пiдкpeслилa з
тoгo пpиBoдy poзбiя<нiсть дyмoк мi:к Чеpнiлем тa Pyзвелтoм
щoдo стpaтегiчних плaнiв вifiни з деpжaва}tи oсi в мaЙбyтньо-
мy. Чepнiль нaчеffгo стoi1ь з:l IIoв:UtеннЯ евpoпеиськoi твеpлинi
Гiтлеpa, a Pyзвелт _ зa нaстyп нa Япoнiю. Як тy спpaвy виpi.
цteнo - цr тa€мниця. oдначе пеBне тe, щo oбидвa наЙсильнitцi
пpедстaвники сoюзнoгo тaбopy, oблyмyвали плаH дaльrшoi вiЙни
пpor и всiк деp)кaв oсi. 3 Дoсi видaних oфiцiaльних кoмyнiкaтiв

Bиxoдить' щo нaстyп сoюзIlиKlв poзвиBaтиметьсЯ як пpoтlt ев-

poпеЙськoi твеpДинi - Гiтлеpa, тaK пpoти Япoнii oднoчaсHo.
Poзгляньмo )l( тепсp зaгaлЬнo мiхtкoнтинентaльtli сТpaте.

гiчнi плaни деPжaв oсi, a такo)t( пoстapaЙмoся вiдпoвiсти нa

питaHня' чoмy сaмe тепеp спpaвa Япoнii нaбpaлa тaкoi Baги'

нaскiльки Япoнiя BпЛинyЛa нa дaльшrиll хiд вiЙни i з'ясyЙмo

питaн}Iя IIot|евoлеHих наpoпiв. Пiсля нoтиpьoxpiuнoi вiЙни з

сoЮзнI{кaми дсpх(aв}r oсi видвигнyЛи зaгaльниA плaн пoB.UIе}lня

сoюзникiв. Biн пpиблизнo мar вигЛЯдaти тaк: PoммеЛЬ мaс

iдoбyти aфpикaнським настyпotvt Cyез, y тoЙ хtе чaс нaстyпolvr

на пiвдrннoмy фpoнтi в Укpaiнi нiмцi пoвиннi бyли пpoЙти Kaв-

кaз' a в дaЛьшIoму хoдi вillськoвиx дiЙ чaстини Poммеля мaли

з'сднaтись з кaвказЬкl|ми вiддiлaми нa теpенax Близькогo Cxo.

дy. Цим пеpцlим егапol{ бopoтьби деp)кaви oсi гaдaли oсягHyти
aфpикaнськi терни, oпанyвaти близькиli Cxiд i здoбyги apaбсь-

киЙ свiт длЯ дzulЬtllиx дilt пpoти aнглiЙськиx кoлoнiaльниx вo-

лoдiнь. Toдi б Tyр,lнинa впaлa жсpтBoю спiвпpаЦi з дерxaвaми
oсi. oсягнyвrши цеЙ сщaтегivниЙ стaп, деp)кaви oсi плaнувaли
пoxiд на Iндiю, щoб тaм з'еднатися з ЯпoнсЬкиlvtи сyхoпyт}tlмrr
силaми. Taким чинoм мaлa бyти poзBaленa aнглiЙськa iмпеpiя.
Щo нiмцi пoBaж}lo дуМaли пpo тaкi плaHи, свiдчaть фaкти, a
са}lс: деpжави oсi визнaл}t незалс:кнiсть apaбськoгo тa iндiЙсь-
кoгo нapoДiв i iхнi священнi пpaвa нa влaс}ty пеpжaвнiсть (пpи-
нaЙмi в пpoпaгaнпi). Boни тpимaли в себе як apaбськиx, тaк i
iндiЙськиx нaцioнaлiстичttих пpoвiпникiв. Myссoлiнi oтpимaB
нaвiть святиЙ мен oбopoнця apaбськoгo свiтy. Tаке зaвдання
м:UIа викoнaти евpoпеl,lсЬкa чaстинa деp)кaв oсi. Япoнiя пoвиннa
бyлa закpiпити в)t(с дoсi за[Й]нятi r.ерни в Aзii, poзбивruи Kи.
тaЙ, нa мopЯx' крiм за[Й]нятиx вже oстpoвiв, oпaнyвaти Aвстpa-
лiю. Кoли б деpлсaви oсi викoнaли цеЙ плaн, тo дoсягли б oс-
}|oвнtlx пеpeдyмoв пеpемoги }Iaд aнглo-alr{еpикaнсЬким блoкoм.
oднaче ненaдiЙнa пpoгpa}ra Hiмеччинll нa Cxoдi, a oпiслЯ в
Aфpиui, пеpскpеслилa деpжaвa}' oсi ixнiЙ плaн пoxoдy нa Iндii
paз нa зав)t(ди.

3aте в тoli самиЙ чaс япo}lська стpaтегiя oсягнyЛa ненyвaнi в
нoвiтнifi iстopii вoсн yспixи. Япoнiя зa[Й]нялa велинезнi пpoс-
тopи Китаю a)к пo зaxiднy IнДiю вклюннo. Kpiм тoгo, зДoбyлa
величезнi oбrшаpи oстpoвiв. Пopiвнююни Дoтепеpiu.tнi yспiхи
нiмецькoгo блoкy в Евponi з япoнськими, тpебa сТвеpд}tти' щo
Hiмеччинa зa скopo зaлoмaЛaся' здaBulи Япoнiю нa ii влaснi
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силt{. Hi}rеччt{нa сьoгoднi зaмкIryтa B евpoпеAськиx тepенilJ( i в
I{i}кoнтиHel{тaльIriи стPaтегiчнifi гpi нr являr сoбoю пoвa}K.
lloгo кoнкypeнтa. Ii сyпrpник B eвpoпeЙськиx тrprнax . сссP, i
ним тiльки мoх<е цiкaвитись ii стpaтегiя. Пoлoясrння Япoнii
кpaще. У пеpIшy чrpгy вoнa yсyнyлa свoix пртивникiв дaJIекo
дo lr{aтepикa' a цe aкт пrpшopяд}Ioгo знaчеI{t{я. ЯпoнськиЙ
пpol{I{сeл i взагaлi екoнoмiкa мoхсе цiлкoм вiльнo i спoкiliнo
пpaцювirти для фPoнтy, без зaгpoзи з пoвiтpя чl{ Mopя. Hiмeн-
чинa тaких мox(ливoстеи не мa€. IIaлi' Япoнiя здoбyлa вели-
чeзнy теpитopiю, a з нею llсвичrpпaльнi нaдзrмнi Й пiдземнi бa-
гa[тс]твa. .[ля вoeннoi гoспoдapки це фaкт дyх<е вeликoi вaги.
3 тoгo ясIlot щo Япoнiя без пopiвнянt{я Kpaще зaбсзпeчилa свoю
вo€нt{y eкoнoмiкy, нirк Hiмеччинa. Cюди Bxoдить щe ft пoлiтич-
нl{Й мo}lент: пiд vaс свoгo yспirшrroгo нaстyпy Япoнiя пpt{стy-
пилa дo виpiruення спpaви пo}|евoлrниx нapoДiв. Пpoгoлoсилa
пoвt{y деp)t(aвнy сyвеpеннiсть ФiлiпiнaМ' a Явi тa iншим oстpo.
вaм дzUIa шиpoкy aвтoнoмiю, як пеpедyt.toвy деpжaвнoi сaмoс.
тifiнoстi. Бесyмнiвнo, щo дo всix циx сaмoстifiнoстеfi тa автo-
нoмiЙ мoх<нa I!|aтп всликi зaстepежrння, aле, виxoдячt{ з пo-
лiтичнoi тoчкl{ зopy, слiД ствеpдltтlt, щo Япotlськa пoлiтикa
xoнe зaкpiпитись нa здoбутиx теpенax i тoмy poзв'язye спpaвy
пoнrвoлених наpoДiв вlке пiд чaс вiliни. У цьoмy япot|сЬкa дип.
лoмaтiя пpoявила д.UIeкo бiльrшy гнyuкiсть, нi:к нiмецька.

Ta всe.тaки oбидвa цi iмпеpiaлiзми дiЙснo пpямyють дo тiеi
лс самoi цiлi i нiчим oдин вiд oднoгo не кpaшi, xoч в)l(ивaють
xвиЛrвo в пoлiтицi y вiднourеннi дo пoнeвoлених нapoДiв piзнi
тaктичнi мaнrвpи. Хoч i якi великi япoнськi yспixи, всr.тaKlr
oстатoчl{oi цiлi япoнцi не oсягIlyли. Hе зyмiлl{ виpвaтись з
сoюзнoгo oкpyx<eння. oднaче в заг:UlЬнotr{y, япoнськI{Й iмпеpia.
лiзм вpoстae i зaкpiплюeтьlя нa зaнятl{х теpенaх. Япoнiя нaспix
poзбyдoвyе вo€ннy гoспoдapкyi щoб бyти гoтoвoю нa всякi нес.
пoдiвaнки. Bиникaе цiкaве вiднoцrення: чим дoвtlte сoЮзtlики
бyлyть звoлiкatи з нaсryпo}t на Япoнiю' тим сильнiцre Boнa зaк.
piпrтться нa за[Й]нятиx пpoстoрах.

Cаме з тиx пpичиtt нa нapaдaх Чеpнiля Й Pyзвелтa y Ba.
Iцiнгтoнi спpaвy Япoнii oкPе}ro oбгoвopeнo. 3paзy :r< пiсля нapaД
вoeнниЙ кoментатop ближче вияснив мo:кливoстi нaстyпy сoюз.
никiв нa Япoнiю. HaЙвигiднitшaбaзa для цьoгo - цe тepитopiя
сссP, цебтo пiвнiчнo.схiднa чaстиHa Cибipy, Kaмчaтки, Caxa.
лiнy, Bлaдивoстoкa. l з тиx теpенiв lvtol(нa aтaкyвaти Япoнiю в

сaмe с€pцr' бo вci iнIцi вiЙськoвi сoюзнi бaзи за дaлeкo, щoб
мo)кнa бyлo з ниx фзпQсеp€дньo llaпaсти нa япoнсЬкиfi мaтepик
i пpoмислoвi бaзи. oДнoчaснo тoЙ самнfi кoмeнтaтop нaзвaв
япottсЬкo-сoвiтськиЙ сoкв oмiшtoю,.бo вiн не мae глибIдиx oснoE.
Щoдo сoвiтськиx сщrгегivниx бa3, мoже бyти двi мoxлпвoстi:
aбo сссP нaпaде нa Япoнiю, aбo винaЙме свoi дaлекoсхiднi
oпipнi пyнктll Aмepнцi. oгlte, як вt|глядaтимe нaстyп сoюз-
m.rкiв нa Япoнiю, цe пoки щo тa€}'нtlця cтpaтегiв i пoлiтикiв.
oднaче не маr сyмнiвy' щo сoюзl|ики мyсять цеЙ нaсryп пplrс.
пiшити щс Й з oглядy нa пoгaне сщaтeгiннe пoлo)t(ення Кrгдo.
BзявIши нa yвaгy мopaлЬнy сl|лy япoнськoi apмii i величезнi
зa[il]нятi IIею пpoстopи' l{o)t(нa твepдитll' щo poзIlpaвa сoюз.
никiв з Япoнiею не бyлe легкa. PoзглянyвIши мo:кливoстi Япoнii
в сyчaснolt{y yклaпi вoюючllx iмпepiaлiзмiв' стaне яснo' щo
япoнськe питaння пoBa)I(}lo yсклaдню€ зaгaлЬне мixснapoднe
пoлo)кенtlя' a y вiднolшеннi дo Евpoпи мaтимr виpiшaльне знa-
чeння нa пpикiнцi uioi пpyгoi iмпеpiaлiстичнoi свiтoвoi вiЙни.

Kopog'кi вiдoмoстi
3lпIx'т\ехrшor

Hемас сyмнiвy, щo в сyчacнiЙ вiЙнi знaчнr мiсце займae ви.
бyxoвa теxнiкa. Taм, дe пoтpiбнi oсoбливo вeликi людськi зyсилля
для тoгo' шoб пoбopoти uirry низкy пepeшкoд aбo зilтpимaти
пpoсyвaння вopoгa - cтa€ нa слy.llкбy вибyхoвa Peчoвинa' щo з
веJIикoю сI{лoЮ i за кoрткиЙ чaс спpt{чинroe веrпrкy pyiф.

3вaхкaючи нa це' кo)t(нorr|y вiЙскoвикoвi-стpiльцeвi, а oсoб.
ливo кoмaндиpoвi, неoбxiднo fllaти oсlloви цiсi теxнiки, щoб y
Bипaдкy вмiти зaфзпeвити yспix пopyвенoi спpaви, кoли тpeбa,
зa дoпoмoгoю вибyхoвI{x peчoвl{H. Ilля цьoгo влaснe ryт кo-

Poткo пoдa€Irlo oснoвнi вiдoмoстi з нayки пipoтexнiки.

Blбщoвi p€lloвин}r

Bибyхoвими pечoвинaми (BP) нaзивaються тaкi xемiчнi спo-
лyки aбo меxaнiчнi сyмilшi, якi пpи певниx yмoвaх маютЬ влaс-
тивoстi пеpeтвopювaтися B гaзи.

Гaзи, щo yтвopюються в нaслiдoк цlBидкoгo гopiння (BP),
вибyx eксплoзiя e влaснe тoю силoюi щo pyЙнye нaвкoлo cебe
твеpдy oбoлoнкy. Пiсля згopяння BP кpiм гaзiв нiчoгo не зzUIи-
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ulaeтЬся, oтх(e нaявнiсть [x мyситЬ бyти лy:кr велrrкoю. Haп-
PПклaД] пpи вибyxy oдин [кг] тoлy (щoтиль) видiлюе 690 [л]
гaзy, якi poзхoдяться зo rцвидкiстю 6800 м y сeкyндy, пpи
тrr'rпеpaтypi вiд 2000 дo 3000 гpaлyсiв. [e тi yмoви, пpи якиx
вибyхae BP.

Пo xapaктеpy дiЙ BP дiляться нa тaкi гpyпи:
l poзpивaльнi (бpизантнi): тoл, пipoкселiнa' мелiнiт, aмoнiт,

динaмiт;
2 вiдкидaльнi (метaльнi): пopox yсix poлiв;
3 гpимyvi: гpиt'{yчa pтyть.
У свoю чеpгy poзpивальнi BP (бpизaнтнi) дiляться тaкo)t( нa

тpи гpyпи:
l. Peчoвини' щo пiд vac вибyxy б'ють гoлoвll}l}t чиl{o}.{ y

бoки: тoл, пipoксилiнa, мслiнiт.
2. Pечoвини, щo б'Ють лl{шr в гopy: всi po.Ци амoнiтiв,

zlмoн.UI.
3. Peчoвини, щo б'ють y всi бoки: динaмiт.

Toл. (Tpoти,",. 
":,ж:"Ж,".."o"o,-. 

вi,tl сyхoi пе.
peгоHкt{ кaм'яногo вугiлля з нaфтoю (poпoю) пpи хемiuнiЙ спo-
лyцi з ilзoтttoю кt{сЛoтoю (нiтpaтнa кислoта) тa чaсткoBo сyJtЬ.
фaтною кислoтoю).

Biн вигoтoвляrтюя y фopмi пpЯмoКyгIrикiв (прсoваниЙ тoл)
свiтлo-lкoвтoгo кoльoрy, poзмipи шaцIoк l0 x 5 х 5 _ 400 [г]
вaги, l0 x 5 x 2,5 - 200 [г] ваги. CвеpДлoвa (бypoва) шaшкa _
стoвпчиK Bисoтoю 7 см, дiяметp 3 см, вaгa 75 [г]. ПopotшкoвиЙ
тoл )кoвтoгo кoлЬopy. ПлавлениЙ бсзфopмниtt тoл хсoвтoгo aбo
бypoгo кoльopy.

Bибyхae вiд детoнaцiЙнoгo вoгню з кalrсyля детoнaтopа N9 8.
Ha меxанiчнi дii (yдapи, теpтя) не peaгyе. Biд сipникa не

вибухaе, a гopить чop}lиМ димoм. Biп кpiсoвoi кyлi нс вибyхae, y
вoдi не тpaтитЬ свoix пpикмет.

Пipoксилiна. Cпpесoвaнa пiд веЛикиIvI тI{сHoнням, пoдiбнa
лo сipoгo кapтotly' сipoгo кoльopy пoмiтна, як мaтеpia.п сipa бa-
вoвнa. Bибyxaе вiд кaпсyля детoнaтopа, кpiсoвoi кyлi або теpтя
пpl{ теtvtпеpатypi l80 гpалyсiв. Пpи ни:кчiЙ темпеpаrypi, вiД теpтя
тa yпapiв запaJIЮ€тъся. Toмy ii змoнylогь дo 15 гpaпyсiв вoлoгoстi.
3амoченa пiрксилiна вiд кaпсyля не вибyxaе. [o заpяпy змoченoi
пiрксилiни дoдaвaти сyхoi пipoксилiни.

Aмoнiт. Mеxaнiчнa сyмirш. У бiльцroстi вживaють aмoнiт
..K''. aмotliт N9 2, aмoнaл. Cкладники: l) aмoнiякoвa селiтpa в
cyмiuri з мyкoю сoснoвoi кopи, 2) з }tyкoю кaм'янoro вyгiлля,
3) в сyмiuli з деprBrroю тиpсoЮ. Bибyхаe вiд кaпсyля _ детo-
нaтopa N9 8. Ha мехaнiчнi дii не pеaгye. У вoдi не вибyхaс.

Mе.гliнiт (пiкpинoва кие.пoтa). Яснo-:lсoвтoгo кoлЬоpy в KBilд.
paтaх. Пpи Дoтиках iз метaл[а]ми видiлюс пiкpaти i тoдi небез-
печниЙ B oбхoд)кеннi з ним. БoЙoвi пpикмeти тoлу.

IIинaмiт. Легкoдeтoнуюнa BP, щo вl{гoтoвляeТЬся з фaб.
pичнt{x вiдпaдкiв, мaе фopму гpyдки зeмлi сipoгo aбo нopнoгo
кoльоpy. Bибyxaе вiд меxaнiчниx дoтикiв тa звичаfiнoгo Boгню.
opгaнiзoвaниЙ вибyx пpoвaдиться uеpез бiкфopдiB uJtlyp кaп-
сyля-детolraтopa. Bx<ивaеться нa 3емляних рбoтaх, y шaхтax тa
кaмeньoЛoмаx.

Пopoх. Бyвaс piзниx кoльopiв: воpниЙ, сipиЙ, жoвтиll, неp-
вoниЙ. HaЙстaprшиЙ iз yciх вибyxoвиx мaтepiaлiв: як lt{етaльнa
BP слухситЬ для Bикидaння кyлi з нaбoю.rи apтилеpiЙськoгo
стpiльна.

Гршyнa pqyтъ. HaЙypaзливiu.Ia вибyхoва pечoвинa' сЛy)кить
для lllBидкoгo зtlп:Ulювaння всiх iнruиx BP.

Chстwa заIraJIюванrrя

Kaпсуль детoнaтop N9 8, щo oднy lpeтЮ частинy своei щyб.
ки rtaпoBtlеtlиЙ гpемyчoю ртyттю' спoлунениЙ з бiкфopпoвим
ultlypoм, тBopить зaпалЬtly тpyбкy. Biльниll кiнець бiкфopлo.
вoгo lllнуpу, зpiзаниЙ нaскiс, зaпaлю€тЬся зBичaЙниt.4 сipникoм,
тoдi, кoли вxte зallaлЬнa тpyбкa влo)t(енa в зaряд BP. цe Boг}Ir-

виЙ спoсiб запaлювaння. ЕлектpинниЙ детoнaтop склaдаeться з

метaльнoi тpyбки, oднa тpeтЯ чaстина якoi напoвненa гp.-pт. .[o
}rЬoгo пpилучениЙ влaстивиЙ rЛектpичниЙ зaпaЛьник' з цьoгo
бoкy стpимлЯть двa мiдянi iзoльoвaнi дpoти дoвlttиrtoЮ дo
мeтpa. .[х<eрлoм енеpгii с пiДpивнa мaцIи}ra (динaмo.мarцинa).

Це слектpи.tниЙ сnoсiб зaпzUIюваHнЯ.

Bшvгoппеlrня ладуrшов (заpяш)

ЛaДунки (зapяди) скЛaдaЮться з oднoгo aбo кiлькox вибy.
xoвих нaбoiв.

ЛаДyнки бyвaють: скупнeнi, видoвll<енi, фiгypнi.
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3апaльнa цyбка (зaпальник) вклaдaeться в дipкy лIrшIе oд.
нoгo нaбoю.

Pецrтa нaбoiв y скyпчrнo}ry, видoыкенoмy чи фiгypнoмy зa.
pядi вибyxae вiд пеpuroгo нaбoю пo дeтoнaцii.

сhoсiб rrиrцеrilrя

. щoб poзipвaти дrpевo чи Moстoвy пiдпopУ,трбa знafiти дiя.
мeщ (пpoмip) цьoгo деprвa ни пiДпopи.

.(iямeтp (прмip) деревлянoгo стoBпa, пiднесенoгo дo квaд.
paтy (тoбтo пol{нo)кеt{иЙ сaм нa себe), oзнaнae кiлькiсть пoт-
piбнoi BP для пiдpивy цьoгo стoвпа.

Пiд BP тyт рзyмiсмo тoл, пipoксoлiнy, мелiнiт. щo мaють
oднaкoвy силy. Aмoнiтy, aмoнaлy. беpeться вдвiчi бiльtше.

.[ля твep,Цoi гpyпи деpев BP беpеться ще бiльшe, нa пoлo-
виrry дaнoгo ладyнкy.

Ilля мeтaлeвиx peнеЙ пpи тaKиx xtе oбчисленнях бpaти ви-
бyxовoi Prчoвини B десять paзiв бiльtuе.

Koли деpeвлянy пiлпopy пiltpивaeмo з сеpедиl{l{ (свepллoвим
спoсoбoм), тo вибyxoвoгo мaтеpiaлy беpемo в l0 paзiв мeньцIe.

Пpи пiдpивaннi кам'яниx, цегляних тa бетoнних спopyд тpe-
ба бpaти I{a yв.lгy стiни чи дaнoгo !{aсивy. Biднotшення кotlцен-
тpauii BP дo вaги об'сктy: l кг тoлy, пipoкселiни нa oднy тotly
мaсивy. 3вичaЙнo вpaхoвy€t'|o щiльнiсть стiни.

Mftil.r

Пeвнa кiлькiсть внбyхoвoгo мaтepiaлy' пpиспoсoбленa дo
Bисаджe}tня пpедrvrery, HaзиBarться мiнoю.

Ceкрт мiни пoлягa€ в тoмy' щo пiд зoвнiurнiм BпЛltBoM
зpивarтЬся з зaбезпечникa бoЙoвa пpy)кинa (спipaля)' yдapник
якoi б'е Ha кaпсyлЬ' щo посилa€ детoнацiЙниЙ вoгoнь нa BP.

Oтхсe тyт детoнaцiЙниЙ вoгoнь з кaпсюля, в якolvty € гpl,l-
Ii{yчa pтyть, вt{клиKa€Ivro меxaнiчним yдapo}t нa кaпсyЛь.

3a цим пpи}Iципoм пoбyДoвaнi всi мiни: пpoтитaнкoвi' бyлин-
кoвi, гoдинникoвi зaмикaнi (пекельнi мarцини ).

Ila'$шa.'ьlli Геpoi

Укpaiнськa нaцiя всryпилa y виpiuraльний бiЙ зa вoлю. Чис.
ленимt{ пoлЯглиIrll{ знaчиться ii цrлях. Мoгили геpoiв виpoс.
тaють нa всiЙ Укpaiнi, вo}r}r пoвстaють скpiзь' Де yкpaiнськa
бpoЙнa сиЛa - Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя _ пiдiЙмar кapaю-
чиЙ мeч нa злoчиннoгo нaiзникa.

I|opoгo плaтять кpoв'ю кaти за знyщaння нaд нapoдot.{' aJIe в
свoix пеpедсмepтниx сyдopoгax виpивaють }lе oд}Ioгo бopuя з
лaB }Iapoд}Ioi apмii. Мiхt ними пaдaютЬ нallвидaтнiuri, нaЙмy>к.
нirшi, щo пеptшi зaгopoдилlt свoiми гpyдЬми tшляx нaiзникoвi та
пoвелt{ тисячi зa сoбoю.

Iвeн Kлимiв (Легендa) Cеpгifi Кaчинський (oс raп)

Мyж зaлiзнoi вoлi' невичеpпaЛьнoi енеpгti тa невтoрrнol
пpаui - lван KлиrrЬ - ЛeгенДa пoЛЯг вiп pyки нiмецькoгo кaтa.
Biн - пpoвiдник пiдпiлля пiд бoльrшевикaрtи та opг.lнiзaтop -
кoмандarrт yкpaiнськoi пapтизtltlки |9з9 _ 4l pp. змiряв yсю Ук.
paiнy здoвlt i пoперк тa пoтвopив oгнищa рвoлюuii, щo сьoгoднi
poзгopяЮчись' спoвiщaють нapoДoвi нeдaлекиЙ час BизBoлення.
Пiд чaс нiмeцькoгo нaiзлy Biн, як спiвrвoрЦь Aкгy 30 чеpвня' a
oпiсля як opгaнiзaтop непpиMиpeннoi бopoтьби пpoти iмпеpia-
лiстiв, замaяiфсryвав пеpед свiтoм вoлю укpaiнськoi ншtii _ сaмitt
вoлoдiти yкpaiнськoю зrмлrю. Пoляг Легендa смеpтЮ гeроя'
закaтosаниЙ гестaпo, не пPoмoBивш}| дo кaтiв нi слoвtl.
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Cеpгifi Kа.пrнськиЙ - ogrап, кoМaндиp пеplrlиx вiддiлiв УПA,
зги}tyв в бoю за фaбрикy в с. opжевi нa Piвснщинi. Це нoвiгнiЙ
нaur Бoгyн - тип безстpaшIнoгo лrrцapя' oпoвитoгo лeгсндaми
сеpед нapoдy. Xгo нa Boлинi не знae пpo oстaпa? Piдкo xтo знae,
звiдки вiн poдoм' zUIе кoжен уяBляr сoбi Йoгo кpемсзнy Мy)кнЮ
пoстaтЬ. Йoгo зaдyмливi, яснi oчi' Йoгo слoвa, ruo Дpyзiв слeк.
тpизyвaJlи' a в кoл<нiЙ хaтi, де Biн з'являвсЯ BлиBaJIи ЛtoдЯlt

вipy Й певнiсть нauroi пеpe}toги. Хто paз побачив oстaпa тoЙ
зaвждt{ Iшyкaв Йoгo тoвapиствa. 3aгаpтoвaниЙ бeзчисЛе}lнIllr,tll
бoями з HKB.Ц, oстaп смiлo дивився смepтi в oчi. Щaстя ви-
нoсиЛo Йoгo з бoiв зaв;сди пrpr!tlo)t(цсм, як i нapoпtloгo лrген-
даp}loгo Бoгyнa. ..3a щo oстап вiзьl"tеться, те мyсить BдaтисЯ'' -
гoвopиJlи зав)|(дtl пpyзi. 3гинyв oстап, poззбpoюю.rи сaм 4-ox
нiмцiв. 3гинyв якpaз тoдi, кoли poзгopтaлaся пoвстанськa бo-
poтьбa' зги}IyB як кoмaндиp бoю, як зpaзкoвиЙ вoяк, як гrpoЙ
pевoлюuii. Harш дopoгиЙ незaбyтнiЙ Oстaп.

Kopoбкa - кo}taндиp пеpuloi сoтнi УПA, вoяк - peвoлюцio.
нrp з кpoвi ll кoстi. Bиpiс у дiяx УПA. Швидкo вибився зaвдяки
свoiм здiбнoстям i став кoмaндиpoм сoтнi. BiдвaltниЙ, снеpгiЙ-
ниЙ. Biн бyв дyшeю сoтнi. Якщo lшyкaти зpaзкoвoгo пpoвiд-
никa-Boякa' тo I{им бyв Kopoбкa. Kopoбкy знaли Й любили се.
ЛЯHи нa Пoлiссi, Koрoбкy знaли Й бoялися Йoгo бoльtшевицькi
бaнди, Kopoбки нe мo)t(yть зaбyти лpузi - бiЙui пеptшoi сoтнi.
Biн зaвя<ди бyлс псptшиti y бoю. У тpyлних Мoме}rтаx вЛивaв
вipу ll зaвзяттям iнulим друзяt.4' Пiд Йoгo кolъ,tандyвaннЯМ сoтttя
не paз pозбивaла кiлькaкpат сильнitшoгo вopoгa. 3гинyв Ko.
poбкa в битвi кoлo Bисoцькa.

13 нauппс fuФ

Koноroпсьt€ пеpе}toгa

oднa з нallвсличавilшиx пrpемoг yкpaiнськoi збpoi: oдин iз
перцIих i нaЙтяжчих yпapiв, щo ix вoнa завдaлa пiвнiчнiЙ iм-
пеpiaлiстиннiЙ гидpi. Це не тiлькv| R|.|ЯB пoсЛухy нeпoмилЬ}Ioмy
нацioнaльвoмy iнстинкl.oвi, aле ll дoказ пoлiтичнoi зpiлoсr'i -
глибoкиx деpжaBницЬкиx тсндснцiЙ Укpaiни тoгo чaсу. Цс тa.
кoж пpopечисте визHaчсн}tЯ oдttoгo з гoЛoвl|иx нaпpямкiв дiЙ

yкpaiнськoi збpoi нa мaf,бyтнr i тo нa пoвгi poки. I{еlt нaпpя-
мoк _ iмпepiaлiстичнa MoскoBськa пiвнiч.

Bеснa 1658 p. Укpaiнa в Kpoвo)кaдних кiгтяx пiвнiчнoгo
..сoюзникa''. IIикoю сapaнoю летять гoлoднi opди тyди, дe ..есть

чтo цraмать' есть чтo пить''. lмпеpiaлiст скидar oблyлнy зaпoнy
з oчсЙ i пoкaзус свoе незмiнне y вiкax oбличчя. oбличчя
злoчиttця' гpaбi:кникa, вбивЦя. Пo мiстax скpiзь Йoгo зaлoги.

'3бpoЙними вaтaгa}tи випpaвлясться вiн нa сrлa' oбдиpaе дo
t|l{тки людeЙ, a непокipниx вбивaс. У Киeвi, щo нeдaвнo ще
paДiсними дзвoнaмн вiтaв Хмельнt{цькoгo i в Йoгo oсoбi вoс-
кpеслy тPaдицiю yкpаiнськoi дepx(:lвнoстi, мoскoвськ}rfi зaгap.
бник бyлye тюpМи для ..неблaгoнaдЬo)(ниx''.

Гетьмaн BигoвськиЙ poзyмiе пoлo)кеt|tlя Укpaiни i uryкае з
HЬoгo Bихoдy. Paдять Bести пrprгoвopt{ - вимaгaти вiд iмпе-
piaлiстa пoяснення пpичин тaкoгo стaвле}tltя пo Укpаiни, ..пpo.

хaти'' пpипинити lloгo. Aле гетьман тiльки пoблaжливo пoс-
мixaсться. Bимaгати пoяснення? Taк вiн Btttr,tагaтиlr{е lloгo нс
слoвolvt, a збpoею. li мoвa бiльrце беpе зa сеpце. Гетьмaн видaв
yнiвеpсaл дo нapoдy i мaнiфсст дo itlulиx деpжaB пpo пpичtlни
вillни з iмпеpiaлiстичнoю МoскBoю. AЛr виникa€ ще пoтpебa
зaбезпечlгги нa чaс вillни зaхlднi кopДони. Пoльщa' хoч i не
виЛизaлaсь ще з pal{ вiд yдapiв Хмельницькoгo, Bжr спoгЛЯдae
лaси!.{ oкolvt нa yкpaiнськi землi, )'l(Ilyчи вiдпoвiднoi xвилини,
щoб yстpoмити }ro)ка B спинy BигoвськoмУ. Щoб yсyl{yти зal..
poзy дpугoго фpoнтy, гeтьМaн pirшaeться в беpезнi l658 pокy на
yгoдy з Пoльщею в Гaдячi. Як лoбpиЙ пoлiтик, вt{кopt{стoвyr
вopoхе стaвЛеttня дo вopoгa тaтapiв i oтpимyе вiд ниx знaчнy
дoпoмoгy. .Ц,oвiдaвшисЬ, щo кoзaцЬкиlvt чaстиtla}t, Bислaнирt нa
Киiв пiд пpoвoдott{ .Ц'aнилa Bигoвськoгo, не BдaЛoся вигнати зi
gгoлицi iмпеpiaлiстичних lr{oскoвсЬкиx вillськ, pyшae з гoЛoB-
ними силar.tи нa Лiвoбеprж)кя. Bopoг, стpиBo)l(е}rиll нyткaми,
щo Йдr Bигoвськиlt, oдягar знoвy нa себе },taшкapy бpжepствa,
пpoбyс poзпoчaти пeрeгoBopи, fiде, мoвляв, нa якнafiбiльtцi
yстyпки, oбiцяe зaбpaти з Укpaiни свoi зaлoги, визнати Bи-
пoвсЬкoгo гетЬмaнolt, tloвеp}lyти yкpaiнськoмy нapoповi всi Йoгo
пPaBa тa вольнoстi. Aле гетьмaн лoбpе знar. щo iмпеpiaлiс-
тичнiЙ пoтвopi вipити не !'lo)кнa нaвiть кoЛи Boнa в сльtrзaх i на
кoлiнaх, бo витягaючи pyKy лo бpaтньoi згoдl{. вoнa дpyl trк)
пpl{гoтoвлЯe Укpaiнi yдap. цr пiптвеpл>ку€. r.eтьМанoвi кiнець
кiнцiв тoй фaкт, щo к}rЯзь ТpyбецькиЙ пoчaB oбJloгy Koнoтопy.
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Кoзaцькa з:UIoгa пiд пpoвoдoм пoлк. Гyляницькoгo xopoбpo
бopoниться a>к,70 днiв. lR нa пoмiч пpихoдитЬ BигoвськиЙ. Paп.
тoвим' xoч i не дyx(e сильнlllr{ yдapo}r, yкpaiнськe вiЙськo
пpимylЦy€ вopoгa вiдстyпити зa мiстo. Caмo ;с нa пpевеЛике
здllвyвaння Bopoжих вiЙськ зaмiсть тoгo, щoб пyститись зa
ними пoгoнею' вистyпaс з Кoнoтoпy i pyurae нaзaд тиt't сaмиIrl
ll.lлЯxoм' Щo Й нaсryпaлo. TpyбеuькиЙ, 1пirшениЙ тaким кpyтим i
для Hьoгo щaсливим пoвopoтotи спpaви' кидa€ Bсi свoi сиЛи в
пoгoню зa Bигoвським, пeвниЙ y тoмy, щo пPичиrrи Йoгo вiд.
сryпy - слaбi сили, a }'o)t(е Й стpах. Як нeпoгaниЙ стpaтег, Bи.
гoвськиЙ пеpедбaнив тiльки Й х(Дав нa цr. Hедaлекo Кoнoтoпу,
нaд piнкoю Coснiвкoю,8 липня l659 poкy вiн paптoвo пpипиняe
вiдсryп, oбеpтaеться i зaлiзними клiщaми стискar пPигoтoваних
дo ..легкoгo'' бoю Й гopдo yпсвt|еHиx y пeрмoзi вopoгiв. Biдсryп
пepепoлolllенoгo yкpaiнськoгo вiЙськa, щo тaк нсспoдiвaнo пepе.
мiнився в спoкiЙниЙ, але твсpДиЙ нaсТyп' пpигoлoмllJy€ iх цiлкoм.
Kiлькa тисяч лягaс, щoб бiльrшс }re Bстaти. кiлькa тисЯч lloпaДaс в
пoлo}r, мix< ними дв.l вo€вoди, князi Пoл<aрькиЙ i Львoв; yкpaiнui
здoбyвають apтилеpiю i бoевi пp:lпoри...

MoскoвськиЙ iстopик CoлoвЙoв пише пpo цю битвy .l.аке:
..[tвiт мoскoвськoi кiннoти... зaгиrryв в oдиH день. Hiкoли oпiсля
мoскoвськиЙ цap }rе мiг вивести в пoЛе тaкoгo сильtloгo вiЙськa.
У хсaлiбнiЙ oдеxi виЙrцoв oлексiЙ МихaЙлoвич (цap) дo нapo-
лy! Tривога впaлa нa Мoскву'.. Упap бyв тим тяx<чиЙ, rцo нес-
пoдiвaниЙ... У сеpпнi з Haкaзy цaрЯ Люди всix видiв пoспiшали
на зeмлянi poбoти для укpiплення Мoскви' xoдили чyтки, щo
цap виiжджас нa Boлгу зa Яpoслaвль''.

Битва пiд Koнoтoпotvt _ oдин iз наЙсильнiших мoментiв
iстopii укpаiнськoi збpoi, була i нaзaвxди зtUIиlшитЬся дoкaзoм
нашoi нrпpиlr,tиpиМoстi з мoскoBсЬкиlt| iмпepiaлiзмoм. Boнa свiд-
ч}l.гltме тaко)t(, шo укpaiнськa збpoя вмiе не тiльки бopoтись iз
вopoгOn'' aле Й пеpемaгaти Йогo в бopoтьбi.

Tатаpи, сoюзt|ики Bигoвськoго, пiсля битви пiд Koнoтoпoм
гoвopl{ли з нaсмirцкoю мoскoвськиlvt пoслам: ..Baшr uap xoче зa-
панyвaти нaД зaпopoзькиlt,ttl кoзaкам}l' пoЛьсЬкиЙ коpoЛь тaкo)t(
хoтiв пaнувaти Hад ними, aле Й свo€ коpoлiвствo пoтiм втpaтив.
Те сaмс бyпс з мoскoвським цapствol{: Йoгo знищaть кoзaки''.

Hовi Koшoтoпи, а вoни }rс зa гopa}'и, ДoкажутЬ oстaТoчнo
пpaвдивiсть слiв.

**{.

Bхсе УПA мiтлa зaлiзнa
Haд кaтaми сBищe гpiзнo,
Цс вoнa нa смiтники
ixнi виметс кiстки.

3емлю вaм сирyЮ гpизти,
Bи, звipi, iмпepiaлiсти.
A не кpoв дитячy пl{ть
I людеli в oгнi пaлитьl

Гсть мoскoвсЬкaя гoлoтo,
I ляrшвo. i ти, нiмoтo,
3 yкpaiнськoi землi!
Йпyть в УПA стapi tl мaлi!

,Цoсить Bжe в невoлi гнитlt
l нaiзникaм слy:кити!
Boля там, лс боpoтьбa.
Геlt, до зброi, геlt, в УПA!

|з лpyкapнi
Укpaiнськoi Пoвcтaннoi ApмiТ
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"Do Zbroji!" ("To Arms!"),
Julу,I943' no.I

This issuе of thе jоumal ..Do zьroji !'' сonsists of eight апiсlеs, аnd one poеm pub.
lishеd аt thе еnd of lhе issuе. All the publiсаtions arе аnonimous. The journal is ртo.
duсed by the UPA рlitiсаl depaпment as it noted in thе titlе

Thе issuе bеgiпs with thе manifesto.aпiсle ..What ls UPA Fightiпg For?'' whiсh by
bгiеf аppеаls outlinеs the diгeсtions of lhс UPA armed fighting аgainst Gеrmшr and
bolshеvik's oрpгеssors foг thе united' indерndent Ukainiаn Stаtе. Tlrе seсond апiсlc
еntitled ..Do ъtoli!'is dеdiсatеd lo стeаtion of the Ukгаiniал Army. It slrеssеs that it
is imposiblе to build up lhе unilrd' indерndеnt Ukаiпiал Slаtе wilhout Ukгainian
battlеwoпhy Aгmy bесаusе of the oпgoing strugglе againsl vаrious imргiаlistiс forсes.

Тhе thiгd mateгial (..In offеnsivс'') сonsisls оf four sесtions, eасh sepаratly enlillеd.
The first onе is сalled ..Rеd loсusts try to сover Ukraine''. It dеа]s with thе Rеd guеr.
rilla detaсhmеnts in Samу, Кostopil., Kovel' аnd Bеrеstесhko regions. lt is notеd thаl
ttв Rеd guепillаs mainиin сlosе сontасLs with the Polqs' howеvег thеfe arе aгmеd сlishеs
bеtwеen them. Thс Red guепillas usuаlly keеp awау from baшlеs with lhс UP^ Thе
sесond seсlion еnritled ..we Аre Fightiпg Мosсow lmргiаlists Меrсilсssly'' tсIls аbout
battles of thе UPА against thе Rеd guегillаs in Mаy 1943 in Saгnу алd Кostopil'гc-
gioпs. Thе third sесtion. ..Thс Gеrmaл Horde Bums Villаgсs Аnd Tormеnts Pеoplе''.
dеsсribes how the Gеrman gendaгmеs plundеr алd toгment thе loсаl populаtion Аnd,
finaIlу,thе fouпh seсtion сntitlеd ..вlоod For Blоod'' is dсvotеd lo baпlеs of thе UPA
agaiпst German рliсе in Volyn' and Polissja rcgions iп April l943 lt also сonlarns
lnformaliоn on (hе Gсгmал lossеs аnd the trophiеs сaptuгed duгing the bаttlеs

Тhe fouпh matеriаI of thе issue is entitlcd ..Whаt Wе Are Goоd At? (lnsurgсnt's
srory).' ll is а stоrу of lhс UPА soldiеr rr'ho took paп in bаttlеs agаinst thе Gcrm:rns in
Pol issjarеgioпnеаrКostоpi l ' inMarсhI943 68Gеrmanswеrcki l lcdаndfivevеhiсlеs
wеrе bumеd

Thе aпiс|е ..Washington Confеrenсе And thе PrоbIеm of Japan'' gives analisis of
the рrosрсts of thе war of thе АlIiеs аgаiпst Japan basеd on ChurсhiIl-RoosevеIt nеgo.
liаlions in Wаshington

Thе апiсlе ..Briеf lnfoгmаtion on Pyrotесhпiсs'' сonlаins a gеnетal infoгmаtiоn on
ехplosivеmаlеnalsаndопlhеmеthоdsofthеiгuse Тhеaлiс le isdеvidеdiпlоsIхsес.
t ions: ..Ехp|osivc Мatеriаls... . .Dеsспрtion of thе Ехp|osivе Мalеrials ' . , . .Dеlопating

Sуstеm'', ..Маkiпg of lзdunki (сhargеs).., ..Меthods of Destruсtion.'' ..Мinе:;..

Маlегial еnlitlеd ..тhе Nаtiоnal Heroеs'' сontains а shoп storу about thrес Ukлai.
ntал revolutioпаriеs: Ivал Klymiv - ..Legеndа'', wеll.knowп oUN publiс mаn, Sеrgij
Касhyns.kyj . ..ostap'.. сommander of onе of thе f irst UPА dеtaсhmenls аnd
..Кoгobka'',сommaпdеr of thе fiпit UPA сompirnу All of thеm died in thе bаttlеs аgaiпst
lhe Gегmans

Thе aпiсlе ..viсlory al кonoloр.' is publishеd undеr lhе rubnс ..From our Wars''
The аuthor dеsспbеs lhe еveпls of thе spпng of l 658 whеn thе tгоops hеаded bу Hetmал
Vyhovs.kуi dеfеatеd Мosсow troops guidеd by Prinсe Trubеtskoj nеaл lhе lоwn of
Кonotop

Thе issuе ls еndеd wilh а ркЕm

Bидaе пoлiтичний вiддiл УПA

Piк 1 сepneHЬ 1943 p. ч'2

Дpузяt't |'ш,naнця'с
i юt'lаtlЙup.t,l pевu|'o|1iЙt|нIЦ'вo,lъ'|oi

Уtqаt нcьlсoi Пoвcmанчo.i фмii

нAкAз
|мпepiaпiсти, пaлiT сЬoгoднiшнЬoТ гpaбi)кницЬкoТ вiЙни,

пepexивaютЬ пoвaxнy кp[и]зy. 3нeмoглиоЬ дoвгoтpивa.
лoю, нищiвнoю для сeбe, a щe бiльшe для пoнeвoлeниx
ними нapoдiв' бopoтьбoю. Блискaвичнi вoоннi лiТ пepшoТ
фaзи вiЙни скiнчилися. ГlpиЙшли зaтяxнi, виснa)кyloчi
змaгaння' щo дo peшти вичepпyютЬ мopaлЬнi Й фiзиннi
cилn тa Maтepi€ulЬнi зacoби вoюlочиx xи)кaкiв'

B тi тяxкi i p,лянac днi yкpaiнсЬкиЙ нapoд зyстpiчae з1
с€pпня - Дeнь Cлaви УкpaTнськoТ 3бpoТ.

Piк |9|9' 3l cepпня.
3'oдинeнi BiЙськa HaллнiпpяноЬкoT i ГaлицькoT ApмiT

пlд кoм€lндoю гoлoвнoгo oтaмaнa Cимoнa Пeтлюpи пepe-
мox|'|o встyпили в КиTв.

Пiсля дoвгoтpивaлoТ, тPУДнoТ бopoтьби з мocк€lляMи-
бoльшeвщaми, щo пp|N|u!:w| в Укpaihy пol{eвoлити iT, i пicля
oдl{oмicячнoгo пepeмo)|(l.{oгo мФшy вiл 3бpyнa дo днiпpa,
сфeд зaтяхHиx бoi.в' УкpaihcЬкa фMiя здoбyЛa киi.в.

Бaгaтo свiтлиx мo['eнтiв пepex}rв yкpaiнсЬкий нФoд нa
пpoтя3i свoeТ iстopiТ. Пoмix ними дeFiЬ 31 cepпня 1 919p. -
,Цeнь Cлaви УкpaihськoT 3бpoТ - oдин iз нaЙвeлич€lвiшиx.

3a CaмoстiЙнy Coбopнy
Укpaiнськy l|ep>кaвy!

Cвoбoдa Hapolaмl
Cвoбoдa Людинi!

oi
r
БPДО З
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.Qля нac, УкpaihcькoТ ПoвcтaнчoT ApмiТ, ,Цeнь Cлaви
УкpaTнськoТ 3бpoT e cвятoчl.|им днeм. Cepпнeвий пoxiд
для Haс - цe овiтлий пpикла.Ц нaшиx пepeмoхl+иx вoeн,
щo йoгo нaслi.Цyвати бyдeмo в нaшиx збрйниx зr,taгaнняx
зa УкpaТнcькy .[epxaвy.

Cьoгoднi, кoли yкpaiнський нapoд y опiлui з iнщими
tюнeвoлel{ими нapoдaми виcтyп}rв пpoти пaлiТв вiйни тa.
пpoти Tx нищiвниx дiЙ, poзвиваючи cвoT пoвстatrчi зaгol{и,,'
пФeтвopюe ii y ргyляpнi Укpaiнcькi 36poЙнi CИли, щ06 y
чac нaйбiлЬшoгo ocлaблeння lмrвpiaпiзмiв пiлняти pe-
вoлюuiЙнy бopoтьбy пpoти палiТв-saгap6никiв i пoнeвo.
лювaчiв нapoлiв Cxoдy Й 3axoдy, 6opoтьбy зa вотaнoв.
лeHHя миpy i cпpaвeдливoгo лaдy нa Cхoдi й 3aхoдi'
oс|{oвaнoгo нa эaсaдi вiльниx нaцioнaльниx лepжaв нa ii
влaсних нaцioнaльниx тepитopiяx, щo пpийлyть на мicцe
iмrвpiaлicтичних дep)кaв,

HAKA3УЮ:

1). Cкpiплювaти нaшi пoвстaнчi cилn i пoшиpювaти ii
дo щopaз бiльшиx poзмipiв, шo6 y чaс вceнapoднoгo
зpивy мiльЙoни отaнyли дo peвoлюцiЙнo-визвoльнoТ 6o-
poтьби зa Укpaihcькy .Qep'lкaвy i зa вiльнi нaцioнaльнi
дepxaви iншиx пoнeвo,reних нapoлiв.

2). Poзвинyти пoвcтaнчi дiT нa цiлy тepитopiю Укpaihи i
зaкpiпити нaшi пoзицiТ в Укpaihi пiд KЕPMolo гoлoвHol
кoMAHди yKPATHсЬкoI пoвотAHчoT APMIT.

3). Пepeмiнити УкpaТнy в oдин вoeнниЙ тaбop, сЬoгoдF|i
для o6opoни ce6e пepeд фiзинним винищeFiняM i oгpaб.
лeHням iмпepiaлiстичнимl,l гpaбixникaми, a зaвтpa дo нac-
тyпy нa вopoxi гюзицiТ зa пepeмoгy.

4). Haв'язaти нaйстиcлiшиЙ зв'яэoк з члeнaми iншиx
пoнoвoлeниx нapo.Ц,iв, шo пepeбyвaютЬ cЬoгoлнi в Укpaihi.
.Цoпoмoгти Tм opгaнiзyвaтися пpи УкpaTнськiЙ Пoвстaнчiй
ApмiT в Тх нaцioнaльнi пoвстaнчi зaгoни для спiльнoТ 6o.
рть6и зi спiльними нaцJими вopoгaми, Бepлiнoм i Moc-
квoю. Cьoгoднi uя бopoтьбa Йдe зa ocлaблeння iмпe-
piaлicтiв, a в дoгiдниЙ чac виЙдyть з УкpaТни нaцioнaльнi
лeгioни нa свoT piлнi зeмлi дo cniльнoТ пopyн нac peвo-
люцiЙнoТ Фpoть6и з iмпepiaлiстaми.нaТэн}t(€lми, зa нaщi
вiльнi нацioнaпьнi дep)кaви...

Qб'eднaтиcь iз ними пiд кличeм: .Boля нapoлaм i
людинi''.

5). Пiдняти piвeнь вiЙоькoвoгo знaння пoвcтaнцiв i кo-
мaнлиpiв. Щкoлити нoвi кaдpи' пpиeдHyвaти вxo lснyюнi
тaк, щoб y чac всeнФoдHoгo зpивy i peвoлюшiЙнo.виз-
вqльrюТ бopoтьби ми зyмiли oчoлити в€оЬ poвoлюцiЙний i
вoeннoзoбoв'язaнni eлeмeнт i гювecти йoгo дo rЕpeмo)к.
нoТ Фpoть6и зa Укpaihськy .Qepxaвy.

пoвотAHЦl!
Haдxoдить чac, кoли peвoлюuiйнi pyхи пoнeвoлeниx

iмпepiaпiзмaми нФoдiв i yкpаiнcЬкoгo нapoдy poзcaдятЬ
xи)киx загap6никiв. Poзcaдять iмпepiaлicтичний Бepлiн i
Mocквy, щo ]юHeвoлюютЬ нac. PeвoлюцiТ пoнeвoлet{их нa.
poлiв пpoлoxaть кlнeць iмпepiaлiотичl{им вiЙнaм, з|{ищaтЬ
xиxaцькi зaмipи Hiмeччини i Mocкви i овoeю влaснolo pe.
вoлюцiЙнoю оилoю, щo з кoxl.|им дHeм tpoотae вiдвo-
PoтHo дo ocлaблeння вoюloних iмпepiалiзмiв Бepлiнa i
Mocкви, збyлyють нoвий, cпpaвeдливl^Й лaД, нa Cxoдi i
3axoдi' ocнoвaний нa заcaдi вiльниx нaцioнaльниx дepxaв
нa iх влаcних нaцioнaлlьниx тepитopiях.

Ha щpalhськiй зeмлi здвигнeмo ми i закpiпимo Biльнy
oлинy Укpaihcькy .Qepxaвy. Ha отopoxi iT пocтaвимo
УкpaTнcькy 3бpoйнy Cилу.

Гeть lмпopiaлiстiв Бepлlнa й Moскви, щo пoнeэo.
лtoloть нapoди!

Хaй xивe peвoлюц|йнo.ви3вoльнa УxpaTнcькe Пoз.
cтaнчa Apмiя, 3aв'я3oк 36poйнoТ cипи УкpeТнськoгo
Hapoдyl

Xaй xивe УкpeTнcькa Haцioнaльнa Peвoлloцiяl
Xaй xивутЬ peвoлloц|Т пoнeвoлeниx нapoдiв l Tx

peвoлtoцiйн| apмiТt
Xaй xивe УкpaTrrcькa Caмocтiйнa Co6opнa .Qepxaваt
Xaй хивyть вiпьн| нaцioнaльнi дepxaви пol{эвoлeниx

нapoдlвl
cлAвA yкPATHlt

кoMAHдиP yкPAlHcЬKoТ

Пoстiй,31 свprrня 194'3 poкy 
noвcтAHчoI APMII

(-) Kлnм Caeyp



Cmеnан Пеmpiв

31 сеprшrя l9l9 p.
..Kiнчиться лiс, a пеpеД нaми piкa Ipпень, a дальцrе Cвя-

тoшиtl i зoлoтi веpxи Kисва. Coтнi зyпиt{иJIисЬ, i дoвкpyl.и зa-
ляглa Mертвa тишиrra. oнi стpiльuiв глядiли нaче oбiцянoi зсм.
лi, a ус-гa шrптaли нaбo>кнo слoвa пoдяк}l.

- Cтpiльui! - пpoрroвиB бpигaлиp - нaшi стpaждaння скiнчи-
лись yспiшнo. Hе мapнo пpoлитa кpoв нaшиx дopoгt{x вoякiв!
3aвтpa ввiliдемo B gгoЛиllЮ Укpaiни. Хal,l живе Biльнa Hезa.
ле)кнa Укpаiнa!

Cлавa!... Cлaвa!... Cлaвa!... _ пollеслoсЬ з тисячi сTpiлецьких
гpyдеи''.

Tак пиruе yчaсник слaвнoгo пoхoдy зЛyче}|l{x yкpaiнськиx
aрмifi нa Kиiв y серпнi l9l9 p. в деtlь пеpeл злoбyттям Киева.

Пaм'ятниЙ, незaбyтнiЙ piк. B тoмy poui аlк двi величнi пo,цii,
щo poзBopyшиЛи сеpця yкpaiнцiв i нaкaзaли iм битись s oдиt{
тaкт, в oдt{н чaс i для oднoi iдei. Пepшa - цe дeнь 22 ciчня,
кoли тo Укpaiнськa Hapoпнa Pеспyблiкa нa Cxiдниx Укpаiнсь-
киx 3eмляx i 3axiднa Укpаiнськa HapoДнa Pеспyблiкa в Гaли-
яинi злyнилl,lсь B oднe деpжaBне тiлo, в oДнy нaЦioнaльну
сiм'ю, нaсилЬ}|o pозбитy fi poз' €днaнy вopoгaМи. B цеЙ дeнь
yPoчистир| aктoм пpoгoЛoшення сoбopнoстi Укpaiни, вiдчи.
та}|и}{ пеpeд тисячaми yкpаiнцiв з yсix земслЬ нa плoщi Coфii в
Кисвi, вiднoвленo Укpaiнськy l]epхсaвy. Cобopнa Укpaiнськa
.[,еpжавa , щo пpo неi мpiя.llи нaЙбiльшi мyхti Укpaiни, стaЛa
Тoгo дня реaJIь]|oю дifiснiстю.

Духовo з'rдиненa в лнi 22 сiчня l9l9 p. Укpaiпськa .[ep.
)кaBа. Як зpoдиЛaсь пiд pев гap}taт, пiд свисти кyль, y кpовi
влaсниx синiв i }ra Тpyпаx зaЙмaнцiв - тaк теж i пеpшi дl{i свoсi
твopнoi пpaЦi пpoвoдилa в кpивaвiЙ бopoтьбi з лl{xирtи зaгap-
бницькими сyсiпами. 3a кoxнy п'ядь влaснoi землi, зa дyllly
кo)t(}loго yкрaiнця, шо ii нерез дoвгi вiки зaтрyЮвaнo вopoжи}t
yкpaiнськitl лухoвoсгi ялoм, трбa бyлo звoлити .гя.lккиll бi]i'
Tpи воpoxti apмii. як тpи грiзнi гpaлoвi х}lapи, зaвисЛи }|aД
Укpaiнoю i пepебивaли нa кoж}|oмy кpоui ii дср;кaвнo.гвopчy
IIpaцЮ. Пiл нaпopoм большевицькoi сиJlи, щo зpoсЛa нa pyiнaх
цaрькoi Poсii' .[ирекгopiя, голiшнilt ypяп Укpaiни, мyсiлa вiд-
стyпити a:к на заxiднi окpaiни yкpaiнських зeрrель. МiльЙoновa
чеpвoнa аpмiя сщaнoЮ псpлa в Укpaiнy, }raЮЧ}l B планi 3a1.ap.

бати ii i ствopити з неi свoю гoспoдaPчy базy. 3 пiвдня нaд-
тягaв .Ц.енiкiн, спадкoемець цapськoгo iмпеpiaлiзму, з пoДiбнtIми
дo бoлЬrшеBицькиx загapбницькими зaмipaми вiднoснo Укpaiни,
пiдсилюваниll пoстiЙнo дсp)кaвa}|и Aнтaнти' цlo дoстaвлЯлr'
Йoмy збpoю, aмyнiцiю Й yсякi вoеннi пpипaси. Ha зaxoдi нoвo.
стBopеl{а Aнтaнтoю Пoльськa деpжaвa пpедставляла сoбою та.
кoж неaбиякy зaгpoзy пля Укpaiни, гoлoвtto для ii зaхiдниx зe.
мель. IмпеpiaлiстичниЙ aпeтит Пoльщi нa Галининy, Хoлмщинy,
Пi.цляtutця Й Boлинь lttaв у)кс зa сoбoю свoю гaнебнy iстopiю, Й
тrпеp пoляки' l{еyпopядкyBaвцIи 'llе як слlд вЛaсних зr},tель'
pyшили з нoBoпpисл:lнoю з фaнuii apмiсю нa Галининy.

3 yсiх стopiн вopoг. Укpaiнa лишснa нa власнi сили, без
сoюзникiв i без дoпoмoги. ЛиrцивсЯ oдин - oдинoкиЙ виxiд -
пiднятись щe paз yкpaiнськoмy нapoпoвi' зiбpaти всi сили,
rraпpyжити м'язи i з усiсi сl{Ли стpyсtlyти ними, Щoб Hаiзники
зa oдниМ Мaxoм pозлстiлись нa всi стopoни. Щoб тe стаЛoсЬ,
тpебa бyло укpаiнuям lrpипечaтaти сднiсть дrpжaви, земель i
дyхa' пpoгoЛollJе}Iу 22 ciчня - сднiстю vинy' i тo чинy збpoЙ-
нoгo, i виpiurенo: з'eднaти Hадднiпpянськy i Гaлиuьку Apмii i в
pitшуvиЙ тa oдностаliнil,t бopoтьбi з бoльцrевицькoЮ opдoЮ 3дo.
бути Kиiв, a oпiсля звiльнити цiлу Укpаiнy.

B лптrнi l9l9p. Укpаiнськa Гarицы<a Apмiя' перltшoвrши 3бpyч,
злучилaсь з Haппнiпpянськoю Aрмieю Й oбидвi вoни pyкa-в-
pyкy' плrчr-o-плечr pyшlиЛи дo нaстyпy нa Киiв. HснадiЙнo,
нестpимно i невiдкличнo зчепиЛaсь Укpаiнська Apмiя в з:lBзя.
тiЙ бopoтьбi з бoльurевицькoю нaв:UIoЮ' дoще]lтy poзбивaюни ii
нa Boлинi' Пoдiллю Й Киiвщинi. I-(е були тяx<кi l{ кpивaвi бoi.
ЦiлиЙ мiсяць, як лЬвll, боpoлoсь yкpaiнське вoЯцтвo' oпирaю-
чись тiльки нa власнi сиЛи, власl{е зaвзяття i витpивaлiсть.
Cили i спpaвнoстi yкpаiнськoмy вiЙськy .lloдаBалa дoбpa opгa.
нiзaцiя apмii, висoкa дисциплiнa стpiльuiв i глибoка вipа в пе.
prмoгy. 3лyненy apмiю пpoвадив нa Kиiв ГoлoвниЙ oтaмaн Cи.
мoн Петлюpа, що свoiм aвтopl{тетor\' i пoпyляpнiстЮ сеpед yк-
paiнськиx вifiськoвиx кpyгiв дoдaBaв дyx[у] вoЯцтвy.

Пеpел нaгaль}tим yдapo},t з'сдинениx укpaiнських вiЙськ poз-
лiтaються всi запopи, всi застaви, всi зaбopoлa бoльrшевикiв, щo
вoни iх yжe вспiли нaсaдити нa нашiЙ землi. Бoльrшевики тi-
кають стpiмгoлoв з Укpaiни, a наrшi tlлyть i tlдyть пеpемoж}|}tlt4
пoxoдoМ все туди, де сяють у сoнui золoтi хpестl| Coфitlськoгo
Coбopу, де Bеликиf, Бoгдaн на зaлiзнoму кoнi геть}'aнсЬкoю
бyлaвoю вкaзyс нaщaДкaЬ' шлях...
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I paнкoм 3l сеpпня l9l9 p. пoбiднi нaшi пoЛки yвifiurли в
Киiв. ..Хтo 

цьoгo д}lя l|е. чyв i нe бaчив. - пt{urе oчевидeцЬ' -
тofi тяхtкo скptlвд)кeниЙ дoлеlo. Цiлi стoлiття ждaB нapoд нa

цю xвилю. B мoлитвaх виtrtoлювaв ii' y пiснях виспiвyвaв, y

пpopoцтвaх вiдгaдyвaв. ПpиЙrшлa вoнa нaprштi i пoзoлoтилa
нам дytui. Poзсвiтилa нaм дaлекi oбpii, щo дoсi скpивaлI{ся в
мPяЦi нeпeвнoстi i здoгaдiв. .Цaлa нaм дoвip'я дo себе i вipy. в
великy бyпуuнинy l{apoдy''. l l

[ кoли нa мypаx 3oлoтoвеpxoгo зaмaяли синьo.)кoBтi пpa.
пopи, кQлI{ нa ByЛицЯx зaJIy}IaJIa piднa пiсня i мoгyтнe..Cлaвa]',
кoли нa вicщяx yкpаiнських бaгнeтiв зaблищaлo piдне сoнце,
кoли рteшкaнцi мiстa зi сльoзaми paдocтi в oЧa'( вiтaли вкpaЙ
пеpерryчене, з.lпopolшене, aлe бaдьopе Й paДiснe piдне вiЙcькo -
тo B цю xвилlинy звеplшилaсЬ дPyгa Bеличнa пoдiя l9l9 poкy'
зBеplшилoсь бpaтеpствo yкpaiнськoi збpoi. Бo спiльним пoxoдoм
нa Kиiв, спiльними бoямlt, спiльним пeprнoшеннярl вo€t|tlиx
тpyлiв i невигoд чиннo дoкaзaв yкpaiнcькiЙ Cхiд i 3aхiд' щo
вoни oд}lа нepoзpивнa цiлiсть' Aкт rднaння укpaiнuiв з 22 ciчня
l9l9 p' зaкpiпив i збpoЙним чинoрl тa кpoв'ю lrpипечaтaв дeнь
3l-гo сеpпня |9|9 p., дrнЬ бpaтертва i пepемoги yкpaiнськoi
збpoi. Цieю пepемoгoЮ бyлo зпoбyггя Kисвa, ..мaтepi гopoДiв ук.
pаiнськиx'', сеpuя Укpaiни, вiдвiчнoi стtlлицi yкpaiнськoгo нapoдy.

I хoч дaвнo минyB цеЙ свiтлиЙ деltЬ. хoч Укpaiна ще l{е paз

сtUlив:Ula кpoB'ю свoix нaЙкpauцx синiв, тo пaм'ять пр 3l сеpпня
l9l9 p. зaв)кди хсивa i свiхсa в пyuli yкpaiнсЬкoгo нapoлy. I пa.
м'ять ця lllтoвxae нapoд дo нoвиx чинiв такиx свiтлиx i величних,
як тoЙ. Cьoгoднi рtи. сучaсI{е yкpaiнське пoкoлiння. зyсщiяaeмo

цеЙ дeнь зi збpoею B pyкax' як наtцi бaтьки в незaбyтньoмy

дeв'ятнaдцятoмy. Mи знoвy, як Botlи, pyкa-в.pyKy' плeче-o-плeче'

бaгнет пpи бaгнетi, yкpaiнськиli Cxiд i 3aхiд, Пiвнiч i Пiвдень.
Йдeмo i твopиt"to BеликиЙ Чин. I нaIДа дopoгa пPoBaJlить y Киiв' i

ми дiЙдемo дo }tьoгo, зпoбyДемo Йoгo i вДеpхtимo.

Poстrтъ геpoi
Зa князя Cвятoслaвa нaскoчили paз. пiл чaс иoгo ttепpl{-

сyтнoстi, нa Kиiв печенiги. oблoгa тpивaлa в)кe дoвrЦиЙ чaс. B

мiстi бyлo зaмaлo сt{л дo oбopoни, тoмy тpебa бyлo спpoвaДити
Bo€Boдy Пpетиva з Дpy)ки}loю, щoб ззaдy зaскoчиB печeнiгiв'
Aле хтo нaЙдоться тaкиfi вiдвaxtниЙ, щoб видiстaтись iз щiльнo
oкрy)кенoгo вopoгot't мiстa? Toдi oдин мoлoдиll xлoпeць в3яB

yздeЧкy в pyкtt' пep€плив .[нiпр Й, нiби rцyкaючи св[oг]o кoня'
пеpeЙцIoв цiлиЙ пereнiзькиil тaбop, дiстaвся дo вo€вoдI| i спpo.
ваднв пoмiч. Cвoiм вiдваx<ним вчBнкoIr{ вpяryвaв цеfi мoлoдиЙ
гrpoЙ стoлицю yкpaiни, Kиiв.

Hе oдивокиfi цefi випaдoк y нaulifi iсmpii, кoли з нapoднoi
.гyщi встaють oдиницi, щo cвoсю вiДвaгoю, хopoбpiстю, зaв.
'зяттяIr{' сtlлoю св[oг]o дyхa Brrpoстaють пoнaд свoix сyнaсникiв
i свiтять для tlиx пpикладol{. Цi oдиницi - цr нapoднi геpoi.
Boни з нapoдy вt|ЙцIли, для нapoдy жили il пpaцювtulи, зa нa-
poд вiпдaвaли життя. Ix бaгaтo в кo:rснiЙ дoбi нaшIoгo iстo.
pичнoгo бyття, нe бpaкyс ix i в нaцliЙ дoбi' дoбi свящeннoi бo.
ртьби yкpaiнськoгo нapoдy за пpaвo хсrги вiльни}l xиттяIr{ нa
cвoiЙ влaснiЙ землi. B кo:tснoму, мafi)кr, фю УПA з нaiзникaми
poстyть нoвiтнi геpoi, щo свoiйи oдчaЁдyшними вчинкaми в
нivoмy не yсryпaють кoлиtцнiм.

oшппlеlt y вopo]f,o}rу
тaбоpi

Bеликoю вiдвaгoю та пpитoмнiстю yмa визнaчився мoлoдиft
пoвстанець Хмiль в бoю з чrpвoниI.tи пaртизaнaмI{ мiж Кapпи.
лoвкoю тa Ленчинoм (|4.6, ц. p.) Йoгo fi ще двox лpyзiв вислaв
вiддiл УПA нa poзвiдкy. Biн непoмiтнo вiЙruoв лo тaбоpy uеp[в]o.
ниx, пpoдеplЦисЬ чеpез .Фn pядu oхopoнl|иx рвiв i вapry. B тaбopi
дiстaвся дo кoмaндиpa' скaзaв Йoмy, щo вiн i нeвсличкa гpyпa
JпoдеЙ, щo [з]ноtoдггюя недaлечкo тФpy, ttе рбtm<и чrpвo}|ltх
пapтизaнiв i щo вoни хoчyть пpилyчитися дo табopy. 3aки кo.
Ir{анд}rp зopiенryвaвся в чoмy дiлo, Хмiль вис.гpiлoм з нaгaнa дав
3нак }Ialшoмy вiддiлoвi, Й цеfi в тy митЬ нaскoчив нa непpигoтo.
Bаниx }ra тaкиЙ oбopoт спpaви чrpвo}lиx. Caм Хмiль, yтiкaюни,
yнеtшкiплllвив бoльulевиЦькиЙ скoрстpiл i шдaсливo вrpнyвсЯ дo
свoih. lleЙ бiЙ щшtiс неабиякi yспixи пoвст:lнцяl't] знищеtlo пaрти.
зaнсЬкиЙ тaбop, захoпле}lo кaнЦеляpiю штaбy, здoбyтo бaгaтo
збpoi f, амщiцii, вiдби.гo нагpaбовaнe в селя}l мaЙнo, пoнад Ф чеp-
вoниx вбитo, a 30 paненo. oднoi бoльurевицькoi флячки нa yк-
рiiнськiЙ землi менiше, a всe заBдяки вiдваxнoмy дpyгoвi Хмaлleвi.

Hoвiтнi гaЙДaшaки

B нoчi мi>к 24 a 25 неpвня ц. p. вiддiл пoвстaнцiв poзкиtlyв
зaлiзничниЙ цrляx мi:к Heмoвичaми fi Мaлинськиlt{, a сaм зpo-
бив у лiсi зaсiдкy. Hад'ixав пoiзд, вщеpтЬ нaлaдoвaниti збpoсю.

I
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a}ryнiцi €ю тa всякlttvrи пPипaсaми. B двox вaгol{aх ixaв каpa.
тельниA нiмецькиЙ вiддiл IIytII пoнaд l50' щo вrpтaвсь з пoгpo-
мiв yкpaiнськoгo }raсrлення. ПеpеД poзpyшeни}l тopoм пoiзД
спиtlивсЯ. Hе вспiли вiдчинитись пвеpi в в:lгoнaх' a вже хopoб.
pиfi сoтенниЙ Ярмa з дpyгим тaким жe oдчаfiдyxoм ,[opourем
вскaкyютЬ y двa пеpuli скрaю вaгoни Й гaтaть нaвмaння фiн.
кaJ{и пo poзiспaних нiмцяx. Kpик, зoЙки' пpoкльони, мeryшiння
Й темнoтa як пiд зе}lлею. A фiнки нe вгaвaють. Ще xвилинa Й
нyти тiльки xpипiння кoнaючIlx i стoгoни pанених. Яpeмa з
flopoшeм' як Гoнта з ГaлaЙДoю в Умaнi, пo кiстки в кpoвi зaЙ.
мaнцiв бpoлили. Ярмa нaxиJIя€ться щe дo пiвlкивиx нiмцiв,
шoб пoзбиpaти здoбyry збpoю' зaбyвaюни пpo небeзпекy. t тyг
paнить Йoгo нiмецькa кyля. Biн все )к тaки нaбиpar uiлиЙ
oбермoк МП Й пiстoлiв тa, вхсе зoвсiм oбезсилениll, пaде нa
pyки лpyзiв. Це вхсe вДpyге пpoтягoм двox з пoлoBl{HoЮ мiсяцiв
Йогo pанонo. l]opotш тaкoж paнениtl тoi ж нoчi, тa Йoгo paнa нe
гpiзнa. Ha тaкy вiдвaгy, зaвзяття тa сa!иoпoсBятy MoжyтЬ
здoбyтися тiльки тi, кoтpi бopються зa сBЯry спрaвy piднoго
t{apoдy з вopo)ких кaидaн, кoтpi гopять жaдoбoю чl|I1У II\лЯ
Бaтькiвщини, кoтpi е спpaвжнiми нapoдtll{рtи гrpoяМи.

У пеplшoмy вoгнi
Ta нr лиrце пooдинoкi Люди, aле Й цiлi гpyпи пoвстaнцiв

вкpивaЮть себe геpoЙсьKoю слaвoю зa свoi небyДеннi вчинки.
Bиtuкiльнa пoвстa}rЧa гpyпa, пiд пpoвoдoм Циганa, Bиpytшилa
l8. vIIl. ц. p. нa впpaBy зaсiдки. Bпpaвa пoлягaлa нa тoмy, щo
чaстинa гpyпи мaлa зpoбити пpoбнy зaсiдкy (мiхс Biлькoю i
Япoлoттю), a дpyгa чaстинa пoпaсти в неi. Poзтalцувaвшись,
..зaсiдкa'' чrкaс нa ..вopoгa''. Tимчaсoм пpипaдoк спpoBaД)кy€ в
пpoбнy зaсiдкy пpaвдивoгo вopoгa - 2 aвтa нiмецькoi )кaндap-
меpii. Пpoбнa зaсiдкa пермiнкютьсЯ B пp:lвдивy Й б'е нiмцiв' пo
всiм недaвнo вивчеl{иlt{ пpaвилaм. Hiмtti вpoзтiч. Мoлoдi пoв.
станцi, щo тaк не)кдaнo пepемiнились з виrшкiльнoi гpyпи в
пpaвДивиfi бoЙoвиЙ зaгiн, б'ють без милoсеpдя пo нiмцяx. Iх
пеpшиЙ бiн, цr iхнс вoяцьке xрЩeння! У вислiдi звiryе геpоllсь-
киЙ Циган: 

.....бilt тpивaв 45 хвилин. Hiмцiв poзбитo. B.гpaги вo-
poга: 19 вбитих, були Й paненi, невiдoмo скiльки. 3лoбyтo: 3 кy-
леМсти, б Мп - i 6 пiстoлiв, 7 кpiсiв, 15 гpaнaт, пoнaд 9Ш0 aму-
нiцii, 35 л бензини tl iн. Cпaленo 2 мaшини. Bлaснi втpати -
вис.гpiлено 600 шт. нaбoiв. Cтpiльцi всi :кивi li злopoвi. Хлy
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д:UIЬrшиx нaкaзiв''. Taк вotoс нaшa виurкiлЬнa мoлoдь, щo дBa
тижнl тoмy взялa пepцIиЙ paз в pyки бpoю.

Hе oдин гepoЙськиЙ I{игaн з lt{oЛoдимIl oдчaЙдyxами в нa-
цIllx pядax.

Hе oдин геpoЙ виpoстae в УкpaiнськiЙ Пoвстанчif, Apмii,
piпнiЙ Apмii yкpaiнсЬкoгo нapoдy. A нapoд, щo в Йoгo мaсi poс-
ryть гeрi, мo:tсе спoкiЙнo дивитися B свo€ мaЙбутне.

M. Лшuч

Iнл<. II. Беpeзюк

Biдoмocгi 3 пpaктикl!
пiдpшrик pобiт

B yмoвax пapтизаllсЬкoгo спoсoбу вrдeння вiЙни знaння ви-
бухoвoi пpaктики € дoкoнeчHс дЛЯ кoжlloГo вiЙськoвикa. oднo-
чaснo з циli' lr'yсятЬ oзнalioмитися Й iнtui грyпи лЮдеtl, щo спiв.
пpaцюютЬ з вiЙськoм (бoiвки)r.

oзнaЙoмивrцисЬ пoпеpсдttьo з oснoвами пiртеxнiки, виникa€
пoтpебa пoясtlитl'' як пpаBиЛьllo opгaнiзyвaти пiдpив oб'rктy,
викopllстoвyючи всi теxнiчнi тa мiсцевi мoxливoстi.

I. Шшиювка дo пiдplвy

oДеpжaвurи завдання вiд кoмaндиpa, нaчaлЬник пiдpивнoi
кoмarrдrr передyсiм lt'усить знaти дстaЛьнo oб'скт, якиll тpебa
зipвати. .[ля цьoгo BисиЛаrться iнж[e]неpнy poзвiдкy, цro po.
бить тoчниЙ oпис дztнoгo oб'екry (мoстa' бyнкеpa, бyлинкy) i спс-
цiaльним звiдoмлeнням iнфopмyс fioГo пpo xapактеp булoви. B
oснoвy poбoти iнхс[е]неpнoi poзвiдки, щo вiднoситься дo пiд-
pивy' вхoдитЬ гoлoвниltl чи}loм дtзнaтися:

а) з якогo матеpiaлy збу.ЦoвaниЙ мiст, бyпинoк,
б) хapaктеp сl,lстеt!,tи пiдпоp.
в) системa скpiплення,
г) xapактеp пoзeмrлля llавкoлo цЬoгo oб'€к.гу (зpуvнiсть

пiдхoду т.a вiлстyпy).
3вичaЙнo беpуться дo yваги i зaгaльнoвiЙськoвi пеpедуl{oви'

щo вiднoсятЬсЯ дo звичaЙнoi poзвiдки.
Haчальник пiпpивнoi кoмa}rди, як i кox<ниЙ пiдpивник, пoбр

з}lаючи' Щo длЯ тoгo, щoб успiшнo висaдити в пoвiтpя спopyдy.
llеoбxiднo pвaти голoв}Iим чинoрr системy пiппop та деталi. щo
зB'язyютt спopуду, - oпpацьoBye плaн пiдpивy.
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Маючи пepeд сoбoю звiдoмлeння iн:к[е]нepнoi poзвiдки,
нaчaлЬ}II{к встaнoвлlo€, скiльки мaе бyти вoгtlеBиx тoчoк' тoбтo
скiльки лaдyнкiв (зapядiв) трбa пpигoryвaти. Bеличинy ладytl-
кiв виpaxoвуeться пiсля пoдaниx вiдoмoстеЙ iн:к. рзвiдкoю пpo
тoвщинy пiдпopи чи стiни. Пpиltмaeться дo yвaги' uro пpи пiд-
pивaннi деpeв'яниx пiдпop, як i взaгaлi дrpсB'яних стiнoк, бe.
pетьсЯ дo yвilги дiaмещ (пpoмip) стoвпця. Бo дiaмeтp стoBпця,
пiднeсениll дo Kвaдpaтy - oзнaчaе, скiльки пoтpiбнo тoлy дЛя
пiдpивy дaнoгo деpевa. Kaжемo ..тOЛ}'', бo дo ньoгo пoки щo
пpиpiвнtoсмo яkiсть iнtшиx BP. Haпpиклад: дiaметp сoснoвoi
пiдпopи пiд мoстoм бyде 30 сМ' тo 302, aбo 30 x 30 = 900. Цеfi
дoбyтoк oзнaчar кiлькiсть пoщiбнoi вибyxoвoi pечoвиtlt{. Пipoк-
селiнa, мелiнiт (пiкpинoвa кислoтa) мaютЬ тaкy сaмy cиЛy, Як
тoл, i пoдiбнi пo xapaктеpy ДiЙ, тoмy ними цiлкoрr мoжнa зa-
мiняти тoл. ,Цля зaлiзниx стoвпцiв тa бaлoк беpеться в тaкиЙ
caмиIt спoсiб Bиpaxoвyв.lння, тiльки BP бpaти в десять paзiв
бiльtше. .[ля твеpДoi пopoли деpeв бpaти BP нa пoлoвинy вiд
звичaЙнoi. Кoли пiдпоpa pветься свеpдЛoвиIt{ (бypaвим) спoсo-
бoм, тo BP беpеться в десятЬ pазiв менtше. Taкoхс, взявrци пiд
yвaгy фopмy peнetl' щo пiдлягaють пiдpивy, кopисryЮчисЬ пo-
пеpеднiми вкaзiвкaми, _ гoтy€tvto Лaдyнки (заpяпи). Cтвoplосться
пiдpивнa Koмaндa, yчaснI{ки якoi poзбивaЮться нa нoмеpи, i
кoхсниЙ з }Iих пoпеpoдtlьo знar мiсцс своеi Boгневoi тoнки, тoбтo
мiсця пpив'язyвaння зapядy. Цеlt метoд бyле opгaнiзoвaнo пiд-
гoтoвлениЙ i  бyле звaтися гpу п o ви м с п oс oбo м.

П. Bшкorrаrшя пiдpIвy

Bсi yнaсники пiдривнoi Koмaнди I{есyтЬ свoi зapяди i пpи.
в'язyЮтЬ свoi зapяди дo пpизнaчeних мiсць пo кoмaндi: ..Пpи-

Лaднaти''. 3a цieю кoрlaндoЮ Йде кoмaндa: ..Пpигoтувaтися''. I{е
oзнaчaе, щo кo)t(ниЙ пiдpивник вкЛaдa€ 3aпaлЬнy тpyбкy лo
зapЯдy, a кiнсt{ь ii беpе пiд двa пaльцi в лiвy pyкy дo зaпa.
JIювaння. oдин сipник гoЛoвкoю пpиKЛaдa€ Дo пopoхoвoi сеp.

цевини бiкфopлoвoгo utнуpal Двa сipники пpo зaпaс беpе в гyби'
a кopoбкy вiд сipникiв дерх(ить в пpaвilt PУui. 3poбивurи це, вiк
diдпoвiдaе: ..ПеprшиЙ e'' (кo.llи це пrpшиЙ }loмеp i т. д.). Пo кo-
мaндi: ..Boгoнь'' пiдpивник lltвидкI{м пopyхoм пpaвoi pyKи тpе
кopoбкoю сipник, щo гoЛoвKoЮ Ле)кить нa сеpцrвинi бiкфop-
дoвoгo шItlypa i, секyндy пepесвiдvивlltиeя, щo цlнyp гopl{ть -

тiкar геть. Koли пеptшиЙ сipник I{е запaJIить пopоxoвoi сep.
цевини, тo виllмaе з poтa дpyгoгo. Мoхснa вдaтися i Дo тр.
тьoгo, aле щoб цЯ пpoцедypa Фив:UIa не бiльtше 7-8 сeк', бo' як
пpaвилo, з:lпzulЬнa тpyбкa мyситЬ мaти 50-Ф см (без пoвiльнoгo
гopючoгo ruнypa), тo нa пepiвipкy якoстi гopiння мo)t(нa дaти
oднy десятy цЬoгo нaсy. Бaгaтo зpyннituиfi i певнirциЙ мi.
неpськиfi спoсiб пiдpивy, - тyт вoякoвi не пoтpiбнo втiкaти
вiд мiсця вибyхy, бo тут кaпсyль.детoнaтop зapяДУ poзбивaс
yдapник, спipaль якoгo зipвaв пiдpивник зa дoпoрtoгoЮ дoвгoгo
шнypa чи якoiсь пaлицi. Мoхснa вклaдaти зaбезпечник, щo
спI{paтиметЬся нa дерв'яниfi стoвпчик в мiнi i вiд зoвнitцньoi
сили (сили кoлесa пoтягy чtl гyсяtlицi тaнкy) тpiскae цeЙ
стoBпчик i пpyхсинa, не мaючи забезпечeння, зpивaeться. Цi
спoсoби с сyтo мiнеpськими i безпepеннo - нaЙвигiднitцими,
oсoбливo в oнiкyвaннi якoгoсь тpaнспopтy' aле пoтpeбyють
oсoбливo великoi oбеpехснoстi, бo кoхсниЙ зaЙвuЙ pyx неoбe-
pr)кнoгo Boякa мox(r спpичllнитпся дo нецlаснoгo випaдкy' a
пpи цьoмy Дo зiпсyп.я спpaви. Bикopистoвуюvи Дoсвiл мiсцeвих
пiдpивiв в УПA, мo)кнa pекoмендyвaтI{ дo мiнepських вибyxiв
Bживa}rня poсiЙських гpaнaт (pепaнoк), пoЛьськt|x гpaнaт (pe-
пaнoк), бo вoни rKспЛьoдyють пiсля вI{pивaння зaфзпечI{икa з
кiльцем, a тaKo)t( нiмецькoi гaндгpaнaти. Пoпepедньo oбЛo)китt{
гpaнaтy Лaдyнкoь{ BP i тaкoж бyти oберхсним.

[[e кpaщиЙ i ефeктoвнitшиЙ eлeктpичниЙ спoсiб пiдpивy,
aЛe дЛя Цьогo пoтpiбнo мaти зaмiсть кaпсyля _ детoнaтopa 8 -
спецiaльниfi елeктpoдетoнaтop' елeктpичнy магiстpaль пpoвo-
дiв, aбo т. зв. сепapaтннIt електpoпpoвiдник (в oднoмy кaфлi
двa iзoЛЬoвaниx мiдних дрoти), тa пiдpивнy мaшIинKy' щo дae
стpyм пМ. пМ бyвaють кiлькox типiв: пМ l' щo дa€ стpyм }Ia
5000 м i сxoхсиЙ нa нaстiльниЙ телефoнiнниЙ aпapaт з рyчкoю.
пМ 2' щo дae стpум нa 3000 м i ПМ 3 _ 2000 м. Кoли немаs
ПМ, тo стpуt'l мo)кнa дaти звичaliнoЮ киlшенЬкoвoю лiхтapкoю.
[I{o сгoсyстЬсЯ гoди}Iнllкoвtlх зaмикaтелiв (електpинниx тa
мexaнiнних) _ тo ниI\,tl| кopt{стaтися мoхсе фaxoвиli пipoтехнiк.
У цьoмy випaдкy, як i взaгaлi в yсiЙ вибyxoвili спpaвi, зaбopo-
няеться сyвopo бyль-шo експrpиIvtентyвaти' бo це пpи[з!вoдигь
дo жaхЛивих нaслiдкiв, тa ll спpавa це дaлекo вхtе не.нoвa i пpo
всс цс мo)кнa дiзнaтися y фaхoвoгo сaпеpa-пipo.гrхнiкa.
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IП.3aхoшr oберrшoстi

Bикoнyюни пiдpивнi aкти, кo)t(ниЙ кoмaндиp }ryс}rтЬ знaти.
щo вiн oсoбиcтo пoвинен ryфyватися пpo дoЛю пiдpивникa пpи
poбoтi. Тoмy веoбxiднo пеpед Bислaн}rям нa пiдpивнy pФoтy ше
paз пoяснити пpaBилa oбxoдхtення з вибyхoвими pечoвинaми ra
ще paз пеpевipити кop}rстyвalr}rя зapядами тa зzlпaлЬI{ими тpyб-
кaмrr. 3вa:rсaючн нa Це, пipoтехнiк мyсить знaти oс}|oвнi пpa-
вилa oбxoдxеlltlя з BP тa сувopo дoтpl{Мyвaтися ix. Гoлoвнiuri
з ниx:

l. Cклaд BP мyсить бyти poзмiщениЙ даЛrкo вiд lt<итлoвиx
бy,пинкiв тa пoстoiв.

2. Первoзити BР oкpемo вiд iнtших вaнтax<iв.
3. Kaпсулi тa зaпaльнi тpyбки, a тaкoж детoнyючиlt шнуp

в'rзти oкprltto вiд BP.
4. Бiля склaдiв BP тa бiля зapялiв tlе кypити.
5. Бiля циx склaдiв зaбopoнясться викollyвaти ЯкyсЬ ме.

xaнiuнy poбory.
б. Кoли зapяД. пiсля зaпaлy не вибуxae, тo пiдхoдити дo

нЬoгo мo;rtна лише vерз нaЙменьtuс l0 xв. пiсля зaпa;lювaння i
тo oднiЙ oсoбi (не кoмaндиpовi).

7. Пipoкселiнy пpи пеpевoзках зaв)кди з}roчувaТи.
8. BP нaкpивaти вiд дoщy тa сoняч}toгo пpoмiння. oсoбливo

вiд'емнo Bпливa€ вoгкiсть нa aмoнiти, бiкфopпiв шttyp тa пo-
вiльнo гopюниЙ tuнуp.

9. 3apяди' пpo якi сумнiваемoсЬ' Чи Bo}tи вибухнуть Пpи po-
бoтi нс викopистoвyвaтrti a знищyвaги нrвеJtичкиМ дtlбpиI\' зa.
pяllo}v', з дoзвoJly кoMaHдиpa вiддiлу в дa.llекoмy мiсцi.

l0. .Цо склaдy BP та дo мiсця вибyхy зaбopoняеr.ься пiJl.
хoдити oсoбaм не пoKJIикaI{им До вибyxовoi pобоги.

l l. Лапуlroк BP тa зaпaлЬнt{ки дoзвoJtЯетЬся tloсиIlt Jlиll. lе
пipo.lсхнiкaм i r.o нa vас оpгaнiзauii вибуxу.

12. Cipники) щo вж}tваЮтьсЯ дo t}()г}leвol.o спoсoбу зarlaJtlo.
BaннЯ мyсять бути дo цьot.o нaсу ttев;кивaнi.

l3. Зaпaси зapяДiв тa зaпaЛьникiв зa.ltиrцaги дaЛrкo вi/t t"tiс-
ця вибуxу, щoб зaПoбiГти випaДкoвoмy вибуxoвi пo детонaцii.

14. Пiд чaс гpoМoвицi вiдкладaти вiддaлiк вi/t себс всi зa-
пaJlьники 1a кaпсyЛt.

Aнmill Ctсrля

Caмooбopoнa дiе
Hapoд встa€ y влaснiЙ oбopoнi пpoти кaтiв - нaiзникiв.

Maлi, стapi, дiвчaтa, мoлoдицi, бa Й стapi бaбн - всe беpе в py-
кt|, щo пoп.UIo пpoти нiмецьких. пoЛЬських тa бoльшевицькиx
бaнд, щo' нeрIoв y змoвi, зaвзяЛися нaс винищити.

Укpaiнськиtt нapoд витpи}|yr свoЮ oстaннЮ пpoбy пеpел
вiльним деpжaвниtvt )t(иTтяl.{. I витpимye ii знaменитo. Бo нe
тiльки oдиницi, пooдинoкi пoвстaнцi беpyть сьoгoднi yчaстЬ y
бopoтьбi, алe Й цiлi мaси, весь нapoд. Це вхсe мaqoвa вiЙнa, якa
в нarцiЙ iстopii мaлa мiсцe зa Хмельниччини, зaвеpшIивцtись
тoдi пoвнlrм yспiхoм. МiльЙонoвi Maси, зaпaЛенi фанагизьtoм.
вipoю y веЛикy iлею, зi гpyть зaлiзною мiтлoю з ЛицЯ землi всс,
щo тlльки стaнс lм нa шляхy.

Цс oднa з пpичиrr, чot',ly Bopoги нarцi в пaнiцi, нeпевнi кo>кнoi
свoсi гoдини. Це oднa з причиl{, uoмy нiмui, виiжджalочи в тсpен
нa Лoви лЮдеlt дo Hiмeччини, веpтaЮтЬся звичallнo бсз людеll,
без кiлькох фiнoк ни кpiсiв, a Дrхтo з paнoю aСю t{ без лytшi.

Biзьмемo, нaпp., с. Б. (Гощaнськиtt patloн). Tyr., як i скpiзь'
нapoД злiквiдував мiсцевиx нiмецькиx i бoльrцсвицьких аr.енгiв.
oдин з al.ентiв yт.iк дo Piвнoгo i спoвiстив пpo це нiмцiв. Hiмцi
пpиixaли в с. Б. двol.,ta Тягapoвиl.,tи i oдним лrгкиt.4 аBтaМи.
Пoчaли ЛoBити ;lюде1l. Hаpoл з влaсноi i lt iцiaгиви зopl.attiзy-
вaв сaмooбopонy. Ha дoпot.,toгy пpибулtа се.llЯHи сyсiлкiх сi.п.
oзбpoiлись, x,гo чиtr' мaв. Пpи шлЯхy, lцo Hиt't мaли ixаги нilrlli,
сеЛяtllt зpoбили зaсiдкy. Aле бoю t\,tal,l)(е не бyлo. Hiмtti, по-
бaчивrци oзбpoeниx людеЙ, вгiкли. Cеляни siДбИлИ l0 oсiб.
якиx нiмцi зЛoвиJIи Й хoтi.llи зaбpaти з сoбою.

Пoвеpтaюvись нaзaд' Легкr aвтo тpoxи вiдстaлo в лopoзi.
Haпpoти Йrшoв мoлодиll xлoпець. Biн спиHив aвrо i, зaмi-
pивlllисЬ нa нiмцiв пiстoлстoм, скoмaнДyвaв - ..pyки в гopy'..
Illoфеp хoтiв бopoнитись, oднaче впaв вiд влyчtlогo висгpiлy
мoлoдoгo пoBстанця. Hiмець.стapшинa Kи}lyв ЕмПi i пiднiс
pyки вгopy. Пoвстaнець lioгo oбеззбpoiв i звiльнив. Hiмець,
пoбоявrшись кapи зa те, щo дався poззбpoi1ись' хoтiв викyпиги
збpoю в пoвстaнця зa,lвa зoлoтi гoдинникl{. Aле повсraнець
зoлoтa не пpиl{няв' кaжyчи: ..Mи, вoяки Укpaiнськoi Пов-
стaнчoi Apмii, не зa }ta)киBу, a зa yкpaiнськy деpJкaвy бopемtlсь.
ll тoмy збpoя для нас tliннiura, нi:к зoлoтO''.
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Ha пpyгнЙ день нiмцi знoвy пpиix.Ulи в те сaмr селo з бlль.
rшими силaми. 3лoвили oднoгo xлoпчинy' мiсцeвoгo пaстyха'
якиЙ не вcтиг втiкти. oдин нiмець вiв Йoгo дo asтa. Paгioм
xлoпeцЬ oбеpнyвся i вдapив нiмця гoлoвoю в :lсивiт. Hiмeць
yпaв i спеpелякy втpaтив пplтгoмнiсть. Хлoпець це вllкopl|ст.lв
. зaбpaв y нiмця мaIшинoвиfi пiстoль i втiк. Hiмцi пoкинyлlr
селo, нiкoгo нe зJloвt|вцrи i втpaтивши oдин мalДи}|. пiстoль тa
lцicть мaгaзинiв з нaбoями.

Taкi випaдки ми зyстpiнarмo скpiзь. Taк бopeться yкpaiнсь.
к}rЙ нapoд за свoю деp)taвy' зa свoe життя нa свoiЙ вiльнiй
землi. Пермoгa пеprд нalrrи. Ii зaпeвняс yкpaiнськa збpoя в
pyкax геpoiннoгo yкpаi}lськoгo нapoдy.

Ig нauпnс fu

Г. Яpocltавеtlxo

Бiй пiД llnпшцяlll

Укpaiнський нapoд - oдин iз нaЙбiльш свoбoдoлюбних нa-
poДiв, aлс саIr{e тoмy вiн спoкoнвiкy вепс зaпeклy бopoтьбy з
yсiмa iмпepiaлiстaми-пollевoлювaчaми. Пеpeмoгa пiд Пилявця.
мtl - oдIIн iз гepoivниx мoментiв бopoтьби з пoльсЬким iмпepla-
лiзмoм, якttЙ, як i сьoгoднi, тaк i тoдi не xoтiв зpoзyмiти, lшo
Пoльщa iснyвати мox<е тiльки нa свoix етнoгpaфiнних земляx i
щo всякi Йoгo зазiхaння нa зeмлi Укpaiни нi в якoмy випaдкy }|е
пPoидyгь бсзкapнo.

Це бyлo paнньoi oсeнi 1648 poкy. Pевoлюцiя Хмельltицькoгo
спaJlaxнyлa в yсifi Укpaiнi i пiсля вrличaвЕx пеpе}.roг нaд Хoв-
тими Boдaми тa пiд Koрyнем вce гpiзнilшe рoзгopялaся. .Цвi
apмii пoльських iмпеpiaлiстiв poзтaшyвaлись нa Boлинi, нa пiв-
денниЙ сxiд вiд Koнстaнтинoвa' недiUIекo вiд села Пилявець.
щo лежить над Iквoю. Ha чoлi oднoi aрмii стoяЛи кopoннi кo.
мiсapи - 3аславський, KoнrцпoлъськиЙ тa oстрpiг, яким Хмель.-
ницькиfi дaв дoтепнi нaЙмення: ..Пеpинa'', .,,f,,итинa'', ..Лaтинa'l.

нaтяKzltoчи нa в€ликy пещенiqть 3aславськoгo, мoлoдicть i бpaк
лoсвiпy Koнецпoльськoгo i нещидaтIry дo вlЙськoвoto дiлa книхс.
нy мyлpiсть oстpopoгa. Дpyгy apмlю oчoлЮBzlв Ярмa Bишне-
вецькиR, лютиil кaт yкpaiнськoгo нapoдy. Kpiм циx гoлoвaчiв.

бyлo Щe чимaJIo мet{цtих пaнят (7 вo€вoд, 5 кaштeлянiв, lб стa.
poст), з яKиx кo)кеtl xoтiв кoмaндyвaти, i нixтo слyxaти: ..I{o

пaнек, тo хцял биць гeтмaнек'' - пo слoвax пoлякiв, сyчaсни.
кiв бoю. 3aтe :к вiЙськa бyлo нимaлo: 40000 Pсгyляpнoгo тa
210000 слy:кби. Tpебa знaти, щo пoльсЬкi iмпеpiaлiстt{, пеpe-
вaI(Ho великi пaни, нr },toгЛи oбiЙтися бeз слyг тa вигiд нaвiть
нa пoлi бoю. ..Bибpaлиcя пaнeнятa нe тaк iз зaлiзoм, як зi сpiб-
лoм i зoлoтoм, з цiлoi Пoльщi пoнaвoзилl{ стoлoвoгo пoсyдy'', _
пиtllе сyчaсник бoю. Певнi пеpeмoги Й бaгaтoi здoбичi, спpaв-
ляли щe пеpeд боeм гyvнi бeнкeти. MaЙxсе кo)Krн iз ниx бyв
тiеi лyмки, як свiдчaть пoльськi iстopики, щo .tдля кoзaцькoгo
мoтлoxy шкoдa fi збpoi' вистaчилo б нaгaiв тa кaннyкiв''.

6 веpесня пepедoBиЙ пoльськиЙ пoлк пiд пpoBoдo}r Koнец.
пoлЬсЬкoгo тa oстpopoгa пpистyпив пiд Koнстaнтинiв. Ko.
зацькa зaлoгa пoкинyлa мiстo i вrдсryпилa дo xмельницькoгo.
[teЙ пеpIшиЙ yспiх спoвнl{в легкoвaх(ниx вo:кдiв oдвaгoю, i вжe
8 веpесня тoЙ сaмиЙ пoлк вt|pyшив пiд кoзaцькi пoзицii пiд
Пилявцями. Йoмy вдaлoся мaЙxre бeз нiякиx тpyднoщiв вiд.
сyнyти кoзaкiв' чим пaнствo, не пiдoзpiвaЮчи пiдcтyпy' знoвy
Дyxtе втiruилoся. Aле тiшитися, як oпiсля виявилoсь, бyлo
нiчoгo: хoч кoзaкiв oдсytlе}lo' aле нoвi пoзицii, щo ix зaЙнятo,
бyли зoвсiм нeвигiднi: нepiвнi, перpiзанi стaвoрt. з дoлI{нa}tи тa
гсiфовинaми; бopoнити oбoз бyлo нeмoжлl{вo. Xмельницькиfi зi
свoiм вifiськot"t стoяв пo пpaвo!,ty бoцi Iкви i нe дaвaв пo сoбi
знaти, щo пригoтoвляетЬся дo нaсryпy. Цe iмпеpiaлicтiв тaкoхс
пiдбaдьopювaлo. Poзтaшyвавtllись' вoни негaинo кtялt{ся зпoбy.
вaти перxiд нepeз Iквy. Пiсля кiлькaдeннoгo бoю' пiд oбстpi.
лo}| тя)ккиx Koзaцьких гapмaт, пеpепpaвилI{сЬ Eol{tt нa дpyгиli
беpiг.3aвзяття вifiськa тpoxи впaлo, бo втpaти були неaбиякi,
aле нaмiрy взяти зaмoк, де стoялa гoлoвна квapтирa Хмель-
нt{цьKoгo, вotlo Bсе хt тaки нr пoки}lyЛo. Tа перл тим нaстyпoм
бaгaтo IЙ vaсy зaбpaли нaрaди, чи зaлицIити ,ЦopoгoЦiнни],t oбoз
в тoмy сaМoмy мiсцi, чи пеpенrсти в iнtuе. Хoч це llе мor.лo
цopl{с}ro чи Hекopиснo вплинутt{ нa xiд бoiв, пaнствy бyлo лyхtс
тя)ккo' xoч нa oднy хвилиlly' poзлyчатl'сЬ з пеpинaми. зoлoтиM
пoсyдoм, i нapaлaм, мaбyть, взaгaлi не бyло б кiнця, кoли б
Хмельницькиli вивевши l3 вepесня своe вiЙськo' tlе вдaрив нa
Bopoх(иЙ тaбop. Biн сaм керувaв бoем' i Koзaцьке вiЙсЬкo
спpaвдi билoся xopoбpo' Бeзлiч пoльськoi кiнoги зaги}l}'лo в
тoмy бoю, силa i[ пoтoпилoсь в Iквi тa в стaBy. Bесь шляхегсь-
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киR зirпlur pаптolr' зник. Tpивoгa oxoпилa iмпеpiaлiстичне вiЙсь.
кo oсoбливo тoдi, кoли нa ньoгo вдapилl' кoзaки пеpео.Цягнутi.
Bиpiuleнo пpипинити бiЙ, вiдвести oфз дo Cтаpoкoнстaнтинoвa.
a нa дpyгиЙ дeнь пiд пpoвoдo}' BишнeвецькoГo Bдpyгr пoчaги
нaсryп. Aле в тaбopi пpo нaстyп вxtс ll нixто не Думaв. 3ас-
лaBсЬкиЙ' KoнецпoльськиЙ i oстpopiг, спaкyвaBшисЬ, пoкинyли
вiЙськo, згoдo}l пoч:UIи втiкaти цiлi vастини. Bози, гapмaтиr
пpипaс кидiUIи нa мiсцi aбo нa шлЯх:lх чи пpи перeпpавax. oДин
iз пpoвoдиpiв iмпсpiaлiстичttиx вiЙськ писав пpo цю Bтечy таке:
.,Бiхraть y свiт yсi, i я з ними бiхy, сaм не знaю кyпи. oб Bислy
зa цеи чaс в)l(е деякi oпеpлися''. HiмецЬку нa€}'t}ly пixoту, шo ii
пoЛЬсЬке вiЙськo взялo з сoбoю в бiЙ, кoзaки вr,tТяJIи тoдi дo
нoги. 3дoбичa' щo пoп:UIa в кoзaцькi pyки' бyлa безцiннa:
тисячi вoзiв нaвaнтaх(е}ll{х piзним дoбpoм, зoлoтo}'' сpiблoм тa
iнrцими кolllтoB}rими pечами' безлiч гapмат тa силa iншoi Фpoi.
Cуvасник бoю пoляк М'яскoвськиli пиuJе: ..Taка пaнiкa oxo.
пилa нaших, щo дoкl{ кoнi мoгли чвaлorr,t бiгли''. I{iею пеpе-
мoгolo yкpаiнськс вiЙсько дoкaзaлo, шo з yкpaiнськиl.,t нapoдol.'
кpаще iмпepiaлiстaм не гpaТись, бo це oгoнь, яKиA t.,to}(е дy)ке
сильHo пoпскти ixнi загpсбyщi pyки.

БozОaн Bуcенкo

Укpaiнськa пoвстaнчa apмiя Дi €

Геть зaйманцiв!

Укpaiнськиl l Hapoд випoBiв безпoщаднy вi lrну мoскoвсЬкolvly
й нiмецькoму iмпеpiaлiз}la}-l '  щtr звiрськими спосoбaltи i lовt'o
гнoбили Та rкспJlyaTувaли l lоI.o пi l l  кo;кнtl l ' t  oI JIЯl lом. Ha t lкl
сBЯщенlly вiЙну виlttuла Укpaiнська Повс.ганчa Apr-l iя i  вrlиtь
зa[Й]нялa свoiми дiями rultpoкi пpoстopш Укpаiни. Pяди УПA
poстyтЬ з днЯ нa день. Ще вvopa тiльки де-нe-дс дiялlt l laлi
пoвстaнчi заt.oll[t' без ми.lroсеpдя шapпaЮчи lla кojкнoму кpоui
нiмецьких тa l,roскoвсЬких нaiзt lикiв, а сьol.oднi в;ке чltс. ltеt l i
Гpупи BиtlJKoJIен}rх i лoбpе oзбро € l i t|х пoвстaнцiв ку.l lяtr lи i

бaгнетaми Bип}lсyЮ.гь Ha спtlHах сталiнських i г i .глсрiвськнx
нaЙмtrтiв вiдвiчнс i твсpле пpaвo yкpаit lськot.o нapo/ly нa lta-

нyBaннЯ y свoiЙ xaтi. Гpунr пiД ноl.aми заf, lмaнtl iв oсoBусl.Ься,
пеpсд ним}| стaе l.либoка пpipвa i неминyна зaгибiль. Гi lлср i

Cгaлiн вr,til{aгaЛи вiл yкpaiнuiв }lе пoвстaння свoбoдoлюбивoгo

нapoдy, не геpoЙськoгo збpoйHoгo Чинy' a пoслyхy i paбськoi

пoкopи' oпльoBaння влaсних нaцioнaльних iдеaлiв, пoтorrтaння

нaцioнaльнoi честi Й гiднoстi, зaпepeчeння влaснoi iстopii, ..Ta

t|е так стaЛoсЬ, як бa)кaЛoсь''. УкpaiнськиЙ нapo,Ц Bстyпив нa

шляx piшyнoi збpoЙнoi poзпpaви з зaиMaIrцяMи i не зiffде з

ньoгo, дoки oстaнньoгo зaЙ}laнця не rlpoх(eнe aбo в Йoгo гo-

лoдниЙ кpatl' aбo B ь{oгt{лy.

Ha фporrгaх УIIA

Бopoтьбa УПA квiтчaеться yспiхами. Ha всix фpoнтaх УПA

бoi: з нiмцямll i фoльксдollчaми бiля Устинoвки ()Kитoмиp-

щинa), д9 згинyЛo близькo l30 нiмцiв' бaгaтo paнrнo' a чaсТинa

в пaнiцi poзбiглась, кyДи oяi нссЛи. 3дoбyтo збpoю, xapнi, oДixt.
B бoю в Kaмiнцi (Яpyнськиt{ paЙoн, )КитoмиpЩинa) ця сaмa

гpyпa poбилa цiлкoвитo великиЙ вiддiл чеpBollих пapтизaнlB' a

в-м. Kopoстенi poзopylкилa нiмецькУ полiItiю. B oкoлицях Tpи-

пiлля (нaл Днiпpoм) хopoбpi пoвстaнцi зopгaнiзyвaли свoЮ pес.

пyблiкy, пеpебpaли в свoi pyки aпмiнiстpauiю теpеI{y, зaбсз-

пeчиЛt{ Йoго, не дoПyскaЮчи тyДи анi нiмцiв, aнi бoльtuевиць-
киx пaЕгизarriв. Cильнi пoвстанчi з:lгotlи дiють в Чopнoбильсь.
ких, ЧЬpнiгiвських та Kиiвськиx нaДлнiпpяt{ських лiсaх. B мi.

сяцяx неpвнi i липнi цЬoгo poKy зaгoни УПA первeли кiлькa-

нaДцять пеpемo)кних бoiв з неpвoнимll i нiмцями. Бoльurевиць-
ких пapтизaнiв випиpaюгь Botll,t зoBсil"l з теpеtly таK, ulo тi пеpе-

ttoсятЬся a)к зa пpип'ятЬ.
Пiд кiнець Липня вiддiли УПA poзбили гpyпy чеpBot|иx пap-

тизaнiв МиxaЙлoвa в силi 500 людelt, в сyp:x]Ьких лiсax (бiля

Tеpемнa) на пoгpaниччi Piвенськoi i Kaм'янець.Пoдiльськoi

oблaстеfi. Бiльlце як piк неpвoнi тaбopyвали в Цllx теpенax l

свoiми дl{кt{мt{ гpaбyнкaми непoкoiли yкpaiнське нaсе-ленllя.

Hiмцi вжe двiнi poбилt{ нa ниx нaпaди, uurr нr вдалoсь lМ poз-

бrги яеpвoнnх. щoи*o УПA в piuly.lиx з HиI{и бoях впoвнi злiк.

вiдyвалa бoльцrевицькy зapaзy нa нiltвaниx теpенaх.

40 4l



Ha пiвнiчнoмy Пoлiссi вiддiли УПA, щo тaм дiють, скpiпили
в oстaннЬoмy vaсi aкцiю пpoти чepвoниx. У вислiдi зtlищенo
4 больtцевицькi табopи, здoбyтo збpoю, aмyнiцiю i вiЙськoвi
пpипaси. Piвнoбixснo з oчищyвaннЯIv' теprнy вiд бoльшевикiв'
пoлiськi пoвстанчi гpyпи лiквiдyютЬ безпoщaднo ixнi гoспo-
даpнi бaзи i aгентypнi кyбла, щo мiстятьсЯ псpевaжнo нa
пoльських кoлoнiях. ПoляKи, Щo' кopистaЮчи з нaшoi гoстин.
нoстi, :t<ив5пь I{a нaцJих зеlvtлях' зaгyманенi свoiми веpxoвoдaми,
вислyгoвyють oднoчaснсl Й бoльruевицЬкltlt| i нiмецьким зat.ap-
бницьким iнтеpесaм, вipяни' щo цим спoсoбoм помoltсуть iм-
пеpiaлiстам пpoкoвтrryти yкpaiнцiв, a нa yкpaiнських ."","*
збyдyють Пoльськy деpжaвy. Цю примaнv}tвy, aЛe нездiисниму
мpiю пoльськиx iмпеpiaлiстiв i oднoчaснo вислy)кникiв Мoскви
i Беpлiнa УПA гpyнтoвнo вибивас iм iз гoлoв. ,Ц'oкaзoм мo.lltе
пoсЛy)кити Cтепaнськa Гyта i цiлиЙ pяд iнIдиx бoльruевицькo-
пoльськиx iмпеpiaлiстичних гнiзд нa 3axiдних Укpаiнських
3емляx, щo сьoгoднi не iснyють.

УIIA oхoporrяс )ruffrвa

{'нивa, щo пpo ниx }rе вгaвають кpичaти y свoiЙ пpoпaгaндi
нiмцi i больцlевики' пpoxoдять y теpенax' oxoплениx УПA, зoв-
сiм нopмальнo. Hенаltеpливи}' зaЙманцям пpиxoдитьсЯ тirlьки
слинy кoвтaги нa згaдкy пpo yкpаiнське збiж;<я. Boни Йoго не
дiстaнyть! УПA зал1зним кopдoнoм зaгoрoдилa всТуп yсiм зaЙ-
мaI{цЯм нa yкpaiнськi лани. Пiд oхopoнoю yпA люди я<нyть i
мoЛoтять свoс збiжя<я. [екyли нiмцi, щoб зaхoпиТи збip у свoi
pyки' пoсилaють нa пoЛе пoльськиx наЙмитiв' даючи iм збрoю в
pyки. УПA зaвхди збi:rсжя вiдбивaе, нaгopoджyЮчи сtv'еpтю нa
мiсцi вipних вислyхсникiв Гiтлepa. Бaгaтo тaких випaдкiв нa
Piвенщинi, Лy.tvинi, Capненщинi тa iншиx oкpyгаx.

Ми не сДriпri

У бopoтбi з наiзниками УПА не сaмiтнa. Пopун нсi вис.гy-
пaють дo бoю з нoвiтнiми тиpaнaми пoневoлeнi нapoди Cxoпу i
3aхoдy. Гpyзини, yзбеки, чеpкeси' oсетиt|и вхе сьoгoднi бo-
Pються в pядax УПA, твopючи свoi oкpемi нaцioнaльнi загotlи'
щo в нaЙбли)l(чotvty мaЙбyтньoмy стaнyтЬ нaцioнaльними prвo-
люцiЙнимн аpмiями. Boни пo свoiЙ влaснif, вoлi стaнyли пo
стoрнi УПA' щoб paзoм з ними бopoтися зa здillснен}rя кJIиЧa

..Boля нapoдaм i людинi!'' ЧеpвoниЙ i нiмецькиЙ кaти залили iм
дoсить сaлa зa цIкypy i вoни сьoгoднi пpи кoxнiЙ нaгoдi poз-
плaчyютЬсЯ з }lими. oсoбливo дoбpе взнaки дaBся чеpвo}lи}|
пapтизaнaм геpоЙськиЙ вiддiл гpyзинiв y бoях УПA з бoльrше.
викaМи бiля Термнa (пpо цi бoi згaдaнo вище). УкpaiнськиЙ
нapoд y спiлцi з пo}lевoленими наpoдaМи ствoPить незабapoм
oдин спiльниЙ pевoлюцiЙниЙ фpoнт' пеpед яким }rе встoiть нi
oдин нaiзник, i встaнoвитЬ Тaк бa:кaниЙ дЛя всix нoвиЙ спpа.
ведливиЙ Лaд.

Г. Яpшлавенкo

Укpai.нo' Hegеlro твiЙ стл!

.Ц,звoнить сеpце y кoжIloгo 3 нaс'
Як дзигapи на вежax пoхмypих:
ХаЙ земля гpаr гpiзнo, як бypя,
ХaЙ же кpoв'Ю вмивaеться чaс!
B:rсе кoзaцькиЙ poздмyxy€ вихop
ЛютиЙ xсap боЙoвoi снaги,
Це дзвенiти}rе смrpтю i смiхом
Меч нaд вaми всiмa, вopoги!

Мен слiпуниli i честю i гнiвoм -
Cпpaве.ЦливиЙ, безжaльHиl| сyддя.
Kpiзь зaлiзнi Й пoлyм'янi зливи
Пoнесем Йoгo без вopoття'
Poзxaчнемo катiв oкaянних
I вoгнем ixнili випaлим слiд
I лyнaтиме з poдy y piд
Гopлa слaвa бopЦiв }lездoЛaнниx.

Бo п'eм вipy з ouеfi ми Tвoiх.
Ha pyках нaцIиx встaне[tu] iз гpoбy.
3aцвiте бiлим цвiтoм TвiЙ смiх
Cеpел чopнoгo цвiтy хсaлoби,
Щo зiЙtшoв нa кр}lliаBиx сЛЬoзax
3a вiки тi бездoльнi' фзчеснi.
Укpaiнo, несемo TвiЙ стяг!
Tи вoскpеснеlll' BoскpeснеlЦ' вoскpсCttеtш!
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.TIе д;rя п@ кoвбaсa'' ,.Do Zbroji!'' (.To Аrms!,'),
Аugust 1943, no.2

Thе issue is oрncd with the ordeг of Klуm Savur, UPA сommandеr, on the сel.
ebration of tlю алniversаry of thе libеrаtion of Kiеv by Ukаiniaл troops undеr the сom-
mand of Symon Pеtljurа (August з l ' l9 l9).

Slepan Pеtпv's aпiсle..August 3l' l9l9'' drаws rеaфr's аltеntion to lhе evеnls of
l9l9, whеn the united Ukrаiпiаn troops enteгed Кyjiv.

The aпiсle Ьy М l-'vovyсh entпlеd ..Thе Hеroеs аrc Growing Up'' соnsists of fouт
pапs. Thе first tеIls about one hеroiс episode from the history of Кyjiv duгing the rule
ofPrinсе Svjatoslav Thе Petсhеnigs hаd suпounded the town, but a bravе уouпg mrrn
mаnаged to steаl through thе еnеmy's sidе алd сalled foг hеlp to thе сhiеf-сommaпdет
алd his tгoоps loсatеd not far from the lown. Кyjiv was saved due to his bravсry. The
author сonсIudcs that the UPA's heroеs havе thе samе Ьгavery as lhеir dаrin8 аnсes-
tors. Тhr following paп of thе апiсIе is entitlеd..Alone In thе Еnеmу Sidе'' The аuthor
tells abоut the heroism ofаn insurgent namсd..Khmil'' ' in thе battIе аgainst thе Rеd
gueггillаs in June l943 near thе villagеs of Каrpilovkа and Lепсhуn. ..Khmil'' ' had
stolс unnotiсed lo lhе guerrillа side, hеnсе thе opеralion wаs suссеssfull. Thе gueгrilla
sidе was destroyеd aпd morе than 60 Red guегillas wеrе killed and 30 woundеd

Chарtеr ..The Nеw Haidamаks'' dеsсribсs the heroism of а сompаny сommandег
namеd ..Jаrеma'' алd insurgепt ..Dorosh', in the baпlе аgаiпst lhе Grгman dеtaсhment оn
thе rаiIwау bеtweеп Nemovyсhi апd Мalyns'kе viIlages. Thе Iast storу . ..In (hе Flrsl
Firе'' - tеlls about the bгavсry оf insuгgеnt grouр undег lhс сommand of...Тsyhan... Thс
group dcfеаtcd thе Geгmаn gendаrme dеtaсhmеnl betwееn Vil'kа and Japolot' villages.
Thе Geгmапs suffered l9 mеn deаd A lot of wеарns aпd munitions were сарturеd.

Infогmatioп оп thе Fbunation of dеmolition woтks is given in the aлiсlе by еngеnееr
P.Bеrеzпyuk ..oп Dеmolition Works'' Тhe апiсle сonsists of thгеe seсtions - ..Рrepа-

ration to Dеmоl ition'', ..DemоI it ion'' апd ..Prесаulionашу Mеasurеs''
Аntiп Skel.jа givеs с'хantрIеs of pеаsant's агmed strugglе agаinst thс Gеrmап po-

l iсе in Gоshсhany rcgion nеаr Rivnе in his апiс|e . .Srэ l f-DеГеnсе lп Aсt ioп. '
Thс art iс lе by G Jаroslavеnko . .The Bаtt lc Аt Pyl iavts i ' '  is  publ ishеd цndеr thе ru.

bгiс ..Fгom our Waгs''. 'Гhis aпiсlе rs dеdiсаtеd to lhe viсlory ol.Ukrainlan Armу un-
dеr thс сoпtmаnd of Bohdаn Khсl 

.nуts'kуi 
ovсr thc Poles in Sсрtспrbеr l 64ti.

lJohdan Vuscnko.s art iс le . .Ukтаiniаn lnsuгgеnt Аrmy In Асt ion' '  (e l ls  аbоut lhe
аrmed strugglc of Ukrаiniаn iпsurgents аgаinst Gеrman invаdсrs аnd thс sOvlс1 rсgImr
Pаrt t lne of the аиiс lе еnt i t lеd . .[)own With Iпvаders! ' '  сoпtаins an аpреаl t0 mеrсi lеss
rvar agаinst thc Gеrman аnd Мosсow imрсr iа l ism Pan two cnt i t lеd . .Аl  thc UP^
l..гonts'' tells аbоut thc nliIitаry oрrаtrons оf lnsurgепt dе(aсhmеnts on thс пght bank
r l f  the Dnipеr r i r ' r :г '  PоdiI|- jа '  Vo|уn'  and Роl iss1a aгеas, csрсssrаly аbottt  thе гatd of
insurgent group (hгoцgh Zhуtoпlуг and Куj iv оblasts.  Раn thгее . .UPz\ ls cuarding the
Harvеsting'' - сonсcгns thе safеguard of Ukrаinian [юasаnts and their сrops by the UPA
dеtaсhmеnts Thc last paп of the arliсIe subtitled..Wе Arc Not Аlоnе'' dеsсгibеs how
Gеоrgians, Uzbеks, ossеtians and роplе of othеr enslavеd natlons stгu88le sidt' by
srdс with thc L]krainiаns rn the LjРА rаnks.

Тhс issuc is спdсd with thr: pоеm by G.Jаros|аvеnko . .We Rаisе Youг Bаnnеr Hlgh'
( lkrаiпс.I ' '

|з лpyкapнi
УкpaihськoT ПoвстаннoТ ApмiТ



3a CaмoстiЙнy Coбopнy
Укpaiнськy .[epxсaвy!

Cвoбoдa Hapoлaм!
Cвoбодa Людинi!

I xoч пiд сиЛьl{llми yдapaми мollгoльськиx плeмеt| зi cxoлy i
зaгaфницькoi Moскви з пiвнoчi пiпyпaлa княжa дepl(ава' хoч
зlllrtoвклa нa деякиЙ uaс yкpaiнськa збpoя - лнцapськиЙ дyx в
yкрiнськoмy нapoлi не пoгaс. Hс paз спaлaxyвaв вiн y збpoЙних
пoвстaнняx пpотrr мoскoвськoгo тa пoльсЬкoгo зafiмaнцiB, Щo'
пoдiливIди мi.tк сoбoю Укpaiнy, витягаЛll з нei oстaннi сoкн.
Aле в yciЙ свoiЙ величi Й завзяттi poзгopiвся вiн y кoзaЦькill
дoбi, oxoплюючи сoбoю цiлy Укpaiнy.
. У ХVI-мy ст. пoльсЬкиЙ нaiзник вже дo тoгo дoшкyJll|в yк-
paiнЦям, шo твpпiти дoвlшe не вистaчa,Io criли. I тoдi, в чaс пoB-
нoгo пoлiпrчнoгo' кyлЬrypнoгo тa екoнoмiчtloгo пoнeвoлеlll|я, в
чaс дикиx гpaбеxiв i мopлyвання yкpaiнськoгo нaсrлення пoльсь.
кoю цrляхmю' в ч:lс' кoли цiлi квiт1,.li yкpaiнськi oселi пoльськиЙ
зaгapбник пeрмiняв y pyit|y - нa ..,E]икиx пoляx'' poдl{ться yк-
pаiнськa збpoilнa силa' щo cво€ю священнoю цiллю стaвить виз-
вoлrння piдньoгo нapoдy [з]-пiп ляtlькoгo яpмa. ця cиJIa - це
кoзаrггво. Kolпr з'явився Beликlfr Бoгдан i стaнyв нa чoлi tltьoгo, з
наpoдy зрoдrl(rнoтo y днi нafiбiльшшх Йoгo cтpоt(дaнь' yкpaiнсь-
кoгo кoзаtlькoгo вiЙськa, вся УкpaihaзaIlf.лaлa вoгttеlr{ пoвстaння.
БезпoIцаднo ниlцив i гнaв Хмельницькиil пoльсЬкoгo заfiмшця i
нa oчищeнifi вЦ воргa землi збyлyвав Укpaiнсыкy KoзaIщсy лep-
xaвy. ..Bиб'ю з ляцысoi нeвoлi весь yкpаiнськиЙ нaрД'' _ oсь
слoвa Xмельltl{цькoгo' щo rrаfiкpaще з'ясyвав, зa шo Фрлoсь кo.
зaцтвo. ..3a вoлю i вipy щaвoслaвнy'' (y тoдirшньoмy poзyмiннi

щaB(юлilвtlt{Й i yкpaiнецЬ - цe oдне Й те саме' y вiдpiзненнi вiд
кaтoликa - ляxa), бopoлoсь вoнo' не xaлiючи свoсi кpoвi, свoiх
гoлiв. I знoвy встaлa Укpaiнська .I[еpхсaвa не завдяки спiвпpaui,
сoюза}n i бpaтанням з нaiзникoм, a зaaдяки кpoвi Й кoзацькiЙ
Iшaблi y твеpдиx кoзацькllx pyкaх. Hе вгaсae лицaрькиЙ дyx
серл yкpaiнцiв i пiсля yпaдкy Укpaiнськoi Koзацькoi .[epxaвп.
Biн знoвy х спirлaхy€ y ФpoЙниx зpивax - пoвстaнняx yкpaiнсь.
кoгo Hapoдy' тaкиx як Гafiдaмaччинa, Koлiiвщинa. Усю Укpaiнy
oxoплlo€ вiн пiд чaс свiтoвoi вifiни l9l4-l8 pp. Пiп кличем .,вiЙ-

нa зa вoлю Укpaiни'' opгaнiзyeться yкpaiнськe вiЙськo, щo зaJIи.
шa€тъся вipне iдеi деpхQвн(ютi вщoДoвхt цiлих визвoльниx
змaгaнь. Укpaiнськa .[еpxсaвa, щo пoвстa€ в тoмy чaсi, - це, тzlкoж
y велпкiЙ мipi зaсrryгa yкpaiнськoгo вiЙсЬкa. Boнo свoою крв'ю
зlloвy записaJIo в iстopiю нapoпiв вrлики}tt{ бyквами пpизaбще i
стapal{нo шlмaзyваI|е нaiзникaми iм'я Укpaiнн. Kapнiстю, фЙoвoю
чиt|нiстю, вггpивaлiстto, вhвагoю тa гeрiвнoю п(ювятoю цirп<oм

Bидаo пoл.тичl|ий вiддlл УПA

Piк 1 вepecel{Ь 1943 p. ч.3

Cmrtuн Пеmpio

OI
r
БPДo 3

3a деpжaвy!
..Tiльки кyльr i си.lla yкpailtськol.o мe.ra

дoзвoлили llацlим пprдкitl'| 3ilпyстri.и
pаЛo s 3rмJrю tил беpеraми llttiпpд:'

(M, Ktl.аoОэiнсьхuЙ|

Укpaiнськe вifiськo вtlpoдoвж uiлoi iстopii yкpаIнськoi нaцii
зaв}сЛul бyлo ii двигy}roм i нaЙвaл<нilдиt.{ дep)кaвнo-твopчrtм
чllннllкoм' a вoдHoчaс - пrM тBеpдиl.{ кyлaкo}|' щo безпoщaднo
poзбивав чеprпI{ yсiм нaiзникaм Укpaiни, якi пoсягaли кoли-
небyДь пo ii землю тa бaгaтствa. У кoхснiЙ iстopиннitt дoбi
yкpaiнськe вiЙськo спoвнялo свoi завдaння сyпpoти влaснoгo
нapoдy з пoвниltt poзyмiнням i вiддaнiстю Й тoмy вot{o зaвх(д1{
бyлo i e си}tвoлoм пoлiтичнoi зpiлoстi нapoдy тa Йoгo )l(ltтт€-
здaтнoстi.

У кня:кiЙ пoбi oснoвy пiд КиiвськУ Дepx<aвy пoЛoxив yк-
paiнськиЙ мeч y pyкirx yкpaiнських вoякiв - ,.xopoбpиx pyсинiв''.
Укpaiнське вiЙськo княлtoi Дoби - це нaсaмпеpед бopui за щaстя i
яoбpoбyт pцньoi кpaiни, це незлaмнi лицapi, всевiддaнi Бaть-
кiвцrинi тa ii iнтерсам. .['o.пя Й честь piпньoi землi - це для ниx
нafiвищиЙ нaкaз i нaЙсвятiшиЙ oбoв'язoк. Пiд гaслoм - ..Пoля-

)t(еtr{o' a не oсopомиlvlo землi нaшoi'' - бopютъся вoни пiд пpoвoдot"t
свoix xopoбpиx пoлкoвoдцiв - князiв yкpaiнськиx. 3aвдяки дво-.сiчним мечilм кня:кoi дpy)кини poслa Й poзBивa,IaсЬ yкpаiнськa
кyлЬrypa' а yкpaiiнський плyг спoкiЙнo кp:lяв tllиpoкi cтепи, зaк-
piплюю.rи piв н:rзаsllсди злoбyп<и yкpaiнськoгo }'eчa.
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дopiвнялa yкpail{сЬка аpмiя чaсiв BизвoЛЬниx з}raгaнЬ кнЯжoмy i
кoзaцЬкo}ry лицapстBy.

A сьогoДнi, пiсля двaдцятилiтньoi пеpеpBи, пiд чaс якoi yк-
paiнськиЙ наpo.Ц вiв рвoлюцiЙнy бopoтьбy з yсiмa oкупaнтaми
Укpaiни, знoвy вiдlкив i зaгopiвся лицapсь[к]иЙ лyх сеprД yк-
paiнцiв. ..Hе 

дaмo пoсopol{ити землi укpaiнськoi - стаpиЙ клин
Cвятoс;laва стaв сьогoд}Ii знoвy клIiчr},t дня. Укpaiнськy зeМлк)
знoвy шМaryють i виpивaють oди}r oднot},ty з pyк мoскoвськi тa
нiмецькi iмпеpiaлiсти. БrзневинниЙ yкpaiнськиll лЮд стoгне пiД
Ba.lккиDr чoботoм пiдлеглoгo заЙ}'aнця. Гopять наllli селa, пЛllBC
нсBиннa кpoв пoрtopдoвtlниx дiтеЙ, жiнoк, бaтькiв i синiв Haцtиx.
Удесятсpo гiprшиЙ стaн, бiльцra pyiнa, як пеpсд пoвстaнням
Koзаччини. I укpаiнськиЙ нapoд так, як тoДi' скaзaв pitшунr слo-
вo - дoситЬ! Hе хoчeмo i не бyлемo дoвшr теpпiти нapуги lt
знyщilннЯ нaxaбних зш.apбникiв, }lе xoчrмo и не бyДемo paбaмн
Мoскви, Беpлiнy ни Bapшави, a xoчrмo бутп i бyлемo пaНa|JШ| у
rлaснiЙ деpжaвi нa власнiЙ землi.

Як зaвepruення невiдкличнoi пoстaнoви tlаpoдy зpoдилoсЬ
pi,Цне вiЙськo, цсЙ единиll чин}lик, щo Bже нr pаз B iстopii Укpaiни
пpoгaняв vyxсинцiв-зaЙмaнцiв i клaв oснови пiд бyдoBy BЛaснoi
дrp)кaви yкpaiнськoгo нapoдy на ltoгo вJlaс}|их зe},iЛЯx. Haпoсне
лицаpсЬкиtt| Дyxoм Дpyх<инникiв i кoзaкiв, спoвнrнс лкбoв'ю дo
Батькiвщини' а ненaвистю дo дикиx гpaбiжникiв-зaЙltaнt1iв пов-
стa.пo yкpaiнське вil.lськo _ Укpaiнськa Повстaнva Apмiя, _ щoб
пpaДiдвим мсчем пpoгнати нaiзникa з piдньoi землi, a piдньомy
нaрпoвi дapувaти вoЛю. y свoiх цiляx i змaгaнняx УПA _ piдня
Дt|тИнa лицapiв княlкoi, кoзaцькoi тa oсTaнньoi визвoльнoi дoби.
I вoнa бoрться, як Сюpoлись Botlи, зa честь i слaBy, зa вoЛЮ i
Дoлю yкpaiнсЬкoгo нapoдy. Бoрться прти iмпеpiaлiстiв-зaгap-
бникiв, сссP i Hiмеччини, щo пoнrвoлили Укpaiнy та зaкpiпoс-
тиJIи чисЛеHнi нaрли €вpoпи i Aзii. Борться зa свiтле мaЙбyтнс
yкpaiнськoгo Й iнtциx пoнеBoлених нapoлiв, зa ix миpнe тa спo-
кiЙнe жrггя нa вЛaсниx земляx' y Bлaсних деp)l(aв:rx. Бoрться зa
Укpaiнськy CамoстiЙнy Coбopнy,[еpхсaвy.

УПA 6opeтьcя:
3a нoвий cпPaвeдл]rвий мlx}rаPoдн}|й лaд l пopядoк в
cзlт|' пo6yдoваний нa пolДaнyвeннi пpaв кoxl{oгo нapoдy
тa йoгo нoзaлexн}|й вceстopoннiй Po3вrттoк y власн}lx
дepxaвниx сDopмax.

Ha фpoнтaх yIlA

Hа сУ3

дii упA в липнi i сеpпнi 1943 p. нa всix теpенах пoцIиpи.
лися i зpoсЛи як вiднoснo нiмцiв, так i бoльtшевt{цЬких пap.
тизанiв. УПA нещaднo poзпpaвЛястЬся тaкoж з нiмецькими Й
бoльrшeвнцькими сексoтaми.

3al.oни УПA всryпЦли B мiстo Кoтельнo Aндpyсiвськoгo
PaЙoнy, Хитoмирькoi oблaстi. .ЦiЙruлo дo бoю вiддiлiв УПA з
нiмцями i tuyЦмaнaми. У бoю вбитo 53 нiмцiв, a 23-х Bзятo в
пoЛot|. 3лoбутo 8 aвтoмаrшин. Hа пеpеДмiстi Kopистишeвa вiд.
бyвся бiЙ iз нiмцями в зaбу.пyвaннях тapтaка. Убитo 47 нiмцiв,
12 ruyuмaнiв здiUIoся в пoлo}l (oдин iз t|иx визнaчився пiзнirше в
бoю з нiмцями пiд с. Шевченкo). Hiмцi втiкли.

У Bиtшневичax бiля pivки Teтepева зyстpiвся нaIш вiддiл з
бoльrшевикaми. У бoю здoбутo вoзи з oде)кеЮ. Бoльtцевикн в
пaнiцi pозбiглись.

У Пoлнiпpoв'ю населення вiтаr нашi вiддiли УПA з заxoп-
ленняl.,t; люди з pадoстi пЛaчyтЬ. Poзпoвiдaють пpo свoЮ бiпy зa
сссP i Hiмеччини. Hаселсння дy)ке paJro дa€ дoпol"toгy хap.
чalv|и тa гoвopить: ..Mи нyли, щo ви Йдете. Бандеpiвцi б'ють
всiх зaхватчикiв, poздaютЬ зеl*,tлЮ та лoбpo з poбитих вopo)t(иx
мaгaзинiв'' ' Бiля KоpосТснЯ }|aшI вiддiл poздaв мiх< селян
здoбyry в нiмцiв сiль. Poзкидyвaнo листiвки. Cеляни гуpтoм iх
ЧИтaЛуI' вI{слoвлюЮчи сBo€ вlloвoЛrння.

Чrpвoнi пapтизaни' щo ще чaстиннo не poзбитi, пoсl{JIиЛи
гpабyнoк i вбивствo. .Ц,oxoдить дo тoгo' ulo в нсдiлю бiля це[Plк-
Bи poззyвaЮтЬ лЮдеl,t. Пpи напaлi нa наrцi селa, мoв скаlкенi,
кидaЮтЬсЯ з ЛaltкoЮ нa l!toгиЛи' щo нapoд BисипaB свoiм l.е-
poЯl,l, poзкoпуюТь iх, ;lомaють xpссти. Моpaльниl,l стaн бoль-
lllевицьких паpтизaнiв :кaлюгiДниЙ. Poзпуста, HсзllисциllJriнoвa-
нiсть, взaсмнi бiЙки, - oсь чиM визнaЧaються ixнi вiltцi.lIи.

Ha Пoлiссi

Бо.l lьшевики lrсpекиtlyJlи чaсти}ly свoсi си.r lи з пlвнoчl Ha

.Jlкlбoмс.l lьщину. Гpуl la ix пiшлa axс у Bсpбськиtl paЙoн Borlo-

71имиpcькoi oкpуги, а бiльшa чaсти}Iа зaЙнялa Гo.l lовнянськиЙ

1lаЙoн. Biддiли УПA y ГoлoвнянсьKot.'у paЙoнi звсли з нltмIl
(l б<riв. У пеptшoму бoю в пoлoвинi Лип}|я ll. p. згинyлo пoнад
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300 бoлыrreшrкiв; чaстиl{y Bзятo в пoлot{. У Bepбськoмy paЙoнi
гpyпa УПA пpипинилa пoсyвaн}Iя болышeвикiв бiля ciл ГaЙ.
Cгaвки, дe вiдбyвся бiЙ iз бoльшrвикaмп. Убиm l47 больше-
вrrкiв; бaгaтo paненo.

Пpи кiнui лl|пt{я вiддiл УПA нaпaв нa пoтяг бiля стaнцii
Мaневичi. Пoтяг бopoнили нiмцi i шIyцмaни. Boни цiлиЙ чaс
свoгo пoбyry в Maневичaх звipськими спoсoбaми вt|l{ищyвaли
yкpaiнцiв' щo ще дoсi лиtшилиcя в мicтечкy. 3 нiмецькoгo бoкy
бyлo багaтo вбrгиx i paнeниx. Hiмui poзбiглися y пaнiцi. Усi
peнi з пoтягy зaбpaнo, в тoмy [.lислi! i збpoю. 3 нaшoгo бoкy
paненo oдt{oгo стpiльця. цеЙ стpiлeць бyв y:r<e кa тpьoх фpoн.
тax, мiхt iнurим - пiд Cгaлiнгpaдolvr в нiмeцькifi apмii. Bзaгaлi
нa фpoктax вiн бyв l0 paзiв parrениfi, тeпеp fioгo paненo l l.f,
pa:l в нoгy. He звaжaючи нa paнyl вiн влiз y пoтяг' забpав y
нiмцiв 2 кyлeмeти тa 7 нaгaнiв i пpинiс дo свoix.

Прлoвлс лl{пня ц.p. вiддiли УПA вели зaвзгтy бopoтьбy з
больцrевицькими пaРгизaнa}tи в тернi Maневич i вiлкинyли ix
пoзa залiзницю Koвель - Capни. llpyгиЙ вiддiл УПA витиснyв
чrpвoних вiд Kaмiнь-Кotllиpськa в стopol{y Любишевa.Мopoчна,
тpeгiи вiв бopmбy з не[p]вoнимt' кoлo Пpип'ятi.,[o цьoгo нaсy
УПA вигpaлa всi бoi нa циx тpьox вiлтинкax' здoбyвutи знaчнy
кiлькiсть брi тa виIlI{щивtци кiлькa [сoтl бoльнlевикiв.

Ila Bцлшдd

У бopoтьбi з УПA нa теpенi Boлинi нiмцi пpoгpaли пiд кolк-
lll{t{ oглядoм..He звaл<aючи нa )кopстoкe i нeлюдське пaJleння
сiл, вбивaння безбopoнниx людсЙ, пеprвa:кнo стapЦiв, хtiнoк
i дiтeЙ, нaселеltllя нiмцi не зaлякaЛи. a нaвпaки. вllкликaJrl{
вoЙoвничиЙ настpiЙ та скpiпили ще бiльrцe нeнaвисть дo нaiз-
никa. ,Цo тoгo )к, y всix бoях УПA нaселення пoбaчилo вищigгь
нarЦoгo сщiлецтвa' Йoгo геpoЙствo, oдчaЙдyшнiсть тa са},toпoс-
вятyl в пopiвняннi з бoягyзтвoм нiмцiв. ЛeгенR пpo непеpе-
мoxснiсть нiмецькoгo вoякa poзвiяЛaся як дим. Hiмaки tl дaлi
чacтo в тoваpиствi ляxiв i мaдяpiв пoписyЮться гpaбyнкoм рщ-
ват}roгo сеJlяllськoгo мallнa. як спpaвжня злoдiЙськa бaндa, щo
нiчим не вiдPiзняеться вiд бoльшевицькиx пapтизaнiв.

3 пoчaткoм липtlЯ нa Kpeм'янсччинi poззбpoснo вiддiл мa-
дяpiв' Щo вибpався з нaKaзy нiмцiв гpaбyвaти сeлa. 3дoбyтo
39 кpiсiв, 5 скopoстpiлiв, 56 гpaнaт' 8000 aмyнiфi i весь вiЙсь.
кoвиA вЩяд.

.У сepпнi вiддiл УПA в 3пoлбyнiвськoмy-patioнi злoбyв y
нiмцiв 12 тягapoвих авт.

B lвaчкoвi' 3лoлбунiвськoгo pafioнy. мaдяpt{ гpaбили-селян.
Caме тoдi нaдiЙцroв нaш вiддiл Ta пoкарaв мaДяpiв: Мaляpи
JIl{шl{Ли нa пoлi кiлькaнaЛAlягьox yбигиx. 3лoбylo знaчнy кlлЬ-
кiсть зфoi.

[o Tайpyк. 3пoлбyнiвськoгo pallo}ty, пpиiх<дxtали ляхи, щoб
зaspaти бi:кrкя. Biддiл УПA не дoпyстив дo цьoгo тa poзiгнaв
iх, пpи .loмy вбитo кiлькox ляxiв.

. Мa[дя]pи Й ляxи виixaли з Miзoчa лo с. Cгyпшo. де, як ди.
кyни, кaпiUIи нa цеpкBy, oгpaбили ii i всepелинi знищили. Пiзнi-
ше зaпaл}rли пo Дoрзi кiлькa ,(rг: веpтaючнсь чеpез Cгаpу Мo-
щaннцюt зyстpiлися з вiддiлoм упA. y бoю втртили 40 вби.
тими i 16 paненими.
. 3 пoчaткoм сepпня пpибyлo 32 нiмцiв дo селa Гнидaви нa
Лyvнинi, з цiллю гpaбyвати нaoeлeння. Harц вiддiл нe дoпyстив
лo'гpaбсxсy. Убитo l7-oх нiмцiв, бaгaтo pане}lo. Peш.тa нiмцiв
пoвтlкaЛа.

Бiля фiльвaркy oсiнe нa Лy.ruинi вiдбyвся бitt вiплiлу УПA
з нiмцями. У дoвгoмy i зaвзятoмy бoю вби.гo пoнaд 50 нiмцiвl
бaгaтo pal{et{o.

При кiнцi липня ц.p. дo с. Беpeззя. Ceнкeвичiвськоr.o pallo-
нy, пpиixaли нa пauифiкaцiю ляхи aвтotvt i двoмa xypaми .ta

нiмaк бpинкoю. Harцi пoвстaнцi poзбили ix. зпoбyвши aвго.
бpинкy Й хypи. Ha пiдмoгy, oпiсля. пpиixaлo 50 нiмцiв. Бitt
poзгopiвся нaнoBo. Bбитo 30 нiмцiв,7 paнeнo. Hiмaки зaкpивa-
вили цiле пoле. БiЙ тptlвав цiлиf, день. 3лoбyтo бal.aтo збpoi тa
aмyнiцii. ,Цдoм пoлякaм yдiuloся втiкти з пoля бoю. oдин iз ниx
кPllч:ш нa фiльваpкy: 

..Юxс ми вoЙне пшeгpaлi. BtIIt{сцl{ пфiцi.
тиЛЬкo нaс дsyх yцсклo. Iх тaм дyже }t€ билo, aле як бittoм, -ro
бiЙoм''. (.,Bх<е ми вiЙнy пpoгpaли. всi пoбпi. тiльки нaс дBoх
втiклo. lх тaм не бyлo бaгaтo' aлe, щo б'ють, тo б'ють'').

B oлнoмy з сiл Paдивилiвськoго paЙoнy нiмецькa адмiнiс.
тpaцiя нaкaзалa селянaм Bивoдити хyдoбy. Haшa бoiвкa засiлa
нa шЛяxy' щo tlt{lvt iхaли нiмцi й пoляки з зaбpaнoю xyлoбoю.
Гpабiжникiв бyлo кoлo 60. Poзпoчaвся бitt. y вислiДt якol o
бlцтo 22 нiмaкiв, a близькo l0 paнeно. 3лoбyro збpoю i вiдбrтlo
всю хyлoбy.

Hа нiмцiв i ixнix пpихвoстнiв, Щo зaбиpали збixtхtя з oдl{otо
фiльвapкy в Cенксвичiвськoмy pafioнi, I{аскoчиЛи пoвстaнцi. У
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бoю вrдiбpaли всl Boзи зi збixlttям rа paзoм з кiньми' вбили
l5 фoлькслoЙнiв, кiлькoх paнили i зпoбyли багатo збpoi. Hедo.
битки тiкaли, кy,Ци oнi tlесли.

У Mлинiвськol.{y patioнi вiддiл УПA, щo склaдaвся. кpiм
yкpaiнuiв' з гpyзинiв, yзбекiв тa рoсiян, y бою з нiмцями зaбив
понaд 60 вopoгiв.

Ha шляхy .Ilyбнo _ Kрм'янець пoвстанцi сп.UIиJrll 14 авт i вби-
ли Koлo 50 нiмцiв. Мiхс yбитими бyв лирктop тютюнoвиx фaб.
pик Укpаiни. 3дoбутo збpoю, вif,ськoвиЙ виряд, oдяг тa Bзyття.

C.,Цаlхекъtаtti

Пpo oсtloви ДrсrпшшIiшr

Що тaке вiltськовa дисtlиплiнa, aбo кapнiсгь? Kopoгко на Цс
питaннЯ вiдпoвiсти l.,to)кl{а пpиблизнo тaк: вiЙськoвa дисllиплiнa
aбo каpнiсть _ це безol.llялне пiДпopядкувaння тa пoслух вiЙсь-
ковикiв Haказам ixнiх звсpхникiв i тoчнс викoнуBaн}rя ix нaвiть
цllloЮ свot.о )t(ит.I Я.

oднaчс .гaке B}|зtlаченtlя дисц}|плiни-кapнoстi шtе не Bичеp-
пye спpaBи, бo не в oдHor.o пiсля цьoгo виttикне питaннЯ: _ Aга,
oтл<е тoЙ, щo викoнyс нaказ, як без.Цуruнa },taшинa-aвтo}'aТ.
чинить вoJIю свoгo звеpxника?

Cпpобyt,lмо Й на цс пиl.aннЯ дати нaлежнy вiлпoвiдь.
.Ц.ля Ilьoго требa бyпr нaМ спеp]|ly BдaгисЯ rrо iстopii, - aд)кс

ж BoHa пoдас :кивi тa дil,tснi пpиKЛaди poзумiння тa B}txoBy-
вaння вiЙськoвoi Дисциплiни.кapнoстi в пooДинокиx apмiях piз-
Hlrх чaсlв i  р iзних земеJlь.

I т.aк, пеpсl-ляtlyвulи хoч зal.aЛЬнo iстopiю Людствa, зpобимо

тaкиl. l  BисtIoBoк: усi apr"l i i ,  якi тiльки кo' l lи-t lсбyДь iснувaли.

мo)кttа, щoдo iх pозуl 't iння тa BиxoвуBaнllЯ в ниx дисl lип.l l iни -

кapнoстi, пoДiлити нa Двi l ly)кс хapaкtеpнi _ вi ltмiннi вi lt ссбе

l.pупи _ гипи. Tакиl l t lrrдi;t, мo,кливo, зaнaд.го в>кс спpоulениЙ'

aлс в зal.аЛьнoltу вiн пpaви-ltьниl l , а для . ltеt.кoi оpiентaui i Сlез-

персчtl() дoгiдIrиl.l.
oпицriмo цi двa r.ипи, ()1lиpaЮчltсЬ на кoнкpсгHиx пpикJIадaх.

Biзьrt iмt l  хoч би aprt iк l  псpсЬкOIo цapя.[аpiя з IV- lю тa III-

гoсl. псрсi l  наp. Хp. Hapaхoвyвaнo в нi l l  дo мlлЬltoнa вoяцгвa: l

незвa)кaЮчи tta те' цю BсЛсIенськy apмiю poз.lopoщили впyх

кiлькa тисяч гpскiв. Як llе пoяснити.l .Д.yхсс пpoстo: .Ц,apieвa

.apмiя _ це бyлa пiд нaцioнaльним or.лЯдolvl ptзнotuеpснa apмiя
невiльникiв-paбiв, зiгнaниx з yсiх yсюдiв нaсильt{o oДipваниx oд
piлнoi хaтrt тa poдl{ни, apмiя, щo iЙ iнтеpеси .[,аpiевoi леpх<aви
буlм нe тoЩo нylкi - бaЙпyжi, aле нaвiть воpoxсi. Мaлo тorо,
.I[apiевi пoлкoвoдцi пiдгpимyвa;Iи дисципЛiнy-кapнiсть сеpед
свoгO вoЯцтBa виKлючl{o пoгpoзaми. нагaярrи' a rо l l рtечем.
Toх< i tlе дивo' щo цЯ мiльoнoвa apмiя зiЙtuлa нaнiвець.

Якщo .llс деякиЙ нaс i бyла в нil,l дисциплiна.кapнiсть, ro ii
poзглядати тpебa як нaслiдoк стpaxy псpeД пoбoями. a тtr ll
сМеpтЮ з pyк зверхt{икa.

Aле не тiльки стapиннa iсгopiя знa € таки]l тип apмiЙ: знae
Йoгo дoбpе i нoвiтня.

A.цхсе хt тaKими сaрtиtv!и пiд нaцiонaлЬниlr{ or лядolvt piзнtl-
lЦсpсними аpмiями невiльникiв, як l 'apiевa apмiя, бyли аpмii
цаpськoi Poсii чи Авс.гpo-Угopщи}|l,|, бo i в них дисциплiнa-каp.
нiсть бyлa нaслiдкoм сrpaxy пеpсд кapoЮ. Moх<е тi кapи tt булll
легrшi нiя< y .[apiсвiЙ apмii, aле в дiЙснoстi poзyмiння i вихtr-
вyBaння дисциплiни-кapнoстi пo сyri нiчим не вiДpiзнялoся.
Пpo Чеpвoнy Apмiю iмперiaлiстичнoi МtrсквL|' I\c 3a дисllип-
лiнy.кapнiсть дбають полiтpyки т.a HKBД, вxсе l,l кaзати нiчoго.
Taкoж У uiЙ аpмii дисциплiнa-кapнiсть - цс звичаЙнiсiнькиЙ
стpaх пеprд ptrзстpiлtrм. !аtt.rе iЙ гpохи Сriльtrlс вoлi - i з ii
дисциплiни нi слiду ltc Oс.гatrrться.

I-|е хс сaмс мoжнa твеpllити пpo дисципJtiшapнiсть y всix аp-
мiях, щo сJlу).(aть чy)t(иМ, iм воpoхсимl виpaзнo rlpoгинаpoд-
ним iнтepесам iмпepiaлiстiв, якi BитoЧуЮгЬ iз ниx oсгaнHк)
кpaпЛЮ кpoвi tt пoтy, сиJlyЮчи пoгPoзaми l,l леl.tцими чи .rя)к-

ч}r},tи кapaми i.ги нaсто-густo нa певнy смсp1.Ь.
Тш< poзyмiють i вихoвyють ДисЦипrliнy в аpмiях пrpцJot o гипу.
l.|iлкoм нa lнцlих oснoвax opгaнiзyюгь apмiю. к()ли B()нa

пpизHaченa для oбop[o]ни деp)кaви. Пеpеlt raкoЮ apмiею стoi.гь
чrснa спpaведЛивa цiль' якy бaчить кoжниЙ pядoвl{к' lстopiя
людствa знaе безлiч тaKих apмiЙ. oсь вiзьмiм для пpикЛaдy
B)ке пеPед тим згaдyвaнy кiлькатисячнy гPrцькy apмiю, щo
poзбила .t|apiя.

J],e uryкaти шкеprлa ii сили тa yспiхy? Hiде iнше' як y свi-
дoмiЙ i лoбpoвiльнiЙ сaмoдисциплiнi-кapнoстi, щo RИПлИBалa з
сеpця' яке лtoбилo нaд yсe свoю деp)кaвy, }Iаpoд, po.Цинy, i з
poзytt{y' щo тEepдo yсвiдoмлювaв сoбi кoнечнiсть i дoцiльнiсть
бopoтьби з пеpсaми-пoнrвoлювaчaми.
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Якшo тaкy свiлoмy тa дoбpoвiлЬнy сaмoдl|сЦиплiнy.кapнiсть
ми бaчимo y нapoдy, шo oбopoня€ свoю дep)кaвy вiд зaгap.
бникiв, тo якa ж глибoкa сaмoдициплiна.кapнiсть пoвиннa бyти
y вifiськy тoгo l{аpoдy, щo цlе нe Мar cвoei .Цepxaви, aлe бo-
pегЬся зa неi? Taким вiЙськoм r наiдa Укpaiнська Пoвстaнча
Apмiя. Цiль УПA - вибopити вoлю i Kpaщy дoлю свoмy нa-
poпoвi lttЛяхol{ стopе}lня Cамoстiинoi Coбopнoi Укpaiнськoi
!.epжaви. У нitl мaЙ:r<е сaмi пoбpoвoльцi. Boни не пpиЙIлли
сюди цIyкaти oсoбистoi нaя(иви чl| пpигoд, вoни пpиЙшли, щф
вoюB{lти з вopoгaми свoгo нapoдy. Це завдaння нелегкe. Heмar
тyт нaлii }ra легкy вигpaнy. Хтo Йде в тaку apмiю - тoЙ вiддaе
свoi oсoбистi спpaви нa xсepтвiвник нapoдrroгo дiлa.

Toмy, кiнець.кiнцiв, нa пoстaEJIениЙ нaми спoчaткy зaпит' чr.|
дисциплiнa-кapнiсть - це безoгляДt|Иpl пoслyx звеpxникoвi без
хoдl{llх дискyсiЙ, oсoбнстиx yпoлoбань тoщo, вiдпoвiдacмo:
..Бeзперннo, тaк!'' Aлe тoП' lцo викoнy€ Haкaз - це нe бeз.Цyruнa
мяrrrина zlвтo}laт. Hi! Biн poзyмie i вiлнyвaе дисциплiнy.кapнiсть
цiлим сеpЦем i дyшeю.

3низy дoгopl| в apмii мyсl|ть iти глибoкo i свiдoмo зpoзy.
мiлиЙ пoсJIyх, a згopи дo}lизy глибoка тoваpиськa пoцIaнa'
дpyжня любoв, poзумiння пoщеби pятyвaння кo)кнoгo дpyГa
нaвiть цiнoю влaс}toгo )t(иття' oсoбистa пoшaнa кoxtнoi oдиницi
тa ii гiднoстi. Tiльки тaкa кapнiсть-диcциплiнa ЩиPo зJIивar в
oд}lе pyсЛo вoлю нaкaзyючoгo Й викoнyloчoгo i зaбезпе.lye
yспix спpaви' зa якy боpеться apмiя.

Bизвоlьнa бopoтьбa сеpбiв

Hiмeцькo-югoслaвсЬкa вiЙнa в квiтнi l94l p. нr бy4a легкoю.
Cвoбoдoлroбивiсть i вoЙoвничiсть сефiв тa вигiднa Дo oбopoни
гiрькa теpитopiя ствоpили для нiмецькoi (тoдi Ще ..пермoхснoiГ')

аpмii незвинаfiнo вахtкi yрtoBи в бopoтьбi. Boеннo-пoлiтичнa сП.
тya'rlя (зpoстaюнa aктивнiсть CCCP щoти Hiмe.rнини) нaкaзyв.шa
Гiтлервi якнafirшвидrше закiнчrmr вiЙнy на Бarп(aнaх, xoч би це
кoцrD/ваJIo Йoмy бaгaтo лЮдсЬкoгo i военнoгo мaтеpiaлiв.

Ha пeprшиЙ пoгляд, Гiтлepoвi вдaлoся Це зpoбити. Aле в
дiЙснoстi Балкaни зaлишилися тими )t( сaмими ..БалканaI'{и'' в
пoлiтичнoмy, a не геoгpaфiвнoмy poзyмiннi цьoгo слoвa. Iстo.
pиннo.пoлiтичнa пpикaзкa: ..Хoчеrш вiЙни - зaчrпи геpoiв''. -
зoвсiм ltе втpaтилa свoеi сили.

Cефcька apмiя, не мaЮчи змoгl{ стaвити спpoтивy бpaвyp-
нo - aтакyючiЙ i мiцнifi ще нiмeцькiЙ аpмii, пpипиниЛa фpoн.
тoвy вiЙнy. Pегyляpнa apмiя пеpеЙtllлa в пapтизaнськУ. Biд сa-
мoгo lvtorvrel{ry ..закiннення'' вiЙни з Югoслaвirю нiмцi ведyтЬ
вiЙнy iз сеpбaми. 3aкop.Цoннa пpесa пoстllltto мiстt{ТЬ пoвiдoм.
леt{I{я пpo сеpбськy пapтизaнщинy пpoтll нiмецьких тa iгa-
лiЙcьких oкyпaцiЙниx вiЙськ.

Пoчинaючи з лiтa |'942 p.' пapтизaнсЬкa вiинa в Cеpбii пo-
сяглa дyxсе великиx poзмipiв i тим сaмим зв'язaлa численнi
дивiзii нiмецькoi apмii i CC. не paxyючt| вiддiлiв iтaлiЙськoi
apмii тa зopгaнiзoвaниx вiддiлiв тaмorцнiх нiмцiв (фoлькслol,t.
.liв), хopвaтiв i oxopoнниx вiддiлiв Cеpбii, якi змytшенi llти зa
yPядot"t Hедiчa.. 

Haвеснy нaвiть нiмецькa пpесa, бiльц.r тoгo, нaвiть звiдoм.
лeння вepxoвнoгo нiмецькoгo кoмaндyвaння. пoвiдoмЛяe пpo
..yспiшнi'' бoi з сеpбськими .пapтизaнaми, нaзивaючи ix кoмy.
нicтaми (6. III.. 30. lш)' щoб згiднo з свoiми метoдaми бopoтьби
з пoневoлeнирtи нapoдaМи кoмпpolYtlтyвати вt,tзвoлЬ}ly сарtoс-
тiЙницькy бopoтьбy циx нapoдiв i paзoм з тиtvt oпpaвдaти фз-
пoщaдниfi' чистo бoльшевt,lцЬкиЙ тepop i винищyвaння нapo-
дiв, мoвляв, ..з бoльtшевикaми пo{oльlltевицЬкot"ty'' (з пpoмoви
Гебeльсa в лютot.{y 1943 p.). 3 бoльu.tевикaми сефськa паp.
тизaнкa нс }lae нiчoгo спiльнoгo, }raвпaки, вoнa стaвитЬся дo
tlt{x виpaзнo вopox(e. l.[с виднo хoч би з тoгo, щo бoльшевики
oгoлoсили ген. МихaЙлoBичa i Йoгo людеll ..зpaдницьKими

рaкuioнеpaми''' a в нoтi лo сеpбськoгo урядy нaзвaли rен.
Mиxafiлoвичa зpaдникoм i пpиятелем леpхсaв [olсi.

хтo тaк'rЁ Дpaзa Mихаltпoвrr.r

У сiчнi |942 p. лo}lдoнське paлio пеpеДaлo: Kopoлiвськиli
югoслaвськиЙ yряд пoвiдомляе, щo rдиHt{M дiЙсним зaстyп-
t|икoм кopoлЯ Пещa II в Югoслaвii е пoлкoвник ,Цpaзa Миxatt-
дo8ич. Йoгo величнiсть кopoль пpt{знaчa€ Дpaзy Mихaltлoвичa
генеpaлoм i мiнiстpoм вiЙни.

Taкe пpизнaчення BипЛивaлo з тoгo стaнoвищa, щo ltoгo
3дoбyB Дpaзa MиxaЙлoвич свo€ю бopoтьбoю з oкyпaнтaМи.

.[paзa MихаЙлoвич нapoдиBся 27 квiтня 1893 p. Ух<е двaнад-
цятилiтнiм юнaкoм МихaЙлoвич встyпив y вoeннy aкaдемiю.
l9l2 p. вiн бpав yчaсть y бaлкaнськiЙ вiЙнi як пiдстаptшинa. Пiд
нaс пepшoi свiтoвoi вiЙни Йoгo пiдвищенo в чинi дo стapшoгo
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леЙтенантa. |925 p. встyпиB y:tсе як мaЙop дo кopoлiвсЬкoi
гваpлii, a в 1936 p. i 1937 P. пpацювaв як вiЙськoвиЙ атaцrе в
Cофii i Пpазi. Пoчaтoк нiмецькo-югoслaвськoi вiЙни зaстaв
ЙoIЮ в чинi пoлкoвникa в Мoнстевi. Був пpизнaнениЙ кеpiвни-
кoЧ oпеpaцiЙнol.o вiппiлy пpугoi apмii в Capаевi. Пo вiдсryпi
юI.oслaвськoi apмii Миxall.llович стаr нa нолi стaprшим i вoякiв,
tцo зzUIицlиJlися, i вiдxодить з ними в гopи' opгaнiзoвуe IIapТи.
за}tську apмiю i веде безпсpepивнy бopoтьбy з oкyпaнтaми.

Tеpшгopiя i рзмipи бopoтъби

Пoвс.гaнчa aкцiя ген. МиxаЙлoвича пoцJиpЮ€ться }|е тiльки
llа BсЮ теpиropiю oбкpoeнoi Cеpбii' aле Й Ha rеpитopii нoвo.
с.гвopенoi Хоpватськoi дсp)кaви, Чopнoгopii, Геpuегoвини i Бoс-
нii, взагалi на ttiлy теpитopiю Югoславii. ЦеЙ гiрькиЙ крaЙ
спpияr паpтизaнським дlям' пpo щo з жaлсм висЛoвлюютЬся в
своix офiцiЙниx пoвiдoмленняx нiмцi.

Poзмipи боpo.гьби р!o)t(нa уяBуffИ з тoгo фак.гy' шo бopoгьбa
ведеться вlt<с бiльlше, як дBа poки. Hiмui llазиBaюТЬ ii ..мaлoю

вiинoю'' абo вiЙнoю з кoмунiстичtlи},rи бaндитaми, oднaче часoм
признaЮтЬ, щo цr вiЙна Гуеpiлля (так нaзиBаЛась iспaнська
пapтизанкa пpoти HaпoЛеонa - пеpшa пpичинa poзпадy iмпеpii
Haполсонa) i щo нiмцi rvtaютЬ дiлo не iз звичаЙними ..бaн.

дитaми'', гpaбiх<никaми, aЛе з вiЙськoвo.opганiзoвaними сеpбсь-
кими вiДдiлa!r,tи, Щo називaЮтьсЯ ..четннцi' '. З кpyгiв оpгaнiзaцii
..че.гниtli ' '  виliшoв пЛaн сaparвськol.o вбивствa (l9l4 p.). Bони
теxс оpгaнiзoBуBaЛи пoBстaннЯ пpoти сoк)зу з нiмtlями в l9l4 p.

oднaк цi визнaння I{с с].pиlvtують нiмцiв вiД .rоr-tr, щoб Haзивa'ги

.Д.paзy МиxallJl()виЧa ..poзбi l l lr икo}r _ t.сHсрaJlort Гl. к<rpoл я''.

Ця 
.,rraла вil lна'' Btjмat.aс вiД нirrltiв коHllеHтpaцii чис.l lсtIttl lх

вiЙськ, хон у Дitlснoсгi вrrrннi дii, щtl 1ptlвак)гь tl i. l lимll : 't iся-

цяllи, обмс;ttуЮгЬся тiльки /lo yl ptt}taнHЯ llapтизaнсЬK}tx зaгo-
нiв нa дoсигь зHaЧнill вiддалi. .П.-rlя пi.пгpимкн дil l нiмеtlькоl.o
всрlvtaxгу, CC-чaстин i ltpугих вitlськ нirtui пpимуrцснi вхiивaги
нс гiльки Тa}lки, а.ltс i aвiацiю' xoч пapтизaни Bi*(иваюгь ЛиЦIr

.l lегку i вaжку збpокr пtхoТt-{.
Прo кi.l lькiстЬ I]ap.гltзarliв нiхl.o з iх пpо.тивltикiв нiчor.o нс

знае' зalloBо-'lьн[я]сться тi.l lьки пpипyщсt|ltЯми. Фaкгoм r, щo цi
..невсликi Гpуrll{' ' ' як пoДaЮть самi нiмll i, мaк)гЬ втpar. пo l0000

пoЛoнсttиt.' l l '  по l3000 вбитими (з0. IIl.43 p.) (Числa, що вapтi

звiiloм.llень нitlеtlькol.o кoМa}rдуBaннЯ зi сxiдlloгo фpонr.у' тa Й

тo щe l94l p.). oкyпaнтськa apмiя здoбyвaс вi.Ц пapгизaнiв
мiстa (Бiгaн, Лiм>к, Глaмaч, Лiвнo (звiпoмЛення 6. lIl. 43 p.).
скЛади збpoi i пpoxapчyBaння (звiдoмлення 30. III. 43 p.)'

Пapтизaнськi вiддiли знищиЛи в лiтi l943 р. всi зaсiви ..нa

пнi'', a безпrкa цiлoгo кpaЮ дy)ке сеplloзно пoсгaвЛенa пiд знaк
зaпитaння' з чoгo дoбpс здaЮI.ь сoбi спpaвy сaмi нiмцi.

Hiмецькa oкyпaцiЙнa й xopватськa влaдa нагopoджуr yчaс-
никiв пpoтипapTизaнсЬкoi бopoгьби висoкиlvtи вiЙськoвими op-
дrнaМи. Пpи цьoмy слiд дoдaти, щo нaгopoджyЮгЬ нс .гi.llьки

пiдстapшин, але мiнiстpiв (Льopкoвин) i стapшиt| (генеpaлiв,
пoлкoвникiв).

3 нaведениx Bищr фaктiв 8иднo, щo визвoЛьна бopoтьбa
сеpбськoгo }lаpoдy ствopЮr для Hiмeччини щopаз бiльuli тpyл-
нoщi B пaнyваннi нa цrtx зерrЛях i paзoм з тим стBopюr дoбpе
пiдгoтoвлeниЙ гpyнт дЛя винI{кне}lня дpyгoгo фpoнтy, xoч y)ке
сьoгoднi тaки}r дpyгиt't фpoнтoм }ro)к}ra ввaх(aти сaмoс-гill.
IrицЬку бopoгьбy ссpбiв гa iнruих llo}tеBoлених наpодiв.

(.,Чоpнoмopськиl,t Biсник''' н. 2.)

УПA 6opeться:
пpoти нiмeцЬкoгo тa мocкoвcЬкoгo iмпepiaлicт]+|}tиx

}|aТ3никiв, щo змaгaютЬ дo пoнeвoлe}|ня тa 3}|ищeння
yкpaТ}|ськoгo нapoдy.

***

- Пoслiднifi paз пpийtuoв Aндpitt; вiн бyв y Ь{r}Iе Bчeниli. .,Тary,

кaже' тепep iдемo вoювати за Укpaiнy''. - 3a якy Укpaiнy''? _ A
вiн пiдoЙмив Iшaбле[юl гpyдy зеl,'лi тa Й кaхе: ..ollе Укpaiнa, а
тyг _ i сПpaBиB шaбле[ю] y гpyДl| - oтyг Ii крв, зeмЛю нalшy iдем
вiд вoргa вiдбиpaти. ДaЙтe менi, калtе, бiлy сopoнкy, дaЙте чис.
тoi вoди, aби-м oбмивсятafrбумfrre здopoвi!'' _ Яктa eгo шaбЛЯ
бrиснyлa тa и мене зaслiпилa. ..Cин}' кalкy' тa r ще в мeHе меtt-
IдиЙ вiд тебе Iван, беpи i €гo нa цe дiлo; вiн дylttиЙ, наfi вас oбoх
закoпalo y цю нaшy зеtvtлю' aби вopiг з цeгo кopiння ii нe вiтopгaв
y свiЙ бiк''. _..дoбpе, кa)ке' тaтy' пiдемo oбa''.

- A pанo вoнн oбa вI{хoдtIЛи' a стapa спеpлaси нa Bopoтa тa
lrc гoвopила' aJIe тaк здaJleкa ДпBY|лacн' як з небa. A як я ix
скид:lв нa кoлii, т0-}' кaзaв: Arцpiю, Iвaне, взад нe Йдiт[ь]!

BаcшtьC\neфпuх
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П::у::ж,-"

Пoльoвa стiЙкa - це oфзпечення }ta пoстoi, склaдa€ться з
тplюx Людеll (пpoвiдник i двa зipцi). 3aвдaння пoльoвoi стiЙки -
зaбезпечити вiддiл нa пoстoi.

oбoв'язки п. с.: - Пеpш зa все стiЙкoвиЙ мyситЬ пaм'ятaти,
щo )l(иття Йoгo пpyзiвl якиx вiн oбезпeнyе' в тoЙ чaс зaле:ltне
вiд ньoгo. Biн мyсить сoбi виpoбити пoчyГгя вiдпoвiдaльнoстi
тa пaм'ятaти, щo }lесyl.{лiннa слyxба нa стiЙцi мo)ке пpинeстn
сt-,tеpть для l|oгo дpyзiв i для ньoгo сaмoгo.

Toмy стillкoвиfi пiд нaс слy:кби нa стillцi всю свoю yвагy' в€сЬ
свiЙ зip тa сЛyx муситЬ спpяlv|yвilти перл ссбе' тo знaчить, y во.
po)киfi бiк. Caм стit|кoвнЙ пoвl|нен бyти гopпиЙ з тoгo, щo мa€
змoгy стoяти нa cгiЙцi зi Фрсю в pyKax в oборнi Бaтъкiвцtини.

CгiЙкoвиl|, виxoдЯчи на стiЙку, tvtyс}lтЬ з}raти:
- клlfчкy' умoвленi з}laки дЛя зв'язкy з чатoю (як свист.

paкeтa i т. п.);
- числo: мiсце стiйки i сyсiлниix стiЙoкl
- вiдтнвoк зopення:
- нa якi пpед}'|ети в теpенi трбa звсpтaти yвaгy;
- вiдoмoстi пpo вoPoгa нa свoЙoму вiдтинкy;
- мiсце чат, (мiсце вopoгa);
_ влaснi вiддiли нa пеpeДпiллi;
. дopoгa вiдвopoтУ в paзi нaскoкy вopoгa.
Пpauя п. с. Bдеl|ь: стifiкoвиЙ мyсl{ть нa сBo€ мiсце зaxoдцти

тaк, щoб йoгo нiхтo не пoмiтив спеpедy. Мiсце мyсить бyги
тaке, з якoгo }'oжнa пoбpе зopити. CгiЙкoвиЙ мyсить y тернi

дoбpе зaцJитись (зaмaскyвaтись) i стoяти якиx 4ф-500 м вiд
мiсця чат.

Мiсце вибиpaги дeсЬ нa гoфкy чи нa ДеPевi, щoб якнaЙ.
бiльlде теpенy зaсягttути свoiм зoрнням. ПpиЙtшoвruи нa стiЙ.
ку, стiЙкoвиfi зoPить' пoч}tнaючи вiд cеф, [з].пiл нiг, тaк дaлe-
кo' як л}tlllе мo)t(е oкo}r сягнyтrr Й вiдтaк oчl{мa веде дo ссф; i
тaк цiлиЙ нaс. Пpи тoмy цiлиЙ чaс не вi.Цвеpтaе yвaги вiД свoсi
poбoти. Bсякi вiдoмoстi пpo вopoгa пoдar свoемy кoмaн.Циpoвi
yмoвленимrr знaкaми' }lе oгЛядaючись нaзaд.

Унoчi в зaкpитoмy теpeнi: стiЙкo[в]иЙ стoiть ближчe свoеi

xaти' якllx l00-l50 м. Унoчi кopистy€ться бiльtце cлyxoм' як

зop€н}|ям. CгiЙка стoятllме десь близькo дopiг чи дrсЬ в дoлинi.

лe нa гoфок нa тлi небa вce вид}to. (Bнoчi з гoфкa чи з деpев8
в дoлину нiчoгo tlе виднo Й нe нyти.)

Пoведiнкa: стifiкoвoгo нa стiЙцi oбoв'язye тишa. Hе вiльнo
Йoмy зaлиIшaти мiсце стiЙки, сxoдитись iз дpyгими стiЙкoвими
нa бaлaчки i т. п. Hе вiльвo зaснyтrr, кypt{ти, спiвати чи
гoмoнiти, вxoдити з ким-небyДь в якiсь poзtttoв}l, пoлaгoджy.
вaти фiзioлoгiчнi пoтpФи, вiдклaдaти, aбo вiддaвaти Koмy-
небyяь кpiс' нaвiть свoiм звеpxникам. i тo нaЙвищим, бо цe все
вiДвеpтae yвагy стifiкoвoгo вiд пpaui тa зpaджye стaнoвищe
сгiЙки' a Йoгo зpaдити не вiльнo. Cам gгil|кoвиЙ y тoЙ чaс нe
Фезпенyс вiддiлy, ф fiom yвагa звеp}lенa нa iнrше мiсце.

Koли стiЙкoвиЙ нa стiЙцi тяxкo зaxвopiв. нпp. млiе чи дiс.
тaв aтaки сеpЦя i т. п., вi}t пpикликaс кoгoсь зi свoiх лpyзiв'
щoб згoлoсив дo кoмaндиpa чaт. Якщo бiля }tьoгo нeмa€ нiкoгo
близькo, a вiн такиfi xвopиЙ' щo t|е мo:ке дaлi стoятиi mдi вiн
oдним вистpiлoм aJlяptr{y€ нary, i fioмy пpиilде змiна. oднaче
сьогoднi, в н:lltJllх oбстaвинax, де кoжниЙ стpiл e aJlяpмoвllм' llе
трбa стpiлятu| a тaки кoгoсь пoклПкaти yмoвлeним зBaкoм.
свистoм чи пoдiбним зaсoбoм зв'язкy.

Cгiilкoвиf, нa стiицi' oбсеpвyюни свiil вiдтttнoк теpе}ly' мy.
сlггъ слiдкyМп, Щ06 нixтo не пiлкpaвся дo вiдnoчивaючиx
вiддiлiв. 3виuaf,нo, вopoг' якиЙ xoчe заскoчl{ти вiд]цiл, бyлe ста.
paтися oмин)rти gяllli g. с. CгiЙкoвиЙ гoтoвиR y кoлrниЙ мент дo
бoю. Кpiс тp}rмa€ гoтoвиR лo вистpiлy, бaгнет (штик) нa кpiсi,
грaнат зaгoстpениЙ.

Якщo якась пiдoзpiлa людинa пiдхoдrгь дo стiЙкoвогo. стiЙ.
кoвиfi вiдpaзy фpе ii нa цiль i веде дo ссбе тa пiдrryскaс нa якиx
2G30 м [нa мет гpaнaтиJ. Caм зaлягaс нa стaнoвищe i стpимye
пpoxo)кoп) слoваJt{и -..стiи'', ..кличкa!''. Kpикнyгrr тpеба тaк, щф
пpoхox(иЙ пoчyB. Якщo вiн пo oднoPaзoвiм зaтpимaннi не стaнe.
стiЙкoвиЙ стpiляе. Якщo :tt .прхoжrrfi знас i пoдa€ кличкy.
gгiЙкoвllЁ гoл(юить: ...Iloрга вiльнa'' i пyскae пpoxo:tсoгo. ЯкЩo
прxolttиЙ нe зна€ кличкиt тoдi стiйкoвиfi кoман4yе ..oбеpнись'',
..qtДкинЬ збрoю''' ..pyки вгopy'' i клaде Йoгo ..дoлiв''. Пpи тiм
запoвЦас пpoxo)кo}ly, щo бyде стpiляти, якщo вiн вopyxнеться.
(CгiЙкoвиЙ мyсl'тЬ заглягти нa cтalroвищi, тo}ry щo кoлt{ стiR.
кoвt{Й затpиlt{tlв пpoхo)l(oгo ..стiЙ'' тoЙ мo)кe нa ньогo сипнyти
вoгll€м з aвтo}taтичнoi збрi чи Kинyпr нa ньoп) гpaнary).

,CгiЙкoвoмy нa стiЙцi не вiльнo людеfi легiтимyвaти, рвi.
зyвaтrr. a тpимaти ix дo змiни абo пoкликaти кoгoсь з чaти. B
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paзi' Koли tiлyть пo кoмaндиpa якiсь зв.язкoвi i пpoсять, uroб
стiйковиЙ зaпрoвaд}lв iх дo ньoгo, gгiЙкoвиЙ нe смiе залицIшти
мiсця стiЙки' a заBoдить iх дo свoгo кol|aндирa чaг.

Hа випaдoк. кoЛ}l стillкoвиЙ зaгpир|aв прoхo)кoго ..стiи''. a
пpoxо>киll кpичить ..свilt'. - cгillкoвиЙ гакo)t( не смiе ttогo пpo.
пустl{гl,t, a кЛaде ltoгo нa зеMЛЮ. Пpoхоxtoгo тpебa знaги, xiба

щo вiн знaс кличкy' aбo якщo стillкoвиЙ знae Йoгo oсфистo.
Пpи тoмy стiЙкoвиЙ нe смie вiдвеpтaти yвaгy вiл дaЛьшIoгo
обсеpвyвaння сBoгo вiдтиltкa тepенy.

Koли стillкoвиЙ зa.гpимaв якoгoсь пpoxoжoгo i ltoгo тpиtt,tae,

пpoхo,киfi мoxсе пpобyBaти вt{кyпитись y стiЙкoвoго тa oбiцяr
Йoмy Щo.небyль: с-гiЙкoвиЙ мyсить пalt'я,гaTи, щo пoгoдl{тись

нa тaкy пpoпoзицiю - це нaЙбiльшиЙ нaцioнaльниЙ злoчин.

Koли б стiЙкoвиЙ вiДпyстив тaкoгo типa' тo зa xBилиtly прoпaв

би Й вiн, i всi Йoгo пpyзi. Taкoгo зЛoчllнy стiЙкoвиЙ не смie

дoпyс.гитись. CтiЙкoвиЙ не смiс B тott{y випaдку нi з ким вдa-

вaтися в poзмoBy.
B paзi, кoли нaдxoдить бiльrциЙ вopoхсиЙ вiддiл, стiЙкoвиЙ

пoвiДомляe сBoгo кoмaндиpa (vary). Caм зaлягae нa cгaнoвищi i

тpьо}ra стpiлaми{в бiк воpoгa) iulяptvtyr св<lix. oднaчe стiЙкoвиЙ

сa}t нe сxoдитЬ з мiсця стiЙки. Biн, зaлягtши нa стaнoвищi,
paзи.I.ь свtliм вoгнерt Bopогa тaK дoBгo, aх( пoKи llaш вiддi.lt
poзгopl{еться дo бoюl тoдi стiЙкoвиЙ веpтaеться визначrнoк)

згopи дopoгoю дo свoix. Ця дopoгa мyсить бути т.aкa, Щoб
стiЙкoвllЙ, веpТaЮчисЬ iз мiсця с.гiЙки, нe пеpeшкoДжaв Beсти

вoгo}rь свoiм вiддiлaм. Kpiм тoгo, стifiкoвиЙ, вiдxoДячи' мyсиl.Ь

yвax(aти, щoб нaш вiддiл }rе B3яв стiЙкy зa вopoгa.

CтiЙкoвиl,t мyсить тaкo)t( глядiти, щoб нa стiЙцi llе стpiлити

нeнaBмиснr' У paзi, кoли стiЙкoвиЙ стpiлив дo ЯKoI.oсЬ пpo'(o.

жoгo, a тofi вiдpaзy впaв (зaЙняв стaнoвищe), тoдi стiЙкoвиЙ

влyЧHl{м BoгHеIvI стaPa€ться знищ}tти Йoгo.
3мiнa стifiки: змiнa пiдxoдить дo стiЙкoвoгo, gгapиЙ стifi.

ковиfi gгoiть щr нa gгiЙцi, нe пеpестar ще зopl{ти' a зop}rть дo

mгo чaсy' aж нoвиЙ cтillкoвиЙ BдиB|lться B пo3еt'rелЛя i пiзнae

lioгo прпмeти. Koли нoвиA cтiЙкoвиlt пpиглянeться Дo пoзe.

мелля' тoдi стapиfi пеpедae fioмy сгifiкy. Пoдae lioмy все T€, Щo

в тернi вiн зaввaжиB зa чaс свoсi слyлсбп' a сaмe: нa якi прД-

мe'й и нa якe мiсцe тpсбa звrpнyтt{ спецiальнy yвaгy, якi pухи

нa перДпiллi, ни щoxoдttв xт0сь з пiдoзpiлиx лЮдell, звiдки ll

KуN4: чи чyтl| якiсь гoлoсI|' uteлeсти чи пoмiтнo якiсь pyxи i

т. п. Koли стiЙкoвиf, гoлoсl|тЬ нoBoмy: ..стiйкy в пopядкy пеpе-
дilв'', а нoвиf, вiдпoвiдaе: ..стiЙкy в пopядкy пpиЙняв'', тoдi ста.
pиЙ стifiковиЙ вiдxoдить дo свoсi чaти.

CтiЙкoвиЙ' Bихoдячи на стiltку, мyсить бyти гoтoвиЙ 15 хви-
лин пеpед вiдxoдoм. Зa тoЙ чaс кottl:lндиp, якии випpoвilджy€
стifiкoвогo, мyсить пepекaзати стiЙкoвoмy.Йoгo завдаrtня i пpигa-
дaти всi Йoгo oбoв'язки. Tiльки тoдi стiЙкoвиfi мoхtе вiдiЙти.

Itut. П.Беpезюк

фгaнiзаt1iя тa зaBДaнHя
iнlсенеpнoi poовiщкll

oснoвним завдil}|Hям кo:tсноi poзвiДки с дiзнатися прo мiсце
пербyвання тa сили воpoгa. l.[ьомy мoxtе багarо дoпoмoгТи т. зв.
iнxtенеpнa pозвiпка, в якy Bисилaються сaпсpи aбo лoбр
пpoiнстpyктoванi стpiльui. lнх<eнеpнa poзвiдка piзнитъся гoЛoв.
}lи}' чинoм вiд звичайнoi тим, щo yчасHики ii дiзнаються пpo мiсце
тa сиJry Bopoгa шлЯхoм piзниx iнх<енеpнo-технiчних дaниx.

Якi власнe панi тpебa мати нa увазi пpи iнлсенеpнiЙ poзвiд-
цi' - тУт кopoткo iх пoдасмо. B oснoвнoмy iн:кенеpна poзвiДкa
opгaнlзуrться IIЛЯi

l. lнфopмaцii пpo poзмiurення гa силy вopoгa.
2. Bивчення llJЛяxy та пoземелJ|Я I!лЯ здiЙснення llrаpшy.
3. .Цля оpгaнiзацii пiлpивy якoгoсь oб'екту.
Мaючи на yвaзi olltlу з пoтpсб, iнlкенсрно-рoзвiдoчнa кo-

мaндa зoбов'язaнa дстtUlьt|o oписати xapактер пoзсttlелЛя тa lшЛЯ.
хy нa Дaнo}'y вiдтинкy, дoкJtaднo описaвЦJll всi наземнi бyлови
тa пopoxrнi спopуllи. Kо>книlt iнл<.-рoзвiдник pобить пoмi гки в
себе, щo вiн бачить Hа пoзе}rсJlлi, щoб пoтiм це зaнести Jl() спе-
цiaльнol.o звiдoIrtлсння. Ha гpунтoвиx iopol.ax lа lllJlяхaх }'}/сиTЬ
зBеptlуТ]i yBaГy нa сЛtlllt всяKoro pollу гpal|спopгу' ()знaчt|Bul}i. в
якиll Сriк пoсyt|увсЯ uсll тpаltспоp.г.

.[оpоlкнi спoруд1r. F{oс.t.}lt бсгонoвi га зa-rtiзнi р)'plt ()I.JlЯ-
дaЮГЬся дсTaJlЬlto i всl.анoвлк)rтЬся iх loннaxснy пpoпyскаJlь-
нiсть. [.lIя цьoго rpсба l 'aги нa увaзi, шo.llсгкi вaнrажi (пi-
хотa), легка аpгилеpiя i кil lнoта }lo,кyтЬ пpoxoдll.ги .IIеI.кo пo
l,loстах, в як}lх пilпopнi ст.овпtti !r'aюТь HaиМсHlUе l2 см .гtlв-

щини (пo дiaмсгpy). Cеpсднi вaнтaх<i (тях<кa apтилеpiя i тaчaн-
ки) мoхtутЬ пpoxoдити пo }toсl.ax, в яких сr.oвпцi МaЮl.Ь
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нaЙ},tенtше 16 см в лiaмeтpi. Тях<кi вантa.lкi (piзнi aвтa, тaнки)
пpoxoдЯтЬ пo мoстax, в якиx пiдпoри }taють нaЙменцrе 18 cм в
дlaD{rтpl.

.[етaльно oзнaЙoмивrшись з дaниrvt вiдтинкoм тepенy тa дo.
poги, нaчaльник iнх<.-poзвiдчoi кoмaнди пицrr }ra iм'я кoмaн.
диpа вiддiлy звiдotvtлеttня, зрaзoк якoгo пoдaeмo нt{х(че:

Ig нatлtl>с fu

Г. Яpocluвенtсo

oлег y Цapгоpодl
..Haс ппаюгь. якolo мl| po,ly
l кoмy ми lopy€м шJtяхи.

HJ;;Ta,ж-Tl.H;:*'o
Укрirrськa llеplсaва кня;toi дoби забaгaтiлa i зрcлa мirс

iнurим за8дяк}| свoмy кyпецтвyi щo в€лo тopгiв.лю з yсiмa сy-
ме)кншмl| зr}'лями Укpаiни; oсoбливо кopис}loю бyлa тopгiвля
для Укpaiни з Biзантiсю. oдначе Biзантiя скoсa диBилaся на те'
шo yкpaiнськi кyпui багатiють i щopaз бiлыдe вбиваються в силу.
Цe х oзнaчЦo, Щo бaгaтie i вбивасться в сиJry цiлa Укpaiнська
.[еpxaвa. To xс не дПвнo, щo вiзаrтiЙцi все кидaJIи i кидaли
кoЛoди в нoги yкpaiнськoмy купецтвy: тo перЙмyгь yкpаiнськi
тopгoвельнi кopaблi, m замкн)rть мiськi бpaми i не впyскaють
киiвськиx кyпЦiв, oдним слoвом, нa кoжнoмy крui пxaпи вi-
зaттiltцi yкрiнcьким кyпця}r шпицi в кoлoса. Kнязь oлeг' дфр
зHtlк)чи' шo пoбр слoво oдiб'gгься oд вУх вiзантiЙцiв' як гopoх oд
стiни, вфшtiB Bдaтися лo вищoбyвшloгo зacoбy, дo збpoi.

' Як рзпoвiдас лiтoписt вlФyцIив вiн 907 p. великнм пoхoдoм нa
Biзантiю. BiЙськa мaв чимa,Io, цс вже видt{o xoч би з тoгo, щo
Irlo]t(Ila бyлo в ньoмy зyстpiтl{ мсtllкaнцiв yсix.yсiх земелЬ Укpaiни.
Флoт був, як нa тi чaси, тaкoж немaлиЙ - 200 кopаблiв, a в
кoжнoмy пo 40 людefi. Грки, пoчyвши, щo Йде oлeг, зaчинили
всi вхoдн пo пpистанi тa дo фpгoPoдy. oлег, висaдивrДиcЬ, звiв з
гpекal}rи кiлькa пepемo)rcrиx фiв i взяв силy вiзантiЙцiв y пoлotl.
oднaк вiн лoбр знilв, щo тal(oгo пPoчyxaнa гpек:ll-{ не Дoсить, i
тotvfy задylr'ilв yзяти oблoгoю стoJIицю. Ta yзяти llapгoрл бyлo не
т:lк тo в:tсе fi Легкo. Tим.тo oлсг пустився нa вигaдки: наl(aзав
свoiм воякaм пopобити кoлеca, пoст.lвити нa них кopaблi зi
щoглaми тa вiтpилaми i щи пpихилЬнoмy вiтpi пiд'iхав пiд сaме
мiсm. Грки, впrpше бaнy.rи тaке диво' пoбр нaлякaлись, ст€UIи
пpoсIrти мI{py' a нaвiть, oбiцяли Дaпt| яK y тoЙ чaс водиЛoсь'
дapyнкl{. Bинесли oлегoвi iспl Й пrгпl, aлe нi дo ixсi' нi дo питвa
вiн нe дoтopкнyвсЯ, бo знaв, щo всr цr зaтpyeне, - тaк пиlltе
лiтoписець. Грки тoлi ще бiльшre н:UIяKaJIись, кaжyчt{: ..I{е не

26 неpвня l9a3 p.
lб l.oд. 30 xв.

Дсl

I]Иzа Осmаnенха

3вiдott, tЛeння

Bикoнyюни Baше дopyчення, iнltс..poзвiдчa кoмaндa пpoвелa
iнlкенеpниЙ oгляд теpенy дopoги вiд. с. Шелeпyxl{ дo зaлiзнич.
нoi стaнцii Coснiвка. Biдтинoк piвнясться 8 км.

3a 300 м вiд с. Шeлепyxи дoрoгa пpoxoдить нa гopy пiд
кyТo},t 75o. Hа вiддалi двoх км вiд цьoгo cелa, бiля xyтopa
3aбиЙвoвки, aсфальтoвa дopoгa зiпсoвaнa зyбцями тpaктopt|иx
кoлiс (пo слiдax дoгaдy€l"toся' щo ix бyлo не меншe l0), якi
повеpl{yли нa 3-мy км влiвo дo мiстeчкa llpiмyчoгo. Пo oбoх
бокax Доpoги пpoxoдять телефoнiчнt лiнii. з лiвoгo бoкy y
9 дрoгiв, 3 пpaвoгo y 8, якi в кiлькoх мiсцяx пepеpванi. Ha 6 км
бiля лiскy ..Чopнoбилi'' чеpез piнкy Гoвipкa e деpев'яниЙ мiст
нa 6-ox пpol.oнаx i 2-oх пpoльoтaх. Пiлпopи _ oдинoчнi пapa.
лслi, з пpaвoгo бoкy piuки нa2.oх paмax. ПеpeклaДини пoдвiнi,
пo 16 см кox(}ra. 3a piнкoю Гoвipкa t{a пpaBoмy бoцi дopoги зa
300 метpiв знaЙденo мiсцс пoстoю якoгoсЬ вiltськoвoгo вiддi.lly.
(е встaнoвлеl{o пo слiдaх кiнниx пoвoзoк, знaltдeнo кoрбки вiД
pибниx кoнсерв, вiд цигapoк з нiмецькими нaписaми. 3нaltдeнo
двi гiльзи нiмецькoгo кpiсoвoгo нaбoю тa вЛ(ивaниfi нaбiЙ вiд
lt{аши}toвoгo пiстoля. Бiля стaнцii Coснiвкa, нa хyтopi Лисиче -
хaти стoять пyсткoю. Пpo шo Й дoвoдl{г,to дo BarЦoгo вiдoма.

Пiдпис: Cтепдн.rЛr

Hе тpебa писaти свoеi фyнкцii тa вiЙськoвoгo звaння, нi
кoмaндиpa' нa якoгo aдprсyrTЬся звiдoмлення, нi нaчaльникa
poзвiдки. IJ,е poбиться з oгЛядy нa вittськoвy тaeм}Illцю, бo кoли
б випaдкoвo звiдoмлeння пoпaлo [дo] pyк вopoгa - вiн би не мiг
дiзнaтись, пpo якy вiЙськoвy фopмauiю Йде спpaвa.

Taкi oснoвнi зaвдaння iнлсенеpнoi рзвiДки.
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oлег. llе святиlt Дмитpo' якoгo Гoспollь пoсЛaB нa нaс''. Пер-
t'oвopи з гpеKaми зaкiнчились вiдoмoю y!.,toBoЮ, щo зaбeзпeчyBaлa
Укpаiнi вi.llьнy r.оpгiвлю нa Чopномy мopi, yгpиманt'я IlЛя киiвсь.
киi кyпrдiв, шo пpиixiдlк.Ull{ дo [apгopолy, xapч тa кopaбольнi
зliapЯддЯ нa дopoгy iм дoдoмy. Лiгoписеllь poзпoвiдaе дaлi, щo
oлеl. нa зн6tк пеpеlvloги пpибив нa Bopoтax l|аpгopoлу свiЙ щит.

Псpед Biзаlr.гiЙськокl iмпеpiскr, нaЙбiльцltlю пo.ll iтичнoЮ .гa

кyЛьгypн()ю пtlгyг()к) тoгo чaсy, били поклони вoлоДapi маЙ;кс
всiх свpопсЙсЬкt,lх деp)кав. Hс зBa)каЮЧи нa ге, Укpaiна, меtш-
кaнцiв якоi гpеки сгaвиJlи наpiвнi з tlсвtJrЬHиKaMи - BapBapaМи'
нс пttбtlя.llися пiдняти Ha цЮ пoгугy рtечa i ниIvt oбopoнити свoi
пpaвa. Haлмipнo tоpДа Biзaн.гiя мусилa пpизнaги геpoЙсr.вo
збpollнoi си-'lи Укpaiни, бtr вi.Цнy.lla ,lor.o нa сBoi,l цJкypi, а
()jlн()Чaсн0 i тi пpaвa, в обоpoнi Як}rx Ia силa 8исгyпt{Лa.

..... 
дoкll нa yкPaТнськiй тepитopiT пaнyвaтимe чyxи.

}|eцЬ' дoти yкрaТнцl нe пoклaдyть з6poT' дoти вci пoкo.
пlння yкpaТнцiв |тимyть на вiйнy. B|йнa пpoвaдитимeться
вciмa зacoбами''.

(Mикoлa Mlхнoвcький)

Ha пoлi сЛaBи

B бoю з нiмсцькoю зaсiдкtrю пiд Чеpниulем (пiвн. Лyuнина)
Д|1я lЗ-гo тpaвня ц. p. зt.инув геpoЙсЬt(oк) смеpгЮ вiЙськoвиll
pеt}сpснт Kpаевого Пpoвoly oУH нa Пзy3' пopyчник Iвaхiв
Baси;rь (Cонap' Coм). Пoхoлив вiн з Pоl.aтинщиltи в Гaличинi.
ПoвниЙ енеpl.i i .гa сарroпoсBЯ.г}|, щирo i вiддaно пpallк)Baв сЛ. п.
Coм нaд оpгaнiзаuiсю Укpаiнськиx 3бpot{ниx Cил нa ПЗyз.

У гitl же зaсiдцi згинyЛo щс 9--гьох .Ilpyзiв. Miлt ними пo.
pyчttик Кoва.пьський loлiflr i нотap Cняrецькиf, Cемен (Cil,tко)'
oбидвa aкгивнi ЧЛrHи oУH i побpi вiЙськoвики-opгaнiзar.opи.
ПоxoДи.llи з Гaличини.

.Цня I. vlll. ц. p. в Бугpинi (Piвенщинa) зI'инув, заМopДoвaниЙ
)кaxЛивиF| спoсoбoм нiмецькими кaтaрrи, Луuюк Iвaн (Bдящиtt),
вихoвttик i пoлiтичниЙ кеpiвrIик oлнoi гpyпи УПA. BiддaниЙ член
oyн i надзвичaЙнo aктивниlt оpгaнiзaтop виxoвнoi спPzlви в УПA.
Пoxoдив з Boлинi.

.Цpyкapня
Укpаtlнськoi Пoвстаннo'l Apмii

"Do Zbroji!" ("To Arms!"),
Septеmbеr ]943, no,3.

The thIrd lssuе of lhе.1oumal oрпеs wrth thе апlсlе by Stеpал Petnv ..l.or |hе Slatе!'.
tn rдhIсh thc aulhorovervtews ranous stаgеs oflhе Ukгarntaп htstory and uпderltnеs thе
lmpoпалt rolе of thе Ukrаtпtаn Aгmy tn the struggle for building an rndeрndent Statе

Rubrlс ..Аt thе UPA Frопls'. сonlatns malеrtаls аЬout аrmоd oреrаtlопs of Ukrаl.
ntan tnsurgents,Baпlоы of thс UPA dеtaсhmeпts ag,alnsl thе Gегmans and Rcd guemllas
ln Zhуtomуr oblast аrе delсribеd tn thе first pап of thе sесtloп сnlltlеd ..То the SUZ'' 53
Gеrman sоldiеrs wеrе ktl|е<l and 23 сapturod bу lhе UPA фtaсhmеnl ln thе batllе for
Кotеl'пo town (Aпdrustvka rеgton, Zhуtomyr oblаst) 47 Gегmaп soldiеrs wеre killеd
bу thе lnsuгgents' аnd 12 po|rсemеn suпепdеrcd lo lhе lnsurgenls lп lhе bаtllе al lhе
lowп of Korostyshiv

Мorе thaл 3ф Rеd guеmllas wеrе kiIlеd Ьy thе rпsurgеnts tп Holovn1a regron. l47
guemllаs wеre killеd ln Vеrbs'kе reglon lells thе sесond sесlton еnlilled..ln lhe Po|issjа''
Attасk ofthе lnsurgсnl detaсhmеnt oп thе Gегmаn lrain nеar Mаnеvусhr rаtlwaу slаlton
rs aIso desсгibсd Thе third sесlioп -..Iп thе Volyп'' - lеlls about thе bапles rn lhe l.uсh'
Кrem.;апets шd Zdo|buпrv rеglons. Ukrainrал insurgеnl disarmеd aл Маgуar dеtасh.
mеnt and саptured wеapons aлd munttIons tn Кгem.;anеts regron. Тhсу also defеаtеd lhе
Pohsh and Маgyаr dеtaсhmеnls ln Uvасhkove and Tairukу villagеs (2Иolbuпlv rеg'ton).
ln Hnуdаvу vilIagе (Luсh гegion) a Gегman dе(aсhmеnts wеrе dеslroуеd; l7 Gеrmал
soldiеrs wеre killed

S Dazhеvskуj in his апiсlе ..oп thе FuпdamеntaIs оf Disсip|inе'' аnаlyzl.s (''\'o klnds
ofdrsс lp l lпс|narmlеs thсf i rstbаsеdonthесonsсtousnеss,aпdtheseсondbаsеdonthе
tеаr of punrshmеnl, lhе au(hor slrеssеs lhс lmpoпaпсе of sе|f.disсiplinс for strenglhеп.
tng fighting еffiсiеnсy ofthе armу,

Тhе aпiс|e сntillеd ..sеrbiаn l.iberation Strugg|c'. was rеpriпtеd fгom ..Thе Blaсk
Sca News|еttеc' ]t infоrms abоut thс paпisаn wаI on thе BaIcаns and tеlls аЬout Gеп.
егal Drаz- Муkhаjlovrсh . onе of the lеаders оf Seфiап rеbеls.

organrsatiоn ofthe dеtасhmеnt billеting defеnsivе sуslепl is dеsсribed in dеtаrls bу
Аndп1 Za1atь tn hts aг l lс lс . . l . iе ld Br l lеt lng' '

Тhе trt lе of thс aпrс lс by сngtnссr P Bеrzуuk - . .organtsalton Аnd Tаsks t l f  lJngr.
ttсcг Rесоnnatssаnсс.' геflесls lls с()nliэnts Thе аuthor mal1'zсs la\ks аnd methllds оf
cngInеer аnd rссonпatssаnсе aс(lопs

An еssaу by G Jarоslavсnko . ..o|еg ln Tsaтgorod.' . rs publishеd rn thс гubпс''Fklm
( )uг Waтs''; it tеlls abllut thе сompatn аgаtnsl Bуz.aпttum staпеd bу Olеg' Pгinсе о[ K1jiv.
lп Ч)7

Thеissuсlsепdеdrrrththеheаdiпg.. lпthеl . . iе ldsоfG|t l ry ' '  l t isаnоbituаryt l f thе
t|l\ur8еnls thl|еn rn bаtllL. а8аinsl ttrс (iегmаns Vаsil' Ivаkhlv (Srlпаr, Srln)' llculеnапl
:t l td a<lrtseг ol  thе |осal  Ul)А prorrd tо PZ.UZ, | iеutcnапt Jul lan Kоца| 'sk l '  Sсmcп
.sn|atеts 'kyt (s lгkо). p laк)oп Iеаdег, шld Ivan l-utsjuk (Rudiashсhyl),  pоl l t lсa l  off iсег of
thс UPA 8r0uр, arе aпtound lhosе who diеd ln lhе ЬattIеs



3a CaмoстiЙнy Coбopнy
УкpaТнськy [еpx<aвy!

Cвoбoдa Hapoлaм!
Cвoбoдa Людинi!r

БPДo 3 oi
Bидae пoлiтичний вiддlл УПA

Piк 1 xoвтeHЬ 1943 p. ч.4

***ffiffih;
Harua бoрoтбa зa Укpaiнськy [еp:кaвy _ це пpoдoвхсeння

тисячoлiтньoi бopoтьби нaших прлкiв. Aле не тiльки бopoгьбa
нaшa схo)кa нa ixню. _ сxo:t<i нa них, i тo маЙ>tсе в yсьoмy, ,l ми
самi. Haвi гь з нallдaлЬшt{ми пpедкaми - кня)t(и}rи дрyж}rнHи-
кaми r в нaс ця схoхtiсtъ, дapмa, щo спoвитi вot{и сивиtvt тyМa-
нoм дaвни}lи.

..3aгopолiтe Пoлю (цебтo дикl{м opлaм) вopoтa зa зe}tлю
yкpaiнськy' зa paни lгoрвi'' - oсь пiд яким кЛl{чем бopoлись
княжi вoi. I бyлa для ниx тa земля yкpaiнськa дopoл(чa зa
слaвy, зa бaгaтствa, зa всe нa свiтi. ..Кpаще, - кaзaли вo}rи, . в
свoiй землi кiстьми лЯгтll, нix< y нy>кifi хсит}| в слaвi'.. [l|иpa Й
сильнa любoв дo piднoi землi бyла oснoвoю iхньoi висoкoi
lдеЙнoсти. 3нaли вo}lи, щo бopються не зa нaжиBy, l{с для (rco.
бистoi пpиrlvtнoсти, aле зa piднy деpxсaвy, зa Piднии rrapoд, зa
piпнy i всликy, цiннy для всьoгo свiтa, кyльтypy.

I ми, вoяки сьor.oднirшньoi щвoлюцiЙнo-визвoльнoi Ук-
paiнськoi Пoвсraнчoi Apмii, бopемoсь за piлнy деp)|(:lвy нa piпнitt
землi, зa piдниЙ t{apo,l' зa Йoгo вoлю. Бopoтьбa нaшra fiде з He
рlенtllиt,l вopoгoм, як тo бyлo зa княlких чaсiв.

Bисoкa iдеtlнiсть в свoю чеPгy зpoД)кyвaлa такi чaснoти y
княжItx дру)кинникiв, як пoчyття oбoв'язкy fi вiдпoвiдаль.
t|oсги, хopoбpiсть, геpoliстBo, сaмoпoсBятy. Boни наказyвaли iм
пoлюбигн i шyкa.ги нr сoлoдкl{х вигoд, щo poзнiя<yють i poс.
лaблюють тiлo Й дyIIIy людиl{и, а твеpдoгo, небезпечIroгo, гe-

poЙсЬкoгo життя, щo цЮ дytllу i тiлo гapтyе. oсь виpинaе псpед
нaми кHязь lгop пepел свoiми пoлкa}tи i слoвa Йoгo, як yдapи
менa, pitшy.ri i нeвiдкличнi: ..Xoну з вaMи нaдЛамaти списa кpali
пoля пoлoвецькoгo i абo гoлoвoю нaЛoжити, aбo вoди з Д,oнy
tltoлoltloм нaпитися''. Aбo пaн' aбo щoпaв, - iнtшoгo виxoдy Bot{и
нr знaютЬ. oсь пoслyxaЙмo. як гopдo зByчaть слoвa yчaсниKa
бoiв к[ня]жoi дoби: ,.Kpашс нaм пopyбaними бyти' нlх( y l{eвoлю
пoпaсти''. Cвятoслaв гapтyвaв пepeл бoсм свo€ soЯцтвo: ..Пo.

ля)кеtvlo, a не oсoPoмимo зeмлi нaIдoi, меpтвi бo сopoмy не
.мaloть'.. Тa вpеlштi читaЙмo, щo пиЦlе пpo нaш}tx геpoiв нy.
')кl{нсць - вopoг: ..Пpo ниx рзпoвiДaють, щo вo}tи нaвiть пeр.
мoлсенi нiкoли нe вiддaються в pyKи вopoгiв, а як не мaють
нaлii вpятyвaтись' встpoмЛяють сoбi в }lyтpo мечi i тaк сeбс
вбивaють. A poблять це Boнllt вipю.lи' щo вбитi вopoгaми B
пoлoнi i нa тoмy свiтi слyхситI{}ryтЬ свoiм yбивцям. Boни
бoяться тaкoi невoлi i самi себе биваtoгь' щoб нe с'пy)кити пo
смеpтi вopoгaм''. (3 грuькиx лiтoписiв).

Чи ж не саrt{oЮ висoKoю iдeЙнiстю кepyються сьoгoДнi yк-
paiнськi пoвстaнцi в свo[с]мy життi Й бopoтьбi? Boни пoкинyли
xaтy' пoкинyли piДних, встyпили llа ttlлЯх тpyднoщiв i невигoд,
шoб бoртись з вopoгo},l - заЙмaнцем piднoi землi. Kличi княхсиx
Дpy:кинникiв виписaнi пoвнiстю в ниx нa пpaпopax.

Aле, незвa}сaючI{ нa Е, Щo цi лицapськi чеснoти нalшi
пpедкt{ пpиlloсили з сoбoю нa свiт, вoни бaгaтo' i тo вжe з}ra,Iкy,
вчилt{ся - гаpтyвaлись. ..Пiд тpyбaми спoвивaнi, пiд шoлoмaми
кoлиxaнi, з кiнця списy гoдoвaнi'', - пицIe пPo цe aвтop ..Cлoвa

o пoлкy lгoрвiм''. Boнн завхсдtl булlл в бoЙoвiЙ гoтoвoстi. -
..лyки в tII{x нaтягtlенi, сагaЙдaки вiДкpитi' шaблi вкгoстрнi'', -
пpoдoвx(yе тoЙ сaмии aвтop. Boни xopoбpi, aлe Й oберхснi:
..3бpoi не скидaf,те iз себе цJвидKo, не PoзгляtlyвlltисЬ кpyгol't'
бo uepез неyвaгy ЛЮди}ra гинr неспoдiвaнo''. - зaпoвiдae дiтям
князь Boлoдимиp Мoнoмaх.

..Tyгii лyки, oстpii мечi'' - збpoя взагaлi булa у нaшиx
пpеДкiв в oсoбливiЙ пoшaнi. Biдoмo' щo щe B пepeддep)кaBниЙ
,raс yкpaiнсьKe плем'я, пoляltиi пaлo зaгapб}rиKaм-xoзapaм y
дaнь. lrloB нa глyм, вiд кoлснoi xaти двociчнoгo мeчa. Tа Й нe щo
iнше, a менi, пpи[Йlняв. як лap, вiл гpе'кiв Cвятoслaв: зoлoтa
пpиЙняти не схoтiв. ..Блиснемo !"teчеil{ - ясeн мiсяцем, пyстl{t-{o
стpiли, як лpiбсн дoщl'к'', - спiвaли нaшi пpeДки поpел бoeм.

Kpiм тoгo' всi вoни бyли злитi в oДнУ бpaтерькy гpoмaдy,

I
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щo lt дyхoвим oсеpедкoм i пpoвiдttикoм бyв князь. Князь i
дpy)кинa стaнoвиЛи oдне неpoзPивне тiлo i в гoдинy пeрмoги, i
в гoдинy геpoЙськoi смеpти. ..... Cтанемo мiцнo, я x< пiдy пеpед
вaми, i Якщo мoя гoлoвa ля)t(е, тo дбaЙте в:t<е сaмi пpo себе''.
Чи цi Cвятoслaвoвi слoBa не зBopylЦyють нaс сЬoгoдHi? Hiчoгo
диBtloгo' щo дpyжинa вiдпoвiдaс Cявтoслaвoвi тaкими слoвaми:..!e твoя гoлoвa лЯ)t(е' тaм i ми свoi гoлoви пoклaдемo'''

Ta мirк yсiма vеснoтaми нaших пpедкiв-дpyх<инникiв кour-
тoвним сaмoцвiтoм сяе вipнiс.гь пpсдкiвським зaпoвiтaм, нrвси-
пyщa пaм'ять пpo пpедкiвськi дiлa i гiднс нaслiдyвaння тих дiл...Biд пPедкiв ми дiстaли мyxснiсть, пpигaдaЙмo ж' якa непе-
pеtvtoхнa бyлa нашa силa, i мiцнo биЙмoся''' _ тaк пpoмoвЛяB
Cвятoслaв дo свoix Дpyхtинникiв.

I ми, дaлекi, aле piднi нaщaдки кl{яxиx вoiв _ бopцiв Ук-
paiнськoi Пoвстaнчoi Apмii, пpoстyrмo ixнiми слiдaми. Адxсе lк
i ми ..загopoдхyeмo 

Bopoтa Пoлю'' - нoвiтнiм, бiльtшoвицькiЙ i
нiмецькiЙ, oPдaм' aдже i ми бopeмoсь не зa Haживy чи з якoiсь
i,lцloi дикoi жaдoби, a зa piднy, з прДкa-вiкy нaшy, вoрoгaгt,tlr y
нaс зaгaфaнy зrмлю' зa piдниЙ пotlсвoленtlЙ наpoд, зa вiльне
життЯ тa poзBl{тoк y свoiЙ лepxсaвi. Aдxс >lt i в нaшиx лaваx
витae дyх геpЙстBa тa пoсвяти. Aд:кс x i нarше )t(иття твеpде.
сyBoРе' небезпечне; ми свiдoмi цих небезпек, аЛе вoднoчaс пa-
м'ятa€мo, щo тiльки в небезпекax виPoстaють спpавх<нi воi.
Tакoхt i ми пoвсякvaс y бoliовill гoтoвoстi, i нaм, як Cвятo.
слaвy' милirцa вiд зoлoтa збpoя, бo дoбpе звa€мo, шo не зa гpouri
нaм кyпити вoлю нapoдoвi' a зa кpoв.

To}с, пaм'ятaЮчи Cвятoслaвoвi слoва, Щo 
..вiд пpедкiв ми

дiстaли мyх<нiсть'', щoдrrя нaнoвo пpигaдyючи, Якa нrпсpe-
мo)l(нa бyлa нaшa силa' з честю викoнyЙмo пpеДкiвсЬкиЙ
зaпoвiт.

Iз бoЙoвlц фporrгiв
Укpaiнськoi Пoвстaнчol Apмii

У зaпеклих бoяx iз пpl{xBoстнями бiльtшoвицьких iмпе-
piялiстiв - чepвoнимI,l паpтизaнськиD,tи бандaми i нiмецькoю
opдoю тa ii пpислy)t(никaми - лЯxaЬ,tи УПA здoбyвас любoв
yсьoгo yкpaiнськoгo нapодy тa щиpe Й дpyжнe пpизнaння iнtшиx
пoнеBoле}lиx наpoдiв Cхoдy, щo пpи нiЙ opгaнiзyють свoi нaцio-
нальнi apмii для спiльнoi бopoтьби зi спiльним Bopoгoм.

Пoлiсся тa пiвнiчнa Boлинь, тoбтo тi зсмлi, щo нa них нa.

сaМпсPrд PoзпoчiUIaсЯ бopoтьбa УПA, сьoгoднi цiлкoм oxoпленi

i i aкцiями. Haселcння, забезпcчене псpсII зaгpoзoЮ нlмcцькиx

наiздiв, oтpиМaлo мo:кливiсть нtulaднaти мaЙx<e в yсiх Дiлянкaх

t{opмilJlЬl{y пpaцю. У деякиx oкoлицЯx циx тернiв пoЯвляЮтЬсЯ

бiльtшoвицькi паpтизaни. Бopoтьби з нiмцями вoни tIе вrДyть,

хoч BеличaЮть ссбс oбopoнЦями нapoдy пеpед нiмецькиlvl oкy-

пaнтaми. Tиняються пo лiсaх, а кoЛl,l ttе Bистaчa € iм xapнiв.

poбляr.ь злoдiЙськi нaскoки }ra сrлa, де пiд Тoll Чaс неМae пoB-

стaнцiв' i не гiprше вiд нiмцiв знyщaютьсЯ з t'lиpt|oгo нaсeленtlЯ:

сеЛa палять, гpaбyють хyДобу, BикoпyЮть заxoвaне сслЯнaми

маliнo, Bиpивaють мaЙxсе Bсю гopoдинy, зpyбyють oвoневi Деpе-

Ba' poзKoпyють Pyкa},tи мoгt{лиt шo iх нapoд вl{сипaв бopuям зa

вoлю Укpaiни, Лaмaють нa I{иx xpести. Буваr Й тaке, щo сеЛЯHи,

взяBши зд:Ureкa пoBстaнсЬкий вiддiл зa бiльtцoвицЬкиli, тiкaють

з жaxoм y лiс, i тiльки piлнa пiсня, щo з неЮ пoBстaнцi вс.гy-

пaЮть в сrЛo' цсЙ xtаx poзвiюe. Пеpекoнaвшись' tцo не неpвoнi,

a пoвстaнцi зaf,lшЛи в сеЛo, сеЛяtIи веpТaЮтЬся i зi сльoзами

paдoсти }rа oчax вiтaють пoвсТaнцiB, poзnoвiдaюни iм пpо свoi

туpбoти. Чеpвoнi чaстo-гyстo вЛaцJгoвyЮть пpoпaгaндивнi мi-

тинги, пiд чaс Яких BдaЮТьсЯ дo звичatlнiсiнькoгo oбмaнy гa

бpеxнi. Haпpиклад, пoкaзyЮТь нaселеttt|Ю зaкpивaвЛeнy сoкиpy'

якoю, нaчcбтo, пoвстaнцi убuвaлvl }lеви}Itrиx Людеll, нaвi.гь нс-

мoвЛят. Tимчaсoм, псpебiх<ники з неpвнoi пapтизaнки poзпo.

вiдaють, tцo сoкиpy вoни сaмi занypюloТЬ y кpoв }rиМи ж за-

битиx людrЙ гa ще ti pсгoчуться з Тoгo' щo дr.xтo спpaвдl

пoвipить' нaче б це зpoбили пoвстaнцi.
Ha Boлинi УПA веде бopoтьбy з нiмцями тa ix пpислy.

х(никaмI{ _ лЯхaм|i. oсь дещo пpo зaгaльниlt стaн y цьolv1y те-

рнi: нa BoЛoдиl.{иpщинi тa Гopoхiвшинi нiмцi зaзнaЛи в бoях з

УПA величезниx BтpaT. Пaнyють у цЬoрty теpенi пoвстaнцi.

Hiмцi сидять тiльки пo бiльtциx oсеpсдKax, poбля,rи чaс вiд

чaсy нaскoки нa сrЛa. Пoвстaнцi у бoях з ниl',tи виxoIlять пс-

poЬ,to)t(цяtvtи: так, rraпp., y с. Kрмeшiв пoвстaнцi знищиЛи 2З нiм-

цi" i z aBтa' y Пiлгaнoвi 12 нiмцiв i 2 asтa, тa здoбyли 5 кy-

лeметiв' бaгатo гpaнат тa iншoi збpоi. У цих )ке oKoлицях
.poзбитo 22 нiмцiв i захoпленo двa aBтa; мiхс yбитими нiмцями

Ьyв rшеф дспapTaмсHтy ДЛя Сtopoтьби з УПA' Ha Koвсльщинi

бiля Tулиvсвa УПA знищилa вeлику гpyпу нiмuiв тa пoльськoi

пoлiцii l вiддiл з десяти пoвстанцiв poзбив 60 нiмцiв i знищив
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3 автa. Ha Kрм'янсччинi тa flyбeнщинi нiмцi пoс}|лилll теpop -
сПaЛ4Лv| i пoгpaбyвали кiлькa сiл, aле ця iхня бyндюннo i tuиркo
закpo€Ha aкцiя для знищerrня УПA кiнець.кiнцiв зiЙшлa нaнiвець.
Ha Крм'янеччинi бiля Bиtuгopoдка пoвстанцi зI{иuIил}t 70 нiмцiв,
a пiд чaс нaпaДУ нa Bишгoрдoк - 20 нiмцiв, 20 пopaненo.

Ляxи, пpllслyжники нiмцiв, кaтyютЬ yкpaiнське нaселення
чи нe жoPстoкituе вiд нiмцiв. Hе тiльки poзстpiлюють i пaлять,
aле пo-звipячoмy тoprypyють. Tак, нaпpиклaд, нa.(yбeнщинi в
с..[oбpивoдa oднoмy юнaкoвi вlабплll pyчкoю pевoльвepa зyби,
вiлpiзaли гyби та язикa i залiзними гaками BиpиB:Urи з живoгo
тiлa кycнi |l'яca,

Haд Бyгoм знищенo дoщeнтy чеpвoнy бaндy в l50 людeЙ.
3пoбym бaгaтo збpoi. Hаселeння poзпoBiдас, щo стaн бiльlшo.
вицькrrx пapтизaнiв жaлюгiдниЙ. Пoзa збpoeю в нI{х нiчoгo
неI{aс. Гoлi, бoсi, гoлoднi, здrмopалiзoванi. У вiннoмy стpаxy нe
тiльки пеpeд УПA, aле Й пepeд населеllням' вoни змylшенi ти-
нятись пo лiсaх i пpoвaдити дillснo звipяне >KuTтЯ,

Hа Лyннинi нiмцi Й Дaлi нищaть yкpaiнськi селa i iiх меtш.
кaнцiв. УПA стaвить iм нa кo)ffio}ry кpoui oпip. Tак, нaпp., пpи
oднiЙ пеpепpaвi неpез p. стиp з}|ищенo 30 нiмцiв: B oднiЙ мiсце.
вoстi рбитo 4 aзтa з нiмцями - aaтa спuurенo, 20 нiмцiв yбитo.
6 пopaненo, 3.x yзятo в пoлol{. Усю збpoю вiд нiмцiв зaбpaнo.

Бiля Kивеpець жaндapМepiя УПA звелa бiЙ з ляхaмr'; yбитo
22 ляхiв.

Пiд Бoгyслaвкoю вiдбyвcя бiЙt з чеpBolloю бaндoю. Убитo дo
50 oсiб. Чеpвoнi y пaнiцi стpiляли пo свoix.

I],iкaвиЙ бiЙ з 'rеpвoними вiдбувся пiд Koтiвськoю Biлькoю.
oднa нашa чoтa нсспoдiванo зyстpiлa бiльtшoвицькиЙ загiн в
числi l20 oсiб. Чеpвoнi зa всякy цiнy xoтiли здoбyтн тaбip, Щo
везлa чoта. ПoвстанськиЙ скopoстpiл двiчi вiдкидaв ix вiд вoзiв.
aлr зa тpетiм paзoм вiдкинyти бyло tlе силa. Чepвoнi, мoв
гoлoднi вoвки, нaкинyЛись нa вoзи i пoчaли poзтягaти iз них yсе
дбpo. Пiд чaс цьoгo мixс ними дiЙtцлo дo сyпеpечoк, a нaвiть дo
бiiloк, бo кoxниЙ xoтiв нaбpaти якнаЙбiльlше здoбичi i не дo-
пyскaэ iншиx. I.[е викopистaJla чoтa i неспoдiвaним oгнeм poзiг.
нaлa чсpвoних бaндитiв. Biдбилa вoзи тa ще Й xyдoбУ, якy
.lеpвoнi нагpaбyвaли B Haселеtlня. Чеpвoнi дoвезЛи п'ять пiДвif
з забитими i paненими.

Ha Хитoмиpщинi Й 3вягельщинi УПA веде пoстiЙнo бoi з
нiмцямн тa чеpвoними бaндитaми. Haселення бoiться чеpвoниx

i мaс дo цьoгo пiдстaви: .rеpвoнi, вipвaruись y сrлo, негaЙнo пpo.
вoдять мoбiлiзaцiю. Xтo ж tlе xoче iтlt з ними, тoгo poзстpi.
люк)ть' гpaбyють, Лaються, пaJIять хaти, дe вicять бpaзи, зpi-
3yють пpидoрхснi фiгypи' бyвaють випaдки' щo пaJIять цepквl{
(Kpaсилiвкa). 3 нiмцями нe вoюютЬ. Паpтизaни, пoлoненi пoв-
gгaнцямl{' poзпoвi.Цaють, цlo п'ять мiсяцiв вoни i в oчi нe бaчили
нiмцiв. Кoли нiмцi пaлять селa, ixнi кoмaндиpt| зaбopoняють
пapтизaнaм сщiляти нa нiмцiв, oбгpyнтoвyючи це' Щo яK t{it'{цl
напaдyть нa ниx, тo не бyДe де xoвaтиcЬ. 3нoвy :к дpyгиtt кo-

мaндиp неpвoнoi бaнди скaзaвl щo дoбpе бyлo б, якби всi селa
нiмцi пoпaлили. Taк.тo бiльцroвицькi кaти боpються зil нapoд.

Beликoю вiдвaгoю бiльцroвицькi бaнди тaкo)t( нe гpiшaть.

oсь, напpиклaд' недaвнo скинyли iм з лiтaкa в oднiи мiсцевoстi
пoлiтpyкa. Йoгo зaхoпиЛtl пoвстaнцi. Biн, Bl|ДHo, дy)I(е пepеля.
кaвся пiд чaс сBoгo льory i пpи зyсщiчi з пoвстaнцями' бo дo.
волoся fioмy Дoвгo пprrвoдrrти дo пopядкy свoю бiлизнy.

Haсeлення в yсьoмy спiвдiс з УПA. Ciльськa сa}tooбopoнa
стaвить yспiulнo oпip бiльtшoвицькиМ i нiмецьким бaндaм.

Л. Пolnaniв

Чepвoнa стъo]rкa
Taм i Мaксимoвa xaтa. IIим з нei paптoм вибyхнyв i зливсь з

дlll,toм сyсiднix бyлинкiв. Гopiли хaти, стoдoлlt, xлiви. Гopiлo
всr сeлo l цеpквa.

A нaд селoм кpy)rшяли нiмецькi лiтaки, низЬкo спyскaлися'

дr щr нe бyлo вoгню, пoкtulyваJlи cвoi хрcти il кидaли зaпaльнl

фмби. Boгoнь poзлиBaвся всe шиPlце i пiднoсився все Bгopy'

Йoгo стopo*n,'o з yсix cтopiн нiмeцькo-пoльськi iroсiпaки, i

тиx, щo вибiгaли з ltьoгot xвaт.UIи нa багнети i кидaли нaзaд, -
y сaме пoлyм'я. Дopoгa не тiльки дo вoлi, дoPoгa дo )l(l{ття
yкpaiнuям зaмкнeнa. Taк гoвoprrть ..trlyдpiсть'' paсизмy Гiтлеpa.

Aлe Мaксим вибiг з селa. Biн в)|(е з бaгHeтa зняв свoгo мa.

лrнькoгo сtfнa, пхнyв нo)кeм бaнднтa i oкpивaвлeнoгo Boлoдькa

нiс y пoлe. Пopyн ньoгo бiглa дpy)киIra' :UIе гpaд кyлЬ' щo
сипaвся зa нир|l{. спиtlив ii зa селoм. Bпaлa з пpoсщiлeнoю гo.

лoвoю i з пpocтягнyтиtUtи лo лicy PyкaмI,l.
Мaксим пoлoх(ив y :китi синa i пpибiг дo :кiнки. Aле нi, нi.

мецькиil oкyпaнт в)ке дoкoнaв ii. Hе oбiзвaлaся fi пoкaзалa

oзнaкiв 
'(иття'
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Зaлиu.ll lв. I бir. - зa Hи}l l.нaлllсЯ бандити tl засiвaлlt Йoгo
IUJIЯх KyJIя}1и.

Hе oглядaвся. Пpитy.llиB patlу BoлoДькa дo свoiх гpуltсЙ i
чyB нa l.pyдЯx r-apя(I кpoBи свoеi влaснoi кpови, Il lo теклa в
сиtloвих )киЛax i витiкалa paнoЮ. Boнa пеклa Мaксимoвi ссpцr,
ПскЛa Д)/шIy, д),l-1кll i мoзoк. I вoнa зaпaлЮвaЛa бажaння дollесгI,I
свoс i BoлoдЬкoBс )t(t'ття дo лiсy.

Лiс вхсс збли;<увaвся. Biтrp кoЛнхaв tioгo у стopoнy бiгця,
нiби свorю чopl{oзолснoЮ хвилсЮ пpaгнув yxoпити втiкaнa y
свoi oбiЙми.

.Цoбiг. Зупинився в гущaвинi. Пoлoхtив нa ТpаBу си}Ia.
_ Boлoдю, _ скaзaв. Haхилився l laд ниМ i  пpиклaв вyхO Дo

соpця. _ Hевжiе? Boлoдю...
Hе oбiзвaвся i нс вopyхнувся хЛoпецЬ. Життя l, loгo витiкaлo

PaнoЮ нa pуки бaтькa. Boнo пoзнaчилo свil ' бo;ltочиЙ кiнсць
кpiзь yсi пoля.

_ Чсpвoнa сТЬoжкa вiд со'ltа лo лiсy.
_ Boлoдю, _ пpoМoвив Максим i пpoтеp зaкpиBaвJlrнир'и py.

каlrи свoi oчi .  Бaчив _ сr l l l ,  l i . l lьк l t  Сюз жиТтЯ.
I зpoзумiв Максим _ ll lJlЯх l loгo rкигтя вiднинi, - це lUJIяx

Зaлiзнякa, шJIЯх пoМсТи' IIIJIяx ПoBстaнl lя.  Biн ним Ще вЧopa
пoBинrI{ був стaти. Cьoгoднi пoсTaвив Йoгo tla тoЙ ш.llях сaм
oкупaнт.

_ Пpoсти, сину, щo paнiшс не зpoбив l1ьoгo ll не виllцroв
сьoгоднi з лiсу oбopoнЯTи ТBo€ )киТТЯ... Я ще дyl', 'aв... - i вiн не
дoказaB, щo вiн ДyМaв' _ кpoв сина нaЛиЛа всi Йol.o ду}|ки.
Cтoяв бсз pуху нaд Тpyпot--l.

Йor-o oтoчиЛи JIЮl.(и, щo пoвтiкa;rи з ссЛa. Бaгaтo з tIиx Hс
знilЛo пpo дoлю свoix дiтеЙ. Питaли.

Мaксим нaхиЛивсь. Пiдняв Boлoдькa вгopу i  пoкaзaв yсiм.
Brэликa жapинa кpoви спcкЛa oнi пpисyтнiх. Hе з ollних пoкo-
тv|ЛIlcя сЛЬoзи.

_ oсь дoля нaшиx дiтеЙ, _ скaзaB Мaксим. - oтaк нас .,вrtз-

BoЛЯ€ ' ' чyжиrrецЬ. Хтo залиruиBсЯ Тa}', _ вiн пoказaв у нaпpямi
селa, _ у)кс нс пoбaчить бiлol.o свi гу. Ми втiкли, aЛе сaМoю
Bтсчсlo дoлi не зt*liнимo.

Зat'toвк. C.гoяв гpiзниЙ, oкpивaвЛсHиll, МoB гнiв зем.ll i. Cин у
Йoгo pукaх, неМoв чaц]a гopя, сI iкaв щс кpoв'Ю. ЛюДи диви-
лиcя, i кpoв дитини капall[a] нa iхнi сеpцЯ.

_ Haс хoнyть Bи}lищити, щoб самим нa нaruiЙ зсмлi oсiсти.

A.l lс зем.ltя нaша пpиЙlrс iх тi. l lьки меpl.виt"tиl ЧуЙIс: r iльки

рrоp I.Bирrи пpиЙt'tе нaI.Ua зrМJIя нir 'raкiв!

Знoв зaмовк. .Ц,ивився нa всix, i пoгляд llol.o, здaвiuloся, ПoB-
.гopяв тi.ltьки lllo ска3aне. Hi, погляД Його пp()}tовJIЯB lце виpaз.

нiше. У нaпpухtсннi нiмoi r- loви пpoЙul. l lo кi. l lькa xBиJIиtt. Пoтir l

Мaксирr зH()в rloЧal}. Говоpив устaМи i oчltlra paзoМ. Гoвopив усit't
сс гBoМ.

- Я свoю дtrгинy зняв з нiмсцькtl l .о бaгнсга, а lкiнку t 't<-lю

застpi. ltили у l loлi Bopol.и. .Цiд з бaбoю згоpiли в хaгi, i  т i . lIьки

косгi iхнi tt|())t(на СrуДс знаl l .ги y пoпслi. B pyiну Та пyсlкy

oбсp.гaе oKупaнТ наrшi сслa, нaш кpaЙ. A;lе нсвиннolo сB()ек)

кpoт}'to l ' tи нiчtrr.o не l}r l! lpoсиМo. Haм .гpеСra пpoлити чopнy

Bopo)ку кpoв. A пpиltдеu.lнiм пoкtl. l l iнням зaJIиl l , lиМO зaпoвi l  - не

Пус.гиги нa сtsoк) зrМJlЮ )кoДtlol.o вopогa!
_ .Цивiться, - пoKaзaв Мaксим tIа сeЛo. звiдки кpiзь пеpева

пpoдиpaЛaсЯ зaГpaBa. - цс нr сxiД i не захiд сoнIlя _ цr сJlьoзl l  l

кpoв (lсзневиHних Лк).цсЙ. ЗaкiдниЙ Bapвap жaдiбними pукaмIr

заl.apбуе Сlal.aгу укpаiнськy зеtt 'JIЮ. C.laнсмо ж зa свiЙ кpaЙ!

I з'явився новиЙ зal. iн Пtlвсгaнчоi Apмii '  зaГiH зaприся>кениЙ

i нсu.lадниЙ. Biн склaДаетЬсЯ з бaтькiв, синiв та бpaгiв Тих, lr lo ix

Пol,, lop/lуBaЛи нi l ' tсцькi кaIи тa ixнi пo.l lьськi aГен.I.и. B ttьoму

зal.oнi б.rться Мaксим, Якoгo зa ltспoxитнiсть i piruунiстЬ пpoз-

вaли лpузi 3aлiзнякort. Мaксим i ЙоI.<l пpузi вiplr i  Бaтькiвlr lиt l i  i

свo[с]му нapоДoвi.

Гopнocmлfr

Biйськoвo-пoльoвi зaгopoД)ке}tня

Зaвдaння вiЙськoвo-iн)кrнсpниx спerl iялiстiв пoЛЯгa €  B I1)}lу,

щoб дaТи B руки кеpiвникaм вillськовогo вiд,lti.llу сили i мaгc-

piяllьнi мo;к.lIивtю.гi дJIЯ сП()pу/I)ксння piзнtlг.o polly зaГopoД)кенЬ.

3aгopoДlt<сння po.)JIЯтьCЯ D,ЛЯ Iot.o, щoб упoвi. l lьнити, i  rtа.

вiть пpипинит}t нaступ Bopoга.

Bсi зiu.орпх<сl{нЯ lliЛяТt€я B псpu-ty чсpry Ha rrриpоднi i шггщнi.

Хвилясге пoзсt,{сJIЛя, гopби, яpи, piнки, Jr iси, бoJIoгa, чal.ap-

ниKи _ все цr Сlуl lе вiДнoситися дO пpиpollнoГo зaI.Opo/l)Kсння' a

всс, щo булс зp<lб-'Iеl lo pуKa}'Ir ЛЮди}Iи пpи IloпoМoзl гrxнlKt| '

бупсмo зBaТи шТучниl"| зaгopoд)кеннЯМ.

B свoю неpгу i пpиpoднi Й шryvlt i  загopoд)ксHня дlЛЯ.гьсЯ на

aкr.ивнi спoсoби зaгopoД)t(еtlь Тa пaсиBнl.
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Aктивними спoсoбaми зaгopoдЖенЬ зве}'o тaкi спoсoби, пpи
якиx oднoчaснo з зaтpимaння}' пpoсyBaння Bopoга знищyстьсЯ
xtивa силa вoPoгa. Hапpиклaд, мiннi поля, тaнкoвi пacткtl, вoвнi
ями i т. д.

,Цo пaсивнoгo спoсoбy вiднoсимo такi спoсoби' пpи якиx ли.
шrе yпoвiльнкЕтЬся пoстyп вopoгa i не нанoситься Йoмy фiзин.
нoгo зttищення. Biдпoвiднo дo lшвидкoгo opiснтувaння нaчaлЬ.
никa зaгopoджyвaJlьниx poбiт тa дo нaяв}loсти мaтepiaльниx
мoя(ливoстсfi i вiльнoгo чaсy, кo)l(ниЙ пaсивниfi спoсiб зaгopoд.
]l(ення мoжнa aктивiзyвaти. B цьoмy мo)l(нa пеpесвiДvитись.
xap:rктеpизyючи кo)t(ниЙ вид з:lгopoд)t(енllя зoкp€мa.

Bишr i в.IlаПrг}Daшrя запopодrl(ень

Bсi види загopoд,(ень дiляться пo ix фЙoвo}rly пpизнaчен}rю.
Пpoти тaнкiв: мiннi пpoтитaнкoвi пoля, пpoкoпyвaння

пpямoвисниx вiдкoсiв, poви' пaсткll, pyЙнацiя дopiг, нaвoДIlеHlIя
i забoлoчення мiсцевoсти.

Пpoти пiхoти: зapокен}lя пoзeмелля oтpуЙними peчoвl{нaми.
пepeнoснi пеprцrкoди' пеpсплiтaння yзлiсся дpoтa}'rr' дpoтяHa
сiткa, eлектpизaцiя зaгopoд,(eнь.

Хapaктеp зaстoсyвaннЯ зaгopoдxtснЬ рloжнa poзпoДiлити пo
oб'€ктaх:

a) Мiсцеве загopoд)t(ення lдляxiв: pyfiнyвaння l"toстiв, ями.
пеpeкoпyBaння' зaваJIи.

б) Cyцiльне зaгopoд)кеllня шляxiв: зapaжeння oP, мiнy-
вaння' пеpеopювaння. oснoвнi пpaвилa пpи poзмiшеннi зaгo.
рДxсень тaкi:

l. 3aгopoдx<yвати тaкi мiсця, якi тpyпнo oбiЁти.
2. 3a зaгopoджeнням мyсltтЬ бyти зpyнне мiсцё для в€дeння

вoгню.
3. Пoбopювшlня загopoджень tr{yсl{тъ бyп'r вaлским ДIIя вopoгa.
Ilля тoгo' щoб пpaвильнo рзмiстrги сiткy зaгoPoд)t(енЬ, вll-

сиЛarтьсЯ iн:lкенepнa poзвiдкa, якa мyсить вl{знaчити:
I. Пoтpiбнi i мo:ltливi пy}rкти для влaцtтyвaння зaгo.

Poджelrь.
2. Хapaктеp i poзмipи зaгopoджеttЬ.
3. Пoтpiбнi для влaIIIтyвaння силIt i мaтеpiяли.
4. Пoв'язaтП влaцIтyвa}rня зaгopoд)кеltь з плaнoм бою, мaю-

чи пoстillниЙ зв'язoк з тaктичнoю poзвiдкoю.

ocнoвнuм вuaoм loeopoaxсень r
,, П ocmiЙна Оpomяна nеpе tllкo Оа,,

Mатеpiял: сoснoвi кiлки в l50 см дoв)t(иl|и' дo 10 см тoвщиllll'
якиx 50 см зaбивaeться в зeмлю. Kiлкll зaбивaються цraxoвиtv'
пopЯдKoм' пpl| чoмy кoлtниЙ pяд кiлкiв oплiтaeтъся тpьoмa
ниткaI{и кoЛючoгo ДPотУ' oднa }tиткa Йде гopизoнтaJlЬlto пo веpxy
кiлкiв i двi пo дiягoнaлi вiд низy.пеPцtoгo дo веPxy дpyгoгo i
нaвпaки. фiт пpибивтсTЬCЯ скoблями.

Taким xtе спoсoбoм oплiтaeться i вiддaлення мix< pядaми.
Пеpшиfi pяД кiлкiв, пoвеpнсниЙ дo вopoгa, кpiм тoгo, oплi.

тa€тъся ще двoма гopизorrтaJlьнимll ниткaМи сeprдинoю i низoм.

Hiмецькuй nлim

Ilo пoстiЙниx зaгopo]lxень вiднoсимo кpiм тoгo: нiмецькиЙ
плiт в l pял. Tyт лpiт пpoтягyeться гopизoнпUrьнo i дiягo.
lliulьtlo' a кpiм тoгo з веpхy двox сyсiднix стoвпiв дo oднoi тoчки
i нa зeмлi мi:rс ними.

Чai вигoтoвлeння: l00 пoгiнних мeтpiв - б0 людинo-гoди}l.
Cпipaльнa сiткa нa низькltx кiлкax (спoтикaн). Пaлицi 7()-

80 см дoв)кинoю зaбиBaються в зeмлю тaк' щo нa пoвеpxнi
виднo лиu.rе 2G-30 см. Bеpхoм циx кiлкiв цpoтягy€ться дpiт, a
oсtloвнa }tиткa дpoтy перплiтaeться спipaльнo дPyгoю ниткoю.
Чaс вигoтoвлeння: l00 пoгiн. метpiв - l0 людинo-гoдиH.

3аciкu

3aсiкoю звeться lllтyчнa пepeшкoдa' влaцlтoвaнa iз звa,пениx
дepев. 3aсiки мox(yть бyти пeрнoснi fi зpoбленi нa мiсцi.

Мiсцeвi вигiднiшi, бo iх нe тpебa пеpeнoсити i oдниIt' кiнцeм
вoни мo)кyгЬ деpжaтисЯ землi; кpiм тoгo, тyт мo)кна зваЛюBaти
тя:tскi .Ц€Pеm, щo y}lемo)кЛttвJllo€ yсyнення i;x. Tiльки пpикpiп.
люютъся вонll дo землi ключкzlми тa кiлкaми, бlтгими н:lвxpест.

Чaс вигoтoвлrння: l м - l.5 людинo-гoдl{l|.

Пepенocнi nеpeшкoОu

Щoб зaфзпrчитt{ зaгopoдx(ення в pyxoвi тa закpивати пpop-
вaнi мiсця в пocтitlниx пepецtкoд:rx iснye цiлa гpyпa пеPеrroс}lиx
пеpеrцкoд' якi пo свoiЙ бyлoвi лy:rсe зpy.rнi дo пеp€нeсення з
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Ivtlсця нa мlсце i в кoжнoмy випaдкy }"{oх(yть 3alvtit{итl{ пoсТillнi
пеpешкoди.

Poзгляньмo деякi з ниx.

Дpomяrш сnipаль,, Бpунo,,

Ha деpев'янoмy баpaбaнi пo дiягoнaлi нaкpунуеься звичaЙ.
ниЙ глaдкиЙ пpiт' !ов:кинa спipaлi l0 м. Пoтiм з дpyгoго кiнця
баpaбaнa oбкpyvyeтьсЯ знoBy дpoтoрt пo дiягoнaлi пеpruoгo. [{я
спipaль пpибивасться дo землi кiлкaми. Boнa лсгкo стискyrТЬсЯ
i ii мox<нa }roсити в фyтляpi.

Пакеm ФельОа

Пакeт <Dельда _ це € гoтoвиll плiт з кoЛючoгo дpoтy з
мет.UIевIIми зaгoсТеptlиIЧи сТoBпцяtvlи нa вiддaлi l м oдин вiд
дpyгoгo. Пернocиться з мiсця нa [м]iсце в скaчaнoмy виглядi i
дy)(e цJвидкo poзкaчy€Ться.

Cаneprш nеpeнocшI cimка

Гoтyсться як спipa;lь..Бpунo'', aЛе нa кBaдpal.}loмy бapaбaнi
кiльця спipaлi oбплiтaються кoЛ ючи !,l дpoтot't.

Bисoтa i u:иpинa спipaлi lм.

Maлono мi mна nе pе utкoОа

Пеpеплyтaнa мix< сoбoю сiткa тoнкoго дpoтy, тoвщинoю lмм
зМoгyютьсЯ в бpезентoвиЙ мirцoк в l50 [кг] вaги.

ТaкиЙ пакyнoк B poзтягHyТoмy BиглЯдi зaкpивae l га пoля.
,Цo землi пpибивaеться кiлкaми, кoлip дpoтy зaлежить вiд пo-
зеь{rлля.

Pozачка .

.[ля вигoтoвЛrннЯ poгaчки берться tшiсть пiвтopaметpoвиx
кiлкiв, збивaеться нaвxpесТ пo двa. I{иx тpи хpестoBиKи спo-
ЛyчyeтЬся oс}roв}loю вiссю, дoB)l(иHoЮ вiд 3 дo 5 м. Kiнцi
oсевoi )кеpдки зaлишaЮться пo 30 см з бoкiв для зPyчнoгo
пrpенесенIlя.

Bся ргaнкa oбплyryсгьсЯ кoлючим дpoтoМ (пpибивaетъся
скoблями) зa тaки},t пopядкolЧ: чoтI{pи нитки дpoтy пo гopи.

зонr.aльнiЙ дoв;кинi i пpи пoпеpетltнaннi зI.opи Btlиз. Kpir.r цьo-
гo пo дiягoнalli з нltзy пrpшoi хpсс.гoвини дo веpхa пpyгoi i
llaвпaки.

Час вигoгoвлrHHЯ lм _ 6 ЛЮди}lo.гoдl iн.

ilкак

l>кaк ск.llaда€тьсЯ з тpЬoх зaгoстpсHtlх кi.llкiв ДoB)t(и}loЮ пo
15 м, зв'язaних мixt сoбoю кoJtloчиtvl дpoтoМ. Taк yтвoptoсться
ix<aк з кoлючot.o дpoТy. Iжaкaми зaкидa €ться вyзькi спинки,
бpoди в pivкax' безлaднo нaкиДa€Ться пo пoЛЯx.

Чaс вигoтoвЛеttнЯ lм _ 6 людинo-гoдиrr.

E ле кmp uзува ння за zop oО:ке нь

Bсi види зaгopoд)t(еttь, щo oбпЛyтaнi глaдким чи кoЛloчиМ
дpoтolvt' мo)t(yть нaeлскrpизувaтися дo гaкoi мipи, шo tlе стar
небезпсчним IIЛЯ )Kt1TтЯ (l000 i l500 вoльт).

.[хсеpелoм енеpгii дJIя елrKтpизyвaння зaгopoд)кeнь мoжyТь
бyти мiсIцевi eлектpостaнцii чи пеpссyванi сЛектpoстaнцii, змoн-
тoвaнi нa вaнТaжниx aBтaх. oдин полкrc цьoгo д)кеpеЛa спoлy-
чaЮтЬ кaбllямll з дpoтяниlvt зilгopoджrнHям' a пpугиЙ з зеМлеЮ.

.[piт, пo якol"iy l,tде елек.гpoстpy'"r Дo oб'ектy загopoд)кеHltя,
мyсить бyти пo мipi мoх<ливoсти iзoльoвaниlt вiд землi. Kiлки
для цьoгo poбити тi.llьки сyхi. Кiнцi кiлкiв, де бyде пPистaвaти
Дpiт, мyсять бyти oчишlенi вiд кopи. 3вaхсaючи нa цr, щo вopoг
тaкo)t( рtoжr B)кивати еЛrктpизaцiю зaгopoд)t(ень' iнxeнepнy
poзвiлкy загopoд)кень тpеба poбити в спеtliяльних гyмoBих
yбpаннях i в гумoвиx pyкaвицЯх. Дyже мaлo сфсктивне eлек-
ТpизyвaннЯ бyвaе в дotцoBy пoгoдy тa в мoкpiЙ мiсцсвoстi.

I.{r тpсбa пaм'ятaти i пpи пpoведсннi слектpизaцii i пpи
yсyвaннi i i.

П е p е ulкoО u np omu nа нце p нo - mа нt<o вuх в i О О i л i в

Bсi пеpсtuкoди пpoТи танкiв дiляться нa пpиpолнi i rштуннi.
ПpиpoДtlими пеpсцIкoдa},tи €:
l) piяки i кaнaви, tIIиpиHoЮ }lе },tе}tl lJе 5 м iглибиною l' 8 м,
2) бoлoтa з тo}lким пoкpивoм i гpyзьким гpyl{тoм'
3) нaсипи, гopби, виЙми' вiд 600 i кpyтirшi,
4) гyстi лiси з дерrвa},tи, не тoнtuиlvlи 20 см.

76 7',|



Пpи недoстaтнiЙ кiлькoстi пpиpoдtlиx пеpеlllкoд пoвиннi
бyти ствoрнi шryvнi.

!o urryнниx пpoтlfт:rнкoвих пrpецIкoд вiднoсяться :
l) зaстoсyвaнIrя pyчних гpaгaнт i гpaнaт Hoвицькoгo,
2) влaшrryвaння зaсiкiв i лiсниx зaвaлiв нa дopoгax'
3) перкoпyв:lIIIIя lIIляхiв i кoпaння poвiв,
4) мiнyвання пiдсryпiв фyгaсами тa мiнaмн,
5) твoрння ям нa цIляхaх'
6) зaбoлoнyвання i зaтoплювaння пoземrлляl
7) зaгopoди з pеf,oк i пa.лiв,
8) суцiльнe псyвання tuляхiв i pyЙнyвaння мoстiв,
9) пpoтrгaнкoвиЙ блoкгayз.
Koхсниfi сaпеpниЙ вiддiл, oкрмиЙ чи в склaдi зaгaльнoвiЙсь-

кoвoгo вiддiлy, мyсI{тЬ матн вiдпoвiдниЙ зaпaс шaнцeвoгo iн-
сTpyмe}Iry' бyДiвeльниx мaтepiaлiв, вибyхoвих Pечoвиtl тa гoтo-
вих мiн, щoб зaбезпенrги yспix всiеi систeмrr зaгopoркrння. Tyг
пoдaнo лиlllе oс}IoBнi види зaгopoшкeнь i нe в пoвнiЙ мipi
пoясtlенo' як ix твopити. Ha це пoтpiбнo щr бiльlше пpaцi тa
yвaги' щoб дeтaльнo вI{вчитl{ склaднy технiкy вiЙськoвo-пoльo.
вoгo зaгoPoдхeння.

П p и м i т к a : Tpебa скaзaти' щo вiдoмoстi з нayки зa-
гopoд)кення, як i зi всiх нayк вiЙськoвo.iн)t(еtlеPtlих пpедмeтiв,
беpyться з piзниx д]кеPrл iн;кенеpнo-теxнiчнoi лiтepaтypи:
сoвiтськoi, пoльськoi тa нiмецькoi apмifi, тoмy т{aтсpiяли мo-
:к1пь бyти нe зaв)кдн тoчнi i зpoзумiлi нa пеptuиЙ пoгЛяд для
c.гpiльця i кoмaндиpa

КopисryюнисЬ циIrll{ piзнoмaнiтними дal{иIltll тa беpyни нa
yвaгy спeцiaльнi yмoви yкpaiнськиx зe},tель тa сyсiднix деp)I(aвl
дarмo для вiЙськoвикa нaЙгoлoвнituе, щo пoтpiбнo знaти з iн-
жeнrpнo-теxнiчнoi спPaЁt.

3poзyмiлa piн, щo з poзвиткo}t тa poстolut yкpaiнськoгo
вiilськa зpoстe тa poзвннеться нaцioнaльнa iнхкeнеpнo-теxнiчна
нayкa' щo зaфзпечить yсi вl{Ivloгt{ вiЙськoвo.пoльoвoгo )l(иття.

Aнmiш Ctсcttл

сI{.пa вom
Без сyмнiвy, щo всix, a зoкpeмa нaс, вiЙськoвикiв, цiкaвлять

великi пoлкoвoдцi, a ще бiльIцe цiкaBлять нaс ixнi пoдвиги, якi
зpoбилн з сipнx i непoмiпшrх лцдсfi вслетнiв в iстopii людстEa.

I пpи тoмy бaгaтo }Iе мoхсе вiдгaдaти, в чoмy пoлягa€ тa€м}tиця
тих пoдвt{гiв. Bсi гoвopЯтЬ пpo нaдзвичaЙниIl генiЙ !'езapя,
Cвятoслaвa Зaвoltoвника, ХмсльницЬкoгo, Haпoлеoнa тa iнruих
Bидатних пoлкoвoдцiв. Tа нe зaвжди генifi с piuraю.lим чlltlни-
кolvt y пrpемoзi. Беpiм xoч би Cвятoслaвa завoЙoвникa. B м. .(o-
poстoлi, oтoчениЙ зaлiзним кiльцем гpекiв тa бoлгapiв' знaхo.
дився вiн paзoм зi свoiю дpyхкинoю, здaвa;ioся б, y безвихiднoмy
стaнoвищi. Aле CвятoсЛaв не пiддaсться невiльнинo[i] дoлi.
lloгo зaлiзнa BoЛя lЦтoвхar Йoгo дo дii. I вiн стaе пoпеpеДy свoei
дpyжини i, гopiюни зaBзяттям' зi слoвaми ..зa зrмлю piднy'' -
кидa€ТЬся нa вopoгa. 3a fioгo пpиклaдoм пiцrлo вiЙськo. ..3aв-

зяттю i вiдвaзi хopoбpиx не бyлo ме}('' _ згaдyють' oписyючи
цю пoдiю, грцькi лiтoписцi. Bopoг пiддaвся снльнiЙ вoлi Cвя.
тoслaвa 3aвoЙoвникa, нaЙбiльruoгo Лицapя тих часiв.

Ti, щo нe бaчили Хмельницькoгo, oцiнюють Йoгo ЛиIше пo
вeликиx пoдBигax i oднoдylшнo xв:UIять зa великиЙ вiЙськoвиЙ
тa opгaнiзaцiЙниЙ генiЙ. oднaче всi сyвaсники' якI{м дoBелoся
хoч paз y хсrгтi бaчити )l(ивoгo гетЬмaна' не мoгли зaбyги Йoгo
лискyчиx' темнllх' пoвниx мaгiчнoi сили oнеЙ, гpiзниx бpiв тa
твеpдиx pиc fioгo лиця. 3 цiлoi пoстaтi Хмельницькoгo тaк i
билa якaсь мoгyт}lя сиЛa, пеpед якoю Людинa дpiбнiла i стaвaлa
пopolшинкoю пiд гpiзнIlм пoглядoм Йoгo незбaгнyтих oчеЙ. B
бoю - це бyлa не Людина' a гpaнiт, витесaниЙ y фopмi людськoi
пoстaтi. Йoгo спoкiЙ, твepдa певнiсть i пpи тoмy зaлiзнa pi.
tшyнiсть та непoxt{тнiсть вливaли y вiliськo тaкy силy' пepeд
якoю poзпopolшyBaЛися тa пaнiчнo втiкaли нaвiть дoбipнi,
зaкyтi в зaлiзo гyсapи Pечiпoспoлитoi _ oднoi з нaЙмoгyтнiruиx
деp,(aв тoдilшньoi €вpoпи.

Cнлa вoлi, пaЛкe пPaгнеtlня зa всякy цiнy пеpемoгпl i вipa в
пеpемoгy бyли зaвжди для пoЛкoвoдцiв piшaюними чинникaми
в бoю. ..[йвiться, ген тaм rra тoЙ гopбoк'' - гoвopt{ть Haпoлеoн
дo свoгo вifiськa псpед бoсм. ..Пoки сoнцr схoвa€тЬсЯ зa гoPи'
тaм мyсять пoвiвaти нaшi периoх<нi пpaпopи''. _ I дaв знaк,
зaгyли сypми' зaдyднiли кiнськi кoпитa' зaбpяжuaлa збpoя, i,
зaки сoнцe сxoвaлoся зa гopl'' нa гopбкy, де бyв yкpiпився
Bopoг' пoвiвaли пpaпop}r Haпoлеoнa. Cилa слoвa .,мyсятЬ'' 

-
бyлa тaкa Brлнкa' щo пеpед нею не мoгли вcтoяти i нaЙкpaщi
пoлки вopoгa. Це бyлa силa вoлi великиx пoлкoвoдцiв' пеpeд
якoЮ пoстyпaвся цiлиli свiт.

Пoдiбнi пpикЛади мoжeмo нaвестtl i iз сyvаснoi нarцoi дiЙс-
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нoстrl. HсвеличкиЙ пoвстaнчиЙ вiддiл Ь{а€ зaвдaння здoбyти м.

Цyмaнь, дoбpc yкpiплене i знa}reнитo зaбезпечене зaлoгoю нiм-

цiв. Biддiл poбить нiчниЙ нaскoк. Bopoг пyстив y Pyх танкt{.
Хлoпцi нePBoзнo пoчали вiДстyпaти. Ta тyт пpoЯBляeтьcЯ Зa-
лiзнa вoля кoнaдиpa. Йoгo piзке: ..Bпеpeд, нaшra беpe!'' - нaелeк-
тpизyB:UIo всix i нaпoвtlилo нoвoю силoю тa бa)l<aнняt{ пrpе-

мoги. Coтня пiшлa впеpед. He пoмoгли вopoхti Таllкl{. Haсryп
пoвстaнцiв бyв тaкиЙ смiливиЙ тa piuryниЙ, щo Bopoг цiлкoвlтгo
збt|BcЯ з пантеликy. Poзгyбленo шyкaв pЯтyнKy пo Bсяких

нopaх, якi тiльки знaxoдt{в' xoвaвсЯ нaвiть y вiдхiдникaх. Ta

xлoпцi i здвiдси B|lтяГaЛИ пеpелякaних нiмакiв, кeпкyЮчи з

iхньoi xopoбpoсти. БiЙ скiнчився yспituнo без хсoдниx влaснй
в.Ipaт, xoч Bopoг спoчaткy зaвзятo бopoнився.

I знoвy нe тaк вiЙськoвиЙ генiЙ чи силa збpoi, як бpaвypнa
вiдвaгa тa зaлiзнa вoля пoвстaнцiв yвiннaлa бiЙt пoвнoк)
пepeмoгoю. Тaк бyлo, тaк с i тaK зaвжди 6улe в маЙбyтньoмy.

[e мyсимo п3м'ятaти в пеplшy чеpгy }'и, вiЙcькoвики. Hiкo.llи
нarце вiЙськoBr знiutltя' xoч би яке Bo}Io бyлo великс, не зпoбу,Це
нaм пеpемoги в бoю, oскiльки lYlи tlс гopiтимемo t|евпиннoЮ
хaдoбoю псprмoги' oскiльки tt{и l{е спapaлiхtyсмo вoлЮ вopoгa
смiливим yдapoм.

У всякoмy бoю e вiЙськoвa зaсадa: тiльки нaстyп зaвеpшII{тЬ
пepерtoгy. Ta ryт ще дoдaмo - нaсТyп' B якol{y як кorrrаHдиpи'
тaк i кo:книЙ стpiлець гopять rrесTpимlloю xсaдoбoю пеpеi,toги'
:rсадoбoю пiднести свoi непермo:lкнi пpeпoprr нa укpiплeнн.ш
вopoг8"

M. Лiсoвuк

сiшaщягъ пpопr сoгtti

Pазoм з кoмaндa}Iтoм Лисeнкoм бyлo ix сiмнaдцять. Cмep-

тельllo пoтoмленi пpибyли вoни нa oдиtl з пoлiськиx xyтopiв.

Tеплa чеpвневa нiv oгopнyла свoiм кpилoм пoлiськy зrрrЛю.
Пoвcтaнцi сп.UIи. BapтoвиЙ пpoxoджaв бiля клyнi, бopюнись

зi снoм тa втoмolo i пильнo нaслyхyвaB дoBкPyгll. Haвкoлo бyлa

глибoкa тиrцa.
Минyлa нiн. KpaЙ небa пoчaв щopaз бiльtце пpoяснюBaтися.

Hсзaбapoм зiЙtцлo сoнllr' i вapтoвий Poзгpoм пirцoв спaти, збy.

диBши нa свo€ мiсце пoвстaнuя 3ipкy.

Coнцe вже тpoxи пiднялoся нaд oбpieм, кoли дo кlryнi швид-
кo вбiг вapтoвиЙ.

- Хлoпцi, встaвaЙтe! - кpикнyв вiн. - Haс oтoчl{ли uеpвонi.
Bсi схoпились нa piвнi нoги.
_ t(pyзi, зa збрю! - шIвидкo скoмll}lдувaв Лисенкo, хватaючи

свoю фiнкy.
ПpoЙruлo кiлькa хвиЛи}l. Пoвстaнцi стoЯЛи вл<е нaпoгoтoвi,

мiцнo стискаючи в pyкaх збрю.
- Дpyзi, мyсимo пеpемoгти! - тBеpдим i piruyним гoЛoсolvl

скaзaв Лисенкo.
A якщo пpиfiдеться пoмеPти' тo yмPrм пo-геpoЙськи!
Bсi pвyнкo пiдxoпили слoвa свoгo yлюбленoгo кoмaндиpa.
Б'емoся Дoзaгинy! Cлавa Укpаiнi! - гyкнyЛo сiмнaдtlять

пoвстaнчиx гpyлеЙ.
- Хлoпцi, - скaзaв пoвaжнo Лисенкo, _ чaстинa з вaс вибi.

житЬ нa двip i oбсипJIе чеpBoних пoстpiлaми, чaстинa noлiзе нa
виlltки i неpез стpiхy стpiлятиме нa дpyгиЙ бiк, pеruта зaли.
lltитьсЯ в клунi. llo дiлa!

Пoнyвtши цe, пoвстaнець Boвк сxoпив KyЛеЬ,lrтa i швидкo
вибiг нa двip. За ниIt{ кинyлoся щr кiлькa з кpiсaми. Чеpвoнi
oбсипали ix гpaдoм кyль. Boвк yстaвиB свoгo кyлсметa i пoчaв
сипaти кyлями нa чеpвoниx. Ixнi постpiли нiяк не мoгли lioгo
пoцiЛиTи. Toдi вoни пoчiUIи oбкидaти l,ioгo гpaнaтами. ГеpoЙсь.
киЙ кyлеметчик i цьoгo tlе зляк.lвся; Двi гpaнaти вiн кинyв
Haзaд, oд}|а, щo впaла близькo }tьoгo' не poзipвалaся. Ta вpсruтi
oднa пoцiлиЛa куЛе},tет. Boвк ки}ryвсь rшвидкo в клyнto' щoб
взятl{ дpугoгo. B мoмcн.г пoцi.l lилo Йoгo кiлькa вopoжиx кyль i
вiн yпaв пiд бpaмoю клунi.

B цеЙ час пoчaЛa гopiти клуня. Гyстi клyби диtvly пoчaЛи
зaбиBaти пoBстaнцям вiддиx. Poбилoся дедaлi гapяviшe.

Пoлoxtення сТaBaлo дy)I(е зaгpoзливо. Лисенкo виpituив пpo-
битись чrpез Bopoже кiльце.

- IIpузi! - гyкнyв вiн сеpед вoгнlo i кpiсoвиx пoстpiлiв. _

Пpopвемся. Bпеpeд, за мнoю!
Cхoпивrши в pyки KyлеМет, вiн вискoчив з клyнi. Тa vеpвoнi

тiльки цьoгo Й x(дiUIи. Boни сипнyЛи гyстиIvt кpiсoвим вoгнrм, i
хopoбpиЙ кoь'aндиpt noцiлсниЙ кiлькoмa кyляtt,t}r в гpyди' пoBa.
ЛиBсЯ меpтвиЙ нa землю.

Пoвстанцi poзгyблено зaдеpжaJ]ися в клyнi, алс тiльки нa
oдtly t{ить. Бo в ry )к хвилинy пoBстaнець Poзгpoм кpикHyв:
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- Дpyзi' не дopo:кiм лситтям! Paз мaти Poд}rлa - paз i
пoмиpaти!

Biн вискoчив на двip, cтpiляюни нa xoдy iз свoгo тaнкoвoгo
скopoсщiлa, i летiв пpoстo нa стaнoвищa чеpвoниx.

Чеpвoнi, щo в)ке пeвнi бyли cвoel пеpeмoгI{, paптoм спaн.
тoличилt{сь oдчaЙдyшним вчиI{кoIr{ геpoисЬкoгo кyлеметникa i
пoчали втiкaтн.

Pеurтa пoвcтaнцiв киl{yлaся зa Poзгpoмoм. Чepвoнi, щo лr-
ж.UIи в xситi, вiдкрили пo ниx знoвy мiцtlии вoгol{ь. Cтpiльui
весь чaс iшли впepед. МoлoдиЙ пoвстa}Iець Чермхa, He зB€l.
]кaючи нa сщiли, зaбpaв фiнкy i скopoстpiлa, Щo бyли пpп вби.
тolvty кoмal{диpoвi. Тeпep yсi пoвстaнцi кинyлися пpocтo в )t(итo.
Бiльtцoвицькi бaндити, llе витpимzlsши нaтискy пoвстaнцiв,
рзбiглися.

3a хвилинy нa xyтopi бyлo знoвy тиxo. Лежaли вбитi i paненi
неpвoнi.

Kлyня гopiлa, як сtrtoлoскип. Biд пpипiкaння пpoчyllяв paне.
ннЙ шiстьмa кyля}lt{ в pyкlt i нoги пoвстaнeць - кyлel{eтчик
Boвк. Biн з нaдлюдськиlt{ зyсиЛлям вiдпoвз вiд вoгню, пpo-
сyl|yвсл в xllтo i тaм зiмлiв.

Ha лpyгиЙ день pil}lo пoвстatrчиЙ вiддiл забpaв Йoгo з сoбoю.
Taк бopятьс Я cн|Iv. Укpaiни зa свolo зеtr{лю.

A. Буpевif,

БiЙ y се.пi Бшoткiвцд

Бр paнoк. Bеселе i гapяне сoнцe oбдавaлIo свoiм гoсТpиrvr
пpoмiнням ulиpoкиfi шtляx' щo в'Юtloм пoвився г€t{.геl{ сеpeд

рзкilшниx лaнiв зoлoтистoгo )|(итa, дoзpiвaюнoi пIденицi i lцoв-
кoвиx ячмeнiв.

Я iшoв твеpдиl"{ кpoKoli{ i любyвaвся нивa}lи' бaгaтствoм
pцнoi землi. Якpаз y ЦеЙ пoгoхtиЙ paнoK двoмa aвтaми B сeлo
Бoлoткiвцi пpибулo дeв'ять нiмaкiв i .loтиpи ляxи, якi мaли
зacтaвПти сeЛян в€зти в мiстo сiнo. ..ПoгoспoдapювaвцIt{'' в селi.
цi пaнки apеIIIтyвaли rpьox ..пiдoзpiлиx'' oсiб. Дeсь кoлo пo.
лyдня ..непpoxaнi'' гoстi веpтaлися нaзaд.

Ha вiддaпi двox кiлoметpiв вiд селa ix зyстpiли гpalloм кулЬ
нaIшi лpyзi. I|,еfi нeспoлiвaниfi нaпaд смеpтельнo нaлякaв бaн.
дитiв, i вoни пaнiчнo, без збpoi ки}lyлt|ся тiкaти.

ПpoЙшлo тpoxи наcy! Hiмaки зaлягли бiля rшляхy y вiвсi i
вiдкpили Boгollь. У цеЙ мoмeнт нaшi лpyзi пilшли B Haстyп пPoти
бaндитiв. 3агpaпи кyлемeти' з:lгoвopилt{ кpiси. Бopoтьбa велaся
tlедoвгo. Haшi кyлi нс летiли нaдapмo. 3вiльненo aprцIтoвaниx
xлoпцiв з тoгo )t( селa' спaJIенo вaнт.Dкнr aвтo' oдинaдцять бaн.
дитiв yбитo, a oднoгo )кивl{IЧ взятo в пoлoн.

У нarшi pyки пoпaяo нeпorшкoд)|(eне лeгкoв€ aBтo, дBa кyле.
мrти' тpиtlадцять кpiсiв, п'ять пiстoлiв i бaгатo aмyнiцii. Hiн
пpoЙшлa cпoкiЙнo.

Ha дpyгиЙ день нiмаки, зiбpaвши чимaлy силy, xoтiлп зa6.
paти свoi тpyпи. Aлe знoвy стaJIoся тaк' як i пoвиннo бyлo
стaтись. Мtl' як i пepшoгo paзy' пpивiтaли poзбiЙникiв вoгнем i
знoвy тpинaдцять бaндитiв пiurлo нa тoЙ свiт.

13нalшn<fu

Г. Яpoclшвeпкo

)Koвтi вoДи

Гapянa бyлa в Укpaiнi веснa 1648 p. Tiеi весни пiд пpoвoдoм
гeтьмaнa Бoгдaнa Xмельницькoгo poзпoчaЛися пaм'ятнi виз-
вoльнi змaгaнrrя yкpaiнськoгo нapoдy з.пiл iмпepiялiстичнoгo
пoльськoгo яpмa. Гетьмaн' знaючи, щo спPaвxt|я визвoльнa бo-
ртбa мyсt{ть бyти бopoтьбою yсьoгo пot|евoленoгo нapoдy, щo
вiд цьoгo зaЛе)кaтиме ii yспix, a тaкo)t( дyхoве перpoДл<eння i
пpt|гoтyвaння yкpaiнськиx t{aс дo дrp)кaвrroгo бyДiвництвa' зa-
дyмaв. чoгo дoсi в Укpaiнi не бyвaлo, пiдняти нa бopoтьбy всi
yкpaiнськi зeмлi, всix yкpaiнuiв. Kличем i нaкaзoм дo всeнaцio.
нaJlЬt|oгo зpивy бyлa незaбyтня пеpe}loгa пiд Хoвтими Boдaми.

Пoльськi пaни xoтiли 3a всякy цiнy не дoпyстити дo )кoд-
нoгo збpofiнoгo вистyпy кoзaцтвa, бo вiн мiг би пoтягl{yти 3a
сoбoю цiлиЙ pяд iнцrих вистyпiв i ствopити для Пoльщi пo-
Bilк}ry зaгpoзy. Щoб не дaти зaпopoжцяtrt вилrтiти з ixньoгo
..ocинoгo гнiздa'' - 3aпopi:к:lся тa poзбypxyBaти yкpaiнськi
нapoлнi мaси i пoбiльшyвати свoi PяIIn' - пoльськиЙ кopoнниЙ
гетьIЧaн Микoлa ПoтoцькиЙ }|aв плaн вислaти нa 3aпopiлсxся
вел]|кy кiлькiсть вiЙськa i пpнбоpкaти ..свaвiльне'' кoзaцтBo.
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Пoльське вiЙськo pylllиЛo беpегoм !нiпpa в кoзaцькi степи;
веЛи Йoгo lroЛoдиЙ Cтепaн Пoтoцькиli, син кopoннoгo гетьмшra, i
кoмiсap [IIембеpк - лютиЙ вoрг кoзaкiв. Бiля Кoдaкa Ляхll м:UIи
з'сднaтись з peeстpoвllми кoзаIlькими чaстин:lми (вoни пеpбyвали
нa слyжбi y пoлякiв), якi пливли flнiпpoм пiд кoмaн.цoю lляшra
Kаpаiмoвинa .га Бapaбaшra. Aле Хмельнt{цьKиЙ BпpaaлЯвся швид-
ш.lе вiд пoлякiв. Швидким мapшrм вiн виpytuив iз Зaпopiхtxя,
вiдpiзaв пoльсЬке вiЙськo вiд pеестpoвиx кoзaкiв, oтoчиB Йoгo, a
pr€сТPoве KoзaцтBo псpсxил1lв на свilt бiк. Pсeстpoвики вбили
пoльськиx залpoдaнцiв - Iляura тa Бapабaшa i paзoм з кoзaкaмн
Хмельницькoгo вдapиЛи нa oтoчениx пoлякiв.

Пoляки пpобyвaли вiдстyпити, uUIr це iм не вдaлoся. l6 тpaв.
ня l648 p. зaпopo)кцi знищили пoльськиЙ тaбip, щo пpl,tKpивaв
вiдсr.уп, i вщенr pозбили польськi вiЙськa. Усi пrrльськi пoл-
кoвoдцi IIoпaлисЬ y lloлoll. Кoмiсapa Шaмбrpкa зa Йoгo лютiсть
кoзaки вбили, a ПoтoцькиЙ yмеp вiд paн. )Koвтi Bоди бyли тiсto
iскpoю, щo вiд неi спaлaхнyла всЯ Укpаiна.

,Цoфutц

Пoдpщa ГaгIя

Молoдa l9-тиpiннa сeлЯнсЬкa дiвчинa, з pевoлюuiЙниI{ зa-
пaлoм B oчax i дytшi' з лaгiднoю yсмiurкoю нa лицi, з пiстoлeм,
з гpaнaтoЮ тa санiтapнoЮ сyмкoЮ - oсь яка пoДpyгa Гaля.

Bикoнyюни opгaнiзацiЙне дopyчеtlня, мiula пoдpyгa Гaля пe-
pевезти з oдtloгo селa дo paЙoнoвoгo пpoвiдникa вax<ливi дoкy-
It,tеIIтt{. Cелo, дo якoгo iхaла Гaля, лежaлo з дpyгoгo бoкy rшoси:
трбa бyлo iхaти rшмaтoк дopoги lшoсoЮ. Tiльки виixaлa нa lшлЯx.
як нaпpoти неi з'явився мoтoцикЛет з двo!.,ta нiмакaми. Мoтo.
циклет пoсTyпoвo зменшyвaв xiд. У Гaлi }tаЙнyлa дyмкa, щo вoна
пoпаЛaсЬ в pyки вopогoвi' Hе в.гpaтивши piвнoвaги, вoнa вiдбез-
печ}lЛа пiстoля. Hiмшtи вже бyли близькo. Гaля дивилaсь iм пиль-
нo у вiнi, a вoни' витpiщltвtши бaньки, нaхaбнo пpидиBляЛись дo
неi. Hе дoxoдячи тpи кpoки дo нiмaкiв, Bl{xoпиЛa Гaля з кotшикa
пiстoля, пyстилa пвa пoстpiли в нaпpяр|i нiмaкiв i кpикнyлa:
..Генде гox!'' (pyки вгоpу). Hiмlti, нiкoли Hr )кДyЧ}l цьoгo вiд
пoдopoжнЬoi дiвчини, пiднесли pуки Bl.opy. Boна нaкaзалa oдHoмy
Лягти з пiднесеними pукa},tи, a дpyгoмy вiдiЙти нa декiлькa кркiв
вiд пepшoгo. Cкopo збpoя oбox нiмaкiв бyлa в ii pyкax.

oпiсля дaлa нiмцям нaкaз встaтu i ltтlц сoбi. Boни пpoхaли
}'oToциклетa' aлe Гaля iм Йoгo не вiддaлa. Hiмцi Й не дy)ке
дoбивaлись. 

..Гyт, лiбес медхе}l' пaс вip лебен! Аyфiпсpзеген''! _

.[oбpе, лroбa дiвчинo, щo мll :кивемo! flo пoбaненн я| - cкaзaлu,
кЛaнЯючисЬ, тa Й пoплентaлись, poззбpoенi ttlляxoм дo Piвнoгo.
Гaля [з] тpyдoм втягHyJtа мoгoциклЬ нa хypy' пoсKЛaдaЛa
здoбyтy збpoю тa Й сoбi пoixaлa.

oтo бyлo пoтiхи нa пyнктi, кy.Ци незaбapoм пpttбyлa пoдpyгa
Гaля. Геpoсм дня oдtloглaснo нaзваЛи Гaлю всi дpyзi i щиpo
зaxoплюBaлись ii вчинкoм.

oгляд пoДiЙ Ha фporrгax
зa чaс вiд I. vПI. пo 15. IХ. 43 p.

Cеpпень i веpесень |943 p. з}|:ltvlе}lyюТЬся poзBиткoм пoдiЙ нa

всiх евpoпеЙських фpoнтaх. CoвiтськиЙ пpoтинaстyп кoлo opлa
в цеll чaс пеpетBoPивсЯ в зaгaльниl,l нaстyп нa сxiднoмy фpoнтi.
Бiльrцoвики з}'yсltЛи нiмцiв пoкинyти oрл та Бiлгopoл, пoтiм

пoвеЛи нaс.гуп нa Хapкiв' Бpянськ i Cмoлснськ. .[ля вiл-
тяx(сння нiмецькoi oбopoни сoвlтське кoр'aндуBa}I}tЯ пoЧалo

нaстyп нa Мiюсi, Ilонцi i Kyбaнi, кoлo IльменсЬкoI.o oзеpa i нa
Boлxoвi кoлo Лaдoзькoгo oзrpa. oднaче цi вiДтяxtytoui настyпи
не вдaЛися. Haтoмiсть нaстyп нa Укpaiнy пpинiс iм ба>r<aнi
наслiдки. oдин клин бiльu.toвицьKoгo нaстyпy зaxoпиB Хapкiв'
Cyми, Koнoтoп i Бахмач, вiпpiзyюui гoЛoвtly кBартиpy нiмeць-
кoгo Koмa}IдyвaнI{я нa Cхoдi в Cмoленськy вiд пiвденнoгo вiд.
тинкy фрrrry. .(pyгиlt клин дiЙtuoв з пiвнoчi пiд Пorпaвy. Пpopив
нa lloнцi кoлo Лисич:lнськa i на Мiюсi кoлo Тaгaнpoгy .Цoвiв лo
зaxoплeння Дoнбaсy i ствoрння зilгpoзи нiмцям нa Кyбaнi i

Kpимy. ЦtoпpaвДа, бiльuroвики нiмцiв нiдe нe poбили. У нiмцiв
пoмiтне вис}rzDкенtlЯ, a бiльшoвики вияBляюТь oxоry цiнoю xoч би

нaЙбiльurих жеpтв зaxoпtlтll Укpaiнy, як хлiбнy i сиpoвиннy бaзy.
Bиpaзнo Bиднo пo стоpoнi бiльtuoвикiв мaтepiяльнy дoпoмoгy
Aнглo.Aмеpики в лiтакaх, тzш{кtlх тa iнrшiЙ збpoi.

Ha заxiднoмy фpoн.гi тpивa € тяжкr бoмбapпyвaння Hiмеч-
нини. l lyx<с мiцнo збoмбapдoвaнo Беpлiн, Мюнхен, МaнгaЙм i

бaгaтo iнrциx вo €нtlo-пpoмислoBиx цснтpiв. Hiмецькa пpoтипo-
вiтpянa oбopoнa, Як пpизнaють сalti сoюзнl|кt{' € сиЛьнa, aле не
вистaчaючa, щoб зaхиститися вiд x}.,tapи aмеpикaнських лiтaкiв.
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Погане для нiмrliв пoЛo)t(ен}lЯ нa Пiвднi. Упaдoк Ciцiлii. ви-
сaдкa сoЮз}Iикiв y Kалябpii, а пoтiм капiтyляцiя цiлoi Iтaлii
зрryцIуЮrь нiмцiв пеpебулyвaти цiлy стpатегiннy oбopoнy з пiв.
деt{I{oi стopot{и. Cпpoбa зaмi}tи iтaлiЙцiв бoлгapськими i мa.
дяpськиl*,tи вiЙськaми нa Балканаx }|с пpиHеслa бaх<аниx нас.
лiдкiв, дo тoгo ж yсi псpжaBи ст.Urи непеB}tиtr'и для нiмttiв, бo
для pятyнкy свoсi ruкipи мoжyть пiти ц:ляxoм lталii. Hit'tцям
зaлишa€тЬся тiльки скopoТити лiнiю oбоpoни Й oбсaДити ii
сBoilt'и вil,lськaми.

Ha 3axoдi i Пiвнoчi poстe Тaкo)t( зaгpoзa нiмцям. Poзpуxи в
Hopвегii i !aнii, щo пpибpaли в Дaнii гoсщиЙ збpoЙниЙ oпip,
пapТизa}rсЬкa бopoтьбa в Бсльгii, Гoляндii Й Фpaнцii спpияють
сoюзникaм Тa y'гpyднюють нiмцям oбopoнy y Bипадкy висaдки
сoюзникiв з цiei стopoни. A тим чaсolvl в Aнглii ltде кoнцсн.
тpaцiя англifiськиx, aмсpикaнсЬкиx' кaнадських i австpaлiЙсь-
ких вillськ тa вiДбyлися oстаннiми днярrи дссaнтнi мaневpIl. Bсе
це свiдчить пpo oхory сoюзникiв пoсиЛити бoЙoву poбoтy пpoти
нiмцiв i нa iнruих вiдтrtнкax.

Пoки Щo нiмцi стaвлять збpоЙниl.t oпip, стapaюнись всiмa
спoсoбaми oпанyвати ситуat1iю.

Япoнiя гapячкoвo зaкpiплloсться нa здoбyтих r.сpенаx. Tво-
pи.гь мapioнстки Дrp)кaви тa BTягaс тyбiльне нaселснt|Я дo iх
oxopoни. Aмеpикaнцi кo}lцсl{тpyЮть сBoi с}|ли в Aвстpaлii ' нa
Aлясцi та нa Алеyтaх, вс/lyчи нaстyп тiльки на нoвii, l Гвiнсi тa
Hoвil. l Геopгii. KитaЙ oгoЛoшly € , щo пrpсцlкoджа€ дaльшoмy
всде}ll{Ю вlЙни, aле Aмеpикa дoкЛaдa € бaгaтo сиЛ, щoб Йoгo
тpl,l}laти i,tатсpiяЛЬнo Й opгaн i зaцi Й нo неpсз свor Kolиa}rдyвaнн Я.
вислaне на дoпoь|oгy ЧаЙ-KaЙ-Шi.

.flpyкapня Укpаiнськoi Пoвстaннoi Apмii
iм. Б.ХмeльницЬкoгo

"Do Zbroji!" ("To Arms!"),
no.4, octobеr I943

lntroduсtory artiсlе of this issuе is namеd ..Following thе hinces' Men-At.Arms''.
Thе author (G.Pisnjaсhеvskyj) apрals to all Ukгainiал insurgеnts lo rеsemble thеir fа.
mous, bгavery aпd heroiс anсestors. Anсient Rus'сombаtаnts.

Nехt mаtеriаj . ..From thе Fronts of the UPA'. . briеfs ал infoгmation on the bаnle
of the UPA detасhments against the Germaлs aпd Red guепillаs аnd the Polish armed
units in Polissja алd Nothern Volyn'.

L.Potapiv,s storу . ..Тhe Red RibЬn'' . is dedicated to an episode of thе Ukгainian
peasant's armеd struggle against the Germдr invadеrs. Thе bшtle thеme in the issue is
сontinuеd by thе аrticlе ..Мilitаrу Fiеld obstаclеs''. Thе author (Gornosиj) gives dе-
tails about various typеs of obstaсlеs алd еntалglements methds of thеir installing.

Aпtiп Skеlja agaiп turпs lo histoгy in his artiсlе ..Will Powe/.. Hе аrguеs al thе
exаmplеs of the famous militаry leaders thаt it wеrc will power and desire to win at
aлy сost lhat werе aIways dесisive in battIе. The author aIso tеlls about onе ofthе iп.
surgent dеtaсhment whiсh has sеizеd Tsumaп' lown in a bаttle against the Germаns.

М.Lisovyk dеsсribеs hеroism of a Ukaiпiaл insurgent group in thе battIe against a
much suрrior in forсе Red gueпilla dеtасhmenl in his аrtiсlс ..Sеventеen Against the
Compaлy''.

A.Burеvij desсгibes suссessful асtioпs of Ukrainian insurgeпls against lhе Gеrmaп
рliсe in his aгtiсle..Bаttle in Bolotkivtsi village'.

G.Jаroslaveпko.s aпiс]е - ..Zhovti Vody.' . in lhе rubriс ,.From our Wars'. is aboul
unforgettable viсtorу of the Ukainiaл Cossасks troops heаdеd by hеtmаn Bohdan
Кhmel'nyts'kуj over lhe Poles in thе spring of l648.

Dovbush.s story ,.Friеnd Galja'' tеlls us aЬout thе hеroiс асlion of villagе. l9. giтl'
who mапagеd to dissarm two Germen soldiers алd captutЕ their mo|oгсусlе.

Thе issue is еnded wilh the aпiсlе ,.Review of the Froпt
Aсtions From August l Тo Septembеr l5. l943. where the eveпts at thе froпts of World
Wаr Il for thе цreпlionеd рriod arе reviеwеd.



Зa Caмoс.гiЙнy Coбopнy
Укpaiнськy .[еp>r<aвy !

Cвoбoдa Hapoдaм!
Cвoбoдa Людиrli!

Bидae пoлiтичний вiддiл УПA

Piк 1 лиcтoпaд 1943 p. ч.5

Г. Яpocлавеttкo

Biд пеpемoги ДJrхy
дo пеpемoги збpoi

Iстopiя нaцIиx збpoЙних зМaгal{Ь знaе багaтo пrpемoжrlих
бoiв: пoхoДи oлега та Cвятoславa, Хoвтi Boли, Кopсyнь,
ПилявIli, Koнoтoп - yсi ui тa iншi ве.l lичнi пеpеl,{oги vкpaiни
сТaли }lе тiльки гоpпiстю ii iстopii, але Й вiчниM ДжrpсJtoм
cL|л}| I|Ля всiх yкpаiнськиx пoкoлiнь.

Aле e тaкoж y нашiи iстopil бoi, oповитi кpиBaвoю бaгpя-
н}lцеЮ JIегrнди' бoi не Мсlltl.lе геpoiннi вiд пеpruих, ilаpма, щo з
вiЙськoвoгo бокy _ Ilе поpaзкl|.

.Цo такиx пoДiи нaлежить Бaзap.
I.lеЙ Бaзаp, шo бyв oс.Iaннiltl aкopдol.,| визвoльlloi бopо.гьби

|9|.7.2| pp., uro сТaв всЛичним дI{еlt,t пrpeмoги вiльноi.o ук-
pаiнськol.o дyxy нaд /lикиt\,t вapвapствott,t iмпсpiя;riстичнoi Moс-
кви. Бo xoч бiльruoвицькиll нaiзник закaтувaв 359 Гсpoiв Бa-
зapy' Тo Дyхy ixньoгo вiн нr зJraМaB i не пi,rlкopив сoбi. Hс на
гaнебнy слyxсбy вopoгaМ, а нa свiДoму смсpТЬ пirцли ьtуlt<нi
Гсpoi БaзapУ, кидаtoчи пеpсд сМсpr.ю yстaМи кoзaкa l.!еpбaка
гopдиlt виклик бiльruoвltцькому нaiзникoвi l i зaпoвiДaloни Йoму
пo},|стy з pyк пpиЙдсшнix пoкo.ll iнь. Kазивсь y безсильнil,t лютi
чсpвoHиll кaТ - сиJIа Йol.о кyлaкa poзвiялaсь IIеpсд сиJIoЮ дyху
ж}rеньки HезЛaМ}Iих "llиuapiв. Що для ниx звичaЙtIиЙ людськиЙ
стpax' щo ll ',t тoртуpи' l ',tyки' смсpгь? Iдея визвoлення piдllot.o
нapoдy poбилa ix бсзстpашHиМи' вигpиBaли},tl l нa всi сгpaЖ-

дaннЯ, tlепoхt{гними псprд сMсpТю. Ця iдея i вipa ixня кaзaла iм
наД бpатньoЮ мoГилoю' пеpeп бiльtшoBицькиlvtи скopoсщiлaми
спiвати ..Ще не вMlpлa'', казzlЛa iм вшlpaти з Гopдo пiднесеним
чoлoрi пеpeмo)Kця.

Бo ll спpaвдi _ це булa нсзвичallна сМеpть. Hезвичaf,tнiсть ii
B ТoМy' щo бyЛa вoнa свiдoмa, t.либокo пеpежи.гa' гpунтoBнo
ПrprДyмaна i в yсix свoiх дaлскoсЯxниx нaслiдкaх дJIЯ tt,top€Ulь-
нoгo зpoстy укpaiнськоi нaцii налеxtl{o звaх(с}lа.

..Пyть нa Гoлгory BеЛич}ta тoдi, кoли знa€ ЛЮдиt|а, куДи l{ зa
щo llдe''. Цi Лесинi сЛoBa дy)ке Bлyч}lo схoпЛЮЮтЬ незвичaЙ.
нiсть цiei с}lеpти' сl'tсpT}r в боpотьбi, i мa.llo-гoгo - смсpTи _ ЯK
бopoтьби, як oстaннЬoгo засoбy бopoтьби. Бo гopДa ll непpиl"lи-

Pсння срrеpть Геpоiв Базаpy бyлa тiсю oсгaнньoto ку'llею, Щo ii
Boни Bипyстv|лLI B вopoгa, кoли нaбiЙниЦi в кpiсaх бyли вхсе
пopoх<нi, бo смсpтю сBo€Ю Boни дo кiнuя бopoлlцcя, вбнвaлu
Bopo)кy iдeю, a oбopoняли свoю.

lltсpбакoвi сЛoвa }Iaд мoгltJtoЮ пiд Бaзapом вияBилися нr-
пoМI,tЛь}tими. Koзaки Укpaiнськоi Пoвстанчoi Apмii e тиrvtи, щtl
iх вiн прoвiстив нa пoвсЯKчaснии с].paх i l lемlrнунy заI.ибiль
мoсKoBсЬким iмпеpiя"rl iстич}Iиl*i гнoбите.llям. Cвiдoмi мa|\бут-
ньol.o Haшoгo пpиxoдy в yкpaiнськy iстopiю, пirшли Геpoi Бa-
з:lpy нa смеpТь.

Aлe нarцa пoявa в iстоpii щc нс дас вiчним тiням Гсpоiв
Бaзapy пoBнol.o здiltснення ixнiх мpil{, - Даги ii моlке тiльки
пoбу,Дoвa Укpaiнськoi .Ц.еpжaви.

oбов'язкoм Геpoiв Бaзapy бyло дoбyги рropaЛьнy псpсМогy,
кovне пoтpiбнy Для дyxoвoгo зцiлення нaшoi нaцii, i вoни rlеll
oбoв'язoк з честю BикoнrUIи. Haш oбoв'я3oK - нa гpунтi iхньoi
мopaльноi пеpсмoги здoбyтt{ пеpеIvtoги вo€tlну. Пoвгopити Бaзap
нi в якoмy pазi нс смiемo, бо якщo |92| p' бyв неoбхiпним i
спpaв.Цi чyдoTвopним лiкoм на paни знер|o)кeнoi нацii, тo в наrцi
днi вiн зaпoдiяв би iЙ тiльки нoвиЙ бiль, бiль. rцo Ha HЬoгo.
xтoзнa, чи BдaJIoся б якoмyсь t{аступtloмy пoкoлiнню знaЙти
лiк. Bopoгa },tyс}lмo пеpeмoгти вillськoвo, фiзиvнo, - iнакurе зa.
пrpеЧир1o Дoцiльнiсть гсpoiннoi смеpтr' пiд Бaзapoм i нaзaв>кди
poзвiемo тy ЛсГе}rдy, щo ii вoни стBopили.

У день, кoли тiнi безсмеpтниx Геpоiв Базapy невидимtl
схoдяТь нa кpивавi бoЙoвищa i oглядають плiД свoеi геpoЙськoi
сt|еpти: нaс i нaшy бopoтьбy, _ €дини}| серцср| i yстaми BирroB-
Ляeмo всликi сЛoBa пpисяги: .,Ми, 

щo зpoдил}rся iз Baшoi смеp-
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ти' пprtсягael.{o Bам кpiзь пoЛyм'я бoiв пepенест}l Barцi святi
зaпoвiти i склaсти ix y деp;сaвнoмy xpaмoвi. Bи пермoгли в(F
poгa силoю,[yxy, ми пepемoжеtlo Йoгo силoю 3бpoi''.

3 бoЙoвlц фpoнтЬ
Уlщaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii

KoxниЙ бiЙ Укpaiнськoi Пoвстанuoi Apмii, щo Йoгo звoдитЬ
вонa з }'oскoвськими i нiмeцькими зaгapбниKaми, - цet з oд}roгo
бoкy, дoкaз ii cили Й нсстpимнoгo poстy' a з дpyгoгo - дoкaз
безпopa.Цнoстll Й бeзcилля нaiзникiв нa yкpaiнських землях. Бo
УПA, це пoбpoвiл[ьн]a apмiя yкpaiнськoгo нapoдy' це нaЙ-
piднiшa Йoгo дrпrнa, нaЙчистirциtl вияв Йoгo сили Й xtиттсвoi
сн:lги. I як мo:t<е встoяти зaЙмaнець нa yкpaiнськiЙ землi' якy
вiн пiдсryпoм i нaсильствol|t зaгapбaв для свoix iмпеpiялiс-
тичнt|х iнтерсiв, кoли пpoти ньoгo opгaнiзoвaнo настyпaс цi-
лиЙ нapoД, кoли пiд Йoгo хихсацЬкtlми Hoгaми гopить цiлa yк.
paiнськa зeмля? A гopить вoна щopaз сильнitше, щopaз rшиpшli
пpoстopи oхoплlo€ пoвстaнче пoлytr{'я, щopaз мiцнitше пpипiкae
вoнo бpyДнi pyки мoскoвськoгo тa нiмецькoгo пoнeвoлювaчiв.
Безx<алiсна pyкa УПA сягa€ в нaЙбiльtш закpитi схoвищa oкy.
пaнтiв, Bитягaс ix нa свiтлo денне i кapаr пo зaслyзi. Пеpед
гнiвoм нapoдy не втiче нi oдин oкyпaнт.

Кaтroзi пo зtr.гryзi

Hiмецькi x(aндaрIvtll зaмoвили в с. oсщoвi (Лyvнинa) 20 po-
бiтникiв дo дepжaвнoгo мa€ткy. КoхниЙ poбiтник мaB приl{ести
з сoбoю для нiмaкiв oднy лiтpy мoлoкa i кypкy. Poзyмiеться.
щo нixтo з села ll нe Дyмaв викoнyBaти накaзiв нiмакiв. He
дi)кдaBшисЬ poбiтникiв з мoлoкoм i кypми, виpyцtилa нiмoтa нa
с. oстpiв, щoб Йoгo пoгpaбyвати i спaлити. ПoвстaнчиЙ вiддiл.
шo зpoбив нa дopoзi зaсiдкy, пiдпyстив нiмецькиx злoдiiв нa
кiлькa мещiв дo себе i сiкнув пo llиx зi скopoстpiлiв. Пeр.
лякaнi нiмцi пitшли вpoзтiv, зaЛиulивllll{ 24 вбптuх i l5 pанениx.
Пoвстaнцi здoбyли збpoю, амунiцiю, кoнi Й вoзи.

У ПiдгaЙцяx (Лунвинa) зaгiн пoвстaнцiв вiдбив зiд нiмaкiв
нaгpaбoвaне ! селя}t лoбр: 98 кoрiв, 45 кoнеЙ, 36 свинеЙ, l0 цен-
тнеpiв мyки. 15 Центнеpiв сoли' yпpяx(, 800 лiтpiв бензинtl,
800 лiтpiв нaфти.

I

У с.Мительнo пoвстaнцi зpoбили нaскoк нa мaстoк' де си-
дiлa нiмецькa )кaндapмеpiя paзoм зi свoiми вtlслyжникaми _
пoлякaми. Maeтoк спaлeнo. a бaгaтo нiмцiв i пoлякiв пoбитo.
здoбyтo збpoю.

Ha стaнцii oликa пoвстанцi poзбили aгeнтypl{е пoльське
кyблo, звiдки щoденнo виi:rtджaли пoляки paзoм з гестaпiв-
цяI*'и Й жaндapмaми нa пoгpoм в yкpaiнськi селa. Лядськi
нeдoбитки в пaнiцi втiкaли дo Лyuькa. Iхнi oпiкyни.нiмaки нe
тiльки нe oбopoнили ix, aлr ще Й oдин iз ниx скaзaB: ..Я сaм
пoстapaюся, щoб pешry ляхiв пoстpiляли нцyцi''.

гDaбfuюilцsкiи пo)dд rrе Цддвся

У деякиx незaпiснених тepенax нiмцi нaмaга.лися oстшlнiми
чaсaми зпiквiдyвaти пoвнiстю yкpaiнськиfi пoвстaнчиfi pyх, пPrr
тoi{y стrpоризyватl| нaсrлeння, нaбpaти людeЙ в Hiмevнинy нa
poбoтy Й пoгpабyвати селa. Taк бyлo в Крм'янeнuенi, .[yбен-
щинi, Лyннllнi, Гopoxiвщинi i BoлoлимиpЩинi. ЦeЙ цIиpoкoзa-
дyмaниЙ нiмецький пpoтипoвстaнчиfi пoхiд пpoxoдl{в двol{a
спoсoбами: дикi нaiзди i нaльoти. J|о пoхoдy втяllyли нiмaки всi
своi тернoвi сиlпl, a тaкoж giluliли зi сxiдних тepенiв. Haсryп
нiмцям цiлкoвlтгo не Bдався. 3лoвили кiлькox людеЙ, aJrе вotlи пo
дopoзi пo тaбopiв маfiхе всi пoвтiкaпи. Poзгpaбили кiлька сiл i
спzulилlt мaлиЙ загаfiник, в якotr'y, нa ix дyмкy, мали пeрбyвати
пoвgганцi. B yсiх зaгpoжeниx теpенax вiддiли УПA пoстaвили
piшry*tЙ oпip. I тaк' y бою бiля Aнтoнoвець пoвстarrчиfi зaгiн
рзбив цiлкoвитo lraстyпaючих нiмцiв. Бiля Мafiдaнy, Iлaвицi,
Киpилiвки, Любoмиpкн, Берззя, 3авидoва тa iнIдиx мiсцевoстeЙ
y тя)ккПx i легкиx фях пoвсrанцi ддли гiдйy вiдпoвiдь нiмецькiil
сapaннi Й рзпoрurили ii пo щлoмy тернi. B yсix циx боях.з УПA
нiмцi втpaтили кiлькa сoт вбrrпми i paненими, бaгam брi.
aмyнiцii i вiЙськoвoгo мafiнa. Hедoбrm<и з}|oвy пoвrpнyлисЬ дo
свoix oсeрлкiв, бiльшi i менtцi мiстa' oкoпaлися в ниx. oблo-
я(илllся гapмaтaми i танкaми тa зализyютЬ своi paни.

Iliidellькi загapбшпсr гуfuягь свoi гGпoви

Пiд кiнсць Eеp€сllя загiн УTIA yдapиB пo вiддiлi нiмцiв кoлo
c. Koлoдеrкi. зaЙняв iхнi стaнoвищa, бaгaтo нiмцiв бyлo вбитo.
бaгaтo paненo.

У селi 3имнo кoлo Boлoдимиpа-Boлинськoгo пoвстaнцi poз-
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бttлнбaнду ляxiв - нiмeцькиx вислy;кникiв, щo iхaЛи гpaбyвaти
села. У бoю вбитo 45 пoлякiв, зДoбyтo збрю.

!o Cyxoдoлy пpиixaли нiмеttькi )кaнДapМи pазoм з пoЛЯKa-
ми зaбиpати збixtxtя. CilIьськa сaмooбopoнa зус.гpiлa ix вoгнсм.
Гpaбiхtники зaлишиЛи 3 aвтa та l5 тpyпiв, a сaмi стpиtvtгoJloB
втiкa;lи дo Boлoдимиpa.

У Ty"llинoвi (Кoвельщина) нiмеllькo-пoльсЬкa бандa вСrилa
кiлькaнaдцять людеЙ i спaлилa се.lIo. Знищилa.гaкo)t( сyсiдню
чесЬкy кoлoнiю. Biддi"l l УПA paзoм з сiльськoЮ сaмoобоpoною
вистyllив нa oбopoнy пoкриBд)кених чeхiв, щo з дaBен-дaBнa
жиЛи B миpi тa злaгoДi з укpаiнськиIr,t нaсcЛеннЯМ, r.a пеpеТяB
дopoгy гpaбixникам. 3ав'язaвся бiЙ. l80 нiмецьких i пoльських
тpyпiв всiяЛи пoле бoю, спaлc}|o 8 мarшин. Здoбyтtl збpoю,
oдяг, хapнi, пoЛЬoвy кyxнЮ, вiдбиr.o нaгpaбoвaне мaЙнo.

Бiля с.Пiльгoни (Гopсlхiвщинa) вбитo в бoю 42 нiмцiв, l5 pа-
l|енo, спaЛенo 5 aвт, здoбyТо 8 фiнoк,40 l.pанат, бaгaтo aмy-
нiцii. Це бyли сaмi I.естaпoвцi. Шiсть iз них _ цe висoкi гiт.llс.
piвськi дoстoЙники' мix ними tuеф Депapt.aмеHтy пo Bиtlищy-
Baнню пoвстанцiв.

Пoвстанцi б'ють чеpBorrих бaндитiв

BиниЩyюни гiтлepiвськиx пoсiпaк, пoвстatlчi зaгoни безпo-
щaднo po3пpaвЛяЮтьсЯ .I.aкoж з червottиlvtи бaнДитaми' щo пoз.
}Iaчyють свiЙ rцляx гpaбyнкaми, пPиt''yсoвoю мoбiлiзаlliею нaсe.
лeння тa мopдyвal{няlvt l|,tиp}tиx yкpaiнськиx людrll. У верснi
пoвстaнцi pозiгнaли бiльrшoвицьку бaндy нaд Бyгoм. Bтpaти неp.
BoI{их _ 250 вбtlтtlмtа тa блнзькo 200 paнениx. 3пoбyтo збpoю.

У БеpестсЙurинi i Koбpинщинi гpaбi;книuькi вiддiли чеpвo-
ниx нa},taгaЮтЬсЯ пеpевoдити мобiлiзaцiю, пoчинaючи з l905 p.
нapoдх(ення, zUIr нaсеЛення втiкaс пеpед ниMи, a сaмooбopoна Й
пoвстaнчi зaгoни poзбивaю-гь iх пpи кoлснiЙ наr.oдi. Tе сaмс в
Capнeнщинi Й Cтoлинещинi. МaтсpiяльllиЙ i мopaльний стaн
бiльtцoвицьких ..oгpялiв' ' 

l lylке незавидниlt. Гoлi, бoсi, гoлoднi.
Пиячa.l.ь, l.paбyють кo:книll Ha BЛaсHy pyкy, б'юr.ься мiл<
coбoю. KoмaндниЙ скЛад - пapaшyтисти, пpислaнi з Moскви, a
бifiцi - Це piзнotшсpснa нaBoЛoч тa кpимiнaльнi злoчинцi. Цi
бaнди пoстaвили пepеД сoбoю oлну Цiль _ r1e гpaбyнoк i poзбiЙ.
Ha Пoлiссi Йпyть пoстitlнi бoi пoвстaнцiв з циlr,tl| Тaк 38аниМи
..пapтизанaми''.

У КopoстенсЬкoмy, Aндpytшiвськoмy, ФaстiвсЬкoмy paЙoнax
зaгoни УПA poзбили кiлька бiльпroвицькиx вiддiлiв, здoбyли
збpoto, пiдвoди з нaгpабoвaниM мaftнoм, бaгaтo aмунiцii. B бoяx
uеpвoнi втPaтиЛи кiлькaсoт yбитltми Й Paне}rиМи. 3 yкpaiнсь-
Kиi{и пoBстaнчимl{ зaгotla},tи неpвoнi нс л1oбЛять зyстpivaтися,
бoяться. Бyлa oкpсма iнстpyкцiя y них' де скaзанo, щo пpи
зyстpiнi з yкpаiнськиIvtи пoBстaнllямt{ ..стpеляЙ i дaвaЙ лa-та-тa
(yдipaи)''.

У Бiлorдсpкiвськиx i Яpyнoвецькиx лiсaх УПA цiлкoвитo
спapaлiя<yвалa бiльrцoвицькy бaнДитськy poбoтy' з}ll,tщиBlUи
пoI{аII 40 пpoвiдникiв неpвoниx бaнд.

Ha мeхсi Гaличини tt Boлинi, бiля Kyнrвa, пoвстaнцi poзбили
в xtoвтнi недoбиткiв чеpвorrих пapтизaнiв Koлпaкoвa, щo веp-
тaлИся з Гaличини. B цьoмy :tс теpенi знищенo вiддiл чеpвoнl{х
(пoнаД 200) бiля Bеpхoвa, щo пpибy.lIи з Cлaвyтських лiсiв.

. Hе дa}|o хлiбa чеpвotlи}t з.ПoДiям!

.[o uеpвoниx нaсrлeння стaвиться яв}lo вopo)t(е. У с. Бop-

щiвкa, Caтaнiвськoгo paЙoнy, пiдчaс гpaбyнкy зaЙruли бiльuro.
BиKи дo oднoi хtiнки B xaтy. Boнa, щoб не дaТи iм нiчoгo iсти,
пеpел ixнiми oчимa кинyЛa глечик з мoлoкol-,t нa зeмлю, кa-
rl<yчи: ..A дoки це ви бyдетr меtIе гpaбyвaти? .Ц,вaдцaть poкiв
гpабyвaли, дyмaЛa - в)кс пitшли, a тyт Мa€ш, знoв iх чopт при.
нiс i знoвy гpaбyютЬ''. Чеpвoнi poзбil lники зaсTpелилt{ х<iнкy'
щo вiдвaхtнo скaзaлa iм пpaвдy в oнi.

Плiч.o.rшriч

3aлили зa шкypy сaлa бiльrцoвики нс лиurе yкpaiнця},t, aле
всiм пoневoлениtvt нapoдaм Cxoлy. I тепеp плече.в-плrче з УПA
вистyпaють yсi пoневoленi нapoди Cxодy тa в бopoтьбi вiп-
плaчують кpиBaвим зaЙманцяl.{ зa всi запoдiянi iм кpивдl{' гyp-
тyЮть c|4II|t p,ля визвoлеllня свoiх земель. У бoях з бiльrцoви-
кaми fi нiмцями вoни виявлЯютЬ спрaв)кнс гrpoЙствo, сaмo-
п(rcBЯтy Й висoкy iдеfiнiсть. B oднoмy зaгoнi УПA, щo дir нa Хи-
тo}firPщинi, BllзнaчиBся oсoблиBo пoвстaнець _ татapи}l Aрeн' щo
здoбyв вiд uepвоних гpа}raтoмет, пеpестpiляB 3 сBoгo кyЛе}teтa
гpalraтoмечикiв i безстpаrшнo пirшoв y дIUIьцJиЙ нaсryп.

Kyлеметник - кaBкaзецЬ Miшa, виз}raчиBся y бoю з бiльшo.
виками пiд Tеpемнoм Й бiля Bеpхoва нa Boлинi. МoлoдиЙ, вeсе.
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лиfi, вiдвa:книЙ тa винaхiдливиЙ Лoвстaнець нiкoли нe втpaчae
бaдьopoгo нaсlpoю, нaвiть y наfiбiльuliЙ небeзпецi.

B oднoмy бoю Miшa, пoбaчивцrи чеpвoнoгo бaндитa нa дe.
prвi, щo oбстpiлювaв з кyлеt'tетa пoвстaнцiв, пiдсryпив дo ttьoгo
зoвсiм близькo i, вeселo пpoмoBJIяючи, збив чepвol{y ..птицю'',

дoбyв кyлемет i пiIцoв дaлli в бifi.
Bеликy лицарькiсть тa вiДвary виявltли тpи Гpyзинlt, Щo B

бoю з.rеpвoнIlми' нe дI{влячись нa небезпeкy, пiдiбpaли parreниx
пoвстaнцiв. Пpитoмy oднoгo гpyзl{нa Paнили нepвoнi.

Лaви пoневoлениx нaрпiв пpи УПA Poстyгь з дIlя нa день.
Iдeя визвoлеtlня тa спiльнa бopoтбa зi спiльним вopoгoм eднae
ix з yкpaiнцями в oДttУ мiцнy apмiю, якa не склaдa€ збpoi пeрл
х(oдtloю вopo)кoю cltлoк), i в кoхtнiil нaЙгpiзнiшlifi нaвiть cи.
тyaцii бyдe пpoдoв)|(yвaти бopoтьбy.

A'lЙPifl 3аеtlь

Poшry'l
Poзшyк - цe зафзпeчення вiддiлy в мapшi. Biн склaдaетьс.E

звичaЙнo з тpьoх людеЙ (кoмaндиpa i двoх кoзaкiв).
3aвдaння poзlшyкiв: пepeшyкaти пoзe}lелля тa зaбeзпeчити

дopoгy нaцIиIUt мapшIyючI{lvt вiддiлaм, a тaкo)l( yнеMo)кл}rвлю.
вaти вopoгoвi зaскoчeння циx вiддiлiв.

Foзiз'{а€}ro тaкi рзшщи: - чo.ltoвi (забсзrюкytoгь вiддiл сперry);
- бiчнi (забезпeнyють вiддiл fr*y);
- тилoвi (зaбезпeнyють вiддiл y тилax).
PoзIшyки fiдщь звинaЙнo нa зopoвy вiддaль вiд мapIшyю.toгo

вiллiлy в бofioвiil гoтoвoстi. Кpiси несyть y pyкaх гoтoвi дo
пoстpiлy' бaгнет нa кpiсi, гpaнaти вiдбезпеченi, пpoтигaзи в
бofioвiЙ гoтoвoстi.

Poзшyки не cмiють iти paзoм, iм трбa poзiЙтись нa тaкy
вiддaль, щoб мoгтп пopoзyмiвaтиcь мixс сoбoю пiвголoсoм aбo
lltепoтotr{ (30-50 м).

Кoмaндиp poзlllyкy f,дr пo сepeдинi мiж oбoмa poзtшyкa}rи'
тpимaючи зopoвиfi зB'язoк зi свoiм звePхнllкoм. Kpiм тoгo,
пepеД кo)t(нoю вiлпpaвoю poзlлyкiв' кoмaндиp вiддiлy пoвПнс}l
дaти poзlllyкaм yмoвнi знaки тa нaпPямoк мapшy i мiсцe збipки
нa Bипaдoк' кoли б вiддiл y пoлi poзбiгся. Poзшyки зaбезпе.
чyЮть caмi себе зopeннЯ]vlt Bt|кoристoвyючt| пoзeмелля.

У вiдкpитoмy теpенi: poзшyки Йдyть y вiддaлi 400-500 м вiд
вiддiлy. Bсякi пpeпil{ети в .геpенi Poзlllyки мyсять стapaннo
poзгля}lyти. Poзtшyки ЙдyтЬ стpибкaми, це oзнaчae, щo вotlи
пepеxoдять вiд oднoгo пylrктy дo дpyгoгo' де зyпиняються, нaд.
слуxyють' пpиглядaютЬся дo пoзeмrлля' пеpeшyкyють Йoгo.
Poзшyкoвi не мoжнa з:UrицIити жoднoгo мiсця, }rе пеPецly.
кaвши Йoгo, нaпpиклaД: куЩi, лiски, яpи, зaбyлyвaння i т.д. У
тaких мiсцях, звичaЙнo, сидитЬ вopo)киЙ сrкpет, спoстepiгaн ни
зaсiдкa, щo lvtoxr poзцIyки пpoпyстити' aле зaте вдapити }Ia
гoлoвниЙ вiддiл. Biддiл, щo Йде зa poзtllyкaми, певниЙ y тoмy'
щo Botlи стapaннo тrpeн пеpеlltyкyЮтЬ i зaгpoзи пoки щo
ltoднoi немa€. Тoмy poзruyки }.{yсять викoнyBaти свo€ зaвдaння
сoлiднo. KoмaнДиp ввесЬ чaс пoвинен мaти poзIшyки в свo}ly
пoлi зopy, пpи цiЙ yмoвi вoни змoжyть зaбезпeчити вiддiл.
Koли poзuryки бачaть перД сoбoю якiсь пiлoзpiлi pенi в теpенi,
}lyсятЬ пiдxoдити дo }tиx бiгoм i пеpешyкaти ix, пoки вiддiл
нaблизиться дo них. Кoли вiддiл нaблизився, poзtшyки вiд.
xoдять дaлi.

МapIшyювн дopoгoю Чи сoцtаlt,ttl, poзIшyки Йдyть poвaми
(кaнaвaми, piвнaкaми), одl|н пpaвим, a ДPУгиЙ _ лiвим бoкoм.
Якщo пopoгa Bеде глибoким яpolt,t' де € висoкиЙ бсpег тaк, щo
tlе мo)t(}|a бaчити, щo дiеться вгopi' poзlшyки oбoв'язкoвo fiпyть
Фргoм. Кoмaндиp poзluyкy l"loже Йти дopoгoю.

Пoведiнкa в лiсi: дo лiсy poзlllyки мyсЯтЬ пiдxoдити oбе.
pежlto, aле бiгцем, щoб якнаЙскopiш.lе д(rcягти yзлiсся. УвiЙ.
цJoвllll| в лiс, poзшyки tvtyсятЬ пеpеulyкaти yзлiсся нa l50-200 м
rшиpини та пiдoxдaти пoки в лiс yвiЙде вiддiл. Пiдoждaти
тpeбa тoмy, Щoб poзtшyки в лiсi нe втpaтилr' зв'язкy з вiд-
дiлaми; якщo вiддiл ще д:Urекo вiД лiсy, a poзlшyки пiшли дaлi.
тo вopoг мa€ чaс пiдсyнyтись з глибини лiсy нa тс мiсЦе, кy,Ци
бyпе пpoxoдити вiддiл. У лiсi. вiдaль poзшyкiв oп вiлпiлy
змr}tшrнa. Tpебa звepтaти yBaгy нa деpеBa, кoжнии кyш, яpoк i
сa}'toмy xoвaтися пoзa деpевaми. Hе Йти Дopoгaми, a помiхt
деpевaми зa кiлькa метpiв вiл лopoги. Iloклaднo пеpеtшyкaти
yзгip'я, aлe сaмo}ty не пpoxoдити веpхa}tи гopбiв, щoб не
викpl{ти себе перД вopoгoм. ltoщимyвaти т}rшy. Йпy.rи лiсoм,
вaс-вiд.vaсy трбa зyпинить i пpислyхaтися. Уникaти в лiсi
гaлявин' a якщo тpеба пpoxoдити гaляв}l}|oю' тo lvtyсиlvto нa.
сaмпеpeд з.зa дерев poзгЛянyтl| Дoбpе гaлявинy' a пoтiм стpиб-
кaми пеpебiгти ii, пеpешyкaти лiс за гaляви}roю Тa пiдoя<дaти
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tIа вiддiЛ, щo пpoхoдитиМе нrю. У гyЩaвинi vи в пiдruитомy
лiсi ввaхсaти нa дoтpимyBaнHя зB'язкy з вiддiлoм. Йдyчи, нr
стyпaТи цiлoю стoпoЮ нa сyxr гiлля, бo вoнo тpiшить пiд
нoгa}'и i вtlявляe рoзlllyк. Bихoдячи з лiсy, poзtlIyки ЙДyть як-
нaЙскopiurе впеpсд, щoб poзruyкaти .t.a зaбсзпечити ЯкнaltбiJlь-
цIe цIЛЯxy' щo }tиM пpoxoдитt{мc вlДдlл.

Пoведiнкa poзrшyкiв y селi ни в мiстi: вxoдЯчи в сслo (мiстo)
чи B якyсЬ iнrшy oселю, тpебa бyти oбсpеxсним. Пеpеruyкaти
кpaЙ oселi, здoбyти в людсЙ вiДoмoстi пpo BopoГa тa oбеpr)кнo
пoсyвaтися впеpед. Iлyни вyлицЯми' звepтaти yвaгy нa тс, щo
дieться нaBкpyги, Ha дaхaх, нa вiK}Iаx y бyпинкaх тa iнrшi pенi.
Poзuryк, щo fiде пpaви}l бoкoм вyлиt1i, дивитЬся пильнo лi-
вopyЧ' a лiвиЙ - пpaвopyч. Пiдoзpiлиx лЮдrll, aбo тaких, щo
BтiкaютЬ вiд мapruyючoгo вiддiлy, poзtlJyк зaтPиli,tyс i вiддае
свoмy кoмal{пиpoвi. З oсслi виpушaють poзluyKи Тaкo)t( бiгцrм,
щoб якнaЙшBидшr вiДбнтucя вiд сслa та oб}tяТи якнaЙбiльtце
теpенy свoilvt зopен н я t.{.

У гоpистомy тсpснi: lta гopбoвиt{и poзulyки виxoдять дy}(о
IIJвидкo, бiжyни; виlirцoвц.lи нa гopбoBиHy, oдиH poзlJlyк iде лi-
вopyч, a лpyгиЙ пpaвopyч якиx п'ятдесят мстpiв здoв)к дopoги
(poблять .I.. зB. пrтлЮ). Тaким чи}roм вo}|и пеpеlllyкyюТЬ гop-
бoвинy. Koли poзtшyки зaкiнчи.llи пеprшyKyвaння, тoдi вiддiл
вихoд}lть сoбi бсзпечнo нa гopбoвинy. Якшo poзulyки t|е виl|-
lIIJlи нa гopбoвинy Й нс пеpеuryкaЛи ii' вiддiл нc lvloжr пеpе-
сyвaтисЯ Дaлi тoмy' щo в тaкoмy теpенi мoltсе бути дy)r(е чaс.гo
Bopо)кa засiдкa; iЙ легкo oбстpiляти вiддiл i втекти. Пpoxoляни
гopбoвинy тpеба сxилитись, шIoб нaс нixтo не помiтив, a Boд-
нoчaс - диBtlтися впrpед та на бoки.

ПpoхoДити vерз зaлiзницi, сorшi, пrpеxpестЯ дopiг poзtшyки
мyсять ще oбеpеxtнiu:е. У зaкpитoмy тeрнi чи внoчi тpебa Йти
пo}'aлy. Koхсних l00 м зyпиниТисЬ, пpилЯIти дo землi i пpис-
ЛyхaтисЬ. У вiлкpитoмy теpенi чи вдrнЬ },toжнa Йти скopituе.
Тaкoхс i ryт poзrшyки нe ltдyть дopoгoю, Лицrr схoдять з неi i
Й.Цyть якиx 30-50 м вiл пopoги. Koмaндиp pозuryкy весь чaс ltде

дoрoгoю i, зopяvи зa oбомa poзlllyкaми, тpимa€ зв'язoк зi свoiм
вiддiлoм. Koли тaк poзцtyки дiЙдyть дo сotцi чи зaлiзницi, тoдi
стaЮтЬ, зyпиняЮться i poзгляпaЮться пpавopyч, лiвopyн i пe-
pед сoбoю, oпiсля пеpестpибyютЬ чepез сoшy чи зaлiзницю i
ЙдyтЬ пoнaд дopoгoю; нa вiддaлi 500 м вiд сoцri чи зaлiзницi
вo}lи tvtoжyтЬ з}roвy зiЙти нa свoю дopoгy. Poзrшyк мyсиТь пa-

м'ятaти, щo нa сoutаx' зaлiзницях, пepeхprстЯx дopiг вopoг
дyжe чaстo poбить зaсiдки.

Псpexiд неpсз piнкy: дo Piчки poзulyки пiдxoдять тaк, як i
дo сotцi, пepеIцyкyють беpег i стapaються пеpепpaвитl{сь. Якщo
е бpiп' oдl{н poзlllyк пеpеxодить i пepешyкy€ дpyгиЙ бсpег.
Cтpiльцi зuUIягaють нa стaнoвl{щi, гoтoвi дo oбopoни свoгo
дpyгa, a пiсля пеpецIyKaння iпyть за llим. Якщo нeмae бpoдy ни
нoвнa (aбo якщo tlе мa€ з},toги збyпyвaти lvroстa чI{ сплaвiв) тoдi
poзlЦyкrr пrpсплиBaють piнкy. 3вичaЙнo пPи пеpехoпi piнoк
тpeбa мaти rшHyP, щoб скopo пpиТягaти кoзaкiв з iх вaнтaхtами.

Пеpеxiд чеPез мoсти: poзtllyки пеpеxoдять бiгцем, пepсгЛя-
дaючI{ дoбpе }"tiст тa пеpеlшyкyючи кpyгoм Йoгo тepeн.

У бaгнистoмy теpенi: poзlllyки все тpимаЮтьсЯ якиxoсь
кyЩикiв, гopбкiв чrr тpaBи i т.п.' бo гpyнт в тaкoмy мiстi твеp-
дirшиЙ, y тaкoмy теpенi трбa Йти пoвoлi, не бiгти, a кoЛи зyс-
тpiнeться таке мiсце, дс земля Bгинarться i нoги гpyзнyтЬ, poз-
lЦyк }ryсить зaлЯгти' щoб свoiм тягaprм тiлa зaхoпитtl якнaЙ-
бiльшy пoвеpxню тоpснy. Tаке мiсt1о тpебa пoкинyт}r тa цIyKaти
пcpехoдy десь iнrшe' a якщo небaгaтo тaкoгo теpенy, lv|oжHa
стapaтисЬ пpoЙти Йoгo плaзoм.

Унovi poзuryKи пpацююTь Тaк, як i вдень, aле вiдДaль мiлс
нI,Ilvtи мyсить бyти зменlшенa. Tрбa дoтpимyBатися сyвopoi .ги-

шi. Pечi всi нa сoбi тpебa сильнo зв'язaти' пpикpiпи.ги Дo сrбе,
щoб нiчoгo нс бpящалo. Уникати нeзатiнених мiсць: дopoги,
пiскy i т.п., Йти пo тpaвi чи пoлем, }rr виxoдиТ}t нa гoфи, бo нa
тлi небa з дoЛини ix лyхtе лoбpе виднo; кoлll x< тpебa кoнчe
пpoЙти, тoдi слiд ttизькo зiгнyтися, пpигнyтися дo землi i пов-
зти. У лiсi трбa звaжaти' щoб нr згyбити зB'язкy. У бaгнис-
тoмy тернi дI{витllсь' Щoб не пoпaсти на бaгнo i не загpyзнyти.
Унoчi' У вiдкpитoмy тeрнi трбa шo 200 м' a в зaкpитoму те.
pенi шо l00 м зупинитись, прилЯГaТ}r дo зсмлi i пpислyxaтись.
чи не чyти якиx звyкiв y теpeнi. Пiд чaс тумaнy poзцlуки пpa.
цюють тaк' як i внoчi.

Biдoмoстi пpo вopoгa пoдaЮть poзшtyки свoр{y кoмaндиpoвi
уlr'oвлeни},tи знaкaми aбo pyкoю, кpiсoм ни п[o]слaнuем. 3yс-
тpiвtшись з вoрoгoм, poзlшyки спoкillнo з.UIягaють нa стaнoвище
i спpямoвyють свiЙ вoгo}tЬ нa вopoгa, не пеpеривaЮчи l,toГo.
вoг}|ю Тoбтo, .Dк пoкl{ вiддiл Hе poзгopнеться дo бoю.

У кoжнoмy тсpенi i в кolкнy пopy днЯ poзllJyки }ryсять
мaскyвaтись. Kopoткoзopi aбo з пoгaним сЛyхом не мo)кyтЬ
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Bикot{увaТи Пpaцi poзtшукiв. Poзurуки ltlусЯтЬ пaрr'ЯТal и, щ() l lс
BotIи BстaнoBЛЯloТЬ тrМп Мapшу, a t.oЛoвt|иЙ вiддiл. l тoьry
мyсяТь пoвсЯKчaснo Тpимaти зв'язoк з тиЛаМи.

B paзi, якщo вiДдi' l l зaТриМaBсЯ, poзцlyKи Bикol{у,ЮтЬ oбo-
в'ЯзKtl пoЛьoBoi стiЙки' Якщo вiддiл ltaс oбpaти якссь мiсцс
ДJIя пoсТoЮ' poзшtуки стapанHo poзцIуKуЮгь те мiсцс. Якщо
poзll lyKи tlс псрешyкaли иoгo, вll lдiл Hr Мo)ке тalt зупинятися.
ЯкЩо пiсля пеpеtUуKу вiддiл зyпинивсЯ нa мiсцi пoстoЮ. Тo дo
тoгo Як вiн oтaбopиться i вl{сТaвитЬ пoльoвi стiЙки. цt oбo-
B.Язки виKoнуloтЬ poзцIyки.

Poзшуки зBичal,lнo l,tдyть бсз u:oлoрtiв, бo uroлoм псpешlкoд-
)кa € сЛyxaТи. Тaкoж пoЛьoвt{Й виpЯд Boни пoвиннi зaЛиЦlити
пpи вiддiлi, бо вiн уТpyднЮ€ }|apЦI.

Пpauя poзшyкiв дy)+(е тя)ккa Тo}4y, щo рoзlllукt{ в кo)кнollry
теpенi iнакше пpaцЮЮть. Poзшуки ltlyсять пa},r'ЯТaти. щo зaB-
lttди i в кo)кнot',ly мiсцi нaтyе Ha них вopoГ. oднaче Bo}lи мусять
iти piruyне впсpед, без стpaxy i без вaгання.

Бiй пЦ PaДoвичalдr
( o noвidа н н я унас нtt кo )

Якpаз y Тot',{y мiсцi, де кoBrЛьськиl,t зaлiзнични!t tшлях poз-
гaлyжy€тЬся B нaпpяNrкax ЛуЦькa lt Boлoдимиpa' ле)t(}tть сTвo.
pенa зa нсдaвньoi пoльськoi зall l lанщинi пoЛьськa кoлoнiя 3aс-
мики. I{я кoлoнiя зaв)кIlи булa гнiзлoрr вopo)киx yкpaiнськoмy
наpoлoвi елерlентiв, якi oстaкнiрr чaсoрr paзoь{ з нiмецькими iрl-
пеpiялiстaмt{ B},rстyпиЛи До вiлвеpгoi пpoтиyкpaiнськoi aкuii.
Ki;lькaтисяvнa бaнда oзбpoсних i неoзбpoсних .lIяхiв, щo зiб.
paЛaсь в 3aсрtикax тa якиx пiДтpиl"lyвaлa нiмецькa )кандap},rс-
pi я, завДaвaЛa BсJl tlчезtll{х цlкoll lloвкoJlrlшнЬot'tу yкpаiнськol.{y
HaссJIенt|Ю.

Щoб з;liквiдyBaги це Bopojкс гнiздo, кollандиp зaгoнy УПA
Pyлиll пi.Цтягнув сЮдtl нa 8 веpесня ц. p. вiдпoвiДнi си.ltи, нaд
яKиr*|и пpиllняв кol{aндy кoмaндиp Boвчoк.

Cаме lttшли пpt{гoтуBaння дo нaсryпу i oкрмi сoтнi вiдпо.
вiдно дo нaкaзy кo}laнДllpа Boвчкa зaЙмaли визttaчснi бolloвi стa-
нoвltщa. кoJll l l{еспoдiвaнo o lO-тifi l.oдннi зi ст.opони Koв.lIя нa-
д'ixа.lпи aвтa}rtl нtмцi, щo вибpaлись були. ltaбyть. нa сBoк) чrpГoву
..геpoЙсЬкo-кyJlЬ lуpну'' Bи пpаBy п po ги Сюзбopoн t|t,l x нaш их сеЛ Яt|.
Ha це вкaзyвzula iхня кiлькiсгь щo дoxoдиJra дo 470 oсiб.

Hс маючи tlе хвиЛиttll чaсу, кolvtандиp Bовнoк дав нaкaз пеp-
uriЙ пpoбоltoвill сoтнi зaтaкyBaТи нaпaсникiв. З yсiеro завзятiстю
Bдapилa пеpшa сoтнЯ пo нiмцях, щo ll lиpoкoю poзстpiльнoю
пoсyBaЛися BпеpеД. З-пoмilк Лaв пoпaдaли вбитi Й paненi. Ko.
маt|диp Bовчoк Haкaзaв lI-l. iЙ сoтнi tlеспoIIiBaнo вдapити з
кpилa. Цього упapy нiмui t|с виДеp)кaЛи Тa ПoЧaЛи пaнiчнo
втiкати. зaЛицJиBlUtl нa пoлi бoю 40 свoix тpyпiв. Hс мaючи нa
кoму зiгнaТи свoеi лютi. вoни спaЛиЛи пiдчaс вiдстyпy чaстинy
селa Paдoвичi тa цiлУ сyсiлню чесЬкy кoлoнiю, звiдкiль люди
пoвтiкaЛи, як т iльки пoчyЛи пеpшиЙ бiЙ.3aгaлoм бiЙ тoгo дня
тpиBaB п'ять гoдин тa закiнчивсЯ пoвниМ yспixoм пoвстaнцiB.
Kpiм зl.aдaних B)Kс 40 вбитиx, в pуки пoвстaнцiв пoпaЛo ll >ки-
виx нiмцiв, 4 кулeмсти i 70 кpiсiв.

3нaючи з лoсвiлy, щo нiмцi пiсля невдaЛoгo бoЮ з ПoBстaн.
цями люблять чеpгoBoгo Ilня висЛaти нa Те сaме мiсце бiльшy
силу, Щoб пot"lстиТись кoЛl{ t|е на пoвстaкцяx. хoЧ нa безбo-
poннoltty нaссЛсl{t|Ю. _ кoрtaндиp Boвчoк нaкaзaв пpигoтyBaТ}t
зaсiлкy. щоб гiднo зyстpiти вopогiв.

,Цpугoгo Дня вpaнцi нaд'iхaли нiмцi зi стopoни Koв.llя i Ty-
pil, lськa. Iхню появy пpивiтaлa нaц;a зaсiдка влyчt|иl'{ скopo.
стplЛЬниl-| Boгt lерl .

Пoчався бii l. 3 наrшoго бoкy били гapмaти, кiлька t*liнoметtв.
кyлсмсТи Й кpiси. Пo нiмсцькoмy бoui вoгoнь не вгaвaв нi  нa
xsиЛlrнy тa пpoдoв)куBaвся Bесь чaс з oднaкoBoЮ сиЛoЮ. Iхня
силa бyла. щoпpaBДa, Тепеp знaчно бiльшa, як пoпеpедньoгo
Дня, i нapaхoByвaЛa близькo l000 oсiб. Kpiм тoго, нiрtцi мaли 2
гaнкеткl{ Й бpoневикa, a з зaЛiзI{oгo шляxy Ковель-Туpiltськ
стрiлялa з бpoневикa aвтoМaтичt|a гapМaтa. Пpoте нaшi сили
.llеp)калисЯ мiцнo, нс зaзнaЮчи нiяких Bтpат в тoll чaс, як цiлс
пoЛе, дс бyли нiмui, вкpиЛoсь тpупa}lи тa Ba)ккo paнсними. Hе
диB}lo. oI.)кс, щo всс це poздpaзнЮB.Ulo нiмцiв тa ДoвoдиЛo ix дo
бiлoi гapяvки. Зaгaльниli стaн нiмецькoгo poздpaзнеHня пiдси-
ЛЮsaлo щG тс' щo aвтoМaтичнa гapМaткa з бpoнсBикa' зaмiсть
бити пo пoвстarrцЯx' билa якpaз по нiмсцькиx стaнoвищaх.

Тимчaсoм нaш нaсryп стaвaв щopaз тo нaстиpЛивiruиЙ. Hiмцi
спеpеЛякy пoчaЛи збиsaтись, немoв безpaлнi бapaни y бiльtui Й
менrui гypтки. Де lx викiнчyBaли влyчниМl| пoстpiлаt.tи наu. l t
гap}laтки. Чaстинa нiмцiв, вiДстyпaюvи пiд гpaдoм кyЛЬ. l lJy'
кaЛa зaxистy ссprд бyДинкiв селa Paдoвичi.

Гoлoвнa )к сиЛa нiмцiв зaдсp)кaлa Bсе тaки свoi сr.aнoвищa
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aж дo кiнця бoю, якиЙ зaтягt{yвся дo сa},toГo вечеpa. Д,o цьoгo
зIt{yсилa iх гoстpa зaбopoнa бyДь-якoгo вiдстyпy' хoча б це
кoцгD/вaлo Й дyже бaгaтo. ЦiлoденниЙ бiЙ дaв нaм пoвaxснi
дoсЯгнення' ЦеЙ дснь зaкiнчили нiмцi тaкимl,lt{ втpaтaми: пoнaд
l00 вбитими та багатo paненt{х' нaшi гаpмати pозбили iм oдну
тaнкrткy та oдне бpoнеaвтo.

B oбoх циx бoях, кpiм бeзстpalшнoгo кoМaндиpa Boвчкa.
вiдзнaчилисЬ тaкoх( сoтенниll 2.гoi сoтнi БaЙдa, якиfi. булyvи
paнeни}t кyлею B гoлoBy' лaлi пpoвaДиB свoЮ сoтнЮ в перс-
мoжниЙ бiЙ, пoтiм сoтенниЙ l-шoi сoтнi Kyбiк' нoтoвиЙ .[еp-
кaч' скopoстpiлець з l-шoi сoтнi Кaленик, якиЙ зги}lуB, а нr
вiпстyпив з мiсця бoю та pяд iнtuих кoмaнпиpiв i стpi.l lьuiв.

Cвoею гopдoю i нaскpiзь лицapськoЮ пoстaвoю y tlиx двox
бoяx yкpaiнськi пoвстaнЦi ще paз дaли дoкaз свoеi непобop-
нoсти Й здoPoвoгo гaрТу в бopoтьбi з вapвapським нaiзникoм.

B. Buaшшti

Bпopяд зaмкнеlloгo ЛaДy

oстaннiми poкaми пpи opганiзyвaннi yкpaiнських збpоЙниx
сил кiлькa paзiв встaнoвлЮвaнo i дpyкoвaнo пporкти },tyцl-
тpoвrrх кoмaнд, oпepтиx нa зpaзкax з Bизвoльнoi Бopoтьби
|9|'7-2з pp. oстaннiЙ, шo видеp;сaв пpoбy життя' yкpaiнськиtt
тимчaсoвиЙ BпopЯд' зaтвеpд)кениЙ вiЙськoвим центрoм, Як зo-
бoв'язyюниЙ в Укpaiнськifi ПoвстaнчiЙ Apмii - ни)t(че пoдa€}"|o:

l .  Пoзip. l3. B пoхiлнy кoлol|y (бitoм) -
2. B лaвi (бir.oм) - збipкa. с. l .аBaЙ.

3. B лaвy (-.,-) - стaваЙ. 14. PiвняЙ - впрaвo.

4. B двo.l laвi (бi l .oм) _ збipка. l5. l lo ; l iвol.o _ рiвняЙ.
5. B Двoлaвy (-..-) - сгaвafl. 16. Bерltи.

6. B .гpo;laвi (-..-) - збipкa. l7. Cпoчинь.
7. B тpo.llавy (-..-) - сгaвaЙ. lll. B кorloнi - спoчl4t{Ь.

8. B pяl i  (бiгoм) - збipкa. 19. Hа сrан _ вiJ lчисJ|и.

9' B pял (-.._) - стaваи. 20. Jlo двoх (грьoх...) - вi, lчис.l lи.

l0. B лвopяпi (-..-) - збipка. 2l. Cгpyнкo.

l l. B пвopяп (_.._) _ стaваfi. 22. Xoлoм - pyl.ц.

12. B пoхi ltнiЙ кoлoнi (бi l .oм) - 2з .ЦoвiльниЙ кpoк - Pyцl.
збipкa. 24. Хoдot.t.

25. lloвiльниЙ - кpoк.
26. Бil.oм - pylц.
27. Bi:tьнo.
28. Biшi:t  -  сг iЙ.
29. l laпpaвo-rJ lяt|ь.
30. Halt iвo - lJ lянь.
3l .Пpямo-lJtяt lЬ.
32. Poзiи - дисЬ.
33. Bзalt (ltсlпеpслy' впpaвo, в-lliвo)

- рзiЙ - /tись
34. Col lrя - pyцl. (Bi lut i l t пpиби-

вa €)
Hапpавo - l  JIянЬ.
Хoдoм. (Biшtill не пpибивao)
(Aбо виняr кoвo пepеJl
..Хoдoм'')

Пpямo - l . t tянь.
Cпoчиltь. Bi l lьнo.

35. Cor l lя -  с l iR (Пo..Col l tя ' '

вilutilt пpибивaе).
36. Хoдoм - pyш (Mapш в пoсlавi

..Cпoчишь'' пo пеptllих гpьoх
кpoкaх).
C гpyнкo. (Bi lttt i . l t  пpибиваr).
Hапрaвo - ]J lянь i  r .r t . ,  як
виtце.

37. ПoхiдниЙ -. ltад. (Пo кoмaндi
..Bi.rlьнo'', Щoб сгиx.llи i
ви rш и к yвa.l l ись).

38. Пoчеснии - . lrцt. (ПPи пapaJlaх.
3aМiс r ь ..C t pyttкo' ').
Haпpавo - l  J lянь | l .J l . '  як
вище.

39. Прaвo (.tliвo) - pyн.
Ф. oбep - нPrсЬ.
4l. Haпpям пpавo (вl l iвo) - хоl loМ

pyur.
Пoвttиl i  - кpок.

42. Bзa't l|апрaвo (llа |l|вo) - хolloм
pyrш ПoвrrиЙ - кpoк.

43. Hапpям - саЬ,toгнe ,lepeвo -
pyш. (Пo.l lьвa кoманда).
.I.pи trclaннi кo}!alt, lи з

5.

пoстaви в мtсtli.
Без пoдaниx ..Хoдoм''

oбoв'язye ..Дoвi.llьний крк''.
zИ. Haпpям впpаво (влlвo).

пoвltиЙ кpoк. (B мapшi).
45. Bзад - tlапpавo (лiвo). Пoвrrиli

- крoк. (B мapшi).
46. Pяд - зпpaBa (.lliвa) - pyш. (З

мlс l lя).

41 .Pяп - 3пpaва (. lr iвa). (B маptцi).
4[l. Пoхiднa кoJlolla зпpaвa - pyцt.

(3 t.t iс ltя).
49. Пoxiдна кoJloнa зпpава. (B

мapшi).
50. B пoxiлнy кoJto}|y - зпpаBа

(l l iва).

5l. B пoхiлнy кoJloнy зпpaвa
(бit.oм) - pyцl.

52. B rpollавy (-rlaвy) зпpавa (''liвa)

(бil.oм) - pylu.

53. Ha pемiнь _ кpiс.
54. Ha плече _ кpiс.
55' Пoчесть - lraЙ.
56. .Цo сroпи - кpiс.
57. Ha шиlo - кpiс.
5[l. Первiсити - кpiс.

59. 3няти - кpiс.
Ф. Пeр.lroл<и - кpiс.
6l. Пpилaлля - пiдtlя l  н.

62. Пpилatшя _ зt{я.tи.
63. B кoз.ltи - кpiс - зJloл(tl.
64. Bзад (дo пеpеду, llапpaвo,

rtiво, пpи кpiсах) - poзltl -
/lись

65. llo _ збрi.
66 Зa - кpiс.
67. Ikl.lliв.
68. Bс t attь'
69'  K:tякни'
70. 3a мнoю.
7l.3iиди - впpавo (: l iвo).

72. Дo _ мoли l.ви.
73. Пo - мorlиr.вi.
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74. Дo - пpисяги.
75. Пo - пpисязi.
7б. Paння зopя - встат}r.
77. Beнipня зopя - ляr.aти.
78. Чo.llo - сr itt.

79. 3бipкa.
80. Cтaваи - впpaвo (;liвo).
8l. ЛапyЙ - зафзпeч.
tl2. Poзлаirvи.

3aвдalпrя yкpaiнськoгo
пoBстaнця

..3дoбyдеш Укpaiнськy .[сpжавy,'' - oсЬ кoнкprтнr зaвдaн}rя
кo)t(}|oгo yкpaiнuя' а тим бiльtuе кo)t(tloгo yкpaiнськoгo пoв-
сТalrця. Щoб викoнaти це зilвдaння, трбa пpoЙти тях<киЙ ruлях
бopoтьби з вopoгaми-зaЙмaнцями. Пеpеп кo)t(нl|м пoвсТанцсlr'
дoвгi втoмлюючi пoxoди' нсбсзпeчнi бoi' x<l{ття пoвttс }tеBи-
гoд - вiдipвaне вiд нopмaЛЬниx людськиx yt{oвин. Koхrнoмy
пoвстaнцсвi пpиllДеться псpс)t(ивaти гoJIoд, спpaгy, Й xoлoд. Bсi
:r<иттeвi тpyпнoшi мyсиТЬ пpиfiмaти пoвстaнець без нapiкaнь, бo
pобить вiн цe в iм'я Bеликoi Iдеi.

,I|ля кpaщoгo викoн:l}I}tя вoЯцьких oбoв'язкiв пеpсвoдиТЬсЯ
вiЙськoвi вlttlJкoли, iдеoлoгiчнi лекцii i т.п., щo мaс пiдвицlити
Йoгo вiЙськoвi спpoмoхtнoстi, зaгapryвати Йoгo фiзиннo и дyxoвo.
Taкиx вишкoлiв нс смiе пoBстaнrцЬ нexryBaти - навпaки' вiн
пoBиHеtt стapaтись набyти якнaЙбiльше з}tан}|я, tцoб тим кpaще
викol{yв:lти свoi священнi oбoв'язки сyпpoти Бaтькiвщини. IIля
плarroвoгo i системaтич}roгo Bl,lкoнyвaння зaвданЬ пpаtlя в УПA
нop}'fy€ться н a к a з a м и. Toмy нaкaз-святе для кo)t(tloгo пoв-
ст:lнця слoBo. Bикoнyвання нaкaзiв - сyгЬ вiЙськoвoi дисциплiни,
бсз якoi }lе мoхtнa уЯB|1ту| сoбi нiякoгo вiЙська.

B бояx пoвстzlt{ецЬ oдвalt(ниll, вiн не xoвarться зa спину свoix

дpyзЬ, пaм'ятa€ заsжди геpoiннi пpиклaди нaIшoi iстopii, rraслiдyе
пoстaтi з }taшиx днiв бopoтьби. Boяцькi oбoв'язки викot|y€
пoвстaнецЬ сoвiснo' свiдoмиЙ i гop.ЦиЙ з тoгo, цlo ма€ змoгy iх
вl{кoнyBaти.

CoтенниЙ Cвис-т

Лeгiтъ, вiтpи
Летiть, вiтpи, нa бyЙниx кpилax,
Poзнoсьтс сЛаBy }|aвкpyгиl
Летiть в мiстa i piднi селa,
Лстiть y степ i нa лyги.

B бypxливi сеЛa пpи пopoзi,
.[е звyк нrсетЬся бopoтьби,
Летiть тyдI{, дe ще в знемoзi
Kaтaм сxиляються paби.

Летiть ви скpiзь пo чистiм пoлю,
Пiд синr небo - висoчiнь.
XaЙ знaють всi, щo l{и зa вoлю,
Зa кpaшy дoлю пoкoлiнь!

Лстiть, вiтpи, poзнoсьтс слaвy,
Якy в змагaннi ми несе}|.
3а Укpaiнськyю .(еpxaвy
Hесщимним пoxoдoм iдем!

Hе злoмлять вipи нaм кaЙдaни
Й мoгttлн свiх<i пo пoЛях,
Бo вo.lli дyx lra цс зМaгaння
Й Гсpoiв чиtl-нaм стrЛить tIIЛяx.

Дo збpoi кличТc всiх _ дo бoю!
B pяди незлaмнoi УПA,
Щo пoмсти мrч rraд гoЛoвoЮ
Кaтaм пoвiсилa вoнa.

Кoзак Iвaн Бapвiнець

oгляД фpoнтoвих пotiЙ
вiд l5.Х Дo 20.хI. 43 p.

3aвдяки великotvty oпopoвi нiмцiв, бiльtuoвицькt{Й нaстyп
стa € щoPaз пoвiльнiшиЙ. У тяжкиx бoяx зaняли бiльtuoвики
всю Лiвoбеpeжнy Укpaiнy i пepеЙurли в бaгaтьox мiсцяx IIнiп-
Po' нa вiдтинкy Biд гиp4a Пpип'ятi a}с дo 3aпopo.lt<xя. Cпo.
чaткy здaвaЛoся' щo нaЙбiльtui yспiхи нa Пpaвoбеpехtxi мaти-
мс бiльruoвицькиf, нaстyп y Bсликot'|y кoлiнi llнiпpa, }|a кpиBo.
piзькoмy вiдтинкy. Taм бiльшoвики киIlyЛи великy кiлькiсть
тaнкiв, пixoти тa лiтaкiв. Bони вистaвили сoбi, oчевидHo, цiль -
здoбyти кpивopiзьке зaлiзo. oднaк нiмцi пpoтистaвили тyт iм
тaкoх( не менrцi ctцлlа i пiсля небyвaЛo BсЛикиx тaнкoвих бoiв
вiДбtцлlц бiльtuoвицькиЙ нaстyп, знищt{вluи нaвiть деякi oтoченi
бiльtuoвицькi чaстини, щo зaгн:lЛисЬ Bпеprд. Бiльlдoвики кiль.
кa paзiв пoнoBлювaли нaстyпи бiля Kpивoгo Poгy, але всi вoни
бу лtl бeзу cпi ruн i. Toд i бiльшoвицьке кo}tаIrдyBa}r}IЯ пеPенеслo
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гoлoвниЙ yдap нa киЬськиЙ вiдтинoк. Узявlди B пеptllих числ.D(
листoпадa KиЬ, бiльцroвикl{ пoвrJIIl мiцниЙ нaстyп нa )ftтгoмиp i
дoвoлi неспoдiвaнo для нiмцiв здoбyли це мiстo шrypмo}-' 13 лис-
тoпaдa' вбиваючи тaкr,tм poбoм великиЙ клин y нiмецькi пoзицii.
Hiмцi кикyли сЮди багaтo запaсoвиx чaстин i вхtс 18 листoпaдa
oтoчиJII{ Й вiдбили вiд бoльIдoвикiв )I(итoмиp тa ведyть дa.лi
сильнttЙ настyп в IraпPямKy Киeвa. Бiльtшoвики спiшнo стягaЮть
сюди свoi зaлaсoвi чaсти}|и' щoб не дoпycтити нiмцiв дo Kисвa.
Tимчасoм poзгopiлись великi бoi нa пiвнoчi Укpaiни, дe бiль-
ltloBикarrr yдaлoся взяти м.м.Piчицю та oвpyн ( y бoлoтaх piки
Пpип'ггi) i м.Кopoстerъ (нa пiвдень вiд цllx бoлiт). 3a Гoмель yxсе
кiлькa мiсяфв тoчaться :кoртoкi бoi. Hезва.llс€lloчи нa великиЙ
бiльшoвицькиЙ нaтиск, нiмцi цyпкo TPимaють це мiстo в свoiх
pyкax. Taкoж за Кpим, нaЙдaльц.tе висyнrнy нa пiвдень чaстинy
Укpaiни, poзпoчa,IисЬ пoвaл<нi фi. Бiльц.roBики вltсадили кiлькa
десaктiв бiля Кеpнi i, зyсщiвши силь}ly нiмецькy oбopoнy, ствo-
pили на кiлькox клalrтикaх cxiднoгo пoбеpехt:ltя Kpимy неpy-
xoмиЙ фр'rг.У пеpu.tиx чt{сЛaх лrrстoпaдa, кoли бiльrцoвики дiЙ-
rUли }цo гиpлa .(нiпpа, вiдpiзaвши Кpим, BoIlи tloчtull{ успitшнo
нaсryпaти з пiвнoчi. Але пiсля пеplllt|x дoситЬ велt{кt{x yспiхiв ix
нiмцi вiдкинyли мiцними пpoтиyдapa}'и нaзaд зa Пеpекoп. Ha
Moскoвських зrЬ{лЯх сильнi боi вiдбyвaлИcя нa зaхiд вiд Cмo-
ленськa i бiля м.Heвсль: цi боi, кpiм взaсмнoгo Bинищення, нiчoгo
нoвoгo не пpинeсли. Hа iнцrих вiдтинкaх сxiдногo фpoнry бoЙoвi
дii мали виключIlo мiсцевиЙ хapaктеp.

Пiд чaс yспituнoгo бiльtцoвицькoгo l{aстyпy, мaбJrгЬ, нr Bипaд-
кoвo' a цiлкoм свiдoмo, пoслабили сoюзники бoмбаpлування
Hiмеччини. oднaк цеЙ стaн P:lлтoвo змiнився. Кoли нiмцi пoчa,lи
yспitшнo стPимyвilти бiльшoвицькиЙ нaтиск, тoДi знoвy пoчa,]и
всликi пoвiщянi з'еднaння сoюзникiв гpoмити нiмецькi мiстa.
Cильнo пoтеpпiли вiд бoмб Беpлiн,.Брмен, Людвiксгaфн, Мaн-
гafiм i бaгaтo iнlдиx мiст. Бoмбаpдyвil}Iня щopaз пoсилюgгься i
зaсяг дiЙ сoюзllицЬкиx лiтакiв все бiльtшае. Hiмцi мaЙжe незнaчнo
i дyхrе piлкo ryфyють свoiмн н:UtЬoтllми Aнглiю, a в пеpllly чеpгy
Лoндoн.

Ha пiвдсннoмy фpoнтi мafiясе фз змiн: сoюзницькi apмii не-
знaчнo пpoсyнyлись нa пiвденнo-iтalliЙськoмy фpoнтi вперед.
Фoкг стoiгь бiля piк Boльтypнo i Cшtгpo.

Пoвстанча apмiя oсoб.швo пoсилилaсь нa теpитoPii Югoславii:
бiльura частинa цiсi кpaiни зн:rхoдиться в pyкiD( пoвстaяцiв. .Ц,ля

бoртьби з tlиtr{l{ нiмф кинyли в€лllкi сили, rUIe не мzUIи пoвzDкI{их
yспixiв, якщo не paxyBilТи вiдбиття кiлькoх пpибеpехсниx мiст тa
oстрвiв нa А.цpiЙсЬкoмy мopi. Miцнiе пoвстанчиЙ pyх нa теpитopii
Iталii, Грuii, Aльбанii i нaвiть пoчинae пpoявлятисЯ в Pyмyнii тa
Maдяpщинi. Ha теpитopii iнtшиx oкупoB:ltlиx Hiменнинoю кpaiн
пoстiЙнo збiльtшусгься кi.rIькiсть сaбoтaxсiв, зpoстaютЬ pяди пiд.
пiльних бopuiв з нiмецьким теpopоIt|.

Hа Tиxoмy oксaнi бiля Coлoмoнoвиx ogгpoвiв пiсля зaтицIItIя
poзпoч:Ulися знoBy BrлиKi пoвi.щянi i мopськi бoi мilк япo}tцяtt{и
та aнгЛo-ai{еpикaнцями }rед:UIекo oсТpoвa Бyгенвiль. 3a япoнсь-
кими д.ltlи}|и' сotoзI{I{ки МaЛи в циx бояx всликi втpaти y вo€нIrиx
кopабляx. Coюзники цих втpaт не пiдтвеpпиЛt{, iUIе й нe зaпер.
.пtзти. Ha ю[гайськo}'ty фркгi япo}цц знoвy пoвrJIи нaстyп i в тяlк-
ких бoях зaflялI| декiлькa мiст в цен.тpаJlЬtlиx првiнцiях Kитaю.

llд попi с.JIaви

У бoю з нiмецькими нaiзникaми кoлo Bисotlька нa Пoлiссi
зги}lyв весr.|oЮ l943 p. кoр'aндиp пеpшoi сoтнi Укpaiнськoi Пoв-
станчoi Apмii Пергiняк Гpиuь (Кopобкa' Дoвбенькa), щo пoxo.

див з Угpинoвa Cтapoгo в KaлyЩинi (Галининa). Cл. п. Ko.
poбкa, oдин iз стаpиx членiв oУH, бyв зpaзкoвr'м пpoвiД,никoм
i вoякoм, вiдвaжним тa енеpгiЙним кoмaндиpoм. Biн _ oдин iз
твopuiв визвoльl{oi Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii.

B неpвнi u.p. в бoю кoлo Лавpoвa згинyв геpoЙсЬкoЮ смеpтю
пoвстaнeць .[,aнилюк ГPиць (Петpo), poдot't з Пoлoнки (Лyv-
чинa). ПpoшитиЙ Bopoх<oЮ кyлею, вiн utе кo}tal{дyвaв ..BперД''

i з цим слoвoм lra yfiax пoмep. У тoмy xс бoю згинy HryсТpa.
шнмиЙ кyле}.tетчик Чopнoмopець i voтoвиfi Звip.

C.3aммшtl

Пoмстrшся

У лpyга Bиrцневецькoгo з )Китoмиpскoi oблaсти, lцo жив зa
бiльurовикiв y Кpaснoлapськol.{y кpaю, нe paз гopiлa Дyшa жa-

дoбoю пolttсТl{ нaд чеPBo}|им кaтo}l, цlo ссаB кpoв з yкpalнсь.
кoгo tlаpoдy. Ta не 6yлo нaгoли, щoб виЛити свiЙ l.нiв.

I oт oднoгo paзy, кoли лpyг Bиrшневецькиlt як yкpaiнськиЙ
пoвстa}tець бltьcя з чсpвoнимt| пiд Пaшкaми, вiн свoекl незви-
чallнoю вiдвагoю i хoлoлнoкрвнicгю вiДп.llaгив бiльruк.lвикaм за
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зHевaгy Piднoгo нapoдy. Bиlltцoвши з хaти, пoпaв y pyки чep.
вoним. Чеpвoниx бyлo вiсiм, п'ятЬox бyло з фiнкaми, а rpЬox з
автoматaми. Boни вiдвели Йoгo вiд xaти i IIoчaли дoпl,lтувaти.
Oдин iз t|их yдapив Йoгo в лице. Toдi вiн виxoпив тесaкa з py-
кaвa' дe зaвжди Йoгo носив, i poзpyбaв гoЛoву нepвoнoмy. Пo-
тiм сxилився пo фiнкy бiльцroвикa, aлr в тy мить пiдскoчив
дPyгиЙ неpвoниll i з пiстoля пpoс.IprлиB Йoмy ни:lсню щеЛспy.
Bишнeвецькиfi пеpепoлoBинив t|oмy rrepепa' a сaм пoнaв утi-
кaти. Чepвoнi вiпкpили пo }lЬolvty вoгol{ь iз фiнoк тa автoмaтiв.
Пopaнснo Йoгo y пpaBy pyкy i пpавy Hoгy' aлe lloмy вДaлoся
вiдбiгти пoнад кiлoметp вiд черBol{иx' Koлo oднoi хати вiн
зoмлiв. Aле Йoгo зpaзу пiпxoпили piлнi Людl{. Пiсля BoсЬми
ти:rtнiв вiн пoнувaв себе зДopoвим i тепеp вже 6opетьсЯ в Лавaх
Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii.

Taк пoмстився дpyг Bиruнeвецьк|,|tJ' нaD, свoiми кaтaми, щo
BнтяГarIИ кoлtlсь )кили з yкpaiнськoгo нapoдy i ще нaмaгaЮться
IIити кpoв з иoгo синiв. Ha пpиклaдi лpyгa BишнсвецЬKot.o tlе
oдин нaBчиться, як тpебa битися з кaтalvtи, xoч ix iнкoли бувae
вдесЯтеPo бiльtuе.

€gruяutl щ^rx 9^я 3gifloreвня нaulux цiлefl - rrе бо
pomъбa ykpafuсьkoeo вaPogy i 8сiх iнrдuх noвeBoдerrux
uapogiB nPomu ilunepiялi3irriB Бepлiнy o Мoсk8u, яka
npuсniшumь noр3ky o6ox i,trnepiялi3ni8 ma чeP€3 rraфo.
цaдьвi PeBoлoцii noвe8одeцux нapogiB goщe so 8iФy.
go8u iх rraцioвa^ьrrux щpt<a8.

З nцmano8 III HagfluuatЦФo Beлukm 9riopу
apau$auii Ykpaiaakux HaцiouaлicmiB

Bиpoкll Pевoлlоцilfuioгo Tpибyнa.гrу

Зa зpaду - смrРrъ!

oстaннiм чaсoм зi зPoстoм сttли тa aвтopитетy Укpaiнськoi
Пoвстaнчoi Apмii як сди}loгo виpaзникa вoлi yкpaiнсЬкoгo нa.
Poдy в бopoтьбi за Укpаiнськy Caмoстiltнy Coбоpнy .[еpжaвy -

пoсилились спpoби вopo)ких aгентyp пiдipвaти Дoвip'я yк.
paiнськoгo нapoдy дo УПA' яким вiн безмеxснo нaдiлив свoю
apмiю, a тo Й бeзпoсepе.Цньo lIIкoдити УПA .tеpез свoix aгентiв.

Цi нaмaгaння tt{oскoвських бiльrцoвикiв тa нiмецькoгo гссТa-
пo зaвчaсy вiдoмi Cлyхtбi Безпeки i вoнa iх yспitшнo лiквiпуе.

Ha yслyгaх Bopo)ких aгентуp пpaцЮЮть щr дoсЬoгoднi дсякi
yкpаiнцi з пoxoд)t(еtlнЯ тa Bедyть дaлi свoю кaiнoвy poбoтy.

Hе мaючи 3мoгl', з пoбр зpoзумiлиx IIpичt|н, пoстiЙнo пoвi-
дoмляти yкpaiнськe гpoмaдянствo пpo тиx зpалникiв i заrrpoлан-
фв, Crryхсбa Безпеки пoдar дo вiдoмa, щo aрешlтoвaниЙ нa пiдстaвi
зiбpаниx yaтеpiялiв opгaнaмI{ CБ _ Миxafiлo TapнавськиЙ з Boлo-
дl{Ivfl{pa _ oстаllньo Kовельськo-BолoдимиpськиЙ €пискoп Maнуi.л
Aвтoнoмнoi Пpaвoслaвнoi Цеpкви' бyв нa пoслyгаx нiмецькoгo
гестапo, a дo чеpвня l94l poкy нa слyхсбi бiльlдoвицькoгo HКB!'
B якott{y пpaцювaв пiд псевдoм ..Гpoм'' та ..poзpoблЯв'' спpaBи
yкpaiнських нaцioнaлiстiв' зoкprмa пo oбвинyвaчен}lю бpaтiв
ПуксЬ, Шeвчeнкa, IIенисюкa i бar.aтьox iншиx.

Пiд нiмецькoю зaЙмaнщиtloЮ дoнoсиB на свiдoмих yкpaiнських
гpoмaJlя}l' в oстaннiЙ чaс нa вiдoмих дiячiв з Boлoдимиpа, якi
пiсля пoпердження opгaнa}.,tи CБ мyсiли зaBчaсy втiкaти з мiстa.

Бyпуни в слiдствi, apеruтoвaнии пpизнaвся дo закидyBaниx
Йoму злoнинiв, пiдтвер.Цив факт спiвпpаui з вopoжl{ми агентy-
Pами тa пoдав цIиpoкo пpo свoю aге}|тypнy лiяльнiсть. Пoказанi
Йoмy opигiнали aбo кoпii дoнoсiв пpи[t,t]няв зa свoi i склав щo-
дo цьoгo свoi письмoвi зaяви, якi у свiЙ нaс бyпyть пoдaнi дo
пpилЮдtloгo вiдoмa.

Pсвoлюцiйниtt Tpибyнaл Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii на свo-
мy сyДoBol"'y зaсiданнi вiп l l версня |943 p. визнaB згaдaHoгo
MихаЙлa Tapнaвськoгo з Bo;to.цимиpa - eпискoпa Мaнyiлa Aвтo.
нoмнoi Пpавoслaвнoi I-[еpкви, пiдпopядкoвaнoi Мoсквi' Bин}tи},r у
зpaпi yкрaiнськoгo }rapoдy тa Bopo)кiЙ дiяль-
}| о с т i i зaсyлив Йoгo нa смеpтЬ нерз пoвiшення.

Пpисyл PевoлюцiЙнoгo TpибyнaЛy зaтвердили вiдпoвiднi
чl{нt|llки' Bирoк викoнaнo.

C.пжф Безпеки УIIA
ПoстiЙ,25 веpесня l9a3 p.

flpyкаpня Укpaiнськoi Пoвстанчoi фмii
iм. Б.Хмeльницькoгo
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"Do Zbroji!" ("To Arms!"),
no.S, Novеmbеr' ]943

Al pagе one of the issuе thе readеrs wilI find lhе aпiсlе by G Jаroslаvеnko ..From
lhе viсtorу of Spirit to the Viсtory of Weaрons'.. It is dеvored to thе feаt of Bazar hе.
roеs. The deаth of Bаzar heroеs will inspiгe the UPА's slril'tsi lo seIflеss srru88le аgainst
Мosсow invadегs' writes thе author.

Nеxt сomеs ..From thе Fronts of thе UPA'' whiсh сonsisls of siх sесtiоns Тhе lirst
sесtion еntilled ..Butсhеrs got their desепs'' сontains thе ассounl of thе UPA's hinсler.

invadеrs in battles al Antonovylsjа, Mаjdan. Ilavytsja. Кurulivka' Lubomyгivkа,
Berezzja,7,avуdiv vilIаges. Sеvеral hundrеd Gеrman soldiеrs wеre killеd or wounded.

The third sссtion сallеd ..Germaл Invaders Losе Their Hеаds'. dеsсribеs othеr
Ьanles of Ukгаiniал insurgепls аgainst Gеrmaл gendarmеs алd Polish dеtасhmеnts. Thе

аbout l000 mеn) losl morе thaл l 50 in this batt|е Vоvсhok, а brave сommапdeг, BаjrJa,
а сompaлy сommandеr, аnd KuЬik, сomрлy сommandеr, Dеrkaсh, plаtoon lеаder' aлd
Каlеnyk, submashinе gunner bесame hеrоеs of this bаttlе.

82 drill orфв, аpproved Ьу thc Мiliиry Cепtre foг use iп the UPА dеtaсhmenls
aгe publishеd bу V.Vуshytуj undеr thе litlе ..тight Foгmation''.

svyst' a с(impirпy сommander, ехplаiпs what lhе UPA soIdiеr should bе ln his ar.
tiсle ..Thе Таsks of tlrе Ukainiал tnsurя,еnt'''

A poеm Ьy а Cossaсk lvал Baгvinеls ..FIy, thе Winds!'' is publishеd аt the
same paве.

Rеports from thс World War Il fгonts аrr givеn undeг the titlе ..Fгont Асtion ovеr.
vtew l.iom oсtobеr l5 to Novсmbег 20' |94з "
. Thе obituаry of thе insurgеnls who diеd in bаttlеs is publishеd undсг thе hcading
..In the F.iеIds оf Glory'.. Gryts' Pсreginjak (Кoгobkа, Dovbеn'ka), сommander of the
first UPA сompаny. Zvir, a plalooп lеadеr' алd Chornomorеts.,a mashine-gunnеr.
Gryts' (Pеtro), аn insuгgеnl' itre аmoпg lhosе who diеd iп Ьаttles.

The aлiсlе by S ZаkIjatyj tеlls about the Ьravе dееd ofthс insurgent Vyshnevеls'kуj
who fought аlone аgainst thс еight Rcd pапisans.

Тhe last publiсation ofthis issuе is informаtion of UPA Sесuгity Serviсе сntitled
..Death I.Ъr Treасhеry!'', pub|ishеd under (hе heаding ..Rеvolutiопаry Тгibuпal Vеr-
diсts''. lt is rеpоrtеd that the triаl session оfthc UPА Rеvolutionarу Tribunаl (Scptсm-
beг l l ' |943) сondcmnеd МanuiIlс, thc bishop of Кovcl and VoIodymyг. lo the dсаlh
рnalty thгough thс handiпg as he wаs lhe bolshevik agеnt сa|led Мykhаjlo Тamavskyj
Thc verdiсt was саrriсd ou(
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3a CaмocтiЙнy Coбopнy
Укpaiнськy fiepжaвy!

Cвoбoдa Hapoлaм!
Cвoбoдa Людинi!

Bидae пoлiтичний вiддiл УПA

Piк 1 гpyдeнЬ 1943 p. ч.6

AнОpiti Pаauч

B oдин фpoнт зa Укpaiнy

Hестpимно тoчиТься в yсьolvry свiтi нещaднa збpoЙна бo-
poтьбa з:l нoвy дitlснiсть, за нoвi xtиттевi пpавди i пpaвa нa-
poлiв. I нaцI BеликиЙ нapoд стaс aкТивним спiвyнасникoм цiei
бopoтьби, сТa€ твopцем тiсi нoвoi дiЙснoсти нa свoix вopoгaм]l
зaгapбaниx зеltlЛях. Йoгo пpoтест сyпpoти безпoщaдних iмпе-
piялiзмiв Cxoдy i 3aхолy oпеpтиЙ не тiльки нa гapянoму бa-
:каннi, a нa гpyнтi pеaльнoi сl{лl{ - нa укpaiнськiЙ збpoi.

Ha дoкaз свoсi пoлiтиннoi зpiлoсти, всyпеpеч вopo)кoрly
нaстyпoвi нa нhшi землi зpoД:кyс сьoгo.Цнi yкpaiнськиii l{apoд
свor влaсне piдне висoкoiдеЙне yкpаiнське вiЙськo. 3 вiЙськoм,
як iз нal-lвipнituим викoнaвце}r свoсi вoлi, виступaB вiн нa
pitшyнy й незл[a]мну бopoтьбy з дикy}lськими нaiзникaми.

I{iею збpoЙнoю сиЛoЮ Укpaiни е сьoгoднi Укpaiнськa Пoв.
стaнчa Apмiя - зPoд)i(ена в хсaxливi lнi iмпеpiялiстиvниx yтис.
кiв в Укpaiнi, нa гpyнтi зДopoвoгo кyльтy yкpaiнськoi збpoi з
нaшtoгo рrинyлoгo' Toмy-тo yкpaiнськиЙ пoBстaнецЬ - сyчaсн}rЙ
yкpaiнськиli вoiн, з кpoви i кoсти вipниЙ син сBoгo нapoдy -
пoвtl}IеH пo€днaти в сoбi всi пpикМети укpaiнськoгo вoяtlтвa нa
tltЛяхy нarцoi iстopii.

Hе забyвafi, oтrке, нiкoли, УкpaiнськиЙ Пoвстa}tче, щo зa
Tобoю y нaцIoмy веЛI{чезнoмy минyлotvty стoять зaлiзнi пoЛки
кtlя)|(l lx дpy)кинHикiв, вiдвaжне i зaвзятe' сЛaB}Iе кoзaцЬкr
вiЙськo тa лaви нaЙбiльш iдсЙних, спoвt|еHих гapячl-|lv| пaтpio.

тизмoм бopuiв - гсpoiв }rедaвнo tvtи}lyлиx Bизвoльниx 3мaгaнь.
Hе зaбyвaЙ, щo ixнi великi вoяцькi oбoв'язки i зaвдaння' це
oбoв'язки i зaвдaння, щo Ти ix невтoмнo, гopЮч}l сBЯтoю )кaдo-
бoю, пoвинеtl в}lкoнaти зa BсяKy цiнy: бopoтися за свiЙ нapoд -
йoгo велич i землю, як бopoлися зaлiзнi пoЛки нaшиx князiв
Iгopя Й Cвятoслaвa, бopoгися зa BoЛю свoгo нapoдy, як бopo-
лись зaвзятi i безстpаtuнi нaшi кoзaки - запopo)кцi, бopoтися
за Укpaiнy з сaмoпoсвятoЮ, з гoтoвiстю вiддaти за неi л<иття, з
пoгopдoю д}|влячtlсь смеpтi в o,li, - як бopoлись нaшi лицapi з-
пiл Кpyт i Бaзаpy.

Бyпь завхtДи свiдoмиЙ тoгo' щo свoil',t BсЛикиМ чинo!{ кy€lш
дoлю мiлioнaм твоiх - бaтькiв, мaтеpiв, бpaтiв, сестеp.

Tа пiд сyнdснy Лютy пopy нс тiльки вiЙськo мa€ пpoяBl,tти
свoю беззaстеpе)t(tly вipy в iдею, вiддaнiсть спpaвi та гoтoвiсть
дo кpивaвoi сaмonoжеpтви, aлс l l цiлиtt нapoд пoвинrн спoв-
нити всi свoi oбoв'язки сyпpoти свoгo вiЙськa тa пoвнiстю
BключитисЯ y Bu(кy пPaцю, якoi вимaгa€ }raшa збpol,lна нaцiо-
нaлЬнa pевoлЮцlя.

Бo в сунaснifi хсaxливit-t дiЙснoстi УПА не тiльки oбopoняс
Haш нapoд вiд iмпеpiялiстичниx aкyл, }|е тiльки мстить iм зa
Йoгo кpивди' aле виганЯ€ з нaших зсмеЛь дикi opди Cтaлiнa l{
Гiтлеpa, шoб вpеruтi зaбсзпечити Йoмy вiльне деprкaвне iснy-
вaння. Bелич цьoгo зaвдaння llаказy € yкpaiнськoмy нapoлoвi
бyти в якнaЙтiснiшoмy зB'Язкy зi своiм вiЙськoм, - спiвдiяти з
ним, бo вiд цьoгo зaЛrжить }taша пеpемoгa' нautе зaBтpa.

B iстopii нa це силa-силеннa пpиклa.Цiв: бopoтьба Укpaiни
n!д пpoвoДoм Хмельницькoгo зaвеpltlилaсЯ пoвl{иttl yспixoм
влaсне зaвдяки вмiлoмy спoлyченнЮ вoяцькoi кoзацькoi сили з
бolloвим pевoлюuiЙниt"t дyхol',t ulиpoких мaс yкpaiнськoгo }ta-
poлy. Koли б зa укpaiнськoю apмiсю тoдi не стояв гpaнiтнoю
стiнoю ввссь yкpaiнсЬкиЙ Hapoд, uя бopoтьбa булa б зaсуД:кена
нa пoвнy }lевдaчy.

Ha пpoстopax Укpaiни кpивавЛЯтЬсЯ двa iмпеpiялiстиннi
людo)кepн, Гiтлеp i Cталiн. Cлiпoмy вх(е ясl|o, що yкpaiнсь.
кoмy нapoдoвi нссyть Boни сlvtеpть i pyiнy.

Toмy.тo Й сьoгoднi пoвине}l нaш нapoд paзoм зi свoiм вoяц-
твoм ствoptlти oди}t фpoнт бopoтьби. I тaк, як пoBсТaнсць' щo
B)t(е сЬoгoд}|i мiцнo тримa€ кpiсa в свoiх pyкаx' Дoбр знaк)чи'
щo бopеться за свiЙ наpoд, зaвжди l| всюди гoтoBиR жеpтвy.
вaти дЛЯ Йoгo щастя свoю кpoв i xсиття, - тaк сalvto твеpлo i з

Оi
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Тi €ю )к сaмoЮ сBiДoМiстю Bаги нaцIoгo збpoЙнoгo визвoЛьнo-
pевoлюцiЙнoГo зpиBy Мyсить стoЯТи зa ни}l цiлиЙ укpaiнськиЙ
нapoД. Мусимo пpoЯBиТи тепсp якнatlгаpяviruy любoв дo нaшиx
кpaщих синiв - геpoiв нaцii. дo нaшlих вoякiв i всюди пpи
кo>кнiЙ нaгoдi лoбpoвiльнo в iм'я успiху спpaви дoпомaгa-ги iм,
чиt'.1 лl{lllе МoxHa.

Cвоi х<иттeвi вимoги тpеба oбмех<ити дo нaЙменrшoгt), щoб
вiЙськo наurс булo oIIяГненс l,l негoЛoдrrе. Кo;<на гpolvlalla
МyситЬ стDopиТи сoбi певну сaмooбopoнну cv|лу, якa в Сlагaтьox
BиПaдкax, щoб нс уТpyдltЮBaти зaвдaHЬ вiЙськy' Мot.Лa б i без
нього oбopoнити себе пеplJ/l BopoХим нaiздом тa гpабункoм. У
вoc-нl lих oпеpацiях пoвстaнцiв .гpеба 

дoк.l lаl lнo i бЛискaBиЧllo
iнфopмувaти iх пpo pуxи BopoГa _ Йoгo сиЛу, пЛaHи i т.д. C;Iiд
тaкo)t( B|1ЯBЛя^Гуl BсЮди Bopo)t(иx atс}lТlB' сексo'гlB' tIIпиI.унlB .гa

3aМaскoвaних кoмуlt lстlв' щo с}loвигaЮть пo нaших ссЛax _

}tищити iх абo вiддaвaти B pуки нaшoгo вiЙськa чи пoлiцi i .
Пaм'ятаЙмo' lцo нaцja мaтеpiяльнa дoпolvioГa piлному вiись-

ку, нaшa гаpячa люСloв Ilo нЬoГo пoсиЛЮ€ фiзиvно i Дyхoво наru
pевoлюцiЙниl, l  фpoнт. Гpiзнi днi нaurих зl., 'aгaнЬ за нaruе iсну-
вaння вiдpoдиЛи нaшy збpoю i силa i пpaвлa нaшoi iдеi зpoдили
нoвиx лицapiв. 3a ниt-,t}l спo €}|oю i piшунoЮ лaвoЮ пiде ввссь
yкpaiнськиЙ Hapoд, бo тiльки спiльним pеволюЦiЙниtr, l  чинottl
}IapoДy f i yПA здoбyти Мoжнa вoлю i сaмoстiЙнiсгь Укpaiнi.

3 фpoнmiB Уфaiнcьkoi
Пo&шlaнuoi Apмii

Бoi пoвcгalддЬ з нiмеrъкrддl
il.пIеpiялigгaМи нa Пpaвобеpе)lОкi

БоЙовi дii Укpaiнськoi Пoвстaнuoi Apмii oxoпJIloЮl.Ь щopaз
rшиprui пpoсTopи укpаiнськиx зсМсЛЬ. oстaннiми чaса},Iи зaвзятi
бoi наruих зaгонiв з нiмецькoю lt<анпapмеpiею та ii r.IpисЛу)к-
tl l{каlv|и i з неpвoними бандитами пpoxoдиЛи нa Пpавoбеpеlк-
lt<i _ в лiсовitl i степoвil l пoлoсi.

Ha шляху, щo Йде зi 3в'ягеля Дo Kopoстеня,бiля села Мo-
гилiвки пoxiднa кoЛoнa зaГoнv УПA зaaтaкvвzula нiмецькi автa.

Пoвстанцi здoбyли 3 aвтa, }raBанТaженi всликою кiлькiстю
ленТ дo кyлемстiв, пo.l l iцiЙними рtундиpaрiи, бi; lизнoю, tшкipoю
Тa l .oтoви}'  взyттяМ. HiмеItькi  HaПaсники пiсля псpших ПoB-
сТaнЧ}rх сгpiлiв пaнiчнo BТlкЛи.

Пpи кiнцi )кoвтнЯ зar-ol{и УПA пirшlrи в Haстyп нa paЙoново
мiстечко Бaparшi. Рaнком зaB'ЯзaBсЯ бiЙ з нiмеItькoЮ )кaнДapМе-
pirкl i  по.l l iцiсю, щo зaсiлa булa в бунксpax. Hir 'rцi бy.lrи дoбpс
oзбpoснi i  впеpто вiдбивaлися. БiЙ тpивaв чoтиpнa/Il{я.I.Ь гoдин.
Bоpoг втpа-гив 20 вбитими, a пttЛoBину з:lлoГll pallсни},rи. Bах<кo

рaнсl loГo ruс(la x<анilapмсpi i нa лpyгиЙ Дсltь нir lцi зaбpaли . l l i -
гакo}1. Kiлькох пoлi l lаiв BзяЛи ПoвсганIl i  в пoлoн. 3пoбylo збpою,
aвrа' М()Тollик.lli .га бaгaтo вiЙськoвoгo Пp|4ЛaI\I|я.

У б<lю пiд Бaparшaми повстaнl l i  пoвнiсткl pозби.ли нiмеtlькс
iмпеpiяпiстичне l .н iзДo - i  матеpiяпьtto, i  мopaльнo. )KанlIаpми,
щ() зaлишиJlисЯ 8 )KиBиx, кaзaЛи пiс;tя бoю: . .Цс нr бyли пов-
стaнtl i ,  a pеГуJlяpне вiЙськo, бо пoвстaнl l i  l tс зyoI. ltи б пpoлoв>к
чoтиpнal l t lяти l .o l lин безпсpсpивнo нaсгуПa.ги' . .  Hi l tсr lькиЙ ку-
ЛсМсlчик у Баpашax кa;кс:. .Я сТpoЧу з кулеМеrа, a вoни кpи-
ЧaТЬ _ впеpсд - i  пiдпoвзal()тЬ всс блиiкчс' ' .

Hасслсl lня Баpaшiв i окoлицi 3axoпJIеI{r бoсrt '  oсoб.lIr lвo )к
витpива. l l iсгЮ Тa BзaгaЛi гсpоЙськoЮ ПoсТaв()Ю пo[в]стatttt iв.
Пiдчaс бoкl >кiнки вt, lн()сиJIи пoвсТatlI lяI{ нa Сlol ioвi сгal lol]t4цlа
xаpнi,  a / l iти i  мol lo l lЬ хoдиЛи в poзвiдку.

У Пу: lинському paЙoнi в сслi  B 'язoBеl lь l loBсIaнr l i  зве.лн бi i l
з фолькслoЙчaми, якиx ptrзбиJlи BtцсHТ, здor)уBtuи 3г)p()к) тa
вiпiбpaвшlи lraгpабoвattс в укpaiнськиХ ссЛЯH МaиlIo.

B бою з нiмеl lькими зal .афника! l l i  гa iх l l iми piзt l r lнаI l i r tн l t ' lь-
lrиI4и висЛу)KHикaМи в ссrl i  Bеликa Paчa повстaнчиli зar iн вltЙtrIt lв
з пot'Hoк) перс},toГ()Ю. Kpiм збpоi та aмунir1i i '  зItt lбу;tи ltt lвсlaнIl i
бat.aто вiЙськoвoгo ПpиЛа/lдя .гa xapЧсBиx пpипeсiв.

Kолo ЯснoгopoДa, paЙoн Poмaнiв' зal. iн УПA ptlзбив laГl ip
сBaкyoваH}lх з Лiвoбеpе;кx<я СС.iв, зДoбувaюнlt o/lЯГ' BзуТlя.
збpoю тa aмуl l iu iro.

.Цoцrеrrry зницЦ/€}to
pозбшшarркi неpвонi бaнди

oднoчасно з псpсМoж}lими бoями з нi}- 'еtIЬKoк) пolI it l iскl звс.цlt
()сlа}lнlЬ,r часoМ ПoBсТaнчi зal.они кi. l lька Гl i . l tьruих i меtttr l l tх бtl iв з
t|срBoнrr}{tl irrrпеpiяцiсlичнltt 'tи банltаlrи' UI() i]сIII.гaк)Гl(я tI() Пpaвtl.
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бер:кхti, гoЛoвllo в лiсoвifi пoлoсi' I тaк; y Кypицькoмy лiсi рз-
бlтгo тaбip чrpBoниxl вбитo Iшeфa ixньoгo lштабy, здoбyтo збpoю.

Toгo хt дl{я пoвстaннa poзвiдкa мaЛa пepестpiлкy з чеpBo-
tlимll B сeлi 3oсимoвкa, внaслiдoк якoi BзЯтo в пoлoн 12 rep-
вoниx зaгapбникiв.

Бiля с.Cтепaнiвкa, в лiсi ' де сТoЯв вiддiл пoвстaнЦiв, неp-
вoнa бaндa, в кiлькoстi l50 oсiб' намaгaлaсЬ oтoнити тaбip
пoвстанцiв. Ix вiдбитo з велики}'и для неi в-Ipaтaрtи. Ha пoлi
бою зaлиrшилoсь 40 бiльtшoвицьких тpyпiв: paнениx бaнДa
встl|глa забpaти з сoбoю. 3лoбyтo 35 кoнеЙ з сiдлaми. BеЛикy
кiлькiсть збpoi тa aмyнiцii. 3 нaruoгo бoкy бyлo paненo 4 кoнi.

У пepшиx днях листoпaдa вiддiл УПA зaняв мiстечкo
Гopoлниuю нaд Cлyнем, дr вже дoвI'циЙ чaс стoЯлa зaлoгa чсp-
вoних iмпеpiялiстичниx бaнд. Пiсля кopoткoгo бoю мiстo взятo
Й зaxoпленo всю Йoгo з:Uloгy. Твеpлa pyкa УПA як слiд пoка-
paлa бiльtuoвицЬких заЙдiв, шo бyли пoстpaxoр! лля yкpaiнсь.
кoгo нaсеЛення ГopoДницi fi oкoлиць.

Пiсля кiлькaнaдцЯтьox пrprмo)книx боiв УПA з бiльrцoвиць-
кими iмпеpiялiстичними ..oтpядaр|и'. нсpвoнi бoяться пpиЙмaти
бoi з пoвстaнця},tи. Пoнyвtuи, щo близькo Десь пербyваloть зaгo-
ни УПA. vеpвoнi бaндити пaнiчнo втiкaють y лiс. B селi Tallки
(бiля Емiльvинo) стoяли ,lеpвoнi бaндити, tulе кoли дoвiдaлись.
щo пoвстil}lцi ,,tдyгь нa це сслo, rгiкли в лiс. Cеляни, смiючись з
вiдваги чеPвorrиx poзбiЙникiв, в oднiЙ xaтi нa двсpяx нaписzUIи
для ниx пеpесТoPoгy: ..oг хaти дo xaти пеpедafi, рбята с oтpядa
yдipaЙ''. Taк бyлo в yсix сeлax, де тiльки вoни стoяли тaбopoм'
Пoвстaнцi заЙрtaЛи oдин зa дpyгим iхнi центpи тaкi, як: Hoвo-

' 3еленa, Мixiевкa, oсoвцi, Янva-Рyлня, Чopнe, oсoви. УпpoДoвxt
непoвнoгo мiсяця, вiд кiнця жoвтнЯ дo пoлoвl|ни листoпaдa, oди}l
загiн УПA здoбyв y чеpвoнl{х 3Ф кpiсiв, ф десятизapядoк, 50

фiнoк' l5 кyлсметiв, великy кiлькiсть пiстoлiв тa гpaнaт. У бoяx
з пoвст:lнцяtt{и в.Ipaтили неpвoнi poзбишaки близькo .гpи сотнi
вбитими, стiльки )к пoЛoнrними тa вrликy кiлькiсть paне}|t{рrи.

Bоrшшъ tвpа€
нiмеIsкlц зaгapбIilшdB

IIaлекo бiльц.lиx poзмipiв бoi УПA з нil"tецьKиtvtи тa бiльшro-
вицькlllr,tи ндiзникaми Йлyть нa Boлинi 1l Пoлiссi. Tyт внoнi з
3-гo нa 4-гo листoпaдa вiддiли УПA зa[fi]няли мiстo Miзoч

3нищенo бaгaтo вислy:кникiв нiмецькoгo iмпеpiялiзмy. злoбyтo
250 кpiсiв. aмyнiuiю тa бaгa'го piзнoгo Bo €ннoго ма.геpiялy. 3
uyкpoвaщi забpaнo Beсь зaпaс цукpy. кoлo 3000 кiлoгpaмiв.
якиЙ нiмцi пpигoтoвлял}r дo вивoзy в Hiмеччинy (yкpaiнськс
нaсeленt{я не бaчилo в вiнi ttyкpy вiл нaсy нiмcцькoi oкyпauii).
У бoю зa Miзoч визнач}lвся гoЛoв}Io вiддiл aзеpбat{лжaнцiв. щo
бopються вхсе кiлька мiсяцiв з УПA npoтt{ свiтoвиx пoне.
вoлювaчiв.

У пеplшиx дняx листoпaлa вiлбyвся бilt зatoну УПA з ка.
paлЬниlvt нiмецьким вiддiлoм нa Бi;tiвськlrx хyгopax (Piвсн-
шина). Пoвстaнцi спaлиЛи 5 aвr. злoбyли 5 скopoсгpi' lt iв. ar-ry-
нiцiю тa вбили 15 нiмсцькнх жaнДapмiв. У т.ot'ty бою визнa.
чився чoтoвиli Лyl.oвиlt. pоltoвi Хo.лoдннll i Pубaн Ia кoзaкll
Kapaсь i 3aлiзняк.

Ha шляxy Piвне.K;lсвань pil i пoвсгaнцiв зpoбllв зaсiлку. в
Якy пoпaли 3 нiмсцькi aвla. Пoвстaнui poзбltлн 2 aвta. злoбy-
вaючll все мallнo. щo в }rиx з}tаxoдилoся. i збpокr. Ha шляхy
зzulицlt{лoся 38 yби.тих нiрlttiв. HаЙбiльшi спyстoшсt{ня ссPсll
нiмeцькиx зaгapбникiв poбив кyлсметчl{K Лютиl|. щo бсзпе-
pеp}rвнo сiк пo нiмцях. tlе зваx(аючи нa вoporкi кyлi.

Miя< Cтaвкaми i ЯдвiпoЛсrr{ нa Piвенщинi лобpс пpoвнили
пoвстaнцi нiмецькиx i пoльськиx нar.aнячiв. Щo вибpaлись бaн.
дoЮ в l80 oсiб гpaбyвaти мallнo yкpaiнськиx сеJlяtt. Гpaбiж-
I{ики нa 38 пiдвoдax в'ixали в пoвстанчy зaсiдкy. не нaдiЮчись.
щo пoвстaнцi мoхсyть ix зyсгpiти пiд сaмим Piвним. Пoвстaнцi
сипl{yли вoг}lеtt,t з лoбpс заNtaскoвatlих кyлемстiв. i за кiлькa
xвилин l30 зaЙмaнцiв пoпpoЩaлися з бiлим свiтoм. Цiлиtt гaбip
з yсiею збpoсю, aмyнiuiсю i пopo;кнiми мiшкaми пpиt.oгoBаHими
нa yкpaiнськс збiжжя. дiстaвся в pyки пoвстaнll iв. HiltсIlькi тa
пoльськi нeдoбитки пaнiчно poзбiглися нa всi с-ropoни свiгy.
Hаселення дoвгo poзкaзyвaЛo всякi веселi iстopiики пpo псpс-
ляк нiмецьких гpaбiлrникiв. Пiсля цЬoгo l{евдалoгo пoхoдy
нiмцi з Piвнoгo тpи лнi збиpaли тpупiв нa стaвсцьких пoлях пiд
oxopot{oю лiтaкa.

Бiля непoмiтнol.o мiсткa нa шЛяхy Piвнс-Лyuьк в зaсiлкy
oд}loi пosстaнчoi чoти пoпaЛи 5 легкиx i oднa гpy3oвa нiмeцькa
мaцlиrrа. Чoтa вiдкpилa вot.oнь пo автax. i з ниx пoнесЛoсь нс.
Людське скaвyлiння нi},tецькиx пyзaнiв. 3 нyтpа мarшин i на
tllляxy нyти бyлo пеpекpyчrнс по.нiмсцькoмy ..Cлaвa Укpaiнil
Гсpoям Cлавa! Хаl,l живс Укpaiнська Пoвстaнчa Apмiя... Taк-гo
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B trбЛиччi срlеpТ}l нi},rеl lькa .,Bищa paсa'! скopилaсь укpaiн",*"'
пoвстaнtIяNt. Але скopoсгpiли нс BтихaЛи t l i  нa l lить, aж пoки
ll lЛяx()м нс пoк()тиЛltсь 2l i  нiмсttькиx тpупiв. Повсr.анцi зДoбуЛи
всl Мaluиt lи з }raинo}l ,  U]o г)уЛ() в ннx, збpoю i  aмунiцiю.

Aнmiн Скеля

Ipухсriсгь
Хгo з Haс у)кс був y Сlокl '  l t lЙ знaс. Щ() oзнaЧar дpyжHiЙ

нaсгуп впеpсIl, кrl . l lи нiхгtt }lс oсTaс.гЬся пoзаду. TaкиЙ нaступ
зaв)кIlи кiнчасгься успixом. Улap yсix сиJt B oдин чaс, B Oдtly
сrку}lду pulкo кoЛtr Bopol. Bитpимус, нaвi-rь тодi, кoли мaе
пrpсBагу. Bжс сaltе /Ipy)кH € .  

. .Cлава' '  
пapa:l i lкус Йoгo нсpви. i

в! l| Ipaти-IЬ пaнувal{ня над сoбtlкl. Hаl l l l t lсвit lнirui всlяки -гвсp-

/IЯгЬ' щo дpyх(нIи' бpавуpttиl l  нaсТуtr гpiзнiшиЙ /I. l lя воpогa' нi:к
наЙуспlrшнiIUиl l  вol  онь, бo вiн пiДpивaс Йt l l .o ь lopа. l lьнo! Aвгiм.
l.tи сарri це i loбpе знar}lo з пpактики.

oднaчс нсмa нiчоl  o г iprшoго'  як у бoю пiдчaс нaсTyпу r
бoяl .узи, щo, пo--гBapиHl loМy Тpе}rTяЧи за сBor мiзеpнс )ки,I.тЯ.
xoвaк)ТьсЯ зa r l; lечi своix лpyзiв. Я*щo гaких Гlоягузiв с бiльrшс.
-I1) куПкa вiдва>кних, xoч i пiдс yпсред rta вopo>кi пoзицii, буде
Bсс )к таки зaмaJlа' lцoб зДoС)yти псpеМoгу. Мaло тrl l .o, вopoг
oчсBllднo l ' ,taгир1с зМoгy нсBсЛичку гpупу Jlегкo знищити. I lе в
бок.l немaс дружнoст}l '  таМ нсlvta €  нс тi. l lьки псpсМ11Ги, аЛе Й
It,l()жЛи вoсти nopЯТу tl кy.

Псpсп Сloем звичaЙнo toвopиЛи yкpаiнськi  князi  дo свoix
дpу)кинникiв: . .Bi tapмо 

дpужHЬo, бpaтrt i l ' '  Цi  с. l lова Сlу.пи кли-
чеМ Ilo бoкl. I t ' tов зaлiзна Лa1]a, pytцаJlи лиrtаpi Bперед' poз-
биваючи все пtl пopозi, нссуЧи нa вiсгpяx свoix мечiв sopor.aрt
сМеpТь' a собi псpемoгу.

Tа Й y кoзaкiв бyв звинаЙ _ тoгo, хто вiдстaвав' aбо втiк iз
пoля бoю чи зaJlиtUив товapиuliв у бiлi, Сtез i loпoмoI.и _ кapaги
сМсpTЮ. Поulaltу дo с80l o дpуI a, кO;'l(}l()Часну sзaсм}|у дoпoМoгy,
сМеpТь зa свoгo ДpуГa' по{lpalимствo _ кoзaки t1iнили, як нaЙвищi
лиl lapськi чесtloTи. Бсз тих чсснoг нixlo нс мi l- нaзвa'ги сеф
кoзaкoМ. I всi It i  чесtlolи )киJlt i  в tцoдс}l}IоМy л<иггi гaк самo' як i
в боtt l . I-[с бу.l lи oсн()ltи l lуПкoсIи i сили к()зal lЬкoГo вiЙська, якr
ttе (юялoся i наtiС)iЛЬu:oi apьl i i  тодiulнix / lеp)каB. Цс були зaсaДи
Jlt l l lapсЬt(ol.o oрдсHy' Якиl| тBopиJlr l  к()3аки.

I ми взяли tl i чеснсlти в (юt|oву сBоI1) жиТТя tl оpганiзauii
Укpaiнськoi Пoвстaнчоi Apмii ' i вoнl| сгaнуТЬ д)кеpсЛoМ пory)к-
tloсти нaшoi apмii. Boнlt ствtlpять мiuну лpу>кнiсть B нalДolly
8oЯtlЬкolt,ty lкиттi tl бopoгбi, щo i е зaпopукoЮ нaшоi пеpеlrоги.

oсь один, l ly)Kс Яскpaвиll пpиклaД...'

Пoвgгarшя в га.IПдп+Ii

ЗбpoЙнt' ПoвсТaнHя укpаiHсЬK()I.o нap(Vty пpot lt нil 'tсцькtlr o i
бi.l lьtuoвицькol.о зaгapбнltкiв tlxoпиЛo B)t(с lt Гaлинину. B лltпнi
цЬoГo poкy poзпoчаЛa тут свoi дii Укpaiнська Hapoлнa Ca:rto.
oбоpoнa _ збpoltнa pсвoлюЦiЙнa cИЛa, щO зpoдиЛaсь, як i Ук-
pаiнськa Пoвсraнча Apмiя з }|еt lеpе}roжноi воrI i  yкpаiнськor o
нapoду )киТи l la вЛaсниx зсNlЛяx BlЛЬн}l}t Blд нlк0I () незaЛс)к-
н!rЕ1 ;китl.ЯМ. уFIс i УПA - l lс дttа вахtкi гвсplt i  ку. l lакlt 1,к-
palнсЬкol.o наpol lу' ЯK|4|]|Lt Bl l l  p()зТopoщигь oсгaТ()Чl|() l  тaк у)кс
поpозСlивaнi у Bзa €Мtlo}rу Схlpсанtl i  гyпоLloСti r ()Л()ви нiмсцькиx i
Сl iл ьu.loвиtlькиx i м пеpi я. l l iс г i в-заЙманцi в.

УHC в псpluих Гlояx з нit ' tцяrtи в пoлtlвl lt l i  )K()t]гt lя ц.p. /tа,Iа

у)кс дoказ своеi силн iбot.здlttнt lсrн.
Звiдoрtленrш Kot'lшщи TaСюpу УHC пoдас: дня 15 )K()I]ТнЯ 1943 p.

вiл( lулися (х l i  з rr iмсr lЬкиNrи чaс]инaNtи на такиx кaрпаI.ськиХ
пoJlol lиHzlx: Поляниllя' Kуpaтiв, Явipник i Мoнapки. Hiмrдi насгу-
п.lли двoрrа куpсtlЯМи. Бoi пoчaлисЯ кoЛ() Гoдиllи 8.30 parlкy.
Haшi стехi i  зyсщi. l lи нiмцiв вoгHсм. Ha пiпмoгу стс)кa},r пpиЙшли
iнrui часгини ytlс i  зaв'язався бiЙ нa Bсix пoЛoнинax' щo тpивaB

дo ГoIl. l l.30. Hiмцi в;'l(иBaли pуvнoi aвтol.,tатичнoi зСlpoi тa мiнo-
мстiв. Bислiд бoю: кoлo 40 вбигиx тa стiльки ж paнсHиx нiмtt iв.
Мiж убитими нiмцями був сoтник гa пopyчник CC-iв.

..Я ttе скaжy нi с.пoва''

ЙoI o нсспoдiвaнo зааpсu.lТуBiulи. Pyмунська сiгуpaнцa тpiкlм.

фувaлa _ нaкiнеt1ь BoHа пoпaЛa нa слiД нев.ltoвимoi oУH. Пpи

цьoму сiльськoмy Дсв'ягнaдцятиpiЧнoМy loнакoвi знaЙпенo бy.ло
дoсltТЬ компptrмiгуюvиx маrсpiя. lt iв, якi BкaзyBаJIи нa r)езп()-
сеpеднiЙ l 'ol o зB'Язoк з тigю сиЛoЮ, щo, Як Д,амок.l l iв рtеч, висiлa
наД [roJloxЛиB}ll",Iи зЛOдк)Гаlv|и з llиI.aнсЬкol tr баrlaI aну. Bикpуну-
Bа-гt{сЬ нrМa€ иoМу жoдHoi l'toжJrиB(ю.t и _ 8сс Ясtl().

'  B ць.Jму пpимlpt lикy вl i tсу l  t l r  с.  5- l i
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}ly, pозпoвiпaи Bсе пo пpавДi. Ми всс зHa €Мo, aЛе ти мусицJ
poзпoвiс'ги, щoб }-'и l*'oгЛи знaти, чи Tи щиpo кa €шся в гpixax.
яких наpoбиЛa тBoя мoлодiсть. Хro тебс втЯГнуB в l lЮ pис-
кoвну спpaBy, з киl ' |  ти },taв зв'язок? Kaжи все: пpiзвиЩа,
aдpсси.. .  Hy хс бo, не бiЙся.

Aле вiн М()вчaв, леДве пoмiтнo усмixаюнись. Bста.l lи в пa.
l*t 'ят i  доpoгi  oбличчя пpузiв, i  здaлoсь Петpoвi,  щo кoжниl l  з
ltих пiдil lrшoB дo нЬoгo, видиl'1ии ЛиtUе ЙoМу, пo.гис ьti l1нo p},ку i
скaзaв: ..Дрy;ке Пет.pс, тt| )к знa €ш: - ..Hi пpoсьби, нi гpoзьби,
нi  тopтуpи, анi сьtеpть l lс ПpиHсBoЛять-гебе зpaДити гaЙни' ' .  I  B
Ласкавиx' ясних oчaх tloгo лpyзiв свi.ги.rtoся бpaтеpськс спiв-
vутгя i  в ipа в незлaмнiсгь синa бунтapськoгo наpoдy, веJr l lка
вipа в сили pсвoJlЮцiolrсpa - Псгpa Кpaснroкa. Потисли pyкy
Пстpoвi i  poзi l lшлися no шиpoкиx укpаiнських дopoгаx }rепo.
мiт.нi  булiвrrики Bе; lикoго МaЙбутньoгo Укpaiни. . .CпoкiЙнo

пpaцl()иТс' ttpyзi, я не ска)кy aнi словa. Спoкil lнo гoтуЙся. l ' l iЙ
лкХiиЙ нapo/Iе, дo всЛикoгo бoю _ Я llс скa)кy нi слoвa''.

I кoли I.Pадом пoсипaЛисЬ нa ttьoгo улapи кaтiв, кoли pвaли
юне тiлo otцалiлi звipi, лиtшс це ollне яснi.l lo в иor.o пaм'ятi ..Я

нс скaжу нi с.ltoва''.
I.[iлиtt лснь paфiноBaниN1и тopТypaЬ,rи },ryчиЛи хЛoпця, зBи.

чаинoГo укpaiнськol .o xЛoПцЯ з ссЛa oленiвки, Мoстiвськoгo
paиoну, Беpезiвськoгo пoвiтy, нa oдсщинi. I нaдвснip l ioГo за-
МopДyBаЛи. I зa цiлиЙ день вiн нr скaзaB нi слoвa.

Леx<aв м'ятим Тpyпo}r, i тpiюмфувaлa з слiзми на oЧax
Укpаiнa. Tpiюмфyвалa, бo дoвiв звичaиниll син yкpaiкькогo
нapoдy цiломy свiтoвi, щo не BмеpЛa славa Укpаiни, щo i стo:
лiттями гнoблена Biтчизна lt{ас сBoiх вipниx синiв-геpoiв.

Пoнypo диBиJrисЬ нa тpyп Гсpoя кaти. 3aвчaсниll був ix
тpiюмф, бo ще ниrкче нaвис нaд ни}rи мсЧ сlpaшноi' нсминунoi
пoli lсги нapoднoI' якy зr.oТyвaJlа l l., l Мoгyт}lЯ' гrpolчнa l всс тaкa
)t( нсвлoвиМа oУH.

Cлaвнa пa}l 'ЯтЬ Тoбi,  лpуxе Петpе! Пам'ять пpo Tсбс ми
збсpс)ксМo в вiкaх, a кpoв Tвotо змиемo piкaми вopох<oi кpoви!

I пpиЙлеrшнi пoкoлiння Bсликoгo Укpаiнськoгo Hapoлy' си-
Hor*,t Якoгo бyв Tи' i з любoви дo Якoгo Ти вiддaв свo € )t(иття,
бупyть зl.lати' щo зaгинyв лицapськoЮ смсpтю Геpoи Укpaiни -
Пстpо Кpaснюк' в poui |94з'  l9. l .o дня, мiсяця квiтня -
чудеснoгo сo}lЯчнoгo мiсяця свo € i дсB'Ятнaдцятoi всснtl.

Бaтъкo - рlвсtlик
(Псldав K rcн)

Мtrлoдиll t oJIoва сс:lа Теpебежiв' Bисoцькoгo pal{oну, oсoб.
Jlиl]o ПpихиЛьнo i paдtl Д()tr()}laГaв укpaiнськиьt повстанцям. Пpо
l loI.o с l l iвпpauкl з yкpaiнсЬKt lМи пoвсганцЯМи дoвiдaЛися нiь lцi .
,Цoвt.o i нслюдськo t ltуЧ}tJtи вoнti аpсl ' l l1oBaHoГO. дoМal.aк)Чись
видaчi знa] lорtих t lor lу пoвстaнцiв тa BкaзaннЯ Мlсця п0сIOк)
пoBсlaнчих вiддiлiв. Hс. l lк lдськi  тOpтyptt -  з l lиpalrнЯ пaсiв tшкi-
pи. J la l ,IaнHя pук i  н ir- .  l  ях<кi побоi -  Hс зЛaМaЛи, ol lнaче, Йol.о '
i  в iн нr сЛoBoМ нr зpадив Дt lв ipених гarМниl lЬ. не сплямив свoei
чссТи, вo.l l iючи Bl. lеpТи, нl)к )t(иги зpaдникoМ.

Тя>ккo вiдчуB сl- 'еpгЬ y. l lюбленoго синa стapиЙ бaгькo. Тa
вiн нс плaкaв t нс наpiкaB, a зaпpltсяг нi l lеt lьким кaтaМ пor}'сгy
3a с}tеpтЬ синa.

I пoчaв Мсгитись. У pя;raх o/lнoгo з пoвстaнчиx зal.t lt l iв з
кpiсoм y рyкaх чатyе стаpиЙ бrаr.ькo _ }'rсник пpи дopoгax.
чaтy €  дoти' дoк}l не дl)кдrться t l l},IцlB.

Pyкa стap<rltу не ТреI! ' .гt{r.ь. кpiс б'с без пpoltaху, сгаpиll Hс
знаr стpaxy. Йor.rу oднaк()в() - чн iдс oДltн нiпtеtlь. чи rt iла
вaЛкa. Kiпька влучн[tх стpiлiв '  i  п iл кpики псpсЛЯкaниx l .a
зo,iкl,r paнениx кaтiв стpашниll r'tесtlик неспoдiвaно l-l непtll'liтнo.
так як iз 'явився _ зHикar. Hе рtалo муниrелiв засt|уЛo вiчнирl
с}lottt BЛучениx кyЛек) бa.гькa-месникa.

Помстa Йoгo дoсягне ще не ollнoгo гнoбителя. Cтapltll }rстtlть
не тlльки за сt-!еpтЬ синa, a зa всiх зaМopдoвaниx нapoдн}rN{tr кa-
тattlt. CтaрЧс зрaHене сеpI1е зaгоiтЬся aж Toдi. кoJrи Укpaiна
бyле вi.llьнокl i пеp;кaвною кpаiнoю.

Cмеprъ Хмapи
(ПoОав K'lен)

Рaненoго пoBсТaнцЯ Хмapy oтoчиJtи з ус ix бoкiв нiмецькi
х(aндаpми i iхнi пoльськi вислyrкники. Бaнyни, що спpaBа без-
вихiднa, вiн всс lк нi на xвилинy не pозгублюетьсЯ, зaЛишaЮ.
нись вipним свoilt зaсaдi не вiдстyпа.ги, а Йти зaB)кди впсpcд.
Пoчинaе стpiляти. Hi oдна кyлЯ нe ЛeтиТь нal!, 'ap}Iе. Ha кo>книЙ
пoсr.piл вiдпoвiдaють зo]tки и пpoкЛЬoни paне}lих нiмецькиx i
пoJIЬськиx poзбиrшaк. Bopot.и нaблиrкаto.гься. Хмapa pirшив нс
здaтися )t(ивиМ y pуки Bopol.овl.
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Biдбeзпсчyе гpaнaтy' зpивa € i i i зi слoвaми _ ..Cлaвa Ук-
paiнi' ' вмиpae poзipвaниlt нa кyснi.

Hе пoщасти.lIo нiмцям взяти в пoЛtlн живoгo пOвстaнrlя Хмa-
pу, Pезaнoвичa Хвrдopa з xутopa Бpoлсць, BlIсoI1ькoгo pаlloнy -
мyсiли BдoвoЛитисЯ лиrше Йoгo кpiсoм з ]pинaдцЯl.ьмa нaбoями.

.[apемнo чскa € сТapиЙ Pезaнoвич свoгo синa. Hе пpиЙшoв
yжеl не вiдвiдaв стapoгo бaтькa. Пpиснився Лt{lшс. Cyмниll,
сyt.{ниll' скpивaвлсниЙ.

..]'аry' _ кажr _ пiди зaСюpи вiд нiрrцiв мol.o кpiсa з lpи-
нallцятьМа нaбoями тa вiдДat{ тoмy yкpaiнсЬкoмy пoвстaнlдевi,
яKИIl, ЯK i я кoлись, бсзстparшнo б'еться зa вoЛЮ Укpaiни''.

Cлaва геpoям!

CлaвниЙ i псpемoх<ниlt ruЛяx бopI1iв зa Укpail lськy Дrp-
ltaвнiсть, aлc кpов'ю Йoгo пoвсякнaс тpсбa зpolшyвa.I.и: кpoв'Ю
не тiльки чyжoю' але Й свoею. Koх<нa бopo.гьбa BиIvtaгar жеpгв.
Haшa .гaкoх<. I-{i хtеpтви, вЛaсне, е нaЙкpaсlloмoвнirдим свiДoц.
твoм нaruoi пo.ll iтичнo-деpх<aвнoi зpiлoстlt, пpaктичtlи}4 BltявoМ
нaшor.o нсвiдкличнoгo piruення _ бopоr.ися всiьrа силaми i всiмa
зaсoбaми. Ta чи тiльки свiдoIlтвoм? Чи не с цi x<еpгви _
гopДiсть землi, що в нifi JIeжaть _ нaкaзolt,t I\ля нaci..Пiднесiть
пpапop Укpaiнськoi Pевoлюцii ще вищe! Hс тpивoх<тeсЬ, щo
спoЛoще lioгo кpoв; тiльки скpивавленi пpaпopи _ дiЙсно
пеpемoх<нi, бo тiльки з кpoви i х<сpтви нapoд)Kу €ТЬся вoля''.

TyчAК AHTItl (Kpук, Гyня, ГaЙдaмaкa, лi.гсpa.гypнr псrвДo
в ;кypнaлi ..Дo зБPoI'' _ Aнтiн Cксля), Poдoм iз Ipшaни (Зa-
кapпa.гт.я), aк.гивниЙ ч"rIен oУH' pефеpенr. пpoпaгaнди пpи Пo.
лiтиннo-Пpoпaгaндив}Ioму Kpaе[вo]мy Центpi, a в oстaннiЙ чaс
oдин з нaЙкpаЩих чoтoвих i виxoвникiв Укpaiнськоi Пoвс.гaн-
нoi Apмii, пoЛЯг дня 4 листoлaдa |943 poкy в бoкr з бiльtuo-
виllькиlvlи бaндaми пiд с.Aнслiвкoю (Кoс.гoпi.l lьщинa).

oсь кiлькa кopoтких бioгpaфiнних дaних' вaжливиx, aлс
недoстaтнiх дЛя ствopення пoвнoi кapтиtlи цьoгo нсзaбyтнЬогo
Дpyгa. 3aвжди сyвopиll i вимoгливиЙ Дo себс, l lеЙмoвipнo
скPoМнии i пpaцьoвитиЙ, бсзмеxснo вiдданиll спpaвi Укpaiнськoi
Pевoлюцii, пtrвен l{евсипyшoi снсpгii, щиpoгo мoЛOдечoгo зaпa-
Лy, пoвен фaнaтиннoi лкrбoви дo Укpaiни, вiдвaxниll a)к дo
оДчaйдуцlнoстш, бсз тiнi сумнiвy ни зневipи, Biн бyв спpaвлi

Tyнaк Aнтiн (Гyня) Кopда fiштгpo (Kiнalш)

чyдoвиtt{ вгiлeнням yсiх чеснoт нaцioнaлiстa i вoякa, зaв)(ди r.o-
тoвиЙ слy:кити дpузям свoiМ знzl}lняt.{, пopaдoЮ. Biн oпpaзy зпo-
бувaв y ниx ЩиPУ лtoбoв i пoшaну. Хитгя i бoртьбy в УТIA вrд-
чyвtlв, як свoю стиxiю i пopинув бyв y неi спpaвдi з нaсoJloдoЮ.
Piс нa BеЛикoгo вoiнa.

У цьoмy х< бoю згинyB гсpoliсЬкoЮ смеpтЮ чoгoвиlt УПA
.цМиTPo КoPДA (Кiнaru, лiтеparypнс псевдo в..дlo 3БPoI'' _
AндpiЙ 3aяць), ДoвгoлiтнiЙ член oУH, зaгapТoвaниЙ i дoсвiдче-
ниЙ боЙoвик, poДoм з Микoлaiвщини (Гaлининa). 3авхспи вrселиЙ
i жapтiвливиЙ, пoвен невичеpп:UlЬнoi вipи в yспix нaшoi сюpoTъби,
дpy)кнiЙ i сoлiдapниЙ, вiн нaче пpoмiнювaв нa свo€ сеprдoBищr.
Лtoбили Й tuанyвaпи Йoгo кo}taнпиpи i кoз:lкl| за fioгo щиpy
нepoбленy скpoмtliстЬ, за пoдивyгiднy вiдвaгy, oс(бЛиBo зa piд-
кiснy хoлoД}loкpoвнiсть i зpiвнoваx<eнiсть y бою. У наимrнцIoмy
вчинкy був завx<ди i для всix нaЙкpaЩим пpикЛaдoм.

Cпi.гьtшшl фporrтoм
пpUгIr зaihraшIiв

У днях 2|-22 лнcтoпaдa ць0гo poкy вiдбyлaся нa тepенax Ук-
paiни Пеprua Koнфpeнцiя Пoневoлениx Hapoлiв Cхoдy eвpoпи i
Aзii. Ha Koнфрнцii булu пpедстllвникrr rPинaдцяти нapoДiв:
aзефafiдxaнцi, бaurкipи, бiлopyси, грyзl{}rи, вipмени' кaбapпинui,
кaзахIl' oсeтиItи, тaтapи' yзбски, yкрiнцi, чсpкrси i нyваuri.
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Kонфеp[е]нuiя, беpyни дo уBаги фaкт сyuaснoгo пoнеBo-
Лсtl}lя наpoлiв вoЮючl,lМи iьtпеpiялiзмами, сТвеpдиЛа, щo тiльки
в сoюзi гa пpи тiснiЙ спiвпpaui зlt{o)кyть пoневoленi наpoди
прo-I rrсI.aвитись iмпеpiя.l l iстичним гнобитслям. Посгaнoви, щo
ix винесла Koнфеpенuiя, вiднoсяться в пеptшiЙ мipi лo opгaнi-
зaцii сдинoгo pевoЛЮцiЙнoI.o фpoнтy бopoтьби пotlеBoJlсttих
нapoшiв Cхoпу €вpопи i Aзii пpоти нiмецькor.o i бiльu.loвиць.
кoгo iмпсpiялiзмiв, a дaлi - Дo сll iльноi пoлir.ичнoi лiнii l ' гaк-
тики бopо-гьби.

Haзагaл Koнфернцiя прoxtlДила сеpсд щиpol.o i повнoгo
взaeмн()Гo повip'я.

Kлич' пiд яким вrЛисЬ нapaди uiсi псрruoi тoгo poлу Koн.
феpeнuii ' це нaЙбiльш пoстyпoвиЙ кЛ}lЧ сучaснoi Дoби _ ..Bоля

}|apolla}l _ вoЛя людинi' '.

Oгляд пoДiЙ нa фpo}ггaх
3a чaс вiд 20.хI. Пo 15. ХII. 1943 p.

Боi нa сxiднoмy фpoнтi rvtoжнa oкpесЛити загaльнo як зlt,ta-
гaHнЯ за стратегiннy .lt iнiю Ilнiпpа. Бi.ltьtшoвики наi{aГaлисЬ
зa},tкнyти нiмецькi дивiзii y великoмy кoлiнi [нiпpa. Aле нi.
меIIькиЬ,t дI{вlзlям пoщaстилo пpoрвaтися нa лiнii Kиiв _ Жи-
тo}.'иp. Hiмцi пoволи ду)ке сильниll пpoтинaстyrr i вiдбили бi;Iь-
ruoвикiв з Хитoмиpa, Kopoстеня тa Бpyсi.l loва. oдначе, tl iлкo-
вито злiквiдyвати бiльtшoвицьк}'l i пpoрив нiмttям }rе Bдaлoся.
Бoi rце пpoдoв)|(yЮться i пpибиpaють щoрaз бiльtuе на си.lli.
Пpo силу боiв мoltyть посвiдчити BТpal.и бiльtшoвllкiв, нанесенi
iм нiмцями в чaсi вiд 9 дo 28 листoпaДа rr.p.: 20000 вбитими,
5000 пoлoненими, 603 тaнки' l505 гаpмaт ' |042 кyJlеМrТи'
275 гpанатoметiв та 554 пpoтипанllиp}ll.tх кpiсiв. Пpoтинaс.гуп
нiмцiв на Kиiвськoмy вiДтинку _ як oкpеслюс Лoндон. _ €
ду)ке пoвaжниli тa стBopиB для бiльшoвикiв Дуже кpиlиЧ}|е
пoЛo)t(енt|я. Бiльrшoвицькс кoмa}rдyвaння нaдieться, lцo }toж-
Ливo ситyaцiю дaсться щr oпaнyвaТи.

Ilpyгии нaсryп бiльuroвики пoвcли нa Бiлopyсi, щoб таким
стpa-гсгiнним мaHeвPoM oкpy)кити r]lB}|lчнl l i l lvtецЬкl apМlt.
Bпpaвлi бiльtшoвикaм BДaлoся зaнЯти Piчицю, Гомель' Kopма'
)Kypавинi тa Пpопоllськ' aле прopвaти нit.tсцькllll фpoнт ilr не
в.ДaЛoсЯ. Пpи спpoбax пpoривy нa лiнii вiл Пpип'ятi i Беpезини

a)к пo Clroленськ бiльruoвики noнесJlи великi втpaти, внaслi-

дoк чoгo нa цiЙ лiнii фрoнту пРипиниЛи нa якiЙсь час нaстyп.

Tpс.гii,t нaстyп бi;rьrцoвики пoBеJrи бi;lя Kpеt'lенчyкa i Чеp-

кaс. Ha тolty Btдти}lкy фpoнту зaЙня.llи вoни Arlексaнлрiю i

Знaм'янкy тa зaГpo)кyють Kipoвoгpaпoвi i Кpивoмy Poгoвi.
Пoпpoбyвaли Тaкoж пoBссти сильниЙ HaсТyп нa Кpим з

мoс.I.oвoгo пpи,tiлкa Кеpн. oпнaне' нiмцi paзo}t з мallяpa},tи no-
Bели тут сильниll пpoтинaступ та злiквiдyвaли бi;lьtшoвицькиЙ
пiвденниЙ мoстoвиЙ пpинiлoк бiля Kеpнi.

У зaгaльнoмy, бiльlшoвики }|e мo)t(yть пoсувaТися нa 3ахiд.
нe злiквiдувaвrши aбo пiвДеннoГo фpoнтy paзoк з Кpимoм, Щo
вiдкpилo б iм вopoтa нa БaЛкaни, aбo niвнiчHoГo вкJrючнo з
ПpибaлтiЙськиМи кpaiнaми. Чи пoщастить бiльuroвикa},t oсЯг-
нути ixнi зaмipи, пoкaже маЙбyтнс.

IтaлiЙськиЙ фpoнт. 8.мa i 5-тa apмii сoюзникiв зДобyлlr lli-

мсцькi стaнoвищa пo piui Caнгpo тa дy)ке пoвiльнo пoсyвaЮгься
вIIеpсд. Бoi 8-oi apмii Йдуть пo lшЛяxy вiд фсoнiя по opтoне.

Ha захiднoмy фpoнтi пoвiтpяниЙ нaстyп сoюзникiв тpивa €.
Ha .[I'aлекoмy Cхoлi. Бoi пoжвaвилися в Kитai r.a на Tихoьrу

oкcaHl.

,ЦpyкФня УxpаТнськoТ ПoвстaннoТ ApмlI
iм. Б.Хмeльницькoгo
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"Do Zbroji!" ("To Arms!"),
no.6, Dеcеmbеr,I943

Aпdгij Ravyсh: ..[.еt.s Front fог Ukrаtnе.'. Тhе аuthor apраls tо thе Ukrаlпran
рople to suppoп ]he UPA.s heroiс struggle. Thе mаtегial еntitled ..I.-rom the UPA
Fronts.. is devidеd inю lhrее sесtions. The first sесtion is namеd ..BattIes of thе Insurgеts
Agаinst thс Germаn lmргia|ists'' ll dеals with thе batl|es аgainst thе Gеrman
gеndагп?еriе aпd poliсе nеаr Мogy|ivka аnd Bаrаshy villаges. iп Vjazovеts vi|lage
(Рulyn rеgion), in Vеlyka Raсhа villagе nеar Jasпogоrod town. Scсond sес(lоп -..Dе.
strоу thc Robber.ь' Gаngs''. с()ntаlпs a rсрon on thс strugglе а8aiпst (hе Red gueпilla
detасhment iп thе Kuryts'k1,1 l.-оrеst' пеаг Stеpaniтka village, ln Hоrodnylsja lown and
in Tа.;ky' Nоvo-Zеlеna, Мikhiievka, osovtst, Janсhjа.Rudnja' Choгne' Osovy viIlagеs.
Thе third seсtion еntitlеd ..Vоlуn' Punishеs Gеrman lnvadеrs'' сonсludеs thе storу of
thе battlе agаiпst thе фrmаn gеndаrmеs and рliсemen in Volуп' and Po|iss.|a тhе
апiс|е lg|ls аЬout thc sсizuц: o[Мlzoсh towп aпd lhе bal l lеs In l] iIrvs.kl Кhutorу (Rrvnе
оblast) апd thе aпlbushеs аIong the road bсtwсеn Rtvпс аnd К|cvan as wе|| as on thе
rtrаd bctцесп Rrvпе and I-utsk

Аntin Skeliа wrilеs abоut strong frlеndshrp of thе UPА fightеrs ln h|s ап|сlе
..Friеndship'' As pagсs 5-8 arе missing in this issuе, lhe аrrtсlе ts uпfiпlshеd

A story about lhe balllеs of thе UNS's (Ukrаlnrаn Nаltoпаl Sе|f.Dеfcnсe) unrts
agаiпst the Germаns in thе Caтpаlhian Plаlns: Рo|;аnyts;a, Kuratll, Jаvtrnyk and
Мoсhаrky is givеn in thc aлrсIс ..Upгising In Halyсhсhyna'' АЬout 40 Gеrmаns sol.
dier.s wеre killеd and lhe samе number woundеd.

Hеroisпl of Pctro Krasn;uk' l9, a mеmbеr of oUN fгоm o|еnlvkа vr||agе (Mostу
rеglon, Bсrеztv рovlt). ls dеsсribеd In (hе апiсlе ..] won'l say a srnglе word''. F|с was
саpturеd by Romanian sigurаnlsa but hе did nоt bеlrау any of his friеnds dеsprte hor.
rible tortures. аnd died a dеаth of а hеro.

Кlen . thе author of thе story ..An Аvеngеr Fаt}rеr'' . tеlls about aл оld рasant who
joined the insurgent dеtaсhmеnt lo lаkе avengе oп lhе Germaпs foг his soп, who wаs
killed.

Dеаlh of lhe insurgent пamеd Кhmarа (Fedir Rеzаnovyсh) frоm Brodеts lаrm rs
dеsсribсd by Kleп in his sесond aaiс|e . ..Dеаth of Khmаra.'. who whеn suпounded by
the Gеrmans blеw himsеlf up by a grenаde and wounded sevеrаl Gеrmаn soldiers.

Тhe aпiсle..Glory Тo Hеroes!'' dеsсriЬеs death оf Antin Тuсhаk (Kruk. Hun;a,
Hajdamаka). lhe oUN poIiliсal offiсеr and thе UPA platoon lеadеr Hе was a паlivе ol
lrshаny (Trапsсaгpаlhian аrea)

Antin Тuсhаk was сontriЬuting lo lhе joumal ..Do Zbrоii !', His рn name wa\ AntIn
Skеlja Hе diеd in the batt lе аgainst thе Rеd guсгi l las near Amеli vka vi l lа8е ( Kоstopi l '
regioп) in NovemЬеr 4, l943

Dmуtro Koгdа, thе UPА plаtoon |eader. аlso diеd a dеаth of hero in lhаt bаttlе Hе
wasanat ivеofМyko|aj ivrсgion(Halyсhуnа) HeaIsoсontг iЬutеdlolhrjournаl . .г)o

Zbro1i|',' His рn namе was Аndгij Zаjats..
lnformаtion about thе First Conferenсe of The Еnslaved Peoрlеs of Еastem Еu.

rope and Asia Ьeld on Novеmbсr 2 I -22' |94э is givеn in lhe апiсIе ..With Unitеd F.ront
A8ainsr the lпvadеrs''.

Thе lаst mаtегial of lhe issuе . ..Rcriеw of lhe Fгonts Aс]tons From Novеmbег 20
to Dесеmbсr l5' l94-1'.. сonlаins rеviеw of lhe dеvе|opmеnts oп lhе fronls of Woild
War ll

ПoBCTAHEЦЬ

Bидae УкpaТнcькa
Пoвcтaнчa Apмiя

1944-1945 poки



С tсloа Ухpolнi! I.еpоя,ьt с tсtва!

IIОBCTAHEЦЬ

Piк 1 Лиcтoпaд 1944 p. ч.1

Bидaс Укpаiнськa пoвстaнчa Apм.я

пPисягA вoякA
yкPAlHсЬкol пoвстAHчoT APПлIT

3aтвepлxeнa yгBP i ввeдeнa нaкaзoм ГBШ ч.7. э
' t9.vI1.1944.

Я, вoТн Укpaiнськoi ПoвстaнчoТ ApмiТ' взявши в pyки
з6poю, ypoчистo клянyсь свoeю чeстю i сoвicтю пepeд
Beликим Hapoлoм УкpaТнcьким, пepeд Cвятoю 3eмлeю
УкpaTнськoю, пepeд пpoлитoю Kpoв'ю yсiх HaЙкpaших
Cинiв УкpaТни тa пepeд Haйвищим Пoлiтичним Пpoвoлoм
Hapoдy УкpaТнськoгo:

Бopoтись зa пoвнe визвoлeння всix yкpaTнських зeмeль i
yкpalнськoгo нapoдy вiд загapбникiв тa злoбyти УкpaТнcь.
кy CaмoстiЙнy Coбopнy .Qepxaвy. B uiй Фpoтьбi нe гюxaгliю
нi кpoви, нi xиття i бyдy битись дo oстaннЬoгo вiддиxy i
oстатoчнoT пepeмoги нa.Ц yсiмa вopoг€lми УкpaТни.

Бyлy мyxнiм, вiдвaхним i xopoбpим y бoю тa нeщaд-
|'|им дo вopoгiв зeмлi yкpaТнськoТ.

Бyлy veсним, дисциплiнoвaним i peвoлюuiЙнo-пилЬниМ
вoTнoм.

Бyлy викoнyвaти всi нaкaзи звepхник|в.
Cyвopo збepiгaтимy вiЙськoвy i лepxaвнy тarмницю.
Бyлy гiлним пoбpaтимoм y бoю тa в бoЙoвoМy життю

всiм свoТм тoвapиuJaм пo збpoТ.
Кoли я пopyшy, aбo вiлстynлю вiд uiei пpисяги, тo хaЙ

мeнe пoкapae сyвopиЙ зaкoн УкpaТнськoT HaцioнaльнoТ Pe.
вoлюцiТ i спадe нa мeнe знeвaгa УкpaТнськoгo Hаpoлy.
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У гpiзниЙ чaс, в poзГаpi наtlбiльuroi в iстopii Людствa, гpa-
бiх<ницькoi, пpoтиHapoднoi вiЙни Bхoпив yкpaiнськIlЙ нapoд, кеp-
}loвaниfi свo€Ю pевoлюцiЙнoю opгaнiзаuiею, зa збpою. B r яж-
киx бoяx, цiною влaснoi кpoви, злoбyв УкpaiнськиЙ Повстaнець
збpoю, щo ii викoвaли iмпсpiялiстичнi зaгaфники для пoнe.
вoлrнHЯ i знищення нapoдiв, i пoвеpнyв ii пpoти гих )ке зaГаp-
бникiв; noвеptlyв y влaснiЙ oбopoнi, в oбopoнi жит.Iя i вoлi свого
нapoдy'

Зa yкpaiнськиМ пoBсгaнчи}I pyхoМ вже /loвt.иЙ i с.l laвниЙ
ш;lях бopо-гьби з oкупaнI.aмll. l l lляx 'гoll ' tш.llяx pосгy Ук.
paiнськoi Повсганчoi Apмii, пoзнaчrниll зaпскЛ}ll-|и Сloямш з
Bopol.o:lt, l.сpollськll l*ttt пoдвиl.aМи нaцIиx бopuiв.

Укpаiнськi  пoвсганцi не сaмогнi нинi y свoi l l  боpol.ьбi  з
iмItеpiялiс гaми. B пpo.гиiмпеpiялiстиннy вil, lнy вкjtloчa €т ЬсЯ щ0-
paз бi.llьtuс Haшиx пpирoднlrх сoюзникiв _ нapoлiв, щo щс BчoРa
)кили сa},toстiЙним деp)каBним )киТТЯ}', а нинi, пoдiбнo як i ми,
пoltaЛи B ТЯ)t(ку iмпеpiялiстичнy llевoЛЮ.

Bсличезнi oсяги у визвoльнiЙ бopoгьбi yкpаiнськoго i iнцll lx
Пotrсвoлених наpoпiв нерз пiдпiльниЙ хapактеp нaшоi бopoтьби
i свiдoме зaтaЮBaннЯ ii вopoгoм r рraлo знaнi пoзa кopДoнaмн i
не зoвсiм дoстaтньo внyтpi кpaiн, Щo ii пpoвaдять.

Cтaвимo собi зa цiль виявляти i пoпyляpизyBати визвoльнi
змaгaння пoневoлених нaрoДiв. B нaшoмy lкypнaлi бyДемo пo-
дaвaти iнфopмaцii пpo геpoiннi чини вiддiлiв, бiЙцiв i кoмaн-
лиpiв УПA' пpo opга}liзaцiю, нapoстaн}|я i oсяги в боpoтьГri
iнtшиx пoнсBoЛенllx нapoДiв.

Cили воюючиx мi:tс сoбoю iмпеpiялiстiв y взaемнiЙ бopoтьбi
пoстiЙнo вичсpпyютЬся. Coюзнi iмпеpiялiсти гpизуться мiж
собoю зa пoдiл нaгpaбoвaнoгo. Мixt нимt{ }lаpoстaК,тЬ пpоти-
piння i Bзarмне нсвдoвoлrння. 3 poстoм Hезaдoвoлення iмпеpiя-
лiстaltи i боpoтьби з HIlMLl пot|евoлениx нapoлiв l''iJкHapoдHс
пoЛo)ксt|}tя з кoЛ(rt}tlt{ д}lсМ всс бiльrше yскJlаlltlЮ€.Iься - lri-
tIЯt]TьсЯ пoсr.i l lно yкJIaД сил i вза €мoвiднoсини lri;к ltaptrtlaми.
Такoхi i в циx склaдниx i мiнливих мi:кнаpoдниx взaеr'lиrra)(
rloстaparрtoсЯ llaшиx читaчiв пoстiЙнo оpiснтувaти.

Хoчемo Bдсp)кyвати глибoкиl,l дyхoвиЙ зв'язoк мilк oкpс.
мими вi/Uliлaьrи УПA. Хoчемo, щoб нalц )кypнaЛ стaв мiсIlем
oбмiнy /ly}'roк, пеpеxtиBaнь тa бoЙoвoгo пoсвiдy мiж бil{цями,
кoмaнд}rpами i пoлiтвиxoвtlикаI{и ll lиpoкo poзKиtlених пo yK-
paiнських зсt.,tЛяx нau,их збpofiних вiддiлiв.

Bipимo непoхtlт}|o, щo пеpемoга бyпе зa нa!.{и. Утвеpлlкуе
нас в цiЙ вipi свiдoмiсть дyхoвoi i бoЙoвoi Bl|щoстl{ пoвста}rця-
pевoлюЦioнеpa нaд iмпеpiя'l l iстиvним гpaбi>кt{иKoМ. Утвеpп:кyе
нaс в цЬolvty спoвне}ta геpoiзмoм бopoтьбa yкpaiнськoгo тa iн-
rUиx пol{свoлениx наpoдtв.

BiЙна, шо ii ведy15 iмпеpiялiсти длЯ зниЩення нapoДiв, зa-
кiнчиt.ься нaцiонaльнo-Bизвoльни}{и pевoлюЦiярtи. Boни зtvtе.
туть зaгapбникiв i зaвеptuaться пoвстaнням сaмoстiЙниx дер)кaв
усiх пoневoЛсниx нapoдiв. пoвстaнням Укpaiнськoi Caмoсгiйнoi
Coбopнoi .I|,сpл<aви.

,,Пам'яmаЙ npo aелuKi 0нi
||а ltluх 3 Jу|сl Zа нь !,'

B POKOBуIH|4 пЕPIIIoгo
ЛисToпAДA

26 poкiв вiддaляe нaс вiд знаменнoi дaTи в iсr.оpii Украiьи.
вiд l .ХI. l9 l8 p. 3 цiею дaтoю пoв'язaнi в нaшo}'y ми}tyЛoр'у
тaкi пoдii ' як збpoЙниl,l ЛистoпaдoвиЙ Зpив, пеpеliняття в;laДи
нa 3У3 з pyк ypядy звaленoi aвстPo-yl.opськoi мoнapхii в yк-
paiнськi pyки, збpoЙне oпaнувaння Львoвa - пpaдавньoi сroлиtli
гzUI}|цЬкo.yкpalнськo l llеpжaви.

.Ц'aтa Пеprшoгo Листопaдa l9l8 p. oсoбливo вaжЛI{вa в iстo-

Pii дсpжaвнllцьких змaгaнь yкpaiнськoгo нapoдy тol,ty' щo BoHa
бyла пеpелoмoвиIt,t мoМентoм y poзвиткy пoлiтичноi дyмк}r нa-
цIoI.o гpoмaдЯ}lстBa. Boнa знaменyе сoбoю пеpссТаBлсння нaцJих
нацioнaльнo-деpжaBницькиx зМaгaнь зi tшляxy пapламентаpнoi
бopoтьби зa пpавa yкpaiнськoгo нapoдy, як склaдoвoi часгини
нуxtoi дrpжaBи, Ha шJlяx збpoЙнoi боpoтьби зa сaмoстiЙнr деp-
}(aвHе lс l{увaHня.

ЦеЙ пiдс.гaвoвll]l мoмент чиt|y Пеpurогo Лис.гoпaдa l9l8 p.
тrпер с.I.a €  oсoбливo зpoзумiлим дЛя нaшol.o нapoдy.

Iдсмo нинi l l lляхoр,t, яким iu.lли нaц:i бa.гьки в l9l8 p.Пpo.
дoB)кyЮчи бopoтбу }|aцIих бaтькiв, пpиll}ra€}lo i викоpистoвуемo
нaбу.шЙ }|иl.,tи )t(итТ€виЙ дoсвiд, poбимo висlloвкиi Яких вир{aгaютъ
суvaснi умoви боpoтьби. 3 лосвiду Пеpulогo Лис.l.оrIаДa 19lti p. в
сучaснl},l нaruiм змaгaннi poбимо r.aкi виснoвки:

Hс спoдiвaемoсЬ зaдoвoЛснliя хитТ €Bиx пoтpеб укpaiнськoгo
нapoдy в склaдi кolкнoi vужoi наlvt дrp)кaBИ, ЯKу фipl"rу BoHa нс
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ttосиЛa б, якi блaга нaм y свolry склaдi не oбiцялa б. Hе xoчемo
aнi гiтлеpiвськoi ,.нoвoi Евpoпи'', анi стaлiнськoгo ..сoЮзy pес-
пyблiк' '.

Hе вipимo. щo пoЛегшIrння дoлi нaЩor.o наpoду i пoвне здil i-
сttеt{t{я иoгo пpaв пpt{t|ссс нaр{ ласка ..виtцoi pаси'.. Чи декрети
Якllх(rcЬ тa}r ..веpxoBHиx paд,. пpo oблapовaння нaс зa,lBи}tlr .'сa-

мос гil, lними.. кoмiсapiятaмн.
Hс бa.lкaсмо сoбi .жoдниx ..визвoЛ1,|.гслiв... якi зaвiкди ..вtlз-

вoЛяlогь.. oxoчс 3 чy,кol.o яprra тa поспituнo вltpяtaЮгЬ y сBoЮ
вЛaснy шлию.

Bизнaсмo, щo rдинo Укpaiнськa Calt<lстiltнa Coбopнa [еp-
жaвa пpинесе пoвt|с зaбсзпечення всебiчнol.o poзвиткy Ук-
paiнськoi Hauii.

Bipшrrro тBepдo. шo Укpaiнськy Cаr'loсr.il{ну. Coбopнy .Цеpхia-
вy злобулсмo Jtише збpoЙнoю бoрoгьбою Укpаiнськоl.o Hapoдy B
оpгaнiзовaниx лавaх Укpaiнськol Пoвсгaнчoi Aprиii пiл €диtlи}t
пo.ltiтичним пpoвoдo}l Укpaiнськoi Гoловноi Bизво;lьltоi Paди.

Пеptuoгo Листoпaдa зyсгpiнarмo цьor.o poкy в oсoбливo
тя)ккl{x oбстaвинаx. Пpoвaлимo безнaстaннy i вaжкy бopо.гьбy з
oJlнtlр| iз наtших oсoбливо Bпеpтltx ..BltзBoлителiв'. - мoскoвськo-
бiльuroвицькиtvtи xижaками. oкyпalttи сiЮть нa нaшi,l зеt,tлi
pyiнy' xpесTl| i t 'tогили. Caмooбopоннi вiддiли i зaгoни УПА ге.
poiнlro бopoнять чrсти, )киття i мall lta yкpaiнськot.o нapoдy.

Haс. бittцiв i кor"rанлиpiв УПA. п()сl.aвtlЛa ДoЛя бopoнttгtt
)t(l{.г.I.я i пpaвпи yкpаiнськoгo нapодy. Ha llас Jrе)к}tгЬ нинi тяхt.
кс (l вiдповiдальнс зaвдaннЯ. I tlс зaв;laнltя Frlt вttкOнaeмo. якt{х
зyсtulЬ i lкеpтв в<lнo вiд нaс нс вшмal.aло Сr.

., Пo,ucn|uul смеpmь вe"1uкuх .1ul|аpiв!''

3s9
У ОaаОцяntь mpеmi poкoвul1u Базаp1'

lшли Bи дoщами, в oсiннiм бoлoтi.
lI{oб виpвaть з бoлoгa пoтoптaнy честь.
Bели Baс y бifi пpaпоpи синьo-lкtlвтi.
У гpyлях пiд сеpцем скt,tпaJraся rrrсть...

Щo з тoгo, щo бoсi, пopанснi t lогlt.
Мopозять oсiннi вiтpи гa снiги,

Baс гpiс бa:кaння бopнi Й пrpсмoг}|,
A тpyпи лиlllе дoдaЮть Baм снaги!

Щo з тoгo, щo вaс лиIшe гopсткa зaвзятиx'
A вopог нaвaлoю сyне y бiЙ' _

Bсi кyлi BгaтилI{ Bи в гoлoви клятi,
Лиrш дехтo ЛttlttиB oдин нaбiЙ сoбi!..

3Дaвив Baс y кiгтяx кpиBaвиx' oгидниx
МoскoвськиЙ нaiзник - жopстoкиll хи:r<aк:
_..3peнiтьсЯ пpo вoлЮ дyмoк кapигiдниx'-

lapyем )кит.гя Baмl'' Ha це iм lI{epбaк:

-..Ми знaемo' щo нaс зa хBилю чeкalt -
Ще мить i yci дo oднoгo пolvtprрr...
Ми лaски l{е xoчeм, - pЯryнкy нr мa€м...,

IIo вaс, кpoвoпивцi, сЛy)t(ить tlе пiдем!''

-..Taк пиЙ х<е, xлeпчи нaшy кpoв' лloтиЙ кaтe.
3a нei пoмсТить yкpaiнськиli нapoп!...
Чи бaчиш, чи чy€tIJ нaс тyт, piдниll бpaте?.'
l гpoмoм в блaкитi oзBaBсЯ aкopд:

_..Ми бачим! Ми нyсм! [.l 'я кpoв пiл Бaзаpoм
Hе всякнс безсrliДнo в сyхиЙ чopнoзеlvl' -
Пoвстaння Boгoнь oсь зaliметься пoжapoм!
Ми Йдемo!... Mи ЙДемo, - мt{ пotvlстy несем!..' ' '

T, Biльtцuнкa

сДIrrй ПOJпTичHIй IIPOBIД
сoБoPHoI yкPAIIIи

B пoлoвинi |944 p. дoвсplшиЛaсь в Укpaiнi iстopивнa пoдiя:

нa Bеликoмy 3бopi ствopилaсь УKPAIнсЬКA ГoлoBнA BиЗ-

BOЛЬHA PAдA - oб'еilнaння i oчoЛення всix нaцioнa.rtьнo-
визBoJIьtIих сил yкpaiнськoгo нapoдy нa всix piдних зсмляx-i

пoзa кopдoнoм, якi визнaли зa €динo пpавильниЙ сAМOсTIЙ.
ницЬКиЙ пPиHциП y бopoтьбi зa УKPAIHсЬKy сAМoс.
тIЙHy сoБoPнy ДЕP)КAвУ.

I тaк УГBP cтaЛa eДИt||1l.,t нaЙвищиt.,t пoлiтичним ПpoвoДoм
yкpaiнськoгo нapoдy нa чaс lloгo pевoлюцil{нoi бopoтьби пpoти

всiх зaгаpбникiв Укpaiни тa всiх вopoгiв пoлiтичнoi i i нозa-
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лежнoсти. УГBP пеpеЙняЛa на себе кеpiвництBo всiею виз-
BoЛьнoю бopoтьбoю aж дo хвI.IлиIlIl ствopеIrHя Уpялу усс.ц.

A втiм, УTBP пoстaвилa сoбi зa заBдaнHя - БoPoTИCЬ; зa
те, щoб yкpaiнськиЙ нapoд стilв с,ДL|t|у|уl вoлoдapем нa свoiЙ
землi; зa спpaвrдливиll сoцiяльниЙ лад без гнiтy i визискy; зa
знищенIlя кpiпацтвa i вiльнy пpaщo селяI{инa нa влaснili землi;
зa вiльнy пpацЮ poбiтника; зa цIнpoкy пoчинoвiсть .гpyдЯщoГo

нaселення в yсiх гaлyзях гoспoдapськoi дiяльнocтt{; зa пoвIrory
poзвиткy укpаiнськoi нaцioнaлЬнoi кyльтypи; зa зaбсзпечсння
Hapoднo.дrмoкpaтичl{oгo спoсoбy визнaчен}lя пoлiтиннoго ус.
тPoЮ в укpaiнськiй леp:rtaвi tЦляxolvt зaгaлЬнoгo Hapoднoгo
пpедстаBництва. Бo yссД - спiльне дoбpo i щастя всьoгo yк-
paiнськoгo нapoдy.

Cвoю боpoтьбy зa УCCII бaя<ae УTBP вести в сoюзi з yсiмa
пotlеBoЛеними нapoдaми Евpoпи i Aзii' якi боpються зa свo€
визBoЛсlIня i визнають пpaвo Укpaiни нa пoлiтиvнy ii нсзaЛс)t(-
нiсть. 3oкpемa УГBP пpaгнr дo пopoзyl{iння i дo Миpнoгo
спiвx<иття з yсiмa сyсiдaми Укpаiни нa пpинциIIi взаемнoгo
визнaннЯ пpавa на влaснi деp)I(aви нa етнoгpaфiчниx земляx
кo)t(нoгo нapoдy.

УГBP - як €диниЙ нaЙвищиЙ кеpiвниЙ opгaн yсьot.o yк-
paiнськoгo нapoдy _ зaтpимy€ зa сoбoю вI{ключнr пpaвo rди-
нoгo pепpезeнтaнтa пoлiтичнoi вoлi всьoгo yкpaiнськoгo нapoдy
перд зoвнilшнiм свiтoм. Tим-тo утBP' щo дie безпoсеpедньo на
piднiЙ землi, мae свoю yпoвнoвa)кснy ДелeгaЦiю зa кopДoнoм. I
цr тепеp - зa кopдo}roм €.ЦИHЕ УKPAIнсЬKЕ пoлITиЧttЕ
пPЕДсTAвIlицтвo, щo пoв'язyеться наliтiснiшe з )t(иттЯtvt
свoгo нapoдy тa oпиpa€ться нa pеaльнi сили piднoгo кpaЮ.

Cвoю плaнoвy Дiяльнiсть зzlпoчaткyвалa УTBP пеptшим свoiм
Bеликим 3бopoм, нa якoмy мiхс iн.: пp[Й]инятo oд}roдylll}ro
пoлiтиннy плaтфopмy Й yстpiЙ УTBR oбpaнo Пpезидекга, Йoгo
3aсryпникiв i Члeнiв Пpезипii УГBP; oбpанo Гoлoвy Гене-
paЛьI{oгo Cекpетapiяry, якиЙ для пooдинoких дiлянoк пpaцi
пoкликaв oкpeмиx Гeнеpaльниx Cекртapiв; oбpaнo Генеpaль-
нoгo Cy,ЦДю Й Генеpaльнoгo КoнщoлЬlloгo; видaнo пеptшиЙ
Унiвеpсaл Дo Укpaiнськoго Hapoдy, щo в)ке poзiЙtuoвся y кiль.
кox стoтисячнl{x нaклaдaх.

Iдея УTBP бyлa вiддaвнa мpieю i ryгoю всЬoгo yкpаiнськoгo
нapодy, Boнa }toгyтнiлa в пpouесi кoнкртнoi рвoлюuiЙнo.виз-
вoльнoi бopmьби Й oфopмилaсь y виpiшaльнiЙ ii стадii. Cтвo.

pиJIaсЬ вoнa нa зазив УKPAIHсЬKOI пoBстAнчoI APМII, щи
чиннiЙ спiвyнaстi всiх рвoлюцiЙнo-визвoльниx cил нaPoдy' з

пpсдстaBниKiв УCIХ УKPAIHсЬKих 3ЕМЕпЬ i piзниx..пoлi.

тичних сеpедoBищ кpaю i з:rкopдotly. Tим.тo Bсl УKPAIHсЬ-
KI сЕPЕIIOBищA KPAю I 3AКoPДoнy BклЮчAЮTЬся
тЕпЕP y ДIЯлЬнtстЬ yгBP, щoб цим пpoтистaвитись yсiм

спpoбaм вopoгiв yкpaiнськoi деp)кaвнoсти poзбивaти €дин1.!
caмoстiЙницькиЙ yкpaiнськиЙ фрнт. I BBЕсЬ УKPAIHCЬKии
I{APoil y)t(с знa€, щo yгBP -_ gдиниЙ нAЙBищиЙ пo-
лITичниЙ пPoBIД сoБoPHol УKPAIHи.

Cлава eеpoяI,|!

кLIIЬIЕ сlvIшTIr
(onoaiОання учаcнuка)

Biддiл сoтеннoгo Бypевiя, 9 квiтня |944 p. oпtltlиBся в селi

Беpезинa. B oкoлицi вiднyвaвся неспoкifi' 3 дня нa день спo-

дiвaлися Люди напaдy з бoкy чеpвoнI{x нaiзникiв. Tим-тo вiддiл

був y гoстpoмy пoгoтiвлi. I спpaвдi - B)t(с тoгo сaмoгo дня' в 5-

тiЙ гoдинi paнKy пoчyЛисЯ стpiли B нaпpЯlv|кy сслa Угopськa,

щo Ле)кaлo вiд нaс y двox кiлoметpаx. Чеpсз кiлькa xвилиtl

пpибiг iз зaстaви бoсць i тaKo)к пoвiДoмив пpo стpiли. Це нaс-

тopoжилo нaс ще бi.lIьtшс. Hс гаючи нi xвилини, дpyг сoтeнниЙ

пoсиЛI{B зaст:lвt{, якi знaхoдилt{ся B }Iaпpямкаx сiл Угopськa,

3абapи, )l(oлoбкiв i Tилявки.
Хвилин 40 пpoЙrшлo тихo. Bсi )кд:UIи, poзyмiюни, щo це тI{-

цIинa пrpед бypею. Koxсен тpимaв мiцнo свoю збpoю' щoхви-

лtlни гoтoвиli зyстpiти влyчHиlvt вoгнrм непpo[xa]них гoстеи.

3piвнoвaхсенiсть, спoкiЙ i боЙoвиЙ дyx нaшIoгo Koм:lllдиpa бaдьo-

pили нac yсix.
Koли 6-тoi гoдини paнкy iз селa 3aбapи пoкaзaJrись дBl пlд-

води i бiля 60 бiльtцoвикiвl a зa дсякиЙ чaс Ha нaс кoмaцI}lею

сyrryЛн з yсiх стopi}t пoгpoр|ники. Yhллu вoни з MихaЙлiвських

Хyтopiв, iз 3aлiсoча, iз-зa Угopськoi гopи тa з iншrrх стopiн.

3aстyпили нaм вшxiд нa Tилявкy.
Бiльшroвики зaЙняли вигiднi стaнoв}tща нa гoфкax i пoчaли

з yсix бoкiв бнти пo нас iз тpьox мiнoмeтiв, з ..}taксимiв'' i

кiлькox десяткiв..дехтяpiв''. з50-370 бандитiв нaстyп:Uro нa нaс

з yсiх бoкiв. Bopoxсе кiльцс пoчaЛo пoмiтнo зl{икaтися.
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Boгoнь бiльtшoвикiв пoсилювaвся. Koли вoни дiЙц.tли на
близькy вiддaль, ovi Бyрвiя зaблищaли - вiн кинyв нaкaз: .,Пo
вopoгoвi... BoгoнЬ!''

3aклeкoтiлo l l нalдих кyлемeтiв i 88 кpiсiв. Пiднявся дикиЙ
i сщаlllниfi зoЙк кoнaючиx стaлiнськиx наймlтгiв. Лaви iх пopiд.
цIaли. Ha хвилинy зyпинились' aJIе скopo зaЙняли вигiднilui
стaнoвища i вiдкpили пo нaс pясниЙ вoгoнь. 3 бoкy Угopcькa
oдrpжали вoни cвiхсe пiдкpiплeння.

Cтанoвищс стtlв.Ulo бсзвихiдним. У цю гpiзнy хвилиHy сo-
тенrпrЙ БyрвiЙ гyкIIyв pirпyне дo бiЙцiв: ..!o пpoбoю - гoтoвсь!''

Cкiльки зaлiзнol вoлi i нспopyшIнoсти пpoбЦвалoсяlв цьoмy
Йoгo нaкaзi, якa piuryнiсть бopoтби дo oстанllьoгo пoдихy зa
свiЙ кpafi - бpинiлa в Йoгo слoвaх...

oдсpxсaвшrи свix<е пiдкpiплеHtlя, вopoг пoсилив вoгoнь' B ry
)l( xвилиlly Bopoхa кyля вЛyчилa B гpyди нaшoгo кoмaHдиpa.
Bмиpaюuи вiн мoвив: ..Дpyзi - нa пpoбiЙ - впеprд!...''

I oнi Бypевiя дaлскo вiд piднoi Biнничини - нa глyхoмy
хyтopi Кpeм'янeннини зaкpllлись нaзaвжди...

Cмеpть сoтенl{oгo Бypевiя не злaмaJla дyxy rraшиx бiitцiв.
Haвпaки, кo)t(ен з tlиx щr мiцнiшe стискаB кpiсa, ще цiльнitше
влyчaв y вoPoгa' мстивсЯ зa смеpтЬ Геpoя, зa пpoлитy кpoв
свoгo любoгo кoмaндиpa...

Bоpo:tкi кyлi грлoм сипa,IисЬ Ha наtttих бiЙцiв. Hrзабaрм впaв
etrepгiЙIшfi iнiцiятивниf, чoтoвиЙ Бoryн, дa.I'i - Лaнoвrf,, Coсна Й
iнIдi. Bсi вoни борлись як леви. Tpимaпrсь мiцнo, xoрбр...

Hiхтo нe зaJla}taвся' хoв yсi знaJIи' щo нa кo:l<нoгo чигae
невблaгaна с}tepть...

B кpитиvнy гoдинy пoлiтвиxoвник Kвiткa гyкнyв лo стpiль-
цiв: ..,[pyзi, викoнaЙмo oстаннifi нaкaз нaцroгo кoмaндиpa: нa
пpoбiЙ, зa мнoю' вперД!''

Мн взяли н:lпpямoк нa МиxaЙлiвкy, дe стaнoвиlцe uеpвoниli
бyлo наfiслaбlше. CкoнцеrгpyвaвIци всi сили B oднoмy н.lпpямкy'
силoю кyлe}tетнoгo вoгню i бaгнетiв, ми пpoбились кpiзь вopo)кy
лiнiю, poзipвaли вoг}rяне кiльце i пirцли впrPед. Пpи цьoмy нaм
paнили дpyгa сo}ta i ще кiлькox бiЙцiв. Mи пiпiбpали свoix
paнrних тa, вiдс.гpiлюючись' виpвaJrись iз кiльця сIr{еpти. Coтню,
щo rrrю кoмaндyвав пpyг БyрвiЙ' Koмaндyвarrl{я УПA, нa
пpoxaння бiЙцiв' ll:lзваJlo слaвHим iм'ям Б1pевiя.

Бyрвiiвui i дaлi стoять мyx(ньo i твеpпo в бopoтьбi зa вoЛю
i щaстя Укpaiни.

B-A.

HB3AБyTHI )(BI{"IIини
Ha пiдгip'ю Bисoкoгo Бескидy, кpаtl C., нa зaтиIднiЙ гaлявинi

пiд лiсoм, y сyбoтy, 5 сеpпня |944 p. - нeзвичaЙнe святo.
Мi:rс деpевaми - стyпеtlиця' пoвcpx неi рзiпнятиЙ киЛиМ, нa

tlьoмy - кtтгaикoю пpикpитиЙ Tpизyб, нaд ним _ виIдкгi pyшнt{ки,
пo бокax - гaJIyзки неpвoнoi кa,Iини, вIrизy - двa схpeщснi кpiси Й
цloлoм. Cпeрлy - пoльoвиЙ вiвтap' нa нЬoмy - xpеcт, eвангелiя,
свiчки. oбaбiч - вllсoкo пiднягi блaкmro-xсoвтi щaпopи.

Пiд пpaпopaми - пpсдстaвниKи: двa члени пpезидii УTBP з
Гeнеpaльним Ceкртaрм Bнyгpirшнix Cпpaв i Шеф ГB[II з пo.
ч0тoм цггaбовиx cтaPuIиtI. Пo бoкax i нaпрти, твopючl{ вeлнкнA
нoтиpoкyпrик' стoять y пoвнotv{y бoЙoвoмy виpядi сoтнi: Бyлaва,
Льви fi сoтl{я пiд кoмaндyваtlням coтсl{t{oгo Piзyнa тa двi сa-
мoстifiнi oхoрннi чoти. Ha вyглax - вa;<кi гparraтoметlt i кyлe.
мети. ПерД сoтнями - сoтеннi, всерлинi чoтI{poкyгIrикa -
Koмaндиp Boсннoi Oкpyги.

oсь вiн звiryе ШефoвirBШ: - дpy)ке Koмaндир! 3гoлotшyю:
'щи сoтнi i двi oxopoннi чoти, зi свoiми пiдстapшинaми i
стapшинa}tи, p:uloм 520 вoякiв УПA, дo пpисяги - гoтoвi.

Шеф ГBШ з Членaми Прзипii yгвP i Koмaндирм Bo
пpoxoдить пеpеп фрнтoм Bt{стpyнчениx вoякiв.

- Cлaвa Укpaiнi! _ вiтaе вoякiв Шеф ГBIII.
- Гcpoям Cлaвa! - гpiмкo вдapяr B зелеtlе веpхoвiття лiсy...
Бit|цi спiвaють свoi щoденнi мoлитви.
..люд y невoлi, кpaЙ y pyiнi, нaвiть мoлl{тись вopoг нe дaсть...''
A дyxoвник пpaвить мoлебень i блaгoслoвляс вoiнiв нa святy

боpoтбy зa: ..Cилy i Cлавy, Boлю i Bлaсть'' Укpaihи.
Пpoмoвляе пpедстaвник yгвP i ГBШ, вкaзyе нa icтopиннy

poлю УПA y всrнapoдrriЙ бpoftнifi бoртьбi зa УCCД.
Пaдaють oДнa зa oднoю Kor'lанди Шeфa ГBШ:
- Cтpyнкo! - Ha плечe кpiс! - Tpизyб дo пpt{сяги вiдкpиЙ!
- Пoчeсть дaЙ! - Ha Tpизyб глянь! _ Пpямo гляньl
- Ha плече кpiс! - Ilo стoпи кpiс! _ Cпoчинь!
-,['o пpисяги!
3нiмaсться yгopy 520 pyк. Iскpятъся oчi блискoм-вoгнямl{.
l мoгyтнiм xopo}'t пливyтЬ слoвa пpисяги - як нaтхненнa

tloЛl{тBa.
Укpaiнo! Бyпь гopпa i славнa! Цс ф Cини Tвoi ypoчистo

клянyться Toбi нa вipнiсть -:Dк дo смеpти...
Ще нe вмеpлa Укpaiнa...
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Haцioнальним гiмнoм пpипечaтyeться aкт вoяцькoi пpt{сяги.
I т1т yпeprшe в Укpaiнi вiдчитyeться пеplшиЙ Унiвеpсaл yГBP
.Цo Укpaiнськoгo Hapoдy.

Bсi' щo сKЛaли пpисягy' пiдпиcyють ii, як iстopичниЙ дo.
кyмeнт.

- 
Koнцepтoм iстopиvних, бoЙoвих i нapoдних пiсeнь пpи

бaндуpнoмy дoстpoю закiнчилoсь те нeзвичaи}Ir сBЯтo.
- - 

Бyлa цe пepшa збipнa пpисягa зa нoBllм текстoм' yхв,tлrним
уTвP.

A дpyгa - з тaким calЧlll{ пopядкoм пpoЙtuла зapaз же нa
дpyгиЙ дeнЬ, y нrдiлю, 6 сеpпня |944 p., нa мaЙдaнi B сepед-
ссллi Я.C., дe скЛaли пpисягy: сoтня Месникll 1l oд"u 

"Ъ'",paзoм 230 вoякiв УПA!
oсь i незaбyтнi хвилини для всix тиx' щo iх пеpеx<или.

M.K

ПPO PoзBIДкy
Taктикa poзвiдaчiв визначy€ться: a) зaвдaннЯм' якr Bикoнy€

вiддiл, i б) зoвнirшнiми oбстaвинaми. БoЙoвi зaвдaння вiппiлy
УПA oсoбливi, oсoбливi такox oбстaвини, сеprд якиx пpиxo-
диться дiяти вiддiлoвi УПA, i внaслiдoк цьoгo, oсoбливoю
мyсить бутu Pt poзвiдкa вiддiлiв УПA. BiддiЛ, щo мae дoбpе
пoстaвлeнy poзвiдкy, виllде з yсякoi ситyaцii пеpeмoл<нo. Biн
знaе сиЛи IlpoтиBHика i iх poзмiщеIlнЯ' знae' чи з пoмiчrниx
pyхiв пpoтивниKa мo)t(е пеpедбaчити Йoгo нaмiри i iм пеpeш-
кoдити; знa€' кoли i кyди тpеба сaмoмy вдapити, вмiе вiдхи-
л}lтись' кoли цeбa, вiд yдapy пpотrrвникa. Biддiл, lцo мae дoбpr
пoстaBлеI{y poзвiдкy, нiкoли нс бy.Цe застyкaниЙ пpoтив}lикoм
знeнaцькa' тaкo)t( нiкoли не вимipить хибнoгo yдаpy пo пpo-
тивникoвi. Toмy питaнHя дoбpoi poзвiдки У вiддiлiвУПA --цe
питaння пеPrЦoрЯд}roгo знaчrннЯ. Biд тoгo, як oкpемиЙ вiддiл
Йoгo poзв'язy€, y вeликiЙ мipi з:Utе)кить пpaвильнiсть Йoгo дii.

B дaниx yмoвинax пrprд poзвlдкoю сТoять тaкi зaвдaння
(для вiддiлУ, Щo стацioнye в oдHotиy теpенi дoBrПе ти>t<ня):
здoбyвaти щoденнi вiдoмoстi пpo те, щo дieться в дaнo}ly
paйoHнoмy oсrpсдкy' тoбтo, чll стягaЮться в pаЙoн нoвi вiЙськa,
якщo тaк' тo скiльки iх, як великi грyпи, ЯKIl|l|у| зaсoбaми
пеpесyвaютЬся, в якiЙ пopi дня чи нoчi; з яким oзбpoснням; чи
збiльшуeться гapнiзoн вiЙськ нкBд' якими гpyпaми виiздить

Irквд y теpен, з яким oзбporнням, y якiЙ пopi дня, дe пеpед-
бaнyeться oблaви, з як}tх пpичин i - пo мox<ливoстi _ дaнi пpo
сeксoтiв. .Цля вiддiлy в рЙпi завдaння poзвiдки yсклaднIo€ться.
Йoмy тeлс пoтpiбнi тi сaмi Дnнi, щg ix yя<е пеpеpaxoвalro, з тим,
Щo poзвiдкa мyсить iх здoбyвaти всr в нoвoмy тернi, без.
пoсеpедньо перп вiДлiлoМ, Щo пpoсyBarться впеpед. Biн мусить
mдi кopистуBaтИcя такo)к д.rними poзвiдки вiддiлiв, щo стa-
цioнyють y теpенi, нерз якиЙ пpoхoдиТЬ pеЙдyюниЙ вiддiл.
Biддiл, щo силoю oбстaвин oпиtlltвся в oблaвi, l.,tyсить свo€-
нaснo рзвiдaти' якиIvtи сиЛaми вoрг рбить oблaвy, якi вихiднi
pyбе)rd зaЙняв, в якoмy мiсцi вopoхсe кiльцe наЙслaбu.lе. Iнoдi
це бyдe вхсе бoЙoвa poзвiдкa.

Яснo, щo цe вoе стaвить oсoбливi Bt{lt{oги пepед кo)rшиЬ{ oк.
pеl'tl{м рзвiдaнeм. Бaчrmr все i своeчaснo дoнoсити кoмarЦирвi _
oбoв'язoк рзвiДava. B якoмy пoлox<еннi вopoг rrе [з]нaхoдився б'
якиx зaxoдiв llе в:киBaв би - вiд poзвiдaчa виIt{aгaeтъся oдt{oгo:
дiяти tшвидкo i тaк:ке цIвидкo дoст:lвJIяти кol.{аIlдиpoвi здoбyтi

дaнi пpo пртивникa. Iнoдi дaнi poзвiдки не бyпyть дoстaтньo
пoвнi. Poзвiдaневi пoтpiбнo бyДе rue шo-llебyдь вислiдитt{ y poз-
тaшyваннi вopoгa' зiбpaти бiльru пoтpiбнi дaнi пpo ньoгo. Bсe
oднo, пеprшi дaнi пoвинен вiн негайнo дOстаaити кoмaндиpoвi. oсь,
нaпpиклaд' poзвiдaч пoвiДyсться, Щo B т:lкol{y-тo нaпpямi пoсy.
ва€ться вopo)киЙ вiддiл. Biн ще }tе з}rа€ величиI{и вiлдiлy' не знae
Йoгo завдання, I{е знa€, де зyпинrтться вopoг. Пpoте, дiстaвrци вi-
дoмiсть, в:rсе пoдa€ Kol.{aндиpoвi звiт: .ts Тaкoмy.тo нaпpямi i з
тaкoгo-тo rraпрямy пoсyвarтьсЯ вopoх<иlt вirutiл. Cнлу lt заBдaння
вopoгa щe не знaю. Я пoсyBаloся в нaпpямi виявJIеHoгo пpoтив.
никa.'' Tепеp poзвiдaн нzllr,taгafiъся сaм бaчити вopoгa' oцiнити
Йoгo си.rry тa з pyxiв poзкрити Йoгo нaмipи. Biдoмoстi пpo пpo.
тив}II{кa збиpaс звiдyсiль: вiд х<iнoк, дiтеlt, стapиx, вiд poбiтникiв
алйнiстpauii, нaмaгaетtся з:D(oпити язикa y вopoгa. Biдoмoстi, якi
oдrp)кyвitти!.{е, пoдас кoжнoчaснo кoмaндирвi. oднaчe, кoли вo-
ни нe бyлyть з BJraснoгo спOстеpеx<ен}|я' пoдa€ замiткy, щo такy-
m вiдoмiсть рзвiдaв вiд таких-тo людеЙ. Poзвiдaч мyсить пам'я.
тaти, щo вiдoмoстi, якi вiн oдеp)кyвaтиме вiд нaселeння бyпyть
двоякil бyдyть пербiльшyвaтп c|l^лLl вopoга' кoЛи нaселе}t}lя пo-
пaде в пarriKy, та бyдyгь пpименlllyвати, кoли н:lселен}lя сxильне
лrгкoвrDкI{ти вopoгa. Toмy poзвiдaч мyситЬ кotlче сzlIr' oсoбистo
првipити всet щo Йoмy пoдaють пpo вopoгa. Poзвiдaч мyсlтгь ttги
в нaйбiльIшy небезпeкy, кoли трбa здoбyтt{ потpiбнi дaнi пpo
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вopoгa. ПoбaчивIди oсoбистo вopoгa' poзвiдaч пиrше звiт кoмaн.

автoмaцrинi бyлo бiля 15-ти вoякiв. oбpoення: кpiси Й автoмaти.
C-елo спoдiвaлloся oблaви i тoмy всi пoxЪвalrись. Якaсь xiнкa гo-
вФ'{JIa щo нкЦД пiд'i:кджаe тalсo:к з iшrroгo наr'plnД(y. Я нe rпт щетoгo щoвiprm. фмao, щo це нeпpilвдa, ф я в:r<е 15 xвилин слiд-

великa кopистЬ' a тo Й бyде tшкoда. Hiякa сиryaцiя не пoвиннa
poзвiдava зpoбити безпopaдним. Koли poзвiдaч пoмiтив щoсь
тaке' чoгo не пеpедбачив aнi кoмa}Iдиp' aнi вiн сам, тoдi вiн
негaЙнo звiтye пpo пoмiнсне кoмaндиpoвi' дiючи дaлi з влaснoi
iнiцiятивн a:к дo lloвoгo н:rкaзy кoмaндиpa. oсoбистa iнiцiятива
i.зapaднiсть - дpyга пеpедyмoвa пoбpoi poбoп,r poзвiдaчa. Poз-
вiдaчa нi нa хвилинy нr пoвиннi зaдoвoлiнити дaнi, якi вiн yxсе
зiбpaв. Biн мyсить yпеPтo здoбyвати всe нoвi вiдoмoстi Ъpo
:opoгa. Hефзпекa тyт нe мo;<е бщи жoднoю пеpeulкoдoю.
Bпеpтiсть i нaпoлегливiсть y пiдulyкyваннi нoвиx 6opn' po.-
вiдки, не звuDкaючи нa небезпекy, - тpетя Й наЙвaxливiшa
пepeдylvtoвa дoбpoi рoбoти poзвiдaнa.

вIlсoкo пoлo)кенolrty нaселенo}ty пyнктi, без дoбpoгo вiдxoдy в
напpямi вiддirry, на oкpемoмy цвинтapi, щo нс }ta€ спoл).чення з

нaселeним пyнктolt'. Бo xoч звiдти Й пoбр Bидкo' тo здoбyпаx
вiдoмoстеЙ мaЙхе немo)кJrивo пoдaти (кoли взяти нa yвaгy' щo
l'{аЙ)Ke eшшrЙ засiб зв'язкy y нас r пiшиЙ п[oJслaнetrь). Ha бiльIдi
вiддaлi poзвiдa.r poзпopяшiиe кiнними п[o]сланцямн. Bзaгалi в
пПтaнняx зв'язкy рзвiдau мyсить Bиявити чи нe нaЙбiльцrе iнi-
цiяпrви, щoб свoeчaсrro пеpедaти зпoбщi вiдoмoстi.

BиBчAЙMo. МисTЕцтBo
зБPoЙHoi БoPoTЬБи

Пoявилaся кнl{х(eчкa: БойoвиЙ Пpaвильник Пiхoти, I-II, з дpy.
каpнi Укрirюькoi Пoвcгarrчoi Apйi , 16, сrop. 47, кI,iiв _ JIьвiв' 1944.

У цiЙ пеpruiЙ книxсечцi вмiщенi двa гoлoвнi рздiли: I. 3a-
гa,IЬнe пoлoхення i II. Пooдинoкиlt бoсць. У пеpuroмy poздiлi
(2,I cтAтeЙ, cтop, 3-22\ виKлaдeнo пpo: l) ocнoви бolloвиx дiЙ пi-
xoти, 2) oснoви yспixy пixoти в бoю, 3) Boгoнь i мaневp пiдвiд-
дiлiв пixoти, 4) БoЙoвиfi лaд i 5) oбoв'язки кoма}Iдиpа. У лpyгoмy
poзпiлi (26 cтaтeЙ, стop. 23-36) з'ясoванo пр: l) 3aгaпьнi oбo.
в'язки бiЙця i 2) Cпeцiяльнi oбoв'язки бillця (зopець' лoбipниЙ
сцiлeць, aвтolrtaтниK' пiднoсець, зв'язкoвиЙ, кottюх, пoльoва стiЙ.
кa i нaслyx). Haрштi (нa стop. 3,7-46) пoмiщенi Дoлaтки пр:
l) 3aсoби бoртьби пixoти (пixoтнa збpoя), 2) CтpiлеuькиЙ rшкiц
(як Йoгo вt{гoтoвJIятI{) i 3) Щoденltик зoPця.

Bл<е сaм пеpeлiк загoлoвкiв oкpeIr{l{x пiдPoздiлiв y кншtсеuф
гoвоpl{ть пpo вaJкливиfi ii змiст. A змicт цeЙ виклaденo ядrpнo'
a'Iе виt|еpпнo тa зрзyмiлo. BшiдниЙ кшtlеllькoвиЙ фopмaт, дoб-
pиЙ пarrip i чистrrfi Дpyк збiльIшymь вapтiсгь цьoпo Bидaння. Кни-
)кeчкa ця. вrлrtкa дoпol{oгa в бoЙoвoмy виlшкoлi бiЙцiв УПA.

зБEРIгAtfir4o tIAtIIy ПIснк)!
УкpaiнськиЙ нapoд pяснo oспiвaв свoю багатy в збpoЙнy

бopoтьбy з вopoгaми iстopiю, цiлy геpoiкy тoi бopoтъби - пo.
xoди' пеpсмoги, слaвнi чини нeвгнyтих бopuiв. I нalша сyчaс.
нiсть твopить слaвнi чини Й геpoiв, твoPить вyДoвi пiснi.

Щoб збергпr нaшry пiсню - гoлoсlloгo i перкoнливoгo свlдкa
змaгaнь i гepoilства щpaiнськиx пoвсганЦiв-рвoлюфoнеpiв пеpед
забyrтям i мoxсливим вПнIrшЦ/ванням * для мaЙбymoсти, хoчеI}to
зaкpiпити ii в дpyкoвaнoмy слoвi. Пoвстaнcькi рволюцiЙнi пiснi
xoчемo мiспmr в няttto}ly:lсypнaлi, пoстаPa€мoсь Bидaти спiваник
з нoтним записo}.t i.x мeлoдiЙ. Пpoсимo нaцJиx чlтгaчiв - y.raсникiв
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нt{нlцIнlх зI{aгallь' a чacтo Й твopцiв сy.raснoi yкpaiнськoi пiснi -
дoпoрroггl{ нам y тifi нarшiЙ пpaui. Пpoсимo пеp€сиЛaти нам тексти
(як е 3мoгa, тo Й з нmами) yсiх зншlих Bам сyraсних 5псpailrськиx
пiсень. 3беpiгаllмo славнi стopiнки наlllgt ig1gpii, oспiванi сy.
чaскiстю дЛя наrlloгo МаЙбyпrьoгo.

Б'сIvIo зAгAPБIIиКIB
(З дiи УIIA)

[iлa Укщiнa пфeбyваe нинi пiд тя)ккoю бiльшoвицькoю

Biд 5.II. дo S.IV. |9Ц p. зaпеклi, aле успituнi бoi звслa УПA
нa Кoстoпiльщинi, [5lбснщинi, Kpем'яненнинi, у лiсax )l(ито-
мI{pщини та Беp.ЦинiвцIини. У циx бoяx згинyлo кoЛo 850 енкa-
ведистiв тa зaBд:ll{o цiлиfi pяд сильI{их yдapiв внyтpitшнiм
вiЙськaм нквд. € пoвaл<нi здoбyтки збpoi.

B oднiЙ iз засiдoк }ra шoсе мiхс Piвним i Гoщею poбито вiд.
дiлoм УПA ваJlкy мяIrlин' B якltx iхaв генеpa.п Baтутiн' кoмtlн-
дyЮчии I-м yкpaiнським фpoнтoм, зi свoiм rцтабoм. Caм paнeниЙ
Baryтiн встиг Bтекти, з:UrиIIIaЮчи свoю цlинеllю i дoкyменти, якi
nбpalм пoвстанцi. 3 пpиvини пopaнення Baтyтiн пol'lсp y Kиeвi.

26.|I|.44. в селi Япoлoть нa Piвенщинi загiн УПA poбив 206
бaтaлioн внyтpituнix вiЙськ нквд. Убитo кoлo l0o стaлiнськиx
гallдукiв, стiльки )к пopaненo. Здoбyгo 4 кyлемети, бaгaтo кpi.
сiв тa aвтoмaтiв. Bлaснi втpaтrr _ 6 убнтнх i 8 пopaнених.

Ha Bолинi пoвстaнцi збили кyлeметaми кiлькa кpy:lсЛяючих
нaд лiсoм лiтaкiв. oдин з них' щo oсiв пiд лiсoм, з:u(oпЛeнo неytц-
кoджснирt.3 пpогrгшrкoвих кpiсiв pобили тzlкo)t( кiлькa тaнкiв.

|2. i |5.4,44. p. вiдбyлися бoi УПA з з:lгoнtlми нкBд rra Piвсн.
щинi. 3гинyЛo кoлo 80 енкaвсдистiв, a бiля l50 paненo. Haшi
втpaти - кiлькa oсiб.

|5.4.44. p. в p-нi Людвипoля (Пoлiсся) загiн УПA пpиЙняв
бiЙ з бiльrшoвицьким пplrкopдorrним пoЛкot{. БiЙ тpивaв цiлиЙ
день. Пoвстaнцi прлoмил}l чoтиpи лiнii. Бiльtцoвики Лиlllилll

нa пoлi бoю |41 вбllтuк3 нaruoгo бокy - 6 ъбнтуx i 13 paнениx.
3пoбyтo l вaх<киЙ i 4 лeгкi кyЛеМети, l гpaнaтoмeт,22 кpicп i
кiлькa тисЯч амyнiцii.

B сeрлинi квiтня 44 p. ь oгpизкiвцяx (Лaнoвeннинa) i Bай-
хсyлoвi 3000 стaлiнсЬкиx теpopистiв, гoтoвиx дo нaпaдy' oтo-
ченo тpьoМa сoтняtии пoвстaнцiв. Чеpвoнi в пaнiцi poзбiглись
пiд Димoвoю зaслoнoю з зzшI.шcttoг o H|4|а|| сеЛa' зuUIиllIивtци свiЙ

табop i 30 вбитиx свoix пoплiчникiв.
2з-24.Iv.44. великi бoi звелa УПA з чrpвoними нa Гypбax

(Кpем'яненнинa). 3i стоpoни вopoгa пpиЙмaлo yчaсть y бoю
30000 oкyпaнтiв пpи спiвдiяннi всix poлiв збpoi. Haми вiдбитo
кiлькaкpaтнi aтаки вopoгa. Bтpaти чеpвoних y Циx бoях _ бiля
l20 oсiб, a УПA - бiля 80 oсiб.

29.|v.44 p. oд}Io iз з'еднaнь вiддiлiв УПA пpиllнялo бilt з
спецвiДдiлaми вiЙськ нквд в числi близькo 2000 oсiб y чaс гo-
тyванtlЯ енкaвсдистiв дo нaпaдy нa нaсеЛrння. B бoю бiльtцo.
вики в)t(иBaли танкoвi чaстиtlи. У вислiдi бoю вбитo 203 енкa.
вrдистll' в тoмy числi l мaЙopa, 2 кaпiтaнiв i ll rlеЙтснaнтiв. У

цьoмy бою згинув tliлиЙ цrтаб Piвенськoгo спецвiддiлy. Kpiм
тoгo, здoбyтo нa}'и збporo i вaжливi дoKyменТи. Haшi втpaти _

9 вбитиx i 6 вaжкo paнrниx.
Зa чaс вiд23.4. дo22.5.Щ p. oднo iз з'еДнaнь УПA на Пoлiссi

звелo 7 бoiв з вiЙськaми нквд. B бoяx tlих убитo 465 i paненo
l90 енкaведистiв. Ми вlpaтиЛI{ 85 вбитими i 80 paненими.

5.6.44 p. бiля селa CaнДpaки, Хмiльницькoгo p-нy (Biнни.
нинa) 5OO бiльtцoвикiв зaaтaкyBaJro нarЦy сoт}rЮ. БiЙ тpивaв
2 гoДllнlд. Бiльцroвицькi втpати - 75 ьбуlттlх i 50 paнсниx, Hяtlli _

9 вбитих i l l paнениx.
2.8.44 p. oдин з вiддiлiв самooбopoни в бою бiля с. Пеp-

вятичi (CoкaльЩинa) вбив oднoгo бiльruoвицькoгo кaпiтaнa i

oДнoгo лсЙтснaнтa тa взяB y пoлoн 5 pядoвих бiЙцiв' ЯKиx нa-

гoдoвaнo i звiльнrно.
9'8.44 p. снкaBrдисти paзoМ iз свoiми пoЛЬсЬкимtl пpисЛy-

)t(никaми хoтiли пpoвrсти apецIтyвa}rня yкpaiнцiв в селi Taвpoвi

(Tеpнoпiльшинa). сaмooбopoнa зниulиЛa oДнo aвтo i ll пoгpoм-

никiв, BтpaтиBllIи зi свoгo бoкy oДнoгo вбитoгo.
10.8.44 p. вiддiл УПA знищив y бoю бiля селa Tpoстянець

(Беpе:кaнщинa) l4 енкаведистiв.
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|2,8,44 p. вiддiЛ УПA poзбив бiльtuoвицькиЙ зaгiн' щo скЛa-
дaвся з пoнaд 200 eнкaведистiв зi свoiми пoльськими нaЙми-
тaми. БiльlцoBl{кl{ пpoBaдиЛI{ дo зoлoчrвa злoвлених нa oблaвi
в сeлax Бiле i Чемеpинцi (Пepемиtuлянщинa) нarциx людeЙ. Ix
yсix звiльнeнo.

|7.8,ц p. вiдбyвся цiлoденниЙ бiЙ мiх 200 oкyпaнтaми i сaмo.
oбоpoнними вiддiлaми в селi foдa (Poгaтинщинa). Bбrгo oднoгo
бiльtцoвицькoгo пiдпorrкoвнI{кa' 4 cтaplшин тa кoлo 80 дpiбних
бaндитiв. У нaс - 6 вбrтгих i 2 paнeниx.

|,7,8,Ц p. двi сoтнi бiльtцoвикiв пpи спiвдii двox тaнкeтoк i
двox мiнoмeтiв oтoчилrr лiс бiля сeлa Пiдгopoддя (Poгaтин-
щинa), де бyло 80 чoлoвiк сaмooбopoни. Пiсля цiлoдeннoгo бoю
бiльrцoвики вiдсryпили, B.IpaтивцIи Tpoe aвт' oднoгo леЙте-
нalrгa i 19 pядoвиx пoгpoмникiв. Halцi втpaп{ _ 5 вбlmlх i тpи
pa}Irних.

2з.8'44 p. в oкoлицi селa )I(oвчiв (Poгaтинщинa) вiдбилa
сaмooбоpoнa l50 злoвлсних бiльtцoвикaми людеЙ, якиx вoни
пpoвaдиЛrr з гaличa нa Poгaтин.

Mи tIЕ сAMOTHI B сtsoiй
BoPOTЬБI

IIa фpoкгi бopoгьби llollевrrгrrних нapoДiв
з ilшtеpiя.гriстaми

Бiльrцoвицькi зaгapбники нa всix oкyпoвaнI{x нимI,t земЛяx
пoвoдяться тaк' Як i в Укpaiнi. .(o нaс дoхoдЯтЬ пoстiЙнo вiстi
пpo стpaЩнi пеpеслiдyвaння' apецIтyBaння, poзстpiли, гpaбixt,
лoвЛЮ людеЙ i вивiз нa Cибip в yсiх ..визвoлениx'' vеpвoнимк
кaтallи кpaiнax - в Pyмyнii, Бoлгapii, Югoслaвii, Фiнляндii,
ПpибaлтiЙських деpжaBaх i т. д. Hapoди цих кpaiн нr теpплЯть
мoвчки знyщaнь нaд сoбою. Boни пpoвaдять з чеpвoними нaiз-
I{икaрrи opгaнiзoвaнy збpoЙнy бopoтьбy. Пpo opгaнiзaцiю i yс-
пixи в цiЙ бopoтьбi бyдемo нaцIиx читaчiв пoвiдoмляти.

Бopoтьбy pyрryнськoгo нapoдy пpoти бiльtшoвицькrrх зaгap-
бникiв oчoлЮ€ нaцioнaлiстичIlиЙ ypяд Pyмyнii, нa чoлi якoгo
стоiть пpовiдник opгaнiзацii 3алiзна Гвapпiя _ Хopiя Ciмa.

У Бoлгapii твopЯться легioни дoбpoвoльцiв для бopoтьби з
бiльцroвиками. БoлгapсЬке сeЛянстBo }taсoвo пiдтpимye пapти-

зalrськI{ll pyx. HaцioнtulЬнa Бoлгapiя не склaла збрi i не пoкo-

pиЛaсь мoскoвськo-бiльtшoвицьким iмпеpiялiстaм.

ШвeдськиЙ чaсoпис ..Мopген Tiднiнгeн'' пoвiдoмляс, щo
чисЛo фiнськиx вoякiв, якi стaють у ЛaBИ бopцiв пpoти бiль-

tIIoBизмy' poсте з кo)t(tlиIlt днсIrt.

[IlвaЙцapськa пprсa oпyблiкyвaлa пpoтrст бaгrгifiськиx деp-
;сaв (Естoнiя, Литвa, Лaтвiя) пpoти бiльtцoвицькoi oкупaцii i
пoнeвoлeння цпx кpaiн. Пpoтест звepнениЙ дo Pyзвeльтa i Чеp-
чiля. B tlЬoмy HaцioнaльниЙ Coюз Bизвoлоння БалтiЙськиx Ha-
poдiв пpoxaе пPo дoпoмoгy пpoти чеpвorroгo зaгaфникa.

Шведськi чaсoписи пpинoсять вiстки, щo в Естoнii вeдеться
пiдпiльна бopoтбa пpoти чepвoних oКyпaнтiв. B Taллiнi вбнтo
25 чiльнilших rнкaведI{стiв, мiлс ними lгepзснa, пpoвiдникa кolt{.
пapтii Естoнii. oкyпarrти бoяться пoкaзaтися внoчi нa вyлицяx
мiстa. HaсеЛrння мaсoвo втiкae в лiси, дe твopятЬся збpoЙнi
вiддiли для бopoтьби з бiльrцoвикaми.

Ha Kaвкaзi дie пpoтибiлЬrцoвицькa пapтизaнсЬкa бopoтьбa
сеpед oсeтинцiв, кapaчaiв i aзефaЙдх<aнцiв.

Геmь iмnеpiялiзмu!
Xaй жuвуmь неlалeжнi нацioнальнi

Dеpэt<авu вciх наpoОiв!

oгляД МI)сIAPOДIIЦх
ПOЛIтичIIих IIoiIIи

Пpoгpaнa Hiмeччини, щo нeвiдxильнo бли:кyeться' висyвa€
нa чo.lio мЬснaрДниx питaнЬ спpавy вз:l€мин мiх Bеликoю
Бpитaнiсю i Coвrтським Coюзoм. oбi цi деP:lиви пpямyютЬ дo
mгo, щoб запeвнI{тl{ сoбi в Евpoпi пaнiвне мiсцe. 3 oднoгo бoкy
Aнглiя, згiднo зi свoею тpaдицifiнoю пoлiтикoю, стapaтисяI{е
збергти свiЙ вплив в Евpoпi i не дoпyстити дo тoгo' щoб нaДтo
великиЙ CoвrтськиЙ Coюз зaxитaв пoлiтичнy piвнoвaгy сил
Евpoпи, - a з дpyгoгo бoкy Мoсквa, пpt{ дoпolt{oзi свoix мiлi-
тapних yспixiв, нaмaгarтЬся здoбyти пpoвiдне мiсцс нa евpo-
пеЙськoмy кoнтинентi. Tyт виpoстa€ щopaз яpкitше piзниця
пoглядiв i глибoкi непopoзyl*liння, якi iснyють мi:к цими oбомa
деP)кaвaми. Мoскoвськa кoнфeрнцiя мixс Aнглiею i Coвrтсь-
ким Coюзoм впoвнi тi нeпopoзyмiння пoтвеpДЦЛa. Hi в oднiЙ
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пoлiтItчtliЙ спp:lвi IIe пpIтЙцIлo дo зJIaгoдI{' зoкpемa в сцpaвi
Пoлиlдi, дoля якoi зaJII{шI{лaсь i нa дaльrше пpедмeтo}r спopy
пoиi;к цlпш.r oбомa дep)r€вaми. Кoли Йдe пpo кpai пiвденнo.
окiднoi Евpoпи, тo Aнглiя виpaзнo зaзнaчилa' щo Boнa не пе.
PrстaJIa цiкaвитися циМи питaннями. Coвgгськиfi Coюз, якиA
oвoлoдiв KpaяуIn пiвнiчнo-схiднoi i пiвденнo-сxiднoi Евpoпи,
з:lгpo)кye щopaз бiльtце eвpoпeЙськolt{y стa}IoвIrщy Aнглii.

Boнa бyпе змylцeнa paнiше чи пiзнirце вIlтягI{yти з цiei си.
тyaцii вiдпoвiднi BиснoвкI{ i змiнити свoю дoтrпеpitшню пoлi-
тикy. Koли Йдe пpo зaвoЙoвaнi Мoсквoю деpжaви' тo вolrи paд-
tце пoслaблюIoгъ ii, нi:rс змiцнюють. Ha зaгaфaкиx зе}lляx пoз-
нaчaстъся пoстyпoвиЙ poзвитoк спpoтиBy i бopoтьби пpoти чеp-
вoнoi Мoскви. oстанньo пoнeвoленi бalггifiськi нapoдIr ствopили
opгaнiзaцiю ..Coюз Bизвoлeння Бarггifiських Hapoдiв'', якиfi
oдrp)€B недaвнo вiд aмepикaнцiв l мiлioн lIIвeдськнх кopoн
пiдмoги. B Пoльщi, y зв'язкy з yпaдкoм вaprцaвськoгo пoвстaн-
ня тa намiченoю кoлективiзaцieю сeлянськиx гoспoдapстB'
poстyтЬ пpoтибiльlшoвицькi нaстpoi. Ha Мaдяpщинi ргeнт
Гopтi пpoсив пpo зalvrиpeння' oднaчr гiтлepiвськиfr УPяд Maдяp-
щини зpoбив пoлiтичннЙ первopoт, первiв чисткy в pядax
apмii' вислaв pегеIIтa Гopтi дo Hiмeччнни i в цeЙ спoсiб oпa-
нyвaв сиТyaцiю в кpaю. .[o звiльнeниx Aтен пpиiхaв нaцio-
нaльниЙ гpецькиЙ уpяд, якнЙ пеpеЙняв вЛaдy в свoi pyки. У
Cлoвaччинi i Чеxii, y зв'язкy з нaбли:кенl{ям сoв€тсЬких вillськ,
пiднiмaють гoлoви кoмyнiстиннi opгaнiзацii. B Бpaтислaвi слo-
вaцькиЙ ypяд злiквiдyв:lB нeдaвнo пpoтидrpхraвниЙ зaгoвip.
Пoлoхсення Hiмеччини _ кpитичнe. oстaнньо пpoгoлoцIeнa
мoбiлiзaцiя нapoдних шlцlpмoвикiв пoкликaJla пiд збpoю всix
мy)l(чин вiд 16-60 лiт. Пoстaвa Hiмеччинtl l}to)l(o спprflrrнити
пpoдoв)t(ення вifiни нa дoвrшиЙ час.

3axiдна Евpoпa, звiльнена в бiльtшoстi вiд гiтлеpiвськoгo
яpмa' пoчllнае oфopмлЮвaти свo€ дepжaвннцы(e х<нтя. У
Фpанцii, Бельгii i Гoляндii тнмчaсoвi нацioнальнi ypяди в)сlr-
вaЮть зaхoдiв, Щoб oxopoнrrпr кpafi пеpeд кoмyнiстичнoю
aгiтацieю. Чopнi xмapи }Iaвисли нaд еспaнським диктaтopоI{
генrp:Uloм фaнкo. Йoгo не мo)l(с стеpпiти Мoсква' a вся
мoскoвськa пpссa дoмaгaетюя пoваJIeння Йoгo ypядy. Ha
eспанськo.фpанцyзькiЙ гpaницi ryРгyються загol{ll eсп:lнськиx
кoмyнiстiв, щoб пpoбипrся дo Еспaнii i викликaтн тa},r чеpвoнy
рвoлюцiю.

Мi:к тим Aнглiя i Aмеpикa пpидytt{yють нaд пoлlтич}Ioю
пepебyДoвoю пoвoеннoi Евpoпи i нaд зaбезпеченням тpиBaлoгo
миpy. Кoнфрнцiя в fiaмбapтoм.oкс BигoтoвиJIa пpoeкт нo-
вiтньоi Лiги HapoлЬ, зап,цанням якoi бyдо фpегпl миpy y свiтi.
Ha iшшiЙ знoвy кoнфрнцii y Квiбекy oбгoвoрнo спpaBy пo-
ведiнки з Нiмеччинoю пo ii кaпiryляцii. Hiмeччшra пPI{иyIшенa
бyпe вiддrпr все загapбaнe мaЙнo та вJIaснимI{ pyк:lмI{ i гpilшми
вiдбyдyвaти зpyЙнoванy Евpoпy. oкрмi мi:l<нaрлнi cУД|| cУДtt-
тимyть гiтлеpiвськиx пpoвiдникiв. Aмеpикa сmiть пЦ знaкoм
вибopiв }toвoгo пpезидеIrтa. тpебa спoдiвaтись, щo Pyзвельт i
тим paзoм бyле вибpaниfi нa дaльlдi нoтиpи poки. У зв'Язкy з
вI{сaдKoю aмеpикaнцiв нa Фiлiпiнax пpoгoлorшrнo сaмoстiЙнiсть
циx oстpoвiв. Гoryюнись дo виpilшнoi бopoтби з Aнглieю, ствo-
pилa Япoнiя в Ciнгaпypi нaйвиuдy в(юннy paдy' нa чoлi якoi
стaв iндiЙськиЙ нaцioнaльниЙ дiяu Cyбгас Шaндpa Бoзе.

,цo IIAIIIи)( tIиTAчIB

Ба;кaючи yдepхyв.Iти якнaйтiснilдиfi зв'язoк з }IаIIIими чи-
тачaми' з:lпpошy€}ro yсix пп. бillцiв, кoмaнДкpiв i пoлiтвиxoв-
никiв вiддiлiв УПA пo спiвpoбiтництвa в нaцIoмy :кypнaлi.
Пpoсимo слaти нaм: 1) Kopoткi oписи yсiх боiв, в якпх бpaв
yчaстЬ Barц вiддiл' з тoчнимlt i пpoвiрниIt{и пpo t|нх ДaНуlrlr,|
(дaтa, мiсцевiсть, кiлькiсть yнасникiв, втpaти з oбoх стopiн i
т.п.). 2) Iloклaднirшi oписt{ зaмi.тнirциx бoiв y виклaдi ix yuaс-
никiв. 3) )lfuгггrписи впaвцIиx лpyзiв-герiв. 4) Фoтoгpaфii з пoв-
стaнсЬкoГo )t(иття. 5) Tексти знaню( Baм пoвстaнськиx i pсвoлю-

цiйниx пiсень. 6) Пoвстшlськi жapти, дoтeпI{ Й гyмopистичнi oпo-
вiдання. 7) Piзнi вipIшoвaнi твopи. 8) Cтaттi нa фaxoвi вiЙськoвi
темн з oсoбЛивим yвокеtIням yмoв пaPтизaнськoi вiЙни. Bсe нa-

дiслaне нaм бyДемo викopистoвyвaти в нaцIolr{y л<ypнaлi, ни в
iнtuиx вид.tнняx. HевикopистaниЙ мaтepiял пepеxoвa€мo дЛЯ
викopистaння y мaЙбyтньoмy.

пOBсTAIIсьKI lIIПиЛЬки

Cвiхto ..визвoлениЙ'' гpoмaдянtltl сoвсoюзy iнфopмyeться
пpo сoвпopядкt{ y дaвнo ..визвoленoгo'' гpoмaдянинa.

Cвi:кo ..BизвoлениЙ'': _ ..Чo}ty в Coветськoмy Coюзi не спi.
BzlloтЬ тепep ,.ПoвстaнЬтe гнaнi i гoлoднi?''
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.[aвнo 
..визвoлениЙ'': _ ..A тoр|у, щo Cталiн бoiться, щo ЯK

yсi гнaнi i гoлoДнi в Йoгo псp>кaвi пoBсТaнyТь' Тo с.гaнrтьсЯ
Bсcнapoднс пoBстaнHя пpoти стaлiнсЬKol.o pс>симу!' '

Cвiхto ..визвoлениЙ'': _ ..Чoму сoвeтськиЙ уpяД зaбоpoняе
свoiм гpoмaДянa[,r виi:кджaти з сoB€тськor.o ..paЮ'' зa коp.Цoн?''

.Цавнo ..визвoлсний'': _ ..Tомy, 
щo сoвrтськиЙ всеДеpх<итeль

пoбoЮrTЬся, щoб з Йoгo .,paю'' нс вивтiкaли дo буp>кyaзнoгo..пеклa'' всi иoгo численнi рryченики' BсЛикott,tyчсIlикI{ тa сrpaс.
тoтopпцi, бо тoдi ЛИ|r!ИЛacя б в ..paю'' ЛицIr незнaчнa кyпкa
пapтiЙних vyпoтвopЦiв i pеx<имrшx yгoдникiв.''

( P сlзмtlву ni Оc',lухав сmp i.,tе ць Tеpe н)

,, Povstаnеts'' ' (.. An Insurgеnt'' )'
no'I, Novеmbеr' 1944

Тhе first issue of thс jouгnal oрns up with ..The oath of a UPA Wаrrior'' approvеd
bу thе UGVR алd establrshed In ассordanсе wilh thе GVS ordеr, reg 7 sinсо July l9'
l944l moгеovrэr, thс issue bеgins with thс сditorial appeаI to rеaders сovспng tаsks of
thе journal аnd the mаtепals рIanned tо be pub|ished

Thе nехt aпiсlе entitled ..Rcmеmbсr the Greаt Dауs оf oUR Withstanding'' is dеdi-
сatеd to thе 26 Anпl vеrsary of the estаbIishing of Ukrаinian Powеr in L'viv on Nоvеm-
bеr l '  l9 l8; thеre is a lso the pосm bу T.Vi l 'shynka . .Death of the Great Knights bе
Avenged.' (For the 23d Anniversшy of Bazаr).

Тhе sеtting up of UGVR is the thеmе of the апiсlе ,.Unitсd Politiсal Provid [lлad-
ership] of United Ukalnе.'

Тhе story ..The Ring of Death (Paпiсipаnts's Stoгy)'' rs puЬIishеd iп rubriс..Gloгy
Тo Hеroеsl.'The author of the story, V.A., dеsсгibes thе heroism of thе UPA's stril'tsi
led bу Burеvij сompаny сommаndеr in thе Ьatt|е against the Rеd gueгrillas on ApгiI 9'
1944.

The oath of UPA warrioп;' takiпg the пew lеxt оf thе oath approvеd by UGVR' on
Augusl 5.б, l944 is desспbed in the aпiсle entllled ..Unforgettible Мoments''. The oath
was lakеn by the сompалiеs namеd ..BuIavа'', ..L'vy.', ..Меsпyky'', thr сompany headed
bу Rizun сompаny сommаndеr and thrеe platоons

Thc апiс le ent l tIed..on Rесonпaissanсe' '  сonla iпs аnаlysts of reсonnalssanсe tас.
liсs in aссordшсe with thе tasks of detасhm{rnt depеndin8 upon thс сirсuпrslаnсes

The nexl mаtепal . ..Lеt's Gеt тo Кnow thc Aп оf Armеd Stгuggle'' - Is annоlal|on
of the book ..Infаntry Field Мanual''. paпs l аnd ll.

ln the aпiсlc ..Lеt's Take Cаrе of our Songs'' thе jouгnal editorla| staff аsks thе
insurgсnts (о send In (сxts and musiс notes of thе rеvo|utionаrу songs

Rr:vlсw of thс UPA аrпrеd aсtions from Februarу trII Аugust l944 is givеn in thе
aгtIсlе ..Wе'rе Dеfeаtrng thе lnvadеrs (l.ioпl thе Ul)A Aсtrons)''. Thc UPA fоught suс-
сеssfuI bаtt lеs rn KоstoprI ' .  Dubntt '  Кrem;anеt5'  reglons аnd in thе Zhytоmyг and
Bеrdyсhrv l.Ъrests, еsрсial|у iп thе ргiоd lrom FЪbruary 5lo April 5, |9zИ About
850 NKVD-mеn werе kiI lеd iп thеsе batt lсs; а |ot of wеapons wеre саptured Gеnсrаl
valut in, сhiеf-сommaлdсr of the First Ukrarnrаn Front '  в 'as dcadly wounded in thе
ambush that had been organized by UРA detасhment.

Oпc of thс UРA units fought seven bal l lеs аgalnst thс NКVD lroops tn Ро| iss;а
from АрriI  23 to Маy 22'  |944 .|65 NКVD-mеn were ki l |ed апr! I90 wсrr: woundеd ln
thеsc bаttlсs

Тhе batt lеs wеre fought rn KhmeI.nуtskуj гоgion (Vinnуtsja obIast) rn Junс |944
Тheге weгe the battles in Sokа|., Temоpil',Bеrеzhаnу' Pеrепrysh|' and Rohаtуn regtoпs
in August 1944

The nсхt art iс|с -  . .We'rе Not Alonе ln our Strugglc (on lhe Fronl of Еns|avеd
Peoples's Strugglе Against the Imргialists)'' - gives informаtion on anti-Bolshеvik
movеment in thе BаItiс аnd Bаlсаn сoutriеs

Thс anic lе еnl i l Iеd . . lntеmatlona| PoI l t iсаI overvtеw' '  сontаins tnlbrmation on thе
Woгld War II fronts aсt lons and роl i t rсаl  s i tuattоn in var ious сoutr lcs оf thе uor|d

Тhе editoriаl stаff оf lhе .;ournal оnсе agаin asks lhc tnsurgents for сooрrаtron
undеr the he.ading ..To our Readеrs.'. Тhе issue is ended with two humorous stoпеs in
rubnс ..lnsurgеnts' Jokеs'..

l lo ttаruиx чиlачiв. . . . . . . . . . . . . . . .
Пoвстаltськi шпилЬки
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Укpaiнськoi ПoвстaннoТ Apмil
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Cлавсl Укpаi.нi! Геpoлt't слаoа! Boля наpo0ам! Bсlлл лю\uнi!

ПoBCTAHEЦЬ

Piк l l Ciчeнь 1945 p. ч.1(2)

Bидae УкpaТнськa пoвcтaш{a Apr'iя

сAМOсTЙIA Й сoвopнд
ДшР)(ABIIIсTЬ yкPAiЦIи

Пoнaд пвiстi poкiв пербyвaлa Укpaiнa пiд стpaшним нaцio.
нaльниM гнiгoм iмпсpiялiстичнoi влaди poсiЙськиx uаpiв. Aж
пo тpидцяти двoх мiсяцяx пepшoi свiтoвoi вiliни, в беpезнi
l9l7 p., вибyхла великa сxiднo.евpoпеЙська pевoлюЦiя, Щo _ за
виpiшaльнoю дoпoМoгoю вiЙськoвиx чaстин' скЛaде}lиx пеpе.
вaжнo з yкpaiнцiв, - пoвiurилa нснависttиЙ poсiЙськиЙ цapaт.
Bлaдy в Poсii пеpебpaв тoдi дeмoкPaтичниll т. зв. TимчaсoвиЙ
уPяД у Петpoгpaдi.

Biстка пpo вибyх рволюuii BикЛикaлa скpiзь пo Укpаiнi вели-
кe зaxoплeння, a |.7 берзня |9|1 p' зiбpamсь y Kисвi пpедст:lвl{и-
ки yкщiнськиx opгaнiзацifi i пoлiтичних пapтitl тa ствopили Ук-
paiнськy [.|енщaльнy Pадy пiд пpoвoдoм великoгo вvенoгo, icтo.
pикa Миxaйлa Гpушeвськoгo. Цe бyлa нafiвищa влaдa в УкpaiЪi.

3axoплення вибyxoм pевoлюuii бyлo в Укpaiнi нaдзвичaЙHr,
aлe цс зaxoпЛснtlя здебiльшa не мaЛo вiдпoвiднoгo нaцiональ.
}loгo гpуrrтy, бо Йoгo дy)кe знищилa булa poсiЙськa тюp}'a нa.
poлiв. Укpаiнськi пapтii бopoлись oднa з oднoю зa сoцiяльнi
спpави. Tiльки соцiялiсти-сaмoстiЁники встaвили в свoЮ пpoг.
paмy пoлiтичнy нrзaлежнiсть Укpaiни, aле uя пapтiя спoчaткy
не м.UIa вeлиKoгo знaчeння. Toдi ще багaтьoм здaBaлoся, щo
стаBиTи вl{pазнo спpaвy yкpаiнськoi самoстiЙнoi деpxсaвHoсти -
не бaлtaнo, бo цс мoглo б пotшкoдити oДнoцiльнoстi pевoлю.
цifiнoi спpaви в yсiЙ Poсii. Tим тo Й yкpaiнськi 3'iзди, щo вiд.
бувaлися в пеplш}lх тpьox мiсцях (УкpaiнськиЙ HaцioнaльниЙ

Koнгрс, CелянськиЙ 3'iзд i щи Bifiськoвi 3'iзди) в Киeвi, стa-
шrrпr с[пp]aвy тaк, щo Укpaiнa }la€ мaти пoлiтиннy aвтoнoмiю в
мrжax Poсii. I нaвiть твopeння влaснoi yкpaiнcькoi apмii бa.
гaтьolrl здzlваJloся непoтpiбrим, бo мoглo б, мoвляв, пoIIIкoдити

рвoлloцii. [AJлe цefi нeздopoBиЙ пoгляд пербopoв на BiЙсь-
кoвиx 3'iздax великиЙ сaмoстiЙник Микoлa Мixнoвськиfi, якlцlt
бyв свiдoмиЙ тoгo, щo тiльки yкpaiнськa apмiя мox<е дaти
(юнoвy fi сиJry yкpaiнськiЁ деpx<aвi.

He дивo, щo зa пaнyючими тoдi пoглядa}'и fiшдa спouaткy i
Укpaiнськa l.[eкгpaльнa Paдa, якa бyлa пiдпopядкoBa}Ia poсiЙcь-
кoштy Tlпrнaсoвoшry }Pядoвi. У свo[e}*y l Унiвеpсаr'i (23.VI.l9l7p.)
пl'сzшa вoнa, м.iн.: ..Хafi бyде Укpaiнa вiльнoю, не oддiляючись
вiл yсiеi Poсii...''. Це oзнaчaлo, шo Укpaiнa мaJIa б бутll aBтo}to.
мнoю чaстинoю рсiЙськoi демoкpaти.rнoi деpл<aви. A щo po-
сifiськиЙ TимчaсовиЙ ypяд бyв зacлa6пIl' щoб пopядкyвaти
пoлiтичним )t(иттям Укpaiни' тo Укpaiнськa l{ентpaльнa Paдa
[I Унiвeрaлoм (I6.VII.l9l7 p.) пербpaлa цe зaBдaння нa сeбе,
стaючи пaPлямеtlтoм zlвтo}loмнoi Укpaiни, тa ствopилa yкpaiнсь-
киЙ ypяд - ГенеpaльниЙ Cекртapiят. I{e бyлa вx<е т.зB. тepи.
тopiяльнa aвтoнoмiя Укpaiни.

Haperшгi TимчaсoвиЙ ypяд y Петpoгpaлi пoBiulили бoльtше-
вики пiд пpoвoдoм Ленiна i Tpoцькoгo (7.x|,|9|.7 p.) тa зaвели
свoю дrспoтичнy диктaтypy з oсiпкoм y Moсквi. У Мoскoвщинi
зaпанyвaB тoдi великиll нелaД i зaкoлoт. Укpaiнськa IJ.снтpaль-
нa Pадa, бaжaючи вiдмеxyвaти Укpaiнy вiд тoгo }roскoвськo-
бoльrцевицькoгo хaoсy' свoiм III Унiвеpсaлoм (20.хI.1917 р.)
пpoгoлoсилa Укpaiнськy .[epх<авy, a сaме: Укpaiнськy Hаpoлнy
Peспyблiкy. oднaк, бyлo зaзнauеHo' щo Укpaiнськa Hаpoлнa Pес.
rфлiкa paдa..пoмoгти всiЙ Poсii, щоб yся рспyблiкa pосiЙськa
стaлa флеpaцiею (спiлкoю) piвниx i вiльннx нарoпiв''.

Aлe пpo якyсь piвнiсть чи вiльнiсть нapoДiв - нiкoли нaвiть
i нe пyмали иoскoвськoбoльuleвицькi iмпеpiялiсти. Boни зapаз
)ке вI{сJIаJIи нa Укpaiнy свoiх агiтaтopiв, шб бyкryвaли укpaiнсь.
киfi нapoд прти свoсi yкpaiнськoi Bлaди. A в дpyгiR пoлoвинi
гPУдня l9l7 p. вoни Bисл.UIи своi нсpвонi пoлчищa нa пiдбiЙ
Укpaiни. Пoчa.лaся вiЙнa Укpaiни з iмпеpiялiстичнoю бoльlде-
вицькoю Moсквoю. B пеpшlifi пoлoвинi ciчня l9l8 p. мoскoвськo.
бoльlшериЦькa нaвzula сyнyЛirсь yх(е в нaпpямi нa КиЬ...

I mлi Укpaiiнсысa [.[еrпpальнa Paдa пpoгoлoсилa свiЙ lV Унi-
веpсaл 22 ciчня l9l8 p.' спoвiIцalочи:
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..BIДни[II yKPAIнсЬKA нAPoД}IA PЕсIтyБлIкA стAr
сAМOсTIЙнOЮ, tII BIД KoГo нЕ зAлЕ)KIloЮ, вIлЬtIoIo,
сyвЕPЕHнoЮ ДЕPхиBoю yKPAItIсЬКoгo }IAPo.Цy''.

.[aлi УнiвеpсaJl зaклI{кaв yкpaiнськиЙ нapoд вести pirшyнy
вiЙнy з мoскoBсЬкo-бoльrцевицьким iмпеpiялiзмoм.

Пoчaлaся Baжкa Й зaтяxнa бopoтьбa. Hезaбapoм вклloчи.
Лaсь y неi i Гaличинa. Koли 19:кoвтня l9l8 p. yгвopилaсь Ук-
paiнськa Haцioнaльнa Paдa, a l листoпaдa l9l8 p. стaЛa вoнa
влaдoю Caмoстifiнoi Укpaiнськoi,[еp;сaви в Гaлининi, тo чеpез
двa мiсяцi yкpaiнськi уpЯД|l виpiurили з' €днaти oбидвi Ук-
pаiнськi ,[еpxaви B oднy Укpaiнськy Hapoднy Pеспyблiкy. I.[е
з'rднaння пpoгoлolшенo вpoчистo нa мaЙдaнi св. Cофii в Kиевi
22 ciчня l9l9 p. Ha всi пpoстopи Укpаiни пpoгoмoнiла paдiснa
блaгoвiсть: ..вIДниHI Bo€.цинo зЛиBAюTЬся сTOPIЧ.
ЧяМи OДIPBAнI oДHA вIд oДнol ЧAсгиtIи €динoI
yКPAItlи''.

Taк Укpaiнa y вoгнi рвoлюцii i визвoльнoi свoсi бopoтьби в
|9|7-|9|9 pp. знaЙшлa зaгyблrнi y стopiняяx невoлi тpи свoi
нaЙвищi iдеi, тiснo Й неpoзpивнo пoв'язaнi мiхс сoбoю: ,[еp:*taв-
нiсть, CaмoстiЙнiсть i Coбopнiсть. Bони визнaчaЮтЬ нaЙвищy
метy сЬoГoднilшнix i пpиЙдеrшнiх пoкoлiнь нapoдy yкpaiнськoгo:
зa всякy цiнy кpoви Й хrиття здoбyти i втpимaти УКPAIIIсЬ.
KУ сAМoсгIЙнy сoБoPHy ДЕPжAвy.

M.K

yIeAiiнсЬI(I TЕPМOIILПI -
BIIшIOс.]IABIII кPyти

2425 poкiь тoмy стaлaсь y пaвнiЙ Грuii тaкa пoдiя, щo
свoiм геpoЙствoм i пoсвятoю ще fi дoсi нapye всi нapoДи i стaс
пpиклaдoм тoгo' як тpебa любити свiЙ PiдниЛ КpaЙ.

Iмпеpiялiстич}ra влaдa тoдituньoi Пеpсii, зaгapбaвrши всi знa-
нi тoдi кpaiни в Aзii i Aфpиui' зaбaх<aлa пoцIиpити свoe пaнy-
вaння Й нa Евpoпy. 3 тiею метoю пеpськиЙ тиparr Ксеpкс ви-
pyцIllв iз величезнoю apмieю нa пiдбiЙ Гpецii. Ta нa шляxy Дo
сеpeдинl' Гpeuii зyстpiв вiн неДoстyпнi гopи. oдин бyв тiльки
вyзькиЙ пpoxiд мirrt гopaми Й }topем, щo зBaвся Tepмoпiлi (..гa-
pяvi вopoтa''). I тyт дo oбopoнlt Piднoгo Кpaю стaв спaPтaнсЬ.
киЙ коpoль Леoнiд iз 300 свoiми лицapями. Ta знаfitцoвся свiЙ
тaки зеIилячoк' пpоклятиЙ iстopiею зpaдник Ефiяльт, якиЙ зa.

вiв тyДи вopoгiв нa свoiх. 3aскoчeнi спapтaнцi бopoлися дyхсe
зaBзятo, пoки всi 300 нr }raкЛaли тaрr гoЛoвaрrи.

Cтaлoся цe 480 poкy дo нapoд)кrння Хpистa.
Ha мiсцi тoгo геpoiuнoгo Bчинкy пoтiм пoстaBилtl гpeки

пal.{'ятtlик iз нaписoм: ..Мaндpiвникy, як пpиЙдeш дo спapти,

скa)ки' що II{II тyт пoлягЛи, вipнi зaкoнaм свосi деpхсaви''.
27 poкiв тoмy стaЛaсь в Укpaiнi пoдiбнa пoдiя, тiльки щe

бiльru геpofiськa тa Й з yвaги нa сaмих геpoiв тaки безпpик.
ладнa в iстopii всiх чaсiв i всix нapoдiв.

Koли Укpaiнськa l.[ентpaльнa Paдa пpoгoЛoсилa в Kиевi

Четвepтим Унiверaлoм ьiд22 сiчня l9l8 poкy CaмoстiЙнiсть

Укpаiнcькoi !еpхкaви, iмпеpiялiстичIla мoскoвськo{ольrшевицькa
влaдa в)кe RИcЛaлa бyлa свoi пoЛчищa нa пiдбifi Укpaiни. Boни

вдepлися нa Лiвoбеpеx:кя i зa дoпol{oгoю Halциx тaки зrмлЯ.

кiв-зpa.Цникiв сyнyлись y)ке нa Kиiв. Укpaiнськi чaстини бopo-

Лncя Нa Лiвoберх<л<i, тим тo в Kиrвi влaснoгo вiЙськa мaЙxсе

не бyлo. I тoдi нa обopoнy стoлицi тiльки щo ствopеIroi Ук.

paiнськoi Hapoпнoi Pеспублiки пirцли дoбpoвiльцямt{ мoлo-

денькi хлoпцi, нaвiть чoтиpнaдцятиpiuнi. Чyете? - Пirшли yк-

paiнськi дiти... CтyДенти Kиiвськoгo Унiвеpситетy iм. св. Bo.

лoдиtчиpa Й yннi пеpruoi yкpaiнськoi Kиpилo-Метoдiiвськoi гiм-

нaзii в Киевi ствopили з сrбr CтyДентськиЙ Кypiнь пiд пpoвo.

дorvl сoтникa oмельченкa. Bсiх ix paзoм булo -.Ipистa.
Пpoщaлися з tlиIvrи мaтеpi i сесщи - piпнi fi неpiднi, бo бyли

,rlirк ними дpyзi i з пoдuUIЬllIих yкpaiнськиx земrЛь, мixс ними Й

дiти Гaличини. I всi вoнt{ з пiснями нa yсТax i зaвзяттям y

сepцяx пoiхaлI{ нa бiЙ - смiливi тa бaдьopi.
CryдентськиЙ Kypiнь мaв обopoняти зaлiзниvнy стaнцiю

Kpyти, нa пiвнiчниЙ сxiд вiд Kиевa. [o Kpyт сaме вiдсryпили

бyли з-пiп Бaхмaчa pеulтки poзбитoi сoтнi юнaкiв Kиiвськoi

BiЙськoвoi LЦкoли. Harui обopoнцi зaлягли в oкoпaх: пpaвopyч

зaлiзничнoгo шЛяxy - юнaки BiЙськoвoi Шкoли, лiвopyн -

CryДентськиЙ Kypiнь. Ha них нaстyпaЛI{ б000 петpoгpaДськиx i

мocкoBських зafi дiв-vеpвoнoгвapДiЙЦiв.
Пoчaвся стpaшниЙ бiЙ. Harцi тpимaлисЯ мiцнo Й кoсилt{

лaвy зa Лaвoю п'яниx мaтpoсiв. У нarших нe стaЛo нaбoiв...

Мaтpoси пirцли нa ц!тt{ки, пpиMyсt{ли юнaкiв BiЙськoвoi [Цкo-

ли вiдстyпити Й oтoчили CтyДентськиЙ Kypiнь. Harui геpoi ки-

ttyЛись в oстaннЮ aтaкy, бtlлlцcь дo (rcтaнньoгo вiдДиxy Й -

пoлягЛи всi дo oднoгo нa пoлi неpiвнoi битви... Cтaлoся це
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29 ciчня l9l8 poку. Бyв це oдrrн з нaЙбiльцrиx Лицapських yч-
инкiв, щo виЯвилисЯ в часи yкpaiнськoi визвoльнoi бopотьби.

Кoли вepнyлaся yкpаiнськa влaдa дo свoсi стoлнцi, бyлo
зiбpaнo нa кpyтянськoму побoевищi тiлa ГеpoiB, пepевезенo iх
дo Kи€ва тa 19 берзня |9|8 p. пoхoвilнo нa Дrp)кaBнI{Й кorшт нa
Aскoльдoвoмy цBl{нтapi y бpaтнiЙ мoгилi. Ta пaм'ятникa з
нaписoм нa цiЙ великiЙ мoгилi - }rr}ra€... I тiльки }(иBoтвopнa
Кpoв Геpoiв з-пiд вiчнoсЛaвниx Кpyт poзплиBласЬ yл<e пo всiЙ
Укpaiнi, всяклa глибoкo в ii нopнoзеМ, Щoб незaбаpом святиIvl
вoГнем yсrl{aрoДнoГo пoBстaI{Hя пpoти вopoгiв HaПИcaTЦ oдвiч-
ниЙ 3aкoн 3емлi Укpaiнськoi: CAМOсTIЙнIсTЬ уКPAIнсЬ-
KoI дЕPХABи!

M.K

3A чЕсIЬ зA }(иTTя!

Cталiнськo-гiтлеpiвськi iмпеpiялiсTи, poзпzulивlllи сЬoгoд-
нituню вillнy, гpубo перкpеслЮЮтЬ i тoпнyть пpaвo yкpaiнсь-
кoгo нapoдy нa життЯ. Oкyпaнт-зaгaфник iз гiтлеpiвським Тa
мoскoBсЬкo-бoльшeвицьким oбличчЯм нaстyПa€ нapr lra гop-
ЛЯнкy i пpиклaдar бaгнeт дo гpyдrtt. Biдкpивaються все нoвi
в'язницi, poстyтЬ u.lибеницi, ЛунaЮТь poзстpiли, крики кaТo.
вaниx. Cтoять пo стaнцiяx дoBгi еrЦеJIoни зi зaбитиМи нaгЛyxo
вiкнaми, спpямовaнi нa Cxiд i Заxiд. Гyляють пo сеЛaх загoни
зaпaМopoЧениx сaМoГoнoм сталiнських CC-iв, .. iстрбiто;leЙ'',

aвтoМaтt lикlв.

oкупант пoсТaвив сoбi зa },rету: знищити в укpaiнсЬкoМy нa-
poДi пpaгttеннЯ дo вoлl, пiдкopити нapoд Тсpopoм, гoЛoдoм' a
якlIIo все-тaки дoсягнrнi нaслiдки булyть не задoвiльнi, _ ви-
гyбити нapoд в Тюpмax' нa шибеницяx, poзстpiлaми' гoЛoдoм,
нa непoсиЛьних poбoтax, нa пеpсдoвих лiнiяx фpoнтiв. Bигy-
бити, вдapяЮчи пo Bсьo}ty бorздaтнoмy нoлoвiнoмy слементoвi,
пo ltсiнкax i дiтях.

Пеpед yкpaiнським }IapoдoМ сТru]o пиТан}lЯ: скopитисЯ нaкa-
зa}r oкупaнтa' сJlyxtlЯнo всyнyти lltию в пpигoТoвЛенe ниIvl яp-
мo' ДoбpoвiлЬtlo згoдитucя бутн гнoем lloгo yспixiв? Дoбpo-
вiльно, пoкipнo сaМoмy сoбi i свoiм lraщaдкaМ кoпaТи мoгилy?
Чи, мo:кe, е Ще iнцrиЙ шлЯx' е цlе iнrциЙ виxiд?

I вopухнувся )киттrвиЙ iнстинк.г сaМoзбеpежrннЯ нapoдy.
зaгoвopилa llогo честь, вiдiзвaлaся сЛaвнa геpoivнa тpaдицiя.

нapoД кинув глибокo iнстинктивне' нeпoкipне, тpадифЙне: Hi!

He зaпpягти нaс нi гiтлepiвськoмy, нi стaлiнськo}ry oкyпal{-
тoвi y свoе яpмo! Hr тorггaти Йoмy нaruoi Boлi, I{e глyмитися
Roмy нaд н2rrroю чeстю!

Пpaгнення дo вoлi i сaмoстiЙнoстt{' висoкa нapoднa честь'
щo tIе дoпyстить нaд сoбoю гЛyмl{тися' вipнiсть зaпoBiтa}t
пpедкiв зpoдиЛl{ нaс, yкpaiнських пoвстaнцiв' зpoДили наtIIy
Укpaiнськy Пoвстaннy Apмiю.

Biдняв y вopoгa збpoю i взяв ii в свoi pyки yкpaiнськиЙ
сeляIltП{' poбiтник' iнтелiгент. Bзяв брю, Щoб бopoнити свoю
честь i )t(иття.

Зi збpoсю в pyкaх нaryе вiн i б'r. Чaтyе скpiзь: пo тeМниx
лiсaх i poзлoгIrx стrпaх' нa веpxiв'яx гip i пo глибoких пpo.
вaJIляx' в мiстax i пo селax, внoчi i вдень.

Чaryсмo i нaслyхyемo: Haглo пoвстar кopoткa псpсстpiлкa.
Б'loть iз aвтoмaтiв, з пiстoлiв. .(oвiдyемoся: пoвiдoмлене нквд
нaскoчt{лo нa зв'язкoвy хaтy i зааpешryвaлo 5-ьoх дpyзiB -
членiв oУH. Ix вiдпpaвляють пiд сrrль}Ioю oxopoнoЮ B тюpмy.
Ми знaeмo: нarц святиA oбoв'язoк iх вiдбити. I{е ж бo вopoг
)кенe нa смrpть нafiкpaЩиx з нaс, якi пoклялися ..3пoбyти Ук-

рiнськy .(еpx<aвy aбо згинути в бopoтьбi зa Hеi!''...
Haслyхyeмo: зaxpиплi вигyки, бpyпнa лa!жa чyжoЮ, нrнa.

висt{oю lt{oвoю' тyт i там пoстpiли' зofiк, втoмлениЙ, неpiвниЙ
кpoк пo poзмoклifi Дopoзi дeсяткiв, мo)t(е' сoтеtlь людських нiг.
.[oвгoю B:UIкoю жrI{е чеpвoниЙ oкyпaнт мобiлiзoвaних нa пe-
peдoBy лiнiю. 3aвтpa вoни встелЯтиt'tyть фpонти свoiми тpу.
пaми... 3aвтpa веpтaтиМyться вoни дoдoмy нещaсними кa.lIi-
кallи... 3a щo? B iм'я чoгo мaЮть вoни тepпiтИ paн.Ц' нaKлaДarИ'
гoлoвaми? Чи мoх<нa гинyти зa нaЙбiльrцoгo свoгo кaта? Хiбa
)I( мo)l(нa дoпyстити дo тoгo' щoб нa нaцIиx тpyпax нallлЮ.
тiшиЙ rraцI вopoг бyпyвaв свoЮ пepемoгy, якa дЛя нaс oзнaчae
лиIIlе сI{еpть? Hе лoпyстить дo тaкoгo злoч!rнy, не дonустlrть
дo тaкoi гaньби yкpaiнськиЙ пoвстанець!

Чaтyeмo i бaчимo: стoвп ди}'y i вoгню б'с в небo звiдти, дe
стoiть селo. .(oвкpyги гyстa стpiлянинa, кpик i лa!кa пoгpoр{-
никiв, лe}rент )(iнoк, плaч дiтеЙ... Щo це? Пеклo нa землi? Це
..KapaтольниЙ aтpяд'' пoчaв свoю щoденrry злoчинy poбoтy. l
xтo )к спoкifiнo мoхсe дивитись нa тaке дl{кyнствo? Хiбa x<
спoкiЙнo мoх(r дивитисЬ юI{aк, як зapoслиЙ чrкiст пpиклaдoМ
aBтor,taтa pозтpoщI{в гoлoвy Йoгo бaтькoвi aбo в пpyгoмy мiсui
бaгнетoм викoлЮ€ бpaтoвi oнi, виpiзyе язИr.a? Хтo х< мoxсе
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дoзвoлити бeзкapнo кидaти y вoгotlь tlеlYloвлят, гвaлryвaти
л<iнoк i матерЙ, виpiзyвaти iм гpyли?

Ми, yкpaiнськi пoвcтaнцi, клянrмoся пеpeд yсiм yкpаiнсь-
киМ нapoдoм:

Hе пoхсaлiемo нi свoei кpoви' нi :киття, щoб бopoнити )t(}lт-
тя нaшI{x бaтькiв i мaтерЙ, нaцIиx хкiнoк i дiтelt!

Гiднo мстититrмo oкyпaнтal{ зa всi кpивди, зaпoдiянi нa-
цIo}ry нapoдoвi! Бyдeмo пpoдoыкyвaти нaш.ry збpoЙнy бopoтьбy
6)rс дo здoбyтгя Укpaiнськoi CaмoстiЙнoi Coбopнoi ,[еpxави!

C. Boa

IIAIIA.ц пoBсTAIrчoПo BIДДJIy
HA BoPo)с oБ'eкTи

Пoвстанчиli вiддiл y бopoтьбi з oкyпaнтo}' пoвинен якнafi-
цtllptllе викopистoвyвaти мoМснт неспoдiванки i бити вopoгa
тaм i в тaкиЙ чaс' де ll кoли вiн цьoгo нaЙменrше спoдiвaеться.
oдним з видiв бoю, в якiм мox<e бyти дyx<r дoбре виKopис-
тaнп|t мoмeнт неспoдiвaнки, e напaд нa вopoх<i oб'екти. Пpед-
мeтoм нaпaдy мo)|(yть бyти вopo:кi зaлoги, бaзи пoстaнання,
oб'eкти кoмyнiкацii, мiсця тpимaння в'язнiв. Haпaди мo:l<yть
мaти нa метi зпoбyття неoбхi.цниx матеpiялiв, знищеHнЯ вopo-
хoi зaлoги, pyЙнyвaнIrя пrвниx oб'ектiв, звiльнення в'язнiв.
Hапaд мoхсе бyти yспiшrним лиulе пpи стapaннiЙ пiдгoтoвцi.
HeпiдгoтoвлениЙ нaпaд вeде дo зaйвих втpaт тa дoсl{ть чaстo -
дo пopaзoк.

Ko.x<сн Ф'скт, нa якии пляl{yеться напaД' пoвиtlе}t бyти нa.
с:ltvtпеPед дфpе poзвiдaниЙ. Якщo нaпaд плянyrтъся нa oб'ект y
rraселeшoмy пунктi, тpебa якнafiкpaще oзнaЙo}'итt|сь iз плянoм
населенoгo пyнкry' poзтaшyвaBrrям y Eьolt{y.вyлnць' oкprмиx
бyДинкiв, poзтaцIyвaн}Iяt{ вopo)киx oб'eктiв. При напaдi нa
вopoжy з:UIoгy тpeбa poзвiдaти зaгaJlЬlly vисельнiсть залoги, ii
poзмiщення, a тaкo)t( poзмiщення стаptIJин та вopo;<oi адмi-
нiстpaцii в piзниx мiсцях нaсeленoгo пy}|ктy, oзбpoeння вopогa.
пopядoк викoнyвaн}|я слyxсби вдень i внoчi, сKлaд тa силy
вopoxсoгo зaбезпeчення' пopядoк тa чaс змiни вapт, стiЙoк, пo-
pядoк та tllлях pyxy сте)к. Якщo нaпад гoтyeтЬся нa oб'eкт,
ЯкиЙ oxopoнЯ€ться Bopoгoмt неoбxiднo дoклaднo poзвiдaти
системy oбopoни вoPoгot{ oб'ектy нaпaдy: urтyннi тa пpиpoднi
пepецIкoди, poзтaцIyвaння вoгневиx зacoбiв, системy вoгнlo'

poзтaшyвaння oкoпiв' xoдiв спoлyчeння' пiдгoтoвкy oкpеlr{их
бyДинкiв для oбopoни. 3веpнyти yвaгy - деpeв'янi ни мypoвaнi
вci буДинки' ч}l € вiкoнницi нa вiкнax, лЬoxt|' дe вopoг }roжe
бopoнитися.

Tрбa yвокнo вивчитll непoмiтнi пiдхoди Дo oб'екry нaпaдy,
мoхtлнвiсть пpoxoдy тaм, звiдки вopoг нaЙменIIJе цьoгo спoдi-
вa€ться (piнкa, бaгнo).

Hеoбхiднo вpaxyвaти мoxсливicть дoпolloги сyсiднiх вopo-
xсиx зaлoг тill зaлoзi, нa якy бyДe напaД. Тoмy пoтpiбнo poзвi-
дати пpo силll цих заЛoг' ix oзбpoснняt тpaнспopтнi зaсoби,
щoб визнaчtfти чaс' нa якиЙ вoни встигI{yть пpибyти дo мiсцЯ
нaпaдy, тa вiдпoвiднo poзплянyвaти зaб€зпeчення нaпaдy. Пoт-
piбнo тaкoж зaв:l<ди пa}l'ятaти пpo неoбxiднiсть пpoвipeння
вiдoмoстеЙ, злoбyтиx poзвiдкoю, бo сepeд ниx мoя(e бyти певнa
чaстиHa Hепpaвдивиx.

Ha oсйoвi зДoбyтиx вiдoмoстеЙ poзпляtloвy€тьсЯ сaм нaпaд.
3вичaЁнo вiддiл poзтaцIoвyeться нa певнiЙ вiддaлi вiд oб'eктy
нaпaдy, i тoмy пoтpiбнo визнaчити чaс вимapшy, час пеpемap-
шy' a такo:к дopoгy мapшy, спoсiб yгpyпyвaнrrя вiлпiлy пiд чaс
мapшy' зaбrзпeчення, yмoвнi сигнaли тa знaки нa чaс мapшy.
Дopoгa мapшy пoвин}Ia виключaти мo:rсливiсть зyстpiнi з вopo-
гoм' a тaкo)t( пo l'toжливoстi з цивiльними oсoбaми.

Пoвиннo бyти дoбpe oбмipкoвaнe мiсuе lштypмoвoi пiдстaви,
тoбтo мiсцe, де вiддiл зoсеpед)t(y€ться безпoсepеднЬo дo нaпa-
дУ. .Це мiсце пoвинrro бyти пo мo)кJlltвoстi якнaЙбли)t(че дo
oб'eкry нaпaдy' aJIе нr тaк близькo, щoб вopoг мiг викpити вiд-
дiл пiд .raс пepебувaння Йoгo }ra штypмoвiЙ пiдстaвi. Hеoбxiднo
poзплянyвaти спoсiб забезпечeннЯ }ra штyp}roвiЙ пiдстaвi.

3aлеxнo вiд oб'екry напaДУ тa сили вopoгa пpизнaчarться
сиJIн yдapнoгo вiддiлy, чaс i спoсiб yдapy, спoсiб y)tмття вoг.
невих засoбiв ФзпoсeрДньo пepед yдapoм i пiд чaс yдаpy, спoсiб
згpoмаджyвання зпoб5пoгo мaтepiяlry i пoлoнениx, спoсiб нищен.
ня мaтеpiялy та знaPяддЯ, щo fioгo не мo)t(нa бyлe зaбpати.
Bизнaчaсться cLlлa вiддiлiв, щo забrзпечaтъ нaпaд' мiсцe слyхtби.
Ч8C; KoЛH I{aють вiдiltпl вiд вiддiлy, кoли fi кyДи веpщmaся, якi
мaк)ть вI{кoнaпt зttищеtlt|я' якi дo цьoгo взятlt зlIФяДдя, чaс IIе-
pевсден}lя знI{щеHь (перднaснi знищeння пoбiльlшyють вopo:rсy
вyЙнicть). Koмaндиp вiддiлУ визнaчae силy peзеpвoвoгo вiддiлy,
перпбaкyвшlе Йoмy зaвд€ltlня, мiсцe слyжби (звинaЙнo tIа tшт)Р
мoвiЙ пiдставi), знак пoчaткy бoю рзеpвовим вiддiлoм.
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Tpeбa пoбр oбмipкyвати poзпiзнaвниЙ знaк тa бofioвy клич-
кУ' Щб y замiIшaннi 66ю giцttiзнити влaснi гpyпи вiд вopoх<иx.
Пoтpiбнo дoклaдI{o первiplтти, щoб кoх<ен yчаснt{к нaпaДУ
знав yсi знaKи та кличKy. Пoщiбнo стapaннo poзплянyвати спo-
сiб вiдipвaння вiд вopoгa' хтo i яким чинolvt зaбезпevyс це вiдip-
Baння. Koмaндиp вiддiлy, щo бyдe poбити нaпaД' визI{aчae
пеptllе мiсце збipк|/|, Яr.ИM звичaЙнo € штypмoвa пiдстaвa. Ha
пepшoмy мiсцi бipки }raдaeться дoпott{oгa paнеtlиIt{' yпopядкo-
вyeться пoлotlениx' здoбич тoщo.

Tpебa перДбavнти Дpyге мiсце збipки нa Bипaдoк poзпo-
poцIення вiддiлy, a тaкo)t( для тoгo' щoб дoлyнились тi, щo не
встI{глIl абo нe мoглll пpибyти нa пеpцIe мiсцe збipки. .[pyге
мiсце збipки пoвt{ннo бyти всiм дoбpr 3нaне, пoдaлi вiд вopoгa.

Bсi цi питal{няl з якt{x склaдarтьсЯ плян нaпaдy, пoвиннi
бyти дoбpе oбмipкoвaнi кoМaнд]tPoм нaпaдаючoгo вiддiлy зaз.
дaлeгiдь i нa oснoвi цьoгo видaнi вiдпoвiднi poзпopяджeння
вiдпoвiдним кoмaндиpaм. Tpебa твеpдo пaм'ятaти, Щo yспix
нaпаДУ пoлягaс в lloгo неспoдiванoстi. Toмy всю пiдгoтoвKy дo
нaпaдy' oсoбливo poзвiдкy' тpебa вести якнаfiбiльtш пoтaЙнo,
непoмiтнo для вopoгa, щoб цим нe пoсилити ltoгo нyЙнoсти.
Тpeбa нaмaгaтись' щoб пpo пiдгoтoвкy нaпадy знaлo якнaЙ-
мeнцtе людеЙ.

PoзплянyвaвцIи нaпа.ц' дaвrши вiдпoвiднi нaкaзи тa рoзпo-
pяд)кенI{я пiдлеглим кoмal{дt{pам' кoмal{дI{p вiддiлy пoBинrн
oбoв'язкoвo первipити, чи зrtaютЬ Йoгo пiдлеглi свoi oбoв'яз-
ки, бo вiд цьoгo в знaчнiЙ мipi зaле:rtить yспix l{aпaдy.

HaЙкpaщa пopa для нaпaдy - тeмнa нiч, пiд час великoi
xypтoвиI{t{, дoщy тolцo. Час для нaпaдy - пo l2.тiЙ гoдинi,
кoли нa вopo)ке зaбезпечeння нaпaдae нallбiльura сoнливiсть.
зменlltyеться яyfiнiсть. Aле неoбхiднo poзpaxoвyвати чaс Ha.
пaдy тaк, щoб зa тeмpяBи мoх(нa бyлo вiлipвaтиcя вiД вopoгa тa
непoмiтнo зникrryти. Якulo ДoтягHе нaпaд дo яс}Ioгo paнкy, тo
це дoпoмoжe вoргoвi перслiдyвaти пoвстaнчиЙ вiддiл.

,[o ruтypмoвoi пiдстaви вiддiл пoсyвaeться тиxo' зiмкнениЙ,
з близьким зaбезпечeнням' дoтpиlvtyючись якнaЙсyвopiшoi мap.
uroвoi диcциплiни. Кoмандиp вiддiлy Йдe пpи чoлoвiм зaбез-
печеннi.

Пo дoсягнeннi tштypмoвoi пiдстaви неoбxiднo зaхoвaти вiд.
дiл вiд вopo)кoгo спoстеpiгaння. l\aти вiддiлoвi кopoткиЙ спo.
чи}roк. Hегаllнo пo пpихo,Цi вiддiлy трба забезпе.rити ruтypмoвi

пiдстaви тa вислaти дaльшi зaфзпrчення, якщo цьoгo не бyлo
зpoбленo paнiше. дбpr бyлo б дoпoвнIlти нa шгrypмoвiЙ пiдстaвi
вiдoмoстi poзвiдки, aJIe цe трбa poбнти тat(, щoб нe пoсилt{ти
vyЙнoсти вopогa. Якщo poзвiдкa B oстaннiЙ мoмerгг }roхtе пo.
силити чyЙIriстЬ вopога' кpаще ii за.гllдцити, oбме:кyючtiсЬ дo
дatrиx, oдеpжarrиx вiд влaснoi тa мiсцевоi pфвiдки, кoли тaкa e.

ЯкЩo плянyeться взяття здoбичi, зi tштypмoвoi пiдcтaви нa-
в'язyються зв'Язки з Baлкoю. Baлкy тpебa opгaнiзyвaти тa
пiдтягнyти дo мiсця нaпaдy в oстаннifi мoмetrг' бo пеpеднacнe ii
пpибyття легкo мo,кr Bикpити пiдгoтoвлeниlt нaпaд. Якщo
rraстyпилtt якiсь змiни в пepеДба.ryвaнiм плянi в зв'язкy з дe
пoBнeнням poзвiдувaння, нa цtrypмoвiЙ пiдстaвi дaються кiн-

цсвi рзпopядxенI|я. Ha шrypмoвiЙ пiдcтaвi нaмaгaтися рбити
якнaЙмeнIде lшyмy тa pyxy, fu це мo)кr п(ю}lлити vyЙнiсть
Bopoгa i врulтi викpити плянoвarrиЙ нaпaд. Biд rцryPмoвoi
пiдстaвн дo oб'скry нaпaдy вiддiл пpoсyвaсться якнaЙoбеpеlс.
нilше, y фopмi oберxнoгo пiдкpaдaнняt в випaдкy неoбxiд-
нoсти пiдпoвзzlючll дo oб'rкry нaпaдy пo-кoцIaчolv{y' без нafi-
менllloгo rшrлестy.

B цеЙ чaс, безпoсeрДньo пеpед сa}rим нaпaдoм' спецlяльнo
пiдiбpaнoю тa зaпpaBлrнoю грyпoю знищyrться вopo)I(е зaбез-
печеt|ttя llo мo)t(Ливoстi без гaJlaсy i пoсщiлiв.

Cам безпoсrprдHiЙ tlalraд пoBинен бyп'l parггoвиЙ, неспoдiвaниЙ

для вopoгa' без кpикy, з зacт(rcyвaнням всiх мo)t(Ливиx зaсoбiв

бортьби B дzl}lиx KoнKpетrrих oбстaвинaх. Гpaнaти дoбpе зaс-

тoсoByвaпl нa вopoже скyпчення (кидaти дo пpимiщень тa iнulих

забyпyвань). Пiд чaс бoртьби ворlкi скoрс,гpiлп, якi лoбр
виднi пo вогнi, зниЩувати бiчним pyкoпaшrrrr}t yдapoм' гparrатoю

чи вoгHем влaснoi бpoi. Ha пртязi всьогo бoю нe poзпopolцyватI{

вiддilry, a втpимyBати зiмкненiсть yпapнoi гpyпи.

ЯкЩo напaд poбиться нa бyДrrнoк' B якoмy мiститься вo.

po)кa залoгa' мo)t(нa Йoгo пiдпaлити, щoб цим oсвiтити вopoгa

тa oслiпити Йoгo внoчi. Koли x нaпaД pобиться нa декiлькa
бyлинкiв aбо нa цiлиЙ нaселениЙ пyнкт. тo зaбyДyвaнь нa пo-

нaткy Дii не пiдпaлювaти, бo те}'ipявa спpияr нaпaдoвi. Мoжнa

це зpобити на зaкiнчення дii, пo poзбиттi вopoгa' якщo немаe

нeбезпеки вoгневoгo пеpеслiДyвal{Ilя вopoгa. oсвiтлювaння бy

дr Kopис}lе пpи збipui пoлoнrниx i здoбичi.
Пiд чaс нaпaдy кot.,taндиp вiддiлУ мo'(е Bжllти pезеpв ,lлЯ

тaкoi мeти, як змiцненнЯ зyсиль yдарнoгo вiд.aiлy' щoб пoгли-
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бити yспix; Дo слy:кби зaбезпeчення нaпaдy' якщo з якoгoсЬ
нaпpямy € зaгpoзa бeзпoсер,ЦнЬo пepед бorм i пiд чaс бoю; дo
пoмiчниx дiЙ пpи збиpaннi пoлo}Iениx i здoбичi; дo зaбезпе-
чeння вiдвopoтy вiддiлy пo пеpеведенiм напaдi. 3нapяддя Й мa.
тсpiяли, якi не мoхнa зaб*raти, знrrщyeться.

Здoбyтиfi мaтеpiял тa пoлoненi збиpaються в певI{oмy пyн-
ктi. Пoлoнениx мoжнa oбтяxсlгги здсбyтими мaтеpiялaми, нa-
кaзaвцIи iм зняти вepхнiЙ oдяг, щoб y темpявi tvto)к}ra бyлo iх
вiдpiзнити. Пpи нaпaдi нa вopo>tсi oб'rкти в мiстax неoбхiднo
дoтpимyвaтись тaких дoдaткoвих зaсaд. He зaJlе)l(нo вiд зaбез-
пlчень' вистaвЛе}Iиx y нaпpямi зaгpo)t(еньt зaBх(ди зaстoсo.
вyвaти безпoсеpeднi зaбезпечення мiсця дii. Pезеpвoвиfi вiддiл
тpимaтIr нeдaJlекo мiсця нaпaдy з гoтoвiстЮ вжитt{ Йoгo в
спецiяльнo зaгpoзливiм нaпpямi. Hеoбxiднo зaбезпeчити дopoгy
вiдвopoтy, зaлI{шIaючI{ пpи вxoпi дo мiста сt{льнy сте)кy з зaв-
дaнняtи здеp)кaти цe мiсце дo пpиxoдy влaснoгo вiддiлy.

Якщo сили вiддiлy ще дoзвoЛяютьl зaсТoсyвaти деtvtoнстpy-
вання в iнtцiм мiсцi, щoб зв'язaти тaм вopoгa i вiпвepнyти yвaiy
вiд мiсця гoлoвнoгo зyсиллЯ. Пpи yдapi нa кaсapнi зaбсзпeчити
вoгнeм всi вхoди тa вiкнa. Якщo r бpaк сил для piвнovaснoгo
yдapy нa всi кaсapнянi зaбyпyвaння' тo тpебa нaмaгaтисЯ tIе
PoзДPiбнювaТись, a Bдapити цiлiстю нa гoлoвниЙ бyдинoк, iзo-
ЛЮЮчись вiД pец.lти бyдинкiв вoг}tевиtvl зaбезпеченням. Кoли
нaпaд пЛя}IyеTЬсЯ нa дoвruиЙ чaс, тo мiсце нaпaдy тpебa iзo-
лЮвaти ЩryчнI{М зaгopoд)кеIrням (бapикaди з вoзiв' пapкaнiв i
т.п.). Iзo.llяцiя бapнкaaaми бyДе неoбxiДнa нaвiть пpи кopоткil,t
дii, якщo вoрoг lr,ta€ пaнцеpoвoзl{. Hеoбхiднo na"'"'i'и njo .'"-
щеннЯ свiтлoвих та телефoнiнниx дpoтiв. a якцIo мaelцo вiдпo-
вiднi сили, тo знищити слектpoBt{Ю тa телефoнiвнy центpaлю.

Якщo метoю нaпaдy € здoбyтТя мaтеpiялiв. тo трбa дбattливo
oпpaцЮвilти спp:lвy пеpеBoзoвиx засoбiв, якi трбa тpимaти пoда.пi
в чaс пеptшoгo yдapy i пiдтягaти пapтiями, кoли мaтеpi ял буДe
вх<е гoтoвиЙ дo нaвaнтzDкення. Ha випaдoк y)киття здбyТих aвT.,
пpигoтyвaти зaздaпегiдь вЛaсI{их ruoфеpiв aбo стеpopизyвaти
вopo)киx. Biдби-гиx пoЛoнених тa в'язнiв. звичafi}ro схиЛьних дo
пaнiки в тaкoгo poдy дiяx' деpжaти скyпчеI{o пiд кoнвorм aж
Дo пpиб5гггя в безпечне мiсце. Чaстинy вiдбитих в'язнiв мoжнa
oбpoi1и здoбyтoЮ збporю, пpизнaчaючи iм енсpгiЙнoгo кolvraн-
диpa. !ля xвоpиx перДбaнити пeрвoзoвi засoби тa xapн, якиЙ
трбa видaти }Ia дPyгolvty мiсцi бipки.

Biдipвaння вiд вopoгnI{a випaдoк пoтpeби пoпеpeдити кiль-
кapaзoвим знaкbм ..кiнець дii!'' Якщo вopoгa в цiлoстi нe пo.
битo, a лиrце Йoгo чaстинa oxoплrнa мiсцем нaпaдy' тo вiдip.
вarrня неoбхiднo пoпepедити сильtlим кpiсoвим тa скopoстpiль.
llим вoгнем i гpaнaтaми.

Пpи вiдсryпi вiдxoдить спoчaткy пepeдн€ зaбeзпeчeння, пo-
тiм paненi, здoбич, пoлoненi пiд кoнвoeм, oснoвниЙ вiддiл,
задне зaбезпoчення.

Ha пеpruiм мiсцi збipки вiддiл yпopЯдкoвyсться' пеpевi-
pя€ться збpoя, aмyнiфя, пiсля чoгo вiддiл вiдмapшoвy€ lra дpy-
ге мiсцe збipки. Tyт, вiдпoвiднo зaбезпeчивlllисЬ' дa€тЬся кo:
poткиЙ вiДпoчинoк тa Bичикy€ться нa спiзнених.

Пopуtнuк B . a

3 твop.roспr yкpaiнсьtоiх пoв(тaшlЬ

BшAй, CyBoPиIi, гoРшй JПс
Biтай, сщopиЙ, гopпиЙ лiс ХoлoднпЙ кpiс - нaЙкpаlllиЙ бpaт,
B зеленiЙ, свiх<iЙ тiнi! Кoлибa - мoв кoх:lнкa.
Чи мpiяв ти' як бyЙнo piс, [яJк пoмстa з lloнy Дo Kapпaт
Crryxкrш Укpаiнi? Чaryе пapтизанкa.
Bвссь vаp yзлiсь, гopбiв, яpyг фли-пoвстaнцi! ХaЙ ваlш хiд
Bцдав для Укpaiни... Hapoднi сyцll{ть сльoзи!...
Пoвстанцям ти - як вiplтиЁ дpyг [x]aЙ сie xax нa 3aхiд, Cхiд,
PiднitциЙ вiд рдини. Boр:кy кpoв мopoзить.

BихoвyЙ вoлЬнoсти твopЦiв, [в]iтаfi, xвилястиЙ, бyltниЙ лiс
3aвзятс пoкoлil{нЯ. B зелeнiЙ, свix<iЙ тiнi!
,[afi м'язам тyгiсть кoнаpiв, [яky хс пr пФлyгy щинiс,
llafi ;силaм мiць кopiння. Ha Cлaвy Укpaiнi!

Iаop Буmuншс

pй пoьpдTиМIB
(ОnoвiОання)

.,Пoдpyx<ились _ як Cтеп з Biтpoм!'' - тaкa пpипoвiдкa
кpyжляr пo вiддiлax УПA-Пiвнiч.

Biтеp i Cтeп _ двa стpiльцi - незaбyтнi пoбpaтими. Cтеп -
сиpoтa' з-пiд Hoвoyкpaiнки. B;ке дeсять poкiв тoмy, як Йoгo

|!
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бaтькa зalr{yчилt{ в тюpмi еllкaвrдисти' a матtl з гopя пoмePлa
нa кoлгoспнifi poбoтi. Бyв вiн кoлг(rcпним пaстyxol{' a як
пprrЙцJли нiмцi i пoчаJIи лoвлю людеfi, зaлиIIIив piднe селo,
пpoЙшoв lшиpoкi стeпи Укpaiни Й пoдaвся нa Boлинь, дe сaме
тBopилисЬ псptui yкpaiнськi пoвстaнчi загoни. .Цo oднoгo з них
пpистaв наrш Cтеп i тaм зyстpiвcя вiн з Biщoм. A B[i]тep пpиЙ-
цtoв сюди зi ц.lкoли. He зaзнaв ще гipкoi дoлi, тим-тo вiн
безx<ypниЙ, вrсел}rЙ. Poзвaх<yвaв зaдyм:lнoгo Й сyмoвитoгo Cтe.
пa. Пoлюбили Boнt{ oднн oдtloгo, Й oбндвa стiЦt{ неpoзлyчннми
rlpИятeля|il|'|. Cплять пЦ oдним пoкpивa,Ioм: Cтeп свoгo нe ь{a€.
l|iляться oстaннiм, oсoбливo пиpixкaми, шo Biтpoвi чaсo}t
пpисилaс Йoгo мaти. Cтепoвi _ He}la кoмy ix пpисилaти... Biтеp
yvив Cтепa, oпoвiдaв Йoмy пpo нaшr слaвне минyле. Cтеп, мoЬ
зavapoвaниЙ, пpислyxaвся дo oпoвiдaнь Biтpa i щe бiльruе зaдy.
}'yBaвся. Cлyxaюни якoсь Biтpoвoгo oпoвiдaнIrя пpo Koзaцькe
пoбpaтимствo, спитався: ..A voмy тепep неIlta мiхс нaми тaкиx
пoбpaтимiв?'' Biтep вiдпoвiв: .. €, Cтепе, xoч так }Ie нaзиBaють
себе, oсь xoч би Mv| - я з тoбoю''. - ..A нoмy не нaзивaють? Як
e' тo т:lк i пoвиннi нaзивати!'' -..Hy, щo )t(, мoжнa називати, поб-
Paтимс Cтепе!'' _ пpoбyвaв зiDкapтyвaти сoбi Biтеp. Aлe Cтеп не
жapтyBaв. I вiдтoдi вiн не звав iнaкrше Biтpa, як тiльки _ пoб-
paтим Biтеp. I гopДився свoiм пoбpaтиIt{стBoм перл yсiм вiддiлoм
i oбдapoвyвав свoгo пoбpaтимa щс бiльtшolo пpияз}lЮ.

B oднoмy гapячoмy бoю з гiтлеplвськими xижaкaми' пеpес-
кaкyЮчи з-зa кyщa пiд близькe деpевo' Biтep якoсь дивнo
спiткнyвся i впaв. Cтеп xильцeм пiдпoвз дo ньoгo: ,.Пoбpaтиме

Biтpе! Щo з тoбoю?'' Aле Biтep нe вiдзивaвся ... ..Heвх<е''... нe
xoтiв пoвipити Cтеп. Bxoпив Biтpa, ЯK }'tiшy д}tтинy, нa pyки'
вiднiс y безпенне мiсце, блaгaв лpyзiв pятyвaти пoбpaтимa.
Пеpекoнyвали дPyзi, Щo Biтpa нixтo вx<е не вpЯry€... Biдвiз дo
мaтepi Cтeп Biтpа - спiльнo пoхoвaли синa Й пoбpaтимa. Cтеп
пoкЛявся над BiтpoвoЮ мoгилoю пolt,tститисЬ нaд вopoгaми зa
смеpть свoгo пoбpaтимa. Biтpoвa мaти' знaючи сepдeчнy вiддa.
нiсть Cтепa сBoмy сIll{oвi, нaзвалa Йoгo, сиpoтy, свoil"t сl{нo}r.

пt{pi)tкiв, щo ix тепеp щисlшaлaCrепoвi Йoгo щlбpшra мaти, вiн
не Ь. Дfuпв pЬнo нaдвoе i, poзддlo.пr oдtry пoЛoвиrry дpyзЯ}r' кaзaв:..Цe Biтрвa чaспцIа! Иoгo нeмa - з'i[хtте Bи''' a poздаloчи pешгry'
кirrчав: -..Це мoя пoлoви}tа... Aлe без Biтpa Cгеп не бyлe icгиl''...

Tyя<ив Cтеп зa Biтpoм i стapaвся y всьoмy Йoгo зaстyпaти.
Biн i в бoю висyвaвся зaвx(ди' як кoлись Biтеp, нa пеplIIе

мiсце... 3a це Й дopyчилн пiд fioгo кo}'raндy Bфiв piЙ. Пpиклaд
poиoEoгo пopивilв Дo бoю пoвстaнцiв.

Piи Biтpа - Cтeпa стpalшниЙ для всix вopoгiв Укpaiни. Taк
сaмo нещаднo б'€ вiн тепеp стaлiнськиx загaфникiв, як бив
кoлllсь гiтлеpiвських.

- ,.Taкa сaмa заPaзa! _ кaxе пpo бoльшeвикiв Cтeп. - Bи-
вrзЛи HarДy мaтip...'' A стpiльцi знaютЬ' щo Cтсп гoвopt{тЬ пpo
piпнy Biщoвy i свoю прибpaнy мaтip.

I всi стpiльцi в рю, зa пpиклaдoм Biтpa _ Cтепa, зaвели
в>ке пoбpaтимствo мixк сoбою. I тaк ствopився ..PiЙ пoбpaти.
мiв''. Biн у сoтнi нafiкpяlllиЙ. I нafiкpaщиЙ в бoяx. Taким poбить
Йoгo дyх спpaвжllьoгo пoбpaтимстBa, щo ведe iх yсiх зa oднoгo'
a кoxс}roгo зa всix.

C. Mqунuu

Б'€l\{o зAгAPБIIиKIB

(з Дiй Укpai.нськoi Пoвgгarrчoi ApмiТ)

28.v||.44. y Бистpицi (Дpoгoбицькa oбл.) сoтня УПA пiд кo-
м.l}IдyвaннЯм xopyнхtoгo P. звслa з нiмцями бiA' y якoмy Bпaлo
бiля l50 гiтлepiвцiв. 3дoбyтo 35 пiдвiд збpoi, aмyнiцii, oдягy i
xapчtв.

6.VIII.44. ця сaмa сoтня УПA звела бiЙ з нiмцями y Ясiнцi
МaсьoвiЙ (Typнaншинa), де битo 15 i взятo в пoЛol{ l20 нiмeць-
киx вoякiв, здoбyвaЮчи пpи тoмy 20 кyлеметiв, бaгaтo aмyнiцii
i 40 пiдвiд з oдягoм' xapчaми тa iнrцим вiЙcькoвим маЙнoм.

9-ll.VIII.44. кoлo с.Гoлoвськa (Jlргoбиuькa oбл.) ця сaмa
сoтня y бoях з бiльtшoвицькolo гpyпoю в силi кypеня знищиЛa
кiлькaдесят стaЛiнсЬкиx пpислyxникiв.

У сеpпнi |944 p. oдll}l з вiддiлiв УПA нa Пiдкapпaттi звiв 3.
гoдинниЙ бiи з 2000-нoю бoльtшеBицькoю гPyпoю. oкyпaнти
Bтpатили 30 вбитими(в гoмy числi oднoгo мaЙopa и oднoгo
леЙтенaнта) i мaли 7 пiдвiд paнениx. У uьoмy бoю спpaвхснiЙ
геpoiзм вt{явив сл.п. дpyг 3aeць iз CУ3, щo кiлькa paзiв пopи.
вав свiЙ piЙ лo pyкoпaцIнoгo бoю, пoки нr впaв вiд вopoxoi
кyлi з oKликoм: ...t[pyзi! Bперп! 3a Укpaiнy!''

B ссрпинi сepпня |944 p. вiддiл УПA пiд кo}'tаIulyв.lнням Х.
звiв бiЙ з eнкaвeдистilt.{и y Cтiнцi, кoлo Koлoдiвки. Bopoг втpa-
тив кoлo пiв сoтнi вбrmrми.
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l3.VIII.44. бiля с.Cеpлицi (Гopoденvинa) oдин сaмooбopoн-
ниff вiддiл зpoбив зaciдкy нa енкaвrдистiв, пiдмiнy,""." пЬpo-
гy' якoю вoни iхaли теpopизyвaти нaшi селa. Мiна вибyхлa,
знищилa aвтo Й пopaнилa кiлькox стaлiнських пoсiпaк.

l3.vпI.Zи. в с.Tyнaпи (Гoрдeннинa) в бoю з 50 eнкaзсд|,/rcтaмЦ
вiддiл УПA зницlив 8 нелюдiв, мiхс ними oдl{oгo пiдпoлкoвникa.

2|.v ПI.ц. 27 eнкare,Днстiв пpoвадили apешIтoвaниx yкpaiнсь-
ких сеЛяI{. У зaсiдцi самooбopoннoгo вiддiлy бiля с.Пicкй (Щи-
рнuинa) знищeнo мiнoю aвтo, Bбитo всiх кoнвoipiв i звiльненo
apецlтoBaниx.

28.vII|.44. бiля с.^Цiдиловa (Coкaльщинa) вiддiл C. звiв бifi з
rнкaвrдистaми. Bopoг Bтpaтив кiлькaдесят вбитими.

28.VIII'44. бiля с.Coкoле (Coкaльщинa) мiх< кypенем бoль-
шIeвицЬкиx oкyпaнтiв i наtшoю сaмooбоpoнoю pазolv| з вiддiлoм
пiд кoмaндyBанtlям Л. пpoЙtuoв 6-гoдинниfi бiЙ, в якoмy вopoг
втpатl|в 25 вбlатtlмtl тa бaгатo paнени}'t{.

l-5.VIII.44. в лiсi бiля с.Бapaнix Пеpетoк (Coкальщинa)
бився з бoльцrевикaми вiддiл УПA пiд кoмaндyвaнням Ю, 3ги-
нyлo тaI{ кiлькaдесят стaлiнськиx пoсiпaк.

2.Ix.44. вiддiл УПA пiд кoмaндyBaнням P. бився з бoльцrе-
викaми кoлo BoЙнилoвa. Убитo кiлькaнaдцять бoльrшевицькl,lx
пoгpoмникiв i вiдбитo бiля l00 apецIтoвaниx yкpaiнцiв.

2.Ix.44. бiля с.Peкшин i Cтpигaнцi (Беpеlсaнщинa) в бoю
сaмooбopoни з чepBollиtvtи кaтa}tи вбитo ix 20 i кiлькox paненo.

7,Iх'44. вiддiл УПA пiд кo}tal{дyBill{llям Г. злiквiдyвaв l l ен-
каведистiв, мi;к ними 9 стapшин.

9'|X.44. бiля с. Cтoки (Бiбpeннинa) вiддiл УПA пiд кoМaн-
дyвaнням Г. звiв два бoi з вrликиtvtи вiддiлaми снкaведистськoi
нaвoлoчi, пiдтpимyвaнoi apтилepieю i тaнкaми. Bбитo тaМ дo
300 нелюдiв, мi)к ними l2 стapu.tин.

|2.IX.44. вiддiл УПA пiд кo}taндyвaнням P. зpoбив нaскoк
нa м.Лисець i м.Бoгopoдчa}Iи (кoлo Cтaнислaвoвa), пе бyлa
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з:UIoгa з l300 бoльц.lевикiв. Убитo кoлo l70 стaлiнськиx пoсi-
пaк' зttищенo буДинoк BorнKoмaтy Й iнrцi УPядoвi бyДинки.

|5.D<'ц. вiлбyrcя вffпп$d бifi бiля с.КиЬ (Coкшъ'lддtФ' в якolr{y
чеpвotti oкyпaнти вТpaтиJIи кoлo 80 вflwттlлц тa пoнaд l00 рlrешшl.

l5.Ix.44. вiддiли УПA пiд кoмaндyвaнням Б. i K. витpимали
цiлoденниЙ бiЙ з пеpeвa)KaЮчими c|4лaиЙ стaлiнських пoгpol't-
никiв, якi втpaтили в бoю oднoгo пoлкoBниKa, l8 стapurин i
кoлo 80 pядoвиx.

l8.Ix.44. тpa}tспopт aрецJтoвaниx yкpaiнuiв пiд кoнвoeм
30 енкавсдистiв нa шляxy Лoпaтин - Paдеxiв пoпaв нa засiдкy
сaмooбoрни. Koнвoipи в пaнiцi втrкЛи, зaJIицIaючи кiлькa вби-
тиx, ссPед нuх2 лeЙтeнaнтiв. Apеtuтoвaниx звiльненo.

|9.I>{'.44. бiля Уpманя i Byльки (Бержaнщина) вiддiли УПA
пiд кoмaндyвaн}rЯм o. i Б. в бoю з TpьoМa сoт}Iями бoльtцевикiв
i ix пoльськиx нaЙмитiв ьбнлtц пoнaд l00 вopoгiв' здoбyвaючи
3 мiнoмети, бaгaтo збpoi Й амyнiuii.

|'9'IX.44. oдин вiддiл УПA бiля селa Moлoдькiв (Haлвipнян-
щинa) зpoбив зaсiдкy на енкaвсдистiв, якi ixaли теpopизyвaти
нarцi селa. Bбитo 3 i paненo 2 стaлiнських нелюдiв, здoбyтo
2 aвтoмaти, 2 кpiси i кiлькaдесят гpaнaт.

У лpyгiи пoлoвинi веPrсI{я |944 p. больцrевикиt веpтaЮчись
з oблави нa с. Гoстiв (Toвмav.rинa)' пoпaли нa нaшy зaсiдкy.
Bopoг вTpaтиB 3 автa тa кoлo 30 вбитими ll paнeними, мiлс
ними l мaЙop i l леЙтенaнт.

2|'IX.44' бiля с.Бyкaвини (Хoлopiвшинa) 25 енкaведистiв i
ixнix пoльських вислy)t(никiв, пеpеixсдхсaючи нa тpЬox пiдвo.
даx, зyстpiлисЯ з нaшим poзвiпувaнeм Bеpбoю. 3 pевoльвеpa
Bефa вбив нaчaль}lикa нквд i мaЙopa тa Paнив ще двoх бoль-
lдевикiв. Пiд pясним вopo)ким oбстpiлoм стpiлець Bефa вiддa.
лився i викoнaв свoс poзвiДне зaвдaння.

23.1X.ц. бiля с.TpiЙuя (Coкaльшинa) самooбopo}rниЙ вiддiл
звiв 3-гoдиннзlЙбifr з l000-нltм зaгoнoрl бoльtцевикiв, якi втpa-
тили чимaJIo вбитими i paненими. Bбитиx вEBезли вoни 9 пiд-
вoдalt{и, a PaHених - KiлЬкoмa aвтo.

2з.Iх.ц. в с.l],iбpинiв (Poгaтиншинa) вiддiл C. звiв бiЙ з oднoю
сoтнeЮ бoльшевикiв. Bopoг втpaтив кoлo 50 вбrгими (мiлс ними
стapшиll лrЙтенalrт pofатинсьKoгo нквд) i кiлькадeсят paнrними.
3лoбyтo 3 кyлемсти' 3 ..фiнки'' i 2l кpiс.

24.|x.44' сoтня УПA пiд кoмaндyвaнI{ям Ш. paзoм з сaМo-
oбopoнним вiддiлoм в силi сoтнi цiлий день Bели бiЙ з бoльшe.
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виками в oлешi (нап .t[нiстpoм), витpимyюни 14 атaк. Bopoг
втPaтив l маЙopa, l кaпiтaнa, l стаptшoгo леЙтенaнтa i пoнад
l20 pядoвиx пoгpoмникiв.

27Jх/4' бiля Бoлo:кенoвa (3oлoчiвщинa) вiддiл УПA зни-
щив 15 бoльruевикiв.

29'Ix.44. в зaсiдцi нa l7 енкaведистiв мiя< сс. Гyтниськo -
Ц[иpець (Гopoденvинa) вбитo ll i знищенo l aвтo.

30.Ix.44. бiля сс. Унiв i Пнягин (Пермиurлянщинa) 700 бoль-
rшевикiв у 26 aтaкaх нaпzшIи нa вiддiл УПA; окyпaнти втpaтиЛи
3 тalпtи, кoлo l70 вбrmrми (в тoмy числi пiдпoлкoвl{иKa i 7 лeЙ-
тенalrгiв) та дo l20 palrеI{ими.

oгЛЯД BorнHIж Пoшl
сxIДI{иЙ ФPoHт. B хсoвтнi бoЙoвi дii сoветських аpмiЙ

Ir{aJIи зa мeтy злaмaти нiм. фpoнт нa Йoгo пiвнivнoмy i пiв-
деннo}.fy кpилi, a вслiд зa циIt{ пpoлoмити fi poзбити uiлиЙ цен-
тpaльниЙ вiдтинoк фpoнтy вiд Bapшaви aж пo кopдoн Мадяp.
щини. BeликиЙ бoльrшевицькиЙ нaстyп нa Cхiднy Пpyсiю вiд
l5.3l л<oвтllя пoзнaчився велете}IсЬки}rи ooями apiилеpii i
пaнцеpнoi збpoi. Безпеpеpвrrим бapaбaнним Boгнем i фзлiччю
тaнкiв tlаI{aг.Ulися бoльrпевики пpopвaтIr нiм.фpoнт мiж Гyм-
бiненoм i Гoльдaпoм в нaпpямi нa Keнiгсбepi' poз'инaй.,n
Cxiднy Пpyсiю нa двi чaстиllи. Hiм. oбoрннa лiнiя, змiцнeнa
пpoтIrгaнкoвoю сlr|yгoю ген.f}леpiянa' тa lrlaсoвr вх(иття apти-
леpii i ..панцepфaвстiв'' poбили всi бoльtцевицькi спpoбn npo.
pиBy' зIrlrщилl{ пpи цьo}ry l l00 тaнкiв i poзбили 35 нaстyпaю.
чиx бoльцreвицькl|x дивiзiЙ. Hiм. пляlщapм бiля Лiбaви (в IФp.
ляндii) пoBa:кнo загpoxyr бoльurевицькoмy зaпiллloi зoкpеtla
тилoвим tllляxaм в Литвi, i пpипиняе y всликiЙ мipi нaстyп нa
Cxiпнy Пpyсiю. oгoчeнi нa цьoмy тернi 30 нiм. пивiзiи poз-
бнли в:ке тртiЙ Brликни бoльlцевицькиЙ нaсryп.

Piвнoчaснo з в€ликим нaсryпolt{ нa Пpyсiю пoчaвся кoн-
цeнтpинниЙ н:rстyп з пiвнoнi, пiвдня i сxoдy нa Мaдяpщинy. B
пoчaткoвиx бoяx зaзнали больIцевики пiд l|ебрvинoм вrликиx
Eтpaг: бyли рбrтi гoлoвнi cuлtц 27-oi пixoтнoi тa 6.оi тaнкo.
вoi apмifi. 3 oглядy нa вслl{ке дезеpтиpствo i{aдяpських чaстиI|'
нiм. кoмaндyвaння вiдсyнyлo своi oпеpaтивнi сили пoза p. Tисy
i oпеpлo oбоpoнy нa flyнaю i piвниннiЙ Пyrптi нa сxiд Ьiп вy-
дaпeцIтa. Ha цin piвнинi пpиЙIшлo дo в€ликих тaнкoBl{x бoiв, де
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бoльruевики зa всякy цiнy нaмaгaлися фpoнтаЛЬнr,rм нaстyпoм
здoбyти БyДaпешт. Пpитягненi нiм. pсзеpви тa свiхti тaнкoвi
дивiзii зa.IPимаJIи цеЙ нaстyп. Це зaстaвилo бoльIдевикiв poзпo.
чaти нoвi спpoби пPopивy з пiвнoчi i пiвдня.

3a виняткoм Мaдяpщини' нa цiлoмy фpoнтi спoкiЙнo. 3a-
кopДoннi звiдoмлення з Беpлiнa i Лoндoнa Bкaзyють нa гapяч-
кoвi бoльIшевицькi пpигoтyвaння дo }|oBoгo зи}toвoгo нaсryпy.

зAхIДHиЙ ФPoнт. Ha цiлoмy зaxiднoмy фoнтi генеP:UIЬ.
ниЙ нaстyп aмep. i бpит. apмiЙ нa кopдoни Hiмеччини. Гoлoв-
нIrм oсepедкoм бoiв r p-н }'t. Aaхенa тa p-н Мецa. Бiля Aaxенa
3 сoюзницькi apмii пpи мaсoвil| пiдтPимцi лeтyнствa, тaнкiв i
apтилеpii пpoсyнyЛись кiлькaнaдцятЬ кItl нa сxiд нa вiдтинкy
ЕшвaЙлеp - !юpен. Масoвi a}rеPикa}rсЬкi нaсryпи нa.IPaпЛЯють
нa зaпеклиЙ нiм. oпip, тaк щo нa цЬo},ty теpенi дoxoдитЬ дo
нечyBaних в iстopii бoiв. 3 oбox бoкiв беpyть yчaстЬ тисячi тaн-
кiв, лiтaкiв i apтилеpii. B p-нi ГaЙленкipхeнa нiм. тaнкoвi дивi.
зii пеpеЙtuлн дo пpoТинaстyпy. .[o кyльмiнaцiЙнoi тoчки бoiв
щr нr дiЙtuлo. Hiм. pезеpвн rra цьol.,ty вiдтинкy }Iaчислюють дo
l0 тaнкoвиx дивiзiЙ.

B Лoтapiнгii 3 aмеp. apмii намaгaлися тaнкoвимtl клинaМи з
пiвнoчi Й пiвдня oхoпити Meц i зaмкнyти нa цЬoмy вiдтинкy
нiм. сили. Мaневp цеЙ не вДaBся, a нiм. вiЙська' зaJIиtIIt{вtlIи в

Мецi вiЙcькoвy зaлoгy, вiдстyпають нa сxiд нa лiнiю p. Caapи'
B Ельзaсi l.ura фpaнцyзькa apмiя, здoбyвши Бrльфop i Miль-
гaвзrн' пpoсyвa€ться вздoвж Pafiнy нa пiвнiч. Ha дyмкy aнг-
лiЙськиx вiЙськoвиx фахiвцiв, дo виpiulальниx бoiв пpиЙДe нa
тeрнi нa заxiд вiл Pаfiнy. Cкoнцентpoванi там гoлoвнi нiм. сили
бoрнmоryгь з:l всякy цiнy вyгiльниЙ i прмислoвиЙ [P]yрькиЙ
бaсеЙн. Hiм. знавцi пiдкpеслюшrь, щo тpебa в}rгpи}taти цеЙ пер.
хoдoвиЙ чaс, в якot{y сoюзники }raють щс пеpеваry в пoвiтpi.

пIвДЕнниЙ оpoнт. B пopiвняннi з бoЙoвими дiями нa
Cxoдi i 3aхoдi пiвденниЙ фpoнт l.,tae дpyгopяднr значrння.
Coюзники нaмaгaються в,язaтп якнаЙбiльцrе нiм. дивlзiЙ, a
нiмцi не xoчутЬ дoпyстити сoюзникiв дo бaгaтoi i пpoмислoвo
poзвиненoi пiвнiчнoi lтaлii. Kpiм цьoгo, нiмцi xoчутЬ дaти
вiЙськoвy i пoлiтиннy пiдтpимкy Мyссoлiнi. Бoi, щo пpoхoдятЬ
в p-нi Бoлoнii i Pавенни' з oгляIly нa тrpен маЮть настo гipсь.
киЙ хapaктep.

дAлЕKoсхllДtlИЙ
н|аЙ уДaP япoнсЬKoгo

1r

ФPotIT. B Пiвденнoмy Kитаю гoлoB-
настyпy спpЯмoвaниЙ пpoтt{ мopсЬкиx
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пopтiB i aмep. леTyнських бaз. 3лoбщиЙ недaвнo пopт Фy-Чaв е
oдIrим з oстaннiх пopтiв' якиtt,t кopистyваBся Чaн-KaЙ-Шi. !вi
нaЙбiльrцi aмеp. летyнськi бaзи в КваЙ-Лiн i Чiю-Чaв знaxo-
дЯтЬсЯ в ЯпoнсЬкиx pyкax. oпиpaюнись нa Лiю-Чaв, пpoвaдитЬ
300-тнсячнa япoнсЬка apмiя пoдвiЙниЙ настyп: нa пiвденниЙ
зaxiд в нaпpямi нa TaЙпiнт, щoб спoЛучv|тv|cя з lнДoкитaем, i
нa пiвнiчниЙ зaxiд в нaпpямi нa Квеянг, щoб пpoЛoмити oс-
тaннi oбopoннi лiнii нyнцiнськoгo Kитaю.

.(ля пiдтpимaння зв'язкy з Чан-КaЙ-Шi бpит. вiЙськa poз-
пoЧaJIи нaстyп нa Бipмy, щoб oвoлoдiти мaндaляЙсЬкoю дo-
poгoю вздoB)t( p. Ipaвaдi. Гoлoвнi бoi пpoxoДять в p.нi Бaмo.
oстаннi бpит. звiдoмлеHtlя вкaзyють' щo япoнцi гoтyютЬ вo.
tllакu|l нaстyп на Iндiю.

Hа Фiлiпiнax гoлoвнi бoi пpoxoдятЬ нa oстpoвi ЛeЙт, дe 40-
тисячнa япoнськa apмiя змaгarться з 7.мa aмеp. дивiзiями.

пOBIтPяHA BIЙнA' У зв'язкy з великим }raстyпotr{ сoюз-
никiв пoсилtlлу|cя i пoвiтpянi бoмбаpпyвaння Hiмеччини. Ти.
сячi лiтaкiв бoмбapдyють безпеpеpвнo кoмyнiкaцiЙнi шляxи тa
зaBoди синтетичнoi бензини. .Цo бoЙoвиx дiЙ ввели сoюзl{ики
низкy }|oвих лiтaкiв, як ..Лaнкaстеpи''' бoмбoвики, щo везyтЬ
6.тoннoвi бoмби, ..TaЙфуни'', бoЙoвi лiтаки дo нaзе},tttltx фpoн-
тoвиx aтaк' вpеu.lтi легкi бoмбoвики ..Мoскiтo'' i нoвi вини-
Щyвaльнi лiтaки 3 Paкетl{l{м мoтoрoм. Hiмцi збpoeю ..фaв-l'' i..фaв-2'' бoмбapпyють безпеpеpвнo Лoндoн, Пiвденнy Aнглiю
тa бельгiЙськi мiстa (Aнтвеpпен, Бpюссель). ..Фaв-2'' _ це гap-
мaтeнь-тoрпедa, 16 метpiв зaвдoв)кки, мiстить 1000 кг вибy-
xoвoгo мaтеpiялy. B oбopoнних пoвiтpяниx бoяx нa зaxiднoмy
фpoнтi ввели нiмцi нoвиЙ тип Bи}lищyвaльнoгo лiтaка з paкет-
ним мoтopot9t.

BIЙнA нA МoPях. У зв'язкy з a}rсp. висaдкoю нa oстpoвi
Лейт пpиfituлo дo зaпeкЛих пoвiтpянo.мopсЬких бoiв, в якиx
бpaлa yнaсть мaЙxr вся aмеp. i япoнськa флoти. B нaЙбiльшiЙ
мopськo.пoвiтpянilt битвi втpaтиЛи aмеpикaнцi 19 лiтaконoсiв,
2 лiнкopи, 18 кpеЙсеpiв, 35 винищyвaчiв i 1000 лiтaкiв. Пoцr.
кoдxсенo бiля l30 iнших aмеp. вoeнниx кopaблiв. Япoнiя
втpaтилa 230 вoенниx кopaблiв, в тoмy числi великy кiлькiсть
лiтaкoнoсiв i кpеfiсеpiв.

з MDI(нAPoДtIиx
IIOЛITичIIих ПoДIЙ

ФPoнт пotIЕBoЛЕtIих IIAPoДIB

Бopoтьбa пo}|евoлениx нapoДiв iз мoскoвськo-бoльrцевиць.
ким iмеpiялiзмoм зpoстaс з кo)t(tlиlv| днем. У Фiнляндii, нa 3н:lк
пpoТeстy пpoти Рoзпyскy фiнськoгo кopпyсy oxopoни. вбитo
висoKoгo бoльrцeвицькoгo ypЯдoвця, цlo викликaлo в цiлoмy
кpaЮ мaсoвi aршти i poзстpiли.

Пoлiтичнa емiгpaцiя Естoнii, Литви i Лaтвii веде нa теprнi
Швецii шtlipoкy пoлiтиннy дiяльнiсть, видaючи tlизKy чaсoпиciв
i iнфopмauiЙ пpoтибoльlllевицькoгo хapaктеpy.

Пiдпiльнi opгaнiзauii в Пoльщi Bикoн:Urи низкy вбивстB пpи.
хильникiв Мoскви' щo викликaлo oдBеpтиЙ кoнфлiкт мi:к
лollдoнським пoльським Уpядoм i люблинським кoмiтетoм.
Пoльськa Apмiя KpaЙoвa стapaeться t{е дoпyстllти дo пеpеBе.

де}Iня зсмсльнoi рфopми, cтpiляюни тиx, щo стaJIи нa слry:кбy
сoв. влaдi.

B Pyмyнii poстyть Bпливи нaцioнaльнoi opгaнiзaцii 3aлiзнa
Гвapлiя нaвiть мiхс нaЙвищими деp)кaвI{t{}rи ypядoвцями. Ho.
виЙ кoмyнiстичниfi yPяд poзпoчaB чистки aдмiнiстPaтиBнoгo
aпapатy тa lvraсoве apецIтyвaння членiв 3aлiзнoi Гвapлii. B мiстi
Koнстaнцa дiЙшлo дo кpивaвих сyтичoк пoмixс pyмyнськими i
фльIдевицькими вiЁськaми.

B Югoслaвii opгaнiзauiя Четнiкiв, якoю кеpyс ген. Миxafi.
лoвич , Bl{кoнaлa зarr,tax нa Тiтa, пopaнивши fioгo. Ha зaлiз.
tlицях i кoмyнiкaЦiйниx ц.lляхax зPoстaють сaбoтa:кi.

AtIгЛo.БoЛьlIIЕB[tцькI BзA€MиIIи

Пoлlтичнi poзбi)кнoстi пoвaжнo зaгpo)t(yють iснyвaнню i
тpивaлoстi aнглoбoльrшeвицькoгo сoюзy. Бeзнaстaннi пoлi-
тичнi пoiздки Чеpнiля' t|изKa дoгoвopiв , пpoклямaцiЙ i зaяв
Bкaзyють нa пoлiтичне нaпPy)кення, Яке iснyс мi:к сoюз.
никaми. Гoлoвнe питaння, яке тpивo)китЬ coюзнl{кiв, - це нe
вигPaш вifiни з Hiмсччинoю. a питaння згoди мi)к сoюзtlикaми
пo вifiнi. B пpoмoвaх Чepнiля, Iденa, Cтaлiнa пiдкpеслюrтЬся
неoбхiднiсть згoд}r як пrpедyмoви iснyвaння сoюзy' a Paзoм з
тим i миpy в Евpoпi. Фopмyвaння блoкy зaxiднo-евpoпrЙськиx

дrpжaв пiд кepiвництBol'l Aнглii Bикликy€ в Мoсквi гoстpy
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peaкцiЮ. [еякi бpитанськi чaсoписи oдвеpтo ствеpджyЮть, щo
блoк Aнглii' фанuii' !aнii, Бельгii, Hopвегii спpямованиЙ пpoти
Coв. Coюзу. Hа дyмкy бpитанських пoлiтичних чинникiв, пoдiл
Евpoпи нa двa блoки (aнглiЙськиЙ i бoльшевицькиЙ) е нaЙбiль-
rшoю нсбезпrкoю для iснyвання англo.бoльrцевицькoгo сoЮзy.

пoЛITичIlЕ зIIAчЕIIIiя БлизЬкoгo
схoДy

Bбивствo бpитанськoгo prзидентa нa Б;lизькoмy Cxoлi i
пpoтибoльturBицькa пoлiтикa lpaнy висунyли питaHня Ливaнy
на oбpiЙ мixнapoДних пoдiЙ. БpитaнськиЙ уpяд oгoлoсиB нrrз-
кy pепpесiЙ пpoти тaeр|ниx x<идiвськиx opгaнiзauiЙ в Пaлeс-
тинi, зoкрмa пpoти пiдпiльнoi x<идiвськoi opгaнiзauii ..Штеpн''.

щo ма€ виpaзнr кoмyнiстинне зафapблсння.

A]V1ЕPикAIiськA пOЛITикA

B сyнаснil.l iмпepiялiстичнiЙ вiЙнi полiтикa CШA цi.llковитo
змiнилaся. Biдкидаючи тpaлиuifiнy пoлi'гикy невсTpЯtsaHHя в
свpoпеЙськi питaннЯ (iзоляцioнiсти), висyнув презиДент Pyз-
всльт нoвиЙ пoлiтичниЙ нaпpяМoк. Cунaснa вiЙнa мaе ствopllти
з Aмеpики iмпеpiю, в склaд якoi вxoдили б: чaстини фpан-
цyзькиx кoлoнiй, пooдинoкi мopськi бaзи, вiДстyпленi Aнглiею,
КитaЙ, мopськi вoлoдiння Япoнii, a пiд бeзпocеpеднiм пoлi-
тичним нaглядoм мaли б стoяти Kaнada i Aвстpaлiя.

Boеннa i тopгoвельнa флoта CШA тепеp yхtе бiльшa вiд
yсix флoт свiry' взятих paзом. Це дar пiдстaви Aмеpицi дуl{aти
пPo паrryBaння нaд мopями.

пoлITичtlA кPизA B киTAIO

Пoлiтичне тa вiЙськoве пoлoxсrliня Чaн-KaЙ-Шi стar з кo)к-
ним дrrем ва)кче' Aмерrткaнськa дoпoмoгa зI\'rнrUиJraсЬ з 400 ти.
сяч тoнн дo 25 тисяч тoнH вo€ннoгo мaтеpiялy мiсячнo. .Цо тoгo
x шеф цrгабy a}tepикarсЬкиx вiЙськ ген. Cтiлвел oбpoювaв цею
збpoeю кrтгafiських кoмyнiстiв. Ha xaдaння Чall-Kай-Шi вiдкли.
кaнo ген. Cтiлвсла, a тaкo)к aмеpикzltlськoгo пoсЛa в Китaю з ix
стaнoвищ. Япoнськi iнфоpмaцii пoдaloтЬ' щo в зB'язкy з yспixaми
яIlollсЬкoгo нaстyпy в Китaю Чaн.KаЙ-Шi пеpенoсl{ть свoю
стoJIицю з Чyнцiнгy дzUIЬшr нa пiвнiч.

Mи нЕ сAMOTIII B сBoiЙ
БoPoTЬБI

Ha фpoнтi бopoтьби пoI|еBoлеHих lrapо.цiв
з iмпеpiялiстaми

Як пoдaе нiмецьке paдio, BнaсЛiдoк нaсильrroгo BикaчyвaнHя
пoдaткiв бoльruсвицькoЮ Bлaдoю, нa Kaвкaзi виникЛи зaвopy-
tl.lеtlt|Я, якi нaбиpають цIopаз гpiзнirшoгo хapaKтеpy.

Хоpвaтське iнфopмбюpo пoвiдoмля€, щo в зaxiднitt Бoлгapii
poзгopiлaся пpoтибoльtuсвl'цька пapтизaнськa боpoтьбa. Bи-

кoнaнo pяД зaмaxiв i сaбoтaжiв. Bисaдженo мiст нa Cтpyмi i

зpуЙнoвaнo зaлiзницi.
B Cеpбii ТpиBaЮть пpoтибольu.Iевицькi дii сеpбськиx нaцio-

HaлЬ}lих зaгoнiв Четнiкi, яKи|мИ кoмаl|дyе ген. МиxaЙлoв[и]н.
3a oстaннiми paдioпoвiдoмленнЯtvtи з Бpaтiслaви, Четнiкi викo-

нaЛи в Бiлгopoпi зaмax нa стaлiнськoгo ,.мapшaлa'' Бporшa

Tiтo, якoгo paнeнo. Ha oднiЙ зaлiзницi в paЙoнi Бiлгopоlty
BИсaДlllлr| вoни в пoвiтpя дBa сoв€тсЬкi вiЙськoвi пoiзди. Мiхс

жеpтBaми e oдин визнaчниЙ сoвстськиЙ генеpaл. Пpoтибoль-
цrевицькi нaстpoi зpoстaють yже i сеpел сеpбськиx пapтизaнiв,
якиx змoбiлiзyвaв Tiтo.

B lстpii i Cлoвснii з кo)кHиl*' дtlеl.,t зpoстaе кiлькiсть IIpoти-
бoльrцевицькиx пapтизaнськиx гpyп.

Пpoтибoльtшевицькi нaстpoi в Pyмyнii нaбиpaють збpoЙнoгo
виЯBy. Pyмyнськi пoвстaнчi зaгoни дiють в гopaх ФагаpaЩ,
Byлкaнськиx, в Cемигopoпi, в oкoлицi Cеpета _ ЧyкyлyЙ' в

Taparuaнaх над Cсpетoм, в Мoлдaвii _ в лiсax Геpлeв, Геpua'

Hятpa, Hямц тa iншиx мiсцях. У пpистaнi Pинь тpивaв кiлькa-

гoдинниЙ бiЙ мiхt бoльu.lевикa},tи i нaсrленням мiста.

Дo нашuх чumачi6

Бaжaючи yдеpх(yвaти якнaЙтiснirциЙ зв'язoк з нaцJиl.,tи чи-

тачa}'и' зaпpoшtу€мo усix дд. бiЙцiв, кoмaндиpiв i пoлiтви-

хoвникiв вiддiлiв УПA дo спiвpoбiтництвa в нarшo},ty хtypнaлi.

Пpoсимo сЛaти нar,l: l) Kopoткi oпис}t всix бoiв, в якиx бpaв
yчaс.гь Baцr вiддiл, з тoчниr.,tи i пpовipсними пpo ниx дaниМI,l
(дaтa, мiсцевiсть, кiлькiсть уvaсникiв, втpати з oбoх стopiн i

т.п.). 2) Jl.oклaпнirпi oписи зaмiтнiruиx бoiв y вик;laдi iх унас-
никiв. 3) )Kиттсписи впавlIJиx дpyзiB.гсpoiв. 4) Фoтoгpафii з
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пoвстaнсЬкoгo xllття. 5) Tексти знaниx Baм пoвстанських i pe-
вoлюцiЙних пiсень. б) Пoвстaнськi хtapти, дoтeпи Й гyмopис-
тичнi oпoвiдaння.7) Piзнi вipuloвaнi твopи. 8) Cтaтгi нa фaхoвi
вiЙськoвi теми з oсoбливим yвaженнЯм yмoв пapтизaнськoi
вiЙни. Bсе надiслaне Haм бyДемo викopистoвyвaти в нaшoмy
xуpнaлi чи в iнrшиx виДaнняx. HевикоpистaниЙ мaтеpiял пеpe-
xoвa€Irto для в}tкopисТag6я y мaЙбyтньoмy.

пOBсTAIIсЬкI lIIПиЛЬки

Чим блиxrче дo Kpемля,
ги}r бiльцra бpехня

Пеpeдpyкoвyемo надiслaнi нам цiкавi бoльtшевицькi вiЙсь.
кoвi дoкyмeнти:

l]oнесеннл
l. lto rштабy 27 Bнутp, Укp. фorгy
Чaстинaми 725 пoлку внyгp. вiЙськ нквд зaЙнятo без бoю,

зaлиIшенi aтpядaмi бaндсpoвськoгo aтaмaнa БyДякa, лiсoк бiля
с.Хвалькyвате i нaсел. пyllкт Пoбрxеньки (250 хaт). Ha мiсцi
бoю вщoг зaлшшив бaгатo (шстpi.гинoi) ar'ryнЦi, пoнaд 15 бrпlх i
багaтo бiльше як 2 pыleнlаx, якиx y невiдoмiЙ кiлькoстi забpaв зi
сoбою. Haшi втpaти _ л}lшe кiлькaсoт oсiб. У вн1ггpiшнix бoях з
бaндepoвцямi в ПoбрxсrIькax oсoбливo вiдзнaчився гвapДii ст.
леltг. Haсiльнiкoв, якoгo слiд нагopoдити мед:Urлю..3a вiдвагy''.

Мiстeчкo Бpеxyнцi, 2|.|X,44 p.
Пoлкoвник вiЙськ нквд (_) Лж'ецoв

I]oнеcенttл
II. Bеpхoвнoмy КoмaндyванIlю внyщ.Biltськ нквд
Ha сepедньoмy вiдтинкy 27 Bнyтp.Укp. фoнтy вiЙськa пoл.

Лxецoвa, пiсля запеклoгo бoю з пеpeв.Dкaючими силaмп бaнДe.
poвськoгo aтaмal{a Бy.Цякa, зaflмялtц великиЙ лiс y p-нi Хвалькy-
ватoгo i 15 нac. rryнктiв в p-нi Пoбpеxеньки. Bopoг вiдсryпив' з€l-
лишIaючи великi склади бpoi Й aмyнiцii. tsбитo кoлo l50, paнrнo
бiля l l0 вoржиx бiЙцiв. Harшi втpaти - всьогo кiлькaдесят oсiб.
Пorпсoвtппса JIxецoва пoдаю дo н{lгopoДr медa,шю..3a xoрбpiсгь''.

М. Bеликi Брxнi, 22JX.44 p.
Koмaн.Цyюннlt 27 Bнутp. Укp. Фpoнтoм

reн. Bpinoбonьule

Hаtas

III. Кoмaндyючotvfy 27 Bl+утp. Укp. фонтoм ген. Bpiпoбoльlше
Нauri внyтpiIднi вiЙськa в геpoiннoмy }raстyпi зaвoлoдiли

с}rлЬ}Io укpiплeними пoзицiями великиx вiддiлiв гoлoBttoгo
бaндepoвскoгo aтaмaнa Бyпякa y велиЧезllих Хвaлькyватiвсь-
киx лiсaх i зaЙняли l50 нaс. пyнктiв з paЙцентpoм Пoбpе.
xеllЬки. B тяrккиx бoяx вщaтив вopoг пoнaд 1500 вбитими i
бiльlшe як l l00 рaненими. Haкaзyю: вiЙськaм ген. BpiпoбoльIше
пpисвoiти нaзвy Хвaлькyвaтиx i Пoбpехенькiвськиx. Кoмaн-
дyючolr,ry фpoнтoм гeн. Bpiпoбoльцrе пpttсвoiти звaнI{я Геpoя
Бpexвянськoгo сoюзy. Ha знaк пеpеIvtoги нaл внyщirшнiм вo-
poгolt нaIшa бaтькiвщинa вiддacть сaлют iз 224 гapмaт пo
224 укpaiнcькиx селax. Cлaвa нaшим Хвaлькyвaтим i Пoбpе-
xенькiвським вiЙськaм!

Мoсквa, Kpeмль, 2|J!.!А p'
Мipшaл Брxвянськoгo Coюзy Й' Bpaлiн

3 opигiнaлoм згiдшo' пoвстaltсrlЬ - Poиoвив Бyдяк.

BиBчAйMo МисTЕцTBO
зБPoЙHoi БoPoTЬБи

БoЙoвиЙ пpaвилЬник пixoти
III.Vп, з пpyкapнi Укpaiнськoi Пoвстaнчoi
Apмii , 16, стop.49.l12, Kиiв - Львiв, 1944

[]е вжe дpyгa книхечкa пiд тим сaмим зaгoлoвкol{. Boнa e
пpoдoв)t(енням пеptшoi i poзглядae бoЙoвi пii poю. PiЙ - цe
пеpвинниЙ (нaЙниxчиЙ) пiдвiддiл пixoтt{ Й iнtциx дoпoмiхtниx
iЙ poдiв збpoi. Пеpury пoлoви}|y кних(ечки зaЙмaс poзпiл lII.
CщiлeцькиЁ piЙ з тaкими пiпpoздiлaми: l) 3aгaль}|е пoлo-
)l(ен}tя' 2) CтpiлeuькиЙ piЙ y нaстyпaлЬнoмy бoю, 3) Cтpi-
лецькиЙ piЙ в oбopoнi, 4) CтpiлецькиЙ piЙ нa po[з]вiдyваннi,
5) CтpiлецькиЙ pitl y }-{apцIoвoмy зaбезпенeннi, 6) CтpiлоцькиЙ
piЙ y бoЙoвiм зaбезпеченнi в }raстyпaльнoмy бoю i 7) Cщi.
лецькиЙ piЙ нa нaтi. .t[pyгy пoЛoвинy книжeчки зaЙмaють poi
дoпol,li}(ниx пixoтi poпiв збpoi, a сaме: Iv. Piй aвтoмaт}Iикiв
V. KyлсметниЙ piЙ vI. PiЙ пpoтитaнкoвих кpiсiв i VII. oкpемa
гapматa. Kpiм ..3aгaЛь}loгo пoлoх(ення'' нa встyпi кo)t(}loГo
poзлiлy, з'ясoвaнo зaвдaння згaдaниx poiв пеpедoвсiм в нaстy-
пaльнoмy бoю тa в oбopoнi. B кiнцi книжeчки пoмiщeнi двa
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.Цoдaтки: 4) Письмoвi дoкy}tенти (пoльoва кних<кa) та 5) Cиг-
нaлуl, Il, yмoвнi знaKи длЯ зв'язку.

3oвнiшне oфopмлення Й теxнiчне викoнaннЯ цiе[ книхсечки
такc )t( чeп)PHе, як i пеprшoi.

3 лpyкаpнi
УкpaihськoТ ПoвстaннoТ ApмiТ

стop. l
з

6
t0
l l
t2
t4
t7
l8
l{t
l9
20

,, Povstаnеts''' (,, Insurgеnt,, ),
no.I(2)' Jаnuаry I945

Ninе aпiclеs, oпе talе' one poem and а page of humour атe publishеd in the sесond
!ssuе.

The first апiсle of thе issue is titlеd ..Indерndеnt And Unitсd Nаtionality of
Ukгainе''. Тhе аniсlе is sighлеd by the initia|s M К. The ovеrviеw of thе Ukrаinian
рoplе's strugglc for thе uпited, indeрndent State, from thе сгсаtion of the Tseпtral'na
Rada in Мarсh l9l7 to lhе аnnonсеmеnt of the Aсt оf Rcunifiсation of UNR with ZUNR
iп January 22' |9|9 is given in thе апiсle.

Тhc seсond aпiсlе is аlso sighned bу М К It is titled ..Ukrainian Phеrmopiles .
Еverlаsting Glory of Клuty'' and is dediсatеd to lhе 27 Annivеrsary of thе fеat of arms
of young Ukrainians in the bашle neш Kruty

Тhe aulhoг of the thiгd aпiсIе (S Vol.) - ..F.or Hoпouг And Lifе!'' - аpраIs lо the
Ukrainiaлs to ]he slгUgglе agаinsl Hitlеr and Мosсow Bolshеvik invadеrs

Thе issuc is сontinued Ьy the aпiсlе wгittеп by а lieutrnant ..B-a'' eпtillеd ..Thе

Attaсk оf lnsurgent l)еtaсhmcп( 0n thc Еnemy Obiесt''. Тhe tасliсs of lhе insurgent
dе(асhment during thc altасk on the cnеmy's objесts arе cхplаined in it.

lgor Butуnjuk's poem -..Greel Ме, Proud l:oresl'' - is publishеd under thе rubгiс
..Fгom thе Creative Aсtivity оf thс Ukrаiпiаn lпsurgсnts''

S Мarunусh telIs about thе unforgettable friеndship of two strll'tsi (vitсг and slеp)
fгom one of thе UPA-Pivniсh detасhmеnl. His stoгy is titlеd ..Thc Unit of Fгаtemitу''.

Тhe nехt materiaI . ..wе'ге Defeаting thе lпvadегs (Fтom lhc oрralions of thе
UPA)'' . givеs informаlioп аbout thе armed oргаtions of thе UPA detaсhments iп July
through Sеptеmbеr |944. It is foсusеd pгimarily on the battIes againsl lhe Gегmans in
Bystrуtsja (DгogoЬyсh obIаst) and in Jasinkа Мasjovа (Тurсhany region): аbout l70
Gегman soldiсrs wеrе killеd and l20 wеre woundеd. Information аbout thе insurgents'
battlеs аgаinst the NKVD troops in Horodok, Sсhуre, Sokаl', Bеrezhaлу, Rohаtуn'
Zoloсhiv аnd other rеgions is given.

тhе аrtiсle eпtitlеd ..overview of Fronl Асtions.' сonlаins anаlysis of the WorId
Wаr Il fгont aсtions. тhс aпiсIе is dеvided into six seсtions: .,Еastеrn Froпt''' ..Wеstеm

FronГ., ..Southeгn l.rroпl.'' ..Fаr Еastеrn Front'., ..Aеrial War'', ..The Wаг oп the Sеаs''.
Тhе nеxl аrtiсIе - ..From lntеrnalionаl Po|itiсаl Dеvelopmеnts'' . is аlso dеvidеd

into five seсlions. Тhе fiкt seсlion gives infoгmаtion about lhе slгuggle agаinst BoI.
shеviks аnd their suppoпers in FiпIaлd, Lithuaпiа, Latviа, Еstonia, Polaлd, Romania
алd the Yugoslaviа. Тitlеs of othеr sесtions arc lhe following: ..Ang|o.BoIshеviks Rе.
Iаtions'', ..Politiсаl lmpoпaлсe of lhe Fаr Еast''' ..PoIitiсal Crisis in Chiпa''.

Thе апiсIe entitlcd ..on thе Front of thе Еnslаvеd Peoples' Strugglе Agаinst Imр-
rialists.' is publishеd uпdeг thе rubriс ..Wе.re Not Alone ln ouг Struggle... The аrtiсle
dеаls with anti. Bolshevik dislurbanсеs in thе Cauсasus, аnri-Bolshеvik guerrilIa
strugglе in Bulgaгia. апti-Bolshеvik aсtivitiеs of the Serbiaл National dеtасhments aпd
lhe insuгgenl dеlaсhments iп Slovеnia and Romaniа

Likе in the fiгst issuе, the аpрal ..Тo our Reаdеrs'' is also publishеd; thе еditorial
staff asks lhe insurgenls lo sеnd information oп thе аrmеd oрrаtioпs, slril'lsi-heroеs,
aлd photos of the insurgеnl's daу-to-dау aсtivitiеs, leхls of thс rеvolutionary songs,
insurgеnt's jokes еtс.

Humour is published undеr the rubгiс ..Insurgenls' Jokes''
..lеt's Lеaгn the Combаt Aп'' is the fina| mаtеrial of lhe issuе. lt is an алnotation

of thе seсond book (pалs IlI аnd VlI) of ..lnfantry Field Mаnuа|.'.



Cлава Укpai|нi! Геpoям cлава! Boля наpoilaм! Boля nю\uнi!

IIОBCTAHEЦЬ

Piк 1l Лютtti 1945 p.

Bидae УкpaТнcькa пoвстaнчa Apr.iя

IIA ДoпoMoгy PIДIII{N,I
3ЕMЛяIvI

(3aклик yгBP зa кopДoнol}t)
Укpaiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa, щo ствopилaся в Ук-

paiнi в сеpединi 1944 poкy, зapaз )ке вIlд:UIa свiЙ пеpшиЙ УHI.
вЕPсAЛ, в якolvly, виявивtIJи свoе iдеЙнo-нацioнaльне Й сyс-
пiльнo-пoлiтllчнe oбличчя тa перЙнявцrи нa сeбе кеPiвництвo
всiею визвoлЬнoю бopoтьбoю з:l ствoprння Укpaiнськoi Cамoс.
тiЙнoi Coбopнoi .(epхсaви, зaкликae УкpaiнськиЙ Hapoд:..стABAЙ Дo БoPoтЬБи зA свo-Ю вoлЮ I зA сBoЮ
дЕP)КAвy, eднAЙсЬ y сBoIЙ БoPoтЬБI, КPIпись y
сBoIЙ BIPI''.

I зapaз ;<е Укpaiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa ствopиЛa
едине yкpaiнське пoлiтичне пprдстaвнrtцтвo за кopдoнoм, щoб
для цiеi бopoтъби нa piдниx земляx oб'еднaти всix yкpaiнцiв i
нa нy:кинi тa pепpезelrтyвaти пoлiтиннy вoлю всьoгo yкpaiн-
ствa пrpед зoвнiIднiм свiтoм.

A тpебa пaм'ятaти, щo пoзa мехсaми сyЦiльнo-eтнoгpa.
фiннoi yкpаiнськoi теpитopii )кив€ тeпеP яких п'ять мiльЙoнiв
yкpaiнцiв: з тoгo бiля пiвтopa мiльЙoнa в зaoкeaнськиx кpaiнax
Aмеpики, a prштa в ЗaxiднiЙ Евpoпi, з тoгo в сaмiЙ тiльки
Hiмеччинi пoнaд тpн мiльЙoни нaсильl|o вивезeних нa poбoти
тa вo€}Itto-пoлoнених yкpaiнцiв.

I oсь, 3aкopдoнrrе ПрДстaвництвo Укpaiнськoi Гoлoвнoi
Bизвoльнoi Paдr, звеpнyвlllисЬ Унiвеpсaлoм дo всix yкpaiнцiв
нa цiлoмy свiтi, y веpеснi |9Ц p. Bидaлo щe oкpr}vty Biдoзвy

ч.з

..дo всix нaсильнo Bивeзeниx з Укpaiни зеIvtлякiB нaцtих тa тltx'
щo бyли змytшенi пoкидaти свoi piднi зrl"IЛi''.

CтвеpДивulи, щo нiмецькo-гiтлеpiвськi тa мoскoвськo-стa-
лiнськi iмперiялiзми вl{снa)к}tЛись y)ке в цiЙ вiЙнi тa щo пpoти
I|иx ствopився вrликиЙ визвoлЬнo-peвoлюцiЙниЙ фpoнт пoне.
вoлеtlиx нapoдiв, ця BIДO3BA вiдмiчae, щo

..Ha Cxoдi пеpед y цiЙ святifi бopoтьбi вeдe yкpaiнськиЙ
нapoд. Coтнi тисяч Йoгo вipниx синiв i дoчoк - нaцIиx бpaтiв i
сrстеp з фaнaтизмoм i сaмoпoжepтвoю геpoiв oдчaЙдytцнo бo.
Ptoться пpoти iмпеpiялiстичниx загaфникiв, зpaзKoвo oб'rД}ra-
нi в дисциплiнoвaнy fi iдеfiнo.мoгyтню Укpaiнськy Пoвстaнвy
Apмiю (yпA). Boни бoproться пiД рвoлюцiЙними пpaпoPal{и зa
свoю сyвеpеннy, спpaвдi вiльнy i нi вiд кoгo нe зaлел<нy Ук-
paiнськy .[еpxсавy''.

Cпoвiстивtци пpo стъoPeння Укpaiнськoi Гoлoвнoi Bизвoль.
нoi Paди (утBP)' щo кepyr всiсю pевoлюцiЙнo.визвoлЬ}toю
бopoтьбoю нa Укpaiнi, Biдoзва дaлi кa:ке:

.,Ha цeЙ шляx бopoтьби встyпшв yвесь yкpaiнськиЙ нapoд.
Ha всix yкpaiнськиx зeмлЯx' вiд Kaвкaзy дo Кapпaт, вiд Пpи-
п'ятi дo Чopнoгo мopя, Йде сьoгoднi зaвзЯтa бoртба yкpaiнсь.
кoгo rrаpoдy пpoти ст:шil{сЬкo.бoльIдевицьких зaгapбникiв, щo
знoвy пoнеBoлloютЬ Укpaiнy. Ha стaлiнськi нaмaгaння знищити
нaс як нaцiю yкpaiнськиЙ нapoД вiДпoвiв aктивнoю збpoЙнoю
бopoтьбoю пpoтl{ oкyпaнтa. B цifi бopoтьбi oстopoнь не cмiс
стoятI{ нiхтo! oстopoнь стoятt{ не смiють тaкo'( тi, якиx нa.
силЬнo бyлo вивезснo з Укpаiни, aбo тi, якi бyли змyrшeнi пo-
кинyти piднi землi. Hа yкpaiнськиx зсмляx бopються нaшli бpa-
ти i сестpи. Toмy тaкo:rr пpaця кo)кltoгo yкpaiнця, нrзaле)t(tto
вiд тoгo, де вiн зapaз пeрбyвae' мyсliть б1гги спpямoвaнa не }Ia
кopистЬ вopo)I(им iмпеpiялiзмaм, a нa слy:кбy вeликiЙ визвoль.
нiЙ спpaвi - нa дoпo}roгy rraши}l piпним зеl"lляtt{. Ми мyсимo
пpиЙняти aктиBнy yчaсть y визвoльнiЙ бopoтьбi yкpaiнськoгo
нapoдy''.

3aкликaючи всix yкpaiнцiв y Hiмeннинi - вистyпити oднoю
лaвoю як нсзaJlrl(ниЙ пoлiтшчнии чинrrик' Biдoзвa кiнчaeться
тaкиI}tи слoвaмн:

.,У свiдoмoстi великиx зaBдaньt щo стoятЬ пrpсд нaми, в

oбличчi вrкe близькиx виpiшraльниx для нaс пoдiЙ, Укpaiнськa
Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa кличe Bас, Бpaти i Cестpи, дo пocll.
ленoi пpaui нaд спpaвoю вiдбyдoви Укpaiнськoi J|еpя<aви. Boнa
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кличe Bас, якi poзкиненi сьoгoднi пo нy:кинi, пеPtlI yсЬoгo дo
eднoсти' дo спiльнoi бopoтьби paм'я-B-pa}'t'я з нaшими бpaтaми
нa Piдниx зеIvtлях.

xAЙ вЕлиКA IIIЕя I{Aшoгo BизвOлЕI{}Iя I KPи-
BABA БoPoTЬБA I{Aших БPAтIB €ДIlAr нAс B oIIнo-
Мy BсЕyKPAIIlсЬKoМу BизBoлЬtIoMy ФPoIlтI!

ХaЙ пpисягa вoяка Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii стaнe нa.
rшoю пpисягoю!

хAЙ )(ивЕ yKPAIIIсЬКA сAМOсTIЙIIA сoБoPHA
дЕP)KAвA!''

M.K,

Бoi B ЛIсI
Як пoкaзyс iстopiя пaPтизaнськиx дifi, нafiкpaшi пpиятелi

пapтизaна - нiч i лiс. Boни хopoнять Йoгo вiД пеpеBaжaючих
людськиx i мaтеpiяльниx сt{л Bopoгa, Bo}|ll дoзBoлЯють Йoмy
вiдipватися вiд тoгo вopoга' пеpеманeвpyвати в iнrui, для
пapтизaна вигiднi, мiсця, щoб звiдтiля зIroвy зaскoчt{ти вoPoгa
il нaнecти Йoмy втpaт. Toмy.тo Й вopoг звrpтae Bелt{кy yвaгy I{a
лiс, всiмa cнлaиП стaparтЬся пPoчистити Йoгo вiд пaPтизaнсь-
киx сl{л. Poбить вiн це звичaЙнo тpьoмa спoсoбaми: aбo мaючи
вiдoмoстi вiд дoнoщикiв, poбить нaскoк нa пoвстaнськиЙ тa-
бip y лiсi; aбo пpoхoдrгЬ звичaЙI{o не дy)t(е сtiльн}lм вiддiлoм
якyсЬ чaстинy лiсy дopoгtlми, пpoсiкaми, пpoviсyюvи нaЙближ.
нi гyщaвини; а6o бiльIдими снлa}tи oтoчye цiлиЙ кoмплскс
лiсy 'rи тo пoвaжнy иoгo чaстинy i пpoвaдить oснoвнy пpoнiскy
цiлoгo oтoчеlloгo кoмпЛексy. I саме цьoмy oстaнньoрty спoсo.
бoвi пpovистки лiсy пpисвятимo yвaгy в цiЙ стaтеЙцi.

Як внявляс дoсвiД, пpoнiскy бiльtших лiсiв poблять бoль-
шrвикll 3ввичaЙнo тaк' щo пo oднoмy бoцi зaлишaють зaстaBи,
якi, вкoпaвIшись з дoгiдним пoлel{ oбстpiлy, )I(дyтЬ нa тi пoв.
стaнськi чaстиI{и' щo ix ..на>ttенyть'' iм тi вiддiли, якi сaме
пpoвaдЯть пpoнiскy лiсy. oтх<e, tlдyть тyт лoви з ..нaгiнкoю''.

Пpoнiсyюнi чaстиllи' щo пpoсyвaютЬся пo лiсi poзстpiльними,
мaloть зaвдaння випoЛolшllти пoвстaнцiв з лiсy тa пpимyсити ix
виЙти }ra зaстaви, якi свoiм кyЛерrетIlим' гpaнaтoМeтним i ap.
тилеpiЙським вoгt|еl{ мaютъ iх ocтaтoчнo ..викiнчити''. Tи},l-тo
..нaгiнкa'' Йде з вrликиD{ кPикolrl: ..l[aвaЙ впpaвo'', ..Poтa вЛ€вo'',
..БaнДepoвец' я тебя вiжy'', гyстo пoстPiлюючи пo лiсi, oт тaк
сoбi, нaвмaння. Bсе це мar сaме ..вllпoлoцIитl{ звipинy''. o.lе.

вtlднo, щo мaлoздI|сциплiнoвaнi, мoлoдi Й непpивиrrнi дo бoiв
вiддiли дy)кr чaстo дaються схвилювaтI{ся Й iдyть сaме ryди'
кyдl{ Boрoг хoче. Aле дoсвiдчениЙ пoBстaнeцЬ зaB)кди пaм'ятa€,
щo Йoгo пpиятелi - лiс i нiч, щo вiн нixoлu нe noвuнен 0апu
cе6е вilеttь вu'сuнуmu з лicу, бo в чистoмy пoлi Йoгo нaпeвнo
зrrl{щaтЬ. .[ля ньoгo гoлoBllим гaслoM мyсить бyти: o лici, хol
бu mociн omoче'|o'||у' вampuмaпu 0o cмеptE, a moОi неaаfrнo
npoОupвlnucл g o|noчеrсrrл. Цю гoлoвtly зaсaдy пoвинeн 3нaТи
кo;tниЙ бoeць тa кo:книЙ кoтvtaндиP чaстиtll{ зoкpel{a.

Якi xс пpaктиннi BисItoвкtt для сеф витЯгae кoмaндиp? Чи
мae вiн зi свoiм вiддiлoм бopoнитись y свorмy лiсoвoмy тaбopi
aж дo вечopa' чи' мo)ке' трбa [Й]oмy бopoтися нa кpaю лiсy?
Hiкoли! Пpo тaбip мo)I(e вopoг мaти вiдoмoстi, ryди мo>сe
спpямyвaти всi свoi вoгневi зaсoби, тим.тo oбopoнa в тaбopi
мo)ке дopoгo кolштyвaти пoвcтaнц[ям]; кpaЙ лiсy легкo oбстpi.
люBaти apтилеpiсю i вax<кoю збporЮ пixoти oбсеpвoвaнирr Boг.
}lем, тoмy Й тaм вaжкo бyлo б нсвеликoмy вiддiлoвi вдepxa-
тися. ПoвстaнськиЙ кoмal{диp пaм'ятaс, щo иoгo нaЙгpiзнituа
збpoя - uсiОtса, нвroк i lсаневp, Tим-тo нiкoли не дoзBoЛl{ти
вopoгoвi вести бiЙ тa}t' дe вiн fioгo xoчe Beсти' зoкpе}ra тaм' ,цr
вiн мiг би oбсщiлювaти нaцt вiддiл oбсеpвoвaним гpaнaтolr{ет.
}lиt{ чи apтилеpiЙським вoгlIеI{. Toмy нiкoли не щебa гoтoви.
тися дo виpiuraльнoгo бoю нa сaмiм кpaю лiсy, нa кpaю бiль-
lltl{x гaлявIlн i т. п. Taм мoх<нa poбити тiльки дyxсе кopoт.
кoтpивaлi зaсiДки, щo мaJIи б нaнести вopoгoвi Bтpaти, здемo.
paлiзувaти fioгo тa пpипiзнити Йoгo пpoсyвaнrrя y глибинy
лiсy. 3aте пoтpiбнo гoтoвитися дo бою y глибинi лiсy' пo бoю
з вopo)кoЮ пixoтoю нa нaЙблиxсчy вiддaль, кoлI{ вoнa змoже
викopистaти тaкo)t( тiльки свoю лсгкy бpoю, a нe кopистy.
вaтHметься гpaнaтoмeтaми, щoб не пoстpiляти свoiх вJIaсниx
бiЙцiв. Kopoткo кax(yчи, вiддiл poбlтгиме в лiсi зaciдки Ha вo.
poгa в тrprнaх' для цьoк) пpl{гo)киx' i пo кopoткoмy нaгaJIь-
lloмy вoгtlевoмy бoю бyпе абo пpopивaтися чеprз ..нaгiнкy'', aбo
дaлi мaневpyвaти, щoб знoвy в iнtшoмy дoгiднoмy мiсцi впapи-
ти пo вopoгoвi. Taкi дii oснoвнo дeмoрлiзyloгь Bopoгa' зaстaв-
ЛяютЬ Йoгo пpoсyватися пo лiсi пyхte oбер)r0ro, дyx(r пoIr{aJIy
i тaким чиl{oм дaють мo:кливiсть пoвстaнцям без бiльtциx
yтpaт в}rгpl{мaти дo смеpкy.

ПpиЙмaюни дo yвaги всi цi тaктичнi зaлo)кенtlяi кoмaндиP
вiДпoвiднo вестимe свoю чaстиt|y тaк, шoб вoрг нiкoли не tt{iг
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Йoмy нaкннyти мiсця i спoсoбy бою, a щoб iнiцiятивa бoю бyлa
зaв)кдI{ в pyкax пoвстaнськoгo вiддiлy. B пеprшy чеpгy кoмaн.
дIrp мyсllть бyти oснoвнo зopieнтoвaниЙ y сиryaцii, мyсить мaти
якнaЙбiльtu винеpпнi вiдoмoстi пpo вopoгa. Tакi вiдoмoстi вiн
пoстiЙнo дiстaвaтимe вiд свoiх т. зB. ..д:UIeкиx зaбезпечень''. Цi
зaбезпечення мyсять бyти poзмiщенi нa кpaю лiсy aбo бiля
гoлoвнiцrиx дopiг, пpoсiк i т. п. y вiддaлi кiлькox кiлoметpiв
вiд мiсця тaбopyвaння чaстини. Boни мyсять nocпiillto iнфop-
Мyвaти кoмaндI{pa чaстинt{ пpo силy Й pyхи вopoгa. Boни не
вrдyть бoю з вopoгo}r' a, в мipy fioгo пpoсyвaнItя впеpед, вiд.
стyпaЮть дo свoei чaстиtlt{. Ha пiдстaвi тиx рзвiдкoвиx д.lних
кoмaндI{p зopiентoвyеться: де е вoрх<i зaстaBи' a де ..нaгiнкa''.

Тoдi скopo пepесyвaс свiЙ вiддiл y нaпpямi ..нaгiнки''' 
щoб

зyстpiтися з нею якнaЙскopitше i мaти тaкI{tи чинoм щr дoситЬ
нaсy i мiсця дo мaнrвpyBaння цiлиЙ день. Ha пpигo)кolvty
pyбех<i (яp, гyщaвник з пrpедпiллям, щo дa€ пoле oбстpiлy, i
т. п.) гoтoвить вiн цiлим свoiм вiддiлoм зaсiдкy нa ..нaгiнкy'',

yстaвляючи Йoгo дyх<e скyпчеtlo (для мo:кливoстtl кoмa}r-
Дyвaти), нaЁкpaщe ..нa лiнiю''. Пpaвo вoгневoгo нaкaзy зaс.
теpiгaе вI{ключнo для себе. Toдi, пpипyстt{Blшt{ ..нaгiнкy'' нa
нaЙблиxснy вiддaль (50 м, декoли fi менu.lе), вiдкpивaе пo нifi
кopoткиfi нaгaльниЙ Boгollь. 3aле:кнo вiд pituення кoмaндиpa:
пpopl{Baтися чи дaлi мaнrвpyBaтн - пo кopoткoмy вoгнi Йде aбo
пpoPиBl пiдгoтoвлениЙ щe зaкидaнняIvt вoPoгa гpaнaтaми' з
oкл}tкoм ..Cлaва'', aбo вiдipвaння вiд вopoгa нaзад нa нoвi
стaнoвищa. B тoмy дpyгo}ry випaдкy трбa мaти вигiднy дopoгy
дo вiдстyпy (яP, дoлинa) i мaлснькy чaстинy (xoн i piЙ) зaли-
цIити щr длЯ пpt{кpиття вiдвopoтy.

Пpи всiх тиx дiях не зaбyвати пpo те' щo вiддiл трбa тpи.
мaти дy)ке скyпченol a це з пoдвiЙнoю метoю: пo-пеprше, кoлl{
вiддiл не бyДе скyпнениfi, тo вiн легкo poзгyбиться: пo-дpyге,
вopoх<iЙ ..нaгiнцi'' трбa нa вiдтинкy бoю пpoтистaвити бiльrшy
силy i щoдo кiлькoсти бiЙцiв, i щoдo сили збpoi, a це мoжнa
дoсягIIyти тiльки скyпчrнняIYt чaстини. .Цy:ке дoпoмiхtнi, мaЙ.
:ке кoнeчнi в тaких aкцiяx e теpенoвi пpoвiдники, якi opieн-
ryютъся в лiсi i зIt{oxyть скopo тa непoмiтнo пpoвrстП чaстиIly
в бa:каrrе мiсце.

Пiд чaс пPopивy BoPo)кoгo кiльця сaм вopoг € в дy)кe нез.
Pyчнoмy стaнoвиф, бo мo:ке викopистaти тiльки дy)кe невe-
личкy кiлькiсть збpoi (ry, щo € нa кpилaх пpopивaнoгo вiд.

тинкa)' щoб нe пoсщiляти влaсI{иx бiЙцiв. Пiсля пpopltвy кo-

мarrдиp збиpaе свiЙ вiддiл, yпopядкoвyr Йoгo i, мaневpуюvи'

вдapя€ нa тиЛ вopoxсoi ..нaгiнки'', щoб ii poзпopotllиТи i дaти

мox<ливiсть ще iнrцим oтoчеtlим вiддiлaм лег[tш]е пpopвaтися'

.(irкдaвшись сМеpкy' кolvtaнIlиp вибиpaе мiсце, кyпoю Йoмy

пpoбитися чеpез вopo)кr кiЛьце, i, пiдiЙuroвши якнaЙтиxiшe дo

вoPoгa, кopoткt{}t нaскoKoм лoмитЬ Йoгo oпip тa виpивa€ться з

кiльця.
€ щe Й iншi пpиЙoми бopoтьби в лiсi' тa ми пoдzUIи пoки щo

тiльки цеЙ oдин, викopистoвyвaниЙ з вrликtllvt yспixoм oдним iз

кoмaндиpiв УПA пpoти oкyпaнтiв.
Чаtлp

3 yкpaiнських пoвстaнськ]lх пiсень

BихoДЬ, BихoДЬ' нAPoДЕ'
з TIOPМ

виxoдь, вихoдь' I{apoде' з тюpм'. 
[дhиxси, дpиxси, пpoклятиЙ кaт,

TyДи, Де вxtе вoля вiтaе,
[щ]е xвиля - i втoпиrцся в крвit

IIe нoсять в х.UIяBaх свяненi нoхri,
[м]oв пoвiнь, нapoднa стихiя гpяде

J|е пoлyм'я пolvlсти пaJIaс...
I лoмIl.гь ворхсi oкoвl{...

oсь пiсня пoвстaнцiв 
.грмaми 

гyде...
oсь пiсня пoвстaнцiв гpoмal{и гyде.'.

3a Boлю lrapoдy в бiЙ святиfi зовe!
3a Boлю lraPoдy в бiЙ святиЙ зoве!

I{я пiсня - не квoле pиДaн}rя' _
Bжe виЙtшли y бiЙ твоi вoi...

Це зoв' це € зoв дo пoвстання!
[o бpoi, нapoдеl дo збpoi!

Bиxодь, Bиxoдь' rrФoде' 3 тЮPм'
oсь: Boля нapoдal{ _ людинi!
Щс xвиля - i сoнцем Boнa зoлoтим
3aсяеiнaмвУкpaiнi. . .
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oсь пiсня пoвстaнцiв гpoмaми гyДr...
3a вoлю нapoдy в бiЙ святиЙ зoве!

Cвoю ми здoбyдем [еp:кaву -
Ha Cлaвy вoвiки' нa Cлaвy!

пPo BIйськoBy TArМницIo
,,...cуcopo збеpiсalnuну eillcьхooу

i ilеpttаcну maeннuцto.','

. (iз Пpисяги вoякa УПA)

I, IЦo maке oifrcькoцI ,nаeмнцця ma loму i|i mpеfo бе.
pizаmu?

Hiкoли дЛя нaс не стpaшниt,l Bopoг' кoЛи знaeмo Йoгo людcь-
кy сиЛy' Йoгo oзбpoсtltlЯ, тaктикy, пoЛo)t(еtl}lЯ' внyтpilшI{i вiднo-
сиtlи в apмii. 3нaюни гi oснoвнi спp{lвt{, r},tи мo)кеМo Пеpсдбачaти'
якиЙ п.llян бopотьби мoжr },taги пpoТивtlик' ЯKуI|'7у| зaсoбaми бyДе
ii пpов[a]днти, кoЛи нaс за:tтакy€ тa якoгo lr{o)ке вжити пpoтиМa-
неBpу. Haм но вuDккo B т{lкoму вIrпaдкy пpИЙНЯт|4 yспiruнi зaсoби
oбopoни, пepеЙти вiд oбopoни дo нaсТyпy i геть _ чистo знищити
свoгo пpoтивникa. 3oвсiм iнaкrшa спраBa тoдi' коЛи ми пpo св0гo
пpотивниKa не зна€мo нiчого пeBнoгo. B тoмy випaдкy tt{oхeмo
чaстo aбо пеpеoцiнювати, aбo нeДooцiнювaти вopo:кi сI{ли' a це.
дolIIкуЛьI{o мo)t(е нa нaс пoмстI{тися. Haвiть мaJIa гpyпa пpoтив-
никa, якщo мI{ пpo неi нiчoгo не знarмo, lvto)ке спpичинити пa-
нiкy, нapобити lIIкoди.

Koжнa з вoЮючиx стopiн стаpaeться вдеp)кaти в якнaйбiль-
rцiЙ тaeмницi стaн свoiх Людськиx сиЛ, oзбporннЯ, мopaльнy Й
бoЙoвy вapтiсть бifiцiв i кoмaндиpiв, тaктикy свoei бopo-гьби.
числa' нaзвIl i poзпoлo)кrlrня чaсти}| та вiддiлiв, нoвi poпи збpoi,
зaсoби зв'язкy, opгaнiзaцiю apмii, opгaнiзaцii тилy, дiяльнiсть
рзвiдки, всякi пляни щoдo Bедення бopoтьби i т. п.

Koх<ниfi з пpoтиBllикiв натoмiсть стaparтЬся пpo цi сaмe
спpaBI{ дiзнaтнся, пpo них poзвiдaти. 3 тiею меТoю poзбyлo-
вyеться tшиpoкиЙ i склaдниЙ :rпapат вiЙськoвoi рoзвiдки, якa
yва)t(}to збиpae всi фaкти, сЛoвa чи нaвiть нaтяки i з ниx yтвo-
pto€ собi загaльниЙ пoглЯд на сиЛy, бoЙoвy вapтiсть Bopoгa.

Збеpizаннл ociх вuщеtloзФ'|uх вitlcыoouх сnpаo - це cане
беpizлннл вillсьх,oвoi пaeмнuцi.

Koмaндyвaння кo)кнoi аpмii y вихoвaннi свoiх вoякiB кЛaдr
сильниЙ нaтиск нa збеpiгaння вiЙськoвoi тaемницi. Koxниll

вoяк знa€ )кtlття свoеi aрмii, бaгaтo внyщitшнiх спpaв' oзбpo€н-
ня. Hекoнспipaтивнa пoведiнкa вoякa мoжe дaти вopoгoвi цiн-
ниЙ мaтеpiял. B пapi з вrликиIvr нaтискoм y виxoвaннi вoЯкa нa
збеpiгaння вiЙськoвoi тaемницi вiЙськoвс зaкoнoдaвствo зa зpa-
Дy вiЙськoвoi тaeмницi пеpедбaчae нaЙгостpitui кapи. 3Сrеpiгaти
вiЙськoвy тa€м}rицю },tyсить тaкo)t( кoжниЙ гpомaДянин. Усi
}tycятЬ бyти нyllнi fi oбеpеx<нi, бo нa кoxrномy кpоui, нa кo)t(нr
неoбеpе)кrro випyщене сЛoвo чaтyють десятки вopo)l(их IIIпи-
гyнiв i pозвiдyвaviв, щoб дoнrсти Йoгo свoiм звеpxникaм.

II. Як вopo? сmoуIrmыл зЙoбуваmu npompiбнi f,o*tу вiOo-
xocmi?

Koхсен iз пpoтивникiв poзбyДoвyе вiДпoвiднo poзвiДкoвиЙ
aпapaт i вxtивaе цiлиЙ pяд склaдниx зaсoбiв. HaЙбiльtш пolltи-

рниЙ спoсiб - це сiткa rшпигyнiв. IIIпигун стapa€ться влiзти
aбo безпoсерДrrЬo y вopо)кy apмiю, aбo пpинafiменtше дiстaтися
в тaке сrpедoвище, де мiг би чaстo зyстpiнaтися з вoякaМи
пpoтиBrrикa i непoмiтнo в poзмoвaх нa вiЙськoвi теми зДoбyвaти
пoтpiбниЙ мaтеpiял. Bopo:киЙ poзвiдyвav зав)кДи uaтyс на бiЙ-
цiв, стаpaeться зaв'язaти з нимll poзмoвy Й тoдi вхсe вмiлo
пoвеpтa€' кyДи Йомy тpебa. J|yrке vaстo пpи тaкiЙ poзмoвi з'яв-
ляrться vapкa гopiлки, Якa нсoбеpсltнoмy бiЙцевi poзB'Язу€
яЗИКa' i вiн, дyмaючи' щo пoпaв нa щиpoгo дpyгa, poзкpивa€
пo-п'Янoмy пеpсд Bopoгoм усi спpaви' якi трба збсpiгaти.

.(yже vaстo в poзвiдкoвo}'ty Bopo)кoмy aпapaтi пpaцЮютЬ
дiвчaтa. Boни, щoб дoбyти вiд бifiця тa€мницю, нiчoгo для
ньoгo I{e жaлiють' 3aкoxyюнисЬ y тaкy дiвvину, вoяк i не
зчyrться' як Poзкpис пеpед tIею все, щo знaе, a вoнa, зiбpaвцJи
вiдoвiднi вiдoмoстi, шyкar тaкoгo .llpyгoгo бiЙця, шoб зiбpaти
ix ще бiльцrе.

Hе зaв;rсди, oднaче, вopoх<i :lгеtIти стapaються зaxoдити в

Pозмoвy з бiЙцями. Чaстo бyвaе тaк' щo вoни зaxoДять тyди, де
биpaсгься бaгaтo бifiцiв, i пpислyxyютЬся yва;кrro дo poзмoв, щo
iх ведyгь вo}Iи }rеpaз дy)ке цIиPo Й неoбсрxtнo. TaкиЙ спoсiб дaе
чaстo т:lкo)t( дyхrе дoбPi yспiхи, якщo бiЙцi, не дy)ке pzD(yloчись з
тим, щo iх xтoсь мoхtе пiдслyxaти' poзкaзyють бaгaтo пpо свiЙ
пoбyт, пpo свoix кoмандиpiв, пpo свoi завдaннЯ тtrЩo.

Бyвaе тaкo:к т'lк, щo Bopoг зIraЙде мixс бiЙцями Легкoдуxa,
якиЙ за грtшi пoгoдиться дaти вoргoвi пoтpiбнi вiдoмoстi. Ha це
в)кс BoPoг вибиpae oсoбливi типи людеЙ, якi люблять гporui,
зoЛoтo' i ними пoслyгoвyеться. I{е, звичaЙнo, люди пiдЛi, якi

180 l8r



T
..тpидцять сpiбнякiв'' стaвлятЬ вище з:l свoю честь i зa дoбpo
свoгo нapoдy.

.[yx<е пourиpеним спoсoбoм дiзнaтися пPo пoлo)l(ення вo.
poгa r т. зв. ..здoбyвaнHя язиKa.', тoбтo злoBлснIrЯ :кивцсм бiЙ-
ця' якиЙ Mae Дaтн пoтpiбнi iнфopмaцii. 3лoвленoмy бil{цевi
вopoг не щaдить тoдi нi oбiцянoк, нi пoгpoз, нi мyк, щoб лицIе
дiзнатися пpo пoтpiбнi Йoмy спpaви. Фiзичнi мyкli пеpеxoдЯть
неpaз людськy yЯвy (нaпp., y бoльlшевикiв). Tpеба Дyжe бaгaтo
гapтy тiлa Й дyxy, щoб видеpя<aти i не з€Uroмaтися. Koл<ниЙ
бoсць, пoпaдaючи B pyк}r вopoгa' пoвинеH знaти' щo Bopoг Bсе
oднo Йoгo не пotЧилy€' i кpaще Bр|еpти вiд влaснoi кyлi, нe зpa-
д}rвцrи хсoднoi тaемницi, - геPo€м' як згинyти з вopo:lсoi pyки,
виспiвавrци нa тopтypах Bсе' щo знa€' - зpадникoм.

Бyвaс тех<, щo вopoг теpopoм, шIaнт:Dкеt}t 3}|yцty€ цивiльниx
грoмaдян, якi мaють зв'язки з вiЙськoм, дaвати пoтpiбнi Йoмy
вiДoмoстi. Бyвaе, Щo Й д6fip9вiльнi кaндидaти нa тaкy poбoтy
знaЙлyться. Бoець пoвинен зaвжди i пpo це пaм'ятaти тa з нi з
ким, нaвiть з нaйкpaщими цивiльними грoмa,цянaми, t{е гoвo-
рити пo вiЙськoвi спpaви

III. Як noвuнeн збеpiеаmu aif,cьtсoву maсм,tuцю бoeць
УIIA?

Якщo тaкy великy Baгy дo збеpiгaння вiЙськoвoi тaсмницi
пpиB'Язyrться y всix apмiяx деpx(aвних наpoдiв, тo як )ке )t(
незpiвняннo бiльrшy вaгy мyсиIvto пpикладaти дo цiеi спpaви }'tl'
yкpaiнськi пoвстaнцi. Apмii деplкaвI{их нapoдiв мають дyхre
ulиpoкo i склaднo poзбyлoвaнi свoi влaснi i зaгaльнoдеpя<aвнi
aпapaти безпеки, склaднo poзбyпoвaнi poзвiдкoвi апapaти. B
миpниЙ .laс apмiя i гpoмaдянствo oднoi деp)кaви вiд iнrцoi
Щiльнo oбме:кснi дep)кaBн}llии кopдoнaрrи' a y вiЙнi - лiнiеlo
фpoнтy. Biltськo в миpниli чaс живе в кaзapмax i мaс пy:ке
мaло мoх(ливoстеЙ зyстpiнaтися з tlаселен}tя}r.

3o.всiм iнакrше стoiть спpавa в нac. Укpaiнcьlса Пoвcmанчa
Apt'сiл ilir в пuлу вoPoaа' нae нaf,x,е безnеpеpaнuil кoнnаюtr з
в!|аct|ul4'|oсе'/.е'|'|лI4 i е niЙnhьнoto' Pевo!''(,цif,нoto аpнiеto.

Пapтизaнськa пoвстaнськa бopoтьбa нa тилаx вopoгa oсoб-
ливo склaднa не Лицrе тиIvt, щo кoxtнoi хвиЛини мoя(нa нес-
пoдiвaнo зyстpiтися зi сильнirrrиil{ вopoгoм' aле Й ти}t, щo ми в
кoжнoмy мiсцi нaтpaпля€мo на вiльнo po[з]бyдoвaниЙ rцпи-
гyнськиЙ, сексoтськиfi aпapaТ' Якoгo зaвдaння}' e сa}le д(ютaв.
ляти вoрoгoвi вiдoмoстi пpo нас. Bopoг, щo нaс пottевoлив,

сильнiшиЙ вiд нaс свoeю людсьKoЮ сt{лoю, свoiм oзбpo€нням.
сBo€ю тeхнiкoю. Ми нeбезпeннi Йoмy в пеplшy чеpгy свo€ю
iдеею, a пoтiм пiдпiльним xapaктеpot'| нaIдoi poбoти. Cилa
УПA, гoлoвнo. в rrеспoдiвaнoму нaскoKyt зaсiдцi. в невiдoмiЙ
дЛя Bopoгa людськiЙ силi. oзбpoеннi, y невiдoмot'|y дЛя вopoгa
мiсцi пoстoю, y невiдoмoрty дЛЯ tlьoгo пЛянi нaшoi лii, y не-
вiдoмoмy Йoмy наtшoмy мopaльнoмy стaнoвi. Чим мeнurе бy.Цe
вopoг пpo нaс знати' тим ми бy.Цеt.to для нЬoгo гpiзнirшi. Haшa
сиЛa в нaшo}ty пoB}loмy зaкoнспipyвaннi! (Це нс зHaчитЬ, щo
кoнспipaцiя мa€ звoдитt{ся дo тoгo, tцoб Bopoгa не зaчiпaти i в
тaкиЙ спoсiб нr зpaджyBaти нaцIoгo iснyвaння. Koли ми не
дieмo, знaчить, ми. як збpoЙнa сила' фaктичI{o не iснyемo,
oтхсе, нiчoгo вopoгoвi нaс бoятися!).

Boднoчaс мaЙже tцoд}lя ми зyстpiнaсмoся з нaсеЛе}|tlя}l.
Пpoxo.Цимo селaми' квapтиpyrмo y сrлян, зyстpiнaемoся з дiв-
чaтaми' дiтьми, сТаpикaми' зa},toвлясмo iл<y i т.п. Пpи кo:кнifi
нalшiЙ зyстpi'ti з нaселеtttlяr'l вде}|ь чи внoчi дссятки людсЬкиx
oчеЙ пiдглядaють кoхсниЙ нaш кpoк, десятки вyx лoвлять
кoжнe нaцIе слoвo. Цю oбстaвинy стapaeтьcя, oчевиднo, якнаЙ.
пoвнirше викopистaти вopoг. Biн не лиtше BисиЛa€ свoiх Bлaсниx
tшпигyнiв y лiс, в села. aлс fi з-пoмixt сaмoгo нaселення виби-
pae тисянi aгентiв.сексoтiв. Koли :к зBaх(и}'o, щo бopеl'{oсЯ з
нкBд' яке стaPa€ться poзбyлyвaти сBoю aгrнryPнy системy' -
ст:lне яснo, як вa)клиBo € для нaс збеpiгaти вiЙськoвy тa€мни.
uю' !oбр збсpiгaнa вiЙськoвa таrмниця, кoнспipaтивнa пo-
ведiнкa вiддiлy взaгaлi i кoxtнoгo бiЙuя зoкpемa - це нaшa
гpiзнa збpo", oднaкoвo небезпечнa для вopогa' як няllli кpiси fi
кyлемети.

Пpo шo пoвстaнець t|е пoвlll{ен нiхoлu нi s хuн eooopumu?
Пoвстaнeць нiкoли нi з кllм rrс пoвинеtt гoвopити пpo кiль-

кiсть людсЙ y сBo€мy вiддiлi, стaн oзбpoсння (скiлькrr i якиx
кyлеметiв, гpaнaтoметiв, гapмaт' скiльки амyнiuii дo ниx), якиЙ
табip мае вiддiл i щo вoзить зi сoбoю, нaзвy вiддiлy, псeвдa
кoмaндиpiв, Дpyзiв, звiдкiля i кyли Йдe вiддiл. пpo кiлькiсть
вбитиx i paнених y бoяx. пpo кiлькtсть тl{х. якi вiдстaли пo
дopoзi, пр внyтpiшнi спpaви вiддiлy. пpo зaг:Ulьt|i Йoмy вiдoмi
пля}|l{ на мaЙбyтне, пpo xapчyвaння, пpo свoix кoмaнпиpiв' пpo
нaстpoi, пpo мiсце тaбopyвання, poзпoлo)l(еtlня зaстaв, стifioк,
пpo зв'язкoвi хати, дo якиx зaxoдить вiддiл, пpo сeлa, в якиx
зyпtlt{яBся, псeвдa теpеHoBих пpoвiдникiв i iх opгaнiзaцiЙнi
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пoсти. oдним слoвоl.', пoвстaнець нiкoли нi з ким нr гoвopитЬ
Ilpo спpaви' якi в якиЙ-небyпь спoсiб дoзBoЛиЛtl б вopoгoвi
виpoбити сoбi пoгляд пpo силy вiддiлy, Йoгo пляни' ТиD'чaсoвr
poзтаllIyван|{я' тt{Лt зв' язoк.

Бoець УПA мyсить бyти rra кo)t(нoмy кpoцi нуЙниЙ i oбе-
pс)книЙ, бo вopог с i дie в лiсi i в селi, зa кyцIеМ i пiд пiльнoю
rr,rrжеюt сереД знaЙoмиx i добpих стapиx пpyзiв, вдeнь i в}toнi' в
погoдy i снiговiю. Koжен з Haс мyсить мaти нa тямцi, Щo зa
нaми пoстiЙнo слiДкуюгь очi i вуxa Bopoжих ruпигyнiв.сексo-
.гiв. Boни пеpебpaнi Й зaкpитi, Чaсoм дyже чемнмi l l великi
пaтрtoТи' чaсo}l' на пеpurиЙ пoгЛЯд, yникaютЬ зyстpiнi з нaMи.

3ахoдячи B сrлo, сaМ Чи з l lpyзями' бoець повинен oстеpi-
гати себе i iх, щоб Чaсolt y poзмовi з HаселеttнЯМ не пpoгo-
Boр}rтисЯ. Говopити lvtо)кнa прtl Bсе; кoли, oднaЧr, заxoдитЬ
рoзмoBa нa вiЙськoвi теМи, .тo бoсць повинен y тil i х<e xвилинi
poзDroвy пеpсpBaги. Пoвстанець нiкoли не lr,to)ке впивaтися, бo
п'янa ЛЮдинa не Koнтpолюс свtlix слiв i пo-п'Яtloму все poз-
кaже. Hiкoли бoсць нr пoBt{не}| Гo80pи.ги прo вiЙськoвi спpaви
з дiвчиною, бо вiд дiвчини l,l BopоГ tr{o)t(е Лсгкo пpo ниx дiз.
нaтvlся. Кoли б стpiлець випаllкoвo попaвся B pyки вopoгoвi,
Йомy не вi.llьнo нa тopтypаx зpaдити тaемниIli, бo зpaпa вiЙсь-
ковoi тaемниtti - це зрада свo[e]мy нaрoлoвi.

Пpo ui oснoвнi pенi пoвинсн зHaти кoжH}tЙ бoець УПA. Ko-
)KеI{ з нaс },tусить Дбaги пpo ii силу та мiць тa кo:кним свoiм
вчиl{кott{ пpичиl{ятися дo ПеpеMoги нaд нrнaвисниrvt Bopoгolr,t.
Hiкoмy не вiльнo зaпЛямувaти пoчеснoгo iмення yкpаiнськoгo
IIoвстaнця нi oДним нечeсниlt{ кpoкoм, тим бiльtuе - зPaДoю
вoеннoi таемниtti.

Ми, _ нaщaдки сJraвних кHя)киx вoiнiв, якi вмiли гiднo
бopoтися зa свoю Бaтькiвщинyl мoBЛЯв' ..кpaцIе нaкласТt| гoлo.
BaМи' a нr пoсopotvtити землi yкpаiнськoi'', нaщaдки кoзaкiв
зaпoрoхtцiв, щo кoнaли нa Bopoжиx пaлях i смiялися вopoгoвi
y вi'ti, - fiдeмo сьor.oднi дo бopoтьби зa Укpaiнськy Caмoстifiнy
Coбopнy .[еpжaвy.

3aДивленi в гepoiннi пoстатi свoix пpедкiв, хoчемo стати
гiдними iх спaдкoемцяМи, якиx нaвiть нaЙбiльtш ясopстoкi тоp.
тypи вopoгa нe змyсятЬ зPадити тасмницЮ.

B.JI.

пPoгoBoPиBся
(o noвiОання 3 noвсmсIнcьKozo х<umm я)

Йoгo знaли всi y вiддiлi. Hевеликoгo poстy, pyсявиЙ, з си.
нiми oнимa, Петpyсь зaBжди х(вaвo веpтiвся мiя< стpiльцями i з
кox}tl{lvl зyстpivним стpiльцем встpявaв y poзl'toвy. Любив гoвo-
pити бaгaтo. A нaЙбiльIЦ в)t(е poзкaзyвав пpo себe. Hе бyлo y
вiддiлi стpiльця, щo }lе знaв би icтopii Йoгo дитинствa, звiдкiля
вiн рДoм, як дoвгo пpaцю€ y пiдпiллi, вiДкoли вiн в УПA, яких
знaе стpiльцiв i кoмaндиpiв. oлним слoвolvl, не бyлo в ньoгo нi
oднoi спpaви в хситтi, якoю вiн нe пoдiлився б з iнtшими.

Чaстo кoмaндиp вiддiлy i пoлiтвиxoвник звеpтaли Петpy.
севi yвaгy нa Йoгo невiдпoвiднy пoвe,Цiнкy. Biн зaвжди пpиз-
нaвaв свoю пoмиЛкy тa oбiцював дсpжaти язик зa зyбaми. [y-
]ке скopo, oднaче, вiн знoвy зaбyвaв пpo свoю oбiцянкy Й дaлi
тpiпaв язикoм }ranpaвo i нaлiвo.

HaЙбiльtше лtoбив Петpyсь зaxoдити I{a селo пoлaгoд)кyвати
слyхсбoвi спpaви. Ty'щoЙнo вiн мaв вiн urиpoкс пoле дo пo.
писy. oтoнениЙ }toЛoддю i стapшими, рoзкaзyBав вiн i селянalvt
пpo бopoтьбy Й поДвиги свoгo вiддiлy тa пpo влaснi вчи}Iки нa
пoлi бoю. B зaгaльнoмy це бyлo б, мoxсе' Й не зле, кoли б Пет-
pyсь нe пербиpaв мipки. Biн, oднaче, poзгoвopиBlшись, зaбyвaв
пpo все тa нaпpaвo Й нaлiвo сипав псеBдa кoмaнпиpiв' стpiльцiв,
poзпoвiДaв пpo стaн вiддiлу, мiсце Йoгo пеpебyвaння t{ iнtшi
спpaви.

Hapеruтi, кoь{aндиp' бaчaчи Йoгo непoпpaвнiсть, зaбopoнив
Йoмy xo.Цити нa селo' a тi спpaви, якi вiн пoлaгoд)t(yBaв, дopy.
vив iнuroмy бiЙцевi.

Ta тpапилoсЬ тaк' щo Петpyсь неспoдiвaнo зaхвopiв. Пoяви-
лaся в ньoгo гapячкa' бpaк aпетитy. Лiкap, oглянyвruи ltoгo,
ствеpдив гpипy. Tpебa бyлo вiдстaвити Петpуся в сeлo, щoб вiн
лoбpе вигpiвся в теплiЙ xaтi тa пpиfitшoв дo здopoв'я.

3aпpяг стpiлсuь Гyк кoнi, пoкл:Ulll oбидвa з сaнiтapoм Чме.
лем Пeтpycя нa пiдвoдy Й вiдвезли дo недaлекoгo сслa. Tут
вiддaли хвopoгo нa сaнiтapниll пytlк'г, i пвi гapнi сaнiтapки
зaoпiкyвaлися tlим' як piдним бpaтoм.

ПpиЙняв Петpусь кiлькa тaблетoк aспipiни, пoЛrх(aв, кy-
пaЮчисЬ y пoтi' двi дoби пiд двoмa пrpиHaМи i нa .гpетiti день
yстaв з лix<кa здoPoвиЙ. Щиpo пякувaв Петpyсь сaнiтapкaм зa

ДбaIАЛ||Rу oпiкy пiд rlaс xвopoби тa вipив y дyшi' щo oчi сaнi.
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тapки гaЛi дoпolr{oгЛи бiльцrс y Йoгo виздopoвЛrннi, нiхс ruiсть
таблет.oк aспipини i двi пеpини. l нyюнись вжс здopoBим, вiн не
мiг вiДмoвити сoбi пpиемнoстi вiдпpoвaдити Bечopo},t сaнiтapкy
Гaлю додoмy.

.[оpоr.oю Пeтpусь пoчyвaв себе .Цylке щасЛивиlvt Й оповiдaв
Гaлi бal.aтo спpaв' зaбyвaюни пpo .ге, шo yкpаiнськиll пoвс.га-
нець МуситЬ бyти стpиманим i обеpс)к}lиl. ' на кo)t(нoмy кpoцi.
Poзгoвopивruись, Петpyсь i не пoмiтИB, щo вслiд за ними пiд-
KpаBсЯ oдин iз сiльськиx ссксoтiв - кpивиЙ Микитa. Biн бyв
зaкoxaниl,l тaкoж y Гaлю i стеpiг ii на кoxснoмy кpoцi.

Aгa, _ мypк}tyB пiд нoсo}-{ Микитa, - oсЬ кyди ст€}кa в гoрхl _
i, кyсaюvи злiснo губи, пituoв, мoв кiт, тиxoЮ xoдoЮ зa HИM9|.

A Петpyсь, не пpoчувaЮчи нiчoгo злoгo' спиHиBся бiля Гa.
ли}lиx воpiт i poзкaзував iЙ дaлi пpo свo€ жl,tття y вiддiлi.
Hapеulтi, пpoщaЮчись, Петpycь oбiцяв Гaлi нaвiдaТися дo неi
пpн нallблux<чiЙ нагoдi.

- Хтo знa€' дс ти буДеtш i чи змoжеru дo lvlс}|с пpиЙти? _
скaзaЛa сy}.!l{o Гaля. - Baш вiддiл нaпrвнo десь дaлекo звiдси,
i тебе кoмaндIrp нr пyсTить тaк даЛеKo дo селa!

_ Hе х<уpися! _ вiдпoвiв Bеселo Пещyсь. _ Ми пеpебyвaсмo
ТyT недaЛекo вaшoгo сеJra. Haпrв}ro знa€ш y BaшJo},ly лiсi Мa-
ла}lЧин яp. Tам бiля кpиницi кваpтиpyс цiлa нarцa сoтнЯ.

_ Cпpaвдi? - зpaдiлa Гaля. - Taк r.и нaпсBнo скopo нaвi-
дarцrся до l'lене!

- Haпсвнo пpиЙпy! _ пiптвеpлив Петpyсь i на пpощaння oб-
няв Гaлю.

- Тo ще пoбaчимo!- мypкI{yв злiснo дoнoщик Микитa, якиЙ
пiДслyxувaв yBесЬ чaс.

- Tiльки ввax(aЙ, Петpyсю, - oстepiгaлa llol.o нa пpoщaння
Гaля, _ щoб зaс Hс застyкaли Тalvl Чеpвoнi бaндити.

- Tи вx<е тим не :кypися! _ сказaв сaМoпевнo Петpyсь. _
Хafi лицrс спpoбyють. У нaс l50 xлoпцiв, як сoкoлiв, l6 кyлe-
метiв i 2 гpaнaтoмети. Tpiски лиlше в них пoсиплються...!

_ Лиrшс xвaлися' xBaЛЬкy, _ пpoмимpив пiд вyсoм Микита Й
пiшJoB зa Пстpyссм.

Пiдглянувtши xaТy, кy.Ци пituoв спaти Петpyсь, дoнoщик
Микитa сiв нa кoня Й пoixaв y pаЙoн пoвiдомити пpo всr сrlкa-
ведистiв i дiстaти свiЙ мiзеpниЙ юдин гpiru...

Ледве нa свiт пoчaЛo блaгoслaвлятvlcя, a вrкс бiльruе тpьoх
сoтrнЬ енкаведiвськиx сoбак oТoчили з усiх бoкiв пoвстаtlськиЙ

тaбip - i гpaнaтoметнi Й кyлеt.{eтнi пoстpiли пpopiзaли paнню
т}tцly.

Biдiзвaлися пoвсТa}Iськi стiики i зaстави кyлерlетниtvt вoг.
нем, пoвибil.аJlи з землЯнoк пoвстaнцi - i пoчaвся бiЙ...

Cтaнoвище пoвстaнцiв бyлo пyltсе Baжке. Biдбивaючи нас-
туп зa }raстyпoрl, пoвстaнцi мyсiли пpopвaти вopo)кr кiльце. Зa
нaкaзolt,t кoмa}|Диpa, зipвaлися нa пpoбill...

Улap був Тaкиl,l сильниЙ' Щo неpвoнi tlс BитpимaЛи i, poзбi.
гaючись' пpoпyстиЛи пoвстaнцiв, якi, вiдстpiлюючися' зникли
в лiсoвiЙ гyЩaвинi. Ta нe всiм пoщaстиЛo прoбитися. Бiля

десятKа дpyзiв пoлЯглo нa пoлi бою...
Sадoвoленi бorlьшевики, Hе звaжaЮчи на свoi вдесятеpo

бiльrui Bтpaтиl pyluиЛи B селo' щoб там свoiм диким звичaс}r
пoгyляти.

I тyт пpислyживсЯ дoнoщик Микитa. Енкaведисти злoв}lли
кiлькoх мoЛoдllх чoлoвiкiв, а мix ними Й Петpyся.

Cyмнy думкy думaв Петpyсь, сидячи в пiдвaлi бyлинкy
нквд. Biн нiяк нe мiг вияснити сoбi тогo, як це стaлoся, щo вiн
тyт oпи}lиBся. Aдxсе нiхтo з пoстopoннix ЛЮдеЙ не знaв' Де вiн
нoчyвaв. A те, щo Йoгo xтoсь всипaв, бyлo oнсвиДне. Кpiм тoгo,
пoстpiли в лiсi i кiлькадесят yбитих бoльцrевикiв' щo вiн iх
бачив на вoзax' BкaзувaЛи нa те' щo Йoгo вiддiл звiв бiЙ y лiсi.
I це ще бiльtце тивo)килo Петpyся.

Йoгo мipкyвання псpеpвaв скpсгiт ключa в зa},tкy i xpипкиЙ
гoЛoс енкaведистa, щo кликaв fioгo нa дoпl{т.

Pсгoтoм i лaЙкoю пpивiтaли Петpуся сHкaBедисти тa зpaзy
пoчaЛи Bl{питувaти пpo Йoгo вiддiл. Петpусь yвесь чaс не приз-
нaвaвся. Ta кoли привrЛи пеpед lloгo oчi дoнoщикa Микитy i
тoЙ пoBтopив Йoмy сЛoвa, якi вiн yчopa всчopом гoвopив бiля
вopiт Гaлi, - Йot'{y сТaЛo все ЯсHlltt'. Biн зpoзумiв, щo сaм вiн
стaв пpичиною 8сьoгo нещaстя.

I стaнyли пеpед oчима Петpyся нopнi тiнi нa згадкy пpo
poзбитиЙ вiддiл i смеpть дpyзiB. Пекyниlt бiль тa пoчyття вt{}ttt
Й сopoмy клiщaми стис}|yЛи Йoгo сеpце. Biн не нув нi слiв
енкaведистiв, нi тopтуpl Якl{мlt вoни xt.lтiли пpиМyсити Йoгo дo
дaльцlих зlз}Iaнь.

Bпеpтoю !,roвчaнкoю пoстaнoвIlв вiн тeпеp спoкyтувaти свiЙ
вaжкиЙ гpiх. l мyченицЬкoю смrpтЮ згинyв вiн y pyкax oскa-
х<енiлиx катiв, не пpoмoBиBlши B)ке бiлЬlце нi oднoгo сЛoвa...

Bеpеcm
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пPOTиБOЛЬIIIЕBицЬкA БoPoTЬБA
ПotIЕBoЛЕIIих IIAPOдIIB

B yсix кpaiнax, зaгapбaних мoскoвсЬкo-бoльu.lевицьким iм-
пеpiялiзмoм, щopaз бiльrue зpoстa€ сaмoстifiницьKa визвoльнo.
pеволюцiЙна бopoтьба пoневoЛених нapo.Цiв.

I{я бopoтьбa пoсилЮeться y Фiнляндii, пpoдoB)кy€тЬсЯ B
Естoнii, Литвi i Лaтвii, poзгopЯ€ться в Pyмунii, Бoлгapii, Гpеuii
i Cеpбii' пoчинa€ться в Мaдяpщинi тa мaсoвиx poзмipiв yл<c
нaбиpaс в Пoльщi, цiлy тсpитopiю якoi зaбpaлп вiд нiмецьких
бoльrшевицькi iмпеpiя.l l iсти y зимовiЙ свoiЙ oфензивi в дpyгiЙ
пoлoвинi сivня ц.p. I тепrp бoльtuевицькi iмпеpiялiсти paзoм зi
свoiм вислyжницьким т.зB. ..тиIr,tчaсoвиМ 

уpядoм'' Пoльськoi Pес-
публiки пoстiltнo ЛaЮгЬ пorlьськиЙ емiгpaцiЙниlt уpЯЦ у Лoндoнi
..зPадникaми'', пoЛьсЬкиЙ сaмoстiйницькиЙ pyх _ ..пoЛьськo-нi-

мецьким'' }tацioнaЛiзмoм, a Пoльськy Apмiю KpaЙовy _ ..бaнди-

тaми''. Мoскoвське paдio пoдa€' щo ..бaндити'' з ПAК збpoЙнo
висryпaЮть пpoти бсlльrшевицькоi ..влади'' в Пoльщi.

oт.aк пoruиpЮ€тьсЯ i мiцнie вeлцкllll пpoтибoльrшевицьк иlt
фpoнт пo}lевoлеtlих нapoltiв. I свiт yхсе визнae, щo пеpед y цiЙ
святiЙ бopoтбi веде Укpaiнa'

Б'lMo зAгAPБIIиКIB yкPAiHи

(З дiи Укpaiнськoi lloвстaнчoi Apмii)
oсiнню |944 p. нквд в м. Kам'янське (!нiпpoпещoвська oб-

лaсть), нaд l]нiпpolrl' BикЛикaлo сoбi нa дoпolr{oгy Двi сoтнi
бoльrшевикiв пpoти мiсцевoгo вiддiлy УПA, якиЙ poззбpoювaв
гoлiв кoлгоспiв тa iншиx УPяДoвцiв i винищyвaв снкaBедистiв.
.[вaнaдцятиденнa oблaвa бoльrцевикiв не дaлa iм нiякoгo yс-
пixy. Бoльtшевики тiльки нapoбили tllкoди в дoвкoЛиttIнiх кoл-
гoсп€D( тa Ще бiльtцr спoпyЛЯpизyвaли вt{звoЛьнy бopoтьбy УТIA.

oсiнню |944 p. y с. Бaндypoвo (flнiпpопетpoвсЬкa oблaс.гь)
зopгaнiзoвaниЙ бoльrшсвикaМи вiддiл ..стpибкiв' ' пiддaвся без
бoю кi.llькoм бifiцям oдtloгo вiддiлу УПA, щo oпrpу€ в цЬoЬ,ty
теpенi. B бaгaтьox мiсцевoсгяx ..стpибки'' сaмi видaвaЛи yK-
paiнським пoBстaнцЯм сxoвaниx еttкaведистiв.

oсiнню |944 p. в oдI{ol,ly з pеЙдiв пo oстpiвськolt{y тa Здoл-
бyнiвськoмy paЙoнaх, нa Boлинi, вiддiли УПA зpoбили 48 зaсi.
дoк i звrли кiлькa вiдкpитих бoiв, y якиx зI{ищенo бiля 300 ен-

кaведистiв, здoбутo l3 кyлеметiв,23 автoмaти, l8 пiвaвтoмaтiв.
48 кpiсiв, l4 тис. aмунiцii, вiдбитo l48 нaсильнo змoбiЛiзoBarrих

укpaiнцiв.Ha здoбyтих вiд бoльшeвикiв aвтoмaцIинax yкpaiнськi

пoвстaнцi пpoixaли з пiснЯt',tи неpсз lб мiсцевoстсll' де пpoвrЛи
знaчну мaсoвo-полiтичtly poбoтy.

Ha пoнa-гкy вepеснЯ |944 p. бiля с. Koлoдiiвки (Cтанислa-

вiвщинa) зaв'язaвcя бiЙ мiхt oдtlи}r prЙдyЮчирt вiддiлoм yПA i

вiддiлoм енKaвrдистiв. 3pyнним }taневpoм нaцI кoмaндиp х.
yвiв в oмaну бoльruевицьKиx пoгpoмникiв, вoнI,l дoвгиЙ чaс

стpiляли пo сBoiх i втpатили 50 вбитими.
4,D<.44 p. мixt сс. Гpaбiвнo i Пiдзвipинець КомapняtlсЬкoгo

p-нy вiдпiл УПA iм. Пеpyнa вiдбив вiд енкаведистiв 7 apеulтo-
вaниx укpaiнцiв зi с. Повеpгiв. Iз 57 кoнвoipiв зницIенo 45 енкa-
ведистiв i oднor.o взЯтo )t(ивцсм.

8.IX,44 p. y вrЛиких бoяx вiддiлiв УПA з бoльrцевикaми в

Poмaнiвськиx лiсаx (БiбpецькиЙ p-н) впaлo бiля 300 бoльrце-
викiв, мiхt нtlмll |2 чеpBo}lиx кoмaндиpiв. Cмеpтю геPoiв зaги-
}rуЛи в циx бoях п'ять yкpaiнськиx пoвстaнцiв _ Cл. П. ДtI.
KaтинськиЙ, Зиt.loвиfi, Cкpипaк' Гoнтa i сoтенниЙ opленкo.

||.IX.44 p. сiмнaдцЯть yкpaiнськиx пoвстaнцiв зpобили смi-
ливиЙ наскoк нa paЙoннy тЮpмy в м. Cтpyсoвi (Tеpебoвель-

щинa). Bсix yв'язнениx звiльнснo, a тюPмy спaЛенo. Пpи тoмy
вбитo 6 енкaведистiв, мixt нирrи нaчaЛьникa нкBд i секpе.гapя
нкгб, здoбyтo 2 ваxtкi KyЛемети i 6 автoмaтiв.

|з.|X.44 p. бiля с. Boля Bеликa (МикoлaiвськиЙ p-н)' нaд

,[нiстpoм, oднa сoтtlя УПA звелa бifi з бoльrцевицькllм вiддi.
лoм в силi куprня. Bopoг yтpaтиB 38 yбитими.

Bнoчi з l3. нa 14.IХ.Ц p,ъ с. Бepeзiв CтapиЙ, бiля uloси Ko.
лoмllя - [елятин, снкaведистl{ вЛaulтyвaЛи сoбi забaвy. Пiл

бyДинoк, де вoнt| забaвЛЯлltся, пiдiЙtцoв вiддiл УПA пiд кoм.
C. Ha знaк paкетoЮ yкpaiнськi пoвстaнцi oбскoчиЛи всi вихoдп.
B нaслiдкУ кopoткoгo бoю енкaведистrt втPaтилуl 52 filцтlцvtu.

l8.Ix.44 p. в с. ГaЙпaйка, TеpебoвельсЬкoгo p-нy, yкpаiнськi

пoвстaнцi знищилl{ 14 енкаведистiв.
|9.I><.44 p. бiля гopи Pябинець, y KoлoмиЙщинi вiддiл УПA

iм. I.Бoгyнa пiд кoм. H. звiв двa yспitшнi бoi з пpикopдoн}tи}'{и
вiЙськaми нквД. У наслiдкy циx бoiв yбитo 14 снкаведистiв i

бaгaтo paнеHo.
2o.|X.44 p. в с. Кaнaнiвкa вбитo секpетaря пiдвoлoчиськoгo

pайпapткомy Бaгpенцoвa.
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24.IX.44 p. сoтнЯ УПA пiд кoм' C. зpoбилa нaскoк нa м. Co.
лoтвинa (Нaдвipнянщинa). Двi чoти пoвстaнЦiв вдеpлися Дo
мiстa, спaлили бyДинки нкгб i нквд тa BипyстиЛи бiля 80 в'яз-
нiв. Убитo t7 i paненo 12 енкaведистiв.

Упpo,Цoвхс мiсяця веpес!{я |944 p. сaмooбopoннi вiддiли
Львiвськoi oблaсти uaли |7 збpoЙних сyтичoк з больtцевикaми.
Biддiли УПA нa тернi цiеi oблaсти мrUIи в цеЙ чaс 7 бiльrциx
бoiв. У l3-и випaдкax вiдбитo вiД бoльlшевикiв сoтнi apеulтo-
вaниx i нaсилЬнo змoбiлiзoвaниx yкpaiнцiв. 3нищенo кiлькa.
десят бoльlдеBицЬких шпioнiв i дoнoцlикiв.

6'х,44 P. вiддiли УПA пiд кoм. o. i C. звели бiЙ з енкаве.
дистaь,tи в Koсмaчi, б. Кoлoмиi. Убитo l7 стaлiнських бaндитiв.

9.х.44 p. в с. Беpезiв CерлнiЙ (КoлoмиЙшинa) нашa бoiвкa
зве.лa бifi з енKaBедистaми, пpи чoМy пo вopo)кoМy бoцi впaли
l мaЙop,4 стаpulини i 17 pялoвикiв-енкaведистiв.

Ha пoлoнинaх, б. ceлa Гpамiтнa (КoлoмиЙщинa), дoвtциЙ
uaс пеpебyвaв виIшкiльннЙ тaбip УПA. 3iбpавtIII{ пpo тaбip iн-
фopмaцii, бoльlдевики зaплянyвaЛи нa ньoгo вдapитt{ |ш<.44
p. o 6 гoд. paнкy. B силi 3-ьoх сoтень вotlи пoЧaли з двox бoкiв
нaстyпaти' нaмaгaючисЬ пеprBссти oТoчyвuurЬниЙ мaневp. Пiсля
цiлoденнoгo бoю бoльlдевики вiДстyпllлиl вТPaтнвulп 49 у6п-
тими i бaгaтo paненими.

||',<.44 p. кiлькa сoте}lь бoльrцевикiв з вaжки!v|и кyлемe-
тalvtи Й гpaнaтoметaми зaaтaкyвaли oдиtt вiддiл УПA в лiсax
б. с. Яpгoрва (KoлoмиЙщинa). БiЙ тpивав 3 гoдини. Biддiл УПA
рзiгнaв двi coтнi бoльurевикiв i визвoлив l5 aрrштoвaниx yк.
paiнцiв. Бoльtшевики втpaтиЛи l0 вбитими, мi:к ними стapцIoгo
леЙ.генaнтa нкгб.

||,,<.44 p. двa невсликi вiддiли УПA зpoбили нaскoк нa
бoльrцrвицькиx пoгpoмникiв, якi веpтaлися з oблaви в c. Ме.
Диня (Гaлицькиfi p.н). B бoю пoвстaнцi гrтЬ-чистo poзгpoмt{ли
бoльцrевикiв, якi втpатиЛи пoнaд 80 yбитими тa бaгaтo пoтoп.
леl{ими fi paнeними. Пoвстaнцi злoбyли 2 гapмaти' l гpaнaтo.
мeт' 5 вiDl(кl{x кyлеметiв' бaгaтo aмyнiцii, l0 веpxiвцiв зi сiдлa-
ми Й бaгaтo iнtдoгo мafiнa. B чaс фю..хopoбpi'' стa.тliнськi пoг.
poмниKи пaнiчнo втiкaли, a зaскoчснi з yсiх бoкiв пoвстaнця.
ми _ плaкzUIи тa пpoсили пoмилyвaння.

|2.x.44 p. в с. Хyкoтинi (KoлoмиЙщинa) нa вiддiл УПA iм.
l.Бoгyнa нaскoчиB вiддiл енкaведистiв Kopшiвськoгo p-}ry в
кiлькoстi 29 ociб. Пiсля кopoткoi перстpiлкl{ пoвст.lllцi пiIшли

в нaстyп. Убитo l3 стaлiнськиx пoгpoм}tикiв i 6 взятo жI{вцем'
Мi:к yбитими: нaчzUIЬIlик KopIIIiBсЬкoгo ltкBд' l стаptшиЙ лeЙтс-

нaнт, 4 мoлoдllli леЙтенaнтиt пpoкypop i секpетap paЙoннoгo

кolvlсoмoЛy.
22.х/4 p. нa стaцiotlyючиЙ в с. Лiщaвa Гopilшня (Бipчaнсь-

кoгo p.нy, Пrpсмищинa) вiддiл УПA пoвели нaстyп великi вiд.

дiли нквд y кiлькoстi 1500 бандитiв з тpьoмa тaнкaми. Biддiл
УПA пpиЙняв вopoгiв бo€м, в якoмy згиrryлo бiля l00 снкa-
ведltстiB, бaгатo paненo тa зHищeнo 2 тaнкtl.

2D4'44 p. пoвстa}rцi вiддiлy УПA iм. l.Бoгунa зpoбили зa-
сiдкy нa lшлЯхy' щo веде з 3aбoлoтoча дo Koсoвa (KoлoмиЙ.

щинa). J|opoгoю нaд'ixaли 4 енкaведисти. Пoвстaнцi пiдпyс.
тrrли ix нa близькy вiддaль i кopoтким вoг}|ем yсiх зниuIилн.
3годoм нaд'ixaлo щe 2 пiдвoди eнкaведистiв' i пo ниx вiлкpитo
вoгot{Ь. У зaгaльнoмy нaслiдкy вбитo 14 енкaведистiв' в тol}ty
числi l l}toлoдцIoгo леЙтенантa' нaчaлЬнl{кa paЙoннoгo нквд'
нaчUIьникa ..стpибкiв'', пpoкypopa i 2 сеpжaнтiв.

28.х.44 p. лвa poi вiддiлy УПA ..Лiсoвики'' зpoбили зaсiдкy
нa 17 енкaведистiв, якi, пеpевiвtши oбulyк y с. Cлaв'ятинi, ixa-
ли в rraпpямi Шyмлянськoi lliбpoви (Пiдгасчнина). B бoю
знищенo 8 стaлiнськиx пoгpoм}tиKiв i 3 взятo )|(ивцеlvt. 3лoбyтo
l вaжкиЙ KyЛсltlет' 2 aвтoмaти i 7 кpiсiв.

28,x. - з.x|.44 p. y Чopнoмy Лiсi (Cтaнислaвiвщинa) бoль-
шсвикt{ кинyли пpoти вiпДiлiв УПA в кoнцеt{тpичнoмy нaстyпi
з yсix бoкiв 15 тисяч вiЙськa з гapмaтaми Й танкaми' мix ними
спецвiддiли ..лiквiдaцiЙниЙ aтpяд'' 4l8, нквд i нкгб yсiх paЙo.
нiв oблaсти. B пеptшиЙ день бoiв, з|.x'44 p., куpiнь УПA ..Cкa-

)l(еI{i'' poзгpoмив на свoмy вiдтинкy великi сили бoльrцевикiв,
якi нa ньoгo нaстyпaли' тa змyсt{в ix дo втечi. |.х|.44 p. дyхtе
зaвзятi pyкoпalшнi бoi звoдив кypiнь УПA пiд кoм. Гaмaлii,
пpoбивaюнисЬ з бoлЬulевицЬKoгo oтoчеIlня. Kypiнь пpoбився,
тa смеpтю геpoя зaги}lyв Йoгo слaвниЙ кoмaндиp. У бoяx
визнaчилисЯ пooдинoкi poi, ведyни poзвiдyвaння' yлaцIтoвyючи
зaсiдки, пpoбивaюнисЬ чrprз гyстиЙ вopoхкиЙ пеpстенЬ дo свoix
вiддiлiв. Bзaгaлi х( ця великa aкцiя стaЛiнських oкyпaнтiв нa
вiддiли УПA пoтеpпiлa пoвнy неBдaчy. Iм не вдaлoся злiквi.
дyвaт}t нi oднoгo вiддiлy упA. B бoяx yтpaтиrlи бoльrцевицькi
пoгpoм}tики пoнaД 200 yбитими' мixс llиlr{t{ oднoгo мaЙopa' тa
дy)ке бaгaтo PaнrHиIr{и. Геpofiськoю с}trpтю y Циx бoяx iз ycix
нaших вiддiлiв paзoм зaгинyлo 38 yкpaiнськиx пoвстaнцiв.
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29.x.44 p. бiля с. М. нa Пiдкapпaттi тpи сoтнi бoльrшевикiв
3 гpaнaтoмrтами i двoмa гapмaтaми впpoдoв)к десятЬox гoдин
tuiсть paзiв нaстyп€UIи нa тaбip УПA ,.Bеpхoвинцi'', вТpaтивll!и
пpI{ тoмy бiля 60 вбитими тa бaгaтo pа}lеtlиМи. 3 ,.Bеpхoвинцiв''
.Ipи зaгинули геpoЙськoЮ смеpтЮ.

з1.><.44 p. пoвстaнцi вiддiлy УПA..Бypлaкн'' бiля Кopvункy
fiiбpинiвськoгo (Poгaтинщинa) знищtlли 4 бoльtцевицЬких poз-
вiдyвaнiв, мiхt ними oдrroгo леЙтенaнтa i двoх сеpхсaнтiв.

|.xI.44 p. вiддiл УПA..opли,'6iля c. Cлaь'ятl.lнa (ПiДгaеч-
чина) знищив y бoю пoнaд 70 бoльrцевицькиx пoгpoмикiв.

4.><I.44 p. вiддiл УПA пiд кoм. Б. y Tpoстянецькoмy лiсi
(.[oлинськиЙ p-н) poзбив вyзькoкoлiЙнy зaлiзниннy мaIIJинy тa
спaлив yсi мoсти цiei вyзькoкoлiЙки.

9.XI.44 p. oднa чoта сoтнi УПA ..Хypавлi'' зi зaсiдки нa
lцЛяхy Hoвoселиця - .(oлинa звiльнила з pyк енкaведистiв l8
apецIтoвaних гpoмaдян з м. Bигoди, знищивцII{ 5 енкaведистiв,
мi:к ними стapцIoгo леЙтенaнтa.

|0.xI.44 p. бiля с. Cливки (Kaлyщинa) yкpaiнськi пoвстaнцi
знищиЛи 26 cтaлiнcькиx нaЙмитiв, якi iхaли нa селa BЛaшIтo-
Bувaти мlТI,tнги.

l0-l8.xI.44 p. I{евсЛичкиЙ вiддiл ..Tpикyтник смсpти'' пiд
кoм. o., з[a] yнaстю пoлiтвихoвника Г., зpoбив пpoпaгaндивниЙ
PеЙд з Гaличини нa 3aкаpпaття. ПpoЙtuoвIllи скелЬI{имll сxи-
лaми Гoвеpлi, вiддiл ll.ХI. oпiвднi пеpестyпив кoлиц.IнiЙ мa-
дяpськo-пoЛьськиЙ кopдoн i |z.x[, (недiля), poззбpoiвruи мiс-
цевy мiлiцiю в с. Лyг, yЛaштyв:lв тaм бiля цеpкBrr зiбpaння сс-
ляll' нa якoмy полiтвихoвник з'ясyвaв сьoгoднirшне пoлiтичне
стaнoвище yкpaiнськoгo нapoдy' poзкpив, як бoльruевицькi
зaгapбники IIoIlевoлюють i гpaбyють Укpaiнy, як Boни виllи-
щyють yкpaiнськиЙ l{apoд' poзпoвiв пpo збpoЙнy бopoтьбу yк-
paiнськoгo наpoдy зa Укpaiнськy CамoстiЙнy Coбopнy .[еpхсa-
вy. Cеляни з з.lхoпленням пpиЙняли вiсткy пpo ствopеrrня Ук-
paiнськoi Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди тa з пoбo>кнiстю висЛy-
xtUIи слoвa пеpIIIoгo ii Унiвеpсaлy. 3вiдси пoдaвсЯ вiддiл дzuri.
Пoминyв селo Бoгдaнь, де больruевики влaIДтуBaЛИ зaсiдкy нa
ньoгo' пеpехo[lив пo доpoзi oднoгo бoльruевицькoгo poзвiдувava
i l3.хI., пpoгнaвIlll{ бoльu.tевицькy мiлiцiю y пpисiлку Гoвсpля,
Рoздaв мlх< нaсrЛення пpoпaгaндивнi листiвки, a вечopoм y с.
Пoгopiлсць знищl{в 8 стaлiнськиx пoсiпaк. l6.ХJ. дiЙrцoв вiддiл
пiд с. Ясiня i l7.хI.' звiвrци тaм двoгoдинниlt бiЙ з бoльruе-

вицЬкoю мiлiцieю, poзгopt{yB сBoЮ пpoпaгaндивнy poбory. AЛe
пiп венip бoльtшевики вспiли зiбpaти бiльrui сили. Biдбивlllись
вiд tlиx, ..Tpикyтник Cмеpти'' пoд.tвся y ЧopнoгopУ, щoб iз ii
веpxiв'я спoвiстити всi землi yкpaiнськi, щo з llllми в ix Bиз-
вoльнiЙ бopoтьбi €днa€ться Кapпaтськa Укpaiнa.

l l .ХI.44 p.y с.Княхtoлукa (БoлеxiвськиЙ p-н) yкpaiнськi
бoЙовики вiдбили вiДдiл снкaBrдистiв' зttищивlllи l8 стaлiнсь-
ких пoгpoмикlв.

l l.хI.44 p. пiД чaс бoЛЬlшевицькoi oблaви нa бoлexiвськi
лiси (.ЦoлинськиЙ p-н) oднa чoТa сoтнi УПA пiд кoм. Б. - мix<

сс. PaxиrroЮ i Cлoбoдoю !.oлинськoю - poзбилa тpи aвтoмa-
lцини з бoльrцевикaми. B тoЙ )кr чaс нaд'ixaли ззaдy тpи сoтнi

бoльrцевикiв i oтoчи.llи }raцJy чoтy. Чoтa кинyлacя fla пpoбiЙ

неpез тiсниЙ вopoхсиЙ пepстень i пpoбилася' знищt{вIlIи пpи

тoмy бiля 90 бoльtшевикiв. У пpoбoю геpoЙською смеpтю зa.

гиIryЛи: чoТoвиЙ 3aвipюхa i шiсть yкpaiнськиx пoвстaнцiв.

l l.хI.Zи p. в с. тpoстянець (,Цoлинщинa) больruевики нaскo-

чиЛи нa двi сoтнi УПA пiд кoм P. i Я. Coтнi poзбили нaпaс-

никiв, знl{цlиBIIIи з них бiля 60.
ll.хI.44 p. y с.Ямниця (CтaнислaвiвсЬкиЙ p-н) oдин piЙ з

чoти пiд кoм. ч-oти знищив 2 енкaведllстiв, мiлr ниIrtи oднoгo
лeЙтенaнтa нквд.

|2.X|.44 p. тpи poi сoтнi УПA ..Хypaвлi'' нaскoчилн нa

вiЙськoвиЙ l{aгaзин y с. Pипне (.Цoлинщинa) тa зaбpaли збрю'
aмyнiцiю i xapнi.

|4.хI/4 p. yкpaiнськi пoвстaнцi зipва.ли рfiки зaлiзничrroгo
lllляxy мixс сс. Крxoвинaми i Haдiсвoм (IIoлинщинa), знищив-

luи пpl| тoмy oxopoнtly стежy з 6 бoльtцевикiв.
|4.х|А4 p. сoтня УПA ..)l(ypавлi'', змiцненa двoмa чoтaмIt

сoтнi УПA пiд кoм. I. i двомa чoтaми сoтнi УПA пiд кoм. 3.' зр-

билa нaскoк нa м. Bигoдa (Iloлинщrrнa). 3нищeнo пoнаJl 20 ен-

кaвсдистiв, зпoбyro 2 paлioвисильнi aпаprги i багaтo aмyнiuii.

|4-20)<|.44 p. pеидyючa сoтня УПA ..3t.{ii'' звелa бiЙ з боль-

luев}Iкal{и' щo pобили тoдi oблaвy нa Блюдницькi лiси (Гa-

лицькиЙ p-н). Haula сотня yвслa в oмirrry бoльцlевикiв, i вoни

сaмi сфе вибили, зaJIишaючи нa пoлi бiля l00 тpyпiв.
|6.NLц p. y с. Bисoчaнкa (ГaлицькиЙ рн) oпин piЙ з нoтп

пiд кoм. Ч-aкa в бoю з 5o..iсгpeбiтrлямi'' знищив з ниx l8.

16-17. xI. 44 p. больrшевt{ки pобили облaви нa сrлa i лiси

Гaлицькoгo p-нy. B с.Cелищaх вoltи нaскoчилt{ нa вiддiл УПA
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пiд кoм. П. Biддiл звiв бiЙ, B якoмy впaлo пoнaд l00 бoльrце-
викiв убити[м]и.

|9'xI.44 p. y с. Янiвка (Poх<нiтiвськиЙ p-н) чoтa пiд кoм. 3.знищилa 4 енкaведистiв' щo poбили oбшyк y цЬo}.'y селi. Miхt
убнтttмн - сскpетap poхtнiтiвськoгo нкгб.

2o.xl.44 p. y с. Ляхiвцi (Cтaнiслaвiвшинa) чoтa пiд кoм. M.
нaпaJla нa бoльtдевицькy зaстaвy в силi l2 ..iстpбiтслсЙ'' i всiх
ix знищилa.

23.xI.44 p. сoт}lя УПA пiд кoм' o. бiля с. Кpaснa (Kaлyщи-
нa) poзбилa бoльшeвицькиЙ oпipниЙ пyttкт i знищилa 

" ""o"yl l бoльцrевикiв.

24,NI.44 p. сoтtlя УПA iм. Гaмaлii пiд кoм. П. нaпaлa нa
м. Лисець (Cтaнислaвiвщинa). У Cтаpoмy Лисцi poзбитo вopo-
)кy зaстaвy' a Bopoгa в мiстi oбстpiлянo кyлемrтI{им i гpaнa.
тoмeтниIvl вoгнем. Koли пpиlltшли вopo>кi тaнки, тo нaшa сoтtlя
вiдсryпилa бeз втpaт.
- 24.><|,44 p. сoтня УПA..MесниKи'' нaскoчилa нa м. БoгopoД.

, чaни (Cтaнислaвiвщинa). Aкцiю пoчaтo o 20-тiЙ гoд. гparraтo-
ileтнПи Boгнсм. Posбито Фдпtrки нквд, нкгб i вoснкoмary.
3аf,нятo цIrвськy apтiль тa зaбpaнo Iшкipy i 50 пap чoбiт. У

. мiстi зчl{ttилaся Bсликa пaнiкa. Bopoг у силi тpьоx сoтень

l Y .iсщeбiтеяrefi'' боpoнився вoгне}{ гpaнaтoметiв i гapмaт. Бifi
r"Оtr.'тrив дo l'шoi гoдt{Цц лoпrirнoчi. Бoльrшевики втpaтили пoнaд

l . l(Ю yбrгими. Пiд нaпopo}r вopoxсиx тaнкiв нalдa сoгня бrз

t rгpaт вiдcтyпилa з мiстa., 
24.>(I.44 p. сoтня УПA ..3вipi''.пiд кot.,t. C. нaскoчилa нa

iинa). llвi чoтl{ вдepлися дo мiстa,
lквд тa yвiльнllли бiля 80 в'язнiв.
iстi бyлo бiля l50 чoлoвiк. У вoгнi
irгo,4 самi сeф в6lалlл, 12 paнrнo, a

peштa Bтеклa з мlстa.
24.X|.44 P. в гoд. 22 нa 6улuнoк нкгб y Cтaнислaвoвi нaпaли

два poi з чoтl| Ч.oти. Boни oбсщiляли стiЙкoвl|x кyлeт{етaм}t,

a цeнтp мiстa - гpaнaтoмrтoм. У мiстi зчинилaся пaнiкa. Бoль-

tltевикl{t нe зopiентyвавlllись y сиryauii, пiдтягнyли нa кpai мiс-

тa свoi гap}taти тa стpiлялися мilк сoбoю дo 4 гoД. paнкy. A

нaIшi смiливцi вiдсrynили без втpaт, заJIишaючи в мiстi кiлькa.

десят yбитиx oкyпaктiв.
l 

.' 
дкцii 

"" 
tr,..n. Лисець, БoгopoДнaни' Coлoтвинa i Cтaнис.

I лaвiв, пpoведеlli 24.NI.44 p., бyли тимчaсoвoю вiдплaтoю зa
l бo,ыцeвицькy oблaвy нa Чopниil Лiс l.ХI.uИ p., y якifi заги.
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вeдистiB. Мiхс yбrгими бyлo 8 cтapIшин, б пiдстapruин i 2 pя-
дoвиx. 3i етapшин oдин мallop - нaчaлЬнllк кoмaндaт)rpи х<Ьo-
Йoгo' l кaпiтан - секpетap пapтifiнoi opгaнiзацii 8i-пoгpaн.
пoлкy' l стapшиЙ лeЁтeнaнт i 5 леЙтeнaнтiв - нaчaльникiв
зaст:lв. 3дoбyтo 14 aвтoмaтiв, 8 пicтoлiв i 2 кpiси.

27-29,хI.44 p. нeвеличкиЙ вiддiл УПA ..Cipi Boвки'' влaш.

28.xI.44 p. oднa чoтa УПA пiд кoм. Х., пo кopoткiЙ пepe-
cтpiлцi, зafiнялa paдгoсп y с. Кpеxiвцi (Cтанислaвiвщинa). ЧЪс.
тиHy x<иBoгo iнвeнтаpя чoтa poздaлa мi:к мiсцeве нaсrлrння.
3a чoтoю пiцrлa бoльrшевицькa пoгol{Я в силi oдt{oгo кypеня.
У KрxoвецькiЙ Бyлi нaшa чoтa пpивiтaлa бoльrцoвикi" 

"',,".ним Boгнeм. Бoльrпeвики пaнiчнo втеклI'l з.UIишaючи 7 убtlтlаxi l0 paнениx свoiх тoвapиuriв.
2.xI|.44 p. сoтня УПA ..3мii'' пiд кoм. П. зpoбилa засiдки в

с. Cтаpиfi Лисець, бiля paЙoннoгo oсrpедкy м. Лисець. Biд 7 _
14 гoд. зIlищенo 18 ста.пiнськи)с пoсiпaк, мi,. ними леltгенarrгa
нкб з вiдлiлy кaдpiв пo CтaнислaвiвськiЙ oблaстi та флaснoгo
секpетapя кoмсoмoлy. B гoд. 14.30 пpибyв зi Cтaнислaвoвa
спeцвiддiл в силi 250 стaлiнськиx бaндитiв. Пoчався зaпeклиЙ
бiЙ, i бaндитvl бу1ttа змyureнi втiкaти Дo мiстa, Щoб yпopяд-
кyвaтися дo нoBoгo нaстyпy. Пpи пiптpимцi тaнкiв вoни
пiдсryпили пiд присiлoк Cтаpoгo Лисцr - Гopoдище. Aлe
знoвy мyсiли втiкaти дo мiста. B цьoмy бoю знищeнo пoнaд 50
стaлiнськиx кaтiв i стiльки ж ix pаненo. Мix< yбити мtt були: I
кaпiтан, 4 лeЙтенанти i 9 членiв вкп(б). 3дoбyтo 5 пiстoлiв, 8
автoмaтiв i22 кpicн.

4.x|I.44 p. сoтня УПA ..opлн'' пiд кoм. )l(. вдapилa нa
pаЙoнниfi oсepедoк Tисьменниця (Cтанислaвiвщинa). 3нищeнo
бyДинки нкгб, нквд i вoенкoмаry. Bбrrгo бiля 30 бoльшeвикiв.
Koли бoльlдеBl{кaм пpиfiIшлll нa дoпoмoгy тaнки' нaшa сoтIlя
бсз втpaт вiдстyпилa з мiстa.

5)<П.ц р. poзвiдкa oднoгo з вiддiлiв УПA зaЙIдла дo с. вo.
poнa, бiля м. oтинii' де зyстpiлaся з фльurrвицькoю poзвiд.

кoю. B бoю знищснo 5 eнкaведиcтiв.зaлiзниuникiв, мiхс ними
l-гo леЙтeнaнтa.

5.xII.44 p. бoльшrевики i*aпи нa oблaвy Дo с. Topгoвиця (Cтa.
нислaвiвщинa). Caмooбоpoнa зaaляpмyвaJla селo, Й yсe нaселсння
втrклo дo лiсy пiл щикplтггям вoгнЮ сaмooбoрни. Cамooбoрнa,
вiдстpiлююнись' те)t( вiпсryпилa бсз втpaт лo лiсy.

6.хII''44 p. в с. BинoгpaД, бiля м. oтинii, зaсiдкa сoтнi УПA
1.3мii'' зловиЛa 5 vepвoнoapмiЙцiв-yкpaiнцiв (мiхt ними oднy
xiнкy). Bсix пoлoнеI{их випyщенo }ra вoлю.

7.xII'.44 p. чoтa Б.iвськoi сoтнi УПA спaJIилa y Cнятинщинi
мicт нa P. Пpyт, oбсцiлялa м. Cнятин i знищилa телсфoннy
спoлyкy 3алyне - Cнrгин.

l0.xII.44 p. вiддiл УПA пiд кoм. П. зpoбив зaсiдку в с. Bo-
poнa (Toвмaннинa). oб l l-тiЙ гoд. пpиЙшIoв тyди вiддiл бoль.
цrевикiв apештyBaти сrлян. oднa наrцa чoтa вдapиЛa пo бoль.
цtrвикaх' 5 з ниx у6нлa i 8 paнилa тa звiльниlia 5 apеrшгoвaниx
гpolvlадян. Pештa бoльruевикiв втеклa зi сслa. Aле o l8.тiЙ гoд.
знoвy пpиЙruли дo сrлa бoльrшевики в бiльrпiЙ силi тa ще Й B
дoпoмoгy сoбi пiдтягнyли бpoнепoтяг. Тa нaш вiДдiл сильни}{
вoгIlем знoвy вигнав вopoгa зi селa. Haшi не мaли нiяких вTPaт'
a бoЛЬшrвики зaлишили l0 свoix yбитих.

ll.xII.44 p. oднa чoта сoтнi УПA..Cipi' ' мi:к с. Bинoгpaл i
paЙoнним oсеpедкol'{ м. oтинieю (Toвмavнинa) знищилa 8 стa-
лiнськиx пoгpoмникiв i l0 paнилa.

l l.хII.44 p. oднa чoтa сoтнi УПA ..Мeсники'' зi зaсiдки бiля
с. Poсiльнa (Cтaнислaвiвщинa) знищилa 15 i пopaнилa 17 ен-
кaведистiв.

ll.хII.44 p. вiддiл УПA пiд кoм. C. зaaтaкyвaв paЙoнниЙ
oсеpедoк Яpемнa (KoлoмиЙщинa). У двoгoдиIlнoмy бoю вбитo
f, paненo бiля l00 бoльцrевикiB тa спaлснo |2 aвт.3 нaшoгo
бoкy _ oдин pa}rениlt.

|2.X|I.44 p. Двi нoти сoтнi УПA iм. I.Бoгyнa пiд кoм. H. зi
зaсiдки нa шляxy IIrлятин - Ilopa (KoлoмиЙшина) знищили
4 автoмaurини Й l тaчaнкy тa вбили 28 снкaведистiв.

|2.><1|.44 p. тprтя чoтa сoтнi УПA iм. I.Бoгyна зi зaсiдки нa
lllлЯxy Mикyлинин - Ямнс зllищилa 4 aвтoмaruини i 3 пiдвoди
тa вбилa 36 енкaведистiв.

|2.NI|.44 p. oднa чoтa сoтнi УПA ..Cypмa'' зi зaсiдки в с. llo-
pа (KoлoмиЙщинa) зHищилa 4 aвтoмaruини пoгpaнвiЙськ нквд i
вбилa 30 eнкaведистiв.
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У пoвищиx тpьoх aкцiях |2.X|I.44 P. зДoбyтo дBa кyЛемети'
l гpaнaтoмет i бaгaтo aмyнiuii.

|2.xII.44 p. спецвiддiл y силi бiля 1000 больlшевикiв poбив
oблави нa сс. Bинoгpa.Ц, Bopoнy Й BслесниЦю (oтинillщинa).
Bopoг poзстaBив свoi зaстави пiд лiсoм, де стoяв кypi.нь УПA.,Cкaxtенi''. oднa сoтня УПA пiд кoм. Ч. oбминyлa бoльIде.
внцькi застaвн та пiдсyнyлaся нa Iшлях мix< сс. Bинoгpад _
Bелесниця. [им шляxoм пpoxoдив caме бoльurе"nць*иlt кy.
piнь. Haшa сoтrrя вдapилa BoгllеM пo нЬoмy. Toдi вiн стягнyв;
сoбi нa дoпoмoгy бoльtцевикiв з oблaв. Aлс нaIшa сoтня тaкк
пеpем:rгiulа вoргiв. Ha дoпoмoгy iм нqдлeтiли.щe лiтaки
бoмбити Й oбсщiлювaти кyлeмeт:шrtti нaшy сoтню. 3.нaшoгo
бoкy зaгинyли в цьоt}'y бoю смеpтю геpoiв двa дpyзi: Cл. П.
poЙoвиЙ Heпopa.ЦниЙ i Cл. П. ст. стp. Гopa. Bopoг yтpaтиB пo-
нaд l00 yбитими.

|2,1<II.44 p. poзвiдкa Кapпaтськoгo кypеHя УПA poзбилa в
с. Багнaх (КoлoмиЙщинa) зaстaвy нквд. Mix< убuтlлмн _ лeЙ-
тrнaнт-кo}.t:ll{диp пituoi poзвiдки ?Д-гo oсoб. бaтaльoнy пo бo-
ртьбi з..бaндитaми''.

|2,х|IА4 P. oдlly сoтню УПA пpиязHo гoстиЛa бoльцrе.
Bицькa зtuloгa paдгoспy B oднotvty селi .[poгoбицькoi oблaсти.
Cтapшинa цiеi зaлoги BиЯBIIв нarшiЙ сoтнi мiсцсвих сeксoтiв.

|з.><|I'44 p. сoтeнниЙ Ч. з вiсьмoмa свoiми пoвстaнцЯми
yвipвaвся дo pafioннoгo oсеpедкy м. Гaлич. 3нищивIци l0 eн.
кaвeдистiв, нaшi смiливцi вiдсryпили бeз втpaт.

|4.><|I.44 p. B с. Бpyсrypи (KoлoмиЙщина) двi чoти сoтнi
УПA iм. Б.Хмeльницькoгo звrли п'ятигoдннниЙ oбopoннo-нас-
ryпaльIrиЙ бifi зi сoтнеЮ енкaвrдистiв. Boрг мyсiв вiдсryпити,
вТpативrЦи бiля 30 вбrrтими Й paненими.

|6.x||.44 p. oдин з вiддiлiв УПA зi засiдки нa шляxy 3елe.
нa - Пaсiчнa (Haдвipнянщинa) зRищив 22 eнкaъeДtцстiв, мixс
ни},tи oднoгo кaпiтaнa, тa злoбyв piзнi мaтepiяли.

|6.x|I.44 p. сoтня УПA iм. Гaмaлii пiд кoм. П. наскoчилa
мix сс. Paдевoм i Boлею (Mикoлaiвщинa) нaд .[нiстpoм на
бoльцreвикiв, якi гнaлися зa мiсцевим сaмooбopoнним кyщеIvt.
Бoльшeвики вlpaтили l8 вбитими i 15 paненими.

|6.x|I.44 p. гypтoк дoбpoBoлЬцiв, вiдxoдячи дo УПA, нaс-
кoчиB на бoльIдевикiв, щo пiсля oблaви }loчyвaJlи в с. Гaнкiвцi
(KoлoмиЙщинa). B oднiЙ xaтi дoбpoвiльцi cПaлИЛ|1 17 бoль-
urевикiв i oднoгo Rб|4Л||, a дpyгy xaтy' дe спaли бoльurевики,

зaкидaJIи гpaнaтaми. Пo дopoзi вбили щr 16 ..icтрбiтeлeЙ'',

мi:к ними пpoкypoPa i слiдчoгo тa нaчaЛьниKa paЙфiнBiддiлy.
|7'xII.44 p. y пpисiлкy Бiлoзopинa с. PaфaЙловa (Haдвip-

нянськиЙ p.н) енкaведистlt нa тpЬoх пiдвoдax зyсщiли двoк
yкpaiнськиx пoвстaнцiв. Пoвстaнцi сипl|yЛl| Boгнe}l, убtалн нa.
чaJlЬltикa нкгб, пopaнили щr кiлькox pядoвиx eнкaве.цистiв i
вiддaпились.

|.|.xШ.ц p. вiплiл УПA ..Bepхoвинцi'' зpoбив нaскoк нa
paЙoнниll oсеpсдoк Cщiлиськa Hoвi (,ЦPoгoбицькa oблacть). B
aкцii, щo тPивaлa вiд l-шoi дo 4 гoдини внoчi, бpaлa yчaсть

oднa сoтня i кypiнниЙ пoчoт. Пoвcтaнцi звiльнили 40 в'язнiв,
3l|ищилll бyДинки нкгб, нквд, pпк i вoснкoмaтy-, Bбили 35 бoль-
urrBикiв' мi:к ними кaпiтaна - нaчaJlЬtlикa нкгб.

|.|J<I|А4 p. пiД чaс нaсKoкy ..BrpxoвинЦiв'' нa Cтpiлиськa
Hoвi, вiддiл УПA..Пo.ггтaвцi'' зPoбив засiдкy нa rцляxy Бiбpкa -
Cтpiлиськa Hoвi i знищив 20 енкaведистiв, мix ними 4 стap.
lшин, якi ixaли з дoпoмoгoю лo Cщiлиськ Hoвиx.

I8.хII.Zи p. oднa сoтня УПA пiд кoм. B. кBapтиpyвaлa в
с. Мoлoдятин (КoлoмиЙщинa). Ha селo нaскoчl{ли бoльIшe.
вики. B бoю вopoг yтPaтиB 5 yбитими i 8 paнсними.

l9.xlt.44 p. сaмooбopoннi кушi звeли цiлoдсниЙ бiЙ з пе-

Peвax(aючимн бoльrшевицькиt{l| силaми в oкoлицi с. Пoтo.
чиськa (Koлoмиfiщинa). У нaслiдкy бoю бoльIдeвики втpaтилll
l0 yбитими i бaгaтo paнeними. 3пoбyтo aвтo i 20 сoтнapiв зaг.
paбoвaнoгo бoльrцевикaми м'ясa.

|9.хI|.ц p. y с.Чеpтiхс ()l(ypaвенськиЙ p.н) бoльцrевики
вl{вoзилI{ людefi. oднa сoтня УПA зpoбилa нaскoк нa сeлot
вiдбилa людrЙ i пoгpaбoванс iх мaЙнo, знищилa 14 стaлiнських
людoлoвiв, a pецtтy змyсилa дo пaнiчнoi втeчi.

2Й<II.44 p. сoтня УПA..3мii'' пiд кoм. П. вдapилa нa paЙoн.
нt{fi oсеpедoк тoвмaч, звiльнилa з тюpми 45 в'язнiв, зl{ищилa
тюpt'ty fi бy.Цинoк мiлiцii, y вyличt{иx бoяx вбилa бiля б0 боль-
цIeBицькIlx пoсiпaк, зaбpaлa збpoю i виfiшлa з мicтa фз нiякиx
влaсних втpaт.

20.хII.44 p. стaлiнcькi людoлoви poбилп oблaвy нa с. Мaле.
нiв (Cгpиfiшинa). oдна сoтня УПA нaскoЧилa нa ниx i вбилa
22 cтaлiнcькиx бандитiв.

2|'Х.IJ.ц p. oднa сoтня упA вдapиЛa нa бoльцrевицькиЙ
кypiнь, щo poбив oблaвy в с. Глибoкe (Cтaнислaвiвщинa). ..Iс.

тpсбiтeлi'' втeкли' зaJIПцIaючI{ |2убlатtlx i кiлькaнaдцять paне.
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нtlx свoix людoлoвiв. 25.хII. ..Iстpебiтeлi'' пoнoвили oблaвy на
це сrлo' aJIr знoвy пpимуurенi бyли втiкaти.

22.хЛ,ц p. y c. KpaснoстaBцяx (KoлoмиЙщинa) бoльшreвики
вeзлп 7 забpaних poдин. Halшi бoЙoвики вiдбили ix, вбивtши
5 стaлiнських людoлoвiв.

2з.xI|'44 P. пiд чaс oблаBи нa с. Кpивoryли Cтapi (Toвмaч.
нинa) заввa;<или стaлiнськi людoлoви, щo кiлькa мoлoдих чo-
лoвiкiв сxoвzшIoся дo oднoi кpиiвки. МаЙх<е цiлиЙ дeпь здo-
бувaлп лЮдoлoви кpиiвкy, стpiляли з кyлеметiв' кидaли гpa-
нaти' з.UIиBIUIи вoдoю' :UIe не зIr{oгли пpи}'yсити люлеЙ y
кpиiвцi виltти нaвеpx. Haрurтi сталiнськi людoлoвt{' Щoб видy.
шtlти зaxoвzlllих диlvtoм, нaпхaJIи в oтвip кpиiвки сoлoми Й пiд-
пaлили. Caме в тoЙ чaс нaскoчив нa ниx сaмooбopoнниfi piЙ i
80 стaлiнськиx люДloлoвiв змyсив Дo втeчi. Poзкoпaвrши кpиiв-
кy' сaмooбopoнниЙ piЙ вpяryвaв чoтиpьoх ll<ивиx ще хлoпцiв.

28.хП.ц p. сoтня УПA ..Пoлтaвцi'' пiд кoм. сл. п. сoтен-
нoгo Мaксимa звrлa великиЙ бiЙ з дссятиpaзoвo бiльцrими си.
Лill}tи нaстyпaЮчиx бoльrцевикiв бiля с. Кopелинi, Пеpемиrш-
Лянськoгo рнy, Львiвськoi oблaсти. B цьомy фю впaлo 367 бoль-
rшевикЬ вбитими i пoнaд l50 paненими. Пo бoцi пoвстанцiв зa-
гинyлo гrpoЙсЬкoЮ смepтЮ 19 дpyзiв, мiя< ними сл. п. сoтrн-
ниЙ Мaксим.

з|,xI|,44 p. ГyuyльськиЙ Kypiнь УПA в бoю мiхt 3aбoлo-
тoвoм i Cнятинoм знllщиB бiля 30 стaлiнськиx oкyпaнтiв.

Cлaва бopцям Зсl вo/lю Укpаi.нu!
C мe pmь сmалil1сьKurt oKуnaнmа ]vt!

BиBчAйМo MистЕцTBO
зБPoйнoi БoPoTЬБи

БoЙoвиЙ пptlBилЬник пiхoти VIII-ХII,
з дpyкapнi Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii, lб,

cтop.|23-222, Kиiв - Львiв, 1944

I.[е тpстя кнl{)t(счкa' якa e пpoдoвжoнtlЯм двox пoпеpеднiх
пiд цим сaми}t зaгoлoвкoм. Poзглядae вoнa бoЙoвi дii чoти.
Пеpшy пoлoвинy кttl{жечки зallмae poздiл VIII. Cтpiлецька
чoтa' щo € пеptllим (нaЙниж.lим) тaктиvним пiдвiддiлoм пi-
xoти. Tут з'ясoваHo нaЙваx<лпвiIшi пpaвилa ii дiЙ y нacтyп:Ulь-

2r

нoмy бoю, в oбopoнi, нa poзвiдyвaннi, нa боЙoвoмy Й мapuJo.
вoмy забезпeченнi тa нa забезпсчсннi пoстoЮ. Дpyгy пoлoвиI{y
кHижrчки зaЙмaютЬ дoпoмi:кнi чoти' a сaме: IХ. Чoтa aвтo-
мaтникiв, Х. Kyлeмстнa чoтa' ХI. Чoтa 82.мм гpaнaтoметiв i
ХIl. Чoтa пpoтитaнкoвиx кpiсiв. Tyт з'ясoвaнo iх дii y нaстy-
пaльнoмy бoю та oбopoнi. B кiнцi книхсeчки пoмiщениЙ .Ц,o-
дaтoк 6: Умoвнi знaки для oзнaчyBaння нa мaпax' пЛяHax' сxe-
мax i т.п., дr oxoпЛrнo пoнaд l40 гpaфivниx знaкiв зi слoвними
iх пoясненнями. Це дyx<е цiнниЙ дoДaтoK.

БoЙoвиЙ пpaвиЛьHик пixoти ХIII-Хlv'
з пpyкаpнi Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii, 16'

cтop.223-З22' Kиiв - Львiв, 1944

[е vетвеpтa кних(ечкa, якa е зaкiнчеH}Iям пеpruoi чaстиllt{

БoЙoвoгo пPaвилЬ}lикa пixoти. Poзглядae вoнa бoЙoвi дii сoтнi.

HaЙпpoстopiцrиЙ з yсix poздiл ХIII. CтpiлецЬкa сoтня, де, кpiм

oс}IoB}lих бoЙoвиx дiЙ, яK нaстyп' oбopoнa' poзвiдyвaння, за-

безпечення мaPuJy Й пoстoю, з'ясoBaнo ще Й piзнi oсoбЛиBoстi,

a сaме: oсoбливoстi нaстyпy внoчi, нa oсeлЮ, в лiсi, з пrpе.

боpювaнням piки, зимoю i в гopaх; oбopoни мaневpoвoi, внoнi,

oселi, в лiсi, piки i зимoю; poзвiдyвaннЯ зиМoю. oстaннil l нс-

всличкиЙ poздiл ХIV. Кyлемrтнa сoтня з'ясoBy€ пpaвилa ii лiЙ
в нaстyпaльнoмy Й зyстpiннoмy бoях i в oбopoнi. Boнa, як

цiлiсть, нaЛе)t(ить тaктичtlo дo Kyprня, a стpiлeцькi сoтнi змiц-

нloo свoiми чoтalци. B кiнцi кнll)l(ечKtl пoмiщенi двa дyхсе цiннi

,Ц,oдaтки, a сar'rе: 7.Caпеpнi poбoти пixoти тa пеpебopювaння
зaгopoд)кень - з тaбелем вислiдy пpaui пpи poбленнi типoBиx

спopyд; 8. Bизначення деЯKих вiЙськoвиx t{азв - пoяснeння

60 нaзв, чaстo вжtlвaниx y бoЙoвиx дiяx.
Усi згаданi тyт чoтиpt{ кни)кечкl{ (Бoeць, PiЙ, Чoтa, Coтня)'

y гaPнoмy видaннi, тBopять oднy uiлiсть' дy)ке сBo€чaсrry Й

вuDкливy для бoЙoвoгo вrrцIкoлy вiддiлiв УПA. 
M.K.

Пpovumаtt xсуp'Цtл
i Оаf, Оpуоoвi cвol||у npoчumаma!

Hаtшi видaння в 1944 poui

B |g44 P. дpуKo}'t пoявилl,tся нa Укpaiнi тaкi видaння УПA:

Пpucяzа вoяIсIl Укpа|i нcьtсo.i Пoвcnaнчo:i Ap tсii
Пoвcmанець (я<ypнал для бiЙцiв yпA)' н.l., 16 стop.
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3a цo бopеmыя Уtсpаiiнcьtса Пoвcmoн'lа Aptвiл?
3a vmo ве0ёm бopбу Уtqauнctaя Пoвcпaнчеctсал Aplсuл?
Cлoвo к бof,цаlс u кoнaнОupall фасttoil Ap'нuu,55 cтop.
trya.iнcыuf, Пepeць (сaтиpинниЙ x<ypнaл), в. 2., l0 стop.
Бoiloauf, npавut|ь'|u,с niхomu, чoтllpи к}Iи:t(eчки :
Бoeць, Piй, Чoтa, Coтня - paзoм 322 cтop'

3a пiдписoм кoмaндyвaння УПA-Cxiд i УПA-3aхiд тa вiд
iмrнi Укpaiнськиx Пoвстaнцiв дpyкoм пoяBилися ь |9Ц p. тaкi
лиcтiвки:

Tpyдoвии нapoдe сссP! - Щo тaке УCCP? - Poбiтники

тpoваIra листiвкa). - Дo всiх кopнiЙнyкiв, гpечyx' тичIl}t' бaя<aнiв'
сексoтiв, Дoнoщикiв, лакеiв тa iнrшиx ще )l(иBих aгeкгiв стa.
лiнськoгo криBaвoгo iмпеpiялiзмy. - Oпoвiдання пpo те, як бoль.
lltевики рволюцiю з'iли, як Cтaлiн первiшaв yкpaiнськиx комy-
нiстiв тa щo нaЙвищиx секртаpiв кoмпapтii на Укpаiнi. - Лист
кoлгoспникiв Укрiни дo кaтa нapoпiв Йoськи Cтaлiнa. - Пoв-
cтaнсЬке ябrryнкo (кoлoмиfiки).

,, Povstаnеts''' (,, An Insurgеnt', ),
no.3, Februаrу 1945

Тhe issue is oрnеd with thе aпiсlе ..Hеlp Тo thе Nativе Lалds (An Apрal of the
UGVR abгoаd)'', sighned by the initials . M.К. Thе aпiсlе гetells the сontеnts of (hе

UGVR apрal .1o all of ouг сompatгiols who had bеeп tаken awaу fгom Ukraine by
foгсe аnd those who were еnforсed to lеave thеir nаtive lалds'' (Sеptеmbеr 1944).

Nеxt аrtiсlе is titlеd ..Baпles In Forеst''. The author named Chagar gives an expla-
oatioп of whаt kind of taсtiсs should bе used by thе insurgеnts if the еnemу surrounds
thе whole forest raлge and bсgins to sеaгсh it with sigпifiсaлt forсcs.

The song ..Folki, out of Prisons I.эt Us Go!'' is publishеd undеr the rubгiс ..From

thе Ukгаinian Insuгgеnt Songs''.
The aпiсle еntitlеd .oп thе Мilitaгy Sесrct'' is devotеd to thе kееpiпg of the mili.

иry sесret by the insurgents. Thе author ofthe аrtiсlе, V.L., outlinеs thе subjeсt whiсh
..thе insurgent should keep in seсrct to аnybodу''.

Thе stoгу ..Hе Spillеd thе Bеаns. (Thе Story From thе lnsurgеnt Dаy.To-Dау Aс-
tivitiеs)'' is alsodеvotеd lo thе thеmе ofkeeping thе militаry sесrеt. тhе aulhor (Beгest)
shows to фе readеrs lhe results oflossing lhе саre.

Thе aпiсlе ..Anti-Bolshеviks Strugglе of thе Еnslaved Реoplеs'' givеs informallon
about thе liЬеration movemеnl of thе рoples in Finland, Lithuaлiа, Latviа, Еslonia,
Romania' Bulgаria, SerЬia, Grееk and Polаnd.

Infoгmation about thе UPA сuпent bаttle асtions is givеn as usuаllу under lhc ru.
briс ..Wе'rе Dеfеating thе Invadеrs in Ukaiпе (From thе Мilitary Oрrations of the
Ukтainiал lnsurgеht A-y)''. Еsрssially, thе bаltlеs of thе UPA dеtaсhmеnt againsl
thе NKVD tгoops in Кamjаns'ke town аnd in Bаnduгovo village (Dniproрtrovs'k
oblаst) iп thе fаll of |944 are mеntioned. Futhеrmorе, thе rcpoп of the battles in Seр
tembеr through Dесеmbеr l9zИ is givеn thеrе. During lhat lime the UPA fought lhe
banlеs in ostгivпе, Zdotbunov, Bibrets'. Мykolаjiv, Теrеbovl', Кolomyja, Nadvirnа,
PercmyshI', Dolyna, Pidhаj, Rohatyn, Kalush, Halусh' Bolekhiv, Rozhnitiv rcgions;
bеsides it, thе UPA fought thе bаnles in Chomyj Lis (Stалislav oblast), in the regional
сепtrе Stгilys'ka Novi (Drotrфyф oblаst), in Zhuвvеn and Tovmасhi rеgions.

The nеxt rubгiс . ..l.еt's lзaгn thе Combat Art'. . draws гeadеrs' atlеntion to lhe
rhird and the fouпh books (pаas VIIIХII and xlll.хlv) of ..lnfaлtry Fiеld Мaлual''.

Тhе finаj matеrial of thе issuc . ..our PuЬliсдions ln l944'' . сontains list of bro-
chures алd lеаflеts whiсh wеrе published by thе UPA.

a

стop.l
3
5
6
l0
t2
l3
2з
24
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Piк Il

Cлаoа Укpai.нi! Геpoлм сnаoa! Boлл нopoОам! Boлл люОшti! тaк' як Йoгo знaс. A тaкoi пoцlaни дo свoix вrликих людеЙ не
знae нi oдин iнtциЙ нapoд B yсЬoмy свiтi. Бo Шeвченкo _ сy}r-
лiння yкpaiнськoгo нapoдy.

I сaме цe сyмлiння нapoдy цIyкa€ для себс пoЛrгIшrнrrя y

щopiнниx LIJсвченкoвиx святaх. Бo пoruани дo себе lllевченкo
tIе ДolvtaгaBся вiд наpoдy нiкoли. Biн нaвiть застеpiгaвся пеpeд
нeю' мoвляв: ..Менi oднaкoвo' чt{ xтo згaдar' vи зaбyДе...'' I
тiльки paз, eдиниЙ paз y сBoмy безсмеpтнoмy..Зaпoвiтil'пpoхae
Biн: ..Hо зaбудьтс пoм'янyти незлим тихим сЛoвoм'', aле axс ..в

сiм'i великilt, сiм'i вiльнiЙ, нoвiЙ'..'' A дo тoгo нaсу Шевненкoвi
святa _ нaц]a Bлaснa дyxoвнa пoтpебa. 'I]o 

vaсy, а)i( Пoки нe
ствoримo Укpaiнськy CaмoстiЙнy Coбopнy .[еpxaвy.

A як цe oсягнyти _ LLIевченкo нaвчa€ нaс свoiм нaтх}tениIr{
пoлyм'яним сЛoвoм' нaвчae i пpиклaдoм yсЬoГo свoгo хtиттЯ.

Пpох<ив вiн yсьoгo 47 ркiв, з тoгo: 24 poкlа кpiпaкoм, l0 po.

кiв нa заслaннi, З 1Р p. пiд дoглядoм пoлitlii i тiльки 9 poкiв нiби
вiльнoю JIЮди}roю. Хoч ..за Укpaiнy Йoгo замyнили...'' то в HiЙ
Biн нс зневipився нiкoли: ..A все-тaки Ii люблю...'' ..To Укpaiнa,
тo lvtoЯ кoxaна' piднa УкpaiНa...'' ,,Я тaк Ii' я так люблЮ }loю

Укpaiнy yбoгy, щo пpoкЛянy сBятoгo Бoгa, зa Hеi дytшy пoгyб-
Лю...'' ..Я всю мiзеpiю oддaв мoiЙ yкpaiнськiЙ небoзi...'' ..Чим

нещaснirцa, тим милirцa для llaс бувae Biтнизнa...'' Лtобив Ii тим

дy)i(чe, чим бiльrше Boна стpaхtДaлa у неволi i чим бiльtuе Biн
теpпiв за Hеi. I тaкoi лtoбoви вчив Biн нас: ..CвoЮ Укpaiнy
любiть, любiть lit... во вprм'я ЛЮте...''

oця великa любoв ШIевчснкa до Укpaiни бyлa :кивoтвop}lим

д)кеpеЛoм Йoгo пoлyм'я}toгo нaтxнеt|ня в тi лютi чaси, кoЛI{
нa Укpaiнi кaзився tvtoскoвськo-цapськиЙ iмпеpiя.lliзм, нaмaгaЮ.
чись дo pеlllти зaТеpти слiди пo дaвнill вo.lli yкpaiнсьKoгo нa.
poдy. B тi лютi чaси Шевчеttкo пaЛoм свoгo сеpllЯ спoЛyчl{в
y)i(r lloвpивaнi нитки нarцoi iстopиннoi тpaдицii, зoлoтими
с.Ipунaми пoкЛaв ix нa свoю нapiвнy кoбзy тa вiдpaзy зaгpaв нa
нiЙ з yсiсi Дyrui: 

.,Бyлo кoлись: в Укpaiнi pевiли гapмaти; бyлo
кoЛисЬ: зaпopolкцi вмiли пaнyвaти. Пaнувaли, Дoбувaли i с;la.

вy, i вoлю''. A тепеp пo цьoмy як хсивi свiдки ..oстaЛися мo-
гиЛи IIo ПoЛЮ'' ... Ta щo зaлиIIIZUIися ..нalЦa дуМа' нaшa пiсня'',
вoнa ,.гоЛoснa тa пpaвдуIla, Я к ГoспoДa сЛoвo''... вoнa тепrp _
,.няrrra сЛaBa' слaвa Укpaiни!''

oгакi луми-пiснi виpoстив Шевченкo нa чy)t(инi Й пoслaв ix
в Укpaiнy в.,Koбзapi'' 1840 p. I ryт вoни вiдpaзy нaЙшли ..uIИP€

IIОBCTAHEЦЬ

Бepeзeнь 1945 p. ч.4

Bидae УкpaTнськa пoвстaнчa Apмiя

3AПOBIT ТAPAсA IIIЕBчЕIIKA
(1E4s-1e4s)

Bсе пoкинy i пoлинy
.Цо сaмoгo Бoгa
Мoлитися... A дo тoгo _
Я не знaю Бoгa.

ПoxoвaЙте тa встaвaЙте.
Кallдaни пopвiт.е
I вpaжoю злoto кpoв'ю
Boлю oкpoпiте!
I мене в сiм'i всликiЙ,
B сiм'i вoльнiЙ, нoвifi
Hе зaбyДьтс пoм'янyти
Hезлим тихим слoвoм.

Дyх yкPAiIIи

(B lПевvенкoвi poкoвинIr)

Пpoвесняниfi беpезень _ мiсяць нapoджсIlня i смеpти Tapасa
Шевченкa (9.III.l814 [p]. _ I0.III.ls6l tp].). Увeсь yкpaiнськиЙ
нapoд з пoбoх<нiстю клoнитЬ свoЮ гoЛoвy пеPед безсмеpтнIlм
дyxoм свoгo }Irпеpевсplllеtloгo Пoетa, незaбyтньoгo Bнитrля,
пrpцIoгo Пoвстaнця, BсЛикoгo CaмoстiЙникa, генiяльнoгo Пpo-
poкa. Кoхснa укpaiнськa гPoмaдa цIitнy€ пaм'ять свoгo Bелетня

Якумpу, тo пoхoвaЙте
Менс нa мoгилi
Cepед стrпy шIrpoкoгo
Ha Bкpaiнi милiЙ,
I{oб лaни ruиpoкoпoлi,
I .(нiпpo, i кpyvi
Бyлo виднo, бyлo vyти,
Як pеве pевyvиЙ.

Як пoнссе з Укpaiни
У 9инее мopс
Кpoв вopoхсy.'. oтoдi я
I лaни i гopи _

ПoBсTAIIсьКиЙ
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сepце'', Укpaiнa-Мaти пpивiталa ix ..яK сBoЮ дитинy'', Bони
слaвoю вкpили нaцIoгo Пoетa.

Ta не тiльки слaвниI{ Пoeтoм сyдилoся Йoмy бyти. B цьoмy
зaвОt(или Й перpiIшили..Tpи лiтa'': 1843 _ |844 - 1845. У тих
poкaх [IIевчeнкo тpинi пoбyвaв в Укpaiнi. I це мaЛo незви-
чаtlниfi вплив нa всю Йoгo даJIьlIIy твopнiсть.

Cтpaшне сyспiльнe лиxo пoбaчив тoдi Шeвченкo в Укpaiнi:
..Чopнilшi нopнoi землi блyкаЮтЬ лЮди' ... нiмi нa пaнщинy
iдyть i дiтoчoк свoix ведyтЬ...'' ..A гoлoд стoгнe нa селi. oЙ,
стoгнr вiн пo всifi Укpaiнi ... Tисячaми гинyть гoлoднii людl{.
A скири гниютЬ...''

[ сщalшнy нaцioнaльнy нrвoлю пoбaчив тoдi ШевчеtIKo в
Укpaiнi: ..Kpyгoм нeпpавдa i невoля,-нapoд зaмyнениЙ мoв-
чить...'' ..Hад дiтьми кo3ацькими пoгaнцi пhнyють...'' ..Kaти

знyщaютьсЯ нaд нalr{и...''
I зpoзyмiв тoдi Шевченкo, щo пpичина yсьoгo нещaстя Ук-

pаiни - мoскoвсЬкa ненaситнiсть' tr{oскoвське зaгapбництвo,
}'oскoвcЬкo-цapськиll iмпеpiялiзм. Tим-тo Шевченкo не мiг
пpoстити в€лl{Koмy гетьмaнoвi Бoгдaнoвi ХмсльницькoМy 3a
Йoгo.ПеряслilBcЬкy yгo,цy з Мoскoвщинoю 1654 p. Tим-тo сep-
цe Иoгo бoлiлo зa пoлтaвськy тpaгедiю слilBнoгo гетЬмaнa
Iвaна Мaзeпп |709 p. Tим-тo пpoклинaB Biн ..кaтa-людoiдa''

мoскoвськoгo цаpя Пeщa I, тoгo, ..щo poзпинaв наtrty Укpaiнy''.
I пpoклинaв yсix гaдiв-цapiв мoскoвськI{x, щo свoiм [Е)кирtolvt'
зa дoпolt{oгoю свoix пoсiпaк i зafiдiв стpaшrннo пoнeвoлювaJl}l
il виннщyвали Укpaiнy. Бo..мoскaлики' щo зaзpiли, тo всe oчy.
xpaли'' ... ..Мoскaлi i свiт бo:киЙ в пyтa зaкyвa,гIн''... oсь ..щo

мoскaлi в Укpaiнi з кoзaкal}rи дiють!'' I тoдi сеpЦе Шевненкa
спaJl:rxнyлo стpaцtниIvt гнiвoм пpoтrt тoгo нaЙлютilшoгo Bopoгa
Укpaiнп.

Ta нaf,бiльlце бoлiлo Шевченкoве сepцe за свoix зeмлякiв,
3a тr' щo вoнt| ..нa нyxсifi poботi'' ..гнyться, як тi лoзи, кyди
вiтеp вi€'', зaглyшивrЦи свor нaцioнaльнe сyмлiння, ..пolr,taгaють

мocкaлeвi гoспoДapювaти i з Maтеpi пoлaтaнy сopoнкy злiЙ-
мaти...'' 3aмiсть pятyвaти Укpaiнy - ..гiprше ляхa свoi дiти Ii
poзпинaють...''

[ тoдi Шевнeнкo вiдiзвaвся дo всiх дiтeЙ Укpaiни _ не тiль-
кI{ дo - ..I(нBиx'' свoiх сyнaсникiв, aле Й дo -..нlнapoд)ttенt{x'',
гpядyчI{х пoкoлiнь yкpaiнськиx, oтлсe, Й дo нaцIoгo пoкoлiн.
ня - цiлoю ttизкoю пoлиrlниx пoем (.,Poзprгa }'oгилa'', _..Coн''' -

..Чигиpин'', - .. €ртик'', - ..Ka8кaз'', _ ..Пoслaнie'', - ..Хoлoдниfi

ЯP'', -..Brликиfi льox'', -..Cyбoтiв''), стaвляюни нa пepulo}ry
мiсцi спpaвy нaцioнaльнoгo визвoЛсння Укpaiни; з.lкЛикaючI.
всix yкpaiнцiв дo пpoзpiн}lя' пoпpaвI{, пoвepнеltня i сднання rra
вipнy слyх<бy сдннiЙ Укpaiнi, BкaзyЮчI{ eди}loпpaвилЬниЙ rшляx
pевoлюцiЙнoi бopoтьби за yкpaiнськy' нi вiд кoгo нr зaJrеxнy'
сaмoстiЙнy деpжaвy' бo тiльки

B cooif, хami ceoя npaвОа,
I ctltш, i aoля!

Biн yнив i нaкaзyвaв' мoлtlв i благaв: -..Poзкyвaтись, oд.
нoстafiнo, oдl{oсеpднo стaти зa евaнгелie пpавдl!''.

Biн oпамlятoвyвaв i нaгaдyвав' кapтilв i загpoх<yвав зaкa.
м'янiлим дyшaм: -..Cxaменiтъся' нrдoлюдки, дiтн юрДивi!'' ... _
..Cxaмснiтъся, бyдьте людl|, ф лrхo вaм бyДе!'' ... Biн y сеPцях
poзпaJlюBilв вoгol{ь свoei глибoкoi пpoрнoi вipи: _ ..Bcтaне

пpaвдa' встaне вoля!'' ... -..Bстaне Укрiнa!''
[IIевченкoвa твopнiсть y згaдaнoмy тpилiттi Й oсoбливo в

1845 p. - нafiKpaщa, нafiсильнirшa' нaйглибrшa i нaЙвищa. B нiЙ
виявив себе Шевчeнкo Bчrrгелем i Пoвстaнцем, CaмoстiЙникoм
i Пpopoкoм Укpaiни. Haцioнaльнo-деp)iавI{l{цЬкo-сaм(rcтiЙниць-
кa тa нaцioнаJlЬнo-рвoлюЦiЙнo-пoвстaнськa iдeoлoгiя цiei
твopчoсти oбyмoвилa, безсмеpтнiсть Шевченкa. I як зaвrpцIеtl.
ня' як пpl{печaтaнняt як aкopд цiei iдеoлoгii зaлицrив lIIев.
чеllкo yкpaiнськifi нaцii свiЙ ..3aпoвiт'' (25.ХII.l8a5 p.).

Ta цieю iдeoлoгiсю пepepiс [Цевченкo свoe пoкoлiння нa
цiлy сoтню ркiв. I взaгaлi твopнiсть Шевчeнкa тaкa aктyaJlьнa
в нaцli чaси, як бyлa вoнa стo poкiв тoмy. Hе змiнився i нaЙ.
лютiшиЙ iстopивниЙ вopoг Укpaiни, бo мiсце кoлиlltньoгo
мoскoвськo.цapськoгo iмпepiялiзмy зailняв тrпеP м(юкoвськo-
бoлышeвицькиil iмпеpiялiзм - нafi:rсaxлrtвilrta кaтiвня yсix пo.
HеBoлrниx нapoдiв.

I тепеp гoлoд -..стoгltе пo всiil Укpaiнi'', бo paлгoспи Й кoл.
гoсIIи стzulи нafrгiplшoю фpмoю oxссбpaнення Й закpiпavення yк.
paiнськoгo сrлянствil. B нopниx невiльникiв пoвеpненo yкpaiнськe

рбiтнкrггвo. A вiд пля}Ioвo зopгaнiзoванoгo гoлoдy в Укpaiнi
1933 p. загt{нyли нe тиcячi, a мiльЙoни yкpaiнськoгo нaсeлення.

I тeпеp в Укpaiнi - ..неI.'а сi!,l'i, немaе хaти, Heмaс бpaтa, нi
сестpи' щoб нeзaплaкaнi xoдили' не кaтyBaлися в тюpмi aбo в
дaлекiЙ стopoнi'', нa зaслaннях' y кoнцтaбopax' нa д(ю}trpтниx
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тях(киx poбoтaх, бo в бoльшeвицькiЙ системi Й _..свiтa як нa
те: oднa Cибip неiсxoдимa''... БoльrцевицькиЙ pежим винищy€
yкpaiнськy нaцioнaльнy кyлЬтypy, нaсиЛьнo зaтиpae слiди yк-
paiнськоi дepxaBницЬкo-сaмостiЙницькoi тPaдицii, теpopoм здaB-
лloс кoл<ниЙ пpoяв вiльнoi дyмки, нeнaсит}lо гpaбуe бaгaтства
yкpaiнськoi землi, }laсoBo винищу€ фiзиннo yкpаiнськиЙ нapoд
i пoхсapoм pyЙнy€ Укpaiнy.

I тeпеp зIloв - ,.oд l{oлдaвaнинa дo фiнa нa всiх язикаx все
мoвнить'', a cИIlL| пoнеBoленtlx нapoдiв _ .,зa кaтa свoгo'' ги}lyть
нa дaЛеKиx фpoнтax, бo Cтaлiн _..хoче ввесь свiт пoлoнити''...

Moскoвськo-бoльшrевицькi iмпеpiялiсти звеличyютЬ свoiх
пoпеpед}rикiв, мoскoвськиx цаpiв, зoкpемa rrс Петpa I, кaта Ук-
Paiни, тa пo-дaвнЬoмy пpoкЛинaютЬ }rauloгo слaвнoгo геть}rа}ra
Iванa Мaзепy. Bони в хсивi ovi бpеuryть, щo Укpaiнa - ..дoб-
poвiльнo'' пpи€днyBzUIaся дo Poсii тa щo yкpaiнсЬкиЙ наpoд
x<иве тiльки - ..з лacкlt'' poсiЙськoгo l{apoдy. Boни викpив-
люють i сaмoгo Шевченкa. Пpoмoвнyюни Йoгo пpoтимoскoвськi
твopи' н:llt{агaЮтьсЯ зpoбrгпr з }Iьoгo t|',шo щo не мoскoвсьKoгo
пaтpioтa. oгaк нoвiтнi -,.кaти зrrylцaЮться над нaми''...

Ta нa}tгipruе те, щo Й тепеp знal,ltцлися свoi землячки-пе-
рвеpтнi з paбськoю дytIIею' oтi _..дядьки oтrчествa чyжoгo'' _
..смiття з пolr{еЛa Йoго всличсства'' кaтa Cтaлiнa - ..чopнl{Лoм

пoлитi, lt{oскoвсЬKoЮ блекoтoю зaглyЦlенi'' гpечyxи' бaxсани,
кopнiЙvyки, Тичиtlи' вишнi, Boзrrяки Й iнrцi дoнoщики, сеKсoти
Й меpзeннi зpaдники Укpaiни, якi ..oглyxли, не чyЮть, кall.
дaнaми мiняються, IlpilвдoЮ тopгyЮтЬ''' якi пoмaгають вopoгoвi
нищити Укpaiнy, якi кaтoвi Укpaiни виписyють пoхвaльнi -..слoвa'', якi силкylоться псpскoнaти yкpaiнськиЙ нapoд, Щo B
стaлiнськiЙ невoлi кpaще )t(ltти, нirк вiльним )t(иття}' y своitl
влaснiЙ незaлсx<нiЙ леpx<aвi, якi лaють визBoЛЬнo-pевoлюцill-
ниЙ pyx i свяry збpoЙнy бopoтьбy yкpaiнськoгo наpoдy за Ук.
paiнськy CамoстiЙнy Coбopнy .[еpxсaвy.

Aлс x< yсе Те вже - ..нr скye ,цylui живoi'' вoлелюбнoгo
yкpаiнськoгo наpoдy. Bхсс Йoгo кpaщi сини Й дoчки ствopили
збpoЙнi лaви Укpaiнськoi Пoвстaнvoi Apмii _ пеprui кaдpи Бop-
цiв зa Boлю i CамoстiЙнy l]еpх<aвнiсть Укpaiни. Bх<е пo всiЙ
Укpaiнi -..Boгню iскpa великoгo тлiс... пiдпaлy жде... чaсy дo-
)tидae''... Bх<е в Укpaiнi - ,.Coнце Йдe i зa сoбoю .[ень вeде'' -
вrликиЙ, вoскpeсниЙ, iстopиvниЙ _ .Цeнь BсенаpoДнoгo Пoв-
стaння' дo якoгo в>ке сoтиЙ piк клине Шевченкo:

.,. Bcmаaаf,mq
Katlilaнu nopвimе
I opaхoto lJ.o'o tсpoв'к'
Boлto otсponimе!

I сoтi poкoвl{I{и цьoгo нaЙбiльuloгo 3апoвiтy пoцIa}rye ввrсь

укpaiнсЬкI{Й l{аpoд збpoЙниIv| пoвстaння!v{ пpoти нaliЛютillloгo

iopo.a Укpaiни. B цiЙ святiЙ бopoтьбi дoвrдr нас ПoвстaнськиЙ

,['5lx Шсв.lенка дo oстaтoчнoi пеpемoги нa вiннy Cлавy Укpaiнi!

M.K,

3 yкpаiнськtlх пoвстaнськllх пiсеrrь

lvIAPlII .6сIPOМA[IцIB''

Iз гip Кapпaт лyнa€ пiсня Bолi,
Iз гip Kapпaт несеться Boлi зoв...

[C]иньо-лсoвтi лoпoтять пpaпopи _

Taм вхtе зaгpаJla укpall{ськa кpoв.

Taм бopaми мaнДpyЮть - ..Cipoманцi'',

Ha плечaх кpiс, гpaнaтa B рукax ...
Бaтькiвщини це вipнii пoвстaнцi
Bикoнyють ПpoвiДникa нaкaз.

Бaндеpа lltляx дo Boлi нaм пoкa)кr...
3 Йoгo нaкaзy llдемo на пpoбilt!
I pозiб'rм.poзгpoмим KoдЛo вpa)кr'
Зaпaлимo визBoJlЬниll бypевiЙ...

ГеЙ, piдниЙ бpaте 3aхoДy i Cхoпy'

,Цo нaс rднaЙсь в yдaрниЙ мoнoлiтl
Ми Укpaiнi вибopем свФoлy'
3aгaфницькиЙ пoвaлимo ми свiтl

Toбi на Cлaвy, Укpaiнo-Мати'
Ми знищим кaтa, Boлю пpинесемl
I зaгpимлятЬ пoвстаtlськi скpiзь гaрмaти
Ha пoздopoв з Tвoiм Boскpесним ,Ц'нем ...
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зБyДисЬ' lvIoгуTIIя УКPAIIIO!

3бyДись, мoгyтня Укpaiнo!
Кoзaцькe пЛем'я, встaнЬ нa змагl
Tyпи' лe сoнцr, Де вrpIIIиниt -
Дo Boлi Й Cлави Йде TвiЙ Iцляx.

Гoryfiся в бoЙoвii лaви,
Koзaцьке плlрt'я мoлoде!
.(о Пeрмoги i дo Cлaви
Tбе Бaндеpa пoведе.

Пoвстaне Киiв зaпoвiтниЙ,
Шaпки кoзацькi зaцвфть'
3a.пoпoтить блaкитнo-:lсoвтиfi .
B Cфii дзвoни зaгyдyгь.

ГoтyЙся в бoЙoвii лaвп,
Кoзaцьке плем'я мoлoде!
[o Пермoги i дo Cлaви
Tсбс Бaндоpa пoведе.

HехaЙ кpив.lвJIяться пpoклятi,
Tiлa ix пpиf,ме чеpнoзем'
Бo нaм нa Cxoдi вoлoдiти.
I вoлoдiти ми бyпем!

ГoтyЙся в бolloвii лaви,
Koзaцьке плем'я мoлoде!
.[o Пеpемoгн i дo Cлaви
Tебе Бaндеpa пoвrде.

цBIЛA' цBIЛA кAлинOIIЬкA

фiлa' цвiлa кaлинoнькa - Хaй не xl{лI{гься к:UIинa
Ta fi в'яrryпд стaпa.. Biттями дoдoЛy...
- oЙ, voгo .tк ти, дЬчинoнькo' Пoвrpнеться нсзабаpoм
Пpясги перстaлla? TЬifi милиЙ дoдoмy.

- Пirцoв, пirцoв мiЙ милeнькиfi - Хаfi нe плaчe стapa }rати
B пoвстанськi загoни... Дpiбними сльoзaJr{и...
- Hc :кypись' lu'o€ ссpдrнькo' Бyпе, бyпе пеprмoгa
Biн кpaЙ наtu бoрнrrгь. тa ll зa пoвстarrцями.

ПPo PЕЙДи
PеЙдoм звичaЙнo нaзивaЮть МaневpyBalrня B зaпlJIJIl вopoгa.

Тoмy, що цiлa дiя;rьнiсть УПA зBoдитьсЯ дo дil,t y вopo)кoмy
запiллi, вtlxoдиЛo б' щo кoх<ниЙ мaневp УПA тpебa б нaзвaти

Pейдoм. Ta знaменнoю пpикмrтoю для pеfiдy r oпеpувaння y

пoBIIoмy вiдipвaннi вiд влaсниx бaз, вiд BЛaснoГo вrrщoгo
кoмандyвallня. Tим-тo B нaцIиx пoвстaнськиx yмoвинax реЙдot"t
бyДемo нaзивaти тiльки мaнrвpyвaнIrя в тrpенaх' дoтепrp нe
oпaнoBaниx нaIIIиtt{ пoвстallсЬкиt{ pyхolrt' дс HеМa€ p'ЛЯ Hac
xapчoвI{x i сaнiтapниx бaз' де пptl пеpомapшax i квapтиpyвaннi
тpебa пpиAмaти oкpемi зaxoди oбeрxснoсти. Taк, нaпPиклaд'
пеpемapш пo теprнax Бiлopyсii бyлемo нaзивaти pеfiДoм' зaте
мaIIевp пo oпaнoвaних нaми тrpенax 3aхiднo-Укpaiнськнх
3омель нс бy.Цr рЙдoм.

Якi xс 4йi псpсслiдyЮтЬ pеllди нaшиx частин?
B пеprшy чrpгy це бyлyть цiлi noлimuчнo-nponaauЙuoнi lll

щoЙrro нa дPyгoрty мiсцi стoятимyть бoilooi цiлi, якi e тiльки

дoпoвненI{ям дo пoлiтичних з:lвд:lнь. Щo вoнo так, a не iнaкrшe,
вI{xoдtlтЬ xoч би з тoгo, щo pевoлЮцiя, якy пpихoдиться здiЙ-
снювaти yкpaiнськoмy нapoпoвi, е B пrpшy чеpгy pевoлюцiсю
пoлiтичнoю, сaмa ж УПA r сиЛoю нс тiльки мiлiтapнoю, a
пoлiтичнo-мiлiтapнoю.

Якi вiЙськoвi oдиницi нaЙкpaще нaдaютЬся дo pеЙдiB?

Це oснoвнo зaJIе)t(ить вiд мoхсливocтeЙ uкotсcnipувaннл
cвoiх pyxiв пrpед Bopoгoм чI{ тo вiд мoхкливoстеЙ пpoбиBaтися
кpiзь вoр:кi зaстaви. Пpи бiльruoмy нaсичеtlнi теpенy вopo-
я<ими вiЙськaми тpебa paдше lqaти нa yвaзi зpyvнс мaнrвpy-
вaння пoмiltс тими вifiськaми, a нixt poзpaxoвyвaти }ra вJIaснy
прбoЙoвy силy. Tим тo Bва)кar}tol щo в нaцIих yмoвинax нaЙ-
бiльrц пpиДaтнa дo pеЙдiв чaстинa _ це чoтa. Кiлькiстю свoei
скopoстpiльнoi збpoi змo)кc Boнa, нa виIIaдoк пoтpсби, виби-
тllся з вopo)кoгo oтoчен}lя, a piвнoнaснo Лrгкo iЙ зaкoнспipy-
вaти свili pyх i мiсuе пoстoЮ.

Пеpел Bихoдoрr y pеtlд чoтa мyсить бyти вiдпoвiднo oиаi-
нуoa'ц il npueomoвленa. Oаep>кaвши вiд свoгo звеpхникa тpaсy
fi зaвдaння prЙдy, чoтoвиЙ мyсиТЬ дo цЬoгo пiдr.oтoвити вiддiл
як з пoгЛядy пoлiтинногot тaк i вiЙськoвoгo.

Щoдo пoлiтичнoi пiдгoтoвки, [тo] чoтoвиЙ ltyситЬ пoдбaти,
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щoб пpи чaстиtli був nponaалltducln, якиЙ змo:rке пpoв[a]дити
всю намiченy пoлiтиннy poбoтy, _ ДЛЯ ньoгo вiддiл € тiЛькrt
збpoЙнoю oхopoнoЮ i дoпoмoгoю. Moхе нlам бутн fi caмн|l
ЧoтoвиЙ, якщo вiн з пoглядy пoлiтичнoгo задoвiльнo виpoб.
Ленa людинa. Ta кpaЩе, щoб дo цьoгo бyлa пpизнaченa oкpеi{a
лЮдинa' бo чoтoвиЙ yвrсь чaс мyсить дбaти пpo вiЙськoвi зa-
xoди oхopoни вiддiлy, a евентy.UlЬнa пoлiтичнa poбoтa мoглa б
Йoгo нaдмiрнo пеpеoбтя)t(yватt{ зi Iшкoдoю для чllстo вiЙсь-
кoвoi спpави чaстI{ни. ,Цo пoлiтичнoi пiдгoтoвки вiддiлy на.пe.
я<ить зaбpaння пoтpiбнoi нa пpизнaненi теpени лiтеpaтypи тa
пеpев€денtlя кopoткoгo пoлiтичнoгo iнстpyктaхy всiei чaстиIII{
пrpед ви}rapшrм.

Пpи вiЙськoвil{ пiдгoтoвцi нoтoвиЙ мyсить Пanl'ятaтИ, щo дo
рЙдy мoх<нa бpaти зi сoбoю тiльки ЛЮдrЙ фiзиннo здopoвиx i
зaгapтoвaниx, якi змo)кyтЬ кoхснoгo дня poбити дoвtшi пеpе-
мapuri. ЛюдеЙ тpебa кoнне, вiдповiднo дo Пopи poкy, вивiнy.
Baти' гoЛoвнo' взyттям i плaщaми, якi слy:rtитимyть зa Пpик-
pит-I' пiД чaс снy. ovевиднo' взyття }roхнa б вимiняти в тиx
бiЙцiв, якi зaлиrцaютЬся нa мiсцi, aбo зtlгoтoвити бoдaЙ хoдaки,
Личaки тoщo. Пiд чaс пpигoтyвa}Iня вiддiлy Дo Bиl{apЦI} Чo:
тoвиЙ мyсить пaМ'ятaти, щo вiддiлy Irе мo)кнa oбвантaжyвaти
нiякими peчaми, якi не € Kotlче пoтpiбнi, бo тoдi чaстинa стa€
oтях<iлoю i неpухливoю. .[l,o тaких нallкoнечнirших pенеЙ нaлe.
х<aти буДе пеpедyсiм зaпaснa aмунiцiя i сaнiтapниЙ мaтеpiял.
Kiлькiсть aмунiцii зaлсжaти}'е вiд нaсy тpивaння pеЙпy. Щoб
нo oбтях<yвaти сaмoгo вiддiлy бiльtшoю кiлькiстю зaпaснoi
aмyнiцii, мoжнa ii дoтpaнспopтyвaтI{ дo теpенy рltдiв i тaм
пoзaкoпyвaти в кiлькoх.кpиiвкax, з яких пoтiм пoпoвнювa-
тиметься недoбip. Якщo ЙдетЬсЯ пpo }rедичнy дoпoмoгy, тo
яснo, щo з pеl,lдyЮчим вiддiлoм мyсить пiти xoч oдиrr дoбpиЙ
cанimap, якиЙ вмiв бн Дaвaтн сoбi paдy пpи piзниx пopaненнЯx.
I{rft сaнiтap бrpе для вiддiлy неoбxiднy кiлькiсть сaн!'taтe-
piялy, яким змo)l.(е oбслyxсити всiх пopaненI{х. ЦrЙ санмa.
теpiял мo)l(нa тaк самo пеpеxoвувaти нa тернi рЙдiв y кpиiв-
кaх, щoб не oбтях<yвaти ним вiддiлy.

3бpoя пеprд вимapцIеМ мyсить бyти випpoбувaнa Й евен-
тyaльнi ii недoлiки пoвиннi бyти oснoвнo yсyненi.

Hiякиl,l кoмaндиp нr пyститься в незнaнi тrpени бсз кapти Й
кoмпaсy. Toмy шo кapт нr все мo)Rнa дiстaти, чoтoвиЙ мoхсr
злaдитt{ сaм сoбi кapтy бaжaних теpенiв, вiдpисoвyючи ii вiд

opигiнaльнoi нeрз щoзopt{Й пaпip aбo пpoстo пpикЛaдaЮчи нa
вiкнi звичafiниfi пaпip дo кapтн i кoпiюючи ii дo свiтлa. oче-
вIlдtlo' щo таким спoсoбом нс oдеP)кyeтЬся кapт зoвсiм дoкЛaд.
Ilиx' .UIе пpи дoбpiЙ стapаннoстi мoжнa дiстaти кapти зaдo-
вiльнo дoклaднi для opieнтaцii в тернi.

Щoб якнafiIvrенцIr oбтяхкyвaти бiЙцiв i тим сaмим зpoбити
вiддiл дy)ке pyxЛивим, дoбpе e p,Ля ДeяюАх теpенiв (не болo-
тистих' нe дy)ке пrpесiчеIrих яpaшИ i piкaми, нe гopистиx) злa.
дI{ти дBoкoлкy' нa якiЙ тpaнспopтy€ться ввесь нaдмipннflr бa-
гa)к' a тaкoхr paнениx.3aмiсть двoкoлoк мoжнa вжиBaти кoнсll
для B'юнення нa }Iих вaнтaхtiв, aле тoдi кoнеЙ трбa бiльtше,
нiхс дo двoкoлoк. У зимoвy пopy спpaвy rpaнспopтy вaнтa)Kiв
poзв'язyють нaйкpaще сaни' тягненi кiньми, aбo Й спецiяльнo
злaдхкенi нa цIиpoких пoлoз€lx низькi сaнoчкI{' якi тягнyть сaмi
бiЙцi.

oкрмo мyсятЬ пiдгoтoвлятнcя peЙдu кiннoти, щo, пoбiч
piзннx нrдoгoд' мaЮтЬ oднy дy)ке в:Dкливy пpикметy _ pyxЛи-
вiсть. КiннoтнiЙ чaстинi трбa пepедyсiм oсtloвIlo пrpсгЛянyти
кoнi тa пolцt{ти (з мituкiв, нaпхaних сiнoм) пpимiтивнi, aлe ДЛя
}Iaших y}toвин мaЙжe зoвсiм зaдoвiльнi сiдлa.

oснoвним стиЛeм кo)t(нoгo пoBстaнськoгo pеЙдy € lioгo
к,oнcnipamuoнicпь, pухлuвicmь i зrcкаrcувaн',л вopoгa aкцiями
тaм' дr вiн ix не спoдiвaеться.

Щoб pеЙд бyв якнайбiлЫIre кo'сcnipаtttuвнufr, кo:rtен бoeць
rdyсI{ть дy)кe сyвopо збеpiгaти вillськoвy тaeмницЮ' пaм'rгaloЧи,
щo кo)кне заЙвr, некoнспipaтивнe слoBO мo)t(е зaгубити цiлиЙ
вiддiл, a з ним i l.loгo oсoбистo. Hi oднoгo слoBa пpo мiсця пoс-
тoю' tl:lпpям lvtаpllly' oзбpo€ннЯ, чисельнiсть вiддiлy, не зpaд)кy-
вaти псевд кoмaндиpiв, нi вищиx звеpхникiв. .(ля мaскyвaння мo.
,169 3iддiл з yспiхoм в)t(ивати вopo)rиx вiЙськoвиx oдягiв aбо вис.
тyпaти пiд видoм дезеpтиpiв iз неpвонoi apмii тoщo. 3poзyмiлoю
piнню r, щo пpoсyваIrня чaстиtl мoxe вiдбyватися тiльки внoui, a
вдень тiльки в лiсних oкoлицяx' дr нr мo)l(нa спoДiватися зyс-

щiнi анi з Bopoгoм' анi з цивiльtltllvt нaсrленням. Щoб нс здеtvtaс-
кyвaти вiддiлy, мiсце пoстoю трбa внбпpaт:и тaке, щoб lloгo
нixтo не пoмiтив, oт)t(е _ вiдoкрмлeнi xaти, xyгopи, лiси, дебpи Й
i.п. Кorпl трбa заквapтиpyBaти B oсеЛяx' тo пеpIЦI{м oбoв'язкoм с
нr випyстити нiкoгo з хaт, якi займе вiддiл' €Dк дo тoгo чaсy' пo-
ки вiддiл i з тиx xaт не вiдiЙде. Hi в якoмy вIrпaдкy нс мo]кнa
кBаpтt{pyвати в oднiЙ oселi дoвtuе, нi:к oднy Дoбy.
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Т.[pyгoю пpикt,teтoю pеЙtl lvlyситЬ бyти Йoгo pухлuaicmь.
oгxс, нiкoли не зiurишaтися нa мiсцi, все бyти в pyсi. Biл
кoхнoгo мiсця' де пpoведeнo якyсЬ пoлiтиuнy aкцiю, нeгaЙнo
вiдбитнся xoч би тiльки 15 км. Тiльки великa pyxливiсть вiд.
дiлy i велика piзнoмaнiтнiсть y вибopi щaси мap[rшy] тa мiсць
пoстoiв дar зафзпекy пеPед poзrшифpyвaнHяlvt i зницlенням
чaстиI{и.

Щoб мoгти пpopoблювати нaмi.rенy пoлiти.rнy poбoтy, 'roтa
мyсить з'яBлят|,|cЯ там' дe вopoг тoгo нe спoдiвagгЬся, i в
тaкиЙ чaс, щoб вopoг не мiг пеpеtшкoдитll y викoнaннi aкцii. ,
oтх<е - lаcвoче'|'|я вopo?Д. Tyт знoвy piзнoмaнiтнiсть гpae
виpirшaльнy Poлю. Hе вiльнo poбити aкцiЙ все пo тol.{y сa}'toмy
luлЯxy' щoб вopoг нa oснoвi тpaси }rе мiг зopieнтуnтИcЯ у
вибopi чеpгoвиx мiсць aкцiЙ i нe пpигoтoвив т:lм зaciдoк. Якщo
Йде пpo чaс aкцiЙ, тo iх нafiкpaще пrpeвoдI{ти в пеpeдвенipнix
гoдин:lx' щoб заpaз пoтiм вибpaтися з oселi.

Taк oтя<е, нa кox<ниЙ PеЙд склaдaються тaкi тpи oснoвнi
дii: *сaptц,сваpmupуваннл fl aкцi.i.

Mapш вiОЙiлу - цe звичaЙ}rнЙ пеpeмaprш iз зaбезпеченням'
пpи чolv'y нaЙгoлoвнiшrим e вибip сaмoi щаси мapшy. Boнa нe
смiс бути пpямoлiнiЙнa, бo тaкy вopoг зapaз poзIшифpyс. Tpебa
poбити нaстi викpyти вбoки, мllllатt| людськi oсeлi' щoб нe
звеpнyти на себе yвaги' стapатися вибpaти тpacy тaкy, щoб
вopог нiяк ii не спoдiвався. Тoмy щo всi мaprui, це мaЙхе як
пpaвилo, вiдбyвaються нiчнoю пopoю' неpaз дoведеться кopис.
тyвaтися мiсцевими пpoвiдникaми. Toдi ix не мo.llснa вiдпyс.
тити скopiurr' як чеpгoвoгo дня веЧopol{; кoли вxte нaхiчaeть.
ся вiдxiд iз мiсця пoстoю.

Caмo нicце nocnu,t1, трбa вибнрти тaкe, щoб вoнo дaвaлo
мo:кливiсть дoбpoгo зopен}rя i вiдвopory: бiля лiсiв, яpiв, poвiв
i т.п. 3aквapтиpyвaтися нaЙpaлше перД свiтaнкoм, щoб зa дrrя
не бyлo в:r<е нiчoгo пoмiтнo. Bсi стifiки tvlyсять бyти пoвнoтoю
закpитi пepсд tr'o)кливим вopoлсим зopсl{t|ям. Чoтa кваPтиpye
скyпчеHo в oднoмy абo двox сylrежниx гoспoдapстBaх' B пoв.
нoмy бoЙoвoмy пoгoтiвлi. ЩoЙнo пepед вeчopoм l}roжнa злa.
гiднити бoЙoвy гoтoвiсть i дoзвoлити на деякi пoлeгIдi. oснoв.
ниЙ хapч спoxtивaс вiддiл пеpед вимapшем, беpyзи зi сoбoю ще
Й зaпас нa дopoгy' a пpиЙtuoвurи дo нoвoгo мiсця пoстoю' мoxte
кopt{стyватися тiльки хapчaми' якi бyдyть нa мiсцi. Hi в якoмy
внпaдкy нe вiльнo нaд paнкoм poздoбyв:lти xap.li в тiЙ oселi, дo

якoi вiддiл прихoдить. Пpи poзлoбyвaннi xapviв пaм'ятaти пpo
тe' щo вiддiл мyситЬ стapaтисЯ зДoбyBaти для ceбe пpиxиль.
нiсть нaсслrння, oтже, тpeбa змагaти дo спpaведливoгo poз-
кладaнHЯ тягapy прoxapчyвaння нa бiльu.ly кiлькiсть людеЙ,
еBrHтyaJIьнo нa KoлгoспI{ fi т.п. Bсix людеЙ, якi пoмiтили мiсцe
пoстoю вiддiлy, тpебa негaЙнo пpидсp)кaти i зaтpимaти a,к дo
вiдxoдy вiддiлy.

A пoлiтичнi aкцi,i вiддiлy - це мiтинги' poздаBaння кoл-
гoспнoгo лoбpa, нищення зaсoбiв експлyaтaцii нapoлy Й т.п. Bсi
тi aкцii пpoв[a]дити пеpеД вечopoм, пiсля чoгo вiддiл нeгaЙнo
Biдмapuloвye.

Бoiв стapaеться вiддiл yнrtкaти fi ведe ix тiльки вt{ключнo
для власнoi oбopoни. .Ц'екoли poбить засiдкy, кoли мoх<е маЙ-
же нaпrвнo виltги з нei пepемoжнo' t{е вtPaчаючl{' a, нaвпaки,
здoбyвaючи aмyнiцiю.

Якщo вiддiл мa€ дoвrшиЙ vaс рЙдyвaти в oднoмy тeрнi, тo
пoвliнеll пpигoтoBити сoбi нa цьoмy тepенi сyвopo зaкoн-
спipoвaнi, вiд нaселення незaJlrxнi кpиiвки, якi змoл<yтЬ неPaз
y вalккиx yмoвинax пoслyх(ити зa мiсцe пoстoю. Hе вiльнo
пpигoтoвляти кpиiвoк великих] oднy для цiлoгo вiддiлy, а
нaЙвищe oднy нa дссять людrfi.У кpиiвкаx пpимiщyeться тa.
кo)к paнених paзo}t iз сaнiтapoм, якиЙ oпiкyeться paненllмl{.
l[ля них пpигoтoвля€тЬся зaдoBiльнi xapvoвi пPипaси, щoб
paнeних yнeзaле)l(нllти вiд нaсeЛенI{я.

Biп pirшyнoсти, пiдпpиrмчивoсти Й пoмислoвoсти кoМaн.
диpa; вiд BитpивaJIoсти Й зaBзяття бif,цiв зaJrе)кaтиIrrе yспix ни
пpoвaJl p€Йдy. Без сyмнiвy, pеЙд - спpaвa нeлeгкa, с вiн мис.
тецтвoм y пapтизaнсЬкot'ly дiлi. Tим-тo кo}raндI{pи тa бiйцi, щo
пpoвrли yспiцlнi pеfiди, спpaвeдливo кopистaються вoяцькoю
пolшlllfoю, вoни зпoбyвaють для сеф i свoix чaсти}l безсмepтнy
вoяцькy слaвy.

Чazлp

як БoPoTися з TAIIKAMи
Cьoгoднituнi вoeннi дii прн мaсoвoМy зaстoсyBaннi технiчнoi

збpoi: тaнкiв, лiтaкiв' apтилеpii, - вимaгaють вiд кoхснoгo
бiЙця не лиIцe вмiнн я 

'сopucmувamucя' 
aJIе пrpедoвciм noбo.

pнNamu цю збpoю. oбopoнa пеpед вopoхими тaнкaми, лi.
тaкaми fi apтилеpiею - цe дyже вax(ливиЙ вишкiл сyчaснoгo
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вoякa тa пеpедoвсiм тих воякiв, якi бopються з воpoгo}r' тrх-
нiчнo кpaще oзбpo€ниl'{.

УкpaiнcькиЙ пoвстaнецЬ' мaючи дo дiла з Bopогol'{, якиЙ
poзпopяд)<ae д(rcить Bllсoкo poзвиненoю EOгневoю тeхнiкoю,
мyсить дoбpе oпalryвaти спoсфи oбоpoни пpoтt{ вopoxtoi теx.
нiннoi збpoi.

J]ля вмiлoгo Й дoцiльнoгo пoбopювaння танкiв трбa oснoв-
нo пiзнaти всi пpикмeтп It xlдбlа даIroгo видy бpoi, a тaкo)к
зaсoби, якi слyхкaть для ii пoбopювання.

Taнк - сьогoднi нaЙгpiзнirua бpоя. 3 пoглядy на силy
вoгню, oп:lнцеp€ння i дoсить великy rцвидкiсть, збpoя ця стae
oснoвrroю в yсiх вa;<ливиx дiяx, oднaкoвo гpiзнoю в нaсryпi i в
oбoрнi. B пopiвняннi з iнtшими poдaми збpoi тaнк - це дoсить
нoвии винахiд. Йoгo в:китo перlllиx pаз y бояx y пеprшiЙ
свiтoвiЙ вiЙнi, кoли тo в l9l7 p. aмеpикaнськi тaнки, киненi нa
зaхiдниЙ фpoнт, дyже спpичинилl{ся дo Bигpaшy тoдiцrньoi
вiЙни. Cпoнaткy тaнк мaв слaбе oпaнцеpеI{}lя' слабy cилy вoг.
ню (всьor.o oди}I кyЛемсг) тa мiury Щвидкiсть (дo l0 кiлoметpiв
на гoдинУ). Tа введeння цЬoгo типy бpoi бyлo llеспoдiваtlKoю'
тl{м тo Й пpoтитaнкoвa oбopoнa бyлa спoнaткy дy)ке невмiлa Й
незaдoвiльнa.

3 poзвиткoм теxнiки Bдoскoналювався тип тaнкa' a paзoм
iз цим yдoскoн:шюBаJIися спoсoби Й l'eтoди пpoтrгaнкoвoi
oбopoни.

Cьогoднirшнi тaнки з Koxl{oгo пoглядy пеprвищyють oтi пеp.
вiснi мarцпни. Персiннa швидкiсть Baгaeться вiд 3tr- 60 км/гoд.,
oп:lнцepення ьiд6-|2 см, a oбpoснtlЯ склaдa€ться з oднoi 75-t'tм
гap}raти Й 2-3 кyлеметiв. 3aлoгa скЛадаrться вiд 2-9 лЮДrЙ,
зaJIежHo вiД всличини тaнкa.

B пoчаткax цiei вiЙни вeличинa танкiв в:lгaлaся вiд 15-25
тoнн (тoбтo вaгa пaнцеpнoi стaлi тaнKa мaлa 15-25 тoнн). 3
бiгoм вiЙни poзбyДoванo тaнки дo незвичaЙнoi воличини' вoнa
дoхoдитЬ дo 80 тoнн. Aле в пpaктицi цi тaнки пoкaзaлися зa.
вaхtкi, замaJIo пoвoртнi, Й чеp€з те iх скoр пеpестали в)l(иBaти.
Пiд цю пopy пeрсiннa величинa танкiв вaгarться вЦ 35-50 тонн
вaги. Taкy вaгy мaютЬ мaй)ке всi найнoвiшi типи тaнкiв.

3 пoглядy Hа Poди тaнкiв' poзpiзняeмo типи: бoльцrевицькi,
нiмецькi, англiЙськi, aмеpиканськi.

HaЙбiльrц yживilним тtlпoм тaнкa в foльtttевuцьrif, аp*сii e
..T 34'', якиЙ дoнедaвнa бyв oдl|l{м iз нafiгpiзнirших з-пoмi.lк yсix

iнlшиx типiв тaнкiв. ..т 34'' _ це т:ll{к ваги 50 тoнн. Пaнцеp Йoгo
нa ве:кi зaвгpyбtuки 12 см, ниlкче 8 см, зaдня чaстина, де мiс-
TIrтюЯ мoтop' мaс нaЙслaбruиЙ пaнцеp. oбpoeння: oднa 75-мм
гapмaта та oдин aбo двa KyлеIvlети. Зaлoгa: 4-5 людеЙ, oдин
гapl{aцt' дBa кyлel{eтники Й oдин aбo двa вoдii. [IIвидкiсть: 30-
б0 км/гoд., зaJlrжнo вiд пoземелля. Пiзнaти Йoгo легкo пo
нaдмipнo великiЙ гapмaтнifi вех<i, щo poбить Йoгo дoсить
rreзyгapl{им i нeпpoпopЦiЙним. Kpiм ..T 34''' бoльlцевl{цЬKa ap-
мiя пoсrryгoвyеться щe таIlкtlмtl: ..KB l'', ..Кв 2'', ,.КB 3''. Це
тaнки ваги вiд 25-30 тoнн зi слaбlцим oпаl|цеpеннЯм тa з дoсить
всJIикoю rшвидкiстю. B:кивaетъся ix, гoлoвнo, лля poзвiдyваJlЬHиx
цiлеЙ. ..T 34'' вх<ивaетъся для oбopoни Й нaсryпy.

З tсit'lецьtсuх тaнкiв нa пеPцtе мiсце висyваються типt{:
..Tигp'' i ..Пaнтepa''. ..Tигp'' пoбyдoвaниЙ нa oснoвi пoсвiдy
вiЙни нa сxoдi i сxo)кIfЙ дr в чoмy нa бoльuteвицькиЙ "T з4''.
Baгa Йoгo 35-40 тoнн. oзбpoeння: oднa 80-мм гаpмaтa i Двa
кyлемети. Пaнцep на веltсi l0 см, нt{жче 8 см. [IIвидкiсть вiд
40-70 км/гoд. Пеpевищyе вiн бoльrцeвицькиЙ ..T З4,, ulвtlд-
кiстю, пoвopoтнiстю i зpyннiстю в мaневpyвaннi. Хаpaктepнoю
Йoгo oзнaкoю € нllзькa гapмaтнa веx<a, скiснo стЯтa напеpедi.
..Пaнтlpa'' - цr тип Baгoю дo 30 тoнн, з oднoю 75-мм гapмaтoЮ
i з великoюю rшвидкiстЮ - дo 80 км/гoд. Bхtивaеться як poз-
вiдyвaльник i в нaглиx, скopих бoЙoвих дiях.

З анulif,cькrrл тaнкiв наЙзaмiтнitui: ..Мapк-l' ', ..Мapк-2'' i
тaI{к типy ..Чеpнiлль''. ,.Маpк-l'' i ..Mapк-2'' - цe тaнки вaги 40
тoнн' з oпaнцеpеннм вiд 7-l0 см, зi luвидкiстю дo 70 км/гoд., з
oдIroю 

.ll-t,lt.t гap}laтoю. ..ЧepЧiлль'' мaе 50 тoнн вaги n e нaЙ-
в:rxсчим aнглiЙським тaнкoм.

З aмеputсанcь,сuх тaнкiв нaЙбiльш у>кпвaнн|l тtlп - ..Ге-

неpал Шеpмaн'', якиЙ мar вaгy дo 50 тorrн, пilнцеp вiд l0.l2 см'
oзбpoeння: oднa гapмaтa 80-мм i Двa кyлеметиl lUBидкiсть 75
кrи/гoд. Мaс oпaнцеpенi гyсеницi стaлевoю бляxoю.

Bсi цi типи тaнкiв }tаютъ дy)кe силЬниЙ стaлевиl| пaнцеp
пiд спoдoм, якoгo нaвiть дoсить сильнi мiни не l{o)t(yтЬ пotll-
кoдI{ти' пpaвдa' Йoмy l'to)кнa poзipвaти гyсeницi, цlo, зpеtштoю,
Hr пеpеtltкoд)кa€ Йoмy дaлi вести бiЙ i вoгневиЙ oбстpiл.

Kpiм свoix дoбpих пpикDrет' тaнк мaс дocить багaтo xиб, якi
пoслаблюють f,oгo бoсздатнiсть i влекtшyють бopoтьбy з ниl{.

Пepша, нaЙгoлoвнitша, xиба - цe мlurе пoЛе зopy. Щoб не
пoслaблювaтпcl|лI| ПirнЦePa, вiкoнця, кpiзь якi 3opитЬ тaнкoвa
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зluloгa' мyсять бyти дyxе вyзькi Й мaлi. B тaнкoвi -T з4,,
зipниЙ oтвip зaвдoвх<ки 20 см' зaвlцIlpIдки вiд 4-5 см. Taкa
щiлинa дa€ мaJIe пoле зop€ння. B iншиx типаx тaнкiв величинa
цiсi щiлини Baгaeться мiх< 15-30 с}r дoв)киllи i 5 см цlиPини.
Taкиx щiлин кolсниЙ танк звичaЙнo мaс двi: oднy пepедню fi
oднy задню.

Мaле пoле зoprння yтBopюс дoBкoлa TaнKa т. зв. меpтвi
пoля, тoбтo пoля' кyдtl нe сягa€ зip гapмarшa чи кyлeметникa.
Кpiм цьoгo, такe }'еpтве пoлс с вiльне f, безпeчнe вiд тaнкoвиx
стpiлeн, якi в oбсягy меpтвltx пiль не пaдaютЬ. Пpининoю
цьoгo e та oбстaвинa, щo aнi дyлoвi гapмaти' aнi кyлeмeтoвi нe
мo,(Ha дaти тaкoгo кyтa пpицiлy, щoб мoхнa бyлo oбстpi-
люBaти пoле в нaЙбли:lсчiЙ вiддaлi вiд тaнка. Як пpaвилo,
дoв)кI{нa мepтвогo пoлЯ сягaе вiд 20-30 м з пеprдy i вiд 3040 м
з зaДУ тaнкa. Кoли Йдеться пpo бoки тaнка' тo' з yвaги нa бpaк
зipниx флин y бoкaх пilнцrpa, &l виl{яткoм oднoi нeвeличкoi
кpyглoi дipки, - вoнI{ e дoсt{ть легкoдoсryпнi i нafiмrншe небез.
пеннi, тoмy щo збpoЯ з}raхoдитьсЯ нa перлi i нa задi тaIIка.
oг)<с, в пpoмipi вiд 30.40 м дoвкoлa тaнкa пpoтипaнцеpниЙ
стpiлець e вiльниЙ вiп oбстpiлy з тaнкoвoi бpoi i нa циx мeртвI{x
пoЛЯx Ir{oжe пpистyпltти дo знище}l}|Я вopoжoгo тaнкa.

Дpyгa хиба - цс tlеpiвHiстЬ oп:lнцеpенHя, яке нr в кoжнoмy
мiсцi е oдинaкoBo силЬне i гpyбе. HaЙслaбшим мiсцем тaнкa e
зaднЯ Йoгo чaстинa' де примiщениЙ мoтop. Taм звичaЙнo пaн.
цеp нaЙтoнlЦ|,|Й тa Maе щe fi oтBopи xoлoдилЬницi, неpсз якi
пpоxoдить пoвiщя для пpoxoлoджyв:l}l}Iя мoтopy. Cлaбим мiс-
цем e теж спаяl{l{я' щo спoЛyчaЮть гap},taтнy ве)кy з peulТoю
тaнкa' тa гyсrнrtця,' ЯКi.зBичafiнo нe e oпaнцrpснa fi тoмy B
цiлoстi виставлeнa нa paже}ll{я пpoтипaнцrpнoю збpосю.

Tpетя хибa - дoситЬ }rаJПa пoПoPоtttiстьтerяtaтa в зeJIех-
нoстi вiд пoземrлля pyxливiсть, щo в вeЛикiЙ мipi yлегllty€
Йогo пoбopювання.

Cпoсoби, якими пoбoptoемo тaнк' € д(юить piзнoмaнiтнi, пo-
чaвши вiд нaЙпpoстituих, a скiнчивruи нa IIрeциз}lI{x i дaлекo.
бiЙниx гaplvlaтax.

3асaдничo для oбopoни пеpед танкotvt слy)китЬ пpoтипaн-
цеpнa гаp}"'aтa, кaлiбеp якoi вaгaеться вiд 3,5 см Дo 8 см, y зa-
леxtнoстi вiд тoвщиIrи пaнцеpa. oневиднo' щo пiд цю пopy нaЙ-
кpаще зaстoсyвill|t{я мaе 8-см пpoтипaнцеplrа гapматa, якa пpo.
бивaе пaнцеp зaвгpyбшки 8-l0 см. Мeншi кaлiбpи гapмaт виA-

lllли з y)|(иткy. Ha тaнк сщiляeться з вiддaлi вiд 40.1000 м
пaнцepнимrt сщiльнaми, якi, E пртилeхснiстЬ дo poзpивнt{x'
lt{аtoть сtl[Ц/ нe в poqшai, a B nPoбumrt паI{цеpнoi бляxи тaнкa.

Д[pyгиЙ, }toх(е' нaЙкpaщиЙ зaсiб для знищeння тaнKa _ це
..пaнЦеpфaвст'' (пpoтипaнцrpниЙ кyлaк) тa ..oфнpop'' (пpoти.
пarrцrpнa тPyбa). ..Пaнцеpфaвст'' - це щyбa l м зaвдoв,(ки, y
пepедi якoi вгBиtlчениЙ нaбiЙ вrличини B людськy гoлoвy. B
сaмiЙ тpyбi вмiщениil вибyхoвиЙ lr{aтеpiял, якиЙ, зaпaлeниA,
викиIIa€ нaбiЙ нa вiддaль 15.30 м. Пoпaвlди в тaнк' цеЙ нaбiЙ
.iиoмrнтaлЬнo плaвить стaль i, пpoпл€lвивrци дipкy, вибyxae
вcepеди}li. Плaвлення i вибyx вiдбyвaються yпpoдoвж кiлькoх
ceкyнд. Tемпeparypa' витвopeнa пЛaвлeнням стaлi, запaлк)€
тaнK, тoбm oливy, мacтилa Й poпy' a вибyx Poзpивa€ стaлевy
бляхy Й oстaтoчнo нищить тaнк. ..Панцеpфaвстoм'' t.{o}(нa
сщiляти лежaчи i сmячи. oчевиднo, збpoя uя вимtlга€ бaгaтo
xoлoд}loi кpoви i вiдваги; тpебa пiдпyстttти тaнк нa вiддaль дo
30 м i тoдi aтaкyвaти. ..oфeнpop'' Дiе бiльrш.мснrш пoдiбнo,
як ..пaнцrpфaвст'', з тим' oднaче' щo бiлЬI.цa силa вибуxoвo.
гo мaтеpiялy' згpoмaджена в щyбi' викидaс стpiльнo нa вiд.
дaль l50 м'

TртiЙ спoсiб - цe нищенlIя тaнкa зa дoпoмoгoю мiн i
poзpиBниx матеpiялiв. B зaлежнoстi вiд величини тaнкa пpи.
гoтoвлЯ€ться poзpивнi зaPяди, вaгa якиx винoсить вiд l дo
5 кг вибyхoвoгo мaтеpiялy. Як пpaвилo' цi зapяли пiдкидaеться
pyкoю пiд тaнк; викopистoByсться дo aтaки штyчHy мpякy'
щoб зaxoвaти сeф пеpед вopoжим зopolt{. Кpiм цЬoгo' дo-
недaв}Ia пoслyгoвyваJl}lся мaгнeтними мiнaми, тoбтo вибyxo.
Bими зaPядaми' якиx стaльнi стiнки бyли мaгнетaми i чiп-
лЯЛ9|ся дo стiн тaнкa. Прти цих мiн пoкpиванo тaнки Eep-
ствoю цемeнтy. Haрштi, oди}l з нafiдaвнiIдиx спoсoбiв _ це
poзpиB тaнкa зa дoпol}toгoю кiлькoх pyчrrl{х гpaнaт' зв'язaниx
paзoм. HaЙкpаше дo цЬoгo нaдaються нiмrцькi гpaнaти з де.

рв'янoю pyчкoю.
ЧетвеpтиЙ спoсiб - це спaлюBaння тaнка 3a дoпoмoгoю

фнзини. Це oдин iз нaЙкpашиx i нaЙбiльш y)кивaниx спoсoбiв.
Пляtшкy з бензинoю кидaеться нa зaД тaнкa, i вoнa зaпaлюс
мoтop' спpичи}rя€ вибyx poпи i пoжap тaнкa.

3 iнIдиx piдин ylсивa€ться спецiяльнoi piдини жoвтoгo
кoЛьopy' щo' poзJlrга пo тaнKoвi, пrpетвopюсться в дy)кe iДкиЙ

диtr{, якиЙ нерз щiлини Й oтвopи xoлoдrtльницi мoтopy Дoxo-
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дитЬ дo сеpeдини тaк' щo з.lJloгa тaнкa мyситЬ вилiзтt{ зсr-
pединll' щoб нс пoдytllитися в тaнкoвi. I{ьoгo cпoсoбy в)кивaJIи
нiмцi з дoбplrм yспixoм.

.Цля знищеtlня таrrкoвoi гapмaти кидa€тЬсЯ нa ii дyлo двi
зв'язaнi дpoтolr{ pyннi гpaнaти. Бyвaли Bипaдки' щo киHeниf, дo
дyлa гapмaти Kzlмlнець спрllчинювaB иoгo poзpиB.

.[,ля yспiurнoгo знищення танKa тpеба звиvaЙнo дoпyстити
Йoгo нa дoсt{тЬ близькy вiддаль i тoДi Йoгo зaaтaкyвaти. Aтaкa
вiдбyвaeться в oбсягy меpтвttx пiль тaнкa i нa Йoгo нaЙслaбшi
мiсця. Щoб дoпycтI{ти тaнк нa нaЙближнy вiДДaль, трбa
вiдпoвiднo дo цьoгo пpигoтoвt{тисяt oчевиднo' в з:lле)t(lloстi вiд
теpеl{yt нa якoмy дoвrдетЬся бopoтися. 3вичaЙнo, дЛя oхopoни
стpiльця сЛyжaть poви l80 см завглибrцки i б0 см зaвшиpцIки.
У тaкoмy poвi стpiлець tYto)кe Дoбр зaхoвaтucЯ, a тaнK, пе-
pеixДx<aюни чеprз ньoгo' нe yцIкoдltть бiИlЦя, яKу|pl у вiдпo-
вiдниЙ lr,toмент BlncуBarтrc,я Й aтaкye тaнк мiнaми, гPaнaтaми
aбo фнзинoю.

3нaючи слабi мiсця Й xиби тaнкa' вopoг дoдa€ для Йoгo
oxopoни своiх с,гpiльцiв, якi, пoсyвaючися за таllкoм' пpoслiд-
)кyЮть теpе}|. B тaкoмy вt{пaдкy пеpшI yсьогo трбa знищlтги цю
oxoрн[y]' a пoтiм y)кr aтa(уBaти тaнк.

Пpoтитaнкoвa oбopoнa вимaгae вiдвaги, xoлoднoi кpoви тa
пo}'исЛoвoсти. Taнк з Йoгo гapмaтoЮ, пalrцеpo}|' гyKoм мoтopiв
нa недoсвiдчrниx poбить пoгaнe вpaжеI{ня' викликy€ стpax i
пaнiкy. Aле xoлoднa кpoв' piruyнiсть i вiдвaгa пpиЧинюЮтьсЯ
дo пеpемoги людини i нaд цieю вrлетенсЬкoю маlIIинoю.

Пop. K-pа

пOBсTAIIсьKЕ пoчУTTя
oБoB'язKy

oднa з нaЙбiльtшиx i нafiкpaщиx пpикIvtет yкpaiнськoгo пoв.
стaI{ця - цe глибoKe noчуmmл oбoo'лзку. Це пovyття тiснo
пoв'язyeтЬся з цiлим пoвстaнськt{lt{ )t(иттЯм. Boнo вiдзиваеться
i в табopi i в мaprui, в бoю i нa вiдпoчинкy' сеpeд дpyзiв i серл
миpнoгo нaсeлен}lя, вoнo не з:Utиltlа€ пoвстaнця нiкoли. I{е
великa внyтpituня сила. Boнa нaкaзy€ Як невидимий, aле сy-
вopиЙ кoмaнпиp. I цьoмy внyтpitшньoмy нaкaзoвi пoвстaнець
зaвх(ди пiДпopядкoвyсться' зaвжди Йoгo слyхae. Пoнyття oбo.
в'язкy - cуt*лiння yкpaiнськoгo пoвстarrця.

3a гoлoсoм цьoгo сyмлiння вipнi оини Укpaiни взялI,t Фpoю
в pyки i стaпи з нею нa зaxист священtlиx пpав сBoгo нapoдy нa
вiльне, самoстiЙнe )киття; стaли нa €динoпpaвилЬниЙ lIIЛяx
збpoЙнoi бoртьби пpoти всiх oкyпaнтiв - зa Укpaiнськy Ca-
мoстiЙнy Coбopнy Деp.lкавy.

Cryпивlши нa цеЙ ulлЯx' yкpaiнськиЙ пoвстaнeць гiднo i
мy)кньo пеpенoситЬ yсi тpyпнoшi пoвстaнськoгo )ltитгя, вiн
вrщaднo гpoмlТгЬ oкyпaнтiв, y пoлorr вopoгаlrt )киBцем не
здaсться нiкoлll, aлe бoртъсЯ )t(еPтoвнo, tlе хсaлi€ нi свoix сил,
нi кpoви, нi :киття. Укpaiнськиfi пoвстaнець флкoм пoсвятllв
ссбе нa слy)кбy eдинiЙ Укpaiнi.

)i(prггя i лii Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii лaють нa цe
безлiч незpiвнянниx пpикладiв, як oт:

Biддiл yпA -..C', B чaс сBoгo PеfitУ, пpof,шoв бiля 5ш
км. Hе звa;Е(atoчll нe цiлoнiчниfi втoмлrrвrrй мaprш' perrкoм
пoвстaнцl кшдatoтъся B бifi l poзбПEшorть у КopIшевl (Koпo.
rrнfiцпшa) бa'rДy paf,oннoго нlщд. пo бolo заpaз )ке пoвgтaпrd
poo.гIлгь пpoпaгaндrrшld pейд y сусiднГсaпa' a oпlвдrrl знoвy
пpиlt}raшIъ бif,, в якoшу бpaвypнoro aтаt(oю poбивaютъ дpy.
rу енкaведiвську бoндy.

Так мox<yть битися тiльки вoяки УПA, якi нe знaютЬ втo-
ми' для якиx oбoв'язoK слy:кити Укpaiнi _ наfiвищиЙ нaкaз!

KepoвaниЙ пoчyттЯlvt oбoв'язкy сyпpoти lrapoдy' бaжaнням
вiдплaтити вopoгoвi зa всi нapoДнi кPивди, пoвстанeць' гpiзниЙ
Irtс,сt{икl з'явля€ться тaм' дr Йoгo стaлiнськi кpoвoпивцi навiть
не спoдiваються, дe вoни нaЙбезпeчнiure спpaвляють свoi п'Янi,
бoxевiльнi opгii. У зaвipюxy, нa гoстpoмy вфi вiн пилЬнo fi
тЕpпrлиBo чаry€ нa засiдцi, щoб нсспoдiваним yдapoм знищliти
бaнди eнкaведiвських poзбiЙникiв, щoб iз iх пазypiв вiдбити
apецtтoвarrиx бpaтiв i сестеp. Cвoiм yлaрм вiн чaстo Bипepед.
хyс зaмipи вopoгa.

Baтaгп стaлiнських кpoвoп}rEцiв iде дo с. Увшслa (кo.
пнчинеччинa) пoгpабувaти yкpaiнськtlx сeлян. Aле цtе пе.

IDед селo}r укpaiнськi пoвстarrцi геть.чttстo poзбиваroть
стaлiнськиx гpaбirrникiв, i вoни пaнiчнo втiкaють' зaJtll.
rцaючи нa пoлi бoю своiх yбит|rх i paнениx.

3 хвилинoю вступленttя в УПA пеpед кo)книtr{ пoвстaнце}{
BиpoстaютЬ нoвi oбoв'язки, щo виплив.lютЬ iз щинaле:кнoсти
дo нoвoi спiльнoти. Пеpел HиIrt y пеplшy чеpгy cтoiть тепеp
oбoв'язoк висoкo дop)кaт}r пpaпop УПA, не зaплямyвaтI{ иoгo'
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не пoсopoмити. цеfi oбoв'язoк пoвстaнецЬ вl{xoвye' дбaючи
пеpедyсiм пpo честь yкpaiнськoгo пoвста}|ця, пpo дoбpе iм'я i
cлaвy cвoГo вiддiлy, здoбyвaюни для }tьoгo все нoвi yспixи Й
пеpeмoги. Biддiл для пoBстaнця _ це спiльнoтa, сyпpoти якoi
вiн нa кoжнol{y кpoцi пoнyвarтЬсЯ зoбoв'язaним, для якoi вiн
гoтoBиfi нa все.

3eстaви вцдt.пy yпA - ..C'' пильнo чaryкугь нa rшля!(y
Чеpнe.пI'rця - КopurЬ, Гopoдеsтиця - КopIшiв. Oпiвднi з
нaпpяШу Oбеpпrнa iщгтъ aвтelоr gгaлiнськi aвтoмaтники нa
пoгpo}r. Пoвстанськa зaстaвa пpиЙrrпс бifi. Bopoг rraс,rf,/rrа€
пelЕвa]rвtotrимн сltJlами' aле пoэстaflцi запеклo бopон.ггься l
вiдбивargrъ aтшq/ зa aтal(oю, не вiдстxlПatoTЬ. Пoч},ггя
oбoв'язк3r ка:rrе irr BитI)и}faти' захrr пpиf,де дoпol}roгa. Чеpез
двi гoдини нeспiвaють нoвi пoвстeнськi чoтrr i- з гpiмким
oкJrикo}l -..CЛaD8'' - пlюпaпяютъ стeлiнськпх пoсiпак.

Пoвстанцi з зaстaви свoсю мy:lснЬoю i виДepх<ливoю oбo-
poнoЮ пpинoсятЬ свoмy вiддiлoвi щс oдtly пеPемoгy i слaвy.

B чaс воликoi oблaвrr нa ЧopниЙ Лiс (Cтaнис.lraвiвlцина)
зaвзятi бoi звoдятъ yкpaiнськi пoвстaнцl з oкyпaнтoм. Пoв.
стaнськi кyле}tетн кoсять стaлiнськнх бaндитiв лeвJ. з лa-
Eoю. Bopoг paз.у.paз дiстaе все нoвi f, нoвi пiдкpiплення й
aтat(yc пoвgтalrцЬ. П"Р.д пrpевaxиючшши вopo)rсrми силa}flt
нaцr вiддiл }ryсrrть вiдступaтrr. Toдl кoмaшдиp Гaмaлtя з не.
E€JIнкoю гpyпoю пoвствнцlв стягaG нa сtбе вссь вopoxrиfi
нaтиск' Iцoб заcгloнитrr вlдвopoт iншrrх. Cъrpiльui зi свoiм
кo}ratrднIю}t бoроться з нellбiльIшoю нaпpyfloк) сил' rrЦнo
тpи}raють свoi стaнoвиrцa l сiшгь с}IеIDтЬ фpeд вopoгiв. Piд.
шaкутЬ l P"дш пoвgтarrцЬ.. Aлe пoчlmтя oбoв'язк5r супpoтrr
дpyзiв кa:rсе rrr pягyвaп| цgш niдJЦiл хoчa б цiнoю Eпaснoгo
Jt(llття. I вoни r'ly)кrrьo' яo.rtpof,ськи цеЙ oбoв'язoк викo.
нyкrть. Пoвстaнськl 3irutiлн пpoбиваloтъся з вopox(oгo oтo.
чеHllя цiнolo геpoЙськoi с}rеpтrr кo}raндиpa Гarrдпii i двох
дeсяпrJв пoвстaнцЬ.

Cильнe в кolltl{oгo пoвстa}tця € пoчyття oбoв'язкy сyпpoти
свoix бoЙoвих дpyзiв. B життi, нaскpiзь випoвllе}lot{y тpyднo.
щaми, пrpeпoнaми Й пoстiЙними небезпекaмиt - це незвичaЙнo
вapтiснa Й u.Iляхетнa пpик}'rета. Пoвстанець l{е зaJlишar дpyгa B
бiдi, не зaлишar нa пoлi бoю paненoгo, вiн зaв)кди стapa€тьсЯ
пiдiбpaти вбитиx Дpyзiв' щoб iх гiднo пoxopoнити тa нr дoз-
вoлI{ти вopoгoвi знyщaтися над тiлaми Геpoiв.

IЦляхoм зi с.Чеpтoвець (Кoлoюrйщинa) iде пiдвoдa з

IDarrrнrr}rи пoвстaяця}tи. Hеспoдiванo нa неi rraскдкy€ згpaя
енкaвеДистЬ.poзбiltншкiв. Cтpiлеuь Зaлiзняк кида€тЬся нa
бaшднтiц вбивае дBox' a pеuгrу стprri{уc - i пiдвoда 3 paнe.
ниlдr спoкiifoig пiД'irкд:кaе. Caм Зa.пiзняк пIюдoвlI(у€ oбopoну.
Balккo paнениf, i oтoченшй бarrдrrтаrоr, вiн сдм сtбе дoбивaс...

Cпитaстс, щo нaкaзyвaлo стpiльЦевi 3aлiзнякoвi сaме тaк
вчинити? Biдпoвiдь мoхсе бyти ЛицI oднa: noвcmаflcь'rc no-
чуmmя oбoв,лзку бopoнити paнrниx дpyзiв. Cтpiлець 3aлiзняк
вpятyвaв х(иття paнен}rх' a сaм зaгинyв як гrpoЙ, бo вiддaв свoс
)t(иття -..за дpyзi свoя''.

, Taке самe poзyмiння oбoв'язкy пpoникae кo)t(}ly' навiть нaЙ.
лpiбнirшy, дiю пoвстaнця. Biн свiдoмиЙ, щo з мaлиx дiЙ склa.
д:lloться великi. Biн бo зHaе' щo 'raстo Дpiбнинки виpilлyють
пpo yспiх цiлoсти спpaви.

Ha стiЙцi пoвстaнець пиЛьнo }IaсЛyхye' тoчнo зopить, бo
знaе' щo в тoЙ чaс y Йoгo pyки вiддaнa дoЛя Йoгo лpyзiв. Hi
сoн, нi мopoз' нi зaметiль не всилi пoслaбити Йoгo нуllности нa
стiЙцi, бo все це tt{o)t(е викopt{стaти вopoг.

B poзвiлui викoнy€ пoвстaнrць свoi зaвдaння нaЙгpyнтoв-
нirшe, бo вiн свiдoмиЙ, щo вiд тoгo зaлежить yспiх i пеpeмoгa
Йoгo вiддiлy. Ha poзвiдцi бiля пoвстaнця }lемa€ нiкoгo, ttiхтo }tе
стoiть нaд ниrr{. Bикoннiсть кoнтpoЛюr тyт лиlше пoBстaнськr
пoчyття oбoв'язкy.

Taке сaме пoчyття oбoв'язкy сyпpoвoдl{тЬ пoвстaнця, кoЛи
вiн y темнy нi.l пiдсyвaеться пiд зaлiзниннy стaнцiю, чи пiд
вopoл<i кaзap}'и, щoб тaм poзклеiти пoвстaнськi листiвки, щoб

Poзкинyти рвoлюЦifiнy лiтеparypy. Boнo дie i тo.Цi, кoЛ1{ пoв-
cтaнrцЬ .зyсщiвaсться з нaсrленtlяt{' чеpвolloapмiЙцями, з чy.
жиtIцями. Biн завлtди викopистoвy€ тaкy зyстpiн дЛя пoulи.
prння няtllиx рвoлюЦiЙниx iдеЙ.

Пoнyття oбoв'язкy нr дoпyститЬ y пoBстaнця дo нaЙмrн-
llIoгo заttедбaння, дo xoчa б нaЙдpiбнiшoгo нсдбaльствa. Пoв.
стaнrць пocтiЙнo пiднoсить свoi вiЙськoвi знaння, вiн невпиннo
дбaе пpo пiднесення свoei пoлiтичнoi oсвiти.

3poдхtене з лtoбoви дo Укpaiни, скpiпленс }lеI{aвистЮ i
пoгopдoЮ лo ii вopoгiB, пoвстаtlсЬке пoчyття oбoв'язкy poсте
тa мiцнiс y тBеpдiЙ i х<opстoкiЙ бopoтьбi з oкупaнтar.{и Ук-
paiни. Boнo o гpyt{тoм' нa якoмy виpoстa€ безпpиклaдниЙ ге.
poiзм, дttrpелo cплn Й непoбopнoсти УПA. 

A.Bащук
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IIAзAP
Cтaлoся це y Львiвщиlli в с. BзсцЬ
з.l.l945 p. бiля 7-oi гoдиllи palIкy'

Ще не свiтaлo, як xтoсь сиЛьtlo загpЮкaв y ilв€pi пpt{дo.
poжнoi селянсЬкoi xaтини.

_ AткpоЙ! : кpичaB xpипкиЙ гoлoс знаДвopy._ Хлoпцi!
Бoльrшевики... _ тpeмтячи!{ lllспoтoм бyдиЛa гoспoдинЯ тpЬox
yкpaiнськиx пoвстaнцiв' щo Лсдве гoдинкy тoмy встyпI{Ли B
xaтy' щoб дo свiтaнкy хou тpiurки вiдпoчити.

Ta вoни в),l(е не сп.Lли. Зipвaлись - i в кoх<нoгo збpoя вже
нaпoгoтoвi. Haвспиньки пpихoдять дo Biкнa' oбеpe;снo вiд-
хиЛяЮть зaсЛoнy тa B мiсячнoмy свяllвi тiльки Й Сrачать: двi
темнi пoстaтi пеpед двеpимa, a дaлi, пiд клyнею, щr чoтиpи з
кyЛемеТol{' спpямoBaним нa xaтy.

- AткpoЙ, aткpoЙ, сукiн син, aткpoЙ... _ BеpeщитЬ дикo ll
нaхaбнo тrpмoсятЬ дBeри}.{а.

- .Цpyзi! - цIспoтoм нaкaзyс Haзаp, poкal{и стаpu:иЙ мix
ними' зaгapтoвaниЙ peвoлюцioнсp. - Мyсимo пpoбитися! Бo-
pисс' беpи кpiзь вiкнo тиx чo.гиpЬox пiд клyноЮ з _ ..дегтЯpa'',

a Я з -,.фiнки'' вiзьмy тиx пiд дBеpиМa.
_ Гoтoвиfi! _ цJепче Боpис. l Haзap дa€ знaк pyкoю.
Клaцнyв зarvtoк кyЛеметa, aЛе пoстpiлy немar... Pвyuкo вiд-

тягaе Бopис зaмoк yдpyге' тa знoBy - тiльки - ..клац''... Пpoбyе
щс paз - дaprмI{o...

- Дpyзi! l]o мсне! - uJепчс Haзap i в цю ж хвил}lнy плечиМa
висaд}(y€ лвеpi зi зaмкa Й зaвiсa.

I нa пopoзi стa€ кpерtезt{иЙ Ь,ty)t(чина B кopoТкoмy кoжyшlкy'
тpимaючи oбipyн - ..фiнкy'' псpедl сoбoю. Пoвaгoм стyпa€ нa
пoдвip'я, всс Йoгo rvrит.гю пpoсBсpЛю€ зopoм, тa _ щo цс? Пiд
кJIyнrю немa вже нiкoгo, a тi два, щo пrpед xвилt{Hoю тaк
нахaбнo дoбyвaлисЯ дo хaTи, B)ке щeзaЮть y вopoтax.

..Oн якi вiдвaя<нi!' '... - дyрra € Haзap i, тpиl{aЮчи пaлець нa
спyскoвiм язичкy -..фiнки'', Йде пpoстo нa Bopoтa. l тепеp вiн
щoЙнo бaЧить, щo бiля вopiт, лiвopyч зa тинoм, стoiть ix y
гyp.гl кlлЬканaдцятЬ...

_ Ктo llдьoт? _ пaдa€ з гypтy питaння. Либoнь щr нr
пlзH:Uпи.. .

_ Cвoli! _ вiДпoвiдае спoкiЙнo Haзap.
- KaкoЙ свoЙ? - Hе дoBipЯюТь...

_ CвoЙ, свai! _ пpoтягae Haзap, a сaм yхr y вopoтax.
.{вa з гypтy висryпaс дo нЬoгo, a вiн пoвеpтarтЬся l пpoстo

дo ниx -. .сBoЙ!' ' . . .
..Чи вiн збo:tсевoлiв?'' - здpигнyлися oбидBa Йoгo лpyзi' шo

пpивaiлись y сyтiнкy бiля xaти.
IIJ,е нoтиpи-тpи кpoкl{ дiлить Йoгo вiд згpai бalrдIrтiв, i paп-

тoм - тppppp, тpppрp, тppppp, тppppp' тppppp' - бeзyпинy
стpoчитЬ -..фiнкa'' - }ra дoбриденЬ...

Це нaш Назap тaк свiтaнoк вiТa€... Цe тaк з нaliлютitшиМ Bo-
pогoм УкpaiнI{ мoвoю yщaiiнських пoвстaнцiв вiн рзмoвляе...

3 диким пrpсдсI{еpтни}' pевoм вaлиться вopo)кa згрaя нa
стoлoчeнy зе}rЛЮ пiд тинoм.

_ Boнa нaМ y)ке не гpiзнa!
A тoдi: - 3a мнoю! _ гукae дo свoix пpyзiв пepеМo)кецЬ

Haзаp.
Бopис i Микoлa тa з ними чoтиpи хaтнl )t(ll{ки - B)I(е y

вoPoтaх, стpибкoм чеpез дopoгy тa яpкoм - пo лiсy, дo нaшoгo
лiсy.. .

3a ними ще клекiтня вopo)киx кyлeмeтiв, зa }Iими ще poз.
pиBи вopo)ких стpiлен, зa нирt}l ще.цикиЙ веpеск _..ypppa'', aЛr
всe тe ix yxtе I{е зЛякaс.

I нс :калie yкpaiнськa lкiнкa, щo oн гopиТЬ Bopoгoм запa-
ленa ii xaтинa. Бaжaнням вiльнoю нa PiднiЙ 3смлi хtити зi
свoiми дiтьми Гopить ii дyшa...

I не вaгаеться укpаiнськиfi пoвстансць Bдapяти сaм o/Iин y
гyщy BоpoгlB.

I не oдин y нaс такиЙ Haзap. Ix тисячi, тисячi B pЯдax
yпA - нaЙкpaщi сини Укpаiни' 

Б.o.

Б'сМo зAгAРБIIиКIB УкPAiни
(З дiи Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii)

22.Iv. _ 30.Iv.1944 p. вiддiл УПA в силi пiв сoтнi бiЙцiв пiд
кoм. Ч. зpoбив пpoпaгaндIlвниf, pеЙп пo пiвнiчнiЙ нaстинi Пpa-
вoбсрх<нoi Укpaiни, ,Ц,oxoдячи пiд Kиeв, лo ,[нiпpa ll дo.
лitцньoi тенii Пpип'ятi. 3a 70 днiв пpollu.loв вiддiл 900 км i
вiдвiдaв l7 paЙoнiв, a сaмe: в )KитoмиpськiЙ oблaстi - oлeвсь-
ке, Емiльчине, Бiлoкopoвичi, Бapaшi, Кopoстень, Чoпoвичi,
Мaлин i Paдoмиtшль; y KиiвськiЙ oблaстi - Боpoпянкa, Iвaнь.
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кiв, ,[имсp, Чopнoбиль, Хaбнr i Hoвourспеличi; в ПолiськiЙ
oблaстi - Ельськ; i знoвy в ХитoмиpськiЙ oблaстi - oвpyн i
Cлoвeчнa. 3a ввесь чaс pеЙдy вiддiл мaв l l збpoЙниx сyтиЬк i
3 бiльrui бoi з вopoгoм, в якиx знищrнo 28 eнкaвeдЙстiв та
здoбyтo l кyлемет, l0 aвтoмaтiв,8 пiстoлiв' 28 кpiсiв, багaтo
амyнiцii тoщo. Biддiл бyв перслiдyвaниfi бaтaльfioнoм нквд
пo oxopoнi тилy фporrry. Пepruy з Irим зyсIpiч мaв вiддiл 2.V.
нa зaлiзничнo}.{y tllляxy Kopocтснь - Хитoмl{p, де вopoг
пopoбив бyв зaсiдки. oлнy з цих зaсiдoк нaul вiддiл пoвнiстю
Poзгpo}'ив' tlе lrt.ltoчll пpи тollty нiяких Bлaсниx yтpaт. Biд 5 дo
25 тpaвня нaмaгaвся Eopoг виявllтt{ нaш вiддiл зa дoпolr{oгoю
лiтaкa, f, це Йoмy вд:UIoся лиllt oдlll{ paз. .Ilля цiei мeти вopог
викopнстoвyвaв i лiсoвi ве:кi. Кoли нaur вiддiл пepeЙIшoв y
Киiвськy oблaсть, нa бopoтьбy з tll{}.r виЙuroв iще вiддiл ен-
кaвсдистiв з Kиeвa тa rrtкoлa eнкaведистiв з БopoДянки. l7.V.
в c. Pиxтa, .(имeрькoгo pafioнy, знIrщeнo в сyтинцi двox лeЙ.
тeнaнтiв нквд i взятo в пoлoн мoлoдuloгo лeЙтенaнтa, якиЙ
oстaнньo пPаЦювaв як - ..oпep-yпoлlloмoчrн'' нKвд пpи oбл.
yпpавлiннi нквд Kиiвськoi oблaсти. Haш вiддiл, зaBдяки
лoбpoмy poзвiдyвaнню тa безпеpеpвIroмy pyxoвi, зpyчнo rvrинaв
вopoгa. .[еякиЙ чaс мaневpyвав нaцt вiддiл вздoв)t( Ilнiпpa,
пpoслiдх<yючи }roxливoстi перпpaви нa Лiвoбewж.>кя. 24.У '
вopoг знoвy виявив нaцr вiддiл y Чopнoбильськoмy pаfioнi та
зaатaкyBaв Йoгo бiля с. .[eв'ятки. Haцr вiддiл poзбив нaстy.
пaльl{y гpyпy вopoгa, a дoвiдaвIдиcь вiд пoлoнeниx пpo дpyгy
вopo:lсy гPУпУ' зaскoчив ii свoiм t{aневpottl, в наслiдкy якoгo
знl{щI{в 17 енкaведиcтiв, мi:к нпмн 4 леffгенarттiв, нaчaJlьtlнкa
нквд i нaчrurЬника мiлiцii lванькiвськoгo pafioнy. B цьомy бою
зaгинyлll смеpтю геpoiв rшicть нarших пoвстанцiв. 6.VI. нarц
вiддiл щaсливo вибився з вopoжoгo oтoчeнHя в l]имeрькoмy
paйoнi. Ilo кiнця PеЙдy нarд вiддiл мaв ще кiлькa сyтиroк iз
Bopогo}'t.

Cкpiзь, тa}t де пpoxoдив нaIд вiддiл, нaсrлeн}tЯ I{е вдoвo-
ленe з бoльшeвицькoi дiЙснoстIf' зoкpемa вopo)ке стЕl8иться дo
кoлгoспiв. У с.Teрxax' ЧopнoбильсЬкoгo paЙoнy, oднa )кiнкa
Bилaми пpoкoЛoлa rнкaведIfстa зa те' щo вiн зaгaняв людеЙ дo
кoлгOспy. Hевдoвoленi нaвiть недaвнi vepвoнi пapтизaни. Бyлo
тaK' щo oдин iз ниx двa тиxнi пеpеxoвyBaв y сeбс нaшoгo
пoвстaнця. Бyли випaдкиt щo чoлoвiки сaмi пpиставaли дo
нaцIoгo вiддiлy. Poбiтниttгвo живo цiкaвиться нaшoю PевoлЮ.
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цifiнoю лiтеpaтypoю тa чaстo спiвпpaцюе з нaшими. A трбa
згaJIати. щo llквд зaздaлегiдь - ..пiдгoтoвлялo'' нaселення нa
Cxoдi дo пoяBl{ тaм вiддiлiв УПA, пoIшиpюючи piзнi несaмoвитi
бpехнi, щoб нимt{ зaJIЯкaти людrЙ. Aлс нaселeння вlr(е вiч-нa-
вiн пеpекoнaлoся, xтo тaкi yкpaiнськi пoвстaнцi, i дoвiдaлoся,
чoгo вoнl| xoчyтЬ. з ким i зa щo бopються. Tим-тo в)ке пo
пеpruiЙ зyстpiнi з нaселel{няlvt Haш вiддiл тiurився скpiзь сеp-
дeчнoю пpиязню i щиpoю дoпoмoгoЮ, гoлoв}to хapчa}r}r Й
нiчлiгoм. 3oкpемa, нaссЛеtlllя дy)ке вдoвoлеtlе з тoгo, щo УПA
бopеться тiльки зi знснaвидженим стaлiнсЬким pе)кирto}{, з
eнкавrдистaми та iх Bислy)кникaми, а }tе бopeться з нaсиЛЬнo
змoбiлiзoвat{ими ЧepвoнoapмiЙЦями' яKиx бoльшевицькиfi pе.
)ким теpopolvt зaстaвляс кpивaвитися i гинyти зa пpoтинapoпнi
iмпеpiялiстичнi цiлi Cтaлiнa - нaЙбiльtцoгo кaтa всix пoне-
Boлеtlиx ним нapoДiв.

4.Ix. _ .I.XII. |944 p. вiддiл УПA в силi пiвтopи чoти пiд
кoм. B. зpoбив пpoпaгaндивниЙ pеЙД пo тpьox oблaстяx Пpa.
вoбеpr)кнoi Укpaiни. BиЙuroвши з KypaзЬкиx лiсiв'нa пiвдень
вiп aвтoстpади Piвне - Kopеuь' вiддiл пpoЙtшoв тaкi paЙoни: y
Kaм'янeць-ПoдiльськiЙ oблaстi - Aннoпiль, БеPездiв, Шепе-
тiвкa Й Пoлoнне; в ХитoмирькiЙ oблaстi - Бapанiвкa, Мapx.
лeвсЬк' Чyлнiв i Янyrшпiль; y Biнницькifi oблaстi - Улaнiв,
Xмельник i Лiтин: i знoв в Кaм'янeць-ПoдiльcькiЙ oблaстi -
Летичiв, Mеx<ибoхс, Cтapoкoнстянтинiв' Гpицiв i Cлaвyтa. 3a
94 днi вiддiл пpoвiдaв l6 paЙoнiв. У цьoмy pеllдi вiддiл звiв двa
бoi. ПеpшиЙ бiЙ з 30 енкaведистalv'l{ бyв y лiсi кoЛo с.Лiснa
(УлaнiвськиЙ pattoн): зtlищенo l енкaвeДистa Й l взятo B пoлo}t,
якoгo пiсля дoпитiв пущerro нa BoЛю; злoбщo l aвтoмaт i l пiс-
тoЛЬi влaсниx в.Ipaт не бyлo. flpyгиЙ бiЙ з Ф енкаве.Цистaми бyв
y лiсi кoлЬ с.Brликi Мaневичi (ГpиuiвськиЙ PaЙoн); знищeнo 4
eнкaведистiв, a 6 пoлoнениx пiсля дoпитiв випyцIeнo нa BoЛю;
здoбyтo l кyлемет, l автoмaт i б кpiсiв; вЛaсниx втpaт не бyлo.
J!вiнi пoпався вiддiл нa вoрхti засiдки., B якиx oдин нaш пoв-
стaнець зaгиHyв сг-,tсpтю гсpoя, a oдиH бyв лrгкo paнениЙ. Biддiл
вl{кoнaв веЛикy poзвiпyвaльнy Й прпaгандивнy poбory. Haсe-
лeння. за Bиt|яткoм енкaвсдистiв i сoвстськиx aктивiстiв, нe вдo.
вoЛеtlе зi сталiнськoгo pе)кt{},ry Й oнiкyе змiни. Пoявy yкpaiнсь-
Kиx пoвстaнцiв вiтaлo нaссленl{я скpiзь дy)ке сеpдeч}ro.

3 - 8.хI. |944 p. вiддiл УПA пiд кoм. Б. зpoбив пPoпaгaн-
дивниЙ pеид пo Kaм'янець-ПoдiльськiЙ oблaстi. PсЙп бyв незa-

;
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кoнспipoв:lниЙ, вiддiл пpoсувaвся днямIl нa пiдвoдax i кoнях.
Пpoпaгaндивнy poбoтy )кивим i дpyкoвaним слoвoм' a ще Kpa.
ще свo€ю пoЯвoю i пoведiнкoю пpoвiв вiддiл в l l селaх. oсoб-
лиBo вдzUIa бyлa ця poбoтa в солaх: Hiгин (p-н Cмoтpич), Де
poздaнo селянaм збiхсxtя з кoЛгoспнoгo мaгaзинy; Tиннa (p-н
Cмoтpин), де poздarro пpoпaгaндIiвнi листiвки ЛЮдям iз дoв.
кoлиrцнiх сiл, щo сaме веpтaлисяl

... де нa мiтингy, зaмiсть oклепaноi дoпoвiдi пpo ,,)кoвтнeвy

pевoлюцiю.'' нaсrлення з велllки}r зaцiкaвленням i зaхoплен-
няtt{ вl{сЛyхaлo дoпoвiдь пpo yкpaiнську визвoЛЬнo-pевoлЮ-
цiЙнy бopoтьбy пpoти стaлiнськoi невoлi. A paзoм iз тим вiддiл
виKotl:lв тaкi aкцii: 4.)fl.y с. Hiгин (Cмoтpицькoгo paЙoнy) знятo
телoфoнниlt oбсеpвaцiЙниll пyнкт' poзiгнaнo бoльruевицькy
з.UIoгy тa звiльненo людеЙ, пpизнaчrниx дJrя виBoзy нa .Цoнбaс;
5.ХI. y с.Tиннa (Cмoтpицькoгo paЙoнy) зaбpaнo з пolштoвoгo
бyпинкy телефoннy це}tтp:UIЮ i кaсy; б.ХI. y с. Кyяви (Яpмo-
линеIlькoгo palioнy) знищенo 3 енкaведистiв i зaбpaнo теЛr-

фoнниЙ aпapaт з бy,Цинкy сiльpaДи: 7,X|, у с. Липiвкa (Caтa-
нiвськoгo paЙoну) забpaнo толефoнниЙ aпapaт.

3a чaс pеЙдy вiддiл звiв двa бoi з вopoгoм, a сaмr: 4.ХI. якиx
двa десятки енкaведистiв i стpибкiв зaгopoдt{ли нauroмy вiд.
дiлoвi ruляx iз Hiгинa (CмoтpицькиЙ paltoн) дo Бoлинiвки
(ДунaiвськиЙ paЙoн), aлr нaцIr пrprднr зaбезпeчення якстiЙ
rrpoгIraЛo вopoгa' Й нarц вiддiл без зaтpимки i втpaт пoдzlвся нa
с.3еленче (!yнaiвськиЙ paЙoн).

7.ХI. нaш вiддiл квapтиpув:ш нa лiсничiвцi в туpvинсцЬкoмy
лiсi (p-н Caтaнiв) якlttх2 км вiд вopoxtoi леryнськoi бaзи. oпiв-
днi, як вiддiл збиpaвся Bl{pyшaти, нaд лiсничiBкoю пoЯвиBся
вopoхкиЙ poзвiдyвaльниll лiтaк. КoЛи наlltе пеpеднe зaбезпс-
чrння дiстaвaлoся в)кr дo сaтaнiвськoгo лiсy, a зaднс зaбез.
пeченнЯ бyлo ruе в туpчинецькoму лiсi, нaлетiли tuiсть бoЙo-
виx лiтaкiв i сильнo oбстpiляли цяlll giддiл. Пoвстaнцi миттю
poзскoчtlЛI{ся i вскoчили дo лiсy. Tyт iз пiвнoчi вiд хyтopiв
нaдiЙшлa вopo)кa пiхoтa. Haura зaстaвa, пiдпyстиBIЦи вopoгa
якнaЙблиxrче дo себс, сипнyлa пo rrьo}ly кyлсмrтнIllи вoгнем i
змyсилa Aoгo дo пaнiчнoi втечi. Baxче бyлo зaдньoмy зaбсзпе-
чсннlo в тypчинrцькoмy лiсi. Йoгo oбстpiлювaJlи вiсiм лiтaкiв i
Biд лeтyнськoi бaзи зaaтaкyваЛи l20 бoльrцевикiв. Haшi дyхtс

l в цЬoмy пpимipникy зiпсoвaнt l нe читaються двa Pядки.
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зzrвзятo вiдбивaлися Й витpимaли вopoхсиll нaстyп. У бoю тiль-
ки нaцI пiдстapruинa бyв лсгкo paнrниЙ. Bеvopoм нaIIJс зaднr
зaбезпечення щaсЛивo ДoбиЛoся дo свoгo вiддiлy. Taк слaвнo
зaкiнчив нaш вiдДiл цеЙ смiливиЙ i дy:ке вдалиЙ pеЙд.

Слава бopцям Зсl вoлю Укpаi.нu!

С меpmь сmаniнcьKuм oкуnанmа м!

УKPAIIIцI зA кoPДotloМ
Укpaiнськa емiгpaцiя в Евpoпi, без piзницi пoлiтичниx пoг-

лядiв, oб'еднaнa дyхoм геpoЙськoi бopoтьби Укpaiнськoi Пoв-
стaнчoi Apмii.

B Kaнaдi yкpaiнськa емiгpaцiя poзгopтae х<ивy пoлiтиннy
poботy' звеpнrнy пpoти бoльrшевицЬкoгo зaгaфaння земсль Ук-
paiни. Ця пoстaвa кaнaдifiських yкpaiнцiв спpичиниЛa пoЯBy
двoх бoльruевицЬкиx кtlи)l(ечoк' У ЯKуl,X бoльцrевики лaютЬ
yкpaiнську зaoкеанськy емiгpaцiю. Hсдaвнo сoвrтське iнфop-
мaцil iне бюpo знoвy нaкинyлoся з гoстpoю ЛallкoЮ нa Kaнa-
дiЙських yкpaiнцiв зa тс' щo Botlи' }Iе звa)кaючи нa бoльtце-
вицЬкr ..визBoлrння'' всiсi Укpaiни, i дaлi вopoхсс стaвЛЯться
дo бoльrцевизмy тa дoмaгaЮться ствoprннЯ Укpaiнськoi Caмoс-
тiЙнoi Coбоpнoi l]еpхсaви.

Укpaiнськy пoлiтиvнy дyмкy скpiзь пoзa МежaМи Укpaiни
гiднo pепpезентy€ Зaкopдoнне ПpедстaвниЦтвo Укpaiнськoi Гo-
лoвнoi Bиiвoльнoi Pади.

IIA BorнIIих ФPOнTAх

сХIДHиЙ ФPoнт. Bеликa бoльцrевицькa oфензивa, щo
poзпoчaлaся l2 сiчня l945 p.' мaлa на метi пpopвaти i пiвнiч-
ниfi, i пiвденниЙ вiдтинoк нiмецькoгo фpонтy' якиЙ прхoдив
здoв)t( схiдниx кopДoнiв Cхiднoi Пpyсii, piкaми Hapвolo i Bис-
лoю, нapецIтi мiхс piкaми !'yнaЙцем i Bислoкoм дo пiднi:к:кя
3aхiдних Бескидiв. ПiвденниЙ вiдтинoк стoяв y)ке y вoгнi
бoЙoвиx дiЙ, дe бoльrrrевики. зДoбyвtши БyДaпеrшт, пpoсyвrulися
далi нa зaхiд, загр]кyючи Biднсвi i ДoлirцнiЙ Aвстpii. BrликиЙ
сiчневиЙ нaстyп пpoxoдиB y тpьox нaпpямax. Ha пiвнoчi бoль-
u.tевицькi apмii вдapилI{ гoлoвнt{t{ yдapoм нa Cхiднy Пpyсiю в
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tнaпpЯмi нa Kенiгсбеpг i Tiльзiт. Дещo на пiвдень ГoЛoвниЙ
нaтиск спpЯмoвaниA бyв нa piкy Hapвy ll нa BapuraвУ, Щoб цим
спoсoбoм уДapнт|I нa Cхiднy Пpyсiю вiд пiвдня i зaxoдy. TpетiЙ
гoлoвниЙ yдap нaстyпив бiля Cандoмipa нaд Bислoю, де бoЛЬ-
lltевики tv{алll сильниЙ пляцдapм нa зaхiднoмy беpезi piки. Удap
бiля Caндoмipa вiдкpивав нaЙкopoтllly дopoгy дo нiмецЬкoгo
IIIдg35ц3, a з пiвнoчi oбxoплювaв i oтoнyвав нiмсцькi ста-
нoвищa нaд гopituньoю Bислoю i бiля Кpaкoвa. Bеликi мaси
apтилеpii i тaнкiв пo кi.lIькox дt|яx зaвзяТиx бoiв пpoлoмиЛи B
циx .IPы)x мiсцяx нiмeцькиЙ фpoнт, дeзopгaнiзyючи зoвсiм нi-
мецькy oбopq'ry в Пoльщi i дeмopaлiзyюяи нiмецькoгo вoякa'
якпЙ зДe6iльшra вiдстyпaв без бoю нa зaxiд y кopiннy Hi-
меччинy. Bzкe 22 сiчня ц. p. мaЙжe вся теpитopiя Пoльщi, зa
виняткoм Пoзнaня i Гpaвденцa, булa звiльненa вiд нiмецьких
вiЙськ. B цiЙ фaзi бoЙoвих дiЙ пoзнaчився слaбиЙ oпip нiмцiв,
якиЙ зpiс щoЙнo в дpyгotity етaпi бoльtшeвицЬKoгo Haсryпy'
кoлl{ poзгopiлиcя бoi нa теpитopii кopiннoi Hiмеччllни. Bикo-
pистoвyючи пoчaткoвe заJIoмaI{ня нiмецькoгo вiЙськa, бoльц.lе.
вики в)ке 5 лютoгo ц. p. oвoлoдiли цiлoю Cхiднoю Пpyсiсю, зa
виtlятKoм пopтoвoгo мiстa Keнiгсбеpгa, Якoгo з:UIoгa в силi
l0 дивiзiЙ зaBзятo бopониться пpoти бoльrшеBицЬкltх нaстyпiв.
Poзвивaючи дaлi свoi yспixи, бoльrцевики пrPrтяли на пiвднi
дaвнiЙ пoльськo.нiмецькиЙ кopидop, i вxсе 3 беpeзня ц. p. двi
бoльrшевицькi apмii, вдеptIIися нa нiмецьке Пoмop'я, двoма
клинaми дiЙшли лo бергiв БaлтiЙськoгo lr{opя, poзбивaюни
нiмецькi вiЙськa нa тpи части}rи. 3a виняткoм кiлькoх нaд-
мopсЬкrrx oпipниx тoчoк' де бopoняться pеlIIтки poзбитиx нi-
lr{ецькиx пoмopсЬкиx аpмiЙ' цiле Пoмop'я е пiд вoлoдiнням
бoльtцевикiB, якi, poзBиBaЮчи свoi yспiхи, pylшили в захiднoмy
нaпpямi нa Штеттiн. Boднoчaс з oблoгoю Штеттiнa бoльrде-
вицькi вiйськa, щo oпеpyвaли нaд oДpoю, спpя}'toвyвaли свiЙ
гoлoвниll УДap , нaпpямi нa фaнкфypт i Kiстpiн, тoбтo нa
пoзицii, щo безпoсrpедньo бopoнять дopoги нa Беpлiн. B нaс-
лiдкy завзятиx бoiв вдaЛoся бoльlдевикaм здoбyти м.Кiстpiн,
oслaблюючи знaчнo нiмецькy oбopoнy тoгo тaк Ba)кЛиBoгo
вiдтинкa. Cтвopивши над гopilшньoю oпpoю кiлькa мoстoBиx
пpиsiлкiв, бoльlдевики здoбyЛи pяд ruлсзЬкиx мiст, як Глoгaв,
Лiгнiц, Caгaн, Copay, i дiЙrцли пo piки HaЙсс з нaмipoм вдa-
pити y дBox нaпpяl"lах: нa зaxiд нa .Цpезден i нa пiвнiч нa Бсp.
лiн. Ha цьot',ty вiдтинкy пoмiхt мiстaми Геpлiц i Лявбан пpo-

вoдять нiмецькi вiЙськa пpoти}raстyпи, здеp)t(yючи бoльrце.
вицькi сI|ли, щo пpЯlvtyють в нaпpямi Ilpезден - Беpлiн. Ha
Гopirшньoмy Шлозькy, зa Bиняткorvr oтoченoгo мicтa Брсляв,
цiлa теpитopiя e пiд вoлoдi}lням бoльtцевикiв. .Цещo нa пiвдень
бoЙoвi дii пpoxoлять y pafioнi Paтiбopa' щo бoрoнитЬ дoстyп llo
чесЬкoгo Шлезькa. Ha Cлoваччинi, в }tаслiдoк сильtloгo бoль-
lllеBицькoгo нaпopy' нiмцi вiддaли Бaнськy Бистpицю i пеpe.
сytlyЛи свoi пoзицii далi нa пiвнiчниЙ зaxiд. Ha Мaдяpшинi
нiмцi пpoвoдять сильнitui пpoтинaстyпrr B paЙoнi oзеpa Бaлaтoн
з нaмipoм poзбити фльIдевицькi пpигoтyвaння дo нaстyпy в
нaпpямi нa Бpатислaвy i Biлень. Пpoтинaстyп' щo пoчaвся
6 беpезня ц' p., тpивar дaлi' oднaчr, силa Йoгo пoстiЙнo мeн.
шaе. B зaгaль}loмy нa uiлoмy фpoнтi пoзнaчився зpiст нiмець-
кoгo oпopy, oдtlаче' тpсбa нислитисЯ з oбстaвинoюt щo це, рto-
же, Й oстaнне зуcuлля Hiмeннини, якa нe poзпoPяд)кar Bже
тепеp нi вiдпoвiдними людcЬкиtt,tir pезеpвaми, нi зaдoвiльним
пoсТaчaнням. Kpiм цьoгo' з 240 нiмецькиx дивiзiЙ' щo бopo-
нили сxiдниЙ фpoнт, 30 oтoченi в Kypлянпii, 15 - в Югoслaвii
в paЙoнi Capaeвo, l0 - в Кенiгсбеpгy' a бiля 35 нiмeцькиx i
мaдЯpсЬкиx дивiзiЙ бyлo poбитo в бoяx зa Мaдяpщинy. oтxсe'
бiльrш нi:к oднa тpетиrra нi}tецьких вiЙськ вилyченa вiд бrзпo.
сеpедньoi oбopoни Hiмеччини, щo в знaчнif, мipi пoслaбилo
uiлy oбopoнy нa схoпi. Koли дo цЬoгo дoчислити 400 тисяч
пoлoнениx, зaxoплсtlиx бoльIшевикaми в чaс зимoвoi oфензиви,
тo вiДнoцreн}rя сил пpедстaвля€ться дy)ке нeкopиснo для Hi-
мeччи}|t{.

зAХIДI{иЙ ФPoнT. 14 гpyпня |944 p. Poзпoчaли нiмецькi
вifiськa нa зaхiднoмy фpoнтi нeспoдiвaниЙ великиЙ Haстyп y
нaпpямi нa Бельгiю i Люксембуpг. I{еЙ нaстyп пiдпoмaгaли
дoситЬ всликi пoвiтpянi сшли. Hсспoдiвaнiстю yлapy нiмцi дo.
бlцлнcя y пoчaтKаx Pядy пoвa)кних тaктичниx yспixiв, зпoбy.
вaючи знaчнi теpснoвi oсяги тa вбивaючи глибoкиЙ кЛIrн y

Poзчленyвaння al{rpикaнськt{x apмiи. Пo кiлькoх Tt{)t(}lяx,
2l сiчня Ц. p., нiмецькиЙ нaстyп бyв не тiльки здaвлениfi, aле
пiд нaтискoм сoюзницькиx вiЙськ нiмeцьке кoмaндyвaння бyлo
змyшeне стягl{yти свoi вiЙськa знoвy нa лiнiю 3iгфpiдa' B
нaслiпкy нiмцi втpaтплu 40 тисяч вбитими i 70 тисян paне-
}Iирrи, не oсяг}IyвIЦи свoеi мети' a сaмe: зпoбyтгя Лieя<y i пopry
Aнтвеpтeпeнa, щo бyлo б спpичинltЛo дo oтoчення aнглo-
aмсpикaнськиx вiЙськ y Гoлляндii i Бельгii. 3 xвилинoю' кoли
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Illlr{ецЬкr кoмaндyBaннЯ Д'ля pятyв:lн}lя свoгo пoлoжеtlня Hа
сxoдi бyлo змyцIене пеpскиt{yти зIraчнi сиЛи нa схiд, coюзники
пoчaJIи BсликиЙ нaстyп нa пiвнiчl{oмy i ссprдньoмy вiдтиI{кaх
зaxiднoгo фpoнry. Пo зaвзятиx бoяx нiмеllькa oбopoнa не вит.
pим:rлa нaтиску' a aмepикaнcькi сили з кiнцем лютoгo ц. p.
ьбtlлпcя пoмix< Глядбaxoм i Tрвipoм y Haдpенii ulиpoкиlvl
клинoм y нiмецькi oбopoннi стaнoBищa, дoxoдЯчи в бaгaтьox
мiсцях лo Paйнy. Boднoчaс англiЙськi вiЙськa натиснyли з пiв.
нoчi з Гoлляндii i в рЙoнi Kрфльпa спoлyчилися з aмеpи.
кaнцямt{. Bикopистoвyюни ЦеЙ тaктичниЙ yспiх, сoюзникt{
пepеки}ryли пoвaжнi силt{ нa схiдниЙ берг Pafiнy, де дев'ятa
alrtrpикaнськa apмiя стBopилa сильниЙ мoстoвиЙ пpиviлoк y
palioнi PaЙмaгенa. Ha цьoмy вiдтинкy нiмецькe кoмaндyвaння
збиpaе бiльцri сили, щoб знищити цеЙ мoстoвиЙ пpинiлoк. Bе.
ликa битвa, щo ii звели нiт'lцi нa заxiд вiд PаЙнy, зaкiнчилaся
ДЛя |lДx пoв}loЮ llевдaчrю. ,Bнaслiдoк пpoлol.laннЯ лiнii 3iг.

фpiпа та poзбиття нiмецькиx apмi}t нa зaxiд вiд PaЙнy, стяг-
нyлo нiмецьке кoмaндyвaння poбитi вiЙськa нa схiдниЙ беpег
piки, пoспirшнo пPигoтoвляючи oбopoнy. oднaче, з yвaги нa
пoluиpсн}Iя сoюзнt{цЬкoгo lr{oстoBoгo пpинiлкa, ледве чи бyлyть
мaти нiмцi змoгy як слiд пpигoтoвити Bлaснy oбоpoнy.

пIBдЕHHиЙ opoнт. У пopiвняннi з боЙoвиtауl Дiямп нa
сxoдi i зaxoдi вoсннi дii в Iтaлii нaбиpaють дpyгoрядtloгo знa.
чення. Гoлoвнi бoi пpoхoдять y pаЙoнi Бoлoнii, Фaснци i Кi-
тсль Hyoвo. 3 yваги на теpеtl' вiЙна маe xaPaктсp сyтo гiрькиЙ
i спpияс paдшe oбopoнi, як нaстyпoвi. Метoю сoюзникiв €
зв'язaти якнaf,бiльц.lе нiмецькиx дивiзiЙ, a нiмцям знoвy зaлr-
житЬ нa тoмy, Щoб нс впyстtlти сoюзникiв дo багaтoi i пPo-
мислoвoi Пiвнiчнoi lтa.гlii.

дА"IIЕKoс)flДHиЙ opotlт. Ha ФiлiпiнськJrх (Етрoвax япoн.
ф пoтеpпiли великi невдачi. Bеликиfi aмrpикaнськиf, нaсryп нa
нaйбiльrций oстpiв Люзон викинyв i зiпхaв япoнськy зaJloгy в
гopистy чaстинy oстpoваt дr пPoхoдять кiнцевi бoi. Cтoлиця
Фiлiпiн' Мaнiля, i мoрькa зaтoкa з пiвoстрвoм Koрд:r<iпop
вx(e € в pyкax аr.trpикaнсЬких вiЙськ. 3 кiнцем лютoгo ц. p.
висадиЛися a}rеpикаrrськi вiilськa нa oсщoвi lвoдxiмa, щo
вiддалениЙ 1000 км. вiд стoлицi Япoнii _ Toкio. Пo тpьox тиxt.
няx з:tвзятllx бoiв aмеpикaнцi здoбyлн oсфв. B бoяx втрaтилll
япoнцi 20 тtlcяч убптнмu, a aмеpикa}rцi 40 тисяч убttтttмlа.
Кpiм цьoгo' амсpикaнськi висаднi вiЙськa пpoвели висaдкy нa

oстpoBax Piю-Кiю, щo спoлyчyють Фiлiпiни з Япoнським мa.
теpикoм' a тaк сa}lo Й нa oстpoвi Пaлявaн, щo лехсить мiхt
Фiлiпiнaми i гoлляндськи}t oсТpoвoм Бopнeo. B xoдi yспiIшних
oпepaцiЙ alvtеpикaнськr Koмaндyвaння пеpeнесЛo свoю гoлoв-
нy квapтиpy з ГaвaЙських oстpoвiв з Пеpль Гapбypa нa oстpiв
Гyaм' щo ле)t(ltть знaчHo бли:кче теaтPy Borнниx дiЙ. Boднoчaс
бpитaнськi вifiськa пpoвсли великиЙ нaсryп y Бipмi, дe здoбyли
Ляtшio i MандaляЙ тa спoЛyчилися з китаЙсЬкимt{ вiЙськaми
Чaн-KaЙ-Шi. oцi бoЙoвi дii звiльнили вiд япoнсЬKoгo Boлo-
дiння мafiжe всю Бipмy, a paзoрt з нею i мaндaляЙськy дopoгy'
якoю пpoхoдить вiЙськoвe п(rcтaчal{HЯ для китaиськt{x вiЙськ.
B сaмoмy Kитaю Япoнське Koмa}rдyBaння зaдep)€Jlo всi дaлшri
бoЙoвi лii, npигoтoвляючllсь пo oбopoни пеpед мoжливiстю
aмеpикaнськoi висaдки нa теpенi Kитаю. Фpанцyзькi кoлo-
нiяльнi вiЙськa, Щo стauioнyвaЛи B lнДoкитaю, зipвaли 3 япoн-
цямl{ дoгoBip i poзпoнали збpoЙниЙ спpoтив пPoти япoнськиx
oкyпацiftниx вiЙськ. Бoi в lндoкитaю тpивaють.

пoBlтPянA BIЙнA. ПoвiтpяниЙ нaстyп нa Hiмеччинy тpи-
вae бсзпеpepвнo. Тисячi сoюзницькиx лiтaкiв бoмбapпyють

фaбpики синтетl{чtloi бензини, фaбpики збpoi тa зaлiзничнi
lltЛяxи' дopoги i гoстинцi' щoб y цeЙ спoсiб пpopBaти пoстa-
чaння для нiмецькиx apмifi. У зв'язкy з бoльцrевнцЬкиlr{ нaстy-
пoм сoюзницьке лiryнствo спiвдie з нaземнI{}tи oпеpaцiями
бoльrцевицькиx вiЙськ. 3 нiмeцькoгo бoкy збpoeю ..фiв l'',
..фaв 2'' oбстpiлtoсться Лoндoн, Aнтвеpпен. [ля oбopoни пepед
oцими стpiльнaми винaЙцtли aнглiйцi нoBиfi тип лiтaкa, щo
звyть иoгo лoвцем мстеopiв. Biн мaе два тyфiнo-пoвiтpянi
мoтopи i poзвивae швидкiсть, бiльIшy зa Iдвидкiсть ..фaв l''.
ПpoмoвлЯючи в пaлaтi гpoмaд' мiнiстp лiryнствa Aнглii Ciн-
клеp заявив, щo нiмцi знoв пoлiпrцили свoi стpiльна.бoмби, якi
мoяtyть бoмбapпyвати в)l(е i Пiвнiннy Aнглiю.

BIЙнA tlA МoPяx. oстaнньo дiяльнiсть нiмeцьких пiдвoд-
ниx чoвнiв пpибpaлa на силi. llo бopoтьби пpoти сoюзl{ицЬкoгo
мopCЬкoгo пoстaчaння кинyли нiмцi нoвиf, тип пiдвoднoгo
чoвнa, якиЙ мo:ке дy)i(e дoвгo пеpeбyвaти пiд вoдoю, a тим
сarr{им пpoпливaти великi мopськi вiддaлi, бyлyни HеBидl{мим.
Цю oбстaвинy пiлтвеpпив пеpIциЙ лopл бpитaнськoi aлмipaлiсii,
якиЙ в пaлатi гpoмaд заяBиB, щo нефзпекa пiдвoдниx чoвнiв
зpoслa' гoлoвt|o, з мopськиx бaз y Hopвегii.

t
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oгЛяД пoЛITичtIих ПolIIй
фullcьlсл хoнфеpенцiл. B дняx вiд 2 дo 9 лютoгo 1945 p.

вiдбyлaся в Ялтi, нa Kpимy, кoнфеpенuiя мiя< Чеpviллем, Pуз-
вельТolvt i Cгaлiнoм. Пpедметoм нapaп бyли питання вiЙсь-
кoвi Й пoлiтичнi. Щoдo вiЙськoвих питaнЬ' тo нaслiдoк нapaд
пpинiс noвнy згoдy сoюзникiв y спpавi poзбиття Й кaпiтyляцii
Hiмсччини тa пiслявoсннoi ii oкупaцii. Haтoмiсть y спpaвax
пoлiтичниx' зoкpемa в спpaвi Пoльщi, tlе пpllt{еслa кoнфеpен.
цiя нiякиx пoзитивt|их нaслiдкiв' i нi oднe з пoлiтичниx питaнь
не знaЙu.tлo свoеi пpaктиннoi poзв'язки. Haслiдoк нapaJl вияBиB
iснyювi poбiхtнoстi мix зaxiдними алiянтaми i Мoсквoю' зoк.
peмa в дiлянцi poзв'язки евpoпеЙських пoлiтичнllx питaнь.
Пнтaння Пoльщi виpiurенo чaсти}lнo нa пaпсpi, i тo навiть нe
з:lltитaнo пpo oпiнiю пoльсЬкиx ypядiв. Bиpitшенo yстaлити
схiднi кopдoни Пoльщi здoв)к лiнii Kеpзoнa, a кoмiсii тpьoх,
тoбтo Мoлoтoвy тa aмбaсaдopaм Aнглii i Aмеpики, дopyченo
ствopитI{ нoвиЙ пoльсЬKиll УPяд на цIrrpoкиx дeмoкpaп{чниx
зaсадаx. B склaд ypядy }taютЬ вxoдити пpедстaвннки деIr{oк-
paтii кpaевoi i зaкopлoннoi. B спpавi Югoслaвii дopyчeнo Tiтoвi
f, Шyбaшiнoвi пoгoдитися нa oснoвi oпpaцьoвaнoгo сoюзI{и-
кaми пля}|y. Iнtui питaння' зoкpемa бaлкaнськi, збyтo мoвvaн-
кoю. Пoскiльки вipитн зaкopдoн}lиIr' я<ypнaлiстaм, Cтaлiн змa.
гaвся зa виpitшення в иoгo кoристь питaння чoplloмopсЬких
пpoтoк' oднaчe Чеpviль i Pyзвельт цю спpaвy yсyнyлl' з нapaд.
3 пеpебiгy кoнфрнцii смiлo мox(нa ствеpдити' щo вorra не
виpiIшилa нiякoгo питaння тa щo еднiстъ, яка пoки щo iснyе
мix сoюзникaми' e штyч}ra Й пoдиктoBaнa тiльки кoнечнiстю,
Щoб нe дaти Hiмсччинi пoвoдy для тpiюмфy.

BiОауlcu ryuнсыс,o.i кoнфеpеttцii.. B дняx вiд 28 лютoгo дo
2 берзня Ц. p. вiдбyлaся в.англiЙськoмy пapляментi тPиденнa
пoлiтичнa дебaтa над наслiдкaми кpимськoi кoнфрнцii. Пoдaв-
ляючa бiльtшiсть бpитaнськиx пoслiв гoстpo висryпилa пpoти pi-
цIенЬ нa Кpимy. B бpитанськиx пoлiтичниx KoЛаx ввa:кaютЬ пи-
тання Пoльщi зa пpoбниЙ кaмiнь, якиЙ мaс BL|ЯBу|т|а' чи Cталiн
сщaвпi мae дoбpy волю щoдo мЬtнaрДнoi спiвпpаui тa чи спpaв.
дi oпрться Ha деI{oкpaтич}lllх принципax. Бpитaнськi гoл(rcи
зaздaлегiдь вислoвJtюють щoдo тoгo сyмнiви, a нaвiть мiнiсц
закспpaв Aнглii Iден вискaiaв сyмнiви, чи вдaсться мoскoвськiЙ
кoмiсii скЛaсTи тaкиЙ пoльськиЙ ypяд, який мoглa б визнaти
Bеrпrкa Бprгaнiя.

B Aмеpицi вигoлoсt{в Pyзвельт пpotrloвy, в якiЙ зaявиB, щo
пoстal{oви кpимськoi кoнфеpенuii вiдсyнyли вiд сoюзникiв
мapиBo.тpетьoi свiтoвoi вiЙни i пrpекpссл}tли всi пляни Гiтлеpa
нa вбиття клинa нrзгoди l'li)t( сoюзникiв. Амеpикaнськa oпiнiя
тaк сaмo кptlтI'чнo стaBиться дo нaслiдкiв кoнфернцii, a ве-
ликиli пpесoвиЙ кoнцерн Xepстa ствrpдх(yс, щo нapaдI{ в Ялтi
зoвсiм не зaбезпечyють t'{иpy тa нe пpинoсять нiякoi poзв'язки
пoлiтичних питaнь.

в ссCP пpесa пoмiстилa oфiuiЙнi звiдoмленtlя пpo нaслiд.
ки кoнфеpeнцii. Koли fiдeться пpo Диcкyсiю в англiЙськo}'ry
пapляментi тa пpo пpoмoви Iденa i Чepuiлля, тo бoльrшeвицы(a
пpесa гoстpo ix сцензyрyвaJla' пoдaючи тiльки деякi кopoткi
вpиBки з пpo}toв. A гoлoси бpитaнськиx пoслiв тaки мaЙл<r
зoвсiм пo}rиненo мoBчaнкoю.

Caн.Фpанцucкo. Дня 25 квiтня ц. p. вiдбyдgгься в Caн-
Фpaнu[и]скo, CШA, свiтoвa кoнфеpeнui я Для Bстaнoвле}|}lя
нoвoi свiтoвoi opгaнiзаuii фзпеки Й миpy в свiтi. Koнфеpeнцiю
скликaють: Aнглiя' Aмepикa Й сссP. Ha кoнфеpенцiю зaп-
poсили 45 деpжaв свiтy, якi пpoгoлoсили вittнy Hiмеччинi.
Учaсти не вiзьмyть не[Й]тpaльнi деpxtaви: Еспaнiя, Пopтyгaлiя,
Швецiя' Швafiцapiя Й Apгентинa. Цiкaвo, щo нi oднa з деpх(aв,
якi бyли нa бoцi Hiмеччини, нe дiстaли зaпрoшeння. Щoдo
Пoльщi, тo спpaвa ii зaпpoшeння вiДклaдена дo чaсy встаHoв.
лен}|я tloвoгo пoльськoгo ypядy.

3ахi0нa Eвpona, Aнглiя fi Aмеpикa дoкладaють велllкиx
зусиль' щoб пiднrстн Фpaнцiю з ii занепaдy' 3oкpемa бaгaтo
yвaги пpисвяченo спpilвi ствopення нoвoi i великoi фpaнuyзькoi
apмii, якa мaе вiдiгPaти в Евpoпi вaI(лиBy poлю.3 yвaги на те
Aмеpикa дaлa фaнцii вeликy пoзикy нa poзбyлoвy apмii i
вoеннoi hpoмислoвoсти.

ФPOIIT пoHЕBoЛЕних IIAРO.цIB

Як пoдar мoскoвсЬкa пpссa' y Фiнлянлii пoвстaв ..демoк-

paтиuниЙ сoюз нapoдy Фiнляндii'' пiд oпiкoю Мoскви. ЦeЙ
кoмyнiстинниЙ сoюз мyсiв вiдбyти свoi пеprui yстaнoв.li збopи
пiд гoлим нrбoм, тoмy щo нaцioнaльнi cлемеttтti не вiддaли
сoюзoвi aнi зaлi, aнi пpимiшенllя нa дpyкapню.

У зв'язкy з внyтpiшнiм пoЛoженням y Фiнляндii бoльtше.
вики зaжaдaЛи yстyпЛeнHя мaprшалa МaннеpгaЙмa з пoстy гo-
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лoви деpжaви' a Boд}loчaс пoчuUIися зtloв мaсoвl peпpесll пpoти
фiнських нaцioнaльннх елементiв.

B Лапoii бoльrшевицькиЙ теpop зpoстae, a нaсrлeння' зoк-
Pемa сeлянствo' мaсoBo втiкaе в лiси' дe тBoPить пapтизaнськi
зaгoни для бopoтьби пpoти бoльrueвикiв.

B foмунi.i, пiд нaтискoм Мoскви, yстyпив ypяд ген. Pa-
дeскy, якolr{y зaкидaли, щo пiптpимyвaв фarшистiв, pеaкцiо-
нсpiв i зaлiзнoгвapдiЙцiв. Bважaли lloгo теltt зa спpичинникa
мaсoвиx yбивств y зв'язкy з дrь,toнс.гpaцiями кoмyнiстинниx
елсментiв y Букаpеruтi. Paпескy втiк Дo бpитaнськoi амбaсaДи,
ПIyкaючи зaxистy вiд пoмсти кoмyнiстiв. Мoскoвськa ..Пpaвдa''

дoмaгaeться для Pyмyнii гoстpоi i твеpпoi pyки. 3 тiею метoю
пpиixaв дo БyкapеI.lггy вiдoмиЙ пpoкypop сссP Bиrцинськиfi,
щoб y мopi кpoви втoпити ввeсь кpafi.

B Бoлzлpi.i мaлi гpyпи теpopистiв викo}tyють зaмaxи нa зa-
лiзницi, It,toсти ll iншi oб' €кти. Мoскoвськa пpесa вкaзy€' щo
тi гpyпи пpиxoдятЬ iз.за кopДoнy, де пpoxoдять спецiяльниЙ
виц.tкiл.

Пoлыцa. Бpак oстaтoннoi poзв'язкtl пoлЬсЬкoгo питaння
y мix<нapoпнiЙ плoщинi викликyе y пoльськoгo гPolvtадянствa
BеЛике poздвo€ння i неспoкiЙ. Чaстинa слaбrцoгo rЛеMеtlтy
пirцлa нa виpaзHy спiвпpaцю з бoЛьluевикa}.tи, aле luиpoкиЙ зa-
гzur, зoкpемa iнтелiгенцiя, вopo:кo стaBиться дo бoльrЦсвиKiв.
Hе звalсaючи нa oфiцiЙне poзв'язaння, дiе дaлi Пoльськa Ap-
мiя KpaЙoвa, якoi чЛени викo}tyють зa}*taхи нс тiльки нa пo-
лякiв-вислy)кнt{кiв, aлc Й нa бoльцrевикiв. БoльIдевицькi op-
гaни безпеки ведyть мaсoBy чисткy пoльськиx нaцioнaльних
елемснтiв. lllвaЙцapськa пprсa пoдa€' щ<r в Пollьrцi ведеться
мaсoвиЙ вивiз нa Cибip i дo кoнцеtlтPaцiЙниx тaбopiв. 3a пpик-
лaд iснyюнoгo теpopy мo)ке пoсЛyжити фaкт, щo бoльrшсвиKи
apецIТyвaЛи y Bapшaвi дpy)t(инy пoльськoгo пpeмiеpa в Лoн-
дoнi ApцituевсЬкoгo. IJ'я oбстaвинa викЛиKaЛa 3a кopдo}roм
x<ивиЙ вiдгyK i спpиvинила oфiцiЙнy бpитaнськy iнтеpвснцiю в
Мoсквi. Hа зaкopДoннoмy вiдтинкy пoЛьськa емiгpaцiя вopo)кo
нaстaвлснa пpoти бoльu.Iевизмy' зoкpеМa пoльсЬкi вiЙськa, якi
вiдвеpтo Й вopo)t(o п'ятнyють бo.llьrшевизм i пoльськиЙ уpЯД у
Люблинi. Мoскoвськa пpесa гoс]po п'ятнye дiяльнiсть пoJIьсь-
кoгo ypядy в Лoндoнi, якиЙ всде пpoтибoльшевицЬку пoлiтикy.
3oкpемa зaкидa€ yPЯдoвi ствopсttня iнститyтy для дoслiдiв нaд
сссP' якиЙ с в Лoндoнi oсеprдкo}r пpor.ибoльruевицькoi пpo-

пaгаHIlи. HевдoвoленнЯ бoльцteBиKiв тим бiльrше, щo фoнди нa
цеЙ iнститyт дa€ Aнглiя, якa вжс випЛэrилa пoЛьсЬкoмy
ypядoBi 40 мiльlioнiв фyнтiв стсpлiнгiв, нс paxyЮчи фoндiв нa
пoльськi збpoЙнi сили.

Xаii l<uae npomuбoльltlе вuць|<uii
фpoнm noневoленuх наpo)iв!

3 дpyкaрнi
Укрaiнськoi Пoвcтaннoi ApмiТ
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,. Povstаnets',' (,, An Insurgent,' )'
no.4' Mаrch 1945

The isuе is dеdiсatеd to T shevсhenko Anniversarу.
It oрns with publiсation of Tаras Shеvсhenko's..Zaрvit'' (,.Thе Testament''). oпе

huпdred yeаrs Мd oссurеd sinсе thе daу wtвn lhis реm wаs wгiltеn
Thе aпiсlе ..Thе lnsurgеnl Spiгit of Ukаine (For Shеvсhеnko Annivеrsarу)'' is

sighпеd Ьy the iпitials - М.К. The author gives алalуsis of thе сreativе aсliviliеs of
gеnius рet aлd сites
many of his works in whiсh T.Shеvсhеnko аpраls to the Ukлainiаn рople to struggle
for freеdom.

тhе leхts of the insurgеnt songs, suсh as .,Thе Мaгсh of thе ..Siromалtsi'', ..
Powегfull Ukaine, Ьt Us Wаkе Up!'', ..Rеd ViЬumum hаd Burstеd lnto Bloom'' аre
given in rubriс..From Ukainiал Soпgs''.

Thе author (Chаgaг) of thе апiсle ..AЬout a Raids'' eхplains how tttе UPA dеtaсh-
mеnts should prеpillе to гaids iп thе еnеmy's rears. Тhe nехl aпiс|e . ..How To Put thе
Taлks out of Action'' . is sighпеd ..Por. K.гa''. lt сoпtаins a dеsсгiption of vапous soпs
ofthе Bolsheviks, Briиin aлd Amеriсаn tanks aлd a mеthoф to put lhеm out ofaсlion.

Thе aпiсlе entitled ..Insurgents' Seпsе of Duty'', like two preсeding, is devotеd to
disсipline tгainiпв. А.Vasсhuk undеrlinеs an imрrtaлсе of training thе sensе of duty
rrmong thе insurgеnts. алd givеs a сoпсrеlе eхamplеs from the UPA bаttlе aсtions.

тhе story ..Nazаr'' is sighnеd by thе initials . B.F.: the author dеsсгibеs thе real
еvеnts took plaсе in Jалuary 3, 1945 in Vzets villagе (L'viv oЬlаst). Thrее insurgеnls
werе suпoundеd bу the NКVD mеп in onе of lhе villаgе houses' onе of thе insurgеnts,
whоsе пamе wаs Nazаr, showеd ал еquaлimitу aлd сlеvеmess; hе hаd deсеived thе
NКVD soldiers and forсеd thгough thе enеmiеs lotеlhеr with his fгiеnds

Тhe nехt matегial еntitlеd..Wе'rе Dеfeыing thе lпvaders in Ukraine (Fтom фе UPA
Мiliиry oрrations)'' iпforms rеadeв about UPA.s militаry aсtivitiеs in l944. Thе
rерп of thе вid of thе UPA's detасhmеnt numьsred fiftу soldiев асross (he Nothеm
part of lhе Right Baлks Ukraine (Zhytomyr and Куjiv oЬIаsts) is givеn. Thе detaсh.
mеnl сovered 900 km шd visited sеvеntеen rеgion duгing sеventy days.

onе of the UPA dеtaсhmеnt hеaded by V. and numЬеrеd onе aлd half platoon
mалаgеd to сaпy out a propаgandistiс raid aсross Zhylomуr' Viпnytsja алd Каmjаnеts'-
Podil's'kyj oblаsts in Sеptеmbеr through Dесеmber l9,и. тhе dеtaсhmеnt visilеd siх-
tееп rеgions duгing thе 94 dаys.

Information about raid of thе UPA dеtасhment lеd bу B. асross Кamjaлеts-
Podil's'kyj oblast in NovеmЬer 3.8 is given.

The aпiсle..Thе Ukrainiaлs AЬroаd'' is devotеd to the BoIsheviks сгiticism to tttе
Ukrainiалs abroаd who supportеd thе national.libеratioп movеmеnt in Ukгaine.

Review of fronts aсtions of thе World War II is given under the ruЬriс ..on the
Fronts''. The puЬliсation сonsists of siх sесtions: ..Еаstem Front'', ..Wesleгп Front'',..Southern Fronf'. ..Fаr Еastеrn Fronl''' ..AеriaI Wa/'aлd ..Wаr oп thе Sеas'''

тhе аrliсlе ..Politiсаl Rеviеw'. сoпtains aлalysis of Jaltа Confеrеnсе (Fеbruагy
1945) aлd Sаn Fвпcisсo Confеrenсе (April l95).

Тhе issuе is еndеd with thе artiсlе .тhе Front of Еnslаvеd Peoples'.; it tеlls about
aлti-Bolshеvik diыurЬaпсеs in FinIand, Lithuапia, Romaлia. Bulgаria aлd Polалd.

Cлau Укpatнi! Геpoлм cлава! Boля наpoilам! Bonл лю|uнi!

IIОBCTAHEЦЬ

Piк l l квiтeнЬ. тpaвeнЬ 1945 p. ч.5.€

Bидae УкpаТнськa пoвстaнчa Apмiя

БIЙЩ.I кOMAHДILP|4
yKPAiIIсЬKoi пoBсTAIIчoi APMII

Гiтлеpiвськa Hiмеччинa oстaтoчIlo poзгpolt,tлeнa i poбитa.
Hе бoятися бiльtцс yкpaiнськoмy нapoдoвi нi винищyвaння

y гaзoвих кaмеpax' нi масoвиx PoзстpiлiB цiлих десяткiв сiл
oзвipiлими гестапiвцями. Hе бyпс вя<е нiмець бити пo лицi
сBoбoдoлtoбнoгo yкpaiнськoгo селЯнинa' нi вiлбиpaти Йoгo
зеtrtлi' щoб пoвеpнyти иoгo B paбa нi}'ецЬкoгo пaнa. Hе гHaтиМе
тl{сяч i десяткiв тисяч poбiтнt{кiв i селян y l{oвiтнiЙ ясиp - в
Hiменнину. Hе хсдaтиме yкpaiнськиЙ iнтслiгент нa свoЮ чеpгy,
кoЛи Йoгo фiзиннo знищaть, бo вiн мiг би в пpийдeцIнЬoМy
бyти пoстiйнoю зaгPoзoю для oкyпaнтa. 3aхiдниЙ Bapвap не
бyле в>t<е пaнyвaти нa yкpaiнсЬкiЙ землi.

BеликиЙ вклaд y пеpегr,toгy нaд Hit'tеччи}loю внесл|4 Й B|.|,
Укpaiнськi Пoвстaнцi. Bи не дoпyсK:UIи, Щoб нit.'ець сBoбiднo
гoсIroдapив нa yкpaiнськil{ землi i впoвнi ii викopистoвyвaв дЛЯ
свoix зaгapбницьких цiлеЙ. Bи не дoзвoлялtl Йoмy гpaбити
yкpaiнськoгo сeлa, нr дoпyск.ши дo вивoзy в Hiмевvинy. Barцa
кapaЮчa pyкa гiднo вiдплaчyBaлa зa poзс.Ipiли i пaлення сiл...
У бopoтьбi з Hiмсччинoю нaшa Укpaiнська Пoвстaнчa Apмiя
зopгaнiзyBaлaся i пpoЙшлa пrpшy бoЙoвy lIJкoлу.

Tа з poзвaлoм lliltсччини веpнyвся i poзгoспoДapиBся нa
Укpaiни ще гipluиЙ oкyпaнт - Poсiя. Biд вiкiв пoневoлЮючи
Укpaiну' вoнa нс зpезигrrуr з неi нiкoли, l{сзaлсхснo, чи в нri
цapськI{Й рс)кир1' чи .,нaйдrмoкpaтичIriшa в свi'гi PeспyбЛiкa''. I
сaмr oця ..сoцiялiстичHa prспyблiкa'' виpituилa oстaтoчнo
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пoклaсти Kpaй yкpaiнсЬкt|}l сaмoстiЙIrицьким з}raганняM. скy-
вaвulи весь нaрoд y lloвy сoцiялЬtly систеIt{y Деp)I(aвнoгo кaпiтa-
лiзмa, пaнyючa клiкa ствopилa xaxЛивi екoнoмiчнi yмoвини,
щoб пeрмiнити свoбoдoлюбнy людинy y вiннo гoлoднy твa-
pиl{y' щo нi пpo щo iнurе нe вмie дyl{aти, яK пpo iхty. Bвiвruи
кyлЬтyPy ..пo 

фopмi нaцioнaльнy, a пo змiстy сoцiялiстtlЧH}'',
сoBвJIaдa pyкaми yкpaiнських зiUIякаI{иx paбiв тиvин, бaжaнiв,
вlllltеI{ь' вoзнякiв нaсильнo пpищiплroс Укpaiнi poсiЙськy кyль-
тypy. .Цля бiльtuoгo oбдypення yкpaiнськиx мaс ствopю€ B
Укpaiнi ще Й кoмiсapiяти oбopoни и зaкopдoнних спpaB, якi не
мaютЬ нiякиx пpав, xiбa тiльки вихвaлювaти Cтaлiнa. Hеви-
дaниЙ в iстopii людствa теpop' пpoвoкaцii tvtaють oстaтoчнo
пеpeтoпити в poсiЙськiм гopнилi yкpаiнськиЁ нapoд, щo мar
нaзaв)Kди зaбyти, щo вiн бyв сaмoстiЙним, i пoгoдитися бyти
вiчним нaЙмитol"t ..стapцIoгo бpaтa'' _ нoвiтньoi великoi Poсii.
l[ля свoбoДoлюбниx мa€ ця ..нafiдемoкpaтичнirцa pеспyблiкa''
сибipськy тaЙгy, Coлoвeцькi oс.lpoви' мaсoвi poзстpiли, пале-
ння сiл, шryннi гoлoди тa iнIшi ..нoвiтнi'' ..виxoвнi'' зaсoби.

Tа yкpаiнськиЙ нapoд i тeпep не скaпiryлювaв пеprд нaстy.
пaючим Bopoгoм. B |94з p. Bам, Укpaiнськi Пoвстанцi, пepeдaв
вiн збpoю в pyки з нaкaзoм дo oстaнньoгo бopoнити iдею yк-
paiнськoi сaмoстiЙнoсти. 3 нспеpеBrPцrсHoю стiЙкiстю i геpoiз.
мotUl' з небаченoю дo цьoгo vaсy вipoю Й зaпaлoм викoнyстe Bи
вxe бiльшe як двa рoки цеil нaкaз нaцii. Hi гoлoд,нi iнrцi
нeдoстaчi, нi теpop вiднoснo Bаших poдиIr не зaхитaлП Bашoгo
зaвзяття' Bшшoi вipи в пеpемoгy. II{e зaвзятitшa, ще yспiшнiшa
бopoтьбa e BaIдoю вiдпoвiддю нa всi пiпстyпнi ..звеpнeн}rЯ

уpЯДу yPсP''. Bи дoбpе пaм'ятa€тс, щo тaк сaмo стapaлaся
poзклaдaти Poсiя вoiнiв Maзепи, тaк сaмo ..дapoвyвaлa'' пpo-
вини yкpaiнським пoвстaнськи}t загoнaм у |920-23 pp. Bсiх, щo
Дaлucя oбмaнyти, ..нaгopoд:rсснo'' кaтop)кними poбoтaми, чи
poзстpiлaми, як тiльки вoни пеprстали бyти пoтpiбними Poсii.
Koли Bи paз встyпиЛи нa цtляx бopoтьби зi стaлiнським
pе)ки}toм' тo не нa те, щoб пеpeл ним кaпiтyлювaти' бo з
вopoгoм' щo зaгpoxye iснyвaнню нaцii, щсбa бopoтися на
)l(иття, aбo смеpть. Я впевнениЙ, щo збpoi, Якy oдrpх(aли Bи з
pyк нaцii, нr пoсoPoмитr i пpиЙдeшнiм пoкoлiнняtt{ псpедaстr
свo€ iм'я вкptlте безсмеpтнoю слaвOю.

Укpaiнськi Пoвстaнцi! B свiтi щe не зaiснyвaв миp. Pевo.
люцiйнi pyхl| пoневoлениx нapoдiв та пртиpiнчя мiх< зaxiд-

ними деpхilвaми i CCCP зpoстaЮть. Poсте y всьolr{y свiтi свiдo.
мiсть, щo нrсe зi сoбoю iдея ..диктaтypи пpoлетapiятy'', гoлo.
шrнa з Kpeмля. B бopoтьбi пpoти ньoго Bи сьoгoднi не cамi!
3aвзятi сеpби, xopBaти Bедyть бoi пpoти мoскoBcЬкoгo стaвлe-
никa Tiтo, бoлгapи такoж пiднiмaються пpoтl{ кpиBaBoгo тepo-
py' пpинесенoгo ..сoюзIlим'' CCCP. Гopи C.эмигopoдa зaлюднl{.
лися тиlt.tи pyмyHaми, щo не niЛдалися Poсii. Haвiть мaлa Cлo.
Baччина веде пapтизaнкy пpoти наiзникa. Пoльськi пaтpioти
сабoтaжaми i збpoЙнoю бopoтьбою вiдпoвiДaють нa нaмaгaнHя
Cтaлiнa iх пoнeвoлитlц. PяДlц бopцiв пpoтl{ схiднoгo сaтpaпa
poстyть. Це все ствopюe спpиятливi yмoBинl{ для нauroi дaль.
rшoi боpoтьби i нaблиxtae }foмeнт poзвалy сссP.

,Д,oтpимaти збpою в pyкzrx дo тiri хвилtlнll i стaнyти нa чолi
BoЮючиx пpoти Cтaлiнa мaс - Balдe священнe зaвдaння. Bipю,
щo виKoнarте Йoгo з честю i фaнaтизмoм' як викoнувaли всi
.Цoтепеpiurнi зaвдання. Hoвими метoдaми бopoтьби, пpистo-
сoвaнoi дo нoвoi oбстанoвки, дaЙте вiдпoвiдь вopoгoвi нa Йoгo
нaстyп.

3 незлaмнolo вipolo Bпеpед' дo пермoги!
Хafi xсиве Укpaiнськa CaмogтiЙнa Coбopнa flеpxкaвa!
Biчнa хвалa ти}l' lцo п(NIяглll в бopoтьбi з нaТзникoм!

слABA yKPAII{I!

B тpaвнr 1945 p. TAPAC ЧУIIPIIHKA
Гoл' Koм УIIA

Iшн Фpaнlсo

IIAPoДЕ MIЙ
(r90s - 194s)

Hаpoпе мifi, зaмyнeниЙ, poФитиfi!
Heв:ке тфi нa тaблицях зaлiзниx
3aписaнo в сyсiдiв бyти гнoем,
Тяглoм y пoiздax ix бистpoiзниx?
Hевx<с пoвiк yлiлoм бyлс твoiм
Укpитa злiсть, oблуДлива пoкipнiсть
Усякoмy' xтo зpадoю Й рбoсм
Tебе cкyвaв i защисяг нa вipнicть?
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Hевxtе тoбi лиur не сyдилoсь дiлo,
Щoб виявилo твoix сил безмipнiстъ?
Hевхtе задap},to стiльки ссpць гopiлo
,(o тебе нaЙсвятilцoю любoв'ю,
Тoбi oфipyючи дyllty Й тiлo?
3aдapмo кpaЙ твif, вBrсЬ пoЛитиЙ Kpoв'ю
Tвoix бopuiв? VIoму вжr Hr пишIaться
У кpaсoтi' свoбoдi i зпopoв'ю?
o, нi! Hе самi сльoзи i зiтхання
Тoбi сyпились! Bipю в сиЛy дyхy
I в дrнь вoскpесниЙ твoЙoгo пoвстaння.
...ПpиЙде vaс, i ти oгнистl{trt видoм
3асяеrц y нapoдiв вoльниx кoлi,
Tpyснеrш Кaвкaз' впеpех(еtшся Бескидoм,
Пoкoтиш Чopним lr'opсм гoмiн волi
I глянеru як xaзяlt{ дoмoвитиЙ
Пo свoiЙ хaтi i пo свoiм пoлi.

ДBA пPAпOPш IMЕIIA -
пЕTЛIOPA I KoHoBAЛЕцЬ

Hе задля тpaдицiЙнoi 3гaдки i не лиrше в iм'я пorцанyвaння
пaм'ятi згадyемo сьoгoднi цi великi Пoстaтi нaшoi iстopii. )Ки-
вемo B чaс' кoЛи кo)t(еH деHь пpиlloсить нa},t як ДaP безпpик-
лaднi зpaзки гсpoЙствa, пoсвятI{ i гiднoi пoстaBи }Iapoдl{I,rх мaс
y зyпapi з.)кopстoкиl'r oкyпaнтoм. Iстopiя нaшoгo пoкoлiння
пиIIIетЬся нa нaшиx oчaх, пиlIIеТьсЯ зoлoтoм сo}lцЯ i бaгpoм
лицapськol кpoви' пиlUетЬсЯ день.y-деHь, i ми не lvtyси}lo сьo-
гoднi шyкaти зpaзкiв дЛЯ себе в аpxiвax минyЛих лiт. Aле я<
Пeтлюpa i Кoнoвaлець ще не вiдiЙtuли вiд нaс y xpai{ нaшoi
минyлoi iстopиннoi слaвиt Boни - нalЦa сyчaснiсть' oдна нaшa
безпеpеpвна дiЙснiсть, Boни - ми сaмi.

Tим-тo Й сьoгoднi y кpивaвiЙ бopoтьбi зa беpеx<ення нaцii i
за вiльнe ii rкиття ми нe смiсмo зaбyти Tиx нaцioнaльниx Bе-
лeтнiв, щo свoiМи iдеями fi чинaми тaк дy)r(е спpичиниЛися дo
тoгo, lllo ми cьoгoднi _ Ми' a не нiкчсмнi ..paби' пiднixски,
гpязь Мaсквп'', Чv| зaкaбaленi яничapl{.

Bopoг yсiмa зaсoбaрrи нaмaгarтюЯ laпляv|увaти lх яснi Iмe-
нa' нaмaгarтЬся нaклепaми fi бpеxнею вI{Kpивити Ix великi

дiлa' нaмaгasться Ix, не)l(ивl|x yлсе тiлoм, ще paз i ще paз poз-
стpiляти, щoб бiльrше не пoвстaли... Mи рзyмiсмo цю скa-
)кeннy лЮтЬ oкyпaнтa. КoЛи б не ми Й сьoгoднiruнi наrцi виз-
вoЛЬrro-peBoлюцiЙнi всенapoДнi дii. _ мoxtливo бoлЬrшевицькиЙ
нaiзник i не чiплявся б Iх, цto B)ке дaвнo, вбитi Йoгo пoс.
тpiлaми, вiдiЙшли вiД нaс. Aле хс oзвipiлиЙ oкyпaнт бaчить, щo
с}tеpть lx нoве )t(иття дaЛa, щo Ix iдеi не зaгинyли нa бpyкax
Byлt{ць Пapиxty Й Poттеpпaмy, a, зpoшrнi Iх святoю кpoв'ю,
вiдpoлилися, )кивyть i poзвивaються тa дlЛa}lи lloкументyЮть
свoю вrличнiсть, пpaвеДнiсть i спpавеДливiс.гь.

I для нaс Boни не Bмеpлl,|. Ми знaемо. щo без BеЛt,lкol <l

яинy Гoлoвнoгo oтaмaнa Cимoнa Пeтлюpи в пеpioД пoпrpеднix
Bизвoльних 3магaнь yкpaiнськиЙ нapoл був би вaхскo пpo.
диpaвся кpiзь темpявy брхливих гaсrл i зaкaптypсних теopill
мoсKoвсЬкo-бoльrшсвицЬкoгo it.,tпеpiялiзмy - зaгapбникa' пoHе-
вoлЮвачa lt нaЙлютiщoгo вopoгa Укpaiни. Петлюpа вiдpaзy ви.
paзнo вiдмс)кyвaB вiД мoскoвськoгo бoльrшеBизмy yкpaiнськy
нaцioнaльнy деp)кaвницькУ iдсю тa визнaчив !.{l)t( нирrи вlдIIaJlь'

щo вияBляетЬся тlлЬки в дoвх<инi цiльногo пoстpiлy. Ця вiд-
дaJIь сдинo пpaвилЬнa l спaсенa для yкpaiнськoi нацii. A всi тi
yкpaiнцi' щo, бyдyчи вipнi спpавi сBoгo нapoду, хoгiли скo-

Poтити цю вiДдaль, щo нaблI{)кaлися дo вopoгa, щoб }taЙти з
ttим якyсь спlЛЬ}ly l{oвy' - paнiше чи пiзнirцс знaхoдиЛи y
вopoга свoю фiзиннy чи tvlopaлЬнy cмеpть.

I ми знасмo, щo якби не Пoлкoвник eвген Кoнoвaлець i
Йoгo iдея пiдпiльнo-pевoлюцiйнoi бopoтьби з oкyпaнтaми,
якби не ця величезниx poзмipiв iдеЙнo-пoлiтичнa Й opгa-
нiзацifiнa poбoтa в paмкax Увo Й oУH, що вoгненниIvl рtечем
пpopiзyвaлa зaЬ{PЯчеtly пiл'ярмнy дiЙснiсть y пеpiол мilк двo-
мa свiтoвими вiЙнaми, - тo нaм сьoгoднi бyлo б дy)кr вaжKо
poзiбpaтися y склaдних питaнняx визвoльнoi стpaтегii i так-
тики пollевoленoi yкpaiнськoi нaцii.

Тaк oтo Мtl' сьoгoд}ri дiюче pевoлюuiЙнo-визвoJlьнr пoкo-
лiння, Йдеlro в святиЙ бiЙ з мoскoвськo-бoльtшсвицькиtvt oкy-
пaнтoм пiд величниlrи пpaпopaми Петлюpи i Koнoвaльця. liде-
мo з печaттю Ix влaдаpськoгo llyxy. Хоч нa }raшJoмy IIJЛяху
величезнi тpyлнoшi та бoлючi )t(еPтBl,t' t{и зaвжди Тямимo, щo
бopемoся 3a тy великy Cпpaвy, зa якy Boни вiддaли сBo€ жит-
тя. МoскoвськиЙ бoльlllсвизt.| - тofi вopoг, якolvty Boни' a зa
Hими i ми випoвiли вiЙнy нa )l(иття aбo смеpть, i цiЙ вiЙнi не
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булс кiнця Дoти, дoки безс.l l iднo нс зГиHc пpoкЛяттЯ lrсвtlлi,
дoки Hс ПrpеМo)кr Пpaвлa нa УкpаiнськiЙ Землi.

Mи пtlвсякчaснo свiДoмi тiеi Пpавди, щo дoки ми в згодi з
oсH()Btlи}tt' l i.цсяl'tи Пeт;lкlpи ll Кoнoвaзlьllя, дoти Ми нaпсвн0 нr
зaгубиt'lо l lalIIoI.o ltalIioнa;lьнoГo к()}rПaсу' шцl вipнo и псBнo
BсДс нaс i скеpoвуe дo BЛaсних бсpсr.iв i влaсниx ПpисТatlrЙ _

дo Harшoi нaЙвищoi Мсти.
Пстлюpa i Koнoвa-llецЬ _ дBа минyлi еТaпи визBoльнoi бо-

ptlгьби' щo з нaluиll сl-aпo}l нсpoзpиBнo пoв'язанi iдеею i чи-
нo}4' }(сp.rB(lЮ iпoсвят.оЮ. цс /lва Bождi /lвox prsoЛЮlliЙ, Iцо в
tlвox l.сtlеpацiяx r либoкo внpiзьби.ли двi iдеi:

CAМOстIЙнIсть I сoБoPHIстЬ
УKPAIHИ

ПL-.IJIк)pa i Kонtlвa-.Iсl lь - ttвi нaЙбo.rItoчiul i  вгpar.и l ialI l()r.o
с. lоpiння i l lвi t lсзal.oснi paIrи B сеpцЯx lr i . l lьЙонiв. Ktl; lи ttaрод
.гpaги.IЬ своl.o BoxiдЯ _ Ilc нaЙСri пьrua It iнa, яку пгl i lгитЬ вiн на
свot'!у BизвоJIЬt|ol- lу tUJtяxу. Haм iмпеpiялiстичнa Мoсквa вбила
BПpo/loB,к olцHot.O пеploдy aж /lt]oх...

T'а укpаitrсьKии HаpOд l{с з/laвсЯ. Iз кpoви впatsшtlх Bo;кtt iв
зp()/lиJIисЯ ttoвi . l lк lДи. l loвi кеpiвники. новi боpui, lЦt) Йду.11,
ltoсгpиМнo пo 1oNrу шЛЯxу, якуl l1t Д:lя укpаiнськoi t lal l i i  виз-
l laчиJrи Bottи _ Пеrлюpa i  Koновaлсць.

Bони сьoгoднi - симвoл збpоllнoi пiдпiльноi бopo.гьби yк.
pаiнськoгo нapoДу з }4oскoвсЬкo-бoЛЬшeBицькиt'l нaiзникoм.

Boни сьогoднi _ iдея Bi;lьнoi Caмoстitl ltoi Coбоpнtli Ук-
pаlни.

Boни сьoгoлнi - пpапоp святoi боpoтьби укpaiнськогo на-
рoду зa Укpaiнськy CaмoстiЙну Coбоpну .Ц.еpх<aву.

B дrв.ятнaдцяry piнниuЮ сЛаBнoi сМсpТи Гtrловнoгo oтaмaнa
Cимoнa Пет.llюpи (25.У.|926 P.) i в сьoмy piнницto геpoЙськoi
сМеpти Пo:lковникa eвгенa Koнoвaпьця (2з.v.l9з8 p.) _ pозгapi
визвoЛЬllo-pевoлюцillнoi i пoвстaнськоi бopoтьби укpaiнськtrгo
нapoду _ ьrи, укpaiнськi пoвстaHцi, тpиl-{aючи мiцнo збpoю в
pукaх' звiтyсмo пеpеД безсмеpТниМи ,Дуxaми Bo>кдiв нaших:

Гomoвi на наtlбiльuti хсеpmвu, незлцt"lнi t завзяmi, бopе.
tr|ocя з o'(уnaнmoм аlк Оo ocmamoч'roi, наО нut'с нaшot Пеpе.
h|ozu: 3а Boлю i Щаcmя Hаpo|у - на Cлaoу Укpa.iнi!

3 укpaТнських пoвстaнських пiсень

IvIи У BIЧI сМI€Moся сМЕPTI
Hу' i шо ж, щo пpиЙДеться yМерти
У пoхiднiи tцинелi в х(игax.. .
Ми у вivi смiсмoся ср,rсpтl'
A вмиpaти пpииде.гЬсЯ Лиш paз.
Hу' i шo )к, щo х-гось буДс pи/laIlr'
Hа вoporяx /lapемHo )кдуЧи'
Булугь нa},r рrapшoвoi спiвaти
.Цo a.гаки гpaнaти, pвуЧисЬ.
Harца сor HЯ уIIapнa, зaJIlзlta,
Harua сoтня в бoяx _ бoгaтиpl
Haс Tpизубa Bс/Iе знa}',l 'Я гpiзне
I зaвзятиЙ Haш дpуI.кoМандиp.
Зa пt-lтoптaну чесгЬ Укpaiни,
3a пoганьб;Iсну зeМJIЮ святy
Ми itlем, щoб пiднЯти з pуittи
Укpaiнську .[сpх<аву tltlву.

C. B,-8.

HЕ сTPAIIIIIA IiAM
B ЛIOTIМ Бolo сМЕPTЬ

B Чopнс Мopе кpoB .[,нiпpoм ll"lIивe... (2)
(2) B бiи кpивaвиЙ з BopoГaМи, в бiЙ кpивaвиЙ

тaм УПA iдe.. .
Пoпсpслу комaндиp ведс... (2)

(2) Пiп }|им кoниK, пiд ним кoник, пiд ним кor{ик
та Й сМyТненькo Йде.

_ oЙ, кoню t.t iЙ, кoню вopoниЙ, (2)
(2) oи' чo].o )к ти, oЙ, чoГo )к ти' oи, чol.o )к-ги

таЙ зaсмуvсниЙ.l
_ Як же мснi веселoьlу буть, (2)

(2) Як ц!ЛЯxa},tи, як Яpaми, як с.IепaМи
. вopоги Йпуть?..

- Hс стparшнa нaМ в лютiм бoю смеpтьl (2)
(2) БiЙ пpинoсить, бitl пpинoсить, бiЙ пpи}|oсиТЬ

Boлю, C-паву Й Честь!
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l

..IIEхAй BIчIIA БyДЕ сЛABA,
щo ПPЕз IIIAБЛI МArM ПPABA...''

(l. Mазеnа)
..Haцiя _ цс деpx(aвниЙ нapoд aбo нapoД, щo бoprтЬсЯ зa

свoЮ Дrpжaвнiсть'', _ так звиКЛa ядеp}lo oкpеслювaти сyТь
пo}rЯттЯ нaцiя нarшa iдеoлoгiя. Koxrнa iншa людськa спiльнотa,
нaдiЛенa пeвним}t oзнaчениt\,tи oб' €ктивнимl{ пpикметa}rи, не
псpeрoстa€ пotlяття нapoдy чI{ нapoднoсти.

I в чaс дoвгoi пiдпiльнoi дiЙснoсти пo пpoгpaнiЙ в наlllиx
oстaннix Bизвoльних Змaгaннях )l(иЛи }lи мiтoм пpиЙДеlшньoгo
збpoЙнoго vинy. oбеззбpoснi дoвгими poкaми невoлi, ми вПrpше
yсвiдoмили сoбi, як дyхr зв'Яз:lнa нaura дoля iз нaцJим вiЙськoм
i взагaлi з oзбpoенням нarшoi сyспiльнoсти. 3 ryгoю згaд.Lли ми
нaси збpoЙнoi княx<oi слaBи' кoли всi нaшi сyсiпи дoклaднo
знaЛи, ruo тpебa зДzrлeкy деpжaтlr свoi pyки вiл Укpaiни. Iз
з:lнепaдoм iдеi княxoгo вiЙськa' кoли пrpев€лися князi Cвя-
тoслaви, a poсiЙськi, пoльськi тa iнц.ti зaгaфники пolpaпили
видrpти з pyк yкpaiнця меч' щlтг i paтище, a вкл.UIи лиtш плyг i
бaтiг, тoдi Й не знyвся нaul сrлянин, як пoбiн чепiг пoявилися в
}rьoгo нa pyкax кaЙлaни' rrr зчyвся нaш Лицap' кoли вклав гoЛoBy
в яpмo. [е бyли часи Bеликoi Pyiни, Щo випoвн[ю]ють пеpioл
наtшoi iстopii вiд зaнепaдy кня:кoi деpжaBи дo чaсiв кoзaччиIlи.
Це пiдле x<ивoтiння змiнили щoЙнo кoзаки, якi пеpекyвaпи
лемitцi знoвy }ra зaлiзo збрi. Укpaiнськa кoзацькa деp)t(:lвil' пo.
рДвiсник дrмoкpaп{ч}lиx деP)кaв в Еврпi, iз свoсю вибopнoю
стapшIинolo тa всЛики}rи сyспiльними та сoцiяльними вiльнoс-
тЯ}rи, oпиp€шaсь не нa мoгyчoстi пaнyюнoi динaстii князiв, цapiв
ни кopoлiв i не на нyя<инецькiЙ дoпoмoзi' a нa кoзацЬKiЙ rцaблi.
УкpаiнськиЙ сrЛянин мiг спoкiЙнo yпpilвЛЯтl| piллю; гrть}':lни
CагaЙдачниЙ, ХмельницькиЙ, Мазепa мoгли булувaти rшкoли Й
цеpкви, бo пoльськиЙ бунДюнниll tцляxтич i цaрькиtl зaJlpи.
пaниl{ дBopя}tи}l з}l €UIи, щo спoкoю нaцIoгo piльникa, вчеtloгo и
}laшoгo дoМoвoгo вoгнищa беpеxtе кpивa, гoстpа, вipнa кoзaцькa
rцаб.llя. Biльнс життЯ tlа дoтепеp }rе зaмецrк.Ulиx ,Цикиx Пo;lяx,
козaцькi вiльнoстi, сaмoстiЙнicть Укpaiни y внyтpirшнiЙ i мiхt.
нapoднiЙ пoлiтицi, пo дoвгiм бсзпpoсвiтнiм мapивi пoльськoi
панськоi нrвoлi тa Bсупеpсч poсiЙським iмпеpiялiстичним зазi-
хaHHЯtt,t, oпиpilrися нa силi кoзaцькoi збpoi. I тoМy opyдувaТ}t
збpoeю нa Укpaiнi B циx часax yмiли мyxtvинa, i жiнкa, i дитинa-

пiдлiтoк. Piльник бpaв збpою зi сoбoю в пoле; стapruинcькi
дoчки poзBa)кaлися, пoлюЮчи зi збpoсю B pукax, та в paзi пoт.
pеби вмiли висaдитt{сЯ в пoвiтpя paзoм iз тBеpдинсЮ (славнa

oбopoнa Буrui); кoзaцькиЙ буpсaк paпo замiнювaB гpaМaтикy нa
мушкrт. B циx геpoivниx чaсax нa пoчеснolvty мiсцi У кoxснiЙ
вiльнiЙ хaтi висiли висЛy)кенa бaтькiвськa шa6ля i мyшкет тa
чекaЛи' кoли дoлoнi мoлoдoгo нaщaдкa poДy стaI{уть мiцнi Й
гiднi, щоб пеpебpати бaтькiвськy слaвy тa дa;li пpoвaДити
бaтькiвськиЙ визвoльниЙ .гpyд.

I щoЙнo poсiЙськi цapськi iмпеpiялiсги зpoзyмi.llи, як дy)|(е
зaBaжa€ iхнiЙ зaхлaннoстi yкpaiнська збpoя. Toмy пеprшо пo.
тЯгt|ен}|я цapиui Kатеpини, ЛЮТoгo кaта укpaiнсЬкoгo нapo.

дy, - цr зpyfiнувaння 3апopiзькoi Ciчi, гнiздa yкpaiнськиx
збpoЙниx сил, вiЙськoвoi шкoли yкpaiнськoi мoлoДi. Фiзичнo
зЛaмaBцIи гoлoвнi сили yкpaiнськQгo збpoЙнoгo пoтенцiялy ви-
}rl{щyвaнняlt{ yкpаiнськогo вiЙськa, з}lищивши мaЙx<е вrсь aк-
тив rraш вивoза!.,tи' кaT.op)кHими пpaцями, aprцJтa}'и (схox<iсть
меТoд цaрькоi i бoльцlсвицькoi Poсii!), цapськi iмпеpiялiстиннi
злoчинцi пoстaнoвили UIе Й iдеЙнo злott,t}rти Укpаiну, виpвaти
iЙ з pyк збpoю, скaстpyвaт}r ii дyxoвнo, зpoбити нapoлoм-paбoм,
но здiбним дo влaснoi oбopoни. 3вiдси piзнi миpoлюбнi iдеi:
всiлякi пaнслaвiзми, сoцiялiзми, пaцифiзми i т.п. yтoпii, шo
мaли свo€ю Mетoю oднe: oбеззбpoiти yкpaiнськy нaцiю i, poз-
збpoсну, безбopoннy, спoкiЙнo пpoкoвтl{yтl{'

Як iстopинниЙ нaслiдoк цЬoГo _ фaтальнa пoстaнoвa цен-
тpaльнoi Paди нa пoчaткy нaIIIиx Bизвoльниx 3мaгaнь' щo yK-
paiнськoму нapoДoвi, якиЙ poзпрaвляв якpaз кpилa дo сalvtoс-
тiЙнoгo жtlття' - вiЙськo непoтpiбне; oзбpoeнi сoлдaТи кoнaю-
нoi цapськoi apмii мoжуть веpтaтися дoдo}'|y. Як :ке iнaкrце
пoстaBиB цЮ спpaвy мoлoдиЙ бoльrшевицькиЙ ypяд' якиЙ ще
вчopa пiдбypювaв тoвпy Лoзунгoм : ..BiЙнa BiЙнi!''

A все таки Дeсь пo стapoДaвнix хyтopax шиpoкoi Укpaiни,
сеpед дaвнiх кoзaцьKttx нaщaдкiв не зapx<aвiла кoзaцькa цraб-
ля. CтapиЙ пpaлiп пеpедaв ii свoЙoмy пpaвнyкoвi.

Тaк зpoДилaся збpoЙнa бopoтьбa пoлк. Koнoвaльця, Пет-
люpI{ тa сЛaвниx пеptllиx пpoтибoльrшеBицьких пapтизaнiв нa
Укpaiнi, щo дoвгi щr poки пo зaключrннi свiтoвогo миpy }lе

дaBrurи спoкiЙнo спaти енKaBедiвським пoсiпaкaм.
Bислyженy збpoю yкpaiнськoгo пapтизaнa i сiчoвoгo стpiль-

цЯ oгЛядaB Йoгo син i скopo дoдyмaBся, щo збpoЙнi BисТyпl{
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УBo як нaЙкpащиЙ лiк електpизують смepтельI{o хвopy нa
зневipy нaцiЮ Тa бoЙoвим кличерr ЛyнaюТь зa кopдoнoм. Чaс
цеЙ _ цe чaс наrtl()гo дyxoвнoгo озбporння. Toдi остaтoчнo
кpистaлiзyються iдеi, клaдyтЬсЯ' пpopyбyються tuляхи, фop-
IиуeтЬся мента.lIьнiстЬ нoвoгo укpaiнця. Ми вх<e знa€lvro' щo
нaЙвищиll нaкaз д}lя' щo без ltoгo спoвнrннЯ нr мoх<нa нi
спoкiЙно opaти ниBy' нi сидiти нa цrкiльнiЙ лaвцi, нi спoкillно
спaти сеpсд сiм'i, _ цe здoбуТтя УсCд' a цIляx Дo неi _ цe
збpoЙне пoвстaння. I pо.Циться в oбеззбpoенiЙ yкpaiнськiЙ нацii
тyгa' BеЛикa, з:tгtulьнa: ..3бpoi нaм трбa' збpoi нaм дaЙте!'' Пpo
збpoю мpie пarlкиЙ pевoлюЦioнеp, щo iз стapим .,Мaвзеpoм''

opгaнiзoвуe пpoтиoкупантськi бoiвки; пpo бpoю мpiе yкpaiнсь-
киЙ зневaх<увaниll мухсvинa ll юнaк] збpoi хoнe цiлa yкpaiнська
суспi.llьнiстЬ' ЦIo пpиЙuJлa в 3сленi Cвята пoкЛoнитися Мoги-
лaм свoiх геpoiв тa цеll свiЙ святиЙ oбoв'язoк tцyситЬ oкyпI{ти
неpiвнoю бopотьбою кaмiнням iз дo зyбiв oзбpoенoю пoЛЬськoю
пoлiцiею.

Ha l939 p. дoвгo ждaв пpигнiчrниЙ yкpaiнськиЙ BелетrнЬ.
)Kдaв Як на rдиIly мо>rtливiсть випpямитисЯ нa вrсь piс.г тa
спpoбувaти сили свoiх м'язiв y бopoтьбi зa свoЮ вoлю. Йoгo
мiцнi, спpагненi дoлoнi гapячкoBo дoвкpyги lшyкaли збpoi. ,Це
лицI нaxoдив ii, зaхoвувaв пиЛьнol беpiг, щoб нoчalvrи теМниМи'
пiд зеленимl{ нaмеТаМl{ лiсiв вклaдати в свoi нсзвичнi дoлoнi
свЯте, спaсенне' витyжене зaлiзo - симвoл вoлi. Hезpуннi
пaльцi пoчинaЛи poзумiти рtoвy пpецl{знoi мaцIинки, незвиннi
вухa пoч€LпlI пpивикaти дo бoЙoBoгo гaмyt незвt{чнi oчi пoчaли
твеpдo глядiти нa кpoв vух<y i влaснi paни.

Кoли poзвалИлacя Дoвгopiннa нaшa тюpмa _ пoльщa, дo
зaJIишIeних мaгaзинiв, poбитих пoiздiв, тaбоpiв, пoкинeних
втiкaЮчими вillськoвими чagгинaмиt не пpoтягzula нацra вбoгa
сyспiльнiсть pyк зa легкoЮ для здoбyггя нaжI{вoЮ' тiльки
пoжaдливo lllук.шa збpоi. Це x< бо yкpaiнськиЙ нaрД виxoДив iз
читaлIьнi i клryбy y бoЙoвиЙ пoxiд, це )t( нaщa lvroЛoдЬ iз тaемних
iдеoлoгiчниx гypткiв пrpехoдилa y вiЙськoвi фpмaцii!..Hiмецька збpoя - вiд нiмцiв!'' - верЩaть бoльuJеBики.
Пpaвдa, ми дiстaвaли вiд нiмцiв кyлi, aJIе в гoлoви нalIIих
нaЙкpaщиx дpyзiв. Hинi вlке i бoльrцевицькoi збpoi y нaс дo.
сить; незaбapo}r змo)кeмo мt{ пицIaтися, щo... больruевики вiд-
дzUIи нaм ii дoбpoвiльнo' aJIе xтo )t( пoвipить У цс!? Безперннo,
вислy)кникI{ нквд не зpoзyмiють цЬoгo нiкoли, як i не po-

зylutiютЬ, в iм'я чoгo It{и pезигнyrмo iз iхньoгo ..щасливoгo''

)l(иття тa Йдrмo в tlегoстинI{i лiси нa неpiвнy бopoтьбy. [я
нaцIa ..нil,tецькa'' збpoя _ цe збPoя' видеpтa безпpoсвiтнiми
нoчaми' нa бoлoтистиx кpyгиx стежкaх y неoберхtниx oпpич-
никiв, це збpoя iз нaсильнo poзбитиx Мaгазинiв, цr кpивaBиЙ
тpoфеЙ нaIцих мoлoдих пoвстaнцiв' uе збpoя, пиЛЬнo BИзб'А-
paнa pyкaми нaцlиx х<iнoк i дiтеЙ пo всix пoбoЙoвищaх наllloi
tинoгoстpaдa;lЬнoi бaтькiвщини. УкpaiнськиЙ нapоД дiЙснo дo-
кaзав чyдa, не знaнoгo в iстopii: в чaсaх нaЙбiльuroгo рoзвoю
боЙoвoi технiки сaмoстiЙнo зyмiв тaк oзбpoiтися, цIoб з yспi-
xoм пpoтистaвитися двoм нaЙбiльu.tим мiлiтapним oкyпaнтaМ:
гiтлеpiвськiЙ Hiмrччинi тa стaлiнськifi Poсii.

Bся нarua нaцiя нинi вiддаe пoклiн збpoi. B чoмy секpет
цьol.o кyЛьтy, lцo тaк не)кдaнo спaлaxнyв сepед нaЙшиptllих
кiл нaшoi сyспiльнoсти? Ясно' щo цеЙ кyЛьт _ tIе нaЙбiльtu
зpiлиЙ вияв oстaтoчнoi пiдсвiдoмoi пoстaнoви всiсi нaцii, щo
дoситЬ нaм xсити життям пiдлoгo paбa, шo зиyruениЙ без.
пrpеpвнo, бoязкo oгЛЯдaтися нa дyлo нaгaнa гестaпiвця ни
енкaведистa; цe дoкaз, шo yкpaiнцi вlt<е гiднi )t(ити саt'{oстiЙнo,
бo вoлю кyпyють цiнoю кpoвt{, сI,tлoю yкpaiнськoi нaцioнaльнoi
збpoi. I хoчa нaшoмy пoкoлiнню судttЛoсЯ пpo)киBaти в нaЙ-
гipruiЙ тюpмi наpoДiв, якy знa,Ia iстopiя, в CCCP, }taш нapoд rrе
злoID{иBсЯ. Уся нarшa сyспiльнiсть пopoзyмiлaся в oднoмy: щo
мoжнa бyДе хсити тепеP' y больtшевицькifi дiЙснoстi, тiльки зi
збpoeю в pyкax. Йдyчи за iнстинктoм сaмoзбеpе)t(еtlня' мoлoдi
i стapi пpoстягнyл}r pyкrt за збpoeю, iз aмбiцiею здoбyти ii
сaмoмy. I кoлн всiм недoкpoвllим нaцIl{ltl зерlлЯкaм, щo зpaзy
пirцли нa спiвпpацю з бoльrцевикaми aбo нaвiть звaжилися
:кити тiльки легaJIЬнo, нквд i паpтiя не зaЛиIЦили хtoднoi
iнrцoi вoлi, як тiльки вoлЮ зpaд)кyвaти BЛaсниli нapiп, _ тoдi
ми' yкpaiнськa oзбpoенa сyспiльнiстъ' в нaЙбiльtш pеaкцiЙнiм,
aнтидемoкpaтичнiм, пoлiцiltнiм рxtимi пoтpaпили в)t(е тaки не
кopoткиЙ чaс зaxoвaти нацioнaльнy сaмoстiЙнiсть, фiзиvнo
збеpегти тисячi oдиниць, якi, не oзбpoснi, згинyЛи б вхсс бyли
пo тЮpмaх, пiд тopтypaми чtl на зaслaннi, а iнrцим зaмiнили
гaнсбнy сlvtсpть зa Cтaлiнa нa вiчнo зелrниЙ вiнoк слaвнoi смсp-
ти зa вЛaсниЙ нapoд. I xoч як це бoльrцевицьким oпpичникaМ
непpиrrvrливo' хoч скiлькll вoнI{ пpoлиBtlютЬ xoвчi та тoчaть
oскaхенiлoi слини, _ Bсе тaки нaвiть нa стopiнкax свoei прси
tr,tyсять пpl{знaти' щo yкpaiнськиЙ нapoд )кI{ве таки сaмoстillнo,
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згiднo вЛaсних зaкolriв, щo в ixнiЙ деpжaвi тaки poсте i poз.
вивaeТься yCC.ц' xoч якби сCCP iз цiеi вагiтности бyв незa-
дoвoлениЙ. Tим бiльtце, tцo нeбa,кaнoгo пЛoду вбtатu нiяк нe
мoх(нa: вiн мaе стaлсвi зyби тa oзбpоенi pyKи' якими зaгpoxyе
Poзсaдити ввесь opгaнiзм свoсi caмoзвaнчoi tvtaчyхи.

HaЙвaxливil'Цi, oтжe, цi стaлсвi зyби, гpaнaтa зa пoясoм тa
..фiнкa'' нa плечaх - сI{мвoл тa фaктичнa oснoвa нaшoi са-
мoстiЙнoсти, нaцroi влaди, нaшоi oсoбистoi гiднoсти li вoлi.

Тoмy, yкpaiнськиЙ пoвстaнчс' пaм'ятaЙ:
l. .Цoки деp)китЬ Твoя pyкa збpoю, дoти ти вiшrrа лIoдI.нa:

вoлoдiсrц смеpтЮ дЛя вopoгa i для ссбе.
2. 3бpoя Tвoя зporuенa кpoв'ю yкpaiнськoгo нapoдy, щo з

нapaхсенням влaснoгo )t(иття здoбyв ii для Тебе; вiн ждe нa
Tвoю oбopoнy.

3. Ha Tвoю бpoю дивЛяться цrклистi oчi Tвoiх Дpyзiв.
геpoiв iз висoких tшибениць тa змитi в сЛЬoзax oчi Tвoiх piдниx,
щo кaPaЮтьсЯ пo тюp}rax i засЛaнrrях, ЯK нa свoгo lvtrсникa;
oтхе' нr мapнуЙ ii, нiкoли не вiддaЙ ii в pyки вopoгa.

4. 3бpoя в пoлi - це Твitl нaЙкpaщиЙ сoюзнl|к, пpиятель i
милa; беpея<и ii тa не жaлifi для неi yвaги' Щoб не зpадилa
Tебе Й не з:lвелa в пoтpебi.

5. 3бpoя Твoя чoбила Tебе yкpaiнським пoвстaнцем; без
збpoi Tи к:rндидaт нa гapмaтнe м'ясo, скaтoвaнoгo тpyпa' кa.
тop)кникa aбo пpoклятoгo зPaдникa.

б. 3бpoя - це симвoл Bt{звoльtlиx 3мaгaнь yкpaiнськoгo
нapoдy; пеpедaЙ ii не сплямлеl{oю свoЙoмy спaдкorмцсBi, щoб
yмiв вiн беpегти святoгo дiлa - нозa,reжнoсти Укpaiни!. :

M.,Qмumpенt<o

ПPo BIЙсЬKOBУ ДисципЛIIIУ
., Буdу lеc нu н, ilucцunлiнo oанu н
i pе вo4toцiaнo-nu!|ь'|u'| вoiнoн.''

(lз Пpисяги вoяка УПA)

1. щo тAкЕ BIЙськoBA ДисциПлIIIA

,Ц'исциплiнa _ oснoвa вiЙськa i передумoвa кoжнoгo Йoгo
yспiхy. Кoли б y вiliськy не бyлo безyмoвнoгo пiдпopядкyвaння
oдиI{ицi, нr мoхнa бyло б aнi втpимати Йoгo, aнi ним кrpувaти.

Без сyвopoгo пoслyxу llе мoжнa aнi вицIкoлити вiЙськoвoгo
вiддiлy, aнi теlt< вестt{ Йoгo в бою пpoти вopoгa. oцеЙ безyмoв-
ниЙ пoсЛyх ми вкЛaдa€мo в oднr зaгaлЬнr пoI{яття _ вiЙськoвa

дисциплiнa.
Пiд пoнятт Я|4 вifrcькoвa ilucцunлiшс poзyмiемo: тoчнс Й

сyмлirrне виKoнyвaннЯ I{aKaзiB i дopyчень сBoiх звеpхникiв та
пrprстеpiгarrня пpиписiв вiисЬкoвих пpaвильникiв.

У зaлехtнoс-гi вiд poдy дiЙ, poзpiзнЯer{o: мapшoвy' вoгtlевy'
бoЙoвy Й т.п. дисциплiни, якi, нaспpaвдi, нале;taть дo загaль-
нoi вiЙськoвoi дисциплiни.

Мapшoвa дисциплi}ra oxoплю€ всi тi пpавилa' щo тop.
кaються мapuJy вiЙськa, як' нaпpиклaд' тoчllo зaЙмaти свoi
мiсця в лaдi; мaprшyвaти в нaкaзa}Ioмy темпi' без Дoзвoлy не
гoвopt{ти' llе спiватt{' нe кypити' ltе виxoдrrти з кoлoни тoщo.
Пoдiбнo fi вoгневa днсциплiн.a перстеpiга€ внкoнaння пpaвил
ведeння yспitшнoгo вoгню, a бofioвa - пpaBилa веденl|я бoю в

дalrих }MOBHH?Х;
3aлеrrtнo вiд тoгo, з якиx спollyк вtlпливar вiЙсЬкoвa дис-

циплiна тa якi ii зoвнiluнi виявll, poзpiзняемo.' мехаlсitну (вiд-

pyxoвy)' cвiilot'tу (внутpirшню) i фopt'lotоьнy (зoвнiruню) вiЙсь-
кoвy дисцl{плiнy. Bсi ui щи poдrr дисцt{плiни y вiЙськy взa€мнo

дoпoвнюються' oдI{aчe, свiдoмa днсциплiнa пoвиннa бyти тyт

oснoвнoю.
HаЙчaстitце сцiнaетъся y вiЙськy мсхaнiннy дисциплiнy,

якy вiддiл мo:rrе зaсвoi'ти нaЙлегlде. Цю дисциплiнy oсягaсгься
цIляхoм дoвlЦI{х впpaв' пiд чaс якиx боець Bикoнye видaнi Йoмy
нaкaзи зoвсiм мехaнiчнo, i це пo яKoмyсь чaсi вхoдить в Йoгo
..кiстЬ i кpoв''.

Haслiдки тaкoi меxaнiчнoi дисциплiни чaстo спoстrpiгa€ть-
ся y цивiльних oсiб, якi неhaвнo вибyли з вiЙськoвих pядiв i ще
дoвruиЙ чaс пoвoдяться тaк' як y вiЙськy. Ha тaкiЙ сaмe
меxaнiчнiЙ днсциплiнi здебiльшa (rcrroвyЮтЬся apмii з бaгaтo-
нaцioнaльttим скЛaдoм; яких вoяки не с спaeнi мiхс сoбoю
якoкЕь висoкoю iдеею. Tpебa дy)Ke висoкoмopaJlьних i свiдo.
миx великoi мети бiЙцiв , щoб мoxtнa бyлo виxoвaти ix y свi.

дoмiЙ дисциплiнi i щoб вoнa виgтaчaJlа iм пeрбopювaти тpyд.
нoцri fi небезпeки пiд чac вifiни.
' B кo:rснiЙ apмii вiЙськoвa дисциплiнa e, в пеptшiЙ мipi,
меxaнiнна, a в менrшiЙ мipi - свiдoмa. Cвiдoмa дисциплiнa вillcь-
кoвoгo вiддiлy - цe iдеaл' дo якoгo зIцaгають yсi вiЙськoвi кo.

i

I
i
I
I

i
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мaндиpи-вихoBник}|. Boнa випливae з дyхoвниx спol{yк i oснo-
By€тЬся нa висoKorr{y пoнyттi вoяцЬкoгo oбoв'язкy та нa свiдo.
мoстi великoi мети, зa якy бepeться apмiя.

Мсxaнiчнa дисциплiнa' Як вкaзy€ сaмa в)ке нaзвa, мa€ сBo€
д,кеpелo в пев}lиx вiЙськoвиx нaвикаx' якi вiЙськoвиЙ вiддiл
засBoюe сoбi tцляxом дoвшrиx впpaB. Ця дисциплiна впpoДoвrк
якoгoсь чaсу мo)t(е змlниТися нa свiДoмy дисЦиплiнy' якy' oд-
нaче, зaBждп тaкИ пoвиtlнa дoпoвнювaти мсxaнiчна дисципЛitlа.
Tим-тo' впpoBaджyЮvи y вiлпiл свiдoмy дисциплiну, не тpебa
гсть зoвсiм }lсхтyBaти меxaнiчнoю дисIlиплiнoю, бo Й вoнa },tae
y вiЙськy свo€ Ba)кJrивс знaчен}rя.

Фopмальнy писЦиплiнy вt{пЛекyетЬся y вiЙськoвoмy вiллiлi,
пoДiбнo, як i меxaнiчllyl шЛяхoрr вiдпoвiдниx BпpaB. Boнa кo-
нечнa y вiЙськy дЛя втpиМaння ЛaДу Й пopядку в сеpсдинi вiд-
дiлy. ФopмaЛьнa дисциплiна виявля€ться нaзoвtll в тaкиx тoч-
нo Bизначеtlиx вiЙськoвиx фopмaх, як пoстaви, вlддaвaннЯ пo.
чесТсЙ, згoлolllyвaння i т.п.

Меxанiчнa, свiдoмa Й фopмaльнa дисциплiнa мaЮть y вiЙськy
свo€ пpизI{aчення i взa€Мl{o oднa oдI{y дoпoвнюЮть. Aлe oсновoю
вiЙськoвoi Дисциплiни пoвинна бyти свiдoмa дисциплiнa.

2. зllAчЕIlIrя ДисципЛItIи У BIЙсЬкУ

Як сказaнo BI{щеl oснoвoю вiЙськa е дисциплiнa. 3oкpемa,
свiдoма дисциплiнa бiЙцiв пiднoсtfгЬ висoкo мopiulьнy вapтiсть
вiддiлy fi тим сaмим Йoгo бoeздaтнiсть тa poбить цelt вiддiл
видеp)кЛивим нa нaЙбiльtui тpyпнoшi Й нeбeзпеки. Biддiл, якиЙ
тiльки зoвнiurньo зiгpaниЙ, а t{е € зд}rсциплiнoвaниЙ. пiд нaтис-
кoм вopoгa мo)t(е легкo PoзсипaTися. A в миpнi чaси тiльки
зaвдяки iснyвaнню дисциплiни y вifiськy tvtox}ra Brсти тpyдtly
виrшкiльнy poбoтy.

Безумoвнс пiдпopядкyвaння власIloi вoлi звеpхникoвi мox<е
бyти декoли ТpyдHим' гoЛoBниlr{ чинoм, тoдi, кoли тoму пpo-
тиBляться влaснi бaхсaння i пoгляди. Tiльки сltЛЬнr пrpскo-
нaнrrЯ' щo висoка дисцt{плiнa е неoбхiдна y вiЙськy для викo-
HaннЯ HaЛo)t(ених нa ньoгo нapoдoм зaвдaнь' tr,toжr ствopити
спpиятливi ylr{oви д.llя виrцкiльнoi poбoти. Koжнa ЛюДинa, якa
вступae y вifiськовi pяди. },tar якiсь нaвики з llивiЛьHoгo )киття,
якi зaвжди спoчaткy Дyлtе yTPyднюють веден}Iя вiЙськoвoгo
}Iaвчaння y вiддiлi. Щofiнo впpoвaдже}ll{я сиЛЬl{oi Дисциплiни y

вiддiлi Дa€ змoгy кoмaндиpoвi викoнyвaти циtu! вlдIllЛoм flaвlТЬ

нaЙтpулнirшi вiЙськoвi BпpaBи.

Ще бiльrшe знaченнЯ мaс вiЙськсlBa дисципЛiнa пiд чaс вifi-

ни' кoли BoяKи € вистaвленi на нaЙбiльtцi тpулношi Й постiЙнi

небrзпекI,t. Haвiть xopoбpомy Й сильнoмopaЛьHoмy вiддiлoвi,

кoли в I{Ьoму немa€ дисllиплiни, сBoЮ Boлю нaKидar Йoму

здисциплiнoвaниl,l вopoг. Bисoкa дисциплil{a Poбить вiЙськoвиЙ

вiддiл бoeздатним, a цr B бoю с зaпopyкoю пеpсМoги. Haвiть

всликi вo€н}|i BисHaги й нсбезпеки, якi зaгpoжуЮть здopoв'Ю i

)t(иттЮ BoЯкiв, не € пеpе[UкoдoЮ дo пеpемoги нaд Bopoгol"| для
тaкor.o вiддiлy, в якott,ty iснус висoкa дисциплiнa.

Tим-тo кorrtниЙ кoмaндиp пoBинен дбaти, Щoб y Йoгo вiд.

дiлi' кpiм хopoбpoсти, любoви дo piднoгo кpaЮ Й iнtцих мo-

рaлЬниx пpикмrт, пеpеlloвсiМ булa висoка дисtlиплiнa. 3trкpсмa

,tly)ке здисциплiнoвaним мyсить бути укpaiнськиЙ пoвсТанrцЬl

якиЙ бopсться з вopoгoм y багaтo тpyлнiшиx yмoвaх, нi)к вoЯк

кoxtнoi iнrшoi pсгуляpнoi apмii.
.Ц,исцип.lliнa зoбoв'язуе не тiльки pЯдoBих бitlцiв' aле ulr

бiльrшe _ кotvtаtlдиpiв, якi повиннi бути зpaзкoм зДисцип.ll i-

нoвaниx вoякlв.
3aвдяки сyвоpiЙ дисциплiнi oзбрoена мaсa TвоpитЬ зopгa.

нiзoвaне вiЙськo, здaтне пiд чaс }'rиpу дo вaхскoi виu:кiльнoi

пiдгoтoвки, a в чaс вiЙни - дo викoнувaння вaх(кt{x боЙoвиx

зaвдaнь. Tим тo вiд yсiх укpaiнськиx пoвста}|ських кoмaндиplв
i бiЙцiв Bимaгa€тЬся висoкoi i свiдoмoi дисциплiни.

3. Bип.тIЕкyBAIIня I BTPиМyBAIIIIя
BtЙсЬкoBoi ДисципЛIItи

Bиxoвувaти здисtlиплiнoвaнoгo бiЙця _ святиЙ oбoв'язoк

кoмaндиpa i пoлiтвихoвникa вiДдiлy тa всix звеpxникiв бiЙця.

3a втpимaннЯ дисципЛiни y вiЙськoвоМy вiддiлi вiдпoвiдaе цi.
Ли,l кoмaндниЙ склaд вiддiлy, a кo}|aндиp вiддiлy - зoкреMa.

Tим тo кoМ:lндиp вiддiлy пoBиltсн пoдбaти пpo тс, щoб кoх<-

ний боець (новoбpaнеuь), щo пpиxoдитЬ дo Йoгo вiддiлy, пpoЙцIoв

oснoвниЙ вицIкiЛ пpo вiЙськoвиll нaкaз i Йoгo викol{aння' пpo

oбoв'язки бiЙця i взaгaлi пpо всr, щo твоpить oс}|oвy вiЙськовoi

Дисципrliни. KoжниЙ бoець мyситЬ знaти, Щo вiд }lЬoгo виМa.

r.aетЬсЯ i щo Йoмy зaгpo)кy€ нa випaдoк вiдмoви BиKoнaти нaкaз

aбo непеpестеpiгaння пpиписiв вiЙськoвиx пpавильникiв.
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.Цисциплiнa виrvraгa€ свiдoмoгo викol{yBaння yсix poзпopЯД-
кiв i нaказiв. BидaниЙ звеpx}lикoм rraкaз },tyсить бyти викo-
нaниЙ свo€чaснo, без вiдмoви aбo яких-небy,Ць зaувaг. Пiдлсr.-
лиЙ не смiе пиlaтися пpo пpичиHy aбo мeтy нaкaзy. Koли пiд-
леглиЙ нaкaзy не poзyмiе, тoдi y вiЙськoвiЙ фopмi пpoхa€ Йoгo
Bу|ясt1уIт|4. Tpебa вI{мaгaти вiд пiдлеглllx oxoчoГO викoнyвaннЯ
нaкaзiв, хoч б мстa нaкaзу бyлa iм нсзpозyмi.rra, завдaння _
скЛaд}rе Й Bа)кке, a sикoнaння _ зв'язaнe з нrбсзпскoю.

,Ц,yже вaж;rиBo, щoб кoltaндиp вiД сaмol.o пoчaткy BиxoBy-
Barr}rЯ зaслylкив собi в бiЙцiв свoгo вiддiлy вiдпoвiдне Оoвip,я i
пo|ц1I'|у, Hеoбхiднo, щoб пiдлеглиЙ бyв пеpекoнaниЙ, щo Йoго
звеPx}ll{к нiкoли не виllа€ непoтpiбнoгo fi недotliЛь}loгo накaзy
aбo l.aкoгo, якt{Й нс с слyxбoвo кoнeчниЙ.

Hapештi, пiдЛeглиЙ пoви}Iеtl мaти пoвip'я дo вil,lськoвoгo
знaння i здiбнoст.еЙ Koр|aндиpa, дo Йoгo мopaльнoi Bapтoсти га
пrpeкoHaння' щo кoМaнд}lp кPaщс знaс пoЛo)t(ення i зумiе
виЙти з коlt<нoi ситyацii. oснoвaнa нa взa€lvtнoмy лoвip'ю, ttис-
циплiнa зpoбить вiддiл висoкo бoездaтним.

Пpи вихoвнiЙ poботi кoмaндиpa дy)ке вслике знaчеllня мaе
Йoгo oсoбистиЙ пpиклaD,, яKу|fr дЛя KO)к}|oгo бiЙця пpaвитЬ зa
зpaзoк. Бiltцi зaсвoюють сoбi, звиvaЙнo, всi пpикмсти свoix
звеpхникiв бrз poзбopy, чи тi пpикмети лoбpi ни нелoбpi. [ля
тoгo-Тo кoмal{диp' виIЧaгaЮчи дисциплiни вiд бitlцiв, i сaм мy.
ситЬ BlдзнaчнтLlcЯ висoкoЮ дисциплiнoю сyпpoти свoiх звеpх.
никiв i вiЙськoвим тaктoм сyпpoти свoix пiдлеглиx. Biдпoвiднa
пoBедlHкa кoМaндиpa, BидaBaння нaкaзiв i пpoвipкa ix викoн-
}loсти' пoyKиl пpo вiЙськoвi пpиписи и т.п. дy)ке спpиЯЮТь
пiднссенню дисциплiни y вiддi"rIi.

.[уже yспiruниЙ зaсiб пiднесення дисциплiни y вiддiлi, зoк-
pемa в нoвoзopгaнiзoвaнo},ty, - цr впopЯд (фopмaльнa мyruтpa)'
Tим-тo впopяд тpебa пеpeвoдити y вiплiлax дoсиTь чaстo тa B
кoжllих yмoвax.

.[ля втpимaння дисtlиплiни y вiддiлi кoмaнДиP poзпopяд-
x<aс piзними зaсoбами, a пеpсдyсiм: a) вiдпoвiдl{oю oсoбистoю
пoвсдiнкoю i дoбpим вплиBoм; б) нaгopoлaми; в) кapaми. oс-
тaнI{ьoгo зaсoбy втpt{!"lання дисциплiни кoмaнДI{p пoвинен
вжиBaти тiльки y Bипaдкax Явнoгo пoрyцlенHя дисциплiни. B

oсIroB}|oмy тpебa пiптpиМyвaти Дисциплiнy У вiддiлi бiльtu ви-

xoв}tимl{ зaсoбaми, a мr}rшr _ кapами.
Koмaнлиp спpияr в.Ipимaнню дисциплiни y BiддiЛi, кoли вiн:

a) сaм тoчI{o виKoнyr }|aкaзи Й дopyчення свoix звеpxtlиKiв;

б) видaе слyxtбoвo неoбхiднi нaKaзи тa пpoвipяе iх викo-

нaння;
в) нiкoли y пpиявi бiЙцiв I.lс кpитикy € свoix звepхникiв aбo

безпoсеpеДнiх звеpxникiв бiйцiв, анi те:lt }lс допyскa€ таKoi

Kprrтикt4 y свoiЙ пpиявнoсr.i;
г) пPитягae дo вiдпoвiдaльнoсти пiдлегЛиx зa кoжнс пopy-

lttенt{я вiЙськoвoi дисциплiни:
д) пoвoдиться сyпpoти сBoix пiдлеглиx спpaведЛивo i з

вillськoвим тaктol,t, дoпyскaючи ixнi зaжaлен}lЯ, внесенi сЛy)K-

бoвoю дopoгoю, дo вiдпoвiднoгo звеpxl{икa;
е) кoxtниЙ oсoбливиЙ вчинoк niдлеглoгo, якиЙ спpияс пiп.

несeнню дисциплiни, стapa€тьсЯ нaгopoдити згiднo з вiдпoвiд-

ними вiЙськoвими пpипr'сa}'и.
Дyxкr сильнo oбниx<yс дисциплiнy вiддiлy lloгo дoвшa без-

дiяльнiсть aбо вrЛикa фiзиннa пеpeвтoмa, фaмiлiЙнa пoвсдiнка

кoмaнДиpiв сyпpoтl{ бiЙцiв, пorypaння кoМaндиPaми самoвiль-

ниx yнинкiв бiЙцiв, як зpокyЮчa пoведiнкa з нaсеЛенl{я}.,t' pек.

вiзyвaння piзниx рнеЙ i т.п.
3 цьoгo бaчимo, Щo piвень дисциплiни y вiддiлi зaлс)t(ить

псpедyсiм вiд сaмoгo Koмaндиpa вiддiлy' якиЙ poзyмниt-{ кеpy-

вaннярr вiддiлy i вихoвнoю poбoтoю y вiддiлi мoх<е пiднести

дисциплiнy вiддiлу дo вiдпoвiднoi висoти.
Зpaзкoм дисциплiни yкpaiнськoгo пoвстaнцЯ ми стaBиМo

свiдoмy ДисЦиплiнy, oснoвaнy нa висoкoмy пoнyттi нацioнaль-

нoгo Й вoяцЬкoгo oбoв'язкy. Taкa висoкa дисциплiнa УПA _

дyх(е BaжЛивa зaпopyкa ii незлaмнoсти Й пеpемoги.
M.Ч.

Б'сгvlo зAгAPБHиКIB УKPAIни

(З дiЙ Укpаiнськoi ПoBстанчoi Apмii)
2,I.a5 p. в с. oстpиня, Toвмaцькoгo P.IJy' C.ганислaвiвськoi

oбласти, yкpaiнськi пoвстанцi знищили oдну вopoжy авТoрra-

шинy, вбили oднoгo зaсЛy)кс}roгo бoльrцсвикa, пopaниЛи сТap-

rЦoгo леЙтrнaнта вiЙськ Hквд тa схoпили )кивцсм oднoгo ..iс-

тpсбiтeля''.
I Тaк y гекс,гi opигiналy.
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5.I.45 p. в с. Pип'янкa, Кaлyськoгo p-нy, Cтaнислaвiвськoi
oблaсти, вiддiл УПA в бoю з poтoю пoгpанвiЙськ t|квд зttl{щив
б. 30 стaлiнськиx Гoлoвopiзiв.

5.I.45 p. б. с. CтapиЙ Лисець (Cтaнислaвiвщинa) oднa чoтa
УПA пiд кoм. M. звелa пеprстpiлкy з бoлЬшевикaми, вiд якoi
Bopoг yтpaтив oд}loгo yбитoгo тa бiльrце десЯткa paнениx.

7 '|'45 p. в с. 3aгвiздь (CтaнислaвiвщиHa) чoтa УПA пiд кoм.
М. знищилa 4 енкaведистiв.

7.|.45 p. в с. Pибнo, Cтaн[и]слaвiвськoгo p-нy, кypiнь УПA..C'' звiв бiЙ з бoльrшеBицЬким вiддiлoм. Двa днi пiзнitце бoль-
lIJевl{ки в силi двox бaтальЙoнiв знoвy нaскoчиЛи нa с. Pибнo.
Biддiл УПA oбopo}lив сслo, зtlищив б. 80 сталiнсЬкиx нaпaс.
никiв i спаЛl{в iм 2 гpyзoвики.

lз.I.45 p. в с. ЧopниЙ Пoтiк (p-н Пененiх<ин, Cтaниславiвськa
oблaсть) сoтня УТIA пiд кo}r. II. звелa бiЙ з енкaведистaми, якi
poбили тaм oблaвy. B бoю зt{ищенo б. 30 сталiнськиx людoлoвiв.

l5.I.45 p. в с. Biктopiв, Гaлицькoгo p-Hy, Cтанислaвiвськoi oб.
лaсти, oднa чoта УПA пiд кoм. M. злoBиЛa б пiдстаpшин ttквд.

|6.I.45 p. в с. Лукa Maлa (Cкaлaтщинa, TepнoпiльсЬкa oб-
лaсть) вiддiл стaлiнськиx пoгpoмникiв зpoбив нaскoк Ha хaтy' B
якiи квapтирyвaЛи двa yкpaiнськi пoвстaнui, poлoм iз сxiдниx
oблaстсЙ Укpаiни. Мix< пoвстaнцЯtvtи l,i пoгpoМtlикalr,tи зaB'я-
зaвся бiЙ, нaслiдкoм якoгo фиДвa пoвстaнцi, вбивrши 12 i пopa-
нивши lб пoгpoмникiв, зaгинyли геpoЙськoю смеpтю.

20.I.45 p. 250 бoльurевикiв з Бoлеxoвa Haскoчили нa сoт}lю
УПA пiд кoм. Б., якa квapтиpyвaлa мiхс сс. Tисiв i l.tеpкiвнa,
Бoлеxiвськoгo p.нy, Cтaнислaвiвськoi oблaсти. БiЙ тpивaв цi.
лиЙ день. Бoльrцевики Bтpaтили пoнaд 30 вбитими, a кiлькa
пoпaлo )t(ивимI{ в рyки пoвстaнцiв.

2|.|.45 p. б. с. Cпaс (PoхtнiтiвськиЙ p-н, Cтaнислaвiвськa oб-
лaсть) сoтня УПA пiд кoм. 3. poзбилa бoльu.lевицькиЙ вiддiл.
Bopoг yтpaтив l0 убитими, a l5 злoвили пoвстанцi.

2|.|,45 п. в сс. Глyбoке i Caджавa (БoгopoднaнсЬKиtl p-t{,
Cтaнислaвiвськa oблacть) вiддiли УПA пiд кoм. P. i B. звели
бiЙ з 400 стaлiнськими бaнДитaмvl, пiдтpимyваtlимtl двoмa лi-
тaкaми. B Глyбoкiм знищеHo |32, a в Caдxсaвi 16 бaндитiв.

2|.I.45 p. oдин вiддiл УПA нaскoчив нa paЙoнниfi oсеpедoк
Глyбivoк BеликиЙ (TеpнoпiльсЬкa oбЛacтЬ). 3нищeнo булинoк
Bo€}lкoмaтy' пepсpBaнo тeлефoннy сnoЛyкy Tеpнoпiль - Львiв i
Tеpнoпiль - Бpoпи Тa знищrнo 8 eнкaведистiв.

22.I,45 p. 3 бoльIшeвицькi poти lraпaли нa сс. Caджaвy i
Глибiвкy (БoгopoлнaнсЬкиЙ p-н' CтaнислaвiвсЬкa oбЛaстЬ) тa
пoчаЛи облaвy. Ha ниx вдapил}r сoтня УПA ,,М'' пiд кoм. Б. та
сoтня УПA пiд кoм. Ч. Бoльlдевики пoчали сильнo нaстyпaти.
Iм нa дoпoмoгy пpибyлo ще 2 poти. .[ля пiдкpiплення пoв-
стaнсЬкиx сoтeнЬ куpiнниfi Б. кинув y бiЙ urе двi сoтнi пiд кoм.
o. i ш. Пoчaвся зaпеклиЙ бiй. Бoльtшевики пaнiчно тiкaли.
зaлицIaЮчи вбитиx i paнених. Iм нa дoпoмoгy нaд.llетiлo 6 лi.
тaкiв; вoни oбстpiлювaли Й бoмбapлyвaли нarui вiддiли. Тoдi
бoльцrевики стЯгнyЛи сoбi ще дoпo}roгy з Пopor.iв, Coлoтвини
тa HaДвipни в силi бiля 600 rштикiв. B бoю вopoг yтpaтив бiля
150 вбитими тa стiльки )t( pаненими. Пotшкoдlкенo i воpoxtиli
лiтак. B цьoмy бoю зaгинyли смеpТю геpoiв 12 укpaiнськиx
пoBстaнцlв.

2з.I.45 p. сoтIrя упA ..3'' пiд кoм. B. 3велa бiЙ здвома poтами
бoльrцевикiв б. с. Пoсiч, Лисeцькoгo p.ну, Cтaнислaвiвськоi oб.
лaстl, внaслiдoк Якoгo BII.UIo 13 стaлiнськиx пoсiпaк.

25.|.45 p. в с. Iлaвне (Теpнoпiльшннa) 22 снкaвrдисти oтoчили
xaту, в якiЙ кваpтиpyвaв piи пoвстaнцiв. Biдстpiлюючl{сь, пoв-
стaнцi без влaсниx втpaт зницlили 6 енкавсдистiв i 4 поpшrили.

26'|.45 p. в с. Kpaснa (p-н Лaннин, Cтaнислaвiвськa oблaсть)
вiддiл УПA пiд кoм. Х. зriищив 3 енкaведистiв.

29.|.45 p. пoвстaнЦi вiдбили вiд снкaведистiв l2 укpаiнськиx
poдин з с. Koзiвки (Tеpебoвельщинa, Tеpнoпiльськa oблaсть).

30.I.45 p. в t..taЙдaнських лiсax б. с. МaЙдан ГоpitшнiЙ (p-н
Лaннин' Cтaнислaвiвськa oблaсть) вiппiл УПA пiд кoм. Х. звlв
бiй, в якoмy вopoг yтpaтив б. 60 убнтпlан.

зl.I.45 p. дo с. Хoдaчкiв MaлиЙ (Tеpнoпiльшинa) пpиixа.пo
l50 сталiнських пoгpoм}tикiв. B селi пpиЙruлo лo зупapy iз 14-
мa liaшIимt| пoвстal{цями, якi в цьoмy селi квapтиpувaли. У
нaслiпkу бoю впaлo 14 сталiнськиx пoгpolt{никiв yбитими i
7 paнсними.

3.II.45 p. в с. Koсмaч, Яблoнiвськoгo p-нy, Cтaнислaвiвськoi
oбласти, вiддiли УПA пpoвсли лiквiдaцiЙнy aкцiю нa стaлiнсь.
киx бaндитiв, якi тyт квapтиpyвaли. Bнаслiдoк кiлькaгoдин-
нoгo бoю вopoг yтpaтив 30 yбитими.

3.II.45 p. б. сс. Пpoкуpaвa тa Шешopи, Кoсiвськoгo p-ну'
Cтaн[и]слaвiвськoi oбласти, сoтнi УПA зpoбили двi зaсiдки. У
нaслiдку Hедoвгllх бoiв вopoг yтpaтив б. l40 убuтtlмtl i бaгaтo
paнrними.

i
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4.I|,45 P. в с. Kрхiвцi, б. CтaнислaBoвa' oднa нoтa вiддiлy
упA .,з'' пiд кoм. М. звелa бiЙ зi стaлiнськиtr4и бaндитaми, вби-
вaючи oднoгo кaпiтaнa i двoх леЙтенaнтiв вiЙськ нквд.

6.II.45 p. вiддiл УПA пiд кoм. o. Bдapив з лiсy нa стaлiнсь-
Kиx лЮдoлoвiв, якi пеpевoдиЛl{ oблaвy в с. Koньчaки, Гaлиць-
кoгo p-l{y, Cтaнiслaвiвськoi oблaсти. Людoлoви вiДстyпили,
зzUII{IшaЮчи l2 свotк yбитиx.

.|.I|.45 p. в лiсi мiлt сс. Кpaсна i Паpишi (Cтaнислaвiв-

щинa) стaлiнськi бaнЦllтtl нaМar.:Ulися oтoчити вiддiл yпA ..I''.

3ав'язaвся бiЙ, якиЙ тpивaв кiлькa гoдин. Bopoг yтpaтив б.
85 убитими.

7'||.45 p. дo с. Пеpехpесне (p-н Жaб'с, Cтaнислaвiвськa oб-
лaсть) пiДiЙшлa гpупa ст.aлiнсЬкиx oкупaнтiв з Букoвини. oдин
вiддiл УПA зpoбив зaсiдкy, вбивaЮчи 9 нaпaсникiв. Tpи днi
пiзнirце б. 300 стaлiнськиx oкyпaнт.iв псpеЙru.llи зtloвy p. Бi;Iиlt
Чеpемоru тa пoдaлI,lсЯ нa сrлa Пеpеxpсснr.Й Гo.lloви, lДyкaючи
нaц]их вiддiлiв. Пiд с. Гoлoви вiдДi;r УПA зpoбив зaсiДкy тa в

двoх пoтoкaх, якиtr{и пpoxoдиЛи нaIIaсники' звiв бiЙ' внaслiдoк
Якoгo воpoг yтpaтив б. 90 убt'lтl,lмt,l i 60 paненими.

8.II.45 p. пoвсТaнцi oДнoгo вiддiлy УПA зpoбили зaсiдкy нa
Illляxy Теpебoвля _ Бyпзанiв (Tеpнoпi.llьщинa), з якoi знищенo
l 8 стaлiнськиx гpaбi:кникiв.

l0.II.45 p. в лiсi б. с. Пapищi (p-н Лaнvин, Cтaнислaвiвськa
oблaсть) стaлiнськi зaЙДи нaткнуЛv|cЯ нa вiддiл УПA. 3aв'я-
зaвся бiЙ, в яKotvly впarlо б. l00 зaЙдiв.

l l.II.45 p. в с. Лoeвa, Нaдвipнянськoгo p-нy, Cтaнислaвiвсь-
кoi облaсти, пoвстанцi oднoгo вiддiлy УПA знищили 3 енкa-
ведисI.rв.

|2.||.45 p. нa шЛяхy Пoмоpяни - 3бopiв (Tеpнoпiльщинa)
тpи lloвстa}tцi зpoбили зaсiдкy i вбили 3 енкaведистiв' a 3 злo-
BиЛи )кивиlvtи.

|4.I|.45 p. сoтня УПA пiд кoм. o. вдapиЛa нa стarliнськиx
людoлoвiв, якi пеpeвoДили oблaвy в с. Бpатиruiв, Toвмaцькor.o
p-ну, Cтaнислaвiвськoi oблaсти. B бoю вopoг yтpa.гив б. 60
yбитими, мi:к ними кoмaндI,rpa бaтaльЙoнy.

l4.II.45 p. б. с. Aнтoнiвкa, Toвмaцькoгo p-нy' Cтaнислaвiвсь-
кoi oблaсти, пoвстaнцi знr,rlцилl| з зaсiдки l6 снкaведистiв.

l4'II.45 p. в с. Cтiнкa, 3oлoтo-ПoтiцЬкoгo p-нy, Tеpнoпiльсь-
кoi облaсти, пoвcтaнцi звели бiЙ зi стaлiнськими пoсiпaкaми. B
бoю вopoг yтpатив б. 90 yбитими.

25.II.45 p. сoтtlЯ УПA пiд кoм. Ш. }IaсKoчилa нa cтaлiнсь-
кt{x Людoлoвiв' якi pобили oблaвy в с. Пц.tеничники, б. Tись-
менницi (Cт.aнислaвiвськa oблaсть). У нaслiдкy бoю вбитo
5 людoлoвiв.

27.II,45 p. oднa чoтa УПA нaскoчилa нa стaлiнських Людo-
лoвiв, якi poбили oблaвy в с. 3aгвiздь, б. Cтaнислaвoвa: вбитo
oднoгo леЙтенaнтa i 2 cтapшнx лсЙтенaнтiв нквд.

28.II,45 p. в с. Tязiв, BoЙнилiвськoгo P-нy' Cтaнислaвiвськoi
oблaсти, кoлo зaлiзниvнoi стaнцii oднa чoтa УПA зItищили
5 енкаведистiв.

Cлава бopцлм Зсt вoлю Укpаi.нu!
C меpmь с maлiltськu^l oKуnсlнmам!

oгЛяД пoЛITичних пoДtlЙ
Miлiтapниfi poзгpo}r i кaпiтyляцiя

Hiиеччини

Bнaслiдoк свoгo пpoтиIraстyпy в ЛroтoМy i беpезнi l945 p.
aлiянти в кiлькoх мiсцяx дiЙtuли пo Paйнy, сфopсyвaли лiнiю
3iгфpiлa тa зДoбy.ltи нa сxiд вiд Paltнy бiля Pемaгон мoстoвиlt
пpиviлoк. Aлiянти стoяЛl{ тoдi 500 км вiд пrpедoвиx бoльц.lе-
Bицьких пoзицiЙ y Hiмсннинi.

B нiч з 23 нa 24 беpезня Ц. p. aлiянтськi rкспедицiЙнi apмii
в Евpoпi пiд зaгaльнl{t}t кoмaндyвaн}rям aмеpикaнсЬкoгo гeI{.
AЙзенгaвеpa пoчaJII{ oстaтoчнy oфензивy лля poзбиття Hiмеч-
чини. Ha пiвнiч вiд Pypськoi oблaсти ХХI aлiянтсЬкa гpyпa
apмiЙ (пеpula канaдiЙськa та дpyгa бpитaнськa apмii) пiд кo-
мaндyвaнI{ям англifiськoгo мapцIaJIa МoнтгoмеPi здoбyлa мoс.
тoвиfi пpинiлoк нa PaЙнi бiля Bезсля i пpoсyнyлaся глибoкo в
теpен Пiвнiчнoi HiмеччиI{и в нallpямi пpистaнeli Емлен, Бpе-
мен, Гaмбypг. Пеpшa кaнaдiЙськa apмiя нrзaбapoм oкpилилa
вiд зaxoдУ Гoлляндiю, aлс ii нaстyп спиtIився бyв неpез те, щo
нiмцi зaтoпили всликi гoЛляtlдсьKi пpoстopи пopсд Aмстеp.
дalv{oМ тa Утpеxтoм.

Ha серлньoмy вiдтинкy заxiднoгo фpoкгl, дiялн aмepvtкaнськi
apмii пiд зaгaльниtr{ кoмaндyвa}I}IЯI{ ген. Бpaдлeя. I]i apмii з
rvroстoвoгo пpинiлкa Pемaген глибoкo пpoсyнyЛися lllвидкиtr{
нaстyпolrt y Cерлню Hiменнинy в нaпpямi Kaсселя, Еpфypтa.
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,[yхке pyxливo дiялa тpетя aмеpикaнсЬкa apмtя Пaтoнat якa
глибoкo зaхoдилa в нiмeцькt пoзицii чи тo B нaпpямi Biдня' ни
тo в lraпpямi ЛяЙпцiгy r Чехii, чи тo в нaпpямi Лiнцy

4 квiтня ц. p. apмii ген. Мoнтгoмеpi r Бpaдлeя злуч|J|Л|,|cЯ B
мiстi Лiппlцтадтi t тI{м сzlмиtt{ oтoчилI{ Pyщькy oблaсть. 20 квlт.
ня aл\янтlа poзбили peцIтки oтoчеIlих y гoмy .мiUIкy'. 2| дuвг
зii i зa вBесь чaс oблoги взяЛI{ в пoлotl 320 тlаcяч нiмцtв.

Hiмцi втpaтнлl.l булtl нa зaxiд вiд PaЙнy 30 дивiзiЙ. .Цля
oбopoни нa PaЙнi вottи пoстaвили нoвих 30 дивiзiЙ тa змlнили
кoМaнДyючиx (нa мiсЦе Pyнulтедтa пpиliu.toв Kеcсольpiнг. a
пoтiм есесiвсць Boльф). Aле це нr пolvloгЛo. oкpемi нiмецькi
гpyпи пoчaJIи тpaтити зв'язoк мiхк сoбoю. Hiмецьке кoмaндy.
вaIIнЯ нe знaJIo свoгo спpaBжньoгo пoлo)t(ення. I тaк нa сxiд.
нoмy беprзi PaЙ'ry зIroвy пpопaJlo 30 нiмецьких дивiзiЙ. Aлiянти
здoбyвали нiмецькi мicтa oднe зa oд}Iим. J]еякi мiстa (як Мaн-
нгaЙ}l, Baймаp i iн.) зaвнaсy скaпфлювaли, вивirшyюvи бiлi пpa-
пopи. Taнкoвi aлiяtггськi кoлoни прiх<д:кали десятки кiлoмeт-
piв, не стpiнaюни нiякoгo oпopy, ..фoльксluцрм'', a зa ниIvr чaс-
тини ..веpмaxry'' 

десяткa]vlи тисяч дeннo здaвaIII{ся в пoлoll.
Aвiяцiя aлiяtггiв щoденнo бoмбapдyвaлa цIлЯхtl спoлyки тa

мiстa Hiмеччини. B дeякиx дIlяx пo кiлькa paзiв бoмбapдoвaнo
Беpлiн. 3aлiзничнi стaнцii, зaлiзничнi i tuoсeliнi спopyди' летoви-
щa, фaбpики вo€нIloгo пpolvtислy тoщo, oсoбливo Bздoв)t( фpоrrгy.
щoденнo фмбФдyвal'и веrпrкi кiлькogгi aлiяrrгськиx лiтaкiв.

B пoчaткax квiтня ц. p. дo 5 aлiянтськиx apмiЙ, щo дiяли зa
PaЙнoм, пpиЛyчилисяЩe2:. пrpшa фpaнцyзькa тa сьoмa aмеpи-
кaнсЬкa пiд зaгa;lьним кoмaндyвaнняIt{ ген. .[eверенa. Цi apмii
мaли зaвдaнIIя злaмaти нiмецькиЙ oпip нa схiд вiд гopitшньoгo
PaЙнy, в Бaвapii, де нiмцi в дoбpих гipських пoзицiях зaвзЯтo
бopoниlп,tся.

HaЙскopiшe oсягнyЛи aлiянти yспixи в центp:UIьнiЙ Hiмeч-
чинi, де вoнIr скopo дiстaлися дo сеpеднЬoi Ельби нa сЦoю дr-
мapкaцiЙнy лiнiю. Пoтiм aлiянти Brли пpи дy)ке мaлI{х жep.
твax нacтyпи чи oкpилювaльнi мalreвpи в нaпpямaх нiмецькoгo
oпopy нa пiвнoчi тa пiвднi Hiмeччини.

oфнзивa, щo ii бoльцreвики пoчzUIн булtl щe в сiннi ц. p..
пеprнrсЛa ixнiЙ oднoцiлиЙ фpoнт нa piкy oпеp y Hiмеччинi.
Пoзa фpoнтoМ зzUIиllII{лoся бaгaтo oстpoвiв oпopy, як Кypлян-
дiя, Бpссляy' гиPлo Biсли, якi скaпiтyлюBaЛи тiльки пiсля
пpoгoЛorцеIrня кaпiryляцii Hiмeччини.

Hiмцi задyм:UIи ствopl{ти з Чеxii тa Aвстpii .,центpальнy

евpoпеЙськy фopтецю''. Aле ix пЛянI{ скopo рбили бoльtшевики
свoiми }IaB:UIь}lиIv|и нaстyпaми' захoплЮЮчи гipськi мaсиви тiеi
..фopтецi''. B нaслiдoк бoiв за БyДaпешт бoльцrевики oвoлoдiли
вигiдним пЛяI]дapмo}r нa сxiд вiд Бaлlaтoнськoгo (Плягтенськoгo)
oзеpa. B нaслiдoк свoсi oфензиви бoльrцевики пpoЛoмили нi-
мецькi пoзицii i 4 квiтня Ц. P. здoбyли Бpaтислaвy - стoЛI{цЮ
Cлoвaччини. 13 квiтня ц. p. здoбyли Biдснь. стoЛицЮ Aвсгpii' a
25 квil.ня ц. p._ veськс Бpнo.

l6 квiгня Ц. p. больtuеBI{ки пoчaли свoЮ BсЛикy oфензивy в
нaпpямi Беpлiнa нa цiлoмy вiдтинкy фpoнтy piк oдеp i Ляв-
зiцеp Haltссе. Хoч нiмцi пеpек,nНУЛ|,|' iз зaxiднoгo фpoнтy нa
сxiдниЙ бiльruy кiлькiсть свoiх дивiзiЙ i хoч Гiтлеp сaм перЙ-
rrЯB кoмaндyвання oбopoнoю Беpлiнa, Hiмснvинa вжc нс вспiлa
вpятyвaти себе пеpeд бoльrцевикaми.

25 квiтня Ц. p. вiltськa пеpIIIoгo ..yкpaiнськoгo'' 
фpoнry мapш.

Кoневa ЗЛучvrЛYrcЯ в центpi Hiмеччини нaд piкoю Ельбoю y
мiстi Topгay з alvrrpикaнськtlмI{ вiЙськaми, пеpетинaЮчи тим
чинoМ цiлy Hiмоннинy нa двa вiдoкpемленi oДин вiд oднoго
опipнi пpoстopи.

Бoльtшевицькi вifiськa Жyкoвa i Koнсвa зpoбили в paЙoнi
Беp.lliнa великi oкpилЮвaЛьнi мaневpи, 25 квiтня отovили Беp-
лiн i вaхскими бoями здoбyли Йoгo, пapсrштi, 2 тpaвня ц. p.

9 квiтня ц. p. пoчaли aлiянтськi вiЙськa пiд кoмaндyBaнняlvl
ген. Aлексaндеpa i Мapк Kлеpкa великy oфнзивy в Пiвнiчнitt
Iтaлii. oсoбливo вaх<кi бoi llrцли зa здoбyr-гя пiдстyпiв дo
Бoлoнii тa пеpепpaв нерз piкy Пo (Пaд). B ПiвнiчнiЙ Iтaлii
вибyхло пoвстaння, пapтI{зaни зafllнялu rrизкy веЛиких мiст i
тим пpиспirшиЛи дснь кaпiтyляцii. 29 квiтня гpyпa нiмсцьких
вiЙськ y ПiвнiннiЙ Iтaлii тa 3axiднiЙ Aвстpii пiдписaлa aкт
мiсцевoi кaпiтyляцii. Aлiянти взяли нa тoмy вiдтинкy мiльЙoн
нiмсцькиx пoЛotlеI{иx. IтaлiЙськi пapтизaни злoвиЛI{ y Koмo
Муссолiнi i Йoгo спiвpoбiтникiв пiд чaс iх втечi дo ШвaЙцapii i
29 квiтня ц. p. poзстpiляли iх в Медioлянi. Гoлoвнoкo}vlaндyЮ-
чoгo iталillськI{Ivll{ пpoнiмецькими вiliськaмI{ мapш. Гpaцiянi
пapтизa}rи пrprДaли aлiянтaм.

l тpaвня ц. p. зaгaдкoвoЮ смеpтЮ пoмrp Гiтлеp, a Йoгo
йiнiстp пpoпaгaнди Геббельс i зaсryпник пapтii Боppман пoкiн-
чиЛи сaрtoгyбствoм. Kaнцлеpом Hiмеччини i голoвнoкoмaн-

дyючим нiмеtlькoю apмiеrо стaB гpoсaдмipaл .[eнiц. Biн пpo-
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гoлoсив безцiльнiсть бopoтьби пpoти aнглo-a}tеpикaнцiв, aле
вiзвaв бopoтися дaлi пpoTи бoльшeвикiв, щoб вpятyвaти нi-
мецькиЙ нapoд IIоprд бoльrцевизмoм. Bнaолiдoк тoгo 4 тpaвня
Ц. p. 2 мiльЙoни нiмецькиx вiЙськ y ПiвнivнiЙ Hiмеччинi, Гoл.
ляндii тa laнii скaпiryлюв:Ulи пеpсд aнглiЙським мaprЦaлo}t
Мoнтгoмepi. Зaте нa свoix сxiдниx пoзицiях нiмцi щe ДeякнЙ
нaс бopoлися пpoтrr бoльtцевикiв. Пеpед зaхiдними aлiЯнтaми
скaпiryлюв:Ulи pеtIIтки нiмецькиx аpмiЙ в pаЙoнi Maгдебyргa
тa нiмецькa гpyпa..Г'' нa пiвденниЙ схiд вiд Мюнхeна.

7 тpaвня ц. p. Денiц пoгoдився нa безyмoвнy кaпiтyляцiю
Hiмeччини. Шеф нiмецькoгo генеp.UrЬнoгo штaбy гeн. Йoдль
пiдписaв aкт кaпiryляцii в PаЙмсi y гoлoвнiЙ квapп,tpi AЙзeн.
гaвеpa. Borннi дii наказaнo пpипинити дня 8 тPaвня в гoд.
23.0l cеpелньo-еBpoпеЙськoгo нaсy. PaтифiкацiЙниЙ aкт кaпi.
тyляцii пiдписaнo в Беpлiнi 9 тpавня ц. p.в гoлoвнiЙ кваpтиpi
сoв€тсЬкoгo мaprrtilrа Хукoва. Biд нiмцiв Йoгo пiдписaли KаЙ-
тель' фiлефypг i Штyr,rпф, a вiд ..сoюзникiв'' - Tеддеp i Хyкoв.

Hiмецькi вifiськa в Чеxii пiД кoмaндyвaнняtvt фльдмapшaлa
Шефнеpa не BизнaЛи акry кaпiтyляцii i пpoдoвжyвaли свoЮ
бopoтьбy пpoти сoв€тськ}|x вiЙськ. B бoях вiЙськa Koневa
зДoбyли ДpсзДен, a 9 тpaвня paнo увiЙrшли дo мiстa Пpaги' яке
нiмцi пpoгoЛoсиЛи бyли вiдкpитим мiстoм. ЦtoЙнo l5 тpaвня
бoльrшевики в Чехii, а 13 тpaвня вillськa Tiта в Югoслaвii poз.
били зoвсiм нiмцiв.

Пеpед зaxiдними aлiянтaми нiмцi скапiryлювaли спoкiЙнo i
мa|пкe бсз нiякиx збpoЙних сyтичoк. Hiмцi зi збpoею виix<дх<a-
ли з .[aнii i Гoлляндii тa щoЙнo в Hiмеччинi склaдaли збpoю.
B Hopвсгii, нa oстpoвax lloлeкaнсзy, Kртi, Poдoсi, Miлoсi кaпi-
туляцiя нiмцiв те)к пpollrЦлa плянoвo. Зaхiднi aлiянти викo-
pистoвувaЛи сIloчaткy llенiцa тa генrpaлiв нiмецькoгo гoлoв-
нoгo кoмal{дyвaння' якi пербyвaли y Флeнсбypгy (нa дaнсь-
кoмy пoгpaниччi) для кepyвaння poззбpoснням i пocтaчaнням
poзбитoi нiмeцькoi apмii.

Бaгaтo видaтних нiмцiв пеpсиlцлo в пoлotl aлiянтiв, Як oт:
мapшaл Геpiнг, ruеф нiмсцькoi poзвiдки Kaльтснбpyннrp' ге.
неpaл-гyбеpнaтop Гaнс фaнк, мiнiсщ Cхoдy Aльфpед Poзeн-
беpг, гснеpaл h/нrцтедт, Kессельplнг, Фaлькенгopн, фoн Мaкен-
зен' .fliтpix фoн Мiльx i сoтнt iн.
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BIЙIIA 3 яПoнIrю

Пiсля скiнчення вiЙни в Евpoпi Bеликoбpитaнiя i CШA
пpистyпилl,l дo oстaтoчногo poзбиття Япoнii. Aнглo-aмеpи-
кaнцi пpoгoЛoсили, щo вoни зa 9 мiсяцiв пepекинyть з Евpoпи
нa.ЦaлекиЙ Cxiд 3 мiльfioнa вoякiв. Пеprшa aМеpиKaнськa аpмiя
B)I(o € в дopoзi нa .[,aлскиЙ Cхiд. Brликoбpитaнiя i Фpанuiя
те)l( пoсилaють тyди кo}|тингенти свoiх вiЙськ.

Бoi з Япoнiсю пoки щo пpoxoдятЬ щr дa-rlrкo вiд ii мa-
тrpикa. Aмepикaнське Летyl{стBo бeзнaстaннo бoмбapлyс Мaтe-
pик Пiвпенноi Япoнii, oсoбливo paltoни Toкio i Haгoi тa летo-
вищa' склaди бензини i фaбpики вoeннoi пpo}rислoвoсти. A
paзo}t з тим aлiянтськa флoтa фзнaстaннo мiнyс всi вихiднi

дopoгt{ з Пiвденнoi Япoнii дo япot{сЬкиx фpoнтiв нa Фiлiппiнaх
i в Гoлляндcькиx Iндiях.

Aмrpикaнськi вiЙськa висaдилися нa oстpoвi oкiнaвa, щo
нaле)t(ить дo гpyпи oстpoвiв Pю-Kю, якi лежaть y вiплaлi 500
км вiд Япoнii пo дopoзi дo остpoвa Фopмoзa. Бoi нa oкiнaвi

дyжr зaвзятi i вrrсе мaЙх<е кiнчaються. oкiнaвa il{а€ дy)ке вa)к.
ливr сTpaтегiчне знaчення, бo дoзвoЛяe cтвoprrти cl,lльну бaзу
дЛЯ }|астyпy нa Япoнiю.

Aвстpaлiliськi вiЙськa BисaДилися нa мaлiм oстpoвi Tapa-
кaн' яKиЙ лr)китЬ бrIизькo oстpoBa Бopнео' зaliнят.oгo япoн-

цями, i тBopиТЬ вигiлнy бaзу Для aтaки Ha Бopнсo.
Krтгallськi вitlська, пpи aктивнill допoмoзi aнглiЙськoгo летун.

ства, зпoбy.lIи в Kитaю пopт Фунay, нaпpoTи oс.Ipoвa tDоpмoзa.
ЧoгирнaлЦятa анг.rIiliськa apмiя в Бipмi в>ке з.Цoбyлa [i стoлицю,
Paнгун, i всде там бoi з poзбитиtvlи япotIсьKими вi,lдiлaми.

.цBA БЛoKи y сBIтoBtЙ пoлlтицl

Poзбиття Hiмеччини вtlтBop}tлo зoвсiм нoBy ситyaцiю в

свiтi, a зoкprма в Евpoпi. Bх<е дoвгo пеpeД зaкiнненllяIr{ вiЙни з

Hiмеччинoю бaгaтo гoвopиЛoся пpo ствopeння opгaнiзaЦii миpy

Й безпеки. якa нr дoпyститЬ пo вибyхy нoвoi вiЙни. Бaгaтo

гaлaсy нapoбили кpимськi пoсТaнoви' якi нiби.тo paз нaзaвждl{

пoгoдl'лt{ сyпеpeвнi iнтеpеси Coвстськoгo Coюзy з iнтеpесaми

Aнrлii i Aмepики. A тим чaсoм пoKaз.UIoся, щo Cтaлiн xoче

зaвoлoдiт}l цiлим свiтoм.
Ha кpимськiЙ кoнфеpенцii пoстанoвиЛи ствopити нoвиЙ

пoльськиfi УPяД' т. зв. TимчaсoвиЙ Уpяд Haцioнaльнoi eднoсти'



якиЙ мaв бyти зaпpou:ениЙ нa кoнфeрнцiю в Caн-фaнц[и]скo.
.l'oвгo пеpсГoвopюBaЛи B цitt спpaвi aмбaсадopи Aнглii Й Aмe-
pики з Moлoтoвoм y Мoсквi, багaтo статеli на цю тrмy пoя-
вилoся y свi.говifi пpесi, бaгaто pазiв пopoзyмiвaлися мiж со-
бoю в цiи спpaвi мiнiстpи зaкopдoнниx спpaв Cовстськoгo
Coюзy, сIIIA i Bеликoi Бpитaнii пеpед кoнфеpeнцiсю i нa кoн-
феpсlluii в Caн-Фpaнц[и]скo, aле Bсr це нi дo чoГo rtc дoвелo.
Coвeти пiд мaскoю зaпpoсиtl нa псpегoBopи зaapcцlтyвaли в
Пoльщi 28 бсpсзня ц.p. lб пoлiтичниx дiячiв: вiце-пpемiеpa нa
кpaЙ Янa Янкoвськoгo' тpьoх мiнiстpiв, пpедсТaвникa PaДи
Haцioнaльнoi eднoстi, кoмaндaнтa б. пAК гeн. oкyлiцЬкoгo'
пpoвЙникiв усiх oпoзицiЙниx демoкpaтичниx паpтitl тa Пrрrк-
Лaдачa. loвгo дolvraгaлися Aнглiя Й Aмеpика вiд Coветськoгo
Coюзу вiдпoвiдi, щo стaЛoсЯ з тиIъ,iи пoлЯкaми. ЩoЙнo нrprз
мiсяць Moлoтoв пpизнaвсЯ' щo всi вotlи аpсIllтoвaнi ii обвину-
вaченi в сaбoтa;<i пpoти чеpвoнoi apмii... Чеpез тс Iдсн i C.геi-
тiнiус зiрвaли пеpегoвopи з Мoлoтoвoм у спpавi Пoльщi нa
кoнфеpенцii в Caн-Фpанrд[и]скo.

Koнфеpенuiя в Caн-Фpaнц[и]cкo, щo пoчaЛaся 25 квi-гня i

нaсaдженIlх Coвrтaми .,ypЯдiв'' Чexoсловaччини i Югoслaвii та
Гpецii. Ha кoнфеpенцiю зaпpotшеHo пpедстaвникiв cтaлiнськиx..уpялiв'' Укpaiнськoi i Бiлopуськoi CCP' бo цьoгo дoмiгся
Cтaлiн нa кpимськiЙ кoнфеpeнцii.

B Aвстpii ствopиЛl{ Coвsти тимчaсoвиfi УPяд без пopoзумiння
l пoвiдoмлення Aнглii Й Aмepики. Tим-тo Aнглiя Й Aмеpикa не
BизIIаJIи тoгo ypЯдy. A Coвsги не xoчуть BпycтитI{ Дo Biдня
алiяrгськoi кoмiсii, якa вже мiсяць чrкar Hе це в l.галii.

B Kpимy пoстaнoBили ..сoюзники'' (Aнглiя, Aмеpикa i сссP)
зaстoсoвув€lти oднoстal,lнy oкупaцillнy пoлiтикy в Hiмeччинi. A
тиlt чaсoм дiЙIдлo дo тoгo, щo в Hiмечнинi бyдyть пoBтвopю-
ванi пpoвiнцioнaльнi уpяД|1i Беpлiн нr бyле центpo}"{ спiльнoгo
yпpaвлiння, a ..сoЮзtlики'' ниu.lкoм rroчинaють Bикopистoвyвaти
нiмцiв для свoei пoлiтики. Koментатop лo}lдol{ськoгo paдi[o]
скaзав зoвоiм Bиpaзнo' щo ..Poсiя пoтвopl{ла в кpaяx, якi е пiд iI

вплt{Boи' пoлiцiЙнi тoтaльнi УPядtц. I{е гpoзить cвiтoвiй бrз.

пецi, i тaке стaнoвище lvtoжe дoвести дo стBoprння дBox блoкiв

в Евpoпi... ' '
ЮгoслaвськиЙ маpшaл Tiтo, зa вкaзiвкaми Cталiнa, пpoвo-

кyс нoвиfi кoнфлiкт, бo хoчс ще пrpeд зaключе}Itlя}'l Мt{py

I{aсильtlo пpилyчити дo ЮгoсЛaвii vaстинy Iтaлii тa Aвстpii.

Бoльrцевики всiма силaми стapaютьсЯ стBopити сoбi силь.

ниЙ блoк дrp)кaв нa Cxoдi Евpoпи i нa Бaлкaнaх. Boни змy-

llIyють пpсз. Чехoслoвaччинll Бeнerцa дoпyстити кoмyнiстiв дo

уpяДу тa згoдитI{ся дo пpl{лyчеl|tlЯ Каpпaтськoi Укpаiни дo
Coвeтськoгo Coюзy. 3 Tiтoм тa oсyбкoю-Мopaвським Cтaлiн

пiдписye дoгoBopи пpo пpyхtбy' Bзa€Ivloдoпoмoгy тa пiслявoеннy

спiвпpaцю, щoб тaким Чиtlolv1 oфiuiЙнo lt{o)i(нa бyл.о кеpyвaти
пoлiтикoю Югoслaвii тa ПoльЩi.

Kpiм тoгo, бoльtцевики зipвaли пaкти нсaгpесii з Япoнieю i

Tyрннинoю для пoлiтичних свoiх спекyляцill тa Е,лЯ зuUrиIIIення
сoбi вiльнoi pyки y l|,to}(ливиx дI{плoмaтичних чи вoснних дiях.

Aнглiя Й Aмсpикa яснo бaчaть' дo чoгo пpямy € Cтaлiн.
Пpезидснт CШA Тpyмен i aнглiЙськiЙ пpемiсp Чеpнiль щopaз
чaстirце пiдкpеслlolоть aнглo-a}lеpикaнсЬKy пpиЯзtlь тa aгpе-
сивнi нaмipи сoветiв. У свoiЙ пpoмoвi l3 тpaвня u. p. Чсpвiль
недвoзнaчнo пiдкpеслив небезпекy з бoкy Coвeтськoгo Coюзy
тa гoтoвiсть Aнглii пpoтистaBитися тiЙ небезпецi.

ФPotIт пoIIЕBoЛЕних HAPoДIB

У ФiltллнЙii нaцioнaльнi кoлa пpoв[a]дять вiдкpитy fi пiд-
пiльнy бopoтьбy пpoти стaлiнсЬких нaМaгaнь збoльrшeвизувaти
Фiнляндiю' B бсprзнi Ц. p. фiнляндськi бoЙoвики здrrvloЛЮвaли
pедaкцiю )кypнaлy .,Koмyнiст'' y Гельсiнкax. opгaнiзaцii нaцio.

нaльнoi мoлoдi зaМaгaзинyвaли збpoю. He звахсaючи нa всi нa.

I{aгaння больцrевикiв, нaцioнaльнi пapтii y Фiнлянпii y вибopax

дo сoЙмy здoбyли бiльц.liсть мiсць.
B фмунi:i' нe звll:кaючи нa всi llамaгaння бoльцrевикiв, теpo-

potr{' сyдoBими пpoцсс:lми, пiдсryпами, змiнoю уpяДУ тoщo злa-

мaти нaцioнальнi iдеi pyмyнiв, нацioнaльнi кoЛa гoстpo пpoти-

ст:lвJIяться oкупalrтaм. 3aлiзнa Гваpпiя i дaлi всде пiппiльнy бо-
poтьбy тa зaклaдa€ пo мiстax свolo сl{Льнy opгaнiзauiЙнy сiткy.

B lOzocлaeil пiдпiльнi opгaнiзaцii сеpбськиx ..четнiкiв'' Mi.

xaЙлoвiчa та xoPвaтськиx ..yстalЦiв'' всдyть бopoтьбy пpoтrt
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пpoбoлыurвицЬкoi пoлiтики Tiтa. Haпaрмнo Tiтo закликaс iх
taJlнrurLlт|a бopoтьбy.

У Пoльщi нaцioнaльнi кoлa бoЙкoтyютЬ стaлiнськlrЙ уpяд
oсyбки-МopaBськoгo тa сaбoтуютЬ t{кBд та нкгб. Пoльськi Ha-
цioнaльнi Cили 3бpoliнi веДyть пiппiльнy i вiпкpиry бopoтьбy
пpoти HoBoгo oкyпaнта.

A пеpeд y визвoльнiЙ бopoтьбi пottевoлеtlих нapo.uiв всДе
YKPAIITA.

Xай л<uaе i мozуmнi€ npomuбoльuuевuцьtсuti
фpoнm бopomьбu вciх кpаi.в i наpoОiв!

Пpovumaf, IсуpItaJ|
i dаii Оpуzoвi cвo''у npoнumаmu !

ЧIITAЧУ !

Пaм'ятaй, щo в у}roвинaх кprrвaвoi oxyпацii стaлiнсьxo-
бoльurевицьких iнпеpiялiстiв тiльхн yкpaiнськa пiдпiльнa
гaзетa несе Toбi слoвo пpaBди.

Пaи'ятaй, rцo тiльки вoна вiдДзеpкaлю€ усro велиv i ге.
poiзи нацiorraJlьHo.визвoльнoi бopoтъби укpaiнськoгo llаpo}щу.

Пам,ятafi, uдo вoнa вкaзy€ Toбi сдинo вiprlиli шrЛях дo
пеpr}|oги iдеi укpаТllськoi деplсaвнoi самoстiЙнoсти й сo-
бopнoсти.

Torrу нитаЙ iT увarr<нo' }rе paз' a кiлькa pазiв, вaжЛlt.
вiшli думки зeписyЙ, дiлися lttl}|и 3 свoiми дpyзя}'lr.

Hе зaбувall, ulo пiДпiльнa гaзетa кorЦтy€ бaгатo пpaцi
склaдaзiв, пpyкapiв тa наpа)ку€ нa багатo небезпек poзпoв.
сюд}|ика.

Toну не нищ укpаiнськoТ пiдпiльнoi гaзети' збеpiгай Тi
пеpед oкyПeнтoм' пepедавafi з хATи B хATУ' з РУк B
PУки' Ilбаfi, uд6s якнайбiльlше лloдеЙ iT читалo.

Tим спpиятиtttеut у нашiЙ бopoтьбi!

3 лpyкapнi
Укpаrноькoi Пoвстaннoi фмiT

l5
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,, Povstanеts,,, (.. An Insurgеnt'' ),
nos.5-6, April-Mау 1945

Thе issue is oрпed with lhе аpрal of Tшas Chuprynka, а сhief.сommaпder of
the (JPA' to tlre sоldiев аnd offiсеrs of lhе UPA regarding the сompletе dеfeatе of
Hitleг Gеrmany.

The aпiсle entillеd ..Pеtlyurа aлd Кonovа!еts - Two Famous Names .. is a pub.
liсation iп mеmory of two outstaлding fighrers tor thе indeрndеnсе of Ukainе.

Ptlеtry in this issuе is represeпted by the poеm of tvan Frалko ..My Pеople'' aлd
by tеxts of two insurgеnl songs.

Thе aпiсle by М.Dmytrеnko oullines thе tradilions of thе Ukrainian aгmed
strugglе.

Thе aniсlе sighnеd by M.К. .,oп thе мilitаfy Disсip|iпe'' is dеvotеd to vагious
аspeсts of tгainiпg thе сoпsсious disсipliпе in troops.

Rubгiс ..We'rе Dеfeating lnvaders iп Ukaiпе (From the Aсtioпs of the UPA)'.
сonиins informаlion aЬout lhе bшtlеs of iпsuгgent delасhments against NKVD troops
in vaгious rеgions of stалislav, L'viv and TеmopiI' oЬlаsts from Januшy to Fеbruaгy
1945.

Rubriс entitlеd ..Politiсal Reviеw'' сonsisls of thrеe srсlioпs: ..Mililаry Dеfеat
алd Capilulаtioп of Gеrmаnу,', ..Thе War Againsl Jаpan'' aпd ..Two Bloсks !n World
Politiсs''.

Thе issuе is еndеd wilh rubriс ..Thе Front оf Епslаvеd Peoplеs'.; it lells аbout
aлti.Bolshеvik dislurЬanсеs iп Fiпlалd. Romаnia, Yugos|аvia and Polaпd.

)&pairrсъkuй
nePeцъ

Ciють, зpивaютЬ' мeл|oтЬ
тa вopoгiв пepнaть

yкPAlHсЬкl пoвстAHцl

19t13-1945



Гett, нулo эtc 6уdелo clсiяпцcь|
Xаfi, nлalуть нaшl copoеu|

ciroть, epr!r.oтD' rrGл.oт} т. Eopor.з
пGDч.ть

уlt  Pr lнcьl l l  пoвcтA l t  ц l

Гeй, tцмo ж буОeмo cмiяmuсь!
Xай nлavуmь наuli oopozu!

ч. l .
Листoпaд

1943

в сссP

Aнi хлiба' }|l свинl,

Tiльки Cтшliш нa стiнi.

nePeцъ

B.,HoвiЙ
€вpoпi''

Hема хлiба, нi свинi,
A с Гiтлеp liа стiнi.

УkPairrсъkurl

Clють, зpивaють' мeлloть
тa вopoгlв пepчaть

yкPAIнсЬкl пoBстAнцl
ч. l.

Лroтoлeд
1943"

в сссP
B CaмoстiЙнiЙ

Укpaiнi

Caлo Й xpiн ,lo нЬor.o €,
€ кoрва, xrliб, земля!
l дoвкoла все мo€'
Й на стiнi в пopтртi - я!

B 
'Hoвif i  

€ вpoпl" B CаuoстiЙнlп yкpt lн l

Her:r х:i6n, вi сrrпl,
A с Гiтlеp llr сt|ri'

r1шi х.r i6r, нi сnrrв|..l.t;tLrc Cтa:lir ца отiшi.
Cn.ro il rpiu to пt,oгo .l
Ci цoDorr. rriб, rel.rrl
L roiso-rп oсc цoo
Й вr стiвl l дopтPзтi - rl
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сAoBo МA€
yкPAIHсЬКиЙ пЕPЕtIь

oвгo я l'tipкyвaв, як BPяryвaти нaшy слaвнy Biтнизнy
Укpaiнy вiд вoвчoi пaщrки гiтлсpiвськиx гoлoпyзиx i
неIra)кepЛивиx вoЛoцЮг тa стaлiнськиx зaдpипaниx i
боpoбyляхaми бpеxнi oбвiшaниx скaжc}lиx псюг. .[y-

мaв я дoвгo, aлe дiяти бyдy u.lвидкo, бo дивитися нa безпo-
PaДнiс.гь Haшиx Tюxтiiв менi врu.Iтi-PeшJт стaлo бpидкo.

Toмy пеpед всiм свiтoм свoе i всьoгo Koша Пеpнинoгo pi-
шсння чеснo oб'являю i сBoЮ декляpaцiю, нa тpи зaпopiзькi
apтиKyJIи poздiляю:

AP.ukyл I
Ta хaй знають yсi люди нa землi, всi бoги нa нсбi,
всi vopти в псклi, yсе )t(иsr Й меpтве, стapе Й
}rаJIe' сильнe i нсмiчнe, все тr' щo здиxae' щo нa
свiт iв iчне,щo я'  пЕPЕцЬ yКPAIнсЬ-
K|4vI, BсIМ пЕPцЯM пЕPЕцЬ I
3AПoPlзЬKoгo пЕPця CиH'
Мy:tсицькoю Укpaiнськoю Mилoстю з yкpаiнськoi
землi зpo.Цх<ениЙ, пiдпеpнyвaння yкpaiнськoгo
боpщy пpизнaчениЙ' велtlкoю силoю i мoгyтнiстю
oбларваниЙ, щe в дaBI{нинy чyмак:ll't}t Як стpяlllнa

бикiв-вoлiв кpyтopoгих пiдгaняючa силa вх(ивaниA, cxoxсy вiд
сьoгoднi мix< люди i ,  нaсaмперд, ГoPЕ вЕЛ и K Е в I д
МЕнв всlМ TЮxтIяМ гPЕЧKoсIяМ Бу.цЕ.

Усяк, xтo плaче' скиглtlть' пpoситЬ' yсяк, xтo злoдюгaм
xлiб свiЙ зaдаpмa винoситЬ, yсяк xTo свoю пoтилицю y злoстi
вeликif, чyxa' хтo бpеxyнiв i шapлaтaнiв, poзвiсивlllи вyxa'
слyхa' хтo чекa€ пpи беprзi }lopя пoгoди' xтo зa oвечoЮ
tшкypoю не бaчить вoвчoi пopoди' хТo, як зa€ць' нa свoiЙ зем-
лi xtивoтie, xтo' Як пес лЯгaBиЙ' пepсд вopoгoм млiе, хтo в
paбствo вiддaе свoix дi.гoчoк piдниx, хтo вopoгaм пpoдae бpaтiв
свoix piдних, yсяк, кoмy кaт безбopoннo лiпить нa лoбi гyлi,
xтo зa пpaцю тяжкy пoкipнo глитa€ дyлi, yсЯк, хтo нa псчi
любить в чaс цеЙ лех(aти' xтo нoсa бoiться висyrryт}l з хaтиt
yсяк' xтo' як вiл, як хyлoбa, сaм в яpмo сBoю цIию сaд)кaе,
xтo y вopoга милoстинi слiзнo благaе' - вiд мeнe пotцaди неxaЙ
нe чекa€.

Taких Людцiв lrещaднo дoвбнею Лyпитимy' нa глyм
пiдiЙмaтимy, з пенi ле:кнiв згaнятIt}ly. Bсю силy i iд-
кicть пеpvинy iм кyли тpебa впиxaтиv|У, aбИ сyнi дiтll
xaпaли сoкири' poгaнi, вилa Й pyблi, дишlлi, люtшнi,

нoхсi i дyбoвi пaлицi шo пiд pyKи пoпirлo, бo пopa зa дap}roiдiв
RЗятv|cЯ сaме нaстaJla. Пoxсенy всiх нa бiЙ зa вoЛЮ' зе}'лю,
влaдУ i  славy'  зa BЕлиKy укPAIнсЬKУ CAМoс-
TIЙнy сoБoPнy IIЕPхAвy.

AP*ukyлII
A щЕ Я, пЕPЕцЬ yKPAIHсЬKиЙ,

всIМ пЕPцяМ пЕPЕцЬ I зAпoPIзЬKoгo
пЕPця си}I '  нA BвЕсЬ сBIт '

ЯK спPAB)(нtЙ КoзAK,
зAяBЛЯЮ:

Tи, псявipo нiмецькa, вoшo apiЙськa' гaдюкo
rroвo€BpoпеЙськa' т}| нopДiЙськoгo бaлaгarry
€внyх чеpвиниЙ, Haпoлеoн сoпливиfi' скaже.
нa нaцioнaл-сoцiaлiстичнa сoва' без двадцяти
клепoк oслячa гoлoвal бoxtевiльниЙ дикyн,
бyндючнии гaвкytl' ти - кpoвo)кеpниЙ бaндю-

гa, нахaбниЙ злoдюга, I{a весь свiт смеpДюvиfi тxip, зi всix
звipiв звip, сaмoгo сaтal{и блaзeнь i бpaт, - oдеp]киIII oд мeнe
слolrЯчy пopuiю пepчинy' щoб дoбiг без персядки alt( y пeклo
нaзaд, сyвиЙ синy.

Tи, A.Цoльф Гiтлеp, фюpеp тyпoгoлoвl{x гepманцiв, зHaних
з iстopii гoлoдpaнцiв, нaЙвибpaнiшиx скoтiв, бiля бaбськoi
спiдницi cлaвних лицaPiв, нeмoвлят xopoбpиx Дyulителiв, вiд
с.Ula' мaслa i ясць визвoЛителю, знaЙ:

Hе бaчити тoбi Укpаiни, як свoiх вJIaсних дiтеfi. Tiкaтимeш
ти з }Iaшoi землi, аxс фюpеpенчaтиIr{е. Tебе i твoю )кoвтopory
opдy дo нoги виб'емo, пo свiтy poзвiсмo, бo з дiдa пpaлiпa
вoвкiв бити вмieмo. Кoшryвaлa нaшa зе}tля i не тaкoгo г}loю'
як твoi жиpнoтiлi пaскyди paзoм з тoбою. Toж на.ryвaЙся,
кaтЮгo, i зaнaЙ: нa мoгиЛax вaшиx для себе збrрмo бaгaтиЙ
Bpo)r€и.
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APmukyл III
l  ЩЕ я, пЕPЕцЬ yKPAIHсЬкиЙ,

всlM пЕPЦяМ пЕPЕцЬ I 3AпoPI3ЬKoГo
пЕPця сиFl '  tIA ввЕсЬ сBIT'

яK спPAв>кнlЙ Ko3AK,
Пo-тPЕTl зAяBЛЯЮ:

CлуxaЙ ти. кpемлiвськиx льoxiв безxвoста кpисa'
кpиBoнoгa oчмaнa, нещaснoi матеpi pябllfll вилyпoK,
пoкl{дьoк з кaвкaзькиx гip' тифлiськиЙ злoдЮгo,
бaкинськиЙ бaндюгo, яничap гpyзинськиЙ, t.,tyчи-
тель Укpаiни, кaт Бiлopyсii, пpиurиЙ кoбилi-xвiст в
Poсii ' нyмa в Узбеччинi, зapaзa в Kaзaхстaнi, кo.
poстa в Тa[д]х<икii, бaфoс в Apменii, пoтвopa в
Фiнлaндii, мiжнаpo.Цня брхливa IIIЛЮxa' вyсaтиЙ
poзпpoкЛЯтиЙ бoг, кpиваBrrЙ дrспoт' тиpaн' спpas-
lкнiсiнькиЙ шoлyДивиЙ бapaн, нсдовчсниЙ семi-
нapис'г l 8 пpoJIе.Iapськoмy зaдy дBoxl'{етpoBиlt

гJlисг. Ти, Cтaлiн Йoсип, .гo,tl i веpнеtшся нa Укpaiнy, кoли y
твoiх вypкaганських пpихвoс.гнiв сoбaчi хвoсти виpостyтЬ, a в
тебс сaмoгo oнi poгoм з лoба пoлiзyть. Тебе ми paдo пpиBi-
.гarl,to i oбox, paзo}i з твoiм мoлoнним бpaтoм Гi.глеpом, нa
однiЙ гiллячцi 3a шию пoчiпляемо.

Tк дyмaсш, щo }|и зaбyли пpo гoЛoд y 33-мy poui, пpo
Бiлoмop-кaнaли, пpo Cахaлiни i бiлих ведMедiв, щo тaрr нaс
)кивцем iли, пpo кoJIек.гивt|, iнпyстpiалiзaцii, стaxaнoвЩинy i
..сoцiaлiст.иннi нopми'', пpo тюplvlи' Лагеpи, енкaведистськi
..забoти'' i ,.зaмoxtне'', ..веселе'' нaше )киття.

Ha сyrui, в пoвiтpi. нa вoдi i пiд вoдoю бyлемo бttтlася,
лютrtЙ виpoдoк, з тoбoю. Побaчимo, якttll з тебе xopoбptц|'l лtl-
Цap i чи зумieш ти гoли}r зaлoм укpaiнськoгo iжaка вбити.

Hi )кaлЮ, нi  пoщaди не x(дlть BlДl
меHr i  всьoгo Kоrцa Пepниl{oгo'  iмпеpia-
л i с т и ч н i г ад t. l .  Пoгpoз вaшиx небoiмoся, плю€ lvlo нa

них i смieмocя, Bн пoки щo yДвox биЙтеcя' a му| скopo дo вас,

тaK як трбa. вiзьмемoся. A пoки нaстaнr тoЙ всселиЙ нaс,
пoцiлуttте oн кyДи нaс!

3a yxвa;loю oДtloстaинoЮ BсЬoгo Koшa Пеpнllнoгo Гнiздa
oсинoгo нaд цiсю дrкляpaцiсю сa},t Bлaснoрyннo пiдписyюсь:

Бчpoбimmя B koniнmepнi

.Ц i м i т p o в: Toвapишy МaнуiльськиЙ, знаЙrцЛи вжс
poбoтy?

М a н y i  л ь с ь к и Й: Ta пoки щo )киBy з мопpiвськиx
внескiв. A ви?

II iм iт p o B: Я теж дoiдaЮ мi;кнapoлниЙ pевoлюui it .
ниЙ фoнп.

М а н y i л ьс ь к и Й : A щo пoтiм бyле?
Il i м i т p o в : Мoзoлистии пpoЛетapськt{tl сyд.

Чaсmka nPaBgu

П е p ш и Й п p o ле тap : A тaKи пpaBдy писaЛи' lцo пpи
кoмyнiзмi нiхтo нiчoгo не poбитиме.

.Цp y r и Й п poЛ ета p: A з чoгo це виднo?
П e p ш н Й пp o л r т a p : Ta ось не всTигли пoбyДyвa.ги

сoцiaлiзм в oднiЙ кpaiнi, a вжс ввесь кoмiнтrpн Лиlцився бсз
poбoти.

C,ryruнuo BuсrroBok
Paf i  xс кo м iс ap Ук pai  н и Ko х : ,[opoгиЙ Фюрp!

Питaють yкpaiнцi, чoгo це ти, BизвoлителЮ, все вt{вoзишI, a
yкpaiнськoгo псpцю нe xoчецr?
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JI,ядькo lван прpyбyeться дo вoлi

./ 
i i 

' 
л e p: tli! нi! Cпaси гoспoди! Я пepець iм зaлишraю!

К o x: Hy, тoдi вoни сaмi, нa цеЙ paз спpaвдi дoбpoвiльнo i
з oхoтoю' ..дaдyть'' I{aIr{ пеpцю.

ПomirдuB

C т a л i н : 3вiдки нa Укpaiнi вilяBся цеЙ пaскyдниlt i пекyниЙ
..Укpaiнськиfi псрЦь''? Aдя<е ми ..ПерЦь'' rвaкyювaлlи?

K o p н i Й v y к : Ta тo, тoвapиIlly тary нapoпiв, i не пеpець
бyв, бo кoЛи ми }Iим дeсь вaм теpли, тo вoнo бyлo i не бiль, a
тaк _ oднa пpиемнiсть.ТoЙ ..пеpець'' нarui aгpoнoми спецiяльнo
для BaцIoгo B)киткy винaЙrшли. A цеfi, звиняЙтr, спpaвxснiЙ,
yкpaiнськиЙ, тoгo Й пrчr' щo aж з нoсa юrшкa тенс.Tеpпiть.

Гiora сkueдumь

fiaвнi 
..yпpaвитeлi'' tlсдaвнo нaПИcaлп cьoa 274 звеpнeння дo

нaцIих дядькiв i тiтoк' Пiдписaли Йoгo тpи гoЛoви: те)I( yк-
paiнець Гpенyхa, мoскoвсьKиЙ зaдoлiз з Мeтiлoпoля _ Kop-
нiець, a Тaкo)l( пpиклaлa свoЮ pyкy tr{oскoвськa oДyтЛoвaтa
мopдa, сopaтник бaтюrцки Cтaлiнa в гaлyзi yкpaiнськoi пrue-
ницi _ тoвapiщ Хpушoв. Звеpнення як зBrpнrння. 3 yсiмa бiль-
tIIoвицЬкими oчеI{яrlrа},tи' зayпoкoЙними тa ypaздpaвiями. Пiз-
нaти тaкo)t( нeмiчне пеPo сизpaнськoгo гaзетapя' якиЙ гyстo
пoсiяв тaм мoскoвськиЙ мoвниЙ кукiль.

Мoскoвськa тyпopиЛа }'topдa мaнi:киться, xoвa€ зa спину
нoл<a' ruкipить гнилi, пенькувaтi зyби i ..бaiть'': ..Дopoгi бpaти
i сестpи!''

.Ц,ядьки нaцtи з тiткaми oглядaЮться нa всi бoки, нaмa-
гaЮчI{сЬ бaгнyти, дo кoгo це п}lеться. Mo:ке цe сЛoвo дo
теpнoпiльськI{x селян, якиx щe I{е встt{гли неpвoнi песигoлoвцi
вllвезтI{ дo Кaзaxстaнy? A мoже дo дoнбaсiвськиx зaбiЙникiв з
шaxт}l .,Мapiя''? Taм не зaкiнчили свoеi poбoти виiзнi cуДИ, a
кoнoгoнI{ не дoсидiли стpoкy в iзoлятopax. Cкaзaти б, дo
львiвськкх стyДентiв гoвopятЬ. Taк стyДентiв перстpiлялo
нKвД ще l94l poкy. Ha бpaтськiЙ мoгилi y Львoвi (тaм ле-
:кlггь б40 мyненикiв) ще дoщi I|е змttли пpoкляття.Мoхe дo
неpнiгiвських кoлгoспIll{кlв мopгaють?..Taк ix немa дoмa. oднi
вiд бiлих всдмедiв не Brpнyлись, дpyгi з бiльtцoвицьких тЮpеt*t
гcЛoсy нr пoдaЮть, a тpетi пitцли Дo yкpaiнськиx пoвстaнцiв''.BсIa€ иoI o paидy}tнa Бaтькiвщинa
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Aлe мoскoвськa oд)rтлoвaтa мopдa знaЙ pене. Cкиглить, виe
гieнa. Г}кa€, Щoб внглядaлн ii, хлiбoм - сiллю виЙшли зyс-
тpiнaти.oдне слoвo: _..Пoмaгafiте! I xafi живс нaш бaтькo, нaIrr
бpaт, нarш свaт' нaцIe сoнце' gаlll ц!gaц5, - тoвapiщ Cтaлiн''.

- Гoв! - скOt(e ryт пoдiлъськиЙ тpaктopист. A пернитaЙте
щe paз. Мo)се, Bo}Iи щoсЬ нoвe oбiцяють' мoжe' цIеpстЬ зa
сильIlo злннялa?

!e тaм! Мoскoвськa гieнa вoлaе, щo yкpaiнськиЙ нapoд'
мoвляв ..пiзнaв спpaвх(не щастя, спpaB)r.(ню свoбoдy i нaцio.
нaльнy незaле:rснiсть y вrЛикoмy Coюзi Pa,цянськиx Coцiaлiс=
тичних Prспyблiк''.

Як нa дoлoнi. To;с тo € щo згaдyвaти. Bиxoдить' щo масoва
piзaнинa няrtrиx людell - це paЙ. Щo численнi свilкi мoгIlли пo
Укpaiнi _ це скaфи бiльrцoвицькoгo пalryвaння. [I{o 2000 poз-
стpiляниx y лyцЬкy _ цr си}rвoлiнниЙ пoлapyнoк незaЛе:кнoстi
вiд мoскoвськиx виpo,Цiв. A 863 зaмopдoв.rrrих )кrpтв в Умaнi _
тaкoж виxoдитЬ щaстя? A мo:ttе, трбa ввалсaти нrпoвтopнoю
свoбoдoю l}taсoве вивезення yкpaiнцiв y xoЛoдниlt Cибip?
Мox<e, мoскoвськi Дуtuoгyби дyмaютъ' Щo opгaнiзoBaюnЙ нИv|п
мop в 32_33 poцi був длЯ нaс poзкourуванням?

Мoхсе' для бiльцroвицЬких пoнoхoвщикiв це щaстя. Aле
ми, yкpaiнськi пoвстaнцi , кaжемo:

.. _ Ми цьoгo paю rtr xoчемo. Ми бyпемo битись пpoти
бiльrцoвицьких вiцrатслiв тaк самo як i пpoти нiмецьклx.

Хаfi не мpiють vepвoнi кaiни щo ix вивезе кopoстявиli кo-
шик aгiтaцii. Минyли тi чaси. [yже бaгaтo yкpaiнськиli нapoд
пpoЛив кpoви' Щoб Йoгo вдaЛ(юя i нa цеЙ paз olшyкaти. He бyпе
вiн мiняти нiмецьких тopтyp нa Мoскoвськi. Ho бyлс мiняти
нiмetдьких вивoзiв нa сибipськy виселкy. Гpaбyе Укpaiнy Беp-
лiн - гpaбye Й Мoсквa. oднi хoчyть нaс геpмaнiзyвaти, дpyгi
pyсифiкувaти. Кoли б пoвiц:ав з oднoгo бoкy хtоpлки Poзeн-
беpгa' Koxa i Bеxтсpa, a з Дpyгoгo Kaгaнoвичa, Пoстиrшевa з
Хpyuloвим - тo oднi дpyгtiх нr пеpовax<или б.

Мoскoвськi сoкиpники мyсятЬ пpизнaтисЬ, Iцo yхе б;lизькo
Двoх poкiв lснують нa Укpaiнi ..oзбpoенl нaцloнaлiстиннl фop-
}tyвa}r}tя''. Пpo цс сoкиp}lики дoвlдaЛисЬ не з листiBoк. Haшl
пoвстaнцi з}lицlилI{ чимaлo мoскoвсЬких бaнд, якl нс бopoлися
з нiмцями, a гpaбyвaли yкpaiнськl сeлa, стplляли yкpаiнськy
lнтелiгенцiю, }raцЬкoвyвaли нiмцiв lra }'r'p}Iе llаселrння тa ЛИ-
гaлися з ЛяцЬкllми Hедoбиткaми.

Мocкoвськi гopЛoхвaти гaBкaють пpo сдиниЙ фpoнт. Taк
слухaЙтe всi, xтo ще з-пiд нaгaнa сЛy)i(итЬ Kpемлевi, хтo щo
гpизе мoскoвськi paтицi. CлyxaЙтe всi, y кoгo ще не вбили
ч)гггя дo свoгo piднoгo нapoдy.

Ми, yкpaiнськi пoвстaнцi' з yсiм свoiм нapoдoм, з yсiмa
зaкoвaним}t нapoдaми бyдемo битись пpoти мocкoBсЬких oкy.
пaнтiв. Ми пiдемo paзo}t з бiлopyсaми _ зa сaрtoстiЙнy Бiлo-
pyсiю. Ми пiдемo Paзoм з нapoдaми Kавкaзy, дr вжe неpвoнi
зapiзяки oгoЛ(rcилI{ нaдзвичaЙниЙ стaн. Ми пiдeмo paзoм 3
кa3aхaми, yзбекaми, тypкtr,tенaми, татapaмI{.

Пiдемo з yсiм .Цaлеким Cxoдoм, з yсiмa тим!r нapoдaмl'l, яil
20 лiт вoлoчили lvroскoвськi кaЙдaни. I це бyдо спiлЬнIrll, €ди-
ниfi фpoнт. I цсfi фрoнт випyстить тeльбyхи i випyстить дyх
мoскoвськifi гirнi.

Пoвсmанець AHIIPЙ БУPЛAЙ

Ha ,tregkolrriсii

Лiкap:3лopoв?
П a ц i € н Т: Ta я хс нaчс зi всiмa здopoвaвся?
Л i к a p: l]ypень! Cеpuе бoлить?
П a ц i e н т: Ta зapaз нi. a як згaдaю, щo зaBтpa в

Геpмaнiю, _ кpoв'Ю зaхЛинa€ться, бoлить.
Л i к a p: Гм. Hа urлyнoк не xвopiете?
П a ц i r н т: Ta сьoгoднi нi' a oт в Геpмaнii нaпевнo

xвopiтllмy.
Л i к a p : Tе-е-ек. Ha щo хсaлiетесь?
П a ц i €  t l т : Ha.,геp-манiю''.
Л i к a p : Пiu:oв геть! ХвopиЙ! 3aпицliть _..iдioт' '.

сBшri ЦofuBPoneЁсъkoi Paсu
М i н я Й л o : ..Чи нrмa€ в Baс, дядьку, caлa?
II я д ь к o : ..Hoвa €вpoпa'' все забpaлa.
М i н я lt л o : Ta, мorке, в кoгoсь e ще свинi?
Д я д ь к o : Тa с-тaкi, щo с €шo беpyть з скpинi.
M r н я fi л o. Я щocь не чyв пpo цЮ нoвy пopoдy. Як звуть-

ся i де ви iх нaбpaли?
Д я д ь к o : Ta зByться..нiмцi''' a бpaть ми ix нiде lre бpzшll,

яopти сaмi сюди ix пpитаск:ши.
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B Уkpaiнy я хoguB
(Ha мomuB: "Pa3 BgoBuцю я лloбuB,,)

B Укpaiнy Я xoдиB,
Бутеp, tшпек i aЙеp iв.
Бpaв я xtитo i пllIеrrицЮ,
Бpaв свинеЙ, кypеЙ, телицi'
Бpaв я грeчкy, бpaв я мaк,
oсь вoнo як!

Бpaвяцyкopiмaxopкy,
Пoпивaв я сaмoгoнкy'
Бpав я lv1oлoдЬ нa poбory,
B геттaх piзaв я жиДoтy.
.[oбpе бyлo x<ити тaк!
oсь вoнo як!

C т а p o с т a - цJ к y p rr и к : Чи vyли ви, пaне сeкpетapю'
щo якиЙсь нoвиЙ .,Пеpець'' пoявився. щo вoнo зa знак?

C e к p e т a p : Чyв, пaне стapoстo. I тo, скax<y вам, пopoдa
3 нaцIoгo гopoдa, знar кoмy i де тpебa'Iraпrpти. Taк щo xсдiть,
пaнe стapoстo, вiд тoгo ..Пеpuю'' смrpти, бo тot"ly, хтo вдaчy
мae пiдлy i xил<y, вoгIlю вiД ..Пеpцю'' i всi сoбaки нe зaли)кyтЬ.

Кa*ymь
A Гiтлеp спить' кaжyть, A xлoпцi, кaя(yтЬ,
A Гiтлеp спитЬ' кiDкyть, Cмiються, кaжуть,
$итa везyтЬ' кzDкyть' Iз ньoгo, кDt(yть'
Йoмy дaють' кaжyть' 3 дypнoгo, кa)кyть,
Житaми, кaжyть' Хлiб - свiхtиЙ, кax(yть,
ГoДyс, кaжyтЬ' Iотимyть, кax(yть'
Hiмory, кaжутЬ' Haшi люди, кОкутЬ,
гидoтy, кaх(yтЬ. A нe пpиблyпи' ка)l(yтЬ.

Aле тii укpaiнцi
Hе схoтiли теpпiть нiмцiв,
Bзяли бoмби i нaгaни,
Пoц.lилися в пapтизaI{и,
TaЙзaсiлиyлiсах.
oсь вoнo як!

oЙ тепеp я кpичaти}ly
Ta Й нa весь свiт гyкaтиMy:
..Hе чiпaЙтe Укpaiни,
Бo xто пpиЙдe сюди - згине'
Бo пoвстaнцi б'ють щo стpaх!''
oсь вoнo як!

Haorrrrut gokaз

KoМAIIдиP Дo
сTPIЛЬЦЯ: Бер-
xiть, дpyхtс' IIильнo цЬo.
гo здoPoв€нl{oгo Й глaдкo-

гo ляндвipтa. Ми цe стеp-
вo зaкoнсrpвyемo i зд€lмo B
пalloптикyм нa дoкaз' як
нiмф .,визвo лял|4'' Укpai-

нy з хлiбa, сaJla' мaслa тa
яeць.

ПoPoga 3 rraruoeo eoPoga

Пiorя npo Cmarriнa
(Нa,ь'omuB:

,,o|J, xogl1Aa giBчuI,a бepi>I<ko,n,,)

Хoдить, хoдиТЬ бaтькo Cтaлiн беpiхскoм, бepiхскoм,
Пiдгaняе Укpaiнy бaтixскoм.

Iди, iди Укpaiнo, в Koмyнy, в кoмyнy.
Biддам тебе мoскaлeвi pyлoмy.

Бyпе тебе мoскaль pуДt|у| нayчaтЬ' нayчaть'
Як в кoлгoспax нa paдвлaдy пpaцюBaть.

Пpaцюfi, дyPню' y кoлгoспi нoчi Й днi, нoчi Й днi,
A вiн тoбi пoРaxye тPyдoднi.

3aгpaи сoбi з гoлoдy нa дyдy, нa дyдy'
Зaбyпь свo€ гopeнЬкo тa бiдy.

Чи ти гoлиЙ, чи гoлoдниЙ, тo спiвaй, тo спiвafi,
Bеликoгo Cтaлiнa звеличafi .

oЙ' теpпiли тa спiвали 20 лiт,20 лiт,
ofi, ylке ж вaм PaЙ сoв€цЬкиЙ yсiм бPид.

oЙ, як cтaJrи кoмyнiстiв пpoгaнять' пPoгaнять'
Ta ix бaтькa Cтaлiнa пpoклиHaть.

A бoдaЙ ти Cтaлiнe, не дixtдав, не дi:кдaв,
Щoб ти нaIшy Укpaiнy згpaбyвaв.
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oil, цelt тoбi, Cтaлiнe' нe мннe' не мннe'
Harш пoвстaнець тoбi бoки ще нaмнe.

Бyде тoбi гopо - Лиxo тa пeчa,Iь' тa пeчaJIь'
B Укpaiнy вжe не веpнеться мoскaль!

Мapш noBсmaнцiв
(ХGpm нa мomuB,Hy i Щo *, яk npuЙgemьcя умepmu,,)

oЙ, нeлегкa дopoгa Дo вoлi,
ГeЙ, кpiзь бypю, гpoзy i ryмaн
B бiЙ всде нaс' гoлoдниx i гoлпх,
3aвзятпЙ наtn дpyг - oтaман.

(2 p.)
A rцтaни в Ilьoгo _ лaткa нa лaтцi
I вдесятеpo гiprшиЙ пiдя<aк,
ГсЙ, нa тr prвoлюцiя, бpатф,
Хoч i гoлиЙ' тaк спpaвжнiЙ кoзак.

(2 p.)
Hy, a хтo тaм кoмaнди не слyxaв?
Хтo нa вoц]aх згaняr всю лють?
Мyсить бyти yсмituкa пo Byxa,
ХaЙ вoлaми киrЦки тaм prвyтЬ.

(2 p.)
У нaс вдaчa всссЛa, зaRзятa'
I пскoльних нr стpaцrнo вoгнiв'
Бo нiчoгo y бoю втpaнaти,
oкpiм Лaтaних pвaних rштaнiв.

(2 p.)
To ж впepсд' r.oлс пJIемя opЛине,
Зa Bкpaiну, oбiдpaниЙ кpaЙ.
Ми л<ивими tlс схиЛимo спини'
A пoмpемo - тaк пpoсТo y pali.

(2 p.)
oЙ, нe Лсгкa дopoгa дo вoлi:
ГеЙ, кpiзь буpю, гpoзy i тyмaн
B бiЙ всде нaс' гoлollниx i l.o-llих,
Зaвзятвlt нaцI дpyг - oТaМa}r.

(2 p. l

PoSkorumyBaB
H i м с ц к и Й з а д o Л и з: Tьxy. Щoсь вiдпaдaе в Мeнс

oхoT.a нil'tцЯМ oтarvt - o лиз:lти: М€Lлo .гoгo' щo пoкiliничкoм звiдти.
тьxy. тxне' тaк цlе tl язнкa пrче тaмl нiби всi чopти в ньoгo
кiгтями вчепилися. Tьxy! Hс lн:Ц(ll.lс як пaнoвi кoмiсapoвi вхсе
xтoсь. гьxy. пiп xвoстolt' тoгo... Tьxy!.'. Пoпеpvив.

Як пpoгpaeмo вiЙну,
-..yнзеp гoт'' мilr нaми:
Блиснемo пятaМи.
A тепеp, щo yздpt{lll'
To тaщи дo PaЙxy.
_ Ми x щe зaгopa}'и.

Bopot<iвttя no-ykPaiнсъko,try

Гim,repiBсъke сoдo

ГеЙ нyмo, нiмцi, дo бpoi'
Pafiх oбоpoняти,
Бo Й тaк пoпaдaти!
oЙ, чи пa}I' чи пpoпaв. _

llвiчi нe вмrrpaтиl
ГеЙ, нyмo дo бpoi!

Пovyв Гiтлеp, щo бaбa Пaлaxскa - lla всe сoЛo вopoжкa.
ПpихoДить:

Г i т л е p: - Пoвopoxсiть, бaбо, тiльки пpaвду чистy
скaхсiть. Чи пoбaву я ще paз всю Укpaiнy, ЛoнДoн, Kaвкaз, 'lи
побaнy?

Б aбa П aл a ж к a:_Пoбaчиш' синoчку, згоpiвби ти.
пoбaчиrш: i всю Укpаiнy, i ЛонДoн пoбaчиц:. i Kaвкaз пoбачиrц.
тi.llьки Беpлiнy бiльtцо не пoбачиrш.

oсirrнiй lvromuв
19a3 poky

Бaтькo з синoМ зaпoпaд-
Лl{вo ГoтyloтьсЯ дo зуст-
piнi москoвських ..oсвoбo-

дiтелеli'''

Cелo Hепoяьляllся
)Kи rolrиpськoi oблаc l l.
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КoдoдuЁku
Cидить Cтaлiн в кoмиtцi,
Гiтлеp y бoлoтi.
II{o poбили кypкyляt-{ -
To poблять бiднoтi

Xop : Пpaэuльнo, пpaвильнo,

Cтaлiн гpae нa гapмoцIKy
Гiтлеp сaдить piпaкa.
Iloxилaся Укpaiнa -
Пo стo гpaм нa iдака.

Xop: r1paвuльнo'..

.[,есь скy.ra Bеpxoвнa Paдa
3a вкpaiнськи}rи мaкo}t'
3а cтaxaнoвськиI}t пpимipoм
TiкaЙ, Гiтлеp, pакoм!

Xop: TIpaвпльtlo...

Cидить Гiтлеp нa гopllJкy,
Coпе, бiдниЙ, дметься,
Укpaiнa вxе в мiIшкy,
Ta мiшoк тoЙ pBeтЬся.

Xop: Пpaьпльнo...

Б'ються нiмцi Й кoмyнiсти
3а вкpaiнське )l(итo.
Tiкaв Cтaлiн без штaнiв.
A Гiтлеp без литoк.

Xop: tlpaшльtlo...
Coвеpшeннo B€pHo.

Maлo нiмцяM мoлoKa,
3аxoтiли медy;
Бyлеru бптllfr, сyчиЙ Гiтлep,
3зaдy i спepедy.

Xop: TIpaыальнo'..

.[,o Hiмен,rини в)ке Hас
Гoлi, Гiтлep, бpaти,
Бyлe тoбi .lеpез piк
Hiкyпи тiкaти.

Xtlp: TIpaвuльнo...

Укpaiнцi - лoбpi Лloди,
Хoнyть миp тaк склaсти:
Coбi взяти Укpаiнy,
Boждям - свинi пaсти'

Хzrp: Пpaвильнo..'

,, U krаj ins' kуj P e re ts''' (,, U krаinian Cауennе'' )
pаrt I, Novеmber ]943

..Ukraiins'kyj Pеrеls''' is аn illustrаted humour mаgаzinе. Aпicle onе of thе issuе
is titled ,.Clеаr lhe Floor for Ukainiaп сhili''. тhr main tаsks of the magazinе аs it
notеd in the artiсlе arc thе following: to moсk at алti.lJkrаinial poliсy of Gегmал in.
vаders and thе Soviеt рwer, aлd to risе the Ukаiniaп рpulаtion up to strugglе agaiпst
them. Thе artiсlе is dеvided into llшее sесlions (..aпiсul''). As for style, this apрal of
еditoгial stаff hаve сеrtаin things in сommon with wеll.known Letlеr From Cossaсks
To Turkish Sultал.

Thе nеxt publiсation is a satiгiсаl aпiсlе ..Hyena Is Whining'' wriшen by Andrij
Burlaj. ln it wаy it isа rеsрпd toapрal of M.Кhтusсhov, M.Hrесhukhaалd L.Кoгniеts,
thе USSR leadеrs' to Ukainian рoplе. Thе author givеs lhe numеrous ехamplеs of the
hoпiЬle Bolshеvik's tепoг in Ukаinе under lhе Soviеt regime; hе urgеs thе Ukrainiал
рoplе on thаl thеy should not tаkе oп trust thе Bolshеvik propagаnda.

Nine рlitiсаl anесdotеs. siх poеms and sеvеrаl саrtoons arе аIso published in thе
rssue.

Пoвcmaнцi! HащаОкu заnopФкцiв,
npавt|уKia Koлiiв, сul|u tсубсlнцiв!

,,УкpаiнсьKuЙ nepeць,' чеKae вiО вас
наnеpченuх mа 

^oсmpuх, 
як бpumва, onoвiaань,

ксl1oK,'t<аpmiв, Koлo 
^1uЙoK, 

tссlpuKаmуp.
2(а лimь с Jуtiхo ]у| нi мe цькuх

mа мoc KoвcьKuх )кuвo zлomiв,
щoб вoнu сKpучуaаnuсь яK нсl вolнi.

3 лpyкapнi
"Cмopть itvпepiaлiстинн n aкyлам"



Уkpafнсъkuri
nePeцt

Ciють, зpивaютЬ' мeлloть
тa вopoгiв пepчaть

yкpдIнсЬкI пoвстAнцl

Пoслaв Cтaлiн Хpyшoвa запpЯгaти Укpaiнy
в бiльrшoвицЬкr Яpрlo

Taк зyстpiнaють стaлiнськoгo бaндитa
B yкpalнськol"Iy сrлl

Гeй, нумo ltс бу0емo cмiяtnucь!
XаЙ nnаuуm.ь наtlli вopoeu!

Ч.2.
Bepeсeнь

1944 пo.,rr. Gn'lr lDtЦ... l.itt.frrt у..'.lr' .

тDr .'6]'lir.lD з'.'t.CDior. ....rт. . 
'rDrlr(ьlcr' 
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Лиcт кoлгoсп}|икiв УкpaТни
дo кaтa нapoдiв Йoськи Cтaлiнa
Kpoвoпивцlo нaш' дyшoгy6e oкaянний,

мyчитeлю кpeмлiвcькиий, тoвapишy 6aндитський,
бpaтe нiмeцький, Юte cкapioтcький, coнцe нaшe

cибipcькe, бaтькy злoдiйський, йoлoпe всepociйcький!

Tепeр пo гaзстаx пиlшyтЬ дo тсбе чoлoбитнi зi всix кiнцiв
Corозy сipиx стaлiнськиx paбiв (сссP). Mи дoбpe знalМo' щo
тpyпяшi Hr пoсилaЮтЬ тиx paбськиx, дo oгиди пaсKyдHиx
пoслaнiЙ, a пиrшyтЬ iх твo[ зaдoлизи. Cлyxaли },rи тиx бpехoнь,
пoстaнoвllЛи Bлaснopyчнo нaписaги тoбi листa вiд спpaвхснix
KoЛгoспникiв Укpaiни сЛaBHoю мoBolo yкpaiнськoю.

Tи, бaндюгo, видarш себе зa визвoлиТсля i спaсителя Укpaiни,
кpичицI' щo дaв нaм, бiдним, ..ш(aстЯ Й вoлю''. Cкax<и )t(, кpивaвиЙ
сoбaкo, хтo вiддaв Укpaiнy Гiтлepoвi, хтo дoпyстив нiмця нa
нaцIy землю? Цe ж ти пolr{aгaв Гiтлеpoвi бaгaтiти тa oзбpoю-
Baт}rсь лo зyбiв, ти гoдyвaв Йoгo наrцим xлiбoм i пoмiг ЙoМy за-
вoювaти нapoдlt eвpoпи. Cкaxси, loдo' скiльки ти гисяч МaрoK
BзЯB y Гiтлepa зa бiльrцoвицькo-нiмецькиfi сoюз у |939 porдi.? I{е
ж ти .гoдi завiз нiмцям 3 мiлiapли пулiв yкpaiнсЬкoгo xлiбa, зaвiз
iм 400 тисяч тoн бopислaвськoi нaфти, ти вiдпРaвив iм 57.гисяч
вaгoнiв xyлoби. Biдгoдyвaвши чеprвo, Гiтлсp pyllIив нa нaшy
зеМлЮ. .[l.е ж тoлi дiлaсь твoя Дуpнa cнлa? Tи втiк, як piзниuькиЙ
пес' aж зa Boлгy, вкP.lвlIIи Bсr нaцrе лoбpo. Дyмaerш. щo l'1и зa6улtl'
як твoi oсaByЛи, тiкaючи' тopoщилrr нa цypKи нarui тpaктopи'
кoмбаЙни i мoлoтapки? Mи не зa6улн яK peвлa хyдoбa, кoли i[
гн€UIи з:l .[нiпpo' a дaлi в CaмаpЩинy, щoб тaм мaлa нa чiм :ки-
pyвaТи твoя бiльцroвицькa зapaзa.

Пеpед нaми ще стoятЬ свiжi бpaтнi мoгили i гopи тpyпiв
yкpаiнських poбiтникiв i селян' Щo ix зaмyнили неpвoнi звipi-
енкaведисти. Ми ще чy€lvto плaч i бaчимo сьлoзи yкpaiнськиx
мaтеpiв, xiнoк i сеcтеp, якi првoxсaли l5 тисяч дoмoвl{ll y Kиeвi,
7 тисяч y Львoвi, l l тисяч y Biнницi, 3 тисячi в ЛyЦькy, 2туlcячi
в Умaнi, в БiлiЙ Цеpквi i десятки тl|сяtl пo всiх iнrциx мiстaх,
мiстeчкax i селax Укpaiни. Це бyв твifi ..пpoЩaльнtlilt пoдaPyнoк''
yкpаiнськoму нapoлoвi в l94l poui.

Ми кpивaвим пoтo}r yмивaлись нa кoлГoспнiЙ пaнщинi, ми як
},tyхи гиtlyлI{ з гoлoдy, з нaс лaтaнy сopoчкy здиpaли бiль-
шoвицькi oKyпaнти i витpясaли oстaнню щepбaтy кoпiЙкy нa

..гpaбyfi.пoзпкy''. Bсе це дoбpo tlrшлo нiби нa..aбapoнy aтечeствa'..
A зaмiсть oбopoни Укpaiнa пoбaчилa чop'ry стaлiнськy зpaдy t
зaпpoданствo. Tи, poзбiЙникy, вiдДaв нaс y pyки сBoгo tvtoлoчнoгo
бpaтa Гiтлepa!

Чyеrш, свlтoвиЙ бaндитеl Чeрз тебс нarшi сI{Irи вмиpaли r
в}'tиpaютЬ пo нlмrцькиx тaбopax! BiдпoвiдaЙ, кaтюгo, voмy
alvlеpиKaнськi тa aнглiltськi пoлoненнi вoяки щoти)кня oдep-
)|(yють xapнi зi свoсi бaтькiвщини? Aдхсе вoни тaкoх вoюють з
нiмцем, tUIе нe гинyтЬ з гoлoдy зa дpoтalr{и. A нaIшa ..нaЙщaс.

ливiшa кpaiнa в свiтi'', нaш зaкzUIяниЙ ..бaтькo'' нa мiг пoслaтIl
сyxapiв свoiм пoлoнe}Iим вoякaм? Якoгo )к чoPтa вapтa Тaкa
..бaтькiвщинa,'? Якuflt дypеtlь вllиpaтимe зa нei?

Tи, людo:кepе, вiддaв нaцIих синiв y нiмецькy нeвoлю, тl|
вiддaв y нiмецькиЙ ясиp нetltиx нopнoбpивиx дoчoк. )Кoдeн бiль-
lttoвик' )I(oден стaлiнськиЙ слyгa не пoiхaв дo Hiмeччини. Пoг-
на"itи тyДи липlе yкpaiнськt{x кoлгoспникЬ. Tи тaк пoстapaвся.
}кaми Гiтлеpa ти мaсoвo винищyвaB нarЦ нapoд' пoчaвши цю
кaiнoвy poбory гoлoдoм в |932 poцi. Гiтлеp пpofiшoвся вoгнем i
мeчeм пo Укpaiнi. a ти пpигt{pився дoмyчyвaти нaс? oбидвa ви
звipянoi пopoди, oбидвa пoлoщете нoя<i в yкpaiнcькiЙ кpoвi. Baм
пoтpiбeн лиlце нaш xлiб. вyгiль l Ir{eтaJI' a нapoд yкpaiнськиЙ ви
oднaкoвo винIrщyeтe. Гpaбyвaв Укpaiнy нiмець - гpaбyс i стa.
лiнець. Cидiв нa yкpaiнськiЙ шrиi гiтлepiвськиЙ кaт-пpyсaк Еpix
Кox. Tепep сидитЬ нa нaшiЙ спинi кpeмлiвськиЙ пoслa}rець'
кaтюгa-мoскaль Hiкiткa Хpyшoв. Hiмeць зaст.lвляв нaс битrrсь зa
..нoвy €вpoпУ'',?T|| гollиIlt yмI{paти зa Cибip, за гoлoднi r?yдoднi.
зa тюpми' тaбopи i нацioнaльнr пoнеBoленrrя.

Hiмeць, вiдстyпaюни' взяв 3 нaс oстaннe paм'Я, a твoi песи-
гoлoвцi хllвцем цIкypy дepyтЬ. ЛиIде зa пiвтopa мiсяця бiль.
tшoвицькoi oкyпauii в Kaмянeць-ПoдiльськiЙ oбластi Hiкiткa
Хpyшoв пoгpaбyвaв 930тисяч Центнеpiв xлiбa' l23 тисячt цен.
тнepiв l't'ясa, 3 мiлioни лiтpiв мoлoкa i зaстaвив нaс пiдписaти
пpoкляry..гpaбyЙ-пoзикy'' нa 95 мiлioнiв кaфoвaнцiв. Tаке здиp.
ствo i знyЩaння вiдбyваeться пo всix oблaстяx Укpaiни. 3a кpoв.
зa мoгили, зa гpaбixк ти рбиtш нa нaших синiв тa дoчoк звipянi
oблaви i зaстaвляrш iх клaсти гoЛoвll нa перпoвiЙ лiнii фpoнтy!
Tи хoчеlш пo нaшиx тPyпax пpotfги нa Бaлкaни, щoб i тaм цapем
стaти? Хoчeш i тyли 3aнести poбiтниui злиднi i кoлгoспнy кo-
poсгy? Hе дix<деlц! Ми нe бyпемo вoювaти зa бiльшoвицькиЙ сo.
цiaл.iмпеpeiялiзм!
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Ми, селяни Укpaiни, пPaвнyки слaвнI{x зaпopoхсцiв' oнyкl!
звитя)l(tlиx кoлiiв. сини кyбaнсЬкиx кoзaкiв, нa цiлиЙ свiт
зilявля€мo:

Укpaiнa не бyДе xoдити в бiльtuoвицЬкo.МoсKoвськoмy яpмi!
Укpaiнa paзoм з yсiмa пoневoЛенI{мt{ нapoдaмI{ бyДе бopoтись

пpoти гir.леpiвськo-стaлiнськиx oкупaнтiв!

XаЙ жuaе caяnа бopomбo 3а CаI4oсmiйну Укpаi,ну!
С лдaа Укpаiнcькiй noвc mаннiЙ q мii.!

Смepmь сaimoou?"t llomам - Гimлеpу i Cmалiну!
Л uc m влас нopуl нo niЙnucалu

2 t'liлioнu 998 mucяч 876 кoлzocnнuкiв Уlqaiiнu

3a Cтaлiнa нa Укpaiнi бyв vистиfi paЙ, тiльки тolt paЙ бyв
спrpедy. HaпpиклaД: paЙпapткoм, paltвикoнкoМ, paЙзaгoТзrpнo'
pаЙенкaведe. A зa Гiтлepa тaкo)t( бyв pаЙ нa Укpaiнi, тiльки palt

ззaду' як oт: u.lвaЙнеpaЙ, мoлькеpаlt, фляЙшсpaЙ' пoлiцaЙ зixеpaЙ
тa iншi ..раi''.

П;lемiнник Лазаpa Kaгaновичa _ Aбpaшa - пиtuе Jrистa Дo
свoеi xtiнки:...[apaгaя Capa! Я наxo)кyсь в пеpеДoвolt лiнii, возлe
Tarшкснтa' A як пoтрбye poлiнa i т.oвapiш Cтaлiн, я пo€дy €щo

д.UIьше, в Чiтy''.

.[вoюpiдниЙ бpат цьoгo ж таки Kaгaновичa _ Мolitце - пt'|lше:
..Haшимi вoЙськaмi oкyпoвaнi всс лyutшiс гopoдa .(aльнсгo
Boстокa, збoсм взят Хaбapовск i Bлaдiвoстoк. B пoслед}l€ € вpeмя
нaшi вoЙcкa пpoltвiгaютr;я нa 3aпaд''.

БyBaiimе 3goPоBi
I знoвy в кoЛгoспaх виl.,toтyють )кltли'
)Kеpуть ,/кpaiнy xpущoви неpвивi.
ПaскуЦять, пpoклятi, [|нiпptlвii вo4и,
Пливyть У Pасею гyсeи хopoвoци.
I знoвy в кoЛгoспax тpyцo.ДисципЛll|а'
Bиблискvють pебpa, pегoчyтЬ кoлiнa.
Бo вiвцi i свинi t,l pогату скoтиl.ly
Bивозить к.oмyнa в дaЛекy чyжиtly.

БoдaЙ би згopiлa пoтBoрa зipкaтa.
Якa булa б paлa вкрaiнськая xaтa.
Mи зpaзy ствopиЛи yДapнy бpигaпy,
Bисoкy мoгилy нaсипaли б гaдy.
oтo б бyли люди веселi i paдi'
Tpимaлися б гopлo, t|еlvloв нa пapaДi.
Гупяли б дoстaтки, всмiхалaся б vapкa'
Мoвлялa б Дo гостеЙ pум'янa Haтaлкa:

Hy хt ilкте, Гyляliте, шaнoвнii гoстi'
Hе мaютепеp я нi кpaпельки злoстi.
Ha пoлi-pоздoлi зеленii мех<i,
B дyбoвiЙ кoмopi лвi скpинi oцеlкi.
B зaгатi гуJrЯe пopoдистa Льoxa'
Пaсе тpи Koрoви небогa Явдoхa.
I{oкovyть нa птaruнi всiлякii птицi,
Taнцюfiте xt, дiвчaтa, i ви, мoлoдицi.

Iз-за гip тa з-зa BисoKиx
Kат пpoкaл<ениЙ летить,
Щoб в с"гьозах, y гopi tl крвi
Bсi нapoли yтoпить.

3a ним бaндa йoгo лине
3 лютим x(axoм y oчaх.
Гoлoд, злиднi та pyiнa
3астеляють ixнiЙ шляx.

3aшyмiли синi вoди,
Cкoлиxнyлaся зeмЛЯ.
Bизвoляються нapoди
Biд диявoлa з Kpемля.

Шспче вiтep y лiбpoвi _
..Bxсе poзплати близькo чaс.
Hе бyть Cтaлiнy мiлt нами,
He бyть кary пoмiл< нaс''.

I

I
I

I

ЧepBoнoaP]цiuсъki i<apmu
Питaють vepвoнoapмiЙця нa пoлiтгoдинi ;
- Хтo твiЙ зoвнiruнifi ypaг?
- Iстинниfi зoвнitцнifi ypaг пiсля Гiтлеpа бyДe aнглiсЦь.
- A внyтpiшнifi?
_ BнyщituниЙ мiЙ ypaг - цe мaЙop Kpeнетoв. Пoтol"ty'

щoде1lнo б'е i xaxлoм-пPсдaтелеtt| нaзивae.
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Bстae кyм Микoлa Hатaлцi в пiдмoгy:
Cкaл<y свO€ слoBo та Й гaЙдa в дopoгy.
Бaжaю всiм щиpo, щoб ви та Й вiднинi
Poдили щopoкy не мeнш пo дитинi.
HсхaЙ Bирoстaють безстpaшнi геpоi,
Бyлyють деp)rивy нa згapищaх Tpoi.
У piпнiЙ дepжaвi ми бyпем фзпeчнi,
3 сyсiдaми бyлyть ст(rcyнки сеpдeннi.

Кoли х< xтo зaхoчe тoптaть нarui тpави,
Ha зaхист пoвстaнyть мoгyтнii лави.
Cтаpi Й }toлoдицi, i хлoпцi Й дiвчaтa _
Bсi стaнyть вiдвaxнo iз кpiсoм нa чaТax.
Ta поки те пpиЙде, щимaЙтесь зaвзятo'
A я вiд'iх<дхсaю в УПA вoювати.
Чеpвoнoгo гaда я бнтнму Bспину,
A>t< пoки здoбyдy Coбoрнy Bкpаiнy.

Гiтлеp з Cтaлiнoм
Удвox кyмaлися.
[ дo смеpти любитися
Пpисягaлися.

Пpисягa.llися
I бoхtилися.
B Укpaiнy зzlкoxzulllсь -
Пoсвapилися.

Укpaiнo мoя!
Cеpuе скoчllЛo.
oбittняв би тебс, -
Pуки скоpниrlo.

Hе зa Cr.zuliнa,
Hi зa Cyвopoвa,
Hi зa Гiт.пеpa,
Ha paзyм хBopoгo.

Зa Укpaiнy,
3a безмеxснvю.
Нi вiд Йoсьй, нi вiд фiцa
Hезaлеx<ную.

I l r

Гiтлеp кa)tе: ..o, МaйH гoт!''
Cтaлiн кaл<е: ..Бoхсе!''

УПA кахсе: ..oдин vopт -
Цe вам не пoмo.lке''.

Йoськa Cтaлiн - геЙ
3i злoсти давиться.
Caмoстiltнa Укpaiнa
He нpaвиться.

I Aдoльф кpичитЬ:
.(а не нpaвиться.
Х(сpе бpyквy зaмiсть яЙкi,
Cлiзьми дaвитьсЯ.

oЙ, яблуvкo-дa
Iз кpoвинoю.
ГeЙ кoтися скiльки дyxу
Укpaiнoю.

B Фaтepлян дi я 6улa.
Бaчилa eвpoпy.
Ще lt дo дoмy пpивсзЛa
BorцеЙ цiлy кoпy.

IвCибipi  ябулa
Пo..рaю'' ГyЛЯЛa.
I тепеp Bжr зHaю Ha щo..Фiнкy'' я дoп'ялa.

ПoBсmaнЧe я6^rrko
oЙ, яблуvкo лa -
Haд pyiнoю.
Гандлювaпи Гiтлеp, Cтaлiн
Укpаiнoю.

Гiтлep тягнe яЙкi, бpoт -
Cтaлiн дивитЬся.
A тепеpa нa звopoт...
Гiтлep кpt{витъся.

oЙ яблyчкo _ дa
Iз гaлyзкoю.
Mи пoмиpимo oбox
Ta Й мoтyзкoю!

.[xсyгaulвiлi сидить,
3yбoм клaцar.
Гiтлеp в гopу гляllитЬ.
Штaни Мaцa€.

Не пoiпy нa Cибip,
Я Дiвчltнa пpoстa.

Haм i дoмa, aби хiть,
Bсiм poбoти дoстa.

Пpoти сepuя тpизyб,
3a плечимa..фiнкa''.
Hе пoiдy в Фaтеpлянп,
Бo я yкpaiнкa.

Hi сoвeцькая.
He нiмецькaя.
Укpaiнкo мoя
Мoлoдецькaя.

Гiтлеp бpyквy iсть
Iз луtuпинoю.
Гipкo cльoзи лле
3a Укpaiнoю.

oЙ не тaк вiн ллe
Зa Укpaiнoю.
Cняться яЙкi, сниться бpoт
3 сoлoнинoю.
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Cтaлiн мoлитЬся _ дa
Cпoвiдaеться.
Пaтpiяpxoм зpoбитися
Coбиpaeться.

Hе мoлiться Дytuoгyби,
Бoг oбpaзиться.
Гiтлеp здoxне в Фатеpляндi
Cтaлiн скaзиться.

Cтaлiн хрст нaп'яв
Bзяв кaдильницю.
Хoди, xoди дo УПA
Пo кpoпиль}ltlцю.

oЙ, кpoпильниця
oЙ, ти лaДHaя,
Kyлеметнaя -
Caмoзаpяднaя.

oЙ, i де x< я не булa,
Cкiльки тol.o дивa.
У Мoсквi все ruкербеpть,
A в Беpлiнi KpиBo.

Кoмyнiсти бyли,
Ликoм гoдyвaли.
A фaшисти пpиЙшли
Й тс погpабyBaЛи.

Я в кoлгoспi бyлa,
Botui годyвaлa.
Bизвoлитслi пpиЙшли _

3нoв в кoлгoсп пoпaла.

Я в кoлгoспi була
Тa Й скaзaлa гoдi!
Ще Й iз кpiсa poзпиulyсь
Пpи yсiм нapoдi.

Bшraxig сma^iЕсъkux rrrqgo,roBi8
Bинaхiдник петpoгpaдськoi фaбpики кoлЮчoгo дpoТy Bидy.

мaв нoвиЙ зaсiб для мoбiлiзaцii нa фpoнт тpyдящl{x сссP.
Пеpел мoбiлiзацiею кo:rсниfi нaселениЙ пyнкт oбBoдиТься

пoтpiЙним кoлoм з кoлЮчoгo дpoтy. Пoтiм пyскaЮть /Io селa
тaнки без зaлoг, з Якиx гyкaЮтЬ пaтефони: ..Bсi нa фpонт! Ми
зaнrсcмo кoЛгoспнr щaсТя дo Iспaнii та fiapпaнелiв! Хтo пpoти _

кyля в лoб!' '
Псpеп виiздoм нa Boгнeвy лitIiю кох<ниlt мобiлiзoвaниЙ oдеp-

)кy € нa IшиЮ.гaкy зaвoДнy МaцIинкy, якa цiлиx 30 xвилин (нaвiть
пiсля тoгo, як чrpBoнoapмiець меpтвиЙ) кpичl{ть: ..Зa Poдiнy! Зa
Cтaлiнa! 3a Kaгaнoвичa! Зa кoлгoспи! 3a пoзикy! Уppp-a-a-a-a!' '

Kpемль цеll винaxiд oхoнс пpиltняв i зaсr.oсувaв Йoго B життя.
Bинaхiдникa l{aгopoд)ксtlo мсдaJlJIЮ ..Зa вiдвaгy''.

Big kuiBсъkoao o6д8iggi^y HKBA
Bикoнyю'lи вoлю Cталiна, нa Укpaiнi пpисryrulенo дo вiдбy-

дoви вaжЛивиx yстaнoв, якi бyли зpуЙнoвaнi вiЙнoю. I тaк зa
кopoткиЙ чaс pобoти нкBд в Киiвськill флaстi вiпбулoвaнo i пyЩенo
в хiд 20 BrЛI{ких тюpсlt,t тa 48 перxiдниx тюprМ, a Тaкo)к
вiдpсмorrгoванo 25 ..нopниx вopoнiв'' з гpaтaми. Bсi тюpми зaбез-
печенi клiщaми, залiзними гaкaми, електpтостiЛьцямll, нaгaЯми,
битим склoм' гoлкa},rи тa iншими llpl{Ладдями, якi пoтpiбнi для
тopтyp' п iдвi tuyвaнн я тa кoЛесyванн я apеIllтoBaни x.

.Д.o6poяkiod kaЁgaнu
ma .lrrexaнl3oбaru ruuoеrruцr

.Цo Kисвa пpиixaли стaханoвцi Мoскoвськoгo зaвoдy пo Bи-
гoтoвJlенtlЮ pyнни[хl кaйданiв тa мсxaнiзoвaниx rцибениць. Мoс-
кoвськi винaхiдники Cеpoв i Палaчoв хваJIилися, Щo виpoбниниЙ
плaн Bикol{aнo нa 1000 пpou. oсoбливo .Цобpоякiснi кaЙдaни т..
цrибснццi виpoбленo i вiдвезенo дЛЯ.IpyдЯщиx Укpaiни.

3 лpyкаpнi
"Cмopть гiтrвpiвськo.сталiнським кaтaМ..

П p om uс' mа лi t tс'ькuй м i muнz
в укpсlll{ськohtу селl

БI,AЬIIIoBиЦьКA пPAКтиКA
нA yКPAlHсЬКl,Ix зЕМAю(

Пщяka ruaxmaPiB
Ha ruaxтax пiд Maкiiвкoю (Дoнбaс) пoЯBивсЯ зi свитoкr пpед.

став}Iик paЙвiддiлу нквд, якиЙ нaМaгaвсЯ заapештyвa-ги с].аpoгo
шaxтapя-десяТ}tиKa зa Тe, щo тoЙ не пеpевикottав ltoвиx
цIaЛе}rних плaнiв видoбутку вугiлля.

[Ilaхтapi paдo пpивiтaли cнкaвrдистa' oбстyпили Йoгo i
пoчaJIи кaчaти, a пoтiм спiльними cИлaМЙ пiднесли Йoгo нa
висoчиtty телегpaфнoгo стoвпa. A щoб вiн звiдти нr впaB' тo
пpIlв'язaли Йoгo зa r.tlиЮ lr'oтyзoм.
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., Ukrаjins,фj Pеrеts',, (,, Qkrаiniаn Caуennе,, ),
pаrt 2, Sеptеmber 1944

..Thе Letlеr From thс Collесtivc Farmers of Ukгaine To Jos.ka Stalin thc вutсher
of the Pеoplcs'' is the largest publiсаtion оf thе issue Thе аuthors of the lcttсr, on bе-
half of the Ukrаiniаn prаsапtry, ехposes thе prеdatoгy poliсy of lhe soviеt regime to.
wаrds thе pсasanlгy; thсrе arе onlу а fеw diffеrеnсes, nolеs the aulhoгs, bеtwеen this
poliсу aлd thе German oссUpalion order. Тhе lettег сoпlains apрal to thе Ukлainian
pеasants to strugglе agаinst Hitler-Stаlin invadеrs.

The nеxt publiсation entitled ..The BoIshеvik Aсtions on thс Ukrainian Lands''
сonsists of fouг sесtions: ..Thе Grаtitude From Мiners'', ..An lnvеntion of Stаlin's
Butchегs'', ..From thе NКVD.Dеpaпmеnt of Кyjiv oblast'', ..Thе High.Quаlity Chains
and Месhanized Gаllows'' - thе small storiеs which havе сепain things in сommon wilh
politiсaJ jokes.

Тhrсе politiсal аneсdotеs аre рublishеd iп thе rubгiс .,lnsuгgеnt Jokеs''.
The poеms ..Song of Stalin'', .,HeаIthy.Wеalthy'', ..Тhс Applе F.rom lnsurgеnt''

aгс also publishеd in thс issue.

Гей, нумo ж буЙeмo cмiяmucь!
Xай nлануmь нIIuti вopo?'u!

Ч.3.
Бepeзeнь

1945

Уkpairrсьkufr
nePeцъ

Ciють, зpивaютЬ, мeлloтЬ
тa вopoгiв пepчaтЬ

yкPAIнсЬкl пoвстAнцl

"t

oсь яким ..звepl{eнняlvt'' вiдпoвiдaютЬ yкpaiнсЬкi пoвстaнцi
нa бoЛьI.uеBицькr зBrpнення дo нaссЛення 3axiднoi Укpaiни
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ПPo .", яk нoBuf, 1%5 pik
B o6дa8i 6oдъrдeBuka,n y Pyku nonaBся

ma яk йoаo Bu38orru,tu ykpaihсьki
noBсmaнцi

Ilесь небеснl{ми ll.tЛях.lми'
Пoтiм гoрaМи l{ лiсами
Piк HoвиЙ iruов дo нaс.
Як звичaЙнo, Йrцoв без брi
I без ..фiнки'', без набoiв,
Haче в миpниЙ, ДoбpиA vaс.

Як дiЙtшoв yлсе в Kapпaтrr,
Ha xвилIlнкy мyсiв стaти
l пoглянщи кpyгoм:
Чи тo спpaвлi тyт весеЛo'
I зaмoxнo, i щaсливo
Чaс мннae всiм бiгoм.

Aж тyг paлтoМ з-пoзa тинy
Щoсь як диpкне B цю xBиЛинy,
Moв пo плoгi патикoм...
I пoнiсся pев пo гopах:
..Toвapиrui, здесь Бaндьoрa!
ПaскaрЙ сюда, шaгoм!''

Hе встиг юниЙ Cоркп'ятl1||
oдним слoвoм oбiзватись,
Як yпaв yя<е на снiг...
Кpyгoм ньoгo pябi пики
T5гг зvинили кpик всликиfi
I rшyкaли, де xтo мiг.

..Бандepoвца ми спaliмалi!'' -
Усi дикo звrpещ:UIи
l пoтягли y сслo.
..ПpoщaЙ, свiте, - Piк гaдaе:_
Tут вихoпу B)t(е нc},ra€,
)furггя lr'o€ гетЬ пitЦлo...''

oсь. якllrt .зпеPlteltl|яl.. вlдпoвlЛaють yкрatшсьt| пoвствнttl
ltа бoльшев|rцькс эвсPrrctr|lf, .цo шrселешlir 3аxlдшol Укpalшш.

Iз тaкими-тo дyмкaми
MoлoДенькиЙ мixt .тpiскaми

Kiнця свoгo дoжидzlв...
Bтiм з-за гoфa' з-зil смсpекиt
Гoлoс милиfi, недaлекиЙ
TвеpлиЙ нaкaз кoмyсь дaв:

..Хлoпцi! Cлaва! БиЙ гoлory,
Пiдлy стaлiнсЬКy свoЛoТy'
II.(o мopлye миpниЙ людl''
3aтpивохсились бандити,
Bя<е iм дoвгo тyг llе жити'
Cкopo з ними будe cул,

Ta Й не Дoвгo бyлo ждaти'
Як зa-зa плoтa, кoлo xaТи'
Пoявився гypт людeЙ.
Людoлoви вpaз пpoпiulи'
[I{r Й зaбyли, щo спiЙмa.пи, -
I лиц:ивсь нarц MoлoдиЙ.

Hapaз пвеpi вiдчинились,

фlжi xлoпцi, пoвнi сили,
МoлoДoгo ryт знаЙurли.
..Хтo ти бyпеtп, лloбlцЙ дpy)ке,
Чoм тpясеtuся ти тaк лyхtе?
Mи хс тoбi )t(иття спaсли!''

..Я e Piк HoвиЙ! A ви xтo?
Бyльте лaскa, скa;<iть скpитo'
Щoб вiддяч}rп{ся вам.''
.,Укpaiнськi ми пoвстaнф,
Mи б'емo yсix заЙмaнuЬ,
Щo нe даIOть жити н:lм.''
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..To слyхaЙте xt, любi дpyзi,
Baм yсiм я пo зaслyзi
3апланy y мiЙ вeсь нaс.
B мoiм насi булс змiнa,
I пoвстaне Укpaiнa'
A кoмyнa щезне вpаз.''

Cmaдiн BupiBнroе...

Укpaiнa дiстaлa пoвнy piвнiсть y сoюзi paДянських peс-

публiк.
Кoли? Як?
Oт, бaчицl, вже здaвнa, a тепсp кpaще. HaсaмперД Cтaлiн

виpiвнtoс кopдoни, щoб, бaч, були гapнo Й piBнo зaокpугленi;

"iдтяв, 
o'*", Kpn'', Kyбaнь тa iншi ..хBoсти'ки'', тепеp вiдтинaс
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Хoлмщинy, Haдсяння Й Лемкiвщинy. Bиpiвнюe кoмopи, бo
бoiiься, щoб з пtuеницi нr пoBстaли в Укpaiнi гopи: бyлo б злс
хoдити... Усyвaс цi.lri гopи зaлiзa li вyгiлля. Пpeкpaснo виpiв.
нюe гyстory нaсrЛення й щоpaз Bу|cнЛяe надвицIкy y Cибip
Bиpiвнlос i гoлoви, щo зaвисoкo пiдiЙмaються...

пo КPиМсЬКIЙ КoHФЕPЕHtfl

Ha Bдaсtre 6a>kaвця

)l(идoк МaнyiльськиЙ, тепеp кoмiсаp .,зaKopдotlниx спрulв''
уссP' вигoЛoсив нa з'iздi yнителiв пpolu|oвy' в кoтpiй скaзaв'
шо Бaндеpy ..aprulryBали нiмцi на ltoгo вЛaсне бaxсaння'', ..зa

згoдoЮ з ниIt,t' Щоб ствopити дoвкoлa ньoГo oрroл муuеникa...''
B r.oЙ сaмиЙ r.oн гpиМt{ть уся бoльrцевицькa пpoпaгaндa.

3aбyвaють тiльки tlасoМ дoг{аТи ще дo тol.o' щсl 
..}!a вJIaснс

бaх<ання'' зaмoрцуBаЛи нiмцi двox бpаr.iв БaнДеpи, .,нa Bлaсне
бaxaння.. повiси.ltи, рr;зс-.piri 4I||4, зavl.Dpa.у86.Лl.l, спtUIили тисячi

укpaiнсьr:иx самoстij]ниitiв, a rис.ячi сидя.rь ще Й Тепсp ..нa

вJlaсHе бa;кaння' ь Itiмсilькиx коtli iсttТpаli if iни;r тaбopaх.
От xиll. 'унtt-гi банltсpiвцii Aло й нiмцi, xoч' як зBичallнo'

тупi l,t незpyvнi, тaкo)к взялисЯ на xитpoЩi, бo Й ix немaло
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пiцlлo ..нa влaсне бaхсaння'' з pyк ..бaнд€poвсЬкl{x'' пoвстaнцiв
нa гiммеллькo}raндy.

Кoмrдiя тa ll тiльки. ,Цo тaкoi lцTyки дoсi щe, мaбyть, нiхтo
iнtциЙ не дoдумaвся. Tспеp нa кoxrнiЙ tшибоницi, мaбyть, будс
висiти нaпIiс: ..ПoвirцениЙ нa вЛaсне бaжaння'', ..PoзстpiляниЙ

нa вЛaсне бarкaння'', ..3aмopДoвaниЙ нa влaснr бaх<aння''...
Укpaiнськi пoвстaнцi }IaпеBнo такoх( не зaбyДуть пpo цЮ

нayкy Й пoшЛютЬ щс нr oДнoгo стaлiнськoгo людoiдa ..нa

влaсне бaxсaння'' дo..земольнoi кoмiсii ' ' , тyди сaМo, куди пrpед
тt{м пOсиЛaли ..нa BЛaснr бaхкaння'' гiтлеpiвських людoiдiв.

PaЙyпoвнoвахсениЙ пo зaгoтiвлi кoнячих, свинячих, a тaкo)к
кpoЛячиx i всix iнtцих ruкip yпиpaвсЯ нa всЮ пoтylкнiсть свoix
куpських нiг i pyк, кoли Йoгo пoсиЛaЛи нa сеЛo.

- [Птo ви' смеЙoтесь? Bи пaсиЛaет€ €пiфaнa Baсi.llьевiчa
Пaдoнкa в Kaмapовкy i без aхpaни? Я не мaгy, нaкaнrц,
piскaвaть свorЙ шкypoЙ. _ Голoвa paЙпapткoмy, тapaнкувaтa i
нroгoлснa мopдa з жoвтиr.{и сoбaчими oчи},ra, зaскprгoтaв
зyбaми.

_ Toвapiщ ПаДoнoк! 3десь тoлькo rдiнiци мислят o сa-
мoстояТ€ЛЬнoll Укpaiне. Aстaльнис _ rТo сaB€тскie пaтpiоти,
пprддaниr paЙoннoЙ влaстi i нaшемy aтцy. Пpaвдa' в зaпaдниx
oблaстяx хriвyт мaлaди€ гpaждaн€ нalш€вo pyсскaвo aб.е-
дiньoннaвo гaсyдapстBa. Aнi ещo не пparuлi суpoвoЁ' нo пp€к-
paснoЙ сaветскoЙ шIкoЛи. Ho ми ix пpaltдьoм. ,Цa. ми ix пе-

рвoспiтaем. Ho ви, товapiщ Пaдoнoк, дoЛ)t(t{и yдapнo стяtlyть
с нix кoхсy. Kстaтi, Bи севoдня iдьoте в псpсдaвoЙ сaвстскill
нaссльoнниll пyttкт rraцI€вo paЙoнa. Bpaжескiх rЛсN{ентoB сpaB-
н}rт€льнo мaлo. A дarке нaaбapoт. €шo зa Пoльц.Ii тaм iмслi
}rrстo paзгaвopи o стpaнr сaцiа.лизмa.

HaтxненнЙ сЛoBaIЧи paЙoннoгo pyкoвoДiтеrlя, виpуrшив Пo-
дo}|oк y пyть-дoPoгy. II.[oб пiдкpеслити стaлiнськy piвнiсть i
демoкpaтiю pafioннoi Bлaди' вiн пoклигaв дo Koмapiвки пirшки,

Бyпуvи з пpиpoди пpoникливиtt,t типoм' yпoвнoвaжeниЙ пoмiтив
сBoilvlи пиЛьниIr{l{ свинЯчиIvtи oчиМa кoмapiвськi пoля. 3 пpидo-
po)кних кЛинiв' нaпpy)кивllIи ulиpoкi вухa' здиBoвaнo oглЯдzUIи
Пoдoнкa селянськi кopoBlr.

..Хaporuaя кo)кa нa юx.г. Плoхo' lllтo кaЛxoзa н€т. B eдiнo-
лiчнiкoв нr тaк Л€гкo зaГатaвЛять.''

Hа oбoлонi кyшraми p()Mсltсsoгo uвiтy бi;l iли гyси. CтapиЙ
гyсaк' yздpiвtuи цlкyportеpa' гpивo)кнo гегнyB' всi гyси aхк
стpепеrryЛI{ кpиЛьмI{ i вмить зня.пи спpaвхню тpивoгy. 3 пoб-
ЛизЬких xaт пoвI{скaкувlUIи тiтки. ..Paзвr eтo сaветскiЙ нaсельo-
нниЙ пyнкт? Етo кyлацкifi птiцoсaвxoз. Hyхснo зaкaзaть гyсeЙ
нa абсд. I стaкaнчiк нr I*{€I'UaЛo би''.

МaлиЙ гyсoпaс з пprдoвгoю хвopoстиlloЮ пiДiЙшoв блихrче

дo дopoги' щoб poзглянути пiДoзpiлoгo пoДopo,кtlиKa.
3бивae сoбi гoлoвки з кopoв'якiв i зpiдкa пoзиPar з-пiд бi-

Лявих бpiвoк. УпoвнoвaжeниЙ збaвив xoдl{, метнyв iз пpaвoi y
л,iву pyкy oблуплениЙ цеpaтoвиli пopтфель, пopiвнявся з хлoп-
чикoМ.

_ Kaк тсбя звaть, мaлaдец, a.l
_ A чoгo вaм тprбa? - нaxaбнo спитaв пaсryшoк. Пop-

тфельник зaтнyвся, yBaж}ro poзглядaючи зaдиpкyвaтe хлoп'я.
_ Cуpoв ти oчень. A цyксpкoв хtелaeruь? - Biн дoбyв iз

киurенi )кменю гapбyзовoгo лylIIпиIlня, пoпopп:lвся в ньoмy i
знaЙrПoв тaм дBa шмaтoчки чoptloгo цyкpy.

_ Baзьмi.
Хлoпчaк зиpкнyB tuyлiкoю.
_ Цyкеpки свoi дiдaм poздaЙте! A я не дiД, _ тa Й пo-

веpнyвся дo гyсeЙ. Упoвновa,жениЙ зaхoЛoв з витягненoю дo-
ЛotlеЮ' пoтiм сaм yвa)кнo oгЛяI{ув свoi лaсoщi, обдмyхaв iх з
киrшеневoi пoТеpyxи i кинyв y ulиpoкиЙ, зyбaстиЙ poт.

.,Irц xaxльoнoк. Глaзa-тo' кaк y вaлчoнкa. Яснo. Hе iнaнe,
кaк paзвeДнiк.' '

Haбли:кaстЬся дo пеptuoi xaти. Пpи вopoтaх тiткa кoнoплi
тiпaс, пес сидI,rтЬ нa xвoстi, нaбнpar лютi. [Пкypoдеp минa€

двip. Paптo}'| ззaдy пiдкpaпaеться пес i з yсieю сoбaчoю ненa-
BистЮ aтaкye чyжaкa. Упoвнoвa:кениЙ з yсiеi сили вiдби-
вarтьсЯ пo.гфелем, xвицaс нoгaмI{, мaтЮкaeться. A.:к пpибiгae
нa дoпомoгy тiткa.
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- Пirшoв геть, Cексoте! Чусrul A тo нездaлиЙ пrс. Bи, тo-
ваpиlшy' не бiЙтеся. Biн вас нr вкyсиТь, oтaк тiльки бperшс. Бo
тo всякi люди пpoxoдять. IIo oднoгo вiн гaвкне, a iнruoгo, як
тpебa, тo Й покyсaе. 3aлех<ить вiд чoлoвiка.

- 3aчем ти деpхtiu.tь тaкyЮ злюкy?
- A тo, пpol'Jу вaс, пpи гoспoдapсТBi не мorrtнa без псa. Чa-

сoм якиЙсь злoдiЙ ни гpaбiхrник пpиЙде, тo пrс 3ав)l(ди пoдaсть
знaги.

-- Штo ти бaлтaеrць? Кaкiе гpaбiтeлi? Гдe анi?
- Усюди вoни e, пpoшy тoвapицIa. Як бyв фрoнт, 

.го в мiЙ
Двip пoвнo нiмцiв нaбилoся. Я всьoгo Й не пoxoвaлa, бo Дyмаю
сoбi: чеснi люди. .Ц'е тaм. l|'вoе пopoсят зaкoЛoлl{, кaяки виpi-
зали, олifi висмa)килI,I, лiци вкpaли, тепеp вlttс нiби змiнилoся
нa кpaще, aЛе трaпЛяЮтЬся всякi люди. oн у нarцoi сусiдки
кopoви зaбpали, y t.{еt|с двi спiдниtli peквiзувaли i гoдинникa
сpiбнoгo. Я в><е Kaжy, чи тo якi Bopoги пpoлiзли B кpaсHу
apмiю, Чи цlo. Пpиxoпять }ta селo' стpiляють нa xлoпiв, пaЛятЬ
xaти, tl,уKaЮтьt чи нr закoпaнo чoгo. Щo rtt llе вoнo' пpolUy
тoBapицIa, за пopядoк?

У Пoдoнка пoЧaли витрiшувaтися oчi.
- Hу' ти памaлкiваЙ! 3нaть, зaслyxiзli Bи нa r.aкo€ а.гнa-

шrенiе. Tи вoт скaxi, где вarЦ сельсaвет?
- Не знaю. Я не гpамoтнa, в сirlьpaдy не xoджу.
_ A бaндеpoвци в вaс ссть?
_ У нaс немa. Чyлaм, щo в iнtшиx стoрoнax €.
- B кaкix стoрнax?
- oг y Poсii нiби. !y:ttе вoни не люблятъ oкyпaнтiв.
- Мнoгo ти пaнiмaеrць нa aккyпантax. Hy, iдi к свасfi стy-

кaлкr.
lllкypoдеp пoплiвся пoпpи тини до цeнтpy селa. ..Boт тсбe i

пер.ЦaвoЙ нaссльoнниЙ пy}lKт. A етa ведьмa aбязaтсrlьнo бандe-

poвскiЙ агiтaтop. Aнa нс гpaмoтнa, aнa нiчсвo н€ знarт. I дaхкe
кprстoгvt aсенiтса. 3насм lvlи вaс. Bсс ви пpеДaтeлi...''

Гoдини пiвтopи дoпитyвaвся Пoдoнoк дo гoлoви сiльpaДи.
- Штo етo тaкoe? - визвipився вiн нa гoлoBy. j B дoмaх

людeЙ не встpстituь. КахсдиЙ yДipa€т кyдa-тo. lIажс мaлtltшi
пpячyтсa. Heт y вaс пaлiтваспiтaтельнoЙ paбoти. .[!ц слyurаЙ'
стapiк. Tи сеЙчaс сaбсpi люДсЙ. Пaгaвopiм o кoж€.

Щo, мoхсе, дo кooпсpaтиви tшкipy пpивoзять?
- .Ц,a нет, нaм нy)t(}lo кoжy зaгaтяBлять. CaбipaЙ нapoд нa

сaбpaнiс. _ Гoлoва пoчyxaв пoтилиrlЮ.
_ Бaчте, Тoваpишy, тo Тeпеp }rе дaстьсЯ зpoбити.
_ Пavсмy?
- Бo всi люди пpи poботi. Хлопи в лiсi, a бaгaтo нa фopшпaнi.
- Taгдa сaбepi бaб.
_ Бaби кoЛo Koнoпель, кoлo lltмaття ТoBчyться.
_ Hу, знаеtuь, eтo paзгавopи. AбаЙдi всr хaти i гaнi каждaвtr

встp€чнaBo.
_Ta я мохtу oбiЙт|t,,dЛc тtl шкoдa пpaцi.
Шкуpoпеp сипiв y сiльpaдi piвнo voтиpи гoдllни. Ул<с пoчи-

нaлo збиpaтИcя Ha вeнip, a нa збopи пpиЙшJлo тiльки двi нaЙ.
стapiшиx y сeлi бaби i пoчали вгoЛoс пpoклинaТи свiт зa те, щo
iх в тaкиll пoxилиЙ вiк мyнaть якиlvtисЬ збopaми.

Bpeштi, нaвiть зaгapтoвaнoмy в бoях Пoдoнкoвi yвipвався
.теpпець. I вiн нaгнaв ix дoдoмy.

Дo сiльpaли вжe бли:кче пiдкpaлaлaся нiч. Boнa ТpиBo)t(илa
Пoдoнкa i пpимyсилa Йoгo BиспoBiдати гoлoвy сiльpaпи i вiд.
клaсти збopи на дpyгии ти)кдеl{ь.

..Hст, _ мipкyвaв сoбi Пoдoнoк, вepTaючись дo paЙонy пiп-
вoдoЮ. - 3десь всс мaзrпiнци. oт стаpaвo дo мaЛaвo. Bсс вpaгi,
сaмoстoЙнiкi. Boт етoт тiп всзьoт тeбя. A ктo пapyнiтсa' чтo oн
нe п€p€дaст тебя в pyкi...''

- Хтo iде? _ пoнyлoся з дoPoги' якa Bелa дo сyсiдньoгo сeлa
Беpeзнoгo. Taм uopнiлa якaсь пiдвoДa| aлe людеЙ y тeмнoтi нe
бyлo виднo.

- Гaнi? _ зaсичaв Пoдoнoк дo дяДьKa. виliмaЮчи тpеMтЛll-
вими pукaМи нaгaнa. Ilядькo сМикtlyB кoнi, aле пiпpуннa нopo.
висТa кoбилa нe дyже нa тr звaжaла.

- Хтo Йде, питaю?
- Гaнi, бaндir.! _ зaxapчaB Пoдoнoк, сТукttyвши дядЬкa пo

гoлoвi. Кoнi, нapсrштi, зipвa"llися.
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- CтiЙ! Cтpiляти булу - спpавдi пoсип.lJttfся пoстpiли.
Пoдoнoк i сoбi вiлстpiлювaвся, кaryючи кoнеЙ.

У paЙoнi Bl{яBшл(rcя, щo Пoдoнoк вiв пеpестpiлкy з paЙoн-
нoю пoдaткoвoю кoмiсieю' якa тoго сaмoгo пepeДвенip'я веp.
тiшaся з Беpeзнoгo. Пoдoнкoвi пpoстpiлили вyxo, a вiн пpoдi-
paBив )t(l{вoтa yпoвнoBа)|(е ]loмy пo x. лiбoздaчi'

..3веpнення ypяду УCCP i цк кп(б)У Дo на.
сеJrеHня 3ахiднoi УкщIни вlД 27 листoпaпa |9Ц p.
дirшшo дo наf,дд.lьцпш закyпсiв щрirrськoгo сelв.,'

(3 бollьurевиЦькиx гaзет)

Бoльlдевицьке зBrpнrнt{я дifiшлo дo н a fi д a л ь ш и x
зaкyткiвyкpaiнськoгoселa i  спoвt lя €  як слiд сBoe
завд[a]ння.

Ha nekeдьнomy сygi

Cтaлiн i Гiтлеp пituли пo смеpтi прярto в пеклo i стали
пеpед лицем сa}|oгo нaltстаpuloгo люципeрa, якvlfll MaB }tallтt,t
вiдпoвiдне мiсцe для HoBих гoстеЙ.

...Цaм ix' - дyмaв Люципеp' _ y кo.I.eл смoли дo зaклятt{х
гpiшникiв-бaнДитiв''. Тa. як тiльки нoвi гoстi пiдiЙшли тyди,
8oгoнь нaглo пoгaс, сMoлa в кiтлax зaхoлoлa, a кpoв пo pyкax
нaЙгpiзнiшиx бaндитiв зблiдлa Й вибiлiла в тiнi неpвонoi кpи-
вaвoi лyни, якa билa вiд oбox нoви)( гoстеЙ.

- Е' - зрадiв люцt{пеp, щo Мa€ тaKиx небyвaлиx гoстrЙ, -
вaм He тyт мiсце. oн тaм бyдетс смa)к!tтt{ся' дe в смoлi сaмi
цapi' кopoлi lt цiсapi, бo ви, як бavy, з тиx бiльruиx бaндитiв.

Aлe Й тaм пoвтopилoся пoдiбнe. Tepмoмeтp злovинцiв yсiх
тиx тиpaнiв пoчaв наглo сtlа.цaти. ..oт гoстi!'' _ пoгиpaв з
paдoщiв pyкt{ люципеp.

- Хoдiмo xс, гoлyбники, ще далi. oн тaм, нa сaмo}4y кiнцi, y
нaЙбiльшoмy кoтлi, сMaxy в)ке г|'ятЬ 1.исяч poкiв rгипетськиx
фapaoнiв' Boни в Meне пoчrснi гoстi. Boни мiльЙoнaми невiль.
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}Iикiв пеprкoпyвzulи гlустeЛi тa гiгa}rтсЬкi пipaмiди нa кiсткaх
невiльникiв для себе бупувaли.

Aле, як пiдiЙu.rли дo тиx Душlогyбiв, терlt{oмeтp ix пpoвин
пoчaв знoву вaгaтися i спaдa.ги.

_ Як свiт.свiгoм, як дoBгo iснyс нa зем.ll i . l lкlДськиЙ гpiшниЙ

Piд, це в нaс ще нeбувaлиfi випaдoк! _ скpикнyв зaдoвoлениЙ
JIЮIlиПеp, i гyкнув, i засвистaв нa все IIекЛo. Чopнoю хмapoю
злетiлaся вся vopтiвcЬкa гpoмaДa l,l виpituилa, щo tlе, мабyть,
будуть нaЙбiльше зас.lly:t<енi дlля пекеЛьнoгo цapствa гoстi,
рroжс, Й з нaЙвищoi vopтiвськoi poДини. _ ,Ц'aвaЙr.е пеpесЛy-
хaемo iх шe paз! Ha нaru нopтiвськиЙ фaмiлiЙниll суп!

_ Щсl ви тaкoгo зpoбили' чим дJIя нao Тaк зaсJIy)t(иJIися вl|
oбидвa, Aдoльфе i Йoську? _ сТав пигaги нa суДi ЛЮItипeр.

_ Я'- пoчaв Гiтлеp, _ знищ}lв y себе всяке вi.ltьнe життя i
зaкуBaB у кaliдaни сoтнi мiльЙoнiв .l lюДеЙ!

_ Я гlеpшиl{ зpобив uе y себе! - вiдпoвiв на те Cт.a;liн.
_ Я' _ кaзав Д(a.lli Гirлеp, _ зaпposaдив дllKТатуру l{ KOнцrн-

гpauiЙнi .габopи.

- Я пеprшиЙ, - зaгуДiв нa те басoм Cт.aлiн, _ зaпpoвirдив y
ссбс тoтa;lьнy диктa.гуpу Й кoнuтaбopи.

- Я, - BихBаЛЮвaвся Гiтлсp, _ зaвoЮBaв пoлoвинy Евpопи,
зtIищив вiльнi нapoли тa скpiзь пoзaBoдив пекельнi rlopядки.

_ A я, _ не втеprliв Cr.а.лiн, - пiдкtlpив дpугy ПoJIoвину Ев-
poпи тa ще Й пo.lIoвину Aзii i скpiзь зpoбив те сa}4с' aле ще
кpaщr Blд ньoгo.

_ Я, _ гapячився Гiтлеp, _ не жaЛyвaв тoбi, люllипеpе, нiя.
киx aнi ЛюдсЬкtlх мук, анi кpoви. I{iле пеклo мo)t(нa бупе в нiЙ
скyпaги. Я пpикpaсив зaгapбaниf, мнoю свiг шибенv||IЯ|tу!'
гaзoвиIr,tи Й eлектpиuними комopaМ|А p,ЛЯ дyIшення людeЙ. Я
видylllиB мiльЙoни невинtlих люДеЙ.

- A я, - peBнув вpaжениЙ Cтaлiн, - не мaв ще дaвнitше в себе
гaзoвих Й rлектpинниx мaсoвих Дytшoгyбок, я ix щоЙнo пiзнitше
зaпpoвaдив. Aле хr я нi.тpоxи нe зaЛиц]ився lloзаjly Aлольфa. Я
вис.гpiляв ще бiльrше мiльЙoнiв людеЙ. Я встелив кiстьми ввесь
Cибip i пiвнiчнi снiгoвi ryнДpи .Dк пo бiгун. Я закaтувaв сoгнi
гисяч людеll нa кaнaльних pобoтax. Я y свoему цapствi IIBa pази
зpoбив мaсoвиfi гoЛoII, якиЙ вiupaзy знищив кi.llькaнaдllять
мiльЙoнiв людеЙ. Я првиtцив yсiх кaтiв свiту. Hixтo менi не
Мojке в цьoмy дopiвtlЯт||ся. I все тс я pобив -тaк гснiяльlтo, u.to lt
вaм, мiи .llюбиЙ rшефе, Ще ДaJlrкo-дaпекo /lo 'гoгo.

Зaхлисryва*пtlcя oбtаДвa, oчi iх нaбiгли кpoв'Ю, зyбaми стpaш-
нo скPсгoтa-ци...

B пеклi зчиниBсЯ великиЙ кpик i р'етуtIIня. Bся зopтiвськa
пeкельнa гpolt'aдa llpИ>rtaЛa зi стpaxy. Hapеrштi, всe Ме}rцJe чop-
тoвиI{нЯ пiдiбpaлo xBoсти пiд себе i, б;l iде з пеpелЯкy' чкyp-
нyJIo з пекJIa' aх( дoI]круГи зarшумiло Й земля зaстoгнaлa. A
с.гаptt l i  чopгЯки су},lн0 пoxиJIIlЛи гoЛOBи, вони пiзнaли' lцo вжr
кiнець ixньoго цapЮвaн}IЯ' бo дo пек;la пpи!,lru.llи двa новi з.ltю-
щi .гсмнi 

духи' Яким нiхтo нiкoли не мiг дoрiвнят.ися, i  iм вoни
N'yся1.Ь пrpедaти сBoЮ пекrльI{y вЛaдy.. '

ПpиЙluли... _ .,3ДpавствуЙr el
ГaЙль Гi тлеp!' '_

Чемнo пpивiтaли.
..Чия бупе Укpaiнa?.'-
Pазoм зaлитa;lи.

Bперл BиЙшoв сгрiлець Тpiскa,
Гoсr.еlt ot.ляДa€'
Пiдсмiхaсться xиTpенькO
Та Й вiдlloвiдar:
,,Hаша бупе Укp;tiнa!
K.'tянyсь гoлoвою!
Що х< ви з тoгo lt{a.I.иМетr.
Пoкaх<у рукoЮ.

Чuя 6yge Уkpaiнa?
Йoсько Cтa-цiн iз Гi г.llеpoм
Якoсь rroсBapиЛись:
..Моя, _ кa)кe' _ Укpaiнal' '
. . II i ,  мoя! ' '  _ Побились.. .

.[oвго бились' €Dк вT.oрl}lЛисЬ,

Ciлll пoчивaт.и.

Хгo iх дoбpе poзсy/lив би,
Пoчaзlи ЦJукаги.

Bpеuшi' кii)кyть: ..Ходiм, кyме,
До УПA сrrиТaсМ,
Чия бупо Укpаiнa, -
Tам нaпсвно зtiaЮть.''
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Гляньте!'' _ кaже стpiлеI1ь Tpiскa
Ta pyкy пiднoсить
Й тичe Оулto oбoм ГосTЯр|
.Ц'o сaмoгo нoсa.

Xpiн

Hoвopiннi пo6axaння
кaтoвi нapoдiв Йoськoвi Gталiнoвi

3 нaгoди Hoвoгo _ |945 - poкy Й. Cтaлiн oдеpх(aB дy)кс
бaгaтo нoвopiuниx пoбax<aнь i телегpaм. .Цсякi з ttиx дpyкyсМo
на цьoмy мiсцi:

,,IhopozuЙ Йot'ьку!
Mи, вбoгi бiлopуськi кoЛгoспtlики' з Hагo.ци нoвol.o _ |945 _

poкy виpituиЛи сKЛасти тoбi тaке пoбажaння: шоб y цьомy pоцi
нa нaшiЙ бi.llopуськili зeмлi зapoДrlлуl тaкi гapнi кoнoп.lli, як
нiкoли дoсi; щoб iз тих кoнoпеЛь ми видoбули l00 мi;lьЙoнiв
пулiв пpядива; щoб iз тoгo пpядивa нашi мoтyзяpи сплеЛt{
дoвл(еЛез}toгo i гpyбезнoгo мoryзa i щоб тебe нa цЬoмy мoгyзi в
цЬoмy х тaKи poцi пoвiсили нa нaйвиЩiЙ вехti Кpемля''.

,, Л юбuЙ' zе нiяльнuij, бuсnryoуllнuЙ!
Mи, poбiтники збpoЙoвиx зaвoдiв веЛикoгo CссP, з гapя-

чoгo сеpця бая<aсмo, щoб здiЙсниЛoсЯ в цьoму poцi те, voгo
бaжaють тобi бiлopyськi кoлгoспники. Тa, кpiм Тoгo, мl{ ще
бa.жaсмo, шoб y .l.oЙ чaс, як .I.и lloвис}rеЩ нa мoтузy' ми мaЛи
змoгy випaлитlt 224 зaJIпи з тиx yсiх гаpМa.г, щo Ми ix ви.rlили
зa вrсь vас нашoi пpaцi.

Poбiтники збpoЙoвиx зaвoдiв сссP.''

,' Bелuкuй 
^,|учumелю 

азiйськuх ttаpoОiв!
Пoневoленi тoбoю i твoiми iмпеpiялiстичниМи пaхoЛкaми

наpoди Cepeдньoi Aзii бажaють тoбi, щoб ти в uьoмy pоцi
зaвiтaв дo нaс, Щoб ми тебс пpив'яз:Urи дo хвoстa наЙбyЙнiruoгo
aзiЙськoгo кoня i Iцoб тебе тoЙ кiнь вoлoчив пo нarциx без-
ме:rtнllx стеnaх дeнь, нiн i ще oдин день.

ПpeДстaвники нapoДiв Cерпньoi Aзii.''

,, HаЙбinьшuЙ moвapuшу poбolozo люDу!
.Цoнбaськi ruахтapi бажaють тoбi' щoб т!r в цьoмy poцi вiд-

вiдaв дoнбaськi rцaxти i щoб пiд чaс тих вiдвiдин пpисипaлa
.гебе 250 м зaвтoвulки Brpствa зсмлi.

IIoнбaськi rшaхтapi.''

,,Йoську Cmалiне, кpuвавuЙ нaш бpаmе i сваmе!
Бaл<aeмo тoбi, пapшивиtl пане тoвilpиIlly, в цЬoмy poui l3 кoль.

ки пiд лiвy лопaтку, 7 бoлянoк нa твoЮ чopl{y l.opЛяtlкy, a
нaкiнеllь, щoб тrбr, сyчoгo синa, ясниЙ rш.llяк тpaфиЙ i нaглa
KpoB зaлЛяЛa.

Poбiтники i селяни 3axiднoi Укpaiни.''

3 дpyкаpнi
"Cмepть cтaлiнськo.гiтлepiвcьким кaтaм'.
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,, U kraj ins' lсуj P е re t s'', ( ., tJ krаinian Cау е nn е,, ),
pаrt 3, Mаrch 1945

Тhе issuе is oрnсd wirh thе humour poеm .,How thе Year of 1945 Was Cаp.
tured By Bolshеviks And How tt Wаs Then LiЬеrаtеd By Ukrainian Insurgents'''

Thе aпiсlе..Stаliп ls A|igning lhе...'' strcsses on that Ukraine losе itsъlhniс leгri.
loгies undег thе Soviеt геgimе: ..hе сuted... Crimea, Cuban...now is сutiпg Кholm rc-
gion"

Sаtiгiсal аniсlе ..of }|is Own Ассoгd'' dеаls with the spоeсh of ..Mалuji|'s'kуj
thе Jеw'. аt а lеaсheг's сongrеss. Маnujil's'kyj said at the сongrеss that S.BеndЪrа suр
posеdly was aггеsted by the Gеrmаns of his own ассord forihey intendеd to p,.*nt
him as а maпyr. So, writеs lhе author ironiсаlly' it would be рssible to wгiti about
eасh of thе insurgenl who was killed thаt ..hе wаs loпurеd to dеаth of his own ассord''.

Мапyп Chubеnko in his humour story ..Тhe Pеripheтy.' desсribеs how thе
pеsantry of Wеstern Ukrаinе meеt with thе vагious Soviet authoгiry fuпсtioner.s.

Five anli.Sta|injokеs аrе published under thе lillе..sеasons Greеting to Jos'ka
StаIin the Butсher of the Pеoplеs''.

Тhe poеm ..Who Wi|l Hold Ukrаinе'' and sеvеrаI сагtoons arе also published in
lhе issur.

БoЙoBиЙ

пPABv|лЬHИK
пlxoтll|

I-ХIv



БoЙoвиЙ
пPAвилЬHик

пlxoти
l. зAгAЛЬHЕ пoлo)KЕHHя
|l. пooдИHoKИЙ БoeЦЬ

киIB 1944 лЬBlв

3 poсiЙськot o вилаllня ..БoЕBoЙ устAB пЕхoты''
Mосква' l9a3 p. - пepeк.'lав ll.M.Б.

l. зAгAЛЬIiЕ пoлoжЕ}l}lя

l. oснoви бoйoвих дiЙ пiхoтш

|. Пiхomа - внoaпull pid aitlсыс,
Boна си.l lьнa свoiм вol нrм, спol lyченим iз pyхом упepе,l, щo кiнчасlься
pyкoпаtшl{иtrt yдаpoit.

Пiхoта спp{)мo)к]lа пpoBa/tи|и бill y piзниx yMoBaх lере}|y, по]o,lи' lt
кoл<нiЙ пopi дня i Poкy

Пpи свoi l ' l  oзбpoсннi пiхota мoxе сам()сl i l-|нo виpiшalи баl.alo
бoЙoвиx зав/lаl{Ь i .llищe Bol|a спpoмoжl{а Blpиlv|а|li захoпJleниЙ rеpeн

2.hЙнплniхomu:
- в l{асlyпaJlЬнon,ty бoto, вмillо спo.llyчyIoЧи Bol.oHЬ iз pухoм.

Фllизиrися дo Bopo].a, a.гакyва1и J,lol o, знищи]и в pyкoпa]rtнoмy зyltapi
aбo захoпиrи в пo.tlol{ i зaкpiпиrи за сoбoto заxoпJleниil tepен;

- в oбopоннoмy Фto, сипЬ}rим i в.llyншим вol.l{ем la piшyними
пpolиaгaкaMи Bi, lпеPtи a,t.aки пiхor.и i 1анкiв вopot.а, 3аno,l iяlи l , loi{y
вaжкi вгpalи rа Elpимаги за сoбоlo бopoнeниЙ lеpel l

Bпеpla oбopoна - спpаBa чесlи пixolи. Bона мoxe вiJtсlyпаlи
Jlицte за Haкaзoм с1aPшol.o 3l}еpxника.

3. Iliхona piutае нaf,aахче зr,aОantнл . npooadumь бitl з 6езno.
cеpеОпюI oidloлi, вiч-на.вiч iз вoрl.oм.

Piшунe пoсування пiхoги в нaс'tyпi i  впеplе пpolис1аl},|eння }t
oбoрнi виpiшyе вис.шi,t бolo.

Bol oнь, маl{евp i pукoпаtшниli зy,lap - oснoBнi спoсоби /liЙ пixo| и.
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2. Oснoви yспькy пiхoти в бoю

4. oснouмu уcniху niхomu o бoю е:
_ ясllr poзумiнttя всiйа кoмaн/lиpами i бiЙttями пoсI'авJlеt|olо ir*{

зaBJlaння;
_ вl*t iнttя l} HаЙкPащиЙ спoсiб викopисloвyвaги свolo збpoto /Ulя

pа;,кel l I|я вopol 'a;
_ 3l lа l l l |я спoсoбiв i  пpиЙoмiв боpo'гьби пpol.ивникаi

- tlепoх}i l }|е llaмal.aння збltvlзи.tиcя llo t|oроr.а, щоб знищи t и Йot o в

pук0паut1lo}lу зy/ lаpl  ;
_ в: ' r i t l t tя B l|aикpащиl l  спoсiб викopИc:.a|t l  свoi  си. l lи r  засоби /t:tя

j loсяt l |e l lня пepeMol.и.

Длл уcпiху o бoю niхonа noвuн'И:
_ зaв)кl lи бyги lo loвolo пoчaги бiи з вopol 'oм l  ЙolO зt lищити;
_ пoсl lЙнo мalи yпевнe]|с кеpyваl iня;
_ нiкo.ltи не , laваrи вopot.oвi зaскoчl,t l  и себе зненattькa; !tаlи незa-

Jlе)кнe запе3пeчel|}|я i бeзпеpepвнo зoрит.и la po3вlllу}lа,Iи:
_ пoсri l lшo мaги нaJlcжнy пpoгиl.а}lкoвy i пpoгипoвi гpяltу oбоpоlty

га пpo-t ихr},tlч}|y oxopotty;
_ в yсix BипaJlкaх }'а-rи нaJlежнe спiвдiяння внутpi пiлвituriJ lу, 3

дoпoмilкними засoбaми (кy.llемети' вa)ккl l.paнa l ollеl и' пpo1 и1 aнкoвa

збpоя, аplи:tepiя, tанки' J lel 'y}|стBo) . l .a з сyсi ltнiми пij lвi, lдiJ la}.tи.

5. B сyнаснoмy бoro yспituниЙ }|aс.гyп i невi/ lс lyпl la oбopotla з ма-

JlиМи вграгaми мolк. lIивi J lишe пpи вмi.t loмy викopис.гaIlнi lеpсHy la

пpивинtl i  ск()po }tкoпyвaтися в зeмJIЮ. Toмy кoжниЙ боеtlь' ptЙ' ноta'

сoгня i кypitrь, l le чcкatoчи ltaкaзy звepхникa. повинlt i  нeI аинo i скopo

oкoпyвa.lися ltа кoжнiJ, i  зупинцi (кpiм зупинки д.l lя вiдпoчинку)' i toп-
poBaд)кyвaги oкoпи /lo пol]|lol0 пеpекpoto' кoпatи щlJtиttи lulя oхopotlи

пepеJl lаttкаlvlи i . l lеl .yнсlвoм tа yкpи.l.. l .я зaсобiв lяt.и.

3. Bогoнь i мaневp lIiдвiддiлiв пixoттr

6.Уcnix у oo?'|евo||у бollt фсяzцmюл нecnodiцнuм зocepеОtсенtlлм

уciх aбo бiльlцo.i чаcmuнu oo?fleвuх зacoбiв niОвiЙЙiлу нa noodutloхi

сpуruI вI,po?а, щoб знuщumu tloeo ,лсmuнaмu.

1.I,ля /loсяlнeнl lя успiхy в oгl|eвo}' 'y бoto ltеoбхiдне:

- спiвдiянttя всiх вoгнeвиx зaсобiв як сaмoi пixorи, гак i, lопо-

мirкниx засoбiв, a т.акo)к пpавильнa oрl.aнiзalliя tioгнlo, щo зaпeв-

l lЮBaJla б пitt чaс настyпy сгупнeве зpoсlal|ня вol.ню всix вилiв збpoi в

мipy пoсуваttня пiхoти Bпеpе,l, a в oбopoнi - стyпнeBr пoсиJlювaнl|я

вol.ню всiх poltiв збpoi в мipy ,зближyвання Bopor.a .Дo flанoвищ

пiхoги, щoб не дoпyс-ги] и ,lol.o дo пеpеднЬoгo кpаЮl

- пoстiЙнe зoprнltя 3a пoIlе}1 бolo, вишyкувaння }IoBих tti.llеЙ, оцiн-

ка ix знaчення гa }to)t(JtиBoсl.еll paження;

- твepдe кePyвaн}tя вoгнeм, щo 3aпeвнroвaлo б скopе llor.o зoсe.
peд'(el{ня i paя<eння нaЙважливiшиx i нa}lбir lьшe зar.рoзJlивиx t l iлeЙ;

- opl.аt l iзatl iя бcзпеpебif iноl.o пoстaчaння бo-mpипасами i всiм
неoбxiдним, /toбpа opl.aнiзаtliя га спpaвнa пpa]lя гиЛy.

8. PoЙoвi Й чoтoвi ,lJ!я пpавильt|ol.o i r.веp/tol.o кеpyвaння вoгнeМ в
фю зoбoв'язaнi:
. - вибиpaги i вкaзyвaти всiм добpе виднi opieнтatliинi пункги _
opiентиpи; визнaчивЩl{ гoJloвt|иfi, пo}|yмеpyвaти opiен гиpи спPaва
дoлiвa i пoнaзивaти ix;

- Bизlraчувати пiдвittjtiлoвi i вoгневим зaсoбам (кy;leмeтaм' lpa-
l{атoметaм, пpoтитaнкoBi]| збpoi) смyгy oбстpi.lly, а д'rlя вol.нeвoгo
зв'язкy -,loдaткoвi нaпpями пepел фpoнтoм сyсiпiв;

- врli.llo вибиpа.ги вoгtrевi pубeжi i вol.невi стaнoвищal lte дoз.
вoJlя.r.и l lа дoвгoтPивaлии вoгol{Ь з oднot.o вoгнeвo1.o сtaнoвищa,
свoечасl{o змiняти ix, yсгa;llotovи пopядoк ix пeрмiшeння:

- бсзпеpepвнo зopиl.и 3a пoJlем бoto, вишyкуваrи l, l  olt i l l toвalи tt i . l t i ,
,loкJla,lнo визнaчуBа'ги. вiд/tа.lli ,lo ]lиx' вибиpаtи збpolo, якo|o Мo)к}|a
yспlцl l lo l l lJ lЬ paзи Iи:

- пiJll.oтoв.ltяти дaнi дJlя всllенl.tя вoгнlo (пpиI1i-rl aбo кyr i l.ovку
пpиttiлtoвaшня aбo насr'aвJl loвaння, вид вoгt{lo, кi:tькiсть нaбоiв, гpа-
наl, стpiлен) i вигoтoвити стpiлеllькиЙ tшкill (,tивисЬ: /lojlaгoк 2);

_ вибиpa.ги наl,lвигiднiшиЙ MoMeп1.,l1ltя вiдкpитr.я Bor шro, вкaзyвати
lt iлi, в пoтpiбних Bипaдкaх пpoвaдити пpисгрiJlкy (вс.гpi l l toвання),
пoпpaвJrя.ги i пepel loсити Bo|.oHЬ з oднlеi l l i  l l l  нa lнuly, зoсepеjl)|(yвalи
вoгoнЬ нa oдl l i l l  tt iлi i  poзлi. lttoвa.ги иoГo нa кi. l tька l l iпeЙ, пepeривa-lи
aбo пpипинloва ги вol.o}|Ь.

9. Bогoнь зlqicio i пpomuпutlxou:i Фi *oе,'шл nooОuннtluil - pit
шd i eуcmutr; з oвmoмапie i куtuнеmie - nЙtн'aЙ i сlpiлllu (кoр.гкими
i дoвгими); 3 2pнЦ,|oмrmie - nodutl,ulf,, неmфuчltuf, i anpaнцtl

Bol.oнь пpoвaдиться 3a нaкaзoм poиoBoгo aбo чoloBol-o.
Щoб вiдкрити рiпкиЙ пoo,lинчи,| вol.oнь 3 oзнaче}tиM чисJloM |{а-

боiв, кoмандиp вкaзy€ lliЛЬ дJlя oбстpiлy, мipник, .гovкy наЦi.lltoбвaння
i видaс ltaказ: ,.Piдкo спpавa (зrl iва aбo спpaвa i з;t iва) пo o/lнoМy -
вoГoHЬ''' нaпpикJrад:

. .Пpямo пo кyлeмeт' i , rдiсгсor, пiд t l ir lь, piлкo' спpавa пo oJl}toмy _

BoГoHЬ'';
.,Пo aвгoмaтниках пi,l кJlyнelo, чol.иpис.r.а, пijl пoяс, piJlко' пo п'яrь

набoТв - BoГoнЬ''.
Пpи piпкoмy вoгнi, бiЙIl i ,  нe пoспiulаloчи, пpиl1i:IIolo. lься i пo нepзi

oдин пo oltнiм стpiляloть. Bol.oнь, визначеt|ии кi-llькiстtо ltабoiв, вe-
детЬся бeз неpги; вистpiлявши визtlaченy кi. l lькiсть шабoiв, бiЙtt i самi
пеpepиваloтЬ вoгoliь.

.[: lя вiлкpи.гlя t.yсl.or.o вoгнlo пo,lа €тЬся накa3: ..ГyсrиЙ _ Bo.
ГoнЬ' ' . напpикJIaд:
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..Пo aтaкyюuiЙ poзстpi.l lьнiи, двiстi, .уc1|'Й - BoГoHь'.
Гyсr.иЙ l}ol.oнЬ пpoвajlяIЬ бiиlti без чеp].и i lo нaкaзy aбo знaкy

пеpеpBа l и l}ol.oнь.
Пo скупнених бoЙoвих 

' laJlaх 
l зoсеpедженняx >кивoi сиJrи пpo-

Iивl{ика в усiх виl lах бtl lo i  маpшУ, /l . l lя вiдбиt lя paпгoвих a.гaк
кiннoги iкo. l toн l topol .a, д.t lя боpolьби з " l t i taкaми вopo|.a iбpиroнiм
лeтi (кo-ltи вo}tи зни)кylol Ься на пpямии пoсrpi. lr), а / lекoJ|и iяк засiб
дисtlип.l l iни, щo l loпoмаt.а €  кoмaн/lиpoвi в пoтpiбниЙ мoмeн.l у бoю
скopo l,tзя-lи сt] l l l  пIJlBl/ l/ l lI l  в pyки' зас1oсoву €тЬся сaJlЬBotsии Bol.oнЬ
poel} l '  чOlOIO' a в /tсЯкиx l tипаJlкax l  сoIнс|o.

Пpи сrpi. l lяннi са.l lьвами poЙoвиЙ (чoroвиti, сoгснниЙ) пo/lаtj кoмaнJly:
. .Пo rакiЙ.ro l1 i . l l i ,  p iи (чola, сorrrя),  сaJ lЬt}olo, t- l ipник, пpиtt iJ l lo.

ватися lyди- lo, p l i i  (чolа, сoIt lя) -  BoГoHЬ' ' .
Пo кoманtt i  . .сaJ lЬвolo ' '  -  б iЙrt i  бсpугь кpiс t la, . lo loв' '  i  зapял.-

жa|oтЬ, пO кoмaнJl l  . .гpисTa' '  _ l IaсIaBJlяIol l '  мiprtик, пo кoмarlд i  . .p iЙ' '

(нotа, сoгttя) -  пpиt l i : t lo lorЬся дo пo/ lанoi t t i . l t i  i  пo кoмatt l t i  - . .вoгoнЬ' '
сгplJ lя lOtЬ. пiс l tя чt l t  o l lе laЙl lo зttову ttабиваtolь кpiси (пpиl.o loв.
JlяlolЬся дo ttoвoi са.rtьви).

PyнниЙ кyJIeNlе l i  ав l ot 'tа t пO кolttан/l! ..ttoI oнЬ' '  пускalo l ь o/lнy
сepl lo.

,[. l lя пpo,ttoв.lкення сгpi. ltяl| lrя саJlЬt}ами, якщo tt i . l lь tte зрl ittи;laся,
пo/la € l  ься лиtl lе кo[tаt|/tу: ..Piи (чoт.a. со.tня) - BoГoHЬ'' .

.[ l tя пеpеpвal| l lя ]}ott||o - кoрtal| l tа: . .CTIЙ' '  aбi l  l toвtиЙ сI]ис1Oк.
Пpи пеpeбi lах - кo}la l| l la: . .Cr i i i '  зAБЕ3ПЕЧиTи' ' .

|0. PoiLoвi i  чomoвi кeрyloI ь t}o| нeрr, пo/lаloчи кQlraнltи l oJloсoм,
сиl нaJlаМи, yмOвll l lрrи зl lакaМи i vepeз 38'ЯзKo}l l lх.

Coгеннi,  куpeннi i  кoмaнl lиpи пo:tк iв кеpylolь l to l  нrм, с lавJtячи
кoмaнllиpами пulвlj l l l lJ l lв t]ol l|еRl завl lан}|я.

l l  Прo викpигi t1i lr i ,  шo iх не мtl. lкна зниlциlи Bol неМ пi ltвi lttt i . l ly,
кoмaндиp зt.oJIoI.Дy €  (, lottoсиIl ') сlapшoМу звepхttикtlвi l  пol lae нaЙ.
б. lIиrкнoмy кoрtaн/lиpott| _ aptи. l tеpi l ,  к},I|еМсt iв,  r  paнatомсt iв '  кoмaн-
лиpoвi пiплвiд,tцi ;tу пporиtаttкoвoТ збpoi, якi rt i . l t i  tpебa пpиДytuити aбo
знищи I и.

l2. Koмаttлиp нa пol l i  бott l пtrвиttetl шиpoкo зaсloсoвувalи Мaневp,
roбlo пеpесyваtи свiЙ пi l tв iддi  l t  абo мi l tя lи l ioгo poзмiЩelIt lя гaк, щoб
llJIя pа)кення l}opol a 3aЙня||1 виt i l lнirше пol loх(енlIя.

B заltехнoсt i  вt l l  oбсtавин в боto rpеба скopo i  вмi. l to засlo-
сoBувatи наЙвil lпoвi/ lнiruиЙ виJl Маневpу: oбхoп.l lенttя, oбxiд, пpopив

фpoнгу Bopot.a i Biдсryп.
Пpи oбхoп lttoвatltt i  кpи.lta Bopo| a oбхoпJl loЮЧиЙ пi l lвi l t l t i" lt збеpi l aе

вol.невии зв'язoк з пiдвi/tдiJ lo}r, щo /l i € .  з фрoн.гy.
Пpи oбхoлi пiдвi lul i l t '  вихoдячи l|а кpиlIo aсЮ IиJl l iopotа, щoб йol.o

3нищи I и' нe маr. бсзпoсеpеitньol o t iol t|eвot o зв'я3кy з пi/ l l t i l l i l i  JtoM, щo
lt i r  з ( lрotttу

Пpи пpopивi фpoнr.у пiдвiддi- l l  вкJlиl{lo € .I.Ься в oбopoнy вopol a
нa гe, щoб yсlt iД зa Iим нaнесги y/rap пo yl 'BopенoМy l iolo кpиJIi aбo
}lа гиJl .

|3. BiОcmуn пiпвiллi.lly nepeвodumыя лuIЦе 3II нaKIIloI' cmaplЦoеo
tсot'санaupa з цiллю:

- зavмятtI| нoвe, виI. iJtнiшe с]aнoвищri
_ вi l l  r яl.ну ги чaсl инy сиJl нaзa/l JtJlя заl lepжaння вopot a з фpоlt t y'

a oснoвlt i  сиJIи tt скiснi l . ,t нaпpямi , lJ lя чеpl.oвolo yl lаpy }|a кpиJlo i lи. l l
нaс l упаloчol.o вopol.a;

- зaМaниги насгупаloчolo вopo|a пi l l  кpиJtoвий (скiсниЙ) вOlo}rь i
yДap свolх чaстинl

- вiдбиl.и нaсlуп вopo].a 3 кpи.l la абo lи. lty.

4. Бofioвld uид

l4. Пiхoт.а дo бoю craе ь бoi loвutl лad. БoЙсвиЙ ., la/l пoвиttеtl вiJ l-
пoвi i lаtи заltyмoвi i  п. l lаt loвi  l laс lyпнolo бo|o ta зaпевt|иIи:

- наЙшиpшy Й oltнoчaсну учaсtЬ y бo|o пiхo|и i i i  вol l lевиx зaсoбlв
Biд пoчalкy i lo кiнl lя бolo;

- нaЙкpaщe викopисlання дoпo}ri)кl lих зaсoбiв пiхolи /l . lIя 3нищeн.
}l, i  вopol.а lta вибpанoмy нaпpямi:

- спiвДiяння внyтpi пiлвiлдiJry (чaсгини)' з сyсiлaми, а lак()ж з

дoпotvti )к]iиMи зaсoбами;
- l . l lуuкiс. lь,  кеpування i  мaневpуванt lя пiдвi lu l t t iв на пott i  бoto:
- нaЙкpаЩr викopисIання lеренy tа лol . iднiсIь вi/ lбиlи назeМниЙ

вopoх(иЙ нaпад нa кpиЛах i с,гиках, oсoбJ|иt}o laнки;
- пpoгипoвiгpянy oбopoнy вiЙськ.
|5' Бotlouf, лa0 сmpiлецьKolo tqpе'|л склаДa€Iься з бoЙвих .ltaДiв

сrpi;tet1ьких сoIel lЬ з iх / loпot.,| i)кними зaсtlбaми. вot нев0i t рупи (l pa-
наIoмеIи, куJ leмe. lи, пpoIиtaнкoBa збpoя) i  pe3еpви.

Cгpi: lettькi  сolнi  в кypенi poзtopla lo lЬся i/t i lotь y зaltе lкнtrсt iв i11
oбсlatsин: на. l l iн iю (всi  сoгнi  t|а o/ lн iЙ висol i)  абo lpикytник Bпepе/l
(oдна сoгня спеpедy, а.ttв i  сorнi  схoдaМи за i i  кpиl laМl i ,  I lишe нe
пo3адy l.oJloвнoi), aбo гpикyтник нaзад (двi сoгнi пopуч нa.l l i l l i i .  а ojtнa
сoтня ззадy зa вi i lсгупoм пoмiж ними), aСю схo,lи впpaвo (;tвi сotнi t lа
. l l iнi i  пopуv сeбе, a oднa y вiдсl.yпi i  вit lttаlr i  3a пpaвим кpиJloМ), aбo
схoди в.l l iвo (двi сolнi нa лiHi i пopун себе, a o/tнa y вiJ lсlупi i  вiд/tаlt i  зa
лiвим кpилoм).

БoЙoвиil лад стpi l leцЬкoТ сo.гl.t i  склaдaеrься зi сlpiJ lеl lЬких чo,l i
вoгнeвoi гpyпи (гpaнaToмelи, кyлei lеIиi пpoгиtанкoвa 3бpoя, саMoс-
тiЙнi гapмaти).

C.гpir lеuькi чoти в сoтнi в зaлeх<нoсгi вi/ l  oбсl.aвиlt моlкytь бytи
poзt.opнуri абo нa лiнiю (всi пopyч нa oднiЙ висoгi), абo гpикytttик
впepед (oi lнa чoгa спеpе/ly, а, lвi чoги схo/lами зa iТ кpиl laми, | lиule не
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пoзаJly r .o l loBнoi).  aбo lpикyl l |ик назal l  (двi  чolи l lа o/t l l iй. l l i t t i i  пopyн

сeбс'  а oj l l lа t tota ззaj ly 3a BlJ lс lyt lом пoмiж ttими).

Baя<кi куltсt . letи i  пpotиIаl|к()t ly збpoto викopис|alи / lJ lЯ пpot}аl l .

) l (ення l to l  l ||o з кpиi l  I  lJ  пpoмl iкки пon4I;,|( ч()|аl lи.

l) tЙ i  чо tа l lo бo|() poзI ор lа l() I  Ься l]  рo3с I pl  l lь l lу.

Bi l tсrупи поlr i ;к бiЙrtяr lи пpи пoсуt|аннi 6-tt  кpoкiв

16. I l lя в iJtбиt lя l|есп()/t iваl|их у l lapiв l topo| а, ()сoбJlиl to l lа кpиJlaх

iсtикax, / l ' l |Я пl j l lpиNrки пi j l t t i /Ul lJ l i l l  iчасIин. щo пpol lа l lЯ lь бiЙ, a

laк(.}/к j t i lя р(.tJ| ()pнеlI l|я i  з l lкpit l l tсttt lя , l loсяl  l t rн() lo успiхy кoман, l tиpи

пortк iв r куpенiв пoвиl|нl  р!a lи / lo с l ,}()| () po3t l0pяl l|/Kеt1t lя pезepви

(зat laси )
Cи. lа iск ' l iu l  pс3еpв|t] заl lсжиtь вi/ l  викt; l tуttа l|() l  ()  заlJ l lа l l l |я,  пJIаl|у

насl) ' l l IIo lо бtt l t l  i  lеpсt,|у, tцo Йol 0 заЙrlа €  r l i i tв i ; t i t r l t  абo [нlасtиtta в

б0itt lвоl ' lу l la j(t .

Пplt  нас l  уt l i  l l  l I t)plrа i l l ' l l l l \  v l1() l tuх 3| с l  яI l |е l t t lЬ1}l  кpl l  j |аNlи l  l ]  t lo3и.

t1it t t t t t l  t lбtrрttt|| J l t)  pезерви к}pсI|я l - tO)куt l '  буtи призrtансtt l  с lpt tIс l lЬка

чt l tа або ч()tа rtt] l()\ lа|ttt tк iв,  чota т lpolиlа l tк()t}( l i  збpoi.  / lск| lIьKi ' t  }tа i ' |( .

к l lх кY j lеr lL ' l  iв i  45- l l r l  l  i tpмa l  а

|1 . Ko.uанdupu в бoto noвutttti знаxоdumucя:

- poЙoвиi i  -  безпoссpс,tII l ,o t] Poзсlpl . l lЬнlЙ сt]()t9 polo;

- кO}ral l i lиp куpеI|я, сt l tн i  r  ЧOl l l  -  за бoЙвиt ' t  Jtа/toм свolo пiдвi l t -

l l i  l l} ' .  в rttсtt i '  з як() lO }toжtIa с l t i t lкуваlи зa пepсбitot*t бtr l<l с l to l() п!/ l -

в i i  ut i  l l5 i  t t l t  кptt:taх сусi j t i t r '  бачи t l l  пt lвнiс t lo свiЙ бoi iot}иЙ 
'Ia l l  

i

с  lе;+(и I l l  3а I]op()I o\1.

.Пиurе у lJиl|я lкol] l lх lв|ипаltках бoi ioвoi oбсtattt lв l t  l loз l]() l|я € lЬся

кolt l l t t lJ lирa}l  Br lс)t]а l l !ся пеpеi l  бoi ioвt : la i lи Й Oсoбис|O l]есlи t} бiи свt l i

пI; lв|,I l , l l l  l lи.

5. oбов'язки кolr{aндrrpa

l l l  Kor lаt|J( lIp t lссс п() l] l t) .в i/tr l t lвt j tа l lь l l |с|ь 3а с lа|I tбоиову l t l -

tсrвtt iс lЬ с l t() l()  II l/ l l ] lJt j l l  t ly (vасtиttt l ) ,  за oрl a l l Iзal l l |() кеpуttанl lя l |иN| | зa

lt i t  l t  бott l

|9 Koманdup зoбoв, язаtluЙ:
-  заl lе l t l |}| l  и t]исOкии l t l ()paj lь l{o.пoJI l l  ичl|иЙ с la l| ,  l , l l i tсЬк() l lу / lис l tип-

l t  i t l} ' ,  бtrсз, l lа l  t l tс t  ь i  бoЙoву | o l  ottн |с l  ь пIjtпopЯltKol}al l l |  х.
_ смi l tивt) бpа tи на ссбе вi j tпoвi l ta l lЬ l l lс  |ь за бoиоt l t  l l r[:

-  б1,rи,tt ' tя пi . ; t l topяj lк() l l i . t l I l lх пoсt iЙttиt-t  зpaзкol-1 акl l , !I] l lOсtи, Сlсзу '-

рtt lвttt l i  хt lpoбpoсtи аж / lo саМoпoжсplуBal l l lя '  пpикJ|аl loЕt саl*, lo0пa-

t lуBaнt|Я, l ]иlpиlJal loсти, зaРаJlнoсlи. oсoб: lиво в наЙBа)кчl ,|х хBиl lи l|ах

бolt l '  i  t  иrt с l . lричиl lи l  ися / lo вик() l|аt lня бoi iовot o зal} l lа l l l |я i

-  вr. l i l lo кoмaнl lу l]аtи своiм пi l lв i lUtr l toм (насtиttoto) y бoto;

- Сlезупиннo пi j tвищува l  и спoto вiЙсt;кoвy пo l t i l  ичtty пi/tt  o I o l|ку:

_ 3нa l  и BlЙсЬкott l  пpаl}и' l lЬники. lнс l  p) 'к l l l I  i  / l t . r tовt.t/ lс t  вa;

_ вlI lМ|}l} lo знalи свo|o 3бpo|o la lехнlчl ie пpи! lа, l , lя i  вмi. l lо Iх
зaсl ()сoвуBa I и;

_ виучуt}аlи lехнiчнi засоби i  пpиЙoми боpоlьби B()pol а;
_ пoс I lЙн0 пl , j lвищува l  и пi l l l  о tов1. своiх пi/ lп0ряJlк()Bаltих. l tирla.

laк)чи, Щor) Boни /к)скol lа. l lo знаl lи сB0|o Фpокl '  с la.rtи м|иl Jttями своIo
Jl iJ lа iфз пoмиl loк биrtи вopola:

_ зна.Iи сtаl|  с l]o l .o пi l tв i l t l t i . l lу (часlини), oсoбI lиl .oс, l i  кoман/tирiв i
б iЙrt iв.  ix насгpoi ,  p iвень вишкоJIy; ная1}l l iс lь iс lан магepiа. l lьнoi нас.
гини' бoепpипaсiв, xapнtв. oдяlу, l]зуl lя i всьоl.o неoбxljllior.o /lo б0|O i'
жи t-I я;

_ l lбаl l l  пpo вi . t tпонинки, умott} l  пepебувaltt lя i  пolpеби пi l l t lоpя/t-
кot}аних'  в l l l | t4 lЧувalи lх пo/ lвиl  и '  а кapаlи за прoсI) 'пки, 3апeBнl0ttа lи
бoЙoвy з l t totoванiсть i  збepе>кerl t tя бoЙових трaj lи l l iЙ чaс| иI lи.

20. /toк.eа0не, свoечсtc,'е i беззacmеpе)Kt|е 6u'Ф,!увal.'rя 
'|aKoту 

e
oc,toвoЮ бoi ioвoi / l IяttЬl{oс|и кoЬ, lанJlиpа. При piзких змtt laх обсlaвиtt i
} lем()жJIиt]oсI i  виviкуваги l lаказу'  кoМal i l lиp пol]иl le l l  l t iя lи [з|r [с|воеi
lн l l l lя l  иви.

Bi l tсу r нlс l  ь l |ака3у зt]ерхника l|е м()жс t}ипpaI]/ lOt}уl]a t  и Гюзlt iя l tь.
} l0с lи к()Ntal l l1иpа в бttto.

.[Ltя успiшнorо piшeння кo)кн0Io бoЙ() l]olo 3aBJla lIt|я неoСlх l , ; t t ta
po3умна tttt l l iяtива. t lo € r | l |а хиlpiс lЬ, oбрlан t]oрola t  к l t i t l lивiсtt , .

2|.  Сунасt l i  бoi ioвi  d i i .  пpltкt, tе ttt l  r 'ас() l]() l()  ) 'Час l  l ()  ap t t t  l lеpl i ,  l  pанa-
)()N|r lI l t ,  lанкltt '  l lе|}нсlBa l3I\|oIоpltзol]аt lо i  п iхt l tи lа t]| j l3начal() l I ,ся
ul l]иl lк lс l  lo свol () poзt]и I ку l  р| l r jучиN1 хapaк |еpoм

l-[е виlrа lас вi] l  кt l t . lан, lиpiв ус iх Щабtt lв i  в i ; t  tr iЙськ висoкoi r l l / t-
lOl() l . lки, l l l , lNt l l l l IoIo вl i t i t t t tя l}икopисl()вуI] i]|и cвoIo бoi ioвy teхнiку,
pухJlиl loс |t l  t  вс l tикoi l lапруl и ! , topа l lЬних l  ( l iзинltих си l t .

22. Коltаtt l tиpовi l tо боlo зBeрхник пoj lаc зalаt lЬ l le зaвJlа lJня.
3аl  а.r lьнс 3авJlа}lня в нас t  упi  3а t|е)ки I t '  t l i j t  спtввiJ l l |o l l lення сиJl ,

хapaкIеру lepену l  сисIеМи oбopoни вopola. 3 мeloto узl  l l t , l ( l | l iя бoЙo-
}lих /t lи t , l0J l l . l lяс lЬсЯ Roн0 }lа l|аЙбlIи)кче i  l tас lупне зaвl laннЯ, яке
BизlIaЧаc Чеp|.()t}|с1 Ь викol lуt}аt l l lя 3al .a l tЬ l lo|.0 зaBJla l t l |я.

HaЙбltижчe завJlaнl|я обiЙмас. захoпJlе l|t lя aбo зниЩeнttя об'екl  iв
oбopol|и l topol 'a,  щ0б пopylЦиlи i i  с l iЙкiсrь нa вкaзaноMy нaпpямi (в
пol latt iЙ смузi) '  а в пеpшу чеp|у _ сисlеt|tи пiхorнoto. lранаl()меlнo|.o
l  пpo l  и | анк()t]ot.o l ,}ol  н lo воpоt Д.

HaЙбl lижче заt lJ lання вик0нyс1 ься y пoчalкo1loЬ1у сфoplrувalrнi
бои[o|воt o ,|а, lу.

Haсtупнe завJlaння Bи3}tачу € lЬсЯ необхiJtttoto tt i  l t r l lо Jt iЙ i  Bипl lиBaе
з } laЙг).t lи;t(чoto зaвJlaнltЯ чaсlини (пutвi;t l t i . l ry).  Boнo trхопl l l t)L '  пoвнc
пoj laвl lе lI l lЯ | зaхoпl lенttя с1анot]иlц вopola l ta BказaнoN!у ttaпpяl"t i  (в
пoДaнiЙ смузi) на ttи3нaчеl|y l . l lибиttу.

Hасlупtte зав, la l l l |я виr 'atаe / l] lя i io lo l}ик()HalI l lя с laI} l|еt| l lЯ J lo l ta l-
кoвих aбt l  l IoI}их заrt l lа l| l ,  чaсl  и l lа l r  бoЙoвol o l lа, lv.
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Як t lаЙбrlи.>кЧе. laк i  насlyпttе заlt/ laння щoдo l . l tибини i  vaсy
Ьto)кyl l '  буtи piзнi .

B oбоpoнr 3at.аJ lЬl le заBJlaнl lя t lа l IaЙбJlи)кчe I t lас lyпl|е заl] l laння нe
пoJl lJIя €  l  Ься.

23 ,[ l . rсtаt lши б()Йoltе 3altJ la l lня, кolra l l / t l . lp п0ltиl lеt| в tеpсtt i :
_ усвl , l l ()!r iи lи ()/ lсp/hal lе 3аlUlaнl|я r ot l i t tиtи r lГ lс l l lнttну: pt l l t to свoсi

чaс l l{ни (r l i t tв i tut i l rу): щo po.)J lя l  l ,  сyсulи; ск| lIЬки €  часy lIa lJик0нання
заlt l laнl lя: / lс l r()pol  ,  як p()з laш() l taниЙ. скl j lЬкtt Йo| t l '  щo вiн pоби-tь;
ск l lаJ l  сttoсl  час lи lI l t  (пr l lв l , l t t tr l lу),  l laяBl||с l t '  збpо[. /tопolr iжних засобlв,
якl lи l tи()pаlи r la l|с l tp у за| lе)+(нoсlI l r l / l  lсpсl ly: як l lикopис|аlи |сpсl l  з
l t|с l() l()  кpJul() l  () ,]асl()суt}анttя зГtpоi i  l tаttевру;

- пpиЙ1lяlи piшеttttя: l ]изt| l tчиI lI  l l l : I l '  / t iи (ч() l  ()  к()Ntal l / lиp хoче
/lo l*,t() l  l l rся у бott- l)  iспt lсt lСtи / lIи (як вrн Сlу l te /(t lС lиваtисt,  з l l i i iсt tеttttя
l l lut l l t  r l t  ) i

_ ttк i t3alи в IеpсlI l  l  чaсol lo 3aB,, la lI l{я пool lи l lOкиМ t]икoнав|lя lvt '
p()з i l l l l l{ l .}ulи l  () . l l0 l]не зaв/ lа lI l lя l lа pяl l  Чеpl ()Bих'  l lапpик l lа, j l :  п l j lх l/ l
(} lЦpш 3б|It|;кення), 3aЙl lя l  lя pубежy аtаки (вихi/ l t l () l  ()  с|ан() lJиt l lа /t()
alaкt i) '  l t lакa, t lапpяt l  l Iaс|уII l lo| () у l tаpу' ipубежi.  щo iх l t0().)x i/ l l lo

l l0ся| l]} ' lи;

- ()pl  aнlзуBa l  и спiв l l rянttя в час l  иtr i  (пr, i tв i t t l t i l r r) ,  з i  сусr/ laьtи, ку;Iе-
}rеIа}lи, aptиi lсpiсto, Ipaнal0Меlartи, пp() lиtaнкot}ol() збpoсro, tattками i
l tе|} l lс|tt()}1;

- поpt lбt lIи t lр0I l , iзaхсl , lи пpoI l{ a|аки tattкtв i  J lеIуI|с lBir .
24. Kомаudupu куpеttя' соmui, юmu вudаюmь 

'rакI]зu 'шurе ус'.o.
K()NlalUlиp t]oi lку l tи/ la €  t lаказ t i  IсplI l  ус|t() '  а якщo l l ()зtt(); lя € .Чaс _

пllсl'Itt0llo

3lt iс t  t tаказу:

l)  l tаrt l  (в i l tot.|oс l  I)  пpo l]opol а:
2) t l ; tсpкаttе зalJ l la l|}|я;
3) поr l t lzкс1rt lя сусl t l iш t iх завJtuttttя;
41 свuс piшенl lя;

5) зaвJtartttя (ttаttСlr lижче i  t tautупttс} пI l l l l l / t i l t l lаt ' t  i  l lo l l ( lмiкttttрt
засoбаM (аp r и: lсpiя, ку J lсмe I и, l  рal|a l  0меl и, пpo| и, l  aнкOttа збpoя); час

l 'o toвнoс I иi
.6) захoди пpo' lипoвirpяr lo i  i  пporи]at|кoвoi oбopoни lа пpoги-

xеlt ,| lЧнoI oхopol|и;

7) зaхo; lи l l : lя забсзпечеl l l |я кpиlI i  с lикiв:

lJ) сиt.tta. l tи Й уruoвrt i  3наки /Ulя з l] .я3кy iкеpувl ' t t t t tя; свoс мiсt lе пe-

ребуBalI l|я (кoмаIi l tниЙ l tyttк t  );  пyl|к t  пoс l  аЧаrtttя бoепpиtraсaМи: пуt|к l
сal l I  Iapнol o lpaнспoptуi

9) зaсrупники (пo/ larr l 'ся l lаЙменшe / lBoх)
Кoмаtt l lиp пoзlкy i  кo}taн/ lиp кypеl lя п0даlolЬ замiс,tь пyttкty сatt i .

lapl|ol0 lpанспopr} '  пol loжеl| l lя ' l |каpсЬкоlo '  пункry (пrpшoТ l toпо-
ntol  и) '  а кOl l ta l t l tиp куpеl iя.  кpi l l  t1ьol о, \ЦpчottиЙ пуt lк l .

Hаказ r lo/ lаваlи ясt iо,  кopolк(),  бrэз t-tt l lивувaнt lя. а l lе rак, щoб пi/t-

поpя/lкoBal{ий пpaвlt .I lЬнO зpoзумl l} пoс гаBлelte Йol iy зaB/la l{ l|я.

Koltан,t1иp, t}и/ lа l lшrи ttакaз, зoбoв'язaШ1Il  l} l tр la la l l t  в iд вl tкoнaвttя

/ loк J la l lнot o пOIr l  opelI l l  я o/ lеpжalIol .o l Iим зal] l la l l l l  я.
Poзпopяджetп|я !\|Iя с l ty>кСl lи, lу пoJlкy ttиl lас lЬся oKprl tиl i l  нa.

ка30t!|.

PoЙoвий в tсpенi.  вка3аBl l lи opiе l tгиpи, псlдас Poсвi зав/ laння' вияс-

l l lo loчи:

l)  l tе вoPol.  i  щo вiн poбигь;

2) якc зaвIrctllrя o/lep;кав piЙ:

3) дe сусiди i  якi  iх заl] l lання;

4) ааа'11аttня кorкнoго бiЙtlя;

5) сиl ' t lа. l tи i  знаки , l lJ lя кcpyвання.

'  .Цавrши Poeвi завi laння, poЙoвиЙ 1|а3нaчу €  засlyпникiв.

25. Cвое. pirшсння к()мaн/lиp пOвинен clliлo i без oаzднь увoЙumu в

л(ummл, Bиl l tагa|oчи l l l /(  l II/ lпopя/lкol lа lIt lх / loкJ lа/ l t|oгo викoнaння на-

кaзy, piu lyнoсlи, пopl{ l]y,  сt iЙкoсtи iпoвt lo i  l laпpyl .и си' l .
26. Пiдчaс бокl кot-lаtl11иp зoбов'язаниЙ безnepеpвtlo кepуваmu сtroе|o

чaс t l t l IO|t l  ( l r  i l tвr l t l t i . l lot . l  ):
_ бeзпеpepвtIo poзвi11увat и 3a l lopo| ot"|;

- пoсl i l iнo с lсжrl lи за п()J|с lr l  боto'  пoвi Ipярt,  зa свoiми пi l tпopя/l-

кol}аt lиМи, зBepхникoм iсусiлат.rrr  tа тpиМa. l .и з ними пoсt iЙtrиЙ зB'язoк:

- с lа l}и l  и пi l tв i/t l t i l Iaьr / lo l la t  коt l i  заl l / la lII lя,  3 l tажa|oчи tta oбс l  aвttни;

- l |а, l r)к l lo пpикpивalи кpи,Ia l  сгики;

- пpoBlp|() l ta lи Bикol|al lня ви/ laнoto нaкa3y;
_ приЙма l  и сиl  l |aJIи i  зttаки 3l}rpхl|икa, сyсi l t iв i  скopo пеPrвol lи l  и

lх y )ки. l  Iя;
_ пpиима l  и сиl .наJlи t  анковoi,  пoвi гpянoТ i  xемiчrtoi  т.pивol.и t  а бrз

3вo. l t iкаt l t tя зaс-|.oсoвyвa I и зaхoди oбоpolrи и oхopol|и;
_ нсl  aЙнO BикoPисlot}увatи насl l i / lки вot нlo в. l|aс l to i  збpoi,  ку.tte-

меl iв,  t  pal lа loмel iв,  пpotи. lаttкoвol збpt- l i '  apги"lIеpi i ,  lанкiв i  , tеIytrс.rBЦ

/Ulя ск()pol o пoсyвal{I{я aСxl [ви |pirшa. l tьttot o y l lapy;

- кepyBalи кoпal l l lяМ oкoпlв l  щl, lи l|;
-  t tot.нем забезпенyвatи мoж.ltивiсtь пpart i  сапеpiв i  п iхor. l l  пpи

пoбoptoваlt i пepецjкoll;

-  кoporкo, пpaвдивo (з l . i l t t to з пpавlto lo) '  loчt lo i  сBo €чaсtt() з l .o-
JroцjуBal1{ зBepхl|икol| l  |  пott l/ loм., lя lи сусl/ l l8 пpo lе '  щo с1алoся t lа

пo.lli боto:

- пUl/ lеp)куl1аlи iнttttяtивy, п|/ lГpиlv|yвalи l .epoiзм, саt"toвi lu lаtttс,гь,

Bo € l I l ly хи l  p iс,t  ь l  к l ' t i  l . l Iивtс t  ь свofх пt/ lпоpя/lкOваl|их;
_ oplанl3уt}аl .и , loпoМol.y paнсним l  х l}opим;

- зaбeзпeнуtra t  и бiЙ (пoпoвнсння бoепpипaсiв '  вo, lи, мас l  и. l t)  i

пoс1.ачalII|я хapч|B / lJIя п|дпopя/lкoBаних.

27. Koмarrдиp пoltиl|e l l  буtи пpикltа l lo l ' l  peso, l|o l l iйtto i  пиltьttoсl t t ,

;

I
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с1oрoжкoс.ги в бopoтЬбi зi шпioнaxe[мl, rшкiлниltтBottt iдивepсi я|4}1 ra
Bиtvlаt.aги цьoro вiд свoix пiДпopядкoвaних;

- сувopo збеpiгaти вiЙськoвy ,гаrмниluo, гвep/lo викopiltloвaги ptзнl
rлкi l l l tивt i  нспpавливi вiст.ки.

п.IIooДI{IroкId Bo€lь

l. Зaгaльнi oбoв'язки бifiця

28. БiЙ - t le нaйбi: lьtuиЙ iспиt мopaльних i фiзинниx якoс1еЙ la
ви.гpиBaJloс.г,l бiЙttя. Чaсr.o гpeбa всlyпa.ги в бiЙ пo в'toм.llивiм маprui I
пpoвадиги Йol.o безпepepвшo лекillькa ,цiб, вдeнь i вltoчi. Toмy, шoб
Bикol|alи сlto €  зaв/Iaнltя в бoю, бoеtlь пoвинeн вмiги знoси.ги r lаЙpiз.
нopoднiшi тpyлнoшi i злигoднi, зaЛицjаloчисЬ бaДьopим, мyжнiм i pi-
шyчирr' тa неyxиJtьl{o пpагtlyги лo зyсr.piнi з вopoгoм дJIя зaхoп.Itеlrlrя
иol.o в пoJrori або зниrцeння.

29. KoхttиЙ бorrlь пoвинеll:
- бeззaстеpе)кнo, roч}lo i скopo викo}ryваги всi llакази i poзпo.

pяд)кення кoмандиplв;
_ зl lalи зaBl laння: свor' polo l чoги;
- дoскoналo знaти свoro збpolo, вмiги вi/lмiltнo неlo вo.llo/lil }l i llсp.

жaти в пoстiЙнiЙ бoЙoвil,l гoт.oвoстi:
_ нe пoкидати сBoro мiсl lя в бoЙoвiМ пalt i ,  пoсyвaгися за ltаказом l

вказiвками кoмандиpa, гpимaти пoсгiЙltиЙ зв'язoк з кoмандиpot' l  i
сyсl/iaми;

- пpaгнy].и дo вза€rvtнoi виpyчки: заllжди пo}'ar.aги lоваpиrueвi вol .
нем, бaгlteloM, гpанаt.Olo, Jloпатolo i oсoбисrим спiвJl iянням: oхopo-
нЯ.rИ n oбopoняти в бoю кoмaндиpа;

_ пpoвaдиl.и вoгot{Ь спoкiЙнo i влyннo; витpaгивши пoJloвиl{y на.
бoiв, згo.l loсити кoмаl,I lиpoвi; зaбиpalи набoi i  гpaнаtи вiд вбиlиx i
pa}leних, пiдбиPa.ги нафi i Гpaнaги на пoлi бolo;

_ всpтаючисЬ iз r.иrlу, бpaги зi сoбoю бoепpипаси;
- пpи зaтpиDrках неl.aйнo самoстil-lнo oкoпyвaгися i маскyва.гися:
- npи втPaтi poЙoвol.o пepeбиpaти нel.аЙнo кotvtанlly ]rаJl po€l"| l

пPoдoв)кyвати бiй;
- бeзпepepвнo сте)кити 3а пoЛe},t бolo, за сyсiпoм i пoвirpям: пpo

всe пoмiчене зt.oлoцtувати свoму звеpхникoвi:
_ пpи вiлipваltнi  в iд сBolo polo не1aЙ}to / lo, lyчиlись 119 gxЙбl lи)к-

чol.o poю i пpo/toвжyвalи бiй y ilot.o ск.ltаJti;
- при пopal|еннi зрби,tи сoбi пеpев'язкy i пpoltoв>кyвalи Сl it, i: з

дoзвoлy кoмa}tдиpa, вlдмaрцIripoвyloчи на пrpeв'язoч}lиЙ пyl lкr. BзяILl э|
сoбolo oсoбистy збpoю гa oд}|y пaнкy нaбoiв (магaзиlloк); при }leрtoж-
ливoсг}t пoсyвal.ися - lt l/tпoвзlи зl збpoеro в yкригlя l )кJlаг}l сal l i tаptв

Зaбopoняeться зaлИuJa.rИ пoltе бoto /tJlя пр0ве/lеllня pаl|еt|llх.

30. Кo>r<еll бoeць пoвинен нeнaвиДir.и вopor-a' збеpil'а.l.и вiЙськoвy
T.a€МlI]llllo, буги стopoя<киM, викpиват.и ruпиl.yltiв i Дивеpсatlr.iв .ra

бyrи бcзпoЩaill lим Jlo всiх вiДступllикiв i зpаДникiв Багькiвщини.
. Hiщo _ в 'гiм i зaгpoза смepти - HЕ Mo)KЕ IrPиHЕBoj|И"ГИ
БlЙця здAтиCЯ y ПoЛoH AБo в яКиЙ.нЕБyllЬ спoсIБ ви.
.цATи BlЙсЬкol]y TAеМHицЮ.

3l. Бoеrlь пoвиttеl l  пaм'яlaги, щO д.l lя l{Ьo1.o нe стpаrшll i  aв.l .o.
Maгники i вoгнeмerники вopol.al вoгнeм кpiса i кyJreмer.a бoсtlь мorкe
iх зltищит.и' пoки вoни пiдiидyть tta вiдда.l lь вJlyчнoгo вot.нlo свo € i
збpoi.

32. Бoсць пoвиllеl l  вмi.ги paзиги гaнки.
Якщo .ганки l{aстyпalo,гЬ без пiхolи, гpебa Pазиги iк пpoтитан.

кo|tими гpaнaтaми' пJlяцjкaми з гoploчolo мlшаl{инolo' пPoвaдиТи
вoгoнЬ пo спoстеpеx(них щi.llинах i пiпкиДyва.гI B'язK}l гpaнaТ тa
пpo,гитaнкoвi мiни пiд гyсеницi, вoгlleМ yнeцIкiдЛtoвaти .гaнкiст.iв, щo
виl,ltuJtи з пolllкoджeнoгo тaнкa. Пpи пiдхoдi тaнка нa бeзпoсеpeдllю
вiддaЛЬ кPитися в oкoпi абo щi.линi.

Якщo таl lки ltасl.yпaloгЬ з пiхoтoto, бopoтьбy з танкaМи пoвинlt i
пpoвaдити . l lиrшe спcrl iялЬ}|o пpизlraчeнi бiицi '  a всi iнtцi зoбoв'язaнl

Paзиги вoгllем i гpaнa.гaми пiхoтy, lraмaгaloчись вiддiлит.и ii вiд .гaнкiв

i знищити.
33. Боеltь мoже бyги пpизнaче}rиr4 стapцrим гpyпи (сrapшиМ пoJlЬо.

вoi сl.il{ки, стaprrrим нaслyхy i т.д.). Biн вiдпoвiдас зit yспix дiи гpJпи fi
зoбoв'язаний зpoби1и всi захoди, щoб викoнaти llopyчeнe зaвдaння.

34. HадiЙнolo oxopoнolo пеpе/l oтруЙt{иtr,tи Peчoвиllaми r пpoти.
гaзoвa рtaскa, нaкидкa, oсoбис.гиЙ пpoтиxeмivниi i пaкеl, яким бortlь
пoвиl|el l  BмlJIo кopистyвa.гися.

2. Cпецiяльнi oбoв'язки бiйця
(дoДаткoвo дo стaтт€и 29.35)

Зopець (cnocmеpitлн)

35. Для безпepеpвнoгo сте)кeння зa пoлrr.l бoю визнaнyеться
спeцiя.llьних бif, цiв-зopцiв (спoстepiгaнiв). Boни стeжaть зa:

- вopot.oL' (poзпo.llo>кeння i pух иoгo пiдвiддiлiв, вoгнeвиx зaсoбiв'
зopцiв стаpцtин, тaнкiв, гapмaт' лiтaкiв);

_ пepесyва}tllям i Дiями свoiх пiдвiiuti-tl iв, сyсiлiв;
- свoiм кo}'aндиpoм aбo кoмaндниМ пyl{к]о}l, пpиl,lr-{aloчи i пеpе-

дaючи сигнали лeтунськoi,.гaнкoвoi i хeмiчнoi тpивoгиt a'гaкox( iнlцi
сигнaJlи l знaки.

Пpи пcpeсyвaнlt i  кoмallДиpa 3opеl lЬ пoвиtlеl l  пoсyвaтися 3а Itим, нe
пepеPиBaIoчи зopення (спoстеpil.aння).

36. Пpo всe вa)кJlивe, пoмiчel|e y вopoга, сyсiлiв i в свoiм пiдвirцi-
.lli - зopcttь пoвиtlсt| l|e].al{llo зr.oJtoшyвa.r.и кoмalt/lиpoBl, ltе пrpepи.
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вaючи зopeнllя (не пoвеpтaючи гoJloви) i пoдaючи: opiснт.иp. вirtltaль
вiд ньoгo (нaпpaвo' нaлiвo, дaльшe, ближче). щo пo}riчeнo: пpи збrlи-
жyвaннi лiтaкiв (не менше тpьoх), .гaнкiв абo кiннoти вopoгa i пpи
виявлeннi oтpyЙниx peчoвин вiдпoвiднo пoдaвa'r.и: ..ЛIтAки'', ..тAH.

ки''. ..KIHHOTА''. ..гAз''. 3opeltь пoвинeн звep.гaти yвaгy i зl.oлo-
цtyвaти нaЙб;lих<нoмy кoманДиpoвi пpo всI oзl|aки. щo вкaзyва;lи б нa
пPиявнlсть вoPoгa.

37. 3opuевi визнaчy€тЬся зaвдaння, пoДаrтЬся с}'yгy зopeltl|я гa
opletrTиpl,t.

.Ц;lя зopeння пiд чaс бою зoрЦь (спoстepiгaн) пoвинeн зallнЯти пo
мolt<ливoстi пiдвищеt|е мiсце, щo мirлo б цrиpoке пoJlc зopeння i умoж.
ливлювалo б пoбр замaскyвa.гися. 3opення вiн пoвинсн дoпoв}|toвa'ги
сJlyхoм' oсoбзlивo внoчi, i нloхol.'.

.[l..llя зoрння внovi зoper1ь пoви}rell пpимiщyватися lle lta пi/lви.
щeних мiсцяx' a вllизy' щoб спoсlеpit.atli прДмeти бaчиги lra r:lli шебa.

Якщo нaкaза[|o' зopeцЬ пpoвaдить щoдrнник зopllя (дивисЬ: дo/la.
'гoк 3)' записytoчи в нЬoмy всe пoмiчetlе.

,Цoбipнutl cmpine ць (onllnеp)

38. Cнailnеp - влуlttuil спpiлeць. мас зa r.oлoвнс свo€ зaвдaнI{я
винllщyвaти снaЙпеpiв, стаpцlин' зopt1iв, гаpмaт.нi i кy.llемeтнi oбсJlyl.и
(oсoбливo флaнкyюнi кpилoвi i кинджальнi кyлемeти), oбслyги т.aн.
кiв, щo затpиMaлися' низькo лeт.ячi .rliтaки вopol.а i взal.aлi всi
вaжливi цiлi, щo пoявJlяIoться lIa кopoгкий чaс i швидкo зllикaloть.

.[ля yспirшниx дiЙ в Фto снatlпсp зoбoв'язaниli:
_ вмiти yпeвнeнo pазити цiль oдшим пoстpi.lloм;
- пoстiЙнo збеpiгати Фpoю i oптичниЙ npиlli.ll y зpaзкoвoмy сlанi;
- пo-t{истeцькi викopистoвyвa.rи тeрш зaсoби MaскyвalI}|я;
- дoвгo i нaпoлеlливo зopити, викPиваloчи цiлi пo незнaчних i

oзнaкax' i дoкладнo oкpеслloвa.ги вiддaль дo }tиx..
- oберlttнo i llепoмiпto дJlя вopoгa пЦtхoдити якolr{oгa б:lижчe ,lo

шфaнoi цi"пi (в обoрнi - шrсyвao.rись впеPед за перлшiЙ кpali oбoрни),
ТеpпеJIивo Bичiкyвати (дeкo.lи кiлькa гoдин) Дoг|ДIroi хвиJlиI|и i нaпевнo
рзlгги ui.lь' пiс.llя чoгo.гaк сaмo llепoмiпto змirlloва'ги свoс мiсllе;

_ Дiятн внoчi, в пot.aнy Iloгolly' нa пoпepeсivеlloмy r.epeнi, в paЙoнi
пepcш.кoД i мiн.

CнаЙпеp пoви}|ен taкoж вмiти вкaзyвaти .гpасyIoчим llaбoем lа tн-
rцими спoсoбами пiхoтi, apтилеpii, гpа}Iaтo},tетaм i пpo.гиr.аllкoвiй збрi
вал<ливi lt i .лi, щo ix нc мorкна з}lищи1и кyJtе|o: rаl lки, oпipнl пyнкIи.
гapмати.

B пoтpiбних випaдкаx снaйпеp пoвинсн дoвo,lи.ги вoгoнЬ дo llaй-
вищoi нaпpyги (вlдби.гтя aтaки), a такoж вмi.lIo дiяти в pyкoпaЩнol|y
бoю гpallaтolo' киндxaJlort' пpикJlадoм.
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фmu лutttе lщщuf,, Оoбфttuf, бoець
ШвиJlкiс,гь, смiэIивiс.гь, paпloвiсгь i самoсr. iЙtl iсть в , l iях пoBинl{i

зaв)к/lи бy.ги пpltт.aмаltнi авt oмaтникoвt.
Швидкo i paпr.oвo 1lапас ] и, зaпoJl iя l  и вoгнeм в,1pa.l и' пoсiяt и

пaнiкy i taк сaмo скopo Й бeзс"lt i l lнo зl lикнyl и - звичаЙtl i  пpиЙoмli
aBтo}|aтllикlв.

Ц|. octlootli gefoнltл aвmoмamнuriв:
-Дi i lIа кpи.lta i lиJl вopol.a гa зi зaсi l loк, щoб зrtищиги Йor.o )кивy

силy' tшгаби, зв'язoк:
_ дii y.скJIaдi гallкoвих висaдoк (дeсант.iв);

' - пpoсякalrl|я чеprз бойoвi лаДи вopoгa;
- пpoBeдeння llaскoкIB:
- пillси.lleltllя вoгlleвoto сиJloю пepeдньoгo кpaю oбopoни;
- нищeння aвl.oMaгllикlв вopоl.а' щo пpoсJlизtlулl|cя у нaцr .гил;

- з/lержaнt|я пolt!иploвaння Bopol.а пpи бolo y l.пибинi oбopoни:
_ пpикpит,lЯ ма]|eвpy.

Пitrнocець

4l. ПiднoсerlЬ пol iинeн свorчaснo пoсIачat.и свiЙ пi,цвiддi. l l  нa вoг-
l|eвиx сl.aнoвищaх бoепpипaсaми i всiм неoбxiдl{им дo вeдeнl|я вol.l|ю
(мaс ги.llaми. вo/tolo llo ва)кки х кy.lteмe.гiв. запaсlIиtrlи насr.инами).

Пi/t l loсlteм мoжс бylи Bизначel lиЙ пeprшиЙ-.l l iпшиЙ боeltЬ y poю.
Тoмy кoл<ни.l бoсl lЬ пoBиlleн вмitи rшвиllкo l впpaвнo l iaпoвнroвalи
набoями скpинi. маl.ази!tки, сгpivки i швиJlкo r.а нcпoмi lнo пi/UloсиTи
iх llo с,гaнoвищa.

Пi/lнoсetlь нaбoiв пoвинеl| 3aв)кди знаrи мiсtle, де знаxoдитЬся
сoтrнlrиЙ пyl{кт пoстaчaltня боепpипaсaми.

Зe,яgсacuf,

42. Бoсrrь, пpизначeний лo пeрДaнi yсниx aбo письмoвих нaкaзiв i
зt.oJloшeнЬ та Jloстepе,(eння 3a сиr.нaЛaми стapцIoгo кo}!a}|диpa' нa-
зивa€тЬся зв'язкoвим.

3в'язкoвиfi пoвинeн бyги l.pамo.гним, в.гopoп}tим, фiзиннo сиJIЬI{иIи,
},ta.ги дoбpии зip. сllyx i пам'яr.ь.

3в'язкoвий пoвинeн дoклaдllo знаr.и мiсttе пeprбyвaння свo].o кo-
маl{диpa i нeпoмiгнy ,lopоl y пoсyваtIt|я дo кolvtaнДиpa. дo кo.тPoгo иoгo
виси.I lас1 Ься.

o/tеpжaвши зt.ol lotЦення aбо накaз, зв'язкoвиЙ зобoв'язaний пoяс.
t lиl.и iпoвтоpити Йol.o змiсr iДoк.l laднo зl|aти, кoмy i в якoмy.tepрriнi
вOt{o пoвиlt}to бyr-и /loстав.llellel письМoвi Jtoкyмeнги 3axoвa.rи.r.aк. щoб
tiе заl yбити Тх i щoб u!видкo мoжнa бу;lo ix Bидoбyти.
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Зв'язкoвиЙ зoбов'язаниll ,loставити згoлolшеl{l{я скopo i нcпoмi гнo,
вlдl l lyкaги кoмандиPa' Дo якoro вit l  пoс;laниЙ, i викoнa'ги дopучeltня
свoечaснo'

43. Bикotlaвши Jlopyчel| lrя, зв' язкoвиЙ пoBиlleн наl.аЙнo вepl|утися
дo кoМall,tиpа. rцo,ioгo Bис.пав. зr.o' loсиги, кoмy iкol l l t  пepе,l laв зIo-
Лoцlrнl lя (пoвiдoмлеltня) la пpo все пoмiчене i пpo всe. щo грапиJloся
пlд чaс Дopoги.

Якщo в чaс пoвикoнyвaння дopучеltня зв'язкoвий зaхвopir абo бyдe
paнellиЙ' Io вitt пoвинclI пepel laги /lанe Йoмy,lopучel lня найб;lижvсrмy
кoмаll,lиpoвi бeзпoсeрДньo aбo нepeз бiйrtiв. щoб вo}ro бyJlo свorчaснo
,loс I aвJlенr aitpeсаt oвi.

44. I loсгaвlttoвaниt{ дoкумен.l в )кoдltих oбсlaвиttaх нe пoвt{нен
пoпaс.ги в pyки вoрoга. Toмy пpи зal.poзi зJloвJleння ltoporo}' зlJ'яз-
кoвиЙ.зoбoв'язal|иЙ зtlиlцити l loкyмeнl и, щo iх Biн несс (з' iсги, пop-
вa.ги' зaкoпa.ги).

Koltloх

(кулемеmнoi niОвoОu,
?pсl наmo ме п tttll. i наб i Й ноi 0аl кtl л к u )

45. Koнюх пoгaняr кiньми i вiдпoвiдae 3a сTaн i збepiгaння кoнеЙ.
упpял<i' пiДBoди i в'юкiв.

Гoлoвнe зaв,laння кol{loxa - свo€часl{o /loставити в tti.lloсri збpoto.
бoепpипaси аф вi}lськoве мaиtlo,lo визнaченoгo мlсltя.

Кoнloх кlбoв'язaниЙ:
_ знaIи мlсrlя вol.нeвих стar|oвищ кyлeмe.гiв (rpaна.lомeгiв), пyнкгy

пoстaчaння бoепpипaсaми, зaсoби |яI.|1 |a непoмi.гнi дopol.и пi lt ' iздy
llo llих;

- вмi.llo мaскyBa.ги пiдвoди i кoнell пер/t пoвi.гpяним i l|азeмним
вopor.oм, кoпаlи oкiп /t. l lя сaмooбopoни Й yкpигlя /t l lя кol|еЙ:

- с.лiДкyвalи 3a r|aказaми l знaкaми кoмaнJlира la скopo i loчшo iх
викol{yвalи;

_ в пoгpiбttих хвиJrинaх пoсyвaтися з нaйбi;lьrдoto скopiсrlo. пиль-
нyЮчи кoнeи i магepiaльltoi частини.

Koхсеlr кoнIox пoвинeн бут.и - зaJleж!|o вiд Йot.o пpиз}taчeння -
кyлeрre.I.}tикo}l' гPaнa].oмe.Iникotvt aбo стрi.ltьlleм.

Пoлwcmitlltа

z16. Пoпьoвy сl iЙкy Irис1.авля €  наla (пo.l lьoва Bаpla) aбo пi;tвiдlt iл:
вoна скJla/la€rься зi с.lаplllol.o с.r.il.lкoвol.o iсгiЙкoвоlo lа ltизнaчy€lЬся
дJlя сTе)кеl.|t|я за lеpеltoр! y пoлaнiЙ смyзi' /t.ltя пoпеpr,l)кe}|ня чаIи
(пo.льoвoi вapl.и), пiдвiluti.lIy пpо пoявy t|opot.a .la ltJlя зaгpимання
пoo/lиltoкиx . ' l l()trЙ' щo псpeхо/lяlЬ Черсз . l l iнi lo зaбeзпeчettь.

Пo;tьoва сriЙка пiдпopядкoвaнa лицrе кoмa}lдaнтoвi чати (пoльоаoi
вapги) i кoмaн/lан.гoвi зaс.laви, a вистaвлeнa вiд пiдвiддiлy _ 'гoмy
кoмalrДиpoвi, щo ii вистaвив (нoтoвoмy, сoтeннoмy).

HaЙгoлoвlliшиЙ oбoв'язoк пoJlЬoвoi стiЙки - пoпеpeдитt{ свoгo
кoьiaндиpa пpo пoяBy вoPoгa.

41 . CтapшuЙ стiiiкoвиll i стiЙкoвиЙ зopЯтЬ пiльtto. Boни зoбов'язaнi
пpимiститися тaк, щoб бщи нeпoмiгними для вoPor.a та },tа.ги мo)t(-
ливiсть пopoзyмiвaгися oди]l з oд1|иl.{: вдcнь пiвгoлoсoм i знaкaми, a
нiччto - цreпoтoм. 3a викoнання с.llyx<би пoлЬoвolo cтiЙкolo вiдпoвiдae
стapцrиl.l стil,lкorrиll' CтiЙкoвиЙ' пiдпopядкoвaниll с].aPшoмy стiикo-
вoмy, викoriy€ Йor.o l|aкaзи тa пoмаl.ae fioг.{y в зopettнi.

C.гapшиЙ стiйкoвиЙ i ст.iЙкoвиЙ 3aвя(ди пoвиннi мaти збpoto, нa-
битy i зapялжeнy пoвниlvt числorr,t нaбoiв, тa нe випyскaти ii з pук;
мaти пptlгoтoвленi дo метy pyнlli тa пpoтитанкoвi гpaнaти i п.llяrцки з
пaльнolo мlцIaнинoto.

48. Miсlte для пoЛЬoвoi стiики вибиpaти тaке, щoб стiЙкoвi бyли
скpитi пeрп зopeнням вopoгa, a самi мaли цlиpoкe пoлe зopeншя. OДин
з }rиx дJlя кРащoгo зopеtrr{я мoл<e вилiзти нa бyдинoк, деpевo' a дpyl.иЙ
в tlьoмy випаIlкy зaлицIaeться внизy. He пepepивaloчи зopelrtrя, сT.aр-
rДий с.l.iilкoвиЙ i ст.iикoвий кoпatoтЬ сoбi oкoпи, пpallюloчи пo нepзi.

49. CгаpшиЙ сT.il.lкoвиl,l i стitiкoвиЙ lte },tapть пpaвa кypиги аф
ним-нeбyДь BияBJ!я.ги себе.гa зoбoв'язaнi збеpiгa.ги пoвнy тицly.

Пoмi гивtди вoPol.а, вoгo1.lЬ, кypявy' пoчyвцrи цIy}r' стyк' стaPший
стiЙкoвиll пoвиr|еlI llaкaзaти стiЙкoвoмy 3t.oлoсити (лotteсти) пpo це
кoмaндaнтoвi vaти (пorlьoвoi вapт.и), чи кoмaндиpoвi, щ9 вис.I.aвив
стiйкy (yмoвним знaкoм aбo сиl.нa.lloм).

Ha випaдoк нeспoдiванoгo напaдy Bopoгa стiЙкa вiДкpиBa€ вoгoнЬ.
50. Пoльoва стiикa не мa€ пpaв шiкol.o пePeпyскaти нi з llaпpямy

вoPoгa, aнi в Йoгo бiк. Усiх, щo зб;lижaloтЬся дo пoЛЬoвoi стiЙки,
зaтpимy €  oкЛикoм ..CTlЙ' ': вдeнЬ нa 75 м, нiччю - Як тiЛЬки зa.
пpимiгить. 3aтpиманoму стiЙкoвии нaкaзyr oбepнyтися в нaпpяIt{i Jlo
вopoгa, вiдк.llaсти збpo|o тa вiдi}lти вiд нei. Пoтiм стapшиЙ стiЙкoвиЙ
нepез сгillкoвol.o пpикЛику€ кoмандантa чaти (кoмaндиpa' щo вистaвив
стiйкy) i дo Йoгo пPиxoдy нe дoзвoляe зaтpимaнoмy pyшaтися з мiсtlя,
}rr вда €тЬся 3 l{им в нiякi бaлaчкlиl i  ввссЬ чaс IoтoвиЙ вжити збpoi.

Якщo пo oкликy ..стIЙ' '  тoи' щo зближa €ться дo с.гiЙки, rte зaг-

Pиlv'y€ться, тo пoльова стiйкa пoвиннa сщiляти.
5l. Пpи змiнi п[o|льoвoi стiЙки - стаpшor.o cгiЙкoвoгo змiняе

стiЙкoвии, а с.l.iЙкoвoгo - бoellь iз ск.пaДy чати. 3мiна пoлЬoвoi стitlки
влeнь вiДбyвa€.гЬся y нepiвниx Biдстyпax vaсy (вiл l гoдини дo 3 r.o.

дин), lr iччto - щo двi гoдиt|и, a зимo|o - в зaJleжнoстi вiд пolol lи.
52. Пpu наcmуni вopoцl пoльoва стiЙкa, пoпepeдивlltи пpo цe кoмаl{.

дaнтa чaги (кoмaнДиpa, щo вистaвив стiЙкy)' дi €  зa йoro накaзoм.
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Hoслух

53. Для зoperrня зil вopoгoм i llля пoпeрлжe}rня свoix вiЙськ пpo
Йoгo нaстyп, нa деяких вaжливих нaпpямках _ чaтa абo пiдвiддiл в
oбopoнi вистaвляе наслyхи.

Haслухи пoвиннi пpимlц$lвa.гися непoмiтнo, в мiсl1ях, звiдцц дg-
гiднo зopити, aбo нa нaЙбiльшr пpaвдoпoдiбних дopoгaх пoсуваllllя
вopoгa. Hacлyx зoбов'язаниЙ зilBжди бути в пoвн|Й боl,toвiЙ ГoтoBoстi
3opити' пpислyхyвaтися i слiдкyвaти' чи }reмar зaпaxy oтpyй}lих
pечoвин.

Ha нaслуx вllзначyeться тpьox бifiuiв, oдиI| з ниx стapшим. Haс.
лyxoвi зaбoрняетъся кyPити' гoвopити i vим.нФyДь вияв.llяти сеф'
Haслyx нiкoгo не зaтpймyе i не рзпитy€; пooдинoкиx людeи i нe-
величкi poзвiдчi гpyпки вopoгa (2-3 лloдeй) вiн прпyскaе. Пpo пoявy
бiльtдиx сил вopoгa aбo тaнкiв стapшии нaсЛyxy пoвиttеl| }|егаЙIto
пoвiдoмити кoмaндиpa| щo вислaв нас[л]yx.

Пpи нсспo,rtiвaнoму нaпaдi вopot.a нaсJtyх вiдкpивaе вoгollь i вiд-
стyпae' пPoдoвж'yюч}r зopення зa вopoгoм.

Haслyх сxoдитЬ зi свoix стaнoвищ сaмoстiЙнo пo yп.llивi часy, нa
якии бyв висJra}|ии, aФ нa yмoвлении сигнaл.

IIoдAтки
l. 3aсoби боpсгъби пiхorи

Кpiс - oснoвнa збpoя стpiльця для paження вopoгa кyлelo, бaг-
нeтoм (rштикoм) i пpиклaдoм. БoЙoвa cкopoстpiльнiс-l.ь: кpiсa вз. l89l
i 30 pp. - дo l0, a сaмoзapядки вз. 1940 p, _ дo 20 пpиui.llювaниx
стpiлiв нa хвилинy; 3 aвтoмaтичl{oгo кpiсa _ дo 20 пpиЦiлювaних
пooдинчиx стpiлiв aф 50 стpiлiв нa xвилllнy кopoткимt1 сepiями.
Зосeрллсении пpицiльниli вoгoнь з кpiсa пpистoсoвyrться для pа.
жeння гpyпoвих цiлiв вopoгa дo l0(ю м. Boloнь дo Лi.гaкiв i спaдyнiв
(паparшyr.исr.iв) пpoвa.Циться дo 500 м, пo зipниx (спoстеpех<них) щi-
линax пaнllеpoвoзiв - дo 2(ю }.{.

Kpiм звивaЙнoгo нaбoю, вживaloтЬся тpaсyю,li, брнебiЙнi i за-
пальнi нафi.

Aвтoмaт - пiстoль-кyлe}!ет _ e гpiзнolo Фpoею y бolo зблизькa.
3oсeр.ЦжeниЙ вoгoнЬ aвтoмaтiв - сиJrьниЙ засiб бoртьби з )кивoю
сиJtoкt вopoгa (пiхoтa' кiннoт.a. висадки-дeсанти. засoби lяги)' 3 aвlо.
мaтa сгpiляють на вiддaль Ilo 500 м. HaЙкpaшi нас.tIi,lки стpillяння
ollержy€ться пpи пpиt1i.llювaнoмy вol.нi дo нa3еI{них i пoвiгpяниx tli.lliв
дo з00 м. Бoйoвa скopoс,гpi.llьlliстЬ - дo l(Ю с.гpilliв нa xвиJ]инy.

Pyвlla гpaнa.гa - збря дo paжеllliя вopot'a бcзпoсеpе/lньo пeprд
yдapoм нa бaгнети (штики), пpи вiпбиттi aгaки. a 1aкox пpи бopolьбi
в oкoпах' схoвищaхl poвax 3в'язкy, oсе.пях, .lliсаx i lopах. Пpи нaстy-

пaльнiЙ гpaнaтi рзлiт смepтot{oсних скiUIoк - y пpoмeняx дo 5 м (з
oбopoнним пaнцеpoм - дo 25 м)' a oбopoннoi - дo l(Ю м.

Ilля бopсrгьби з тartкaми зaстoсoвyeтrюя E'язки pyчниx гparraт.
пiдк]rДyвa}tих пiд гyсeницi тallка.

Пpoтиr.aнкoвa гpaнa.гa - спeцilяlль}ta гpat{aтa ypa[ж]нoi дii для
бopoтьби з бpoнeвими (пaнЦepними) ltiлями i д.lIя знищення мiцниx
yкpить. .Ц.алекiсть Me.гy _ дo 20 м.

П.llяшкa з пaлЬнoю мiЩaнинoro _ пpoстиЙ i nевниЙ зaсiб бopoтьби
прти тaнкiв, бpoнеaвт, yкpiплених пyнктiв oпopy' aвтi лiтaкiв нa
зeмлi i )кивoi сили вopoгa' poзташoвaнoi в yкpитт.ях i oсeЛях
(нaселeниx пyнктaх). МiIдaнннa пляlllки сaма загoPя€.r.ься lta пoвiтpi'
як тiльки пЛяшкa poзбиваeтЬся' € пляtцки, щo iх паJrьнa мirДaниlla
зaлaЛкЕтЬся.спецiaлЬнoю aмпy.лкoю. J|aлекiс.гь мeтy - дo 30 м. Мoжнa
iХ зaстoсoвyвати як зaсiб загopoД)кeннЯ нa вaжливиx нaпpямax i Для
пoxe'( в oселяx (нaсслeних пyнктaх) та в oкprмиx забyдyвaнняx.

Peвoльвеp aф пiстoль - збря кoмaнднoгo склaдy i дeякoi Чaстини
бiЙцiв. Cлyrсить дo нaпaдy и oбopo}iDl нa близькy вiддaль i в pукo.
пarДнoмy зyдaр!.

}нниЙ кyлeмeт - oснoвнa збpoя стpiлецЬкol.o poЮ дJiя paження
вoгr|е]rl вiдкpитиx гpyпoв]{х i вaжливиx пooди}|oких )кивиx tliлiв нa
вiддaль дo 8(Ю }', лiтaкiв i спaДyнiв (пapaшyтистiв) на вiддaль дo
5(Ю м. Boгoнь пpoвaдиться кopoткиtt{и сepiями' БoЙoвa скopoстpiль.
нiсть дo 80 стpiлiв на хвилинy.

Bажкиl,l кyлeмет - нaисилы{iula Фpoя для paжен}rя вiдкpитиx i за
Hrвелички}tи теpенoвими пaгopбками гpyпoвtiх жиBих lliлiв i вoгневих
засюбiв вopoгa нa вilutалях дo lшю м; нaякpaщi }IaсJliдr.я дa€ }rес.
пoдiв€tнии вor.oнь з вi,щaлi дo 6(ю м i б;lиxчe. JlIя бoр.гьби з Jliтaкar.и
i спаДyнaми (паparuyтистaми) нa вiдда.лях ,ro lfiю }r пpис.l.oсoвy€.rъся
ва.r*i кyлсlrгto- DlD спфtbлшшx rDiдgгilвilx зi спецiалЬним пpицiльним
пPил2rulям' a дo 5(Ю м фз спeцiaльнoгo пpиЦiльнoгo пpилaддя.

Ba:ккi кyлeметl{ пPoвaдяr.ь вoгo}tь y €k'tадi poю, чoти i сoтшi з
вiдкpитиx, }taскoвaних стaнoвllщ. 3 вахкиx кyлеметiв мo)кна пpoвa.
дити вoгoнь прмiя<кaми пoнiж пiltвiддiлaми. Bоl.oнь пpoвaдигься
сеpiями. БoЙoва скopoстpiльнiсть - 25G3(Ю стpi.lliв l|a xвиJtиlty.

Пpoгитaнкoвl'и сaмo3apядниЙ кpiс вз' l!Иl p. сис.rеми Cимotloвa i
пpoтитaнкoвиn oднoзaPяднии кpiс вз. l94l p. систeми .Цегтяpьoва
слyxaтЬ дo фpoтюи зi сepеlrшiми i лeгкими тaнкa}lи i брнeaвr.aми нa
вiддa.ltяx дo 500 t{. в пooдинoкl{x випaдкax пpoти.r.aнкoвi кpiси мoжyть
бyти в:китi дo стpiляння пo зipних oTвoPаx yкpiп"llениx пу}|кгiв oпopy
i вoгнeвиx.Ioчкaxl пoкpиl.иx бpoнеIo (пaнItеPoм), нa вiДдa;lях дo 800 м'
пo лiтaкаx - дo 5(Ю м.

Cтpi.llяння з пpoтитatlкoвиx кpiсiв пpoвадиться пoо,tинчими стpi-
лaми брнФiи}ro-зaпальtlими набoями. Ha вiддa;li дo 4{Ю м кyЛя IlpФ
бивaе бpоню (панrрp) сеpедньoto тaнкa. Пpи в.пyненнi кy.пi в мoгop
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(tаlrка, бpoнeавlа, лiтакa, aвr.a), бaк i збipник (r1истepнy) з пaлЬrrlrм, a
тaкo)к y бoспpипaси - вoнa мo)ке зaпaJrити ix аф спpиvинити вибyх.
Бofioвa скopoсrpiльнiсть пртитaнкoвих кpiсiв: сaмoзаряднoгo мaгa.
зинкoм нa 5 нaбoiв _ дo 15 иpiJliв нa хвили}|y' oднoзilPядI{oгo - дo
l0 стpiлiв }lа xвилинy.

45-мм пpoтитаl{кoвil гapмaтa - oснoвнии зaсiб боpoтьбн з бpo.
неавгaми i тaнками (сеpelнiми i вaжкими - лицrе пpи стpiляннi
спet1iaльними бpoнeбiйними с,гpiльнaми). Кpiм l1ьoгo, t-аP}raтy викo.
pис.гoвyют.Ь дo пpидyшetlня i знищення х<ивoi силl| i вoгневих зaсфiв
вopoгa' для пpидyцteння i сгpимaння yсiх видiв вoгнto з yкpiплeниx
(залiзoбетoнllиx) пyнктiв oпopy, сщiляtoчи пpями}l пpицi.lloм нa зipнi
(спoстepeл<нi) щi.llини.

.(ii,tсниЙ вoгoнЬ пpи стpi.llяннi дo тaнкiв i брнeaвт бpoнeбiЙними
стpiльнами - дo 600 м' пPи стpiляннi скaлкoвo-фyгaсним (рзпpис.
кoвим) стpiльнoм дo вoгtlевиx засoбiв i :кивoi сили Bopol.а - дo 2500 м.

БoЙoва скoрстpi.lrьнiсть гapмaти _ дo l5 стpilliв нa хвиJrинy.
76-мм пo.llкoвa гapмaта - зaсiб бeзl.toсеpeднЬoi пiптpимки i сyпр-

вoll)кct|ня пlхoги вoгнем l пePeкoчyвaнняtr{ нa кoлeсaх.
Boна мo;кe пpoвaдити бoр.rьбу: з живoЮ силoю i вoгнeвими зa.

сoбами вopot.a' poз}'iщени}'и вiдкpитo i в невe;lичкllх пoJlьoaиx yк-

PитTях, в yкpiп;lellих пyнктах oпopy ст.pi;rяrlня пpяtиим пpицi.lloм пo
спoст.epeж}lиx щiлинaх; з тaнкaми всiх видiв (пpи стpiляннi бpoне.
зaпaJIЬними сrpiльнaми) i брнeавтaми.

JliЙсниЙ вor.oнЬ пo .I.irнкaх i бpoнеaвтax пpи стpiляннi брне-
зaпаJlЬllи}lи сгpiльнaми _ дo 600 М, пpи стpiляннi poзpивними
стpi.llьнaми пo Boгнrвих засфaх i хивilt силi вopoгa - дo 40(Ю м.
Haйбi.rьrцa дoсяxttiст.ь стpi.rry _ дo 7000 мl a пPи пiлкoпанoмy гpyнт.i
пiд дoлitшньolo чaстиltoю гaplvtaти (пpи кyтi пiднесeння 40 гpaлyсiв) -
8500 м. Cкopoстpiльнiсть - дo l0 сщiлiв нa хв}lлиlly.

Tакими мiнoмeтaми oзбренa poсil,lськa apмiя.

Baжкi гpана,гoмeти (мiнoмети) - збрoя ll.,lя нищення ltol.нeвих
зaсoбiв i lкивoi сиJIи sopoгa, poзмiщeниx l.o.I lOBнo tta пpoги',rех(t lиx
сxилax, яpaх i лeгких yкpит.Iях' а 1aкoх( спoст.epexl lиx пуl lкr lB вo-
poI.a i Д' ltя нищellt lя лe|-киx пoЛьoвих спoруlr.

Ампy' lIoмеl - упpoщeний l.patlaloмет, шo сrpiляе спeцiaльними
скJlяIlиMи стpiльнaми - аМпyJIаМи, нaпoвl|el lиMи саМo3апa.пьнoto pl.

.Ilинolo.
Ампyлoмeг пpизнaчy €ться дo paжеllня Й oслiп.lIсння тaнкiв, бpo-

Heaвт, aвт i дo випa.lleнllя вopoга з oкoпiв, yкpiплeltих пyнктiв oпopy'
зaлiзoбстoнних пyнкr.iв oпopy i зaбy,пyвaнь. llalleкoбiЙнiсть (вiддаль

стpiлянlIя) _ 200 м, a з /Ioдaткoвим стpiльмoм _ 400 м. Cкopoстpiль.
нiсть: 6-8 стpiлiв нa хви.пиl{y. Oбслyгoвye Йoro .гpи бiЙIli.

Boгltемeт _ збpoя, пpи /loпoмoзi якoi paзимo вopoгa стpyрroм гo.
pювoi мiruанини нa вiддaлi дo 30 м. Пixoтa oзбporнa llaплeчникoвирtи
вoгнe}'eтa}'и.

дiЙсниЙ зaсiб дo випaлен}lя вopoгa з тaнкiв, кyлемeтних гнiзд' з
yкpiп;leниx i зa;liзoбетoнllиx пyнктiв oпopy - чepeз спoсT.ePе)кнi

oтвopи, з oкoпiв i poвiв зв'язкy гa з мypoв:lниx зaбyДyвallь. Boгнемeг -

дoбpиЙ засiб дo викликyвaння пoЯ(e'( i в oсеJlяx, сyxиx.lt iсax i r.п.
Фyгас - спelliальнe стpi.lIьнo (.llадyнoк) вибyхoвoгo мaгepiялy,

пpимiщeне в тepeнi. Bибyх спpини}|toсться пpoвojloм aф Haтискoр' нa

зaпiUlьl{ик. Умiц{ygгься зaмaскoBallo на ваrкливirшиx нaпpямaх' rra кpи.

лax, нa стикaх i пepел пepeДнiм кpaем oбopol|них стaнoвищ.
Miни - зaсiб зaгopoлження. Пpoтипiхo.гнi мiни вибyхaютЬ, якщo

нa ниx нaстyпить чoлoвiк. .[;lя вибухy пpoтитaнкoвoi мilrи пor.piбниЙ

бiльrдиЙ lягap (тaнк, бpoнeавтo).
Мiни poзмiшy€тЬся нa вaжливilдиx ]laпpямax.

2. сtpfuпнщшш шпкiu

Шкiц pисyеться в дoвiльниЙ пoдi.lltli, з oднoi тoчки' пpиxoвaнoi

пеPeд зopен}Iям вoPoгa.
Bимipювaння вiддa:li дo opi €нтиpiв i pyбе:кiв пepeвoдитЬся нa oкo'

a якЩo € спpoмoгa' - кpокaми.

фiентиpи }lyмерyютЬся спPaвa дoлiвa i пopyн висла (нyмepy)

пиltlетЬся ix yмoвнi нaзви; гoЛoвнии opi €нтиp oбвoдиr.ься кoлoрl.
Пopяloк (нepгa) пpaцi пpи вигoтoвJtювання ruкiцa:

- зopieнтyватися в сгoPoнax свi гy i нapисyвar.и lta блaнксri сr.pi.ll.

кy: пlвt lIч-пlBДe}IЬ;

- визl{ачити yt{oвl{им знaкoм свoо мiсllе (мiсце, з якol.o pобимo

rцкiц) i }raвrсти r.epенoвi oз}Iaки для poзпiзнання roгo пyl|ктy (я[к |щo
}lo)кливo - пoдaти пoпiлкy tuкiца);

- pltсyrroк рзмiстити тaк, щoб ссрединa смyги aбo вiдбиткa тepенy
пepeхoдила сepединoю стopllIки;

Кa.ri6pн
гpаПатoreтlt

ПеPeсiчна
далекo6iф-

lllстъ в и

Швидко'
Cпoсo6и i зaсобн

пcpсlIoшelI l lя

кiЛькiсI} людеil.
щo oбслyгoвyють

важкнl| гpаПaтoмe1
пpн стpljlяl|{l

l lа хв.

5(lмr,r сoгelпtиA
в. гpallaтoyет

800 дo 30 псpсIloсить

o,lин чoлoв|к

82.мм кypittttиfi
вaжкtlя
гpаша.roIv'eт

3000 лo 25
стplЛlв

пеpеrloситЬся тpьo}rа
бiЙllями llа в.юкаx

кil lних в'loках aбо

,lвoколll l

)

l20.мм полко.
Bии Bа),ккиЙ

гpаtIа.l oмеr

6000
^o 

12
стplJl lB

пеpeBoзиться
!|a пlдвoдаx

6
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-  с|упнeвo ]|анесlи oрi €н 1иpи, пoчи]rаtoчи BI, l  l .oлoBнolo, .1epeнoвi

пpei l}rеIи iв iддаlt i  , lo l{их;
- 3апoвниlи шкitt  i  пopФ|t|u Ha пoJlях пoяснeння 1ot.o, чot.o l{е

мo)кl|it /la l и Pисyl{кoм;
_ пl , lписаlи l l lк l I t .  пoсlа1|и. lи , lагy (дeнь. мiсяt lь,  p iк) '  r .o l tинy i

хви lIиl|и

Ha шкir l  нaнoсиlься:
_ llaпpяlt{ абo мiсtlc poзпo.,ro)кrl|l,|я вopol.а:
- poзмiщеltt lя чorи (рoro) з пoдaнням пpoвr/ leних oкoпl|иx poбi l

(Io ' t loвir i ,  pезеpвнi Й oМaннi oкoпи) l  зaropo,t)t(ень;
- poзмiщеttня свoix вol  нeвих зaсoбiв. ]{апpями aбo смylи Тх вol  нlo,

poзt},llцlrl{llя lнlllих ltol невиx засoбiв y /lаl|olr,ty pаl,lolIi: меpIвi (неoхtlп-
l t loваtt i  trбсr pi ' l roм) пoltя:

_ вot нeвi зaсoби сyсiлiв' щo l{ам ,loпolvta] alolЬ;
_ мiс l lе пеpсбyваttttя кoмаl l l lиpа. з ipнolo (спoс[ repе|жнol.o) пyl|кty,

зopt l|B' , lopol и псPeсyваl iня пoJlЬoвих с. l iйoк:
- yкpиl l  я.  сxoрot{ища. l l l J lяхи в tиJ l .
Ha cmpЙеtgьlсutl lцtсiц''анoсumrл:
- Po3tt,llщel|t|я пl,lBl/l,tl Лlri I кoмаll/lирa:
- ! t tе) l(y смyl и oбсlpi  l ty абo t lапpями вol l l lo;
- пpиt1i l t '  мipшик (кyr) i  roнкa пpиl1i . l t toвання д. l lя oбсгpi . l ry opiен-

lиpiв абo pyбежiв ll yмoвaх ttopма.llьнoi i oбмeженoi Bиltиtvloс.ги;
_ l t l iс l lе пpирt iщettня i  нaпpям oбстpi l ly (сeкlop oбсгpi;ry) пpoги.

1анкоR() i  laррtа|и, кpiс iв i  пpи,t1i . l tсних Bol l lcBих зaсoбiв.

3aedанuл 
-pn' 

...'.'.3.... 

*"^"::": ,opця

Дara Час зорtttlя Miсl lе зоpеl l l lя Щo пoмiчеttо Дe пoмiчеtto

П p и м i l к a' 3aв,laння зoPllя Bписy€ oсoбисro кoмаl{диp' щo вис.
laвJlяс 3oрl lя.

3
з

б

ll. Пooшllloпий бшrь (с,гrгтi 2&53) '..-...-.............. 2з

JlqДrпки

3 лpyкaщi
Укpaihськoi Пoвстаннoi фмii
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БoЙoвиЙ
пPAвилЬHИK

пlxoти
|| l .  CТP|ЛEЦЬKИЙ PlЙ

lv. P|Й ABТOМAТHИKIB
v. KyЛЕMЕтHIАЙ P|V|

vl. P|Й ПPoTИТAHKoBИХ кPlclB
Vll. oKPEМA ГAPMATA

KИIB 1944 ЛЬB|в

З poсiЙсl 'кoгo виl lаl{lIя ..БoЕBoЙ yсTAB ПЕxoTЬI' '
Мocква, l9a3 p. -  пePскJlaв д.М.Б.

Iп. сгPIЛЕlъкиЙ pй

l. Зaга.лlьне пoЛo)t(еllttя

54. СmpLаецькui| piil - це nеPвu'!'lul| (паtlпuхснuii) nidвidЙi,t niхoпu.
Bir l  виpirшус свoi зaвl lаlt ltя y бot<-l вol.нсм, баl. ltс-Iol*t (шtикoм), l .pана-, l .olo' пЛяlr,IкOI() 3 пaJtI ' lIolo мiruaниttolo. Cтpt. l lсt1t,киЙ piЙ дiс y ск"lIa11i
сr.pi. lIсI1ькoi чo,I и i сaмoс t. iЙtlo.

55. PoЙol lий y ( loto пoвиtteн бaчити всiх бi t i r t iв свoto poto iбез.
пoсrpс/l l lЬo впJ|ивaти на кo)кIIOIo з ниx.

56. PoЙoвиЙ y всiх випaдках пepевo/lигь бtrЙoвиЙ poзпo;l ir l  polo,
визIIачуloчи зopl lя 3а l}opol.oм, зI}'язкoвot.o i lr i l tнoсl lя.

57. PoЙoвltЙ / loпoвl l lor бoепpипaси з сoIс lI l l ()to пyнкlу бoЙoвoto
пос.I aчal l I lя.

2. CrpiлецькиЙ piЙ
y rraстyпarrьlloиу бoю

58. СmpLnецьxutl pitl у tulcmуIulл.,,'oму бoю noвutlеtl diяmu cмLаttвtl ii
pituуне, ttpudуutукlнu cвoiм вoztзем вo2oнь вopoц4r, скoptl зб,tuзumuся 0o
вopozа, gкudаmц iiozo zpапаmaмu nul в pукonашt.o.цу зуdаpi зttuщumu
або взяmu tlozo в noлoн.

-59. Пpи p()зЧIlсI lyвaI lIt i  чolи pot ioBии нспot. l i t l lo пpol]a/ l( l l lь свirr  p iЙ
y BказaI lo lиy Йoмy l laпpямi,  с I  cжачи зa сиl  l |a, laМlt чo l()вoI o.

Piи l lo зaинягlя пеplдoЙo вOt.l leвorо pубсжy (rtеptших вot. l lевиx
с.l aнoBищ) скopo пoсувaсr ься вi l l  3акpи г t я / l() закри l.I я. вмi l lo викo.
pистoвytoчи rсpен, нaс.lI i ,t lки вor нЮ вa)кких ку,IеMеl lв. гpattaloмet. iв,
аp-lипеpi i ]a 3асl.oсot]yloчи наЙвиr. iдIt irui ltаltи: сIplJlcl lЬкиЙ pя,Ir, Poз-
сипниll pя]l, poзстpi lrьнy.

Br11кpи.ri I.еpенoвi вiдlиtlки piЙ псpсxo/lить стpi ltеr1ькир' pя/loм aбO
poзсlрi l lьrroк), всIl l{кими пеpебit.aми, ]tик()pисloвуloчи пеpеpви у вol.нi
Bopol а.

60. Jl . l lя po3l()pl|сl lня poЮ iз сlpi. l lеt1ькoto абo poзсипнolo pяJly в
poзсгpi. l lьну Bи/la €тЬся накaз: ..Рiи' l lапpям laкиЙ-l(), пpсl lмеl (вкa-

зalи) '  t laпpямниЙ сlp i l tet1ь (нaзваlи),  вttt  сeрltиl|и (}|aпраt]().  наJl lвo) -
B POЗсTРIJIЬHУ'. ( ltивись: pис. I-3).

Пo ви/lаtlol"ty наказi, нaпpямI|иЙ бoсtlь пpс)lotJ)кyс t loсyвal|ня нa
пoltан}iЙ преl lмеl, а всi iнuri бiЙtl l  poк) вибi l .аtoгь у i laltу lIa ЙoI o
l]исo гу.

Bi l l tta. l l i  пoмiл< пooдиtloкиl{и бiЙrlями 6.t l  кpoкiв' або за вкaзiвкoю
po|iloвo'Ю.

3а ttаказoм: ..Piй - сTIЙ' ' , бrЙцi па/laloгь, пpистoсol]yЮгЬся /Io гe-
pеtty i зapядlкaюlь збpoю.

6l .  I l |Iя п()нOвlIеlI l Iя pyхy poю кoманi lуt lаIи: . .ЗAБЕ3ПЕЧити'

напряМ (пol laIи l lpeлr" le l) ,  t lапpяМниЙ (trазвaги бiЙltя) '  p iЙ - BПЕPЕ.Ц
((l ir.oм впсpсlt) ' '  aбo ..Пepeбiжки спpаBa (з;l iва) пo oдIlolt ly, (пo двa)'
}tампямl|иЙ (t lазваtи бiЙItя) на pyбiх< (вкaзaги вot.t lсв i  с.tанoвищa) _

BПЕPЕIl''.
Чеpl oвиЙ бoсrlь, зapя,l l tвши збрtrю, заСrезпенyс, 3pиRасться i викo-

ttуо псpсбit .
62. Pуvrrиi i  кy j lсмсг змiняс стaltoвищe 3a вказiвками pоЙollol (): пср-

ulиi i  псpссуBасIЬся на нo8e с la l|()вищс пi l t  пpикpиl lяМ вol .нIo сГpl . l lЬ.
l l l lJ poк) i сусiлiв aбo пiлlpиму €  l]ol l lеlvl псpсбi l .и бiЙtt iв з пoпepe/lнЬ()l O
в() l . l |евol O с I aн()вища

63. l ,|а вихi l tнoМу сIal lo l}ищi ло нaсlyпy poЙoвиЙ opl.анiзус зopеl l l tя,

y loчнк) €  в tсpенi нaпpЯlY,t  пoсуRalI l lя i  pубrж' указaItиЙ чol()BиЬ|, п()j lа €

poсвi  завi1аttt lя i  t lаказyе oкoпуBalися (/ lиBись: pис.4).

б4 3 l loua I ку l|ас I упу poЙoвиЙ, t]ик()pис l  oвуloчи l lепo}l i  l  t t i  п i j lхo/tи

iзaкpиlIя, I l ()t lи l|е}| самt lсt iЙн<l пpoвaJlиtи свiЙ piЙ нa вot l lсвиЙ pyбi)к

(на воt l tевi  с lаt loвиЩа), указаt lиЙ ЙoIЧу Ч() l()I]и}r.  У заl leжtl t lсt i  в i l l

lсpену iвol .нIo BopоIа piЙ пoсуBa €гЬсЯ l}пеpеl l  t lpискopr l|иМ кpoк()М'

пepебi l  a!\,1и, псpепoвзуванняМ.

65. IIа вidtсpumoму mеpепi lа пpи сиl lЬI lo}tу вoгнi вopоtа poЙoвиЙ

пoBиl|ен зaс l  oсol}yва l  и кopor к i  пеpеСl lжки пo Ol l t lo lv 'у.  п i11l  pиьtуlсtни

пoсування ttol  l lс} l .  KoхttиЙ бoсttь з пpl lхoj loNr l lа вol  нсBиЙ pyбix (вot -

t lсв i  сrattс lвиЩa) нсtайнo oкoпусlЬся'  t}икopисlOl]у l0чи дoJIи. виpBи Й

iнLul укpи|- lЯ, lа ttpolra/ lи lЬ вotoнЬ зa вкaзiвкaми poЙot]ol .o aбo сaмoс-

t r  Йlto. l{aпря l l  l lи i i  бo € l lЬ пеpсбi l .aс пеpшиI,! .
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66. PoЙoвиЙ сlliдкye, щoб бiиrti пoсyвaJrися впepeд, дo.гpиtvtyloчись
Мaскyвaнняl викopистoвyloни т.еpetIoвi нepiвнoсr.i, кoлip гpyнгy, poс-
.llиннicть' виpви' щoб piвнялись дo пeprднix та дoклallнo в.гpиtt,tyвaли
пoдaниЙ нllпPям.

6I. ,Цooxuнa i cкopicmь nеpебieio 3aлeх(aтЬ вiд тeperrу i вiд вoгнlo
воpoгa. Чим бi;lьrцe вiдкpитиЙ .гepeн i чим сильнiurиlJ воt.oнь вopoгal
тим ruвидцri i кopoтuri пoвиrIнi бyr.и пeрбiги.

6E. Пeрбiг тpФa викoнyвaти нeспoдiвa}ro| зPивaтися i пeрбiгaти
пPудкo' викoPистoвyючи пoслaблeння вoгню вopoгa, a, скiнчивrди
пepФiг' пaдaти кaмeнeм i непoмiтнo вiдпoвзт.и вбiк. пiсля чoгo висy-
нyтllся нa вoгнeве стaнoвищe.

б9. BиЙIцoвцlи нa вoгнeвии pyбiл<' yкaзаниЙ чoт.oвиtrr (Дивись: pис'
5)' рfioвиЙ пiдгoтoвляе cвoiм вoгнeм пoсyвaння, вибиpae дoPoгy нa
rlaстyпнии вoгнeвии pубiхс' дoдaткoвo вказaниl,l чoтoвиМ. пoдa€ нaкaз
пPo вoгнeвy пi,цт[p|имку i rшвидкo пep€сyвa€ piЙ впepeд.

70. Д,ля пPидyшeння вoгнeм вoгнeвиx зaсoбiв вopoгa' щo пrpeцIкoд-
)кyють y нacтyпi, poЙoвиfi з в.lIаснoi iнiцiятиви aбo за накaзoм чo.гoвol.o
з вiIЩa:li 800 м впрвaлл<ye y бiй pyчt|иЙ кy.lleм[e|т, з вiддaлi 6(Ю м
вiдкpивaюгь вогoнь дoбipнi сrpi.llьtli, a з вi,шla;li 400 м _ всi сгpilIьцi.

7l. Пoпавцrи пiд аpr[и|"rleрiйськиЙ абo гpaнaтoмe'гний вor.oнь вo-
ргa' piй стpибкoм впepe/l виxoди.гь з-пi[д! oбстpi.lty, нe вiдхи.llяloчися
вiд пoдaнoгo,loмy нaпpярry.

72. [|iдчac нaстyпy poЙoвиfi, с.lliдкyюни зa дiями сyсiдlliх pooв,
викopистoвye ix yспiх i вor.oнь для пepeбiгy впeprll, a нa випaдoк iх
зaтPимки пoмaгa€ iм вoгнeм.

Korкнe пoслaблeня вoгнlo вopoгa i змitlнeння свoгo вoгнto тpeба
ввa)кaти нaкaзo}l дo нeгаЙl{oгo пPoсyвaння polo впepeд.

3yсr.pivнi пepецrкoди пoбoploвaт.и, пoмaгaloчи oдин oднo}ly.
73. фбiх amа'сц (вихiднi стaнoвищa Дo aтaки) Piи зaимae y зaJre)к-

t{oстi вiд oфтaвин (тeрн, вoгoнь' пepeЩкoди) як[olмoга бiIижчe дo
вopoгa.

BиЙtшoвtци нa pyбiж aтaки, вкaзaннfi чoтoвиl"l, pofioвиЙ пoвиtlеtl
вкaзaти в т{etрнi всiм бifiцям цi.llь шгaки' вoгнeвi зaвillaння пepeд
aтaкoЮ i в мoмент aтaки, a тaкo}( пoпoвнити Фrпpипaси.

74. 3a нaкaзoм (сигнaлoм) чoгoвoгo' poЙoвии дa€ накaз: ..пlдгo.

ТoBитися дo AтAки''.
Як бiЙцi дoзilpядять збрю i пpигoтyloтЬ pyvнi гpaнaти, poЙoвиfi, зa

сигнaЛoм aф нaкaзoм чgl.oвoгo, пoдa€ нaкaз: ...Цo ат.aки _ BпЕPЕд''.
PiЙ цlвидкo i без зaтpимки пoсyBа€тI,ся впepeд, вeдyчи tioгoнь y

pрi (хoлi)' нe скyпчyloчись, щoб нe пoгepпiти втpaг вiд неспo,liванolo
вoгl|lo з близьких вiддалiв.

75. Haст.yпaloни пiД пpикpитт.ям apтилepiЙськol.o i гpaнaтoмe,l.нol.o
вoгl{lo, piЙ пoвинeн пoсyвaтися якlo|мoгa ближчe .зa poзpивaми свoiх
с.гpiлен.
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Bсякi звo.lliкaння i вiдстaвaння вiд apтиrrepi[й!ськol.o i гpанaтo-
мel.llol o вoгнlo Jlицle пoмat.ас вopoгoвi т.a збiльtшye нarшi втpa-ги.

76. 3 вiдда.lli 40-50 м. вiд вopoгa piй з oкликoм .сЛAвA'' pirшyve i
пPyдкo вpивaeться дo стaнoвищ вopoгa' нищyчи lloгo pyчниMи гpa.
I{aтaми, вoгнeм зб;tизькa, бaгнeтaми (tштикaми) i пpиклaдaми.

Кy;reмer.ники pyчних кyлeмeгiв paзoм 3 po€M пPoвaдяl.ь вor.oнЬ
нaхolly.

.7.l . Buявuвuat cлаф 
'|icцe 

e poзмiщеннi aopoal (пpиДyшeння вoгнe.
вol.o oсrpсдкy, нeoбс.гpiлroвaниl{ пpoмix<oк)' pitl пoвинeн нeгaйнo yвip-
в!lтися .гyди, xoчa б цe чaсoвo вiдт.ягалo ,loгo вiд yкa3a}roгo иoмy
нaпpяМy, тa aтакувal.и вopor.a iз кpи.ll aбo тиЛy.

78. Увipвaвrшися дo стaнoвищ Bopoгa, piЙ зa вказiвкаtии чo.I.oвoгo
aбo з iшit{iятиви poЙoвor.o' викopистoвylovи непoмir.нi пiдc.гyпи, poви
зв'язкy Й oкoпи тa спoJlyчyloчи вoгoнЬ з y/rapaми з кpиJt i .гилy, пoсy.
Baglься вп[e]рл y пoвнiи фйoвili гoтoвoстi вiдбити пPo.гиагaки вopol.a.

79. Д'ltя y[с]пirшнoI.o бolo в oкoпaх i poвax зв'язкy неoбхiднo:
_ дiяги |4N||1I4|4 гpyпкaми' зaсT.oсoвyroчи грaнaтy, бaгнer. (rцrик),

aвтoма1.;
_ пepед скoкoМ в oкiп (piв зв'язкy) зaкидaт.и иor.o гpaнaтa},tи:
_ зrмляtlки i схoвищa зaкидyвaги гPaнa.гai.lи aбo пляrдкaми з пaJlь.

1{olo Iиltljаниl{olo:
_ на кo)кllottly зaлoмi oкoпy зaтpиI}ryвaтися i yнeшкoДл<yвa.ги гpa.

нa"гaми абo вoгнeм }|aс,гyпнe кoлiнo oкoпу;
- пеperДкoди в oкoпaх нищити гpaнaтaмиl a poгачки викиIIyвaти;
- сг[а]paнно виrrryкyвaги мiни i oзнaнyвати ix]
- пpol.иатaки вiдбивaти, ttе вихoдячи 3 oкoпy;
..l пpи немoх<.ltивoс.гi пoсyвa.lися oкoпoм непoмilнo випoвз't.и 3

ньoгo, /loбpaгися дo нaстyпнoгo кo.lliнa oкoпy. yнerшкiд.llиви.I.и Йot.o
гp[a]натaми i вoгнeм тa впepl.o пpoдoв)l(yвaт.и пoсyвaння oкoпolvt
впepeд.

80. yсПIшнЕ пoсyвAнtlЕ впЕPЕд' хoчA Б ЛишЕ oд-
Hoгo БIЙця, MyсятЬ нЕГAt,lHo пIдTPиI\4ATи IHlItI БIЙцI
I цIЛиЙ Plи.

в БoЮ PIBHЯTися ЛишЕ дo пЕPЕllHЬoГo.
8l. B rих випaдкаx' як нaстyп пp[otвo.циться з[aI yнaсr.ro l'aнкiв.

piи пpи пiдхoдi тaнкiв пo pyбcя<y атaки (нa вихiднi сгaнoвищlal llo
a.гaки) пoсyвaeт.ься бeзпoсеpе.Цньo 3a .raнкaми, нe вillpивaroчись вill
ниx, piu:yнe Й oднoчaснo з ltими в/lиPаeться дo с1.аl|oвищ вopol.a i lla.lIi
дie в r iснoмy зв'язкy з ганками, l{ищyчи вol.нeм iбal.нeтoм (щlикoм)
пiхoly Й обс' ltyl.и пpoтитанкoвиx зaсoбiв вoPol.а.

Якщo r.aнк вiдсr.ae lalбo вiдпав з бoЙoвot.o., lаl ly,. lo pi lt пoвинен
пpoдot]жyва.ги викoнaltня св[ot to 3aвдання'

82. ПpomuanalE вopoal PiЙ вiдбиIta€ вoгнeм i piruyroro, смi.llивoto
aтaкoto y склaлi чoт.и. Якщo вoPor.пpol.иaтaкye з.tallкaми, piЙ пoвинeн

o
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зyстрiти тallки Itol.неlr,t, rpа}|ar.ами i п.llяшками 3 пaпЬl|o|o мirшaнинoЮ.
нищyчи вoгнем кpiсiB l кyJlеМeта пixoгy, щo пoстyпae зa тaнкaми.

Пpoтиа-гaкoвaнoмy сyсiltoвi poЙoвиti зoбoв'я3аl|ии дa.ги дoпoмoгy
вol.}|eм i pitшyним пoсyва}|няlt{ впеpeд.

83. Якщо. }tr дивJtячисЬ на впepTi iсмiлi.ai i .  a-такy вopol.вiдiб'е'
pifi скopo yкpiп'rlюeться t|a /locяl.}rенoмy pyбiжi, викopисloвyloчи oкo-
пи l виpви вi l l  стpi. lrett. PoЙoвий, yпopя,tкувaвши piй, пoвинeн- пpи-
дуtIIи'ги вopol.а вoгllеlr,t i пpи спiвдiянlti з сyсiДнiми вoгrlеBими засoбaми
lloвтopити aтaкy тa викoнa,ги пoс].авJIенс йoMy зaвдaння.

84. Bi0cmуnaючoeo вoPoal пpyдкo пepес.niДyвat.и, стpi.llяюuи нa
хoпy aбo з кopoткиx зyпинoк' oсoбливo, кoлl| Bopot скyпчy€ться.
РoЙoвиЙ' втPимyючи зв'язoк 3 чo1oви}4, смiлo пoсyваrться впepед' нe
звepтaючи yвaги Ha oкpемi вoгневi loчки, щo'пpoдoBжyють oпip; ix
знищyloгь пiдвrддiли, щo нaс1'yпаloть ззaдy.

85' Пpu наcmупoвi вttoчi ( пiд час lrpяки) нeoбхiднo lli.llкoви.l.o
викopистoвyttа.ги заскoче1l1lя дJIя знищetrllя вopor.а. Piй, зФpil'aюви
пoвt|у тицJy| скopo збrtиxael.ься ,lo вopol.a, aтaкy€ иor.o, не вiдкpи-
вaючи вoгItю i без oк.l lикy ..сЛABA'' '  l lищить баl 'нeгoм (tштикoм) i
гpaнагolo. Poйoвl-lll пoDинc}r дiя.t.и JIиIlre смi.lrивo i piшyнe' збepil.atovи
вкaзaний нaпpям i зв'язoк 3 чoloвим.

Пpи освi l  пeннl вopo|'o}r teprну p|Й скopo па/laс i . як | ' l .I lЬки нaс-
гyпить lеlt{l|oга. нel аи]lo прojloBжуе пoсyBaння.

86. Cпiвдiянllя в ltaсryпi oснoвy€.r.Ься на знаншi зaв/lанЬ свol o poю.
сyсlлiв iдопoмlжних 3aсoбiв rа oсяtа € - lься:

- y нyrpl polo - взaсм]|o]o вo] l|eвo|o гlulгpимко|o рyчнot-o ку.,lемela
| сгрiI lЬIt iB пi, l  чaс насlyпy Й oсoбl lивo пiлнас бopol.ьбш всepеДиll i
oбopolr}|их с1аltoвищ вopol аl

- з вaх(кими кyJle}tеlа}lи' lpаl laloмelами' apгиJleplr lo l . , leryнсlвo}t _

нet aЙним sикopисloвyваttням iх вol lllo ,l.llя piшyчol.o пoсyванl|я впеpeдi
3 ttuuu0at u:
- }reвiдс1упHи}t пoс).Bа||l|ям poto за lа}tкa},tи, зpoбJtellиMи }tими

пpoхoJlaмиi
- lr}'Щеl|l lя вo1 неtt poк) oбсJlуl пpolиrа]|кoBиx rap}ral. веJl ' lкoка.

.пlбеpниx кy.I lеме| iв rа | lttЦих пpo| и lа]|коl}l.х з|a!сoбrв;
- yказyвaнням l a]|кaм yсr |йнеl|иl.{и сиr }|a |raми пpo' ,{ r анкoвих l ap-

мal ' важ.пивltllих Bol }|ищ oпopy вopol a I пpol иl.aнкoв,,lx пеpеu!кo/l;
- нeсeнl|я lal|кaм Jloпoмolи пpи пeрбopIoвaннi пpor'и.rанкoвиx

пepelшкoJl (Poвiв, пa.lliв, мiн)l
- вирyчкolo зa.l lol и пol lJкo,l)кeнo| o laнкai
з cусidaмu:
- paхiення[м| вolнeвих засобiв i пiхolи в()pоla. Цo пеPеrДкoJl.

жуlolь y пеpесyBal l}l l  сусlJ lal
- викopисloBуванl|ям вor н|o сyсUlа Jl'lя llel aЙ]|ol o пoсyваl{}lя впеp[e}л:
- спlJlЬl lolo a1акolo Bopo| а.

3. Cтpiлеlркm pifi в oбopo'ri

87. Cтpiлeuькиfi PiR в oбoрнi 3a]iмa€ стaнoвищe в pаЙoнi oбopoни
чoти вiд Ф дo 50 i{ цlиpини. Poевi пoдaсться opi €t|гиPи, смyг[и| зopeн.
ня, oбстpiлy гa дoдагкoвi напPями для вoгнeвoгo зв'я3кy 3 сyсiдaми'

Pilt впсpгo втpимy€ свoi с.гaнoвищa.
88. PoЙoвиЙ, oдepжaвцrи нaкaз чol.oвot.o. визнaчy€ сT.rpс)кеl{ня зa

вopoгorvt, зв'язoк з чol.oвиt{ iсyсiлами, вивчa € . l .eperl y смузi oбстpiлy'
стaвить зaв/laння кo)кнoмy бit lrteвi '  Лаe вказiвки в спpавi пpoчищеlIl lя
пoJlя 3ope1|ня i oбстpiлy' пoдаr чepl oвiсr.ь кoпанltя oкoпiв (пoвнot.o
пepeкpoю), щiлин, poвiв зв'язкy Й oбJlaднaння pе3epвних сl.aнoBищ.

89. Cмyгa, пpизнaченa рeвi лo oбстpiлy' пoвин]iа бyти пiл вoгl{е}l
yсiх йoгo зaсoбiв. Cтaнoвище poю пoвиннo бyти непoмirl|e ДJrя llaзen.t.
нot.o Й пoвiтpяl{o].o зopeння (спoстеpiгaння) вopoгa.

C,г[а|нoвише polo, щo poзмiщeниfi y t-;lибинi oбopoни, tlовиt|нo мa-
rи лoбpe пo.ле oбстpiлy пepeд свoiм фpotlr.oм. y пpoмiх<кaх пoмitк

Poями' щo зI{aхoдяться спepeдy l нa кpиJlаx' a pезеpBнe с.гaнoвиtцe
пoвиннo ма.ги i пoле oбстpi"lly дo тилy.

B час кoпallllя oкoпtв piЙ пoвинeн бyти в пoвнiй бo.ioвiи l.oroвoстi,
бpoя зlraхoдиl.ься кoлo бitlцiв' a зa вopoгoм зopитЬся.

90. Пoки piЙ нc пpoвaлитЬ вoгt|lo' всi бiЙtt i , к[p|iм зopuя' пepeбy.
вaloть B yкpит1ях.

Hа знaк poиoвoIo всi бiицi заЙn,taIorЬ сr[atнoвишa oднoчaснo aбo
пoс'гупoвot висyвaючись poвot{ 3в'язкy aбo непoмiт.шим пiдхolloм.

9l . 3a знaкoм чol.olto].o piЙ вi,rбивa€ poзвiлкy вopol.a вol.llоttl
pyчнot.o кyЛемeтa aбo лoбipних с.гpi.llьtliв iз рзepвниx сганoвищ.

92. PiЙ пoвиl{cн paзиlи нaсгyпaючor.o вopol.а вol.нept Pyчl{o].o
кyJIrМcT.a з вiддаJri 800 м, лoбipниx с.гpi;lьrliв - з 600 м i вoгнeм yсiх
сгpi.llьцiв з вiддa;li 400 м.

Pifi нс пoвинеll дoпyстити l|агpo}taд)кс}tt{я вopo|.a нa pyбeя<i araки
(lla вихiдlrих flaнoBищax дo {lаки), вiдбивaloчи Bol l.е}l ||аЙмeнrцy Йot.o
спpoбy пoсyнyгися впePeд.

93. Bиявивши la}tкt'l вopol а, pofioBиЙ пoвиl{еl{ нerаЙнo зr.oJloси1и
чoloвoмy, дaги си].на.l] кoман,lиpoвi пiлвiллi l lу пpo|иlанкoEoi збрi
aбo l аpмаги i пo/tatи бililtям заB,tlаtrttя щoдo бOpо:гЬби з lанкaми.

94. Пo ]|изЬкoJlelячиx (бPиючих) i аlaкyюних . lt i t .aкaх piЙ, зa нa-
кaзoм свor.o poЙoвo].o, BiдкPивa€ вoI.ol{ь сaЛьваtt{l{ 3 вi/l,laлi 500 м i
б.lIижчe.

95.3 nеpeхoОoм niхomu copo.a 0o amаlсu pitl ,loвoди.Iь вot'oнь дo
бiльrшoi ltапрyt.и, нищyчи вopol.а пеpеll пepc/lнiм кpaсм oбopoни.

Пixolу вopol.aм. щo пiJl iЙru:lа на 25-30 м. yсi бiйlt i  poю пoвиннi
зaки,laги l.paнataми l с-гpi. l lяIи з безпoсepeдньoi вi lЦaлi. Пotширння
вoPol.a пo Bсiх poвaх зв'язкy гpебa зaгpимaги poзкидyванням рolачoк,
iжaкtв гa iнrдиx пepецrкoд i pyкoпarшним yдapoм.
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96. Пpu amацi eopoea c m4нк4'||t визнaченi бiЙui вeлyть вoгoнЬ пo
пiхoтi, щo пoсyвa€тЬся зa т.aнками i нa танкaх, a пpи пiдхoдi таllкiв Дo
oкoпiв кpитися y щiлинax. Пo пepeхoдi тaнкiв piЙ всiмa зaсoба}'rt
пoвинен нищити настyпaroчy 3a тaнкaми пixoтy.

97. Яrцo вoPoe аmaкуе piil з кpuлa, poЙoвиЙ, пpoдoв)кyючи вoгoнь
y смyзi oбстpiлy' пoвинeн зoсeprдr,|ти на aтaкyrочoгo вopoгa вoгoнЬ
бiльtшoi чaстиltи вoгнeвиx зaсoбiв.

Bopoгa, щo вдePся y пpoмixки, pifi пoвинeн зIlищити вoгнeМ, нe
пеpepиваЮЧи зopенt{я зa смyгoю oбсщiлy.

98. Якщo вopoг атaкy€ сyсiдa, piЙ зФoв'язaнии дoпoмoгти сy-
сiдoвi' нишyви aтaкyЮчoгo вopoгa вoгнe}'.

99. Пpolшanu,rу з utцбuнu ofupoннttх cll,u'r.,вaц piЙ пiдтpимyr вoг.
нем i, зa нaкaзo}t чoтoвoгoi спoJiyчyrтЬся з пiдвiддiJtoм' щo Bедe пpo-
1иaтaкy' для спiльнor.o зl{ищення вoPoгa. Biдстyпaюнoгo вopoгa pill
перeслuly€ вoгнем.

|00. B nеpеЙбalуuннi g0ц'с!'е'!'|я, a 
''',grox 

нpлra i nеpе| нaс.
mаnlrл'. mемнomц PoЙoвиl,l вкaзy€ бiЙцяt.{ pyбел<i aф нaпpяMи oбсr.pi-
JIy; PiЙ пpигoтoвля€тЬся вес.ги вoгoнЬ в y}roвllx oбмеженoi видимoсти.

|0|. Pif, вifomуnае !'alщ g 
'|]d'(aэo|| 

чomoвoц,' нeпoмi гнo Biд зaк.
Pt't.гтя дo закpиття. Biдipвaтися вiД вopoгa .гpебa lrеспoдiвaнo y хви-
линi пoслaблerlня Йoгo вoгню aф викopистoвyroчи вoгoнЬ влaснoi
apтилepii, гpaнaroмeтiв, вaжкиx кулeметiв, лer.yнствa i Дим.

Biпстyп пoчинaють стpiльui пiд пpикpиттяtvi вoг}|Ю pyчнoгo кyЛе.
ме'гa, вiдстyпaючи в залежнoстi вiд тePeнy пo oднoмy aбo гpyпкaми.

Uчнии кyлeмeт вiдстyпae oстaннiЙ пцt пPикPиттям вoгнlo стpiльцiв.
oднoчаснo piЙ вiдстyпaе лиrшe пiд пpикPиття}r вoгнlo з rли6инtц

oбopонниx стaнoвищ aбo лимy, мpяки i теtt{l{oти.
PofioвиЙ вiдстyпa€ oстaнttiЙ, pазoм з pyчt{им кyлeмeтoм.

a. сhplпеtрк* ptn нa pшr|ryвa'пt
(pшвtryвaпша clЕ'lа)

l02. PiЙ poзвiдуе вoPoгa y визнaчettolr{y нaпpямi aф мiсцi (дe, кoли,
скiльки, якi пiдвiддiли aбo частин}r BoPогa i щo poблять) i тeрн
(нeпoмiтнi пiдхoДи' дopoги, перпpaви, лiс).

PiЙ висилаr voтa (сoтня)' щo вeдe poзвiдyвання, абo безпoсеpeДньo
пiдвiддiл i частинa пixoти. дo poю мoл<е бyти пpидiлeна пpoти.t.aнкoвit
збPoя aбo 50-мм гpaнaтoмeт.

Piй веде рзвi.Цyвaння спoстepiгaнням i бoсм Ha вiДдaлi вiд лiнii
забезпeчень вJlaсних вiЙсЬк: вдeнЬ - дo 2 кМ, нiччю - дo l км.

l03. PoЙoвиЙ, oдеp'(aвцtи завданt{я i схeмкy.Iepeнy, пepеll вимap-
цtеl{ нa poзвlдyвaння пoвинеl|: виBчити i3 схe}rки .геpeн y пollаl|oмy
нaпpямi, дopoгy пoсyвaння i пoвoртy; визнaчити вихИниЙ пyнкт'
кi.ltькiсть poзtшyкiв, tцляx i спoсiб пoсyвa}rня' пoсepеднi pyбеxi спoс-

теpiгaння' теpeнoвi пPeдметll' якi трбa прслiдити; yстaнoBt{тl{ сиг.
наЛи /Utя зв'язкy з Poзшyкaми i зве[p]хникoм; пpoвipити гoтoвiсть
рю; вiлiбpа.ги вiд бiЙlliв polo всi дoкyмrнти, зirписки ll Листи .гa

пеPeдaти ix бyннylкнoмy сoтнi.
l(И. Ha вихiднoмy пyнк.гi poЙoвий вl{стaaля€ зopt1я, opiентyr бiицiв

y тepeнi i cтaвить iм зaвдaння.
|o5. Pouфuпttл polbauil ttpouОunь ocoб|lс',,o.
.Ц.ля зaвезпeнeнllя сeбе i ялpa тa для пeprшyкyвaння тepeнoвиx

пpедr.teтiв poЙoвиЙ висиJra€ впePeд, a якщo тPебa' i нa бoки пapи Poз-
шyкiв нa вiддaль зopoвoгo i звyкoвoгo зв'язкy: вденЬ - дo 300 }'' в}ro.
чi - дo l(Ю м. .Цля спoстеpiгaння ззaдy визнaчyrться 3 ядpa oд}|oгo
бifiця.

PoзIшyкaм PoЙoвии пoдar: iх Biддaль вiл ялpa; нaпpям пoсyвaння;
щo вoни мaloть рзвiдyвати i перIшyкaти: сигнaJrи i y}roвнi з}laки при
зyстpiнi з тaнкa}rи' пixoтoю i кiннoтoю вopoгa тa пpи виявЛeннi зa-

Pаlкeниx вiдтинкiв.
106. Cтapаннo спoстepiгaЮчи i пpoслiджyIoчи теpeн' posltlyки

зoбoв'язaнi втp}r}ryвaти пoстit|ниfi 3opoвt|R з8'язoк з кo}raHдиpoм' щo
ix вислaв.

PoзIшyки викoнyютЬ свo€ зaвдaння зopeнням тaк, щoб сa}.ri всe
бaчили, a булIt нeпoмiтнi дЛя вopom. Пр пoмiвенe вoни нeгaЙнo
пoвiдoмляютЬ yмoвним знaкoм, a пpи нeспoдiвaнoмy нaпaдi вoргa -
стPlлoм.

l07. Poзшyки пoвиннi стoржкo' хBaцЬкo i скoр po3вiдaти пеpll|е.
лiпцlе 3акplt1-гя (зaбyдyваяня' гpyпкy дepeв' кyщi)' звеPгaючи yвaгy нa
всi oзнaки, з якl|x }loжнa виявити вopoгa (слiди тaнкiв, кiннoти)' i пpo
все пoмiчeне нeгaинo згoлoцtyвaти свo[ € ]Diy. кoМaндиpoвi.

l08. Пoсyвaння poзtшyкiв i ядPa вiдбyвa€ться lttляxoi{ зaЙ}!aння
pяду спoстepж}Iиx пyнктiв. Biд oднoгo спoстеPе)l(нoгo пyt{кгy дo
нaстyпl{oгo - Poзцtyки i ялpo пoсyвaю.гься скoками пo нeпoмiгних
пiдxoдax.

l09. 3aЙнявrди сп[o]стеPeхниЙ пyнкт, Poзцlyки зобoв'язaнi в пep.
rДy чepгy пePerЛянyги' щo дigгься зa зaкpит.l.Яl.{' щoб t{е пoпaстися B
3aсiдкy, a дaлi h yBесЬ теpeн| щo лежить спеPедy' нaипеPr.Де 3at'aльнo,
а пoт.iм дoклaд}riщe. Упeвнивrдися, щo вopoгa нeмar' poзцtyки дalo.l.ь
знaк: ., llopoгa вiльна.' i жлy.l.ь нa PoЙoBoгo' пpoдoвжyloчи зopи].и.

l l0. BиЙшoвш1{ нa спoстеpеж}lии пyнкr, PoиoвиЙ oсфис1.o 3opи-гЬl
нaмivyс нaстyпl.tиR спoстepе)кltиЙ пyнк'r, yкaзy€ Йoгo poзtшукaм i
нaка3y€ пpoдoв)кyвaти пoсyвaння.

Ялpo пpимiшy€тЬся в зaкPиттi B paЙoнi спoстеpe'(lIor.o пyнк.гy B
пol.oг[i lвлi пPoвaдитl,l вогoнЬ.

ll l. Пpи викpи.гтi пepeшкo,l poiioвиfi i loвинeн виясниги, чи ix
бopoниr.ь вopot., чи € пrpеxoдll aбo oбxoди, и o3Haчи1и ix. Кollи немaе
iнrших пeрхoдiв (oбхoдiв) i якщo пеPеtllкoд вopot не бopo}|иtЬ' рiи
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пepeбopю€ ix i пoсyвaстrcя Дaлi. Пo викpиттi пepешкoди Eюfioвиt,t 3гo.
лotЦyr кoмaн.Цирвi, щo вислaв pil.l.

ll2. B lrеoбхiдниx випaдкax дЛя пеprшyкyвarrltя гepенoвих пpeд.
}reтiв poиoвии пoвинеll вислaги дoдaткoвi pозцlyки. Poзrшyки пoвиннi
б5пи спeuiяльнo нyЙнi, Щoб не пpoпyстити poзlсlгaвлeниx фyгaсiв i
Plзниx пaстoк'

Пo закiнченнi пеperшyкуванl{я дoдaткoвi poзtшyки,loлучalo'гЬся
дo ядpa.

||3. BiФryен,ленuf, буОulзoх poзu,yки пеPеtltyкyютЬ: ззoвнi _ вeпo-
мiтшим фхoдoм, всеpеДинi - пoстyпoвo всi пpимiщення, пiдвaли i
гopищa. Гpщy лoмiв пoпeprдy or.Лядaк}ть 3дaлекa з вигiднoгo пyнк.ry:
yстiЙнЮютЬ, ни кpafiнi дoми l{е зaЙнятi вopoгoЬ'. Cпer1iяльнy yвaгy
звepтaють нa пiдвищенtlя Й iнrшi вигiднi мiсllя, звiдки воpoг мoже
спoсгepil.a.ги (Деpeва, Дaхи, вiкнa). Пoтiм пeрruyкyюr.ь зaбyдyван}Iя.
Ялpo зopиr.ь i lэт.oвe нeгaинo пoмoгти poзшyкarr вoгнelr'.

||4. Poзвiфoaпл ocелi тpeбa пovина.l.и вiд пeршyкaння вiДoк-
peмЛeнot.o aбo кpaиньor.o дoмy, oдеplrсaти вiд иiсцевoгo нaселення
дaнi пpo нaявнiсть вopoгa в oсeлi i пiсля цьol.o пpистyпи.ги дo пe.
pеlЦyка}rня iнtших дoмiв, вицIyкyючи мiни, пaстxи и oзнaчyючи ix. Пpи
вихoдi з oсeлi pifi пoвиl{ен пoстyла.ги тaк, щoб мешканцi не знaЛи
пPавJlивo|.o нaпpя},ly fiol o },lаptшy.

I15. Hcвеличlк|нn лiс poзtllyки пфeшyкyloтЬ, пepехo,lячи иorю
всеpелинi ll yзrliссям; бiльшиJi, а.rlе pillкиЙ - пepeцlyкyeться poз-
стpiльнolo рзшyкiв. Гyстиfi лiс гpебa пepецlyкyвarи пo piвнoбiхllих
дopoгaх i прсiкax; пpи пepсrшyкyвaнвi oбoв'я3кoвo зBеPтaти yвaгy нa
ст.oвбypи i вeprшки дepев, тPyсoк i кушi. oсoбливo дoклaднo пеpr-
l l lyкyва.ги пpoсlки.

Яlpo пpoсyва€.rься вздoв'( ,loPor.и абo в yказaнoмy нaпpямi, д6к.
JIадl{o пpис.loсoвyloчисЬ Дo tepeнy' звичaйнo с.гpi.llеIlьким pя,loм' y
зopoвoмy зs'язкy з poзшyкaми.

Hевeлвчкi.l.aЙкш, кylui пеp€хoдяl.в Jишe poзшyки' a ялpo iх oб-
хoди l Ь.

| | 6. Bузuну пepешyкylo l Ь Poзltl)ftt+' €ropо tlеpехo,lячlt ii'rаtiблиx.
чlrми oбхi/tllими бiчними Лopot.аlr}t:' Ящro залвrшаe.lЬeя пprr вхojli /lo
ву3ини., loки pо3шyки i i  l le пеpеrшyкаIolь, а кol lи Byзинa не зaЙняlа.
скopo l l  пеpехoJlиlЬ.

Пpи пepeшyкуьaннi oucomд poзl, lуки нe пoвиннi Bисувalися ]tа
хpeбet; i i  пеpeшyкyеaься зi схи.лiв i oбхoдoм пo бoкаx.

Пepeшyкyш+r+ сltuбoкull лp, pоэц}yкl1 пoсyваlolься f,ol.o днoм i
кpaя},tи. Ялpo пoсyвае,гься ltз/loв)( o/l}|ol.o бокy яpy.

l17. Пpи зyсlpiнi з rЮo,lи]loкиIl'и Jlю/lьмr4 вopolа або з r,rа.шиr,rи
lpупками piЙ пoвинeн paпroвo напасtи нa вopolа i бeз сtpi. l ly зaxoпи]и
Йo]o в пo.r loш абo з}|ищи1и баlнеtoм (tД]икoм) Boroнь i  lpанaly
пpис | (юуBа l и в кpatlнЬot{y випa/lкy.

Пpи зyстplui з сиЛЬ]lilltи}l вopol.oм poЙoвии пoвинeн yxилитися Brд
бoю, нeгaЙнo зr.o.пoсити aбo дaти сигнaл кoмaндирвi' щo Йoгo в]|с.,raв.
гa пpoдoв)ку&r'ги сте)кити зtl виявJleним вopоr.oм.

3ylаpивrшись нeспoдiвallo з сильнitцим вopo].oм aф пoпавrДи в
oтoчeння' piЙ пoвиltен смi.llивo al.акyвaти вopoгa i прpвaтися.

l18.3aHнявrци пyнкт, в якoDly пeрбyвав вopoг' poЙosиЙ пoвинeн

дoкЛaднo Йoгo пеperЦyкaти, oсoбливo мiсця poзt|tiщеl{ня штaбiв' вyз.
лiв зв'язкy, забpати всi дoкy}reнти, мaпи, Jlllстиt чaсoписи, листiвки'
вif,ськoвi вiдзнaки, дистинкцii i т. п. .ra дoставитlt ix кoмaнДирвi' uр
вислilв стежу.

||9. Poвiфu'|&я 6 a,pх пpoв:lдить piи, 3aЙмаtoчи гoЛoвнo }raи-

блиxчi вrpцrки i дoклaднo зoploчи 3 l|иx в напpямi пoсyвання i нa фки.
3aЙнявtши вrpЩoк, pofioвии згoЛolшy€ пpo це кo}lаl{диpoвi' щo иoгo

вислztв, i дo Йolrc нaкaзy piЙ втpимyr вrprrroк.
Bсi бiчнi дopoги i стexки пpoгJlядaють poзцlуки з виl.iдних спoс.

тepе,(eниx пyнк гiв мo)t(.пиBo як нaЙдaлi вгJlиб.
Пiдoзpi.lli мiсtlя в нaпpямi пoсyвa}rня пePeцtyкy€lься спepшy pо3-

rrtукa}'и' висJlаниIr!и в oбхiд тиx пyнкr.iв. A в tlеЙ )ке чaс ядрo polo
пoвиннo бyти нaпol.oтoвi нer'aЙнo вiдкpити вot.otlЬ i пiДтpимa'ги рз-
tшyкiв.

|2o. Poэoiфoaнн' olaxKу пpи l.llибoкoмy снiгy пpoвадит.ься lо-
лoвнo нa Лижвaх (в лiсi на снil.oстyпах). Усiм бiЙttям B}tдa€-r'Ься мaс-
кyвaЛЬниl,l oляг. MarеpiялЬну чaсTиl|y пеPемaлЬoвy€гься lraбiJlo Й yс.
.гaBЛяrться на Jtи)кBЯHиx пiдс1aBax або санкаx.

|2|. Poзoiфu'|'|л бoе'| вeле piи, вJlaшloвyloчи зaсiдки i нaскoки,
нaмaгaючись y всlx випaдкax зtlхoпити пoлo}|e}|их.

3aсiдки pобить piЙ звичaltнo в пoкPитoмy rернi, щo мa€ пiдxoДи 3
бoкy вopoгa, але }|e ма€ oбсгpi.пy.

Iз зaсiдки пoви}|ен рit{ дiя]и нeспo/liвaшим вo|.нeвим l{апalloм 3
б;rизькoi вiддaJri, пo якo}ry нaступa€ yдap нa баl.нс.ги (tш.lики).

Успiх зaсiдки залeх}l.t.Ь вiд запoвзяl.ливoс.I.и, iнitlia,гиви гa piшу-
чoсти poЙoвoгo i бiицiв. Гoлoвне пpи засiлшi - скopiсть i неспoдiва-
нiсть удapy. Bлaruтoвylovи зilсiдкy, poЙoви.l пoви}rен стapaннo пiзнar.и
теpel i , opr aнiзyваги }|еnoмiтнe спoсlеpit анl lя i  пPиl.o|oвиги,topoгy
вlдхoJly.

|22. Hаcхoхo'. l|aзивa€lЬся рзвiлування, яке пpoвailиIЬся звичafi-
нo внoчi абo (пpи спpияlJIивих yl.toвaх) вдень 3 мetoro здoбylи неoб-
хiднi вiJtoмoсT.i i заxoпити пoЛoнeних.

Cтpiлеr1ькиЙ piЙ, пpизначeнии /ю нaскoкy, пеpeвoдиtь Йoгo пo сгa-
paннil l  пiлl.oIoвi.

Qдepжавши зaвдal lня i вi,tt.иl loк i lo l|aскoкy. potioвиЙ пoвинен op-
l анlзyваlи вдеt|Ь спoсtеpl l al iня зit lepенoм. цl lyч}l l{ми пepеrДкrylaми.
poзмllцeнням Bor}|евиx зaсoбiв вopolа' po3laшyванняl '  Йoro oкoпlв.

рвiв зв'язкy l 3:l сп(rcoбoм викoнyвaння спужби.
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oб'ект наскoкy вибиpaeться в зaлсжнoстi вiл oДepжaнot.o зaв-
дaння i нaслiдкiв спoстеpiгaння. Pol ioвиЙ намiнye пoсyвarrня дo oб' €к-
тy нaскoкy i пoвoporнy дopoгy тa poзpoбJrяс пoлpiбниЙ п.llан дil,t.

[o нaскoкy -гprбa вибиpaти смi.llивиx' xвallькиx, си JrЬHих, нaдi]iн их
бiЙltiв, щo вмiю'гь opiентувaтися i дiяти в тeмнoгi.

Пiдгor.oвкy дo нaскoкy тpeбa пеpeвoДl,tтLl B-гаeмницi' a нaскoK
пеpeвoдити нeспoДiвaнo, без вot.невoi пiДгoтoвки Й oкJlикiв ..сЛABA''.

|23.,Цлл 
'rас'сr'ry 

наtlбiьtttе nPu?o]'щ mемна нiц
Toмy' шФ lte виявитись вopoгoвi i не пoпaс.гись y засiдкy, piЙ пoвинeн
пoсyва.l.ися без шyмy, вва)ка.ги, щoб нe бpяжнa-rtа збpoя i виpяд' нe
гoвopити i нe кypити. Opiентyвaтися бiльure сЛyxoм, нilк зopoм, сr.y.
пaти стopo)|(кo Й легкo, тpимaти нaпPяt{ пo aзимщi i нaмiчених зa дня
opi€нтиpaх, частo 3aTpимyBaтися i нaслyхoвyвaти, aтaкyвaти смi.llивo fi
piшyнe' бeз стpi-lly.

|24. Poёooutr noвuнeн oucuЦ'mu кolсанОupooi' цo f,oъo вцcлI,o,
эaИoulеl|||я1

- пpo пеPllly зyстpiн з BoPoгol', пoдaroчи Йoгo сиJlи, a 3гoлolllytoчи
пpo T.анки, пoдaвaти i iх тип (вaжкi, "tlегкi);

- пр зyстpiн 3i свoiми вiЙськaми, aлo iнtцoi чaстиl{l,t, якщo tle нe
бyлo пеpeДбaнeнel

- пpo викoнaн}lя дopyченoгo завдaння.
|25. У зlюлotцeннi nofoemыя (дивись: дoдaтoк 4):
- мiсцe висилки (зa шкiцoм)l
- чaс RисиJlки (гoдинa i xвилини);
- кoJtи, де, якi вiдoмoстi i яким tцляxoм абo вiд кoгo здoбyтi;
- щo дie aбо заJlyмyе дiяти тoЙ, щo BисиЛа€ зl.oлolllеt{ня.
PoЙoвии пoвиtleн пам'ят.aтlt, щo tlaЙкpaщe згoJloшetlня l.pа.гигь

свo €  з l laчel l l tя '  коJ lи иol .o oдсPжиться зaпlз} lo.

5. Cтpiлeuькиfi piй y }rаpшoвoму
забезпе.rенпi

l26. У мapruoвoмy зaбeзпeнeннi стpiлet1ькиЙ piЙ пpизнaчy€TЬся як
гoлoвнy (нo.lloвy), бivнy абo задlrlo с-I.ежy зi зaв,laнням:

- зaбезпeчити oхopoнloвatrиЙ пiдвillдi.lt вiJt нeспo/tiвaнoгo ltaпадy
вopoгa i нe Дoпyс.ги.ги l.lor.o poзвiДttикiв ,Io oхopollloваниx вiЙськ;

- свo€чaснo з|.oJloцjyвати кoMaндиpoвl' щo l,lo1.o висJlaB' пpo зar.
poзлиIly нeбезпекy i пpo зyс'грiнtli пеpешкoДи;

- пpи l{aс].yпi вopoгa заxoпи,ги t la виl ' iднoмy pyбeжi вoгнеBi с1a-
нoвиЩa i зaпсвни.lи oхopolI loваt|oмy пiлвi lt l t iлoвi trаЙкpaЩi yмoви дJlя
poзt.opнеt|ltя y бoЙoви.l Jlaд.

|21 , Ponoьиtл, o/lepжaвши }taкaз пoвинcн: виясни.Iи бiЙttям зaвilання
poюl визнaчиrи poзшyкiв .l1;tя безпoсеpеJlнЬoгo забезпечeння, пo/lаr.и iм
зilliдаl{llя ].a вказaги llaпPям l пopя/loK пoсyваlll{я Poзшyкlв l ядpa.

t28. Cтeжa в зaЛe'(ltoсгi вiд теpенoвих yмoв пoсyвa€тЬся пepcд
oхopoнювalrим пiдвil.tдiлoм lla ЁiддaJti: вдeнь - дo 600 м, a внoчi тa в
гyстoмy лiсi _ l00 м.

.[;lя безпoсepcднЬoгo зaбeзпeчеllня pottoвиЙ висиJIа€ пapи poзtшyкiв
впеpe/l пo дopoзi Mapшy i нa бoки (нaпpaвo, нaлiвo) Iia вiддaJlЬ, щo
зaпевнювaлa б зopoвиt| зв'язoк: вдеllЬ - дo 300 м, внoчi гa в гyстoмy
лiсi - дo l(Ю м.

PoЙoвиЙ, висЛaвши рзшyкiв' пoсyва€ pil,l зa сигнaЛoМ KoМaндиpa
oхopo1lloванoгo пlдвIд/llJly.

l29. Tepcнoвi пpeд}reтн i зaкpиття вздoвж rrlляхy мapшy пepецIy-
кy€.!.Ься, а пepeцIкoди пoбopюеться aбo oбхoдитЬся.

Ha пepехpестя[х] дopiг' пpи пotuкoд)кeних lr{oстax, нa вiдтинкaх iз
пoзнaкaми зaмiнувaння aбo зapa)кeнlrя polioвиЙ зoбoв'3aниЙ с1.авити
oсгеpe)к}Il знaки.

|30. Mo/|i.Pу,|l.u ooPoцl piй пoвинelr llеспoдiвaнo al.aкyваT.и, нaмa-
l.aю[н|ись зaxoпиl.и B пoJlot{, a пPи нeмo)t(.llивoстi 3tlxoпJleння _ з}ltl-

щити Bol.не}l' гpaнal.o]o чи бaгнeroм (tштикoм).
Лiгаки вopota, щo зtlиxyloться, piЙ paзигЬ сaлЬвoвим вoгнeм.
Пpo знaннitшi сиJll{ вopoгa poЙoвиЙ пoвиl{еll l|et.al.lнo згoJloсити кo.

}ratlдиpoвi, щo вислaв зафзпечeння, зaиняти po€М сl.анoвищe пo мoж-
ливoсr.i за тaнкoнедoс.гуп}rими пеpelrrкoдaми i в.lpимyвaти Йoгo дo
пiдxoдy oxopoнЮвaнol.o пiдвiддiлy.

13|. IIa кopomкi i Ooouti onnoчu,|'.u PiЙ зaтpимуgгься за сигнaлoм
кoмaliдиpa' щo вислaв piЙ' абo зaвчaсy oсягнyвlllи вкaзaнии pyбi'( чи
пyнкт.

ПИ час кopoткиx вiдпoчинкiв poЙoвия пoвинeн вистaвити зopця'
пpимiс,гит.и piil зa нaЙближчим зaкpиттяlvt i бyти в пoвнiм бoHoвiм
пoгoтlвлl.

Пiдчас дoвtшol.o вiдпoчиlrкy aбo дoвцloi зilтpимки piЙ лiе' як чатa'
a poзulyки - як пoльoвi стiЙки.

l32. Пpи пеpеслiДyванtIi Bopot.a piЙ' щo дiс як чo.lIoвa aбo бiчнa
стeл<a (зaбезпенeння), 3oбoв'я3aниЙ, нe втPaчaЮчи с.lикy 3i сTe'(aми
(зaбезпененнями) вopoгa, нищи-Iи aф зaxoплювaти ix y пoлoн' застo-
сoвyючи oбxoп.ltювання' виявЛя.ги 3aсiдки тa пoпеpеджaти пpo них
кotvtаl{llиpa пеpсдньor.o зaбезпеЧен н я.

|33. Pif, npuзttаwнut 
'ц 

ualc gбеэnеченнл (cmехfl a 
'вc,nу.naлыroм! мapшi' пoсyвa€ться за oxopo}rюваним пiltвiшtiлoм lra вiддaлi

зopoвol.o зв'язкy, aлe нe дaлi, як нa 600 м.

Il.llя безпoсePед}|Ьoгo (влaснolo) забезпeчення piЙ висилar 3aднi
poзllJyки в/lень нa вiД,lаЛь дo з00 м. тa в гyсгoмy лiсi - дo l00 м.

Пpи вiлс гyпaльнoмy мapuri 3адн€ зaбeзпeueння (сr.ел<а) зoбoв'язанe:
_ нttщити aбo лoвити пoодинoкиx людeи . мaлi гpyпки вoPoгa' щo

нaмal.aюTься пpoсякти дo oxopoнtoвaнoгo пIдвuцllлy;
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- вol.]Ieм l нaпaдaми lз зaсlдoк 3a.гPиIt{yва-ги вopor.a з мeloю /la] и
oхopot|loваl{oMy пiДвi/lдiJloвi мox(J]иBiс]Ь rriдipвaгися вi,lt вopolа нa
нeoбхi,llIy BilulaJlь.

6. CтpiлеuькиЙ piй у боfioвiн зaбезпеченнi
B нaступaльнoмy бoю

l34. Pin l la бofioвe зaфзпечеtlня призначyeться вi l l  сoгtl i  з i зав-
/Iанllями:

- poзвiДar.и непoмi,гнi пi ltсгyпи для пpoсyвaння сotнi пi/t яас маp.
шy б;lил<eння;

- зaфзпeчити сoтню пepед нeспoдiвallим llaпaдoм вopot.a;
_ зaxoпити i втpимaти нa вигiднiм pyбeх<i вoгневe стalloвищe /lJlя

зaфзпeчeння poзгopтaння сoтнi.
l35. 3aхoпивlt lи нa визначeн[olм[yl pyфжi вигiднc вol.нrвr с. l .a|to-

вищe' poиoвиЙ згoЛotДyс пpo lle сoгeнr|o}iy' opгalliзуe спoстеpil.atlltя i
вol'ollЬ; piа oкoпyeться i впеpт.o бoрнить с1.анoвища Дo пpиxoлy сo,I.lli.

Пo рзl.opненнi сoтшi PiЙ ,loJlyчaeться дo свoсi чolи.

7. стpi.гнь'сш piЙ нa нaтi

l36. Ча.ly висIавJlяс зас.гaва Bl leнь на вi lЦaJl i  дo 600 м, внoчi _ l lo
200 м; сaмoсr'iЙнy (змirtrleнy) яагy - бeзпoсepellньo вi/t oxopolIloва1|ol.o
пiлвiллiлy (нaсгини) нa вiJulaJli дo 600 м вдeнЬ i внoчi.

Чaги змirlюються щoдoби.
l37 . Чalnа soбoo, 13aна:
_ свoечaснo виявити пoявy вopol.a I пoпepеди'I.и пpo lle зaс.l.авy

(oxoрнювaниЙ пiдвiддiл);
- зaтPимaги вopor.a бoем /to часy пeрeхoдy 3aсгaBи (oхopollloванot.о

пiдвiддi;ly) в бol|oвии .,raд;
- нr дoпyстити дo пepехoдy чepeз .llitliю зaбeзпeчeнЬ пoo/lиltoких

рзвiдникiв, мaлих гPyпoк вopol.a i мiсlteвиx мeшканtl iв.
Ha нaгy ви3нaчy€тЬся сгpiлellькиfi piЙ y склaдi, щo 3абезпечyBaB

би тpи змiни ,tl.llя пo.llьовoi стiЙки; на сaмoстiЙlty (скpiплeнy) чaгy - дo
двoх polв.

Ha oсoбливo вaжЛивих напрямax (скpiп.lreнi) наl 'и tpeбa пi/ lгpи-
мyliar и oкpeмими 45-мм l apма l ам1{, гpaна | oмe r.aми, пpo l и | aнкot}иlt,lи
кpiсaми, кyлeмeIaми i скpiп.lttoваги зaсoбaми /Ulя yJlaшгyвa}l l lя 3аl.o-

Poд (маJloпoмi гнi пeрeшкoди - ,tpolяtl i  пeperuкoди, po]aчки. мi ltи.
фyгaси).

l38. Чalи poзмiщyer.ься пpи l lopolaх ta iнших пUlхo,lах, де пoсy.
ва]|tlя вopot.a нaЙпpав,loпo,tiбlliшe.

Чa.I.a oкoпyеlься. як в oбopонi.
|39. otepxaвши 3ав,lання вiд кoмаtl11анla зaсlaBи (пpи сaмoсriЙнiЙ

чal i _ вi/ l  сoleннol.o aбo кypi lrнoto), кoмaндашt ча1и нeпoмilнo вe/le

3s0

свtlt piЙ }la визнaчe}|иll пyrrк]., де. вистaвивlllи зopця, дa€ бiЙцЯм зaв.

даllt|я' a такo'( yказyr:

- на щo y пpизнauенiЙ смyзi oбстpiЛy i зopення звepтa.tи oсoбJIи.
вy yвaгy;

_ мiсця poз}riщeння сyсiднiх vaтl
- нa яких нaпpя}'кaх мoжyть пoявJ]ятися свoi poзвiдyBа.lцьнi сrсжil
- сигнaJlи. yмoвнi знaки i кличкa.
l40. Кoмaндallт чaти зoбoв'язaниЙ oсoбистo, зi зФpоxенням пoв.

нoi tleпoмiтнoсти, виставити пoлЬoвy стiикy в склaдi стaprЦol.o стiй.
l{oвoгo l стiЙкoвoгo нa вiддалi вiп япpA чaти: вдeнь-дo l(ю м, вt|oчl !
в yмoвaх oбмeженoi видиlt{oсти - Дo 50 м.

3мiнy стapшoro стiЙкoвot.o i стiикoвoro пeревoJlитЬ oсoбис1o кo.
мaHдa}lт чaти.

Пo скiнчeннi пpaцЬ l|aд yкpiп.llенtlями стаl{oвищ - yсix бiЙuiв' без
пoлЬoвoi стiЙки, вiдпPoвaд>rtyеться в yкpи.гтя. ЯкЩo неMa€ yкpит.lя'

тo piЙ зaлишarться нa стatIoBищaх.
|4|. Чamа f'oou,|tul ttopебушпu o noсmiitliil фaooiil a,,'|oвнocmii /

- ядpo ви3нaчyе 3opця зa пoлЬoвим1l стiЙкaми, 3aстaвoЮ i ,lJlЯ
пpиЙ}raння вiд них сигlнlaлiв;

- бiицi 3aлишaю1.Ься y виpялi' скидaIoтЬ лишe }laплeчники] пoлo-

винa ядpa вiДпoчивae; з }|aстaн}rям тeмнoти (пiдчaс IЧpяки, снil.oвii)

цi.llиЙ склад vати [зlltаxolrиться в oкoпaх i стopoх<ить.
Чaта збеpiгaе всi пpиписи маскyвaння i гишy, вol.ниЩ l{е poзпаJl|o€.
Haцi.llloвaчa кyле}'етa не пpизнaчyrтЬся дo слyxби i вill пoсr iЙнo

пepeбува€ при кy;leмel i.
Зopeuь змiняеться влiт[кy] щo двi Гoдини, взим[кy}' пiД чaс бi. l lь-

tших мoрзiв, щoгoди}|и.
l42. Koманда чaги 3oбoв'яза}rиЙ:
- в.гp}lмyваг}r на чаl i  пoс1 iйнy бoиoвy l.oloвiсlь i  нal le)кl|иЙ пo-

pяlloк:
- 3аЙнявulи визнач}|e стaнoвище' ви]oloвиги в , lвoх примlp}Iикax

u.tкl l l  poзмiЩення гa oдиlr 3 них пеPеслаги кoмaндаlнhoвl засtaBи
( кo}rандиpoвl п lдвlддr Jlу);

- на викJlик пoлЬoвoi стi l lки l{епoмlг}|o пlдiйти 3l зapяд)кeнoю
3бporю y сyпpoвoлi бiЙl lЯ , lо пoлЬoвoi сr. iЙки и yсl iЙHиlи пpичинy

Bик Ликy:
- пoчyвц.lи стpiJl пoлЬoвoТ сriЙки, Jlаги накaз ..Дo БoЮ'.. зaЙняI|l

oбopoнне сTaнoвищe i дiяги вiдпoвiднo дo oбс.laвин:

- пpo всe пoмiченe згoJloцryвати кoма[нlдaгoвi застaви, а кoмaн-

дalнlт самoсriЙнoi чаги з]oJloЩy € кoмaндиpoвi, щo Йoto висJlaв.
l43. .Цo всiх Jl loдеЙ, 3alpимaниx сtiЙкolo. кoмандalнl l  чаги пi/ lхo.

дигЬ y сyпpol.oдl бit irtя. Biд пooдинoкиx лloдefi, щo нaJle)каlЬ Jlo
скЛa,ty свoix вlЙсЬк. кoмaнJlaнl 1ихo пиla €  кJlичкyl |иx' щo не 3нa|olЬ
кJlички. пl, l  кoнвo €м вl, lси., lа €  дo кoмандаl}r|ra зaсlави.
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Пеpебiх<никiв вiдси.l lае дo кoмaн/la[н]r.a зaстави, викликaвrши вiд
llьol.o кoнвo],l.

|44. Kлuчltа i вiОклuк сJlyжа,rЬ д.llя вiдpiзlteння свoiх вi/l вopol.a;
ix пo/ laer.ься yснo,3 tepмitIoм нa o/ lнy l loбy. KJ lичкa iв i , t1к. l lик r loни-
нalolЬся з oднoi букви: к.линкa - пpellмe.r з вi,iськoвoi обст.анoви, вi/l-
кJIик - l laзвa oсeлi ни piки (кpiс - Kpилoс, бaгнer._ Бисrриrlя).

K;lиvкy пojla€ться tli.lloмy скltаДoвi зaбeзпeнyвaльних i poзвi/tyва.llь.
них пillвilu.ti.lliв, вiдклик - усiм кoманIlиpaм зaфзпсчyвaJlЬ]Iих час.rин Jlo
кoмаllдa[н|га чa.lи вклIoчнo i кoманilиpам poзвiдyвa.llьllиx пi.rtвi,luti.lliв.

К.lIички )t(аl lас,гься вiд oсiб, щo пepехoi lягь . l l iнiro забозl leчення
сloди Й .гyди.

Biдк.llикy жаДaетЬсЯ вilt oсiб, щo пepедaloгЬ yсниЙ l|aкaз 3веPxни.
кa; вi/ l  кoмаll , lиpа poзвiДувaзtьнol.o пiдвi lt l t i lIy, якщo вitr пpи зyсr.pivi
3aпи r a€.r.ься: ..к.llичка'].

K.l lинкy i вiдк.r lик пo/lаr1ьcя rихo.
l45. Пooдинoкиx бiЙtt iв, сlapruин i ма.l l i  t.pупки вopo|.а, щo збl lи.

)каlorься lto . lt iнi i  зaбeзпeчень, чala пi/ lпyскае нa б.l lизькy вi, l , laJlЬ i
tlама].a€тЬся зJloвити iх абo знищити.

l46. Кoмандан.r.чa.I.и пoвинeн эi сусi lt lrьolo чaroto спiвJl iя1.и вoгlreм.
Пpo нaсr.yп знaчниx сиJl вopot.a кo}'aндalt.l чaT.и пoвинetl нet.aйllo

згoлoсити кoмaндa[н|тoвi зaстaви (кoмандиpoвi, щo иolo виспaв) i _
пpи спiвДiянrl i  з i сyсiлнiми чalами бopoниться.

Чаlа вiдхoдигЬ Jlицre 3a нaкa3oм кoмaндaнта 3ас1ави (кoмaнltиpа,
щo висJlав ча"гy).

Biлсryп сyсi l la нe /lае чатi пpавa вiJlс 'гупaги.
Пpo пoявy гaнкiв вopol.a кo}laн,Iaнl чaги пoltиllеll зl.oJloсиlи кoМaн-

дa[rllloвi зaс.r.aви (кoмatшиpoвi' щo висJlaв vary) yмoв.llеним сиl.нaJloМ.
l48. Пepeхiл чalи l|a нoвi l l iчl l i  с. l .al loвищa пepсвol lиl.Ься ., lиц!e 3a

]laказoрt кoМaнllанla 3aсtaви (кoманltиpа. щo висJ|aв vагy) i нeпoмiгнo.
oс-r аtttt iЙ пеpeхo,(иl Ь кoмаl|Jla]|.] ча l и 3 пoJlЬoвoto с l i l iкolo.

Bся збpoя пoвиl{l la бytи зaвиl lнa пpиI.oroваl lа / lo lI iчнor o сt.pi. l lяt lttя
l lo бJIизьких вa)кJlивиx пiдxoltaх.

.[ l lя poзвiлarlня i oСr. l lа/lattttя tt iчltol.o сlal loв}lща кoмaн/laн.t ча.|.и
зaздаJleгi гЬ висиJla€ св[ol.|o зас1yпникa з o/l1]иlr,!.,lвoмa бiЙtl.ями.

Bi loсвi гa чагa нeпoмitнo зaj i! ' taс пoпeредн €  с lаl loвищe.

ш. Ptй ABтOМATIIикIB

l. 3aгальне пoЛoжеllltя

|49. oснoвtli saa:daннл po'o aamoмamнцxio..
-скopi' зухвaзli i{ неспoдiвalti ;l iТ нa кpи.lIaх i ги.lIy вoрor'a, a laкo)к y

пpoмi:кках иot.o бoЙoвиx rlа.ttiв, щoб зaпo/liяги йo}rу вrраIи' вик,lикa|.и
пaнiкy, пoпсyBаlи кrpyвaн}|я iзв'язoк ]a пrpеlopoди,ги ur.rlях вi,tlс.гyпy;
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_ opI.alliзаlliя зaсi/loк, захoплювaння i нищення Bopoга' щo пpoс-
Jlизllyвся l] l lацl гиJl;

- / l i f  y ск. l lадi tаltкoвoi rrисaдки.
Piй aвl.oмaгникiв /I ir y ск"lIадi чo,t.и ав.I.o},ta' lt lикiв aбo сaмoсriЙнo:

вiн мoя<e бути r.aкoж пpиItiлениЙ стpi.lletlькoмy пiдвtдд.lli:loвi.
l50. Bмi.llo викopисl.oвуloчи свoю збрю' piЙ автoмaгttикiв пoвинен

смiлo нaпадати ltавir.ь на значнirдi Гpyпи вopor.a i нищити aбo захoп-
JIювa.ги lx.

PiЙ д.пя llaпaдy пoвинeн нeпoмiтнo пiдiЙти /lo нЬor.o якoмoга бltия<-
ue га вi itкpи-lи в()loнЬ нeспoДiванo Й oднolчlаснo всiм[al бiйцями.

l5l. Btrr.oнь aыloма"гiв виMal.ar бi.пьtшoгo 3yхитtя l|aбoiв. Toмy
pol,loBиЙ пoвинен сl.apатися' щoб y рolo завж/lи бyв /toста-гнiи запaс
наCюiв'

|52. Pi| '  автoмагtlикiв дie в бою Dtа.пиIttи Гpyпкамl{ нa шиpoкoмy

фporrгi. oлнy з гpyпoк визнaчye.гЬся нaпpяр!}roro. Пpи нiЙ пepсбyва€
poiioвиЙ.

2. Piй armмaттпrкiв

у нaсЦ/пaJlьн[o]т,ry бoю

l-53. Pii,t авr.oмагникiв настyпаr piлкolo p<lзстpi.пьнolo абo l.pyпкaми
пo /lвa.Ipи бiЙrti в бoltoвих лaltах стpi шеttькol.o пi.t lвiд,t i  I lу, з якими вiн
Дiе.3 вихo,toм на рyбiж alaки piЙ вi, lкpивa €  зoсepе,l)кениЙ вolo}|Ь пo
вol.l|eвиx засобаx вopol a. рoзмiшeниx нa пеpеJllliм кpalo.

|54. Buявuвtцu в oбopoнi вopoaI cлoбo oбcadx'енi абo npudаo.оеnl
нauru|| ooa'.е'. oidmuнхu абo нeпf,нлmi npoмixlсu, piЙ aнt oма t никiв
зyхваJlo пpo/IiсIa€гЬся чеpез ниx i нeспoдiванo нaпa/lаe бoку абo ззaлy
на вoI.невi засoби вopol 'а (кy.l leмe.ги, гpа}Iаloмe.ги, пpotиtaнкoвi tap.
маtи), щo пpoваl lя1 Ь воl.oнЬ пo }lасгyпa|oчим стpi l lc ltьким пiдвi l l ,t i  l lам,
l tа кt lман/lнi  пуl lк lи iшraби.

l.5.5. Пpи пpo l иа l акаx вopot.а piЙ ав lомаt никiв Jtoп()мat aс с r pi ltсt1ь-
кoмy пi ltвituti lroвi свoiм ltoI.r lelt| l lамal a|oчисЬ oбхoпиtи криl la вtlpot a i
пpol l iсtalися нa l, lol.o tиJl з Ме|olo запoJl iя. lи tteспo.tt iваrlиЙ у.ttаp.

l.56. Bиявивши вiДсгyп вopol.a' piЙ швиltкo пepсхoпll lo €  oснol]нy

l lopoly Йolо вiдсtyпу, вol . l{ем пo кi l t r t iЙ iIrrеxаtt iчt l i . l  tяз i  t tс, laс мoj{(-
.I lивoс1 и Boрotoвi вивeзlи з бoIo маlеpiяt lЬнy часlину iнишиtь вi l l -
сlупаЮчi l рупки воpоl a аГю iх захoпll loс.

|57. IIpu нacпуni o ziсi (наr.аpникy) piЙ пpoсiкае lt iс, намat aloчисЬ
oбхoпиIи з кри.I l  вopola, Щo бopoни|Ься.

|5|1. )Iitoчu лrс maнкoФ oucadtса' piЙ авloмalникtв, пpoltiсtавltlися B
oбopоlty вopol.а' скoрo poзoсере,tжy €  l  l ,ся' l|]tщи l ь BOr l lем l r pанa l aМи
пlх0 l) ' .  u lo сtaBиl l '  oпlp, i t tбс l ly lи l t0 lнrtsих зaсoбiш }lopOla, oЧиЩаE.t} l , l
l |Ьоto Oкoпи, poBи 3B'я3ку' , lo}tи , l  l}tul|  сп()p), lи '  pазиIь lpаl lс l l ()рl l l l
засt lби t пс}'L 3R'язoк

з5з



3. Pifr aвmматтrикЬ в oбopol{i

l59. 3aвдaнrrя polo aв,гol{а.r.никiв в oбopoнi:
- зaбeзпенyвaт.и с.гики пoмiж стpi:lellЬкиtvtи пiдвiдлi;laми:
- нищити aбo захoпrtIoвaти вopol.a, щo BкJIиI|ивсЬ у rlмбuну oборни;
- l loпo}'al.a.lи y вiJlбивaннi aгaк вopoгa.
160. Кoли apr.и.lIеpiя вopoгa пеprнесe вor.oнь у rлибllну oбоpoни,

piЙ швидкo fi нeпoмiтнo (poвorr зв'я3кy абo шепoмir.llим пiдхoдoм) ви-
сувilотЬся з yкpитl.я нa пepeДнiЙ кpaи, заЙма€ завчaсy намiчeнi oкoпи i
зyс.гprчаr aтaкyloчol.o вoрo].a вol.нei| yсiх авroмa,гiв.

|6|, Длл gбезnечеttttл cmury noмilс cmpiлецьxuмa niЙaiЙОinaлсц
PoиoBиЙ poзмiщye свit{ pilt гpyпкaми пo два-тpи aвтoмa.гники нa вiД-
дaлi l00-l50 Dr oднy вiд oднoi тa opгaнiзyс пoмiл< ними вoгl|еBиЙ 3B'я-
зoк. Пiлпyстивцtи вopor.a нa вiд/tаль 200. l00 м, pil,i ав.loмa.гникiв вiд-
кpивa€ пo ньoмy нищiвниl,t вoгol{Ь з yсiх aвтoмaтiв.

ЯкЩo вopor. 8сe )к .l.aки пpoДiс'гаe.гься в забeзпeяyваниЙ porрt с1.ик.
poi|oвии зoфв'язaниll нeгa.{нo зl.oЛoсити пPo llе звеpxникoвi. пoвiдo-
митl{ сyсllllв l' зaJlицjaloчися дo oдePжaння нaказy lta мiсцi, пpoдoв-
)кyвaги бiЙ з вopol.oм.

|62. Pin aвтoмaтникiв, дoпoмаl.a]oчи в пPor'иa.гaЦi сr.piлeЦькoгo
пiдвiддi.lty, н[a|мaгaеться зaЙня.r|tl с1aнoвище нa кpилi вopot.a. щo
вкJlиt{иBсяt i - спi.llьнo зi стpi.llel1ьким пiдвiддilloм - Bor.нeрr на кpи.lto i
тиJl пpo-|иагaкoвaнolo вopo|а знищи1и йolo абo заxoпи.lи.

l6-3. PoйoвиЙ, o/leр)кaвцjи завдaння зl{ищи.rи вoрol a. щo пpopвaвся,
цtви/lкo f i  l lепoмiтtlo вихo/l1l.IЬ з aвIorra. l}|икаl{и нa rrкaзal lи, i  Йoмy
пyнкl ' нeпoмiтнo зб;lижаеr.ься дo BoPot.a. неспoJliвaиo l|aпaдae на Йol.o
кpиJla Й IиJI 1a нищиlЬ вor.I{еtr.t aвтoма.l iв aбo pyнними r pана1ами.

|64. PiЙ авт oмa гникiв, пPикPиBаloчи вi ltc гyп с.гpi. l leI1ькol.o пiдвiд-
дIJry' нeспo,l iванo pазиtь пеPeс.l l iдytoчoto ltopol.а ltol lIeм l la кpи.l lo iз
зaсilloк aбo заlpимye Йol.o вor нeм iз виl ittниx pyбехсiв.

v. кyJIЕMЕTlпй pй

l. 3агa.пьне пoJroll(енHя

|65. (hнoolli gfulltlл lEлeнеmлou poto - fonoмаzапa cш.iм u'a'еIу.
cmpiлrцыluс nifui?)Оiлaм nl]cуш,naсл eпepеО у nаcmуni i бopнumu cсrrt
cnaнoauu1а a oбopoнi' niОnoмaаamu ili.i maнкia, nuцaчu oбcлуаu npo.
mam]а'rroвцх gcoбio oopoal

Ky;leмeт.ниH pii,t пpoвaдить дiисниЙ Bol.ollЬ дo l000 рr; aJlе кPащe
прова,lити неспoдiвaниЙ Bot.o||ь iз вiлдаlri 6(Ю м i б.llижчe.

HайyспirшtiшиЙ кyJlемel l|ии Bo]oнЬ - кpиJloви,i i  скiсниЙ.
PoиosиЙ 3авж/lи пoltиl|el| знalи бoЙoве зав/lаt|ttя сlpi l lеt(ькolo пi/ l .

вi. l t/t i . l ty i  мalи з шим зв'язoк.
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166. Кy"lleмe.гниЙ piй пРoвaJlltть вoгoнь iз зaмaскoвaних вiДкpитих
стal|oвищ.

Cтанoвища кyлeметllol.o рoЮ нe тpeбa вибиpaги на яскpaвo oс-
вiчeниx piвних мiсllяx, нa хpсбтаx висoт, пoблизy лoбpе пoмiгниx .гe-

peнoвих пpeДмeтiв (лopil., самir.ltiх лeрв. стoвбypiв' кущiв' бyдинкiв)'
нa yзлiссi, нa oкpaiнaх нat.apникiв i oсe.rtь.

|61 . ,Qooeompuu'oчe вeilеtlttc 
'с!l/.енеmнo.o 

вo?'|К' 3 o0,|o.o с,nаIio.
duцa неfoпуc.muме, бo вopoг викpи€ кi,лeмeт i зtrищить. Toмy poЙoвиЙ
зoбoв',язaниil вибиpar.и, кpiм l.oлoвнol.o сraнoвищa' нe Meншe тpьoх
peiepвниx iсвoeчасrro пepeвoди.l!| нa ниx pift. Гoлoвне ipeзepвнi с.r.а.
l|oвища пoвиннi бyти спo.ltyнeнi l leпoмi l  ними l ltJ lяхами.

l68. B нaстyпaJlЬнoмy бoю нa 3aгPимкaх oбслyl.a кyJleмеla oкo-
пy € .rьсяi нa виxiднoмy сraнoвищi дo нaсгyпy кoпаer.Ься oкoпи i щi-
Jlиl|и: в oбopoнi yJlaJl)кy€.tься кyлeмeтшi oкoпи абo зaлiзoбе.I.oн}ri yк.
plпJIенl пy}|кти.

l69. KyлeмellIиЙ piЙ. знявцIи кyJleмel iз пiдвoди (в'toкa)' пoсy-
ttа€гЬся вi,l oднor.o 3aкpитT.я дo нaстyпнol.o пo o,цнoмy (пo двa) aбo
pядoм. y зa.lIежнoс.гi вiл гepeнy.i BoгlIro вoPor.a.

l70. Hа сT.анoвнщe кyJreмeтниl,l piи висyвarться в .laкoмy пopядкy:
пePшии пeрбiгaе poиoви.l' зa poиoвим - нацiлювaч i пеpl.ДиЙ стpiлeць
(Йol.o пoмiчник) 3 кyJlе}reтoм, a вслiд зa ни}'и - пiднoсtli.

l7l. PoЙoвиЙ кyлемeтнoгo polo вiltкpивa€ вoгoнь звичallнo зa
нaкaзoм, a y випaдках. щo нe теpплять звo.lliканllя, - самoстil,lнo.

l72. Кy;leмегниЙ piЙ вeдe бiЙ y тiснiЙ спiвдi i  з i стpiлeцькими пi l l .
вiддiлaми, тaнкаlvtи i сyсilнiми вoгнeвими зaсoбa},tt{ пixoти (кy.lteмe-
тa}rи, гpa}|aт.o}ieтaми. пpoтитaнкoвирlи l-aPмaтaми i кpiсами) тa yз.

гoджyr свor пePeсyвallня з пеpeсуBaнням стPiлeцьких пiдвiддiлiв, нe
зilЛиЩaloчи iх без вoгнeвoT пilтpимки.

|.|3. Пocmaча'r''л 
'су!'.е''еmнo.o 

Poю бoеnpunасaмu ma вcit,l ltеoб.
iЙttuм для вeдeння вoг}|to пepeвo,Iи.t.Ься з сorelIнoгo aмyнiuiЙнol.o
пyнкly. B oбоpoшi неoбхiднo пpигoтyвaти дoсraгнiи зaпaс yсiх бoe.
пpипaсiв на вoгнeвo}ty станoвищi (в нiшаx aбo пeчeркаx).

2. Кулеlrетrrd pifi
y нaступ[a.пь]нo[rryl фю

. |14. B нaстyпальнoмy бolo кyЛeмe.гни*i piЙ пеpeсyваe.r.ься l зaliмa€
oсrсoвнi стaнoвища в пpoмixскаx бoиoвor.o Jlадy стPiJreцькol o пiдвill.

дi.lly абo нa oднiм з ]iot.o криJl.
fuвfulсttл poю:
- пpикPивaги свoiм вoгнeм висyвання с'гpiлеЦькoгo пiдвiruliлy на

pyбiж aтaки. пpидaвлtoIoчи вol.нeвi тoчки вopoгa;

- pa3ити oбслyги пpoтитaнкoвих гaPрtaт, велl{кoкaлiбеpних кyJIе.
мeтiв, пpor.итal|кoвиx кpiсiв вopoгa, гPанaт.oмe.r.никiв i вoporrсих вини
цlyвaчlв .гaIIкlв:

I
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- пlд,гpи},tyвa.ги вol.нrМ a1aкy стpiJlеllЬкol.o пiдвiдiliJlyi
- забeзпсчyвaTи BoIl lем пoсyвaння сгpiJtr ltЬкolo пi/U]iд/l iJ ly lt IJtи-

бинi oбopoltи вoPoгa:
- в i/tбиваlи пpolиalaки Bopol а.
l75. oдepжaвши заB/lанtJя пpикpиl]аtи rtасlyп, poЙoвии кyJIeМет-

нoгo Polo у1oчнlo €  мiсl lя пoдal lиx l loмy l]ol. l lеl]их loчoк l|opor.а, ьуlбуl-
paе на виxiдl loмy пoJloжeннi l lо настyпy вогнeвi сIal loвиЩa, poзвiлye

дoPoги пoсyвaнliя тa Чеpl.oвих вol l leBих сгaнoBищ.
l76. Ky;lемeтниlt piи змi ltяе с.гal loв}lще l lепoмiгtto, в нal, lбi., lЬшe

пр]iгo)кy xвилинy, пepcбiгaми aбo пеpспoвзyl iанням.
Kyлемет вигi l lнo poзсlавити i пiдlotoвити в yкpитri та l lепомiт-

rro висyнyги Йot.o нa вoгl lсI|е стal loв}|ще безпoсеpeдньo пеpед вiдкpит-
T ям вoгl.llo.

I77 Дo noчI'm'су amа'ц кyлeМel.llиli piЙ пoвиllett зaЙ}tяl.и с.Ialto-
вище, з якol.o tv|oжllа п|, l l .oтoви1и i пi/t lpимати ar.aку сгpi. ltеl lЬкoгo
пiдвiддilly.

Дo t lьoгo vасy piи пoвиl|et| бyти пoвнiстto забeзпeчениii бo €пpи-
пaсaми i всiм нeoбхiдl|I||4 IL!|я Bедelltlя вot.нlo.

|78, У нoмeпm аma'( 'u кyJlrМcтtrиl i  piи пpнлyruye вot. ltевi зaсoби
вopoга, щo ве/lyть вor.oнЬ пo ar.aкyloнiм сr.pi.llсllькiм пiдвiддi.tli, t ни-
щити вopoгa' щo пеpexoди.гЬ дo пpo.гиa].aки.

|19. Пpu вОaчпitl amaцi кулeмer.ниЙ pill швиJlкo псpeхollи.l.Ь y
paЙoн, заЙ}tя.гиЙ стpiлeцЬким пiдвi/цiлol-,|, свoiM вoГнelt,r ,toпoмаl'a€ пo.
шиpetlнlo yспixy i зaкpiп-rtеttшto зaхoпJleнol.o pyбе)кy.

Якщo а'гака с.гpiлеl1ькиx пiдвi lцiл[i lв бy;lа вiдбитa, кyJle},tегниЙ
piи пpикpиваr свoiм вol.нсlr{ ix вiлстyп i пiлтpимye пolloвJlеlry a].aкy.

|80. Пpu бopomfii ocеpеОuнi oбopoнttoi сму.u oopoza кyЛеме.l.ниll
pili нe пoвинeн вiдстaвaти вiд стpiлeцькol.o пiдвiшtilty, свo€часнo зa-
безпенyвaти свoiм,вoгнcм Йoгo пPoсyвaння i вiдбиваloчи пpoтиa.lаки
вopoгa.

l8l. КyлемeтниЙ plЙ пoвинеt{ lllв1lдкo i смiливo висyвal.ися впepeд

дЛя paженtlя вlдстyпaючoгo вopoгa вoгнeм.
|82. Bнoчi кyле}reтlrиЙ pin нaсryпaе нa oд}lol-,ly з кpи.lr стpiлецЬкoгo

пiдвiддiлy i вiдкpивae вoгoнЬ лишe зa нaкaзolЧ кoрtанд}1pа сrpi;lrtlь-
кoгo пiдвiд/tiлy.

|83. Пpu aеilеttнi бoю acеpеOuнi ocелi ,|ooе/,eнo.o nуn'сmу Kулe-
l.{етниЙ piЙ пoltaгaе стpiJleцьки}r вiдвitцi.цам нищити вopot a y вy-
личt|иx бoях. Toмy кyJrеr..te.гниЙ piЙ вeде Boгoнь iз зaбyДyвaнь, дoмiв' зi
стaнoвищ нa пepеxpестяx вyлицЬ' 3 l.opищ, з-пoзa кaм'яlrиx зar.opoд'
кpiзь вiкна, двеpi i щoлoми в стiнax.

|84. IIid.1Дс нaсmуnу e лici кулeмeтниfi piи пepесyвae[т.|ьсЯ y пpo.
мirкки бoйoвoгo лaдy aбo нa кpилo стpiЛеllЬкoгo пiдвiддiлy i пpo.
вaдитЬ вoгo}|Ь в3дoB)|( лopil., прсiк' пo yз.lliссi i гaлявинax, 3аЙнЯтиx
вopoгo}t.

3. Кyлеметrшй piй в oбoрнi

l85. 3aвдaння кyJ!r},tеlнoгo Poю в oбopoнi - пi ltгpимувalи свoiм
вoгl lеl l  бopoгьбy с.гpi;tel1ькиx пiдвiддiлiв i нищиrи вopoгa' щo aтакy € .

oбсrpi l l  пiдхoдiв Jlo пеpсдl lЬolo краlo oбopoни i виxo,t iв iз t lих
кyJlемстllии pii{, за llaкaзoм кoмаtIдиpa, рloх(c вeсги з пepеllrrЬol.o кPaю
t з l; lибини oбopoни. вiдкpиваtoни вor o}|Ь зa сиl.IIаJIoм чoгoвor.o
кy.llемc t lloi чor и абo кoмаli/lиPa стpi.llеt1ькol.o пiдвiддiлy.

|86. Пpu нacmуni вopoal З mа'r,(а'|u tEлeмеmнufl pit ве:dе oozoнь no
ttшttt<oвifr aucфцi i пo нaсmуtuaсia niхonЬ 

'toюсoroчЦсь 
oiфiлumu.ti ail

maнrciв.
Пpи зб.l lижеlttt i  гаtlкa дo кyJrrМе1.ltor.o с1аl loвищa PiЙ хoвaс кyJtе-

мeти нa Дtri oкoпy i pази.lь таl lк пPoтиIанкoBими Гpal laT.aмиt в'язкaми
pyчниx l.pанa.г aбo плящкaми з пaльнolo pечoвинolo. ЯкЩo tанк yrш-
кoдI(ениi,l aбo пepеЙшoв чepсз oкiп, pitt пoнoBJrя€ вoгoнЬ пo пixoт'i
вoPol.a.

l87. 3 пcpехolloм пiхoги вopoгa ,lo aтaки вor.oнЬ кyJlерrетl|ol.o Poю
дoвo,ttи t Ься дo наllвищoi l|aпрyги.

Bopol., шo yвipвaвся lla пеpеtlнitl кpal|, нищиться вoгнеtt' кy.llеметiв,
poзтaцIoвallих нa пеprднЬoмy кpalo i в l.;lибинi.

Cпpaвнo дiloчий кyJteмеl - недoстyпниll д.ltя пixor.и вopol.a. Toмy
кyJlelt'еl ники l]е/lyтЬ бopoгьбy дo oсr.анllьoi мo)l(Ливoсl.и B бyllЬ-яких
yмoвaх, навi lь в oloченнi, )кеpгвytoчи сoбoto.

Якщo кylrемсг poзбиr.иli, кyJlемеI.l{ики пPoдoв)+(yloтЬ пpoвади.ги
бiЙ, нищyчи ltopol.а вol.r lеM крiсiв (пiстol l iв) i  pyutrими l-pal lаlaМи.

lt lt i '  Пpи бopoгьбi всepспинi oбoрoннoi смyt.и кy,tеМeгниЙ piи
нищиrЬ вopol 'a, щo вдеpся, пiДсгyпaloui l , lor.o peзepви i пpикpивaе
вol.t lсtt прoгиа1.аки свoiх пiдвiддr. lr iв.

l89. KyлeмeгниЙ рiЙ вiДстyпaе зa наказol,t кoмаt|/lиpа с.гpi.lletlькot.o
пiлвi lt l t i . l ly (куl leмer.нoi чo.ги), пeprсyваloчисЬ з oj lнol.o pyбcжy lra
l laсIyпl|иЙ, пpи спiв l t iяннi з pyнними кyl leмeгаМи i  l r i / t  пpикpиt.rям
ltol .нIo арlиJ lсp||.

l90 Kулемеmнuf, pif, мo'rш|a npulнaчувamu oеcmu кцнiltlсoльнufr
вo.o'|ь (сr.piмкoi зaпopи) пcPeд пеpедlliм кpaeм oбopoни, на кpи;tax абo
в l;Iибиtri oбopollи. KивJl>ка.l lьl lи.J кyJlr! '{e. l . нiяких i l lurиx зaвдaltttь не
викol|yс. Boгotlь вiлкpивaс самoсriЙнo.

l9l IIa eunadoк nОuмлення абo мpякu i nepеT lшcmЦн'rям сt|1еPку
poЙoвий зaбoв'язании зaвчaсy пij l l .oгуваги кy' lемe,ги ltt l  сtpi" lrяttttя в
yмoвax змсншеl.toi видимoс1и, пo/laвши pyбiж абo llaпpям ilJrя веl.lеt|ня
I]oгt|Ю.

|92. Чepzooutl кулемеm 3аЛишаетЬся на стattoвищi.
У пepepвах бoю пpи кy;leмeгi пoсr. iЙнo пcpcбувае чсpl.oвиЙ кyпc-

}|eтlrик. Bill зoбов'язaниЙ безперpBt|o зop}lги в смyзi (нaпpямi) oбстpi-
лy i пo бокаx вiд ltei, нeгаЙнo пoдавa.I.и сигt|aJl гpивol.и i вик.llикyвarи
poЙoвol.O пpи пoявi Bopor.а.
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B vaс apтилеpiЙськoi пiдt.oтoви .га на:leгiв J|еTyl{сгва tJopolа кy.
llrмr.I.ниЙ pil,t' кpiм Чеpr.oBor.o кyJlерreгника, пoliинеtl псpgбyBaги B
yкpиr.r i(щiлини, сxоBищa i г.п.), a кyJIeIvtеги захонанi в l l iшi або oкoпi.

l93. Пpи обоpolr i oсe.пi (нaсе.ltеt|ol.o пунк гу) кyl leме l нии pi0i
3aимa€ с.l.аl.|ol]ище зa пЛoloM' or.opo)кеlo' а lак()ж lla пеpсxресlях
вyJtиць i нa poгax мaЙданiв, пpимiщyеlься в дoмах' бyлiвl lях, y
зalliзoбетoнних .I.oчкaх oпopy aбо в пillвалaх (сyr.еpинаx) дoмiв'

.[eкoLlи дoгiднo зaЙмати с.гaнoвищe нa l.opишi, oхopoнtoIoчи кyJtе-
Мe.l. i иol.o oбс.llyгy мiшкaми з пiскoм.

|94. Пpu oбopoнi o лici куlrcмeгllиЙ piЙ заЙМa€ oкiп абo за.lIiзoбe.
гoнниЙ пy}lкl опopy,l. l tя кpиJIoвor.o oбсгpi"tty, зaloplol,tжeнь, l .aJIявиt|,
гlрoсlк' дopll. l yзJllсся.

l95. Щoб yтpyд}tи,ги воpot.oвi Bизнaчeнllя кi.ltькoсти кy.ltемеr.iв, iх
стaнoвищ, a тaкoж д.пя вe,leння .гyрбolulивot.o вor.Hlo, зa ltaказoм кo-
}'аllдиpа пoJl кy Dи знaч aетьс я Koчoo i xу л е м еmu.

.[llя кovoвol'o кyлемета зaздarlегiдь вибнpас.lься i oбllшlнyе:l.tся
гpи-п'я.гЬ вoгl lr l]иx с1.aнoвищ з непoмiтними lI 'J lяxaрrи зв'язкy пoмiх
ними. Cгaнoвищa вибиparolься нd пеp€Jll|Ьo}{y кpаto oбopoliи, a декo-
llи в глибинi, oбoв'Я3кoвo y знaннil,i вiд,цaЛi вiд oс}roвних с1aнoв}lщ
кyлеtt{етa.

Boгltевi завдaння' .llаД i vеpгoвiстЬ пеp€xoдy 3 oднorю стaнoвищa на
лpyl.e вкaзyr чoТoвиll кy.ltемe.гнoi нoти.

КyлeмегниЙ pitl пеpебyвaе нa кoжнoмy станoвищi нe бi.llьшe 5-l0
xBиJrи}r, пiс.llя чol.o llеI.aЙнo змiняе стaнoвиЩе.

Hа кoxне с.гaнoвищe зaзда.llеl.iдь пpиHoситься пoтpiбнy кiлькiсть
боепpипaсiв.

vI. Pй IIFOTIIтAЛIкOBI,D( кPIсIB

l. 3ага.пьне пшrolr(енrrя

|96. Зaafoння poю t|poт|,|1.а}|кoBиx кpiсiв _ зoсеpeдхениt* вol.ltерt
пiдбити, пillпaJlиT.и гaнки (брнеaвт.a) вopol.а. .II,iиснии вo1.оllЬ iз пporи-
.гaHкoвoгo кpiсa _ дo 500 м.

Ko.llи немaе r.aнкiв i бpoltеавl, piй прrитанкoвиx кpiсiв, за нaкaк)M
свoЙolo кoмaндиpa' мoжe вeс.l.и вol.ol|ь пo кyлeмc.гах' laPрtal.aх' спoс-
lеpежllих oгвopаx yкpiпrlених i залiзoбетotll lих oпipllих пyнкriв вopo.
l.a - дo 800 м, а пo .ltiгаках - дo 5(Ю м.

|9.7. PiЙ пpo.ги1aнкoвих кpiсiв лiс y ск;laДi чoги пpo,гиl.aнкoвих
кpiсiв i сaмoсr.iЙнo.

oбс'tlyl.и пpo'rи.r aнкoвих кpiсiв пoвинtli ви3}|aчaTися ви.гpивarliстю,
стiЙкiсr.lo, смiливiсr.ю, винaxiд.llивoстЮ, знaти vyr."rlивi мiсця .гaнкa i
бpoнеaвт.a (мoгop' бaки з пa.llьним, бiчна i задня брня' вежa, спiд).

l98. B бoto oбспyга пpoгиганкoвo1.o кpiсa зoбoв'язaна:

- бeзпepepвнo зopи.ги зa пo.lleм бoю;
- вибpaги вoгневе стaI{oвищe. oбладнaти i зaмaскyBaти иoгo:
_ в1{знaчи'ги вi,lда.ltl дo lеpеl{oвих прДмeтiв. пiдl.otoвити дaнi для

с l  p lJIян}|я:

- цlвиJlкo пplf lo loвЛяlися лo с,гplлянl{я l  влyчнo paзити гaнки
(брнeaвт a) вopol a;

- цIвttдкo i нeпoмirнo змiняtи вol'невe ст.aнoвищe в чaс фю.
Тaнк (брнеавт.o) воpоl.a, щo пoявився y смyзi oбстpiлy. пoвинeн

бy.ги пopaжeниЙ.
l99. Botнeвi сlaнoвищa (l'oловнe i peзеpвнe) вибиpaеться 3a пpи-

poднlt.{и aбo шт.yнними пepецlкoдами. l{i сraнoвищa пoвиннl 3aпевню.
вalи кpytoвиtl oбсlPIJ| t|а вlдJlaJli Jlo 500 t.{ l3аЙмaти кpиJloвl пoлo.
)кення в нaпpямl пpaвдoпoдiбнolo пoсyвaння гaнкiв Bopoгa. Bогнeвe
стaнoвище склaдarться з замaскoванot.о oкoпy, щi.llини. нilцi длЯ
бoeпpипaсiв i рвy зв'язкy.

200. Бoиoвии лaд poю скЛaдa€тЬсЯ з кpiсiв, poзстilвлеrrих y lllи-
pинy i l;lибинy. y вiДДaltях i вi/tсгyпaх 25-40 м' гpикyтникoм Bпеpед
aбo tpикy.гникoм нaзa,l' .Ц.пя ведeння чo.пoвol.o Фс,гpiлy aбo oбс,гpi.lly
кpи.rl, piЙ можe poзмiсrи'lися нa lriнii (/tивись: pис. б).

Poйoвиfi пpol'игaнкoвих кpiсiв у бoЙoвoмy лaлi poю пеpeбyвae з
oд]{oto з обслyr., raм, звiдки Йoмy виl.iДнiruе спoстepil.aти i кepyвa.lи
р€м.

20I. При пoявi laнкiв вopota poиoвии зoсepеджye вor.oI{ь пpor.и.
taHкoBих кpiсiB спoчarкy нa ].o.'loв}|oмy гaнкoв.. a знищl,tвulи Rot.o'
пepeнoси|ь вol ot{Ь нa нaсIупниЙ rанк.

2" Pifi пpопrгшпsoвtп кpitiв
y lraступ&Irьнoму бoю

202. kefoннл poK' c 
'|ocЙ!nсr'ь'|oну 

fuю - пeрсyBaючись y вкa.
3aнoDry нaпpямi, зoФpe,lх(еriим. пеpexpeсним l кpиJloвим вorнем вlдби.
lи пporиalцкy laнкlв t  бpoнеaвt.

PtЙ завхсди ,ll €  спlльt|o з нaсryllaJlьними с.rpi.llецькими пlдвlд-

дlJIa!{и i пpoгиlaнкoвими t аpllaгaми.
203. oлеpх<aвutи бoЙoвe зaвдaння вlд чoгoвo1.o пpoтитirнкoвих кpl-

сlв aбo вi,l кoмaн,lиpa сгpiлеllькo1g niдgiддiзl} (сoтнi' чmи)' дo якoгo
plit пpol'и1aшкoвиx кpiсiв пpидiJleнии. pofioвиЙ пoвинеl{:

_ op] aнlзyBa1и 3opенt{я зir Bopo].ol{:
- непotrlll}|o poзsIдatи вказанi нaпpями, Bo].l{евi стaнoвиU{a B paЙoнl

вихlJlнoro пoJlo)кeння, нaпpяt.{ пoсyвaння рlo. нaмiтитl{ нaс.r.yпнl сta-
||oвищa ! нeпoмlII{l пUlxoдlr дo нихi

- пoдalи poсвl зaвдaння]
_ yс,raнoвити зopoвlt.t зв'я3oк 3I сoler.|ним сгptлеl1ькoi соrнt (чoги).

з якOlo вl l{ спlв, l lе.3 сyсIдl{l lvi}! poярtи пpolи1aнкoвих крlсlв l з tap-
мa t амtt
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Pис.6. Бoиoвi ; laди polo пpoгиIal lк()I}их кpiс iв

204 Pi}4 l laсIyrIас у вi;tсry l laх ( i rrrepваl lах) aбo l lа кpиIIах .)oЙoвolo

. l lа11y с l  p i  l tсt1ьксl i  сo t  t t i  (чo l  и) '  пеpcхo, lячи з oJ lнol .o t}0гI lевoI o с.r  a lIo-

вищa I{а нaс.гупlIе oбсltуt.ами' чеpl o|o. t leпoмiгними пi l tхol laми або пiд

пpикpl l t ' lяNt l}ol . t| lo пlхoI.и, aptи; lеpt i .  гpанaIoМеtlв. y пort l t iв l t i  l Ie-

t  aиlto pази1и пpoгиa. l .aкуloчl  laнки.

205. B хodi amа'.u pIЙ прoги.ral{кol lих кplс lв.  заЙl|явl l lи t lепor l i Iнo

с. la l lot}ища ttа pубе;кt aгaки, tJизlIaЧyr зopенl lя зa вoгl|свими засoбaми

Bopolа I l .o loвиЙ paзиги lанки.

206. У lих l}итla l lкax, кolIи l laс l .уп пepеl}oдитЬся з[аl  yчaстlo tанкiв.

plЙ l|ищи,гЬ пpoIиIaltкoвi засoби i  п i laки вopol.а.3 пoявoto гаttк iв i

бpoноaвr Bopol.a piЙ пrpеltoсиtЬ Bol .ot lЬ l Iа них.

Bссpсltиr l i  oбopoни вopol.a абo пpи Йolo псpeс;t i l lyвaннi piЙ пi l t -

rpи14у €  а laку tat lк iв,  всj lучи l l () lot lЬ пo пpoги, l .a l lкoвиx l .apмalах l to-

porа, l  з t loяl]ol() пpOtиaгaКуloчих IaI|кIв l lе l .aЙl, l ()  пеpel|oсигь lIа них

зoсеpе,ц)кel|и Й }tot.ollЬ.

20?. Bi l tбивruи 1аItкOву пpotиalaкy, piЙ змiняс вot.неBe с l .анotjищe.

208 Пpu tшcmуni в лici piи пpидi.llloсгься,tlo стpiлеt1ькoi чoги iпo.

сyBa € tЬся l tздoвж yз. lI iсся, лopir ,  пpoсiк,  стe)кoк, t .аJ lявин - з i  зав/ latt .

ням }|c l loпуститl l  пpoтиaIaкyloчих laнкiв вopoгa вклини,гися в бoиoвi

J leди с.гPl  лcцЬких пulвl j l l t l ' l l t | .

209. Bozoнь no ma'r'u'х i бpoнеaвmах aпoчi вeдe,tься npи ясttiЙ
виднoсt i  ц iл i  (си' l l toer. ,  Bипyскl la тpyбa).

2|0'  Пpu бoю вcеepеОuнi ocелi (нaсc;teнoгo пуltк-r.y) piЙ пpoги-

1.анкoвих кplс iв пpи11l ' l l loeIься l lo с.гplJtct lЬкoi чor.и з 3ав/ lанняМ I iи-

щи.ги пpoтиarакуloнi абo вкoпанi в 3cЬ,tJ l lo гaнки, а кo;tи iх l |сМa € ,  пpи-

J lуtxyва|и вotневi засoби в yкpiп; le l lих (зa. l l iзoбеroнних) пунктaх oпo.

py'  / loмaх'  пlдвaJlаx '  ЛЬoхaх.

3. Piй пpсmrанкoвltх кpiсiц
пpи.цiле}шrЙ Дo цгIуpмoвoi гpyrп|

2l l .  P iЙ }ro)кIra пpидi.rt toвaги дo l l l IуpмoвoЙ гpyпи з i  зав/ lанням
пPидуцrиIи укpiп.lrенi (зa.lI iзoбer.oннi) пyнкти oпopy . lа бoрrися з пpo.
гиalaкyloчиМи гaнкaми вopol.a. Piи t- l l teP>кyс завдaння вi l l  кoмatlдиpa
гpyпи.

PoЙoвиЙ 3oбoв'я3аниl{ знatи пJIаtl дiЙ штypмoвoi r.pyпи i заздa;tе.
гiдь yзIo/lити всi пи1ання щoдo спIв/l lяння зi стpi. lIеl lЬкими пIдвiдl lr-
JIaми' lаpl ' lа lаМи l  lpyпами пulpиBникlt l .

2|2. Pi i l .  зaI2.Maе вol.неве с I aнoBицle нa кpилi tu l ypмoвoi l .pyпи як.
мolа б.l lиlкчс лo yкpiплених (за.l l iзoфr.olrих) пункгiв <lпopy.

BoIoltь пo спoсIepс)книx olвopaх yкpiплоних пyнкгiв oпopy вс-

/leться |l lлиl '4 porм l пo мo)кJlивoсIl п|l l  пpяp|L1|'1 кyloМ.
3а б;lьoкyloним укpiп.r lel lим (за.l l iзoбеtoнним) пyнктoм oпopу - piи

пoсl iиtto зopиl Ь.
У пepеJlбачeltнi зaДимлеttl lя i  на нiч кpiси yсгaвлясгься наtl i . l tett i  на

спoсlеpеlкнi  oIвopи yкPIпJlеt|иx пунк1lв oпopy.

4. Piй пpryrтrгaнкoвrп кpiсЬ в oбоpotti

2|З. ЗавОапня poK, в oбopoнi - знищиги гаllкt' вopоl.a пrPед пepeд-
l l iм краем oбоpoни' а l la випal loк iх пpopивy _ i в t:tибиrl i  oбopoни.

2|4 Оdеpхсаaии бoЙoвс зaвдalt l|я вiд чoтoвot.o пpo,Iиlatrкoвиx кpi-
сiв' pоi loBиl l зo(хlв'язattиЙ :

- t}! lз ltaчи I l , l  30pсння (спoстеpir atlttя) у пoдаl l iЙ ЙoNlу сt 'tузl;
-  вибpаrи oснoвнс ipезеpвнi сIal lo l tищa;
_ Bизнaчl l lи в i/t l lа.rt i  лo opiенгиpiв iвигoloвиlи с lp i  l rеI lькttЙ rшкiц;
_ <rpt aнiзуваt l l  кoпal l l |я | Мaскyванl lя oкoпIв дJ lя сIpl l lя1l l |я '  ЩIJIиI l

/ lJ lя yкpигlя обсltyt i  кpiс iв,  а 1aкo)к пPoчищеl lня пo. l lя зopенttя i
oбс.r pi lrу;

_ вIpимуt]а.Iи зt} 'язoк з i  сolснниt ' l  (чoтoвим) сrpi .rreцькoi сorнi
(чoги), в oпipнoмy пункl i  якoi  д iс piЙ, з кoмaндиpaltи сyсiДнix пpoти.
.гaнKoBих t.apмат i кpiсiв Tа yзгoди.r.и спiвдtяltня з ниlvtи.

2l5. t lo пoчalкy нaстyпy вopoгa piЙ пepебyвaе в yкpиттi, мaючи }la
вoг}|евolvry стaнoвищi зopuя i чepгoвoгo нацi.ltювaчa.

Boгнсве сгaнoвищe заЙМа € piЙ 3a наказoм poЙoвol.o.

-50-80u

"Ha ; l rrпro"

25-40м

50-80rr

..Tpикуr.ник t]пеpед''

50-U0v

25 - 40 t't

. .Tpику l l lик нaзal l ' .

3б0
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2|6.PiЙ pa3итЬ aгaкyючi .гaнк}l вopога iyстим зoсepеджeним вor-
неМ' в пepцry чePгy - тi, щo зближуlo.гЬся дo рolo, а пoгil.' rt. Щo i,lytЬ
на сyсila.

Bolэllь пo гaнкax, щo пepсЙцlJlи вoгнeвi сгaнoвищa polo, пpoвa-
ди1ься :lиrде тoдi, кoJlи нeмa r.aнкiв, щo наб.llиlкаt<rtься.

2|.l. hЙ зoсepеOxуe вoa,пь:
- пpи зб;lижeннi тaнка - пo Йol.o ве:кi;
_ пpи пoбopювaниi гaнкoм пеpецlкoди (бaplrpa' схиJl. нaсип, R}t-

кoп _ пo Йoгo днi);
_ пPи пoсyвaннi .raltкa нa сyсiltа - пo бiчнiй брнi l MoloрoвiЙ

чaстиlli:
- пpи вiллaлювaннi танка _ пo зaднiD| чaсrинi.
2|8. Пpu odopolti nаnloнебезnеч'|o.o 

'u'nPлму 
piЙ пoвинeн мaш

кpyгoвии oбс.гpiл зi свoiх вoгlrевиx сl.aнoвищ, щoб мa}rевpyвat.и
вoгнeм:

- в lltиpинy (пo фpoнтi) -дllя зустpiнi вoгшем lанкiв вoргa' Щo
пoкa)(утЬся в якoмy-нeбyДь напpямi;

_ нa бoки - дJlя вor.невoi пiДr.pимки сyсiднiх пpo.гиlaнкoвиx
засoбiв;

_ в гиJl - дJ|я }tиЩення тaнкiв, цlo пpopвa.,Iися y l.llибиlty oбopo}|и.
2|9. Pin пpoги,гаIiкoвиx кpiсiв пiд чaс бoto pазиlь I.анки I]opоIa B

yсякиx yмoвax. Toмy вiш, кopисгy|oчися pезеpвlIими с.taнoвищaми.
пoвине}| змiняти iх пpи oбсrpiJl i  aр.илepiЙським i l .pанаloMеIниМ
вol. l leм iпo вiдбиr.r. i  кo)кнor.o сu.lеJtЬol ly laнкiв вopolа.

220. B oбopotli ocелi ьoгнeвi с.lанoliищa вибйpаel.ься i пpиI ()lоB-
ля €ться з кpаю селаl l{а пepeхрeсlях вyJlиl lЬ i маЙ/laнах, B l loмaх.
бyДинкax, пiдвалах iз тaким poзчисJlення}l '  щoб piи мi l пpoвадиtи
зoсeprllжrниfi пePехPeсниl.l вoгoltь пo a гaкyloчих ганкаx.

22|. Пpu oбopotli лicу piЙ пpoтитaltкoвих кpiсiв вибиpae i oбJtaднye
вoгневi стaнoвищa y lлибинi. l l iсy, на 50-l00 м. за yзJtiссям, бepyчи пUl
вot.oнЬ дopoги' стe'(ки' пpoсlки' l 'aлявиllи' мoJlo/l l lяк.

5. ffi пpоrтrглrкoвrп кpkiв
у шapшi l зафзпеченнi

222. ocнoвне цcfuння polo пpoтиганкoвих кpiсiв y маprшi i забeз-
пeчеl lt l i  _ бopoтьба з laнкaми i мoropизoвattиrtи чaсl.иltaми вopol a.

Маptшиpyroни y скпaДi маpшoвolо зaбeзпсчеrlшя абo кoJlol lи lo-
Jloвltих сиJl, poЙoвиЙ зoбов'язаliии:

_ зopиги 3a гepeнoм l сиl.нала},tи;
_ пo сигнаrl i  . .TAHKи' ' цlвидкo poзt.opl lylи piи y бoЙoBий Jlад y

нaпpямl тaнкiв i lJищиги iх зoсеpедженим вo| нeм.
22з. B забeзпоченнi пoстolo piЙ пpolиral lкoвих кpiсiв , l i € ,  як в

oбoDoнi.

vП. oKPЕIl{A гAPI\,IATA
(4$iffr пpoпrтarП(ш raрдтa

i 76.ш.t пtrпкoва гep}raтa)

l. 3aгaпьне поIIoжеlItlя

224. ocнoвнi цвfuннл a бoю 45.llм npomumан,с1,ao.i ?аpмamu: ф.
рl.ьбa 3 бpoнeaвгaми i ганками; пpидaвJlЮваl{ня i нищення вol.l|eвиx
засoбiв пiхoги (кy.lleмeтiв, l.apмat, гpaнаloметiв) i xивoi сиJrи вopor.a'
poзмiЩениx Bulкpитo; пpидytllення i стpимання вol.tlю всix poдiв 3
щphлeнrx (залiзoбегoнних) пyнкliв oпopy стpiэlяlIl lям пo спoсге.
pс)кliих oтBopax пpя}'l'}r наIli:lloвaннямi пpoмoщeння /lля свoiх l.анкtв
пpoxolllв y викoпaх.

БpoнебiЙне стpiльнo r.apмaги пpoбивае бpoню (пattllep) Jlel.ких гalt-
кiв i бpoнrавт, а тaкo)|( i бopтoвy бpoню сepеДнiх гaнкiв'

Cпецiяrlьнe бpoнeбiине стpiльнo пPoбивaе бpol|lo сepeднiх i вax-
киx тaнкtв.

дiисниЙ вor.o}|ь дo .гaнкiв i бpoнeaвl - дo 600 м.
225. oclloвlli Йtlнл в 6oto76.xll tюaлoa.i 2аpмаn'u: Фзпoсeр,шня

пiлгpимкa i супрвoлжeння пiхoги вo].нем i на кo.rleсах; бoрlьбa з
бpoнеав.гaми i lанкaми; пpи,tylllеl{liя i нищeнttя EotttеItих засoбiв пixoти
(кyлeмегiв, t.аpма-I, гpaнaтомeтiв) i живoi сили вopor.a, рзмiЩeнних
Biдкpитo i зa нcвеличкими пoлЬoвими зaкpит.lями; пpи.пytшення i
сl.Pимувal|llя вol.ltю всiх polriв 3 yкpiпJle}|их (зaлiзoбeloltних) пyнк.гiв
oпopy сгpi-rtянням пpямt|м нatliлloванням пo спoсreрc)кllиx oгвopаx:
poб.llснllя пеpеxolliв,l'llя свoiх ганкiв y пpo ] и,r.аlrкoвиx викoпах.

oскo.lloннo.фуl aсне (poзпpискoве) стpi.ltьtlo t apмal и пpoбивaс бpo.
}|lo }Iеlких raнкiв iбpoнеaвl; бpoнспрпarшoloче сrpl l lьнo пpoбивaс
бpoню сeрltнiх i вaл<киx гaнкiв.

ДiЙсни,t вol ol{ь Дo r aнкiв - ,to 6(Ю м.
226. oкpсмy t.аp}ra.гy зaвжди пpи/ti. l l toсtься сгpi l lсr lьк<rlty пi;tвUl-

Jl iJ loвi. Koмalr/tиp ].apмаIи пoвиtlеl. l  3нa]и завjlatt}lя l п' lаt| , l iЙ сlрi.
J|el lЬкoltr  п iлвiлl t i . r lу iмаlи з l lим зв'язoк. Botнем |аplt|а lи кеpy € .в l} l
l  oJ loсoм l  сиl  на' ' laми.

Пеpe/l заЙня г1 ям вor нeвol o с r аl loвища кol{ан,l l|p r аpма l и pозвutyс

repен i нaмiнус oс]ioвне i гpи.нoгиpи peзеpвнi вolнeBl с|аl|oвиlца.

Д.oсвiдчeна, хoЛollнoкpoвна i вipуloча в сeбе oбс;tуl a l.аpма]и lloже
вiдби'ги alaкy l leкi. l tькox lанкiв i пiхoги.

22.7, Бoi loвul l лa0 еapмamu скJlaдасrься зi спoсtepежl|olo пункly
коr,rандиpa 1aрмaги' вorнсвих с. lаl{oвищ l.apмаIи l мlс|lя / lJ|я пеpejlка.

,Цля lapмаlи l l  oбс.l lylи кoпarться oкoпи l l  yкpиl rя, якi дбайjIиBo
маскy €тЬся пepсл пoвiгpяним i шаземним спoсlеpi l .анням.

Гapмaгa Дi €  зBичal lнo 3 вiдкpиlor.o сганoвищa (сlplI lянlIя пpя}rим
нaцi.llювaнням), arte мoxнa пpoвallити вoгoнь i з закpиlогo сlaнoвrrщa.
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228. KoмандиP гapмaти вибиpaо свiи спoстеpе)кний пункl пoб.ltизy
Boгневoгo стaнoвищa, мiсце д.llя пеpедкa - зa нaЙбл|DKчими закPиl-
тями; пepeдoк дoклaднo мaскy€ться.

229. oснoвнe i pезеpвнi вoгнeвi стaнoвищa r.apмaти i сeкlоpи oб-
стpiлy пoвиннi бyти вiдoмi пixoтнoмy кoмaндиpoвi, в PaЙoнi якor.o
гapмaтa Poзмlщeнa.

Пixoтa свoiм poзмiЩeннЯм нe пoвиl{на зilкpивaти oбстpiлy i пер-
lцкoll)t(yвaти гаpмaтi пPoвaдити вoгoнь в yкaзaниx сeкlopaх. Пoмiл<
кoмaнДиPo}r гaPМaти i кoмaнлирм пixoти пoвинеll бyти пoсl.iЙниn
зв'я3oк - oсoбистиЙ aбo нерз зв'язкoвoгo.

ПixoтниЙ кoмaндиp зaвжди пoвинен дaвaти гapмaтi дoпoli'oгy пPи
пePссyвaннl.

2. Гщrraтa B няfiупа.Енolry бolo

2з0. в нaстyпаJlЬнoмy бoю гapматa пoсyвaетЬся зa пiхoтoю (гaн-
кaми), нишyни пpяr.tим нaцiлювaнням вoгl{евi зaсoби вoргa.

Гapмaта, нe вiдстaloчи вiд пiхoти, пoвиннa бyти зaв;<Ди гoтoвa
вiдбити тaнки вopoгa.

23 l. Cyпpoвoляни пixoтy Й тaнки вiл pyбeя<y лo pyбежy, t.apмaтa
мoжe зaямaти ви)t(идаючe пogtoжeння зa yкPиття}r; кoмaндиP гapмати
i нalliлювaч пepeбyвaють нa спoстePежlroмy пyнкт.i. Гapмar.а 3а сиг-
н:lлoм кoмаlIдиpa швидкo викoчy€тЬся нa вiДкpитe стaнoвище i не-
гaЙнo вi.Цкpивa€ вoгoнЬ.

B uac apтилеpiиськoi пiдгoтoвки 76-мм пoлкoвi гapмaти пiдr.ягаr
кoмаriдиP стpiлецькoгo пoлкy для виKoнaння спецiяльниx вoгнeвих
3aвдaнь y смyзl нaстyпy пoJlкy.

232. !лл 
'сpaцoю 

cniadig't'tл c ni.xomo'o i ltи,ttlсolla пpи нaст.yпi
кoмaндиp гаp}iaти пoви1{ен визначити пoстiЙне зoPeння 3a сигнaлами
кoмaндирa пiдтPимyвaнoгo niдвiддiлy.

2З3. IIpu amацi кotвaндиP гaPмат}r пoвинeн ниulити вoгнeвi зaсoби
вopoгa на крилaх пixoтt', щo aтaкy€, i в глибинi oбoрни.

B мipy пoсyвaння пixoти вглиб oбopoни гapмaтa змiняе gгaнoвищa,
пepexoДячи впepeд вiд oднoгo yкPиття дo нaстyпнoгo. KoмarIдиP
гap},taги пoвиllel l  виviкyвa'ги вимoг пixoти, а пoстiЙнo слiдкyloни зa
пepебit.oм бolo, з влaснoi iнir1iятиви пoвинeн rrиulити вoгнeвi зaсoби
вoPoгa, щo пеpeшкoджaютЬ y пoсyвaннi пixoти, a пPи пPo.rиаl.акax _ i
Йoгo пiхoтy.

Пpи нeвлavнiЙ aтarli нaщoi пiхoти гapмaтa свoiм вoгнeм пPикpивar
ii вiлстyп i пiдl.oт.oвляe пoнoвнy a.r.акy.

Пpи пepeс;lrдyвaннi вoргa гap}.taT.a| пepeсyвaЮчис[ь] швилкo зa
пеpeдoвими чaстинaми пiхo.ги, вoгнeм iз пpямol.o нш1iлювaння не дae
мo)кЛивoсти вoргoвi opгaнiзyвaти oпip.

234. fliччto гapмaтa пoсyвa€ться paзoм з фfioвим лaдoм пixoти,

зal.lмaючи пo чepзl вoгtlеBl стaнoвищa' l вl,lкpивa€ вoгoнь лиtIIе зa
накaзoм кoмaндирa пIхoг]l.

.[ля yспixy дiЙ y нiчlliм фю кoмaндиp гapмaти зaBиднa, спi.ltьнo з
пiхo.тним кoмa}tдllpoм, дбaltливo пiзlrae .гepeн y ttaпpямi }raЙбутнЬoгo
нaстyпу тa yстiйню€:

- вихiдне стaнoвищe для нaстyпy пiхo.l.и i r.аpмaти;

- l{апpяti{ i лaд пoсувaння пiхoгнol.о пiltвiллiлy i гapмa.ги:
_ 3авдaння гapмa.ги в .repeнl;

_ reрнoвi пpeдмети, Uю мo)кyть бyти внovt opl €]tтиpaМи:
- y}roвHi сигнaли.
Пoки пiхor.a кинeтЬся в a.гaкy, l.apмara зaЙ!*{a€ вoгневe с1.aнoвище

нa кpилi aф в пpoмi)ккax бoиoвoгo лaдy пiхo.ги.
Hiччю нeoбхiд}ro сyвopo Феpiгaти мaскyвaння.
235. IIpu насmуni a J|iсi raprlara пoвиllнa бyти в пoстiЙtIiЙ гoтoвoс,t.i

вiдбити неспoдiвaнi пpотиaтaки вopoгa.
3авДaння гapмaти _ 1{ищиTи вoгневi т0чки вopoгa, oсoблиBo гi, щo

дlютЬ Ha кpилaх.
Гapмaтy пеpeкoчyвaти pa3otr з пiхo,гoю з oIll{olo pyбe)кy нa дpyгиЙ

pyкaрtи aф кiньми, в зaлex<нoстi вill oфтaвин, рлy гpyнтy i лiсy.
236. oснoвllе зaвдан}rя гaPмaти пpи настyпi в oсeлi _ нищи.ги бpo-

l{еавт'a, гaнки, а .гакoж вoгнrвi засoби Bopol.а, щo пpoвallя.t.Ь вol.ol]Ь lз

пiдвaлiв, вiкoн, l.opищ, з-пoзa бaрикад тa iнrших спopуд.
237. 3aвдaння l.apмaти в склaJli lцтypмoвoт гpyпи _ пpидyцrувaги

вoгol{Ь гap}ra.г, пPoги].allкoвих кpiсiв i кyлемe.гiв BoPoгa, щo зHаxo.

IlятЬся y силЬl{иx cпopудaх l пoзa ними.
Bихiдне стaнoвище гаpмати вибиpаeться на 300-500 м вiд yкpiп-

Лeнot.o (зaлiзoбеroltlror'o) пункгy oпoрy l зaимar]'Ься пepell пoча.гкoм
a гаки.

l.o пoнaткy a-t.aки t.apмaгy пpимituyеться в укpи'ттl.
238. .Цo пoчaткy дiЙ ш'гypмoвoi гpупи кoМандир гapмaги (voги)

спi.llьlto з пiхoтним i тaнкoвим кoмaндиpaми зoбoв'язaниЙ визнaчи.ги.

- нaпpяIrr спoстepeжних oтвopiв yкpiплeниx (залiзофr.oнних) пyн.

кгiв oпopy i сeкr.opiв oбс,гpiлy;
- пiдхoди дo б;IьoкyючoI o (зal.opoл)куroчol o) yкpiпLtенol o (зaJrl.

кlфloннol o) пункгy oпopy;
- шaявнiсть i piл пpo,гиr.atlкoвиx i пpoгипixoгt|их пepeцIкoд на пi,l-

стyпax дo yкрiплe}lих (залiзoбeгoнних) пyнкгiв oпopy;

- мiсIlя oс].Ioвних i peзеpвниx вoгнeвик с]aнoвищ гapрiaги B чaс

пoсyвaння гaнкiв i пixo.ги дo блЬoкуЮчor.o yкplпJlенoro (заJrlзoф.

гoннoгo) пyllкгy oпopy;
- спoсoби tli.lIевкaзувaнltя;
- сигнaJlи дrlя вiдкpитrя i пpипинeння вo| нlo l apМат

зФ
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239. ocнoвн" 
-":::;"::iu"o"", 

- бoPomьбa 3
maнKa,ru' lнrшt зав/lаtrt|я tvlo)кe викol|yва'rи Jlицle 3 рзеpвних i з
yкPитих сl.aнoвищ пpи пoстiйнi l , l  r.QI.oвoстl вiдбити нaсгyп танкiв.

.[;lя боpor.би 3 laнкарrи tapмага зaЙ|^ae сl.alloвищe lla пepeднЬoмy
кpato aбo y l .либинi oбopoни на ганкoшeбезпeчних напpяМax, мaIoчи
вtrt нeвиЙ 38'язrlк зi сyсiлньolo l apрrаloro.

Ctaнoвищa вибиpat<llься пеpеRal(l lo за пpиpoJlни}|и aбo ruryuttими
пPo t и l.aнкoвими псpсшкo/tами i /lбай.lIивo lr{aскy€r Ься псpед t|азеti|ним
l пoвl ]Pяl{им зopeнням.

'[[o aтaки l.aнкiв taрма' la нe пoвиl{на ltиявиг1,l свoЙol.o вorl|eвoгo
с l aнoвищa.

2Ф. Kollаlldup alpмamu o oбopotli эoбсlв,яgнull:
-, loк. ' la/l l|o зltat и ptrзмitЦel lt lя замiнoвa]lиx пol l lв, сyсutнlх пpo l и.

iaнкoвих кpiс iв i  п iхotи,oсoб. l tивo в секlopi  вolнlo свoсi  lapмаIи;
- зaз/lа.Iler iль пpoнисгиlи пo.llе зopеlt1|я i oбстpilly. зl}ажаloчи l|a

кpyl.oвy oбоpotty;
- зaзда.lIеl.iдь вимipя.tи вiддarri /lo вибpаниx pyбeжiв i opiенr.иpiв гa

пoсl'aви,г},t шryнtri opiсll.Iиpи на бiлнoмy нa тepcнoвi пpеДмeти вiд-
г11нкolil;

- oб.ltaднаrи мiсt le дl lя сгpi. l lяння. yкpиг.rя д.пя l.apDlarи, сxoвищe
lulЯ .'trojlel,i i pезеpвнi с,lаl{oвища;

- пi/ll.oгyвa'ги !apмa.гy дo стрlJtяl|l|я ltiччto тa в yмoвax змеttцrettoi
види}{ос'ги (мpякa, задиtvt'lel|ня,,toщ, зaмer.irlь)]

- poзвiДaги i пpиl.oгyвar.и цlJlяxи пeрмiЩенtlя r.apмa,ги tla peзepвlli
с1 aнoвища;

- виlol.oви.lи шкll l  пpolитaнкoвol-o вol. l{ lo:
- зpoбиrи зaпaс бoепpипaсiв.
24|. B лiсi нa пepе/lllЬoмy кpalo oбopollи l.аpмата зaймас с.laнoвище

дJIя кpилoвot'o oбстpirly пilстyпiв ,lo пеpеlll{Ьol.o кpаIo.
У r rrибинi oбopotllrol.o paЙoнy l.apмa.l.a зal{Mа€ стar{oвищe в мiсtlях,

пpиl.oжиx пl lя oбстpiлy пoвздoti)кнlrм вot.нсм yз. l l iсся, пpoсiк. ttopi l  '
] &Ilяliиl{.

242, Koмaнttllp l apмa.l и. пpимiЩelloi ||a пepeДнЬoмy кPalo, вiltкpивaс
Bo].o1|ь 3 ,loзBoJIy кott4аl|,lиpа пiхoги' Koли t.аpмаI.i загржyс безпo-
сepодня нeбезпека aбo бpакyo 3в'язкy з пiхoтним кoмaндиpoм, вo].ol{Ь
вIдкpивiteтЬся 3a нaкa3oм кoмaнДиpa l.apь{aти.

Koмalrдиp гaPмa.ги, пpимiщelroТ y rлибинi oбopoни. вiДкpивaс вo-

l.ol|ь з вJlaсrroi iнrцiятиви.
243. IIpu oбopoнi acеpеЙutti oceлi (нaceлeнoгo пyнкгy) гappiara зай-

мa€ с,l.at|oBищe B дoмax, пiдвaлaх, rшoпaxl в с.гilli виpiзyeться oгBopи:
стiни бy.Цiве.llь змitlltloсться мiruкaми з пiскoм (зeм"lleIo) ,гa llllцими

спoсoбаМи.

[4l. Гapната пiД чaс 
"aцшy,забезпечення i на вiдпo.rинку

2Щ. (httoвtlе чadапнл ?ДpмЦInц ni0 'цс rPtЧ, цбеgtеllеlttlл i aid'|o.
uultку - бopbmfu з maнrанu i мoпopuзoaьflu||u.!асmuшlнu aopoцL

245. ПoсyваloчисЬ y ск.llадi Mapшoвoгo забе3псчeння aбo кo.lIони
гoJloвниx сиJr, кotvtaндиp l.apмaти зoбов'язaнии стеxити зa тepенoм i
сиГнaJlами, Щoб не зaсгyкaJlи l.loгo зне}|aцЬкa.

Пo сигшaлi ..ТAHKи' ' вiн пoвинен неl.аЙl|o зBеpнyти гapмaтy B
llaпpямi oяtкувalloi пoяви вopoгa i зyстpiнyти Йo1.o BЛyчним вoгl|е}.t.

246. B llapшoooму uбeэпеleнai rapмaтa пoсyваrться в ядpi зaбез-
печеI{Hя' a кo}!андир гapмати: p&3oМ з кoмaHдиpolr,t зaбезпечeння.

3 пoчат.кoм бoIo кoмaндиp t.ap}ra.ги, oдepжaвши зaвдання aбo з
в.llаснtli iнitliятиви, lllвиllкo Bибирa€ вiдкpиrе вoгневе стaнoвищe i
нсr-аинo BulкpиBаr Boгol{Ь.

247. Ha забeэneчепнi nocmo'o гaPматa дir, як в oбoрнi.
248. ||itt час вiдпочинкy l.apмaтa зaздa;leгiдь yставляrтЬся нa зa.

мaскoвaнo},ty стaнoвищi в пol.o.гiв-lli негal,lнo вiдкpити вoгoнь. Кo-
}'aндиp гapма'ги пiдгoтoвляе /lанi д. lIя стpiляння в нaпpямi пpaвдo-
пoдioбноi пoяBи Bopot.a ti opганiзyе 3opeння (спoсr.еpiгання).

ДoIIATKи
4. Письиoвi дoкумФrти

Блaнк пoльoвoi книжки (лицевиfi бiк)

Пoльoвy зaпискy ч.

PoзпискA

I

Чaс oДеpжання 2I,40 I.хI44.

.Цс oдеpxaв zopа ЯBIPHИK

Пiдпис Iван IIУБОBИЙ

Miсltе пеpеpiзy

Koму I IlУБoBoMу

Чaс ьнctulкн 20.40 I Xr.44.

Звiдки с. KAM'ЯHKA t .

366

Мапa 100.000

367



l .  Haкaзи i згoлoшення пиlЦetься l la б;laнкaх пoльoвoi кt lижки.
2. B pyбpицi ..Кoмy' '  пoдa €тЬся: пpiзвищe аДpeсaгa, бeз пol laння

чaстиIrи i пiдвi lцiлy.
B pубpицi ..Чaс висилки' '  пoдаrrься: I.o/lи}ly, xвиJrини, / lеt lь, }t l-

сяl1ь, piк. Haпpик.l laд: 20.40 l:х| '44. ' Цю pyбpикy зaпoвl l lo € l .Ься пo
пlдписl дoкyМeПтy.

B pyбpицi ..3вiдки' '  пoдarтЬся: пyнкт висиJ|ки за мапolo aбo Iepе-
нoвими пpеIIметa}lи.

Чис;to стaвиться пopядкoве для кoх(нoi пo.llьoвoi зaписки.
3. fl'oкyмeнr пицtегЬся i пiдписусrься виpазtto (Щoб мo>кrrа бlу.lIo

пPoчитaги пPи пoraнoмy свi l - l l i ) '  пoдa € . rься кOpolкo. ясt lo ipaзсlм iз
циl{ вичePпнo. Bсi мalli дpiбнички пpoпyскaflЬся. Дoкyменг пицJс,гЬся
3вичaиним oлiвцем. Пpи писaннi чеPeз кaJlЬкy нaтискaти oJliвlle}r
piвнoмipнo.

4. Пpн oдep)кaннi дoку}'eнтy aбo пpи йoгo пpoчитаннi кoмaнДиp
зilнoтoвy€ час oтpимiшlня (пpoнитaння) i ставить свi],l пiдпис.

5. CIгнgвl й рloвнi зltаNll

дJrл звlкy

l. Cигtlаltи }4o)|(на тaкож пoдaBaTи Jloпa.гкoю тa iнrцими неве.
л|1|{||Y||| пpeдМeтaм и.

2. Кoмaндиp пepед пoчaткoм дiЙ пoвиlleн yстaлити сигнaJlи для
викЛикy пiдвiддiлiв. Haпpиклaд: Jloпатa дepжaкoрr вl.opy _ виклик
пep[rror.o poю (чoти); Jloпa.ra деPx(aкoN{ вttиз - дpyгol.o poto; Jtoпaтa
пoзe},tl|o деpжaкoрt впpaBo - трeтЬoгo polo; лoпaтa пoзеlvtнo дeP)кaкo}|
вJ|lBo - четвеPтol.o polo.

3. Пoltaвши сигнaJI, тpебa oдepжaти вiдк.llик - yмoвtlии знaк ч.2.

стaттl стop.
5+s7 49
58-86 49
87-r0r 6t

to2-t25 65
|26-|зз 74

lз4-l35 11
|з6-|47 77

t49-t52 83
l5ts8 84
t59-164 85

|65-|.|з 8E
t1+-t84 90
l tt5-l95 9з

|9Ф2o| 98
202-2rO l0l

2||-2|2 lш

Ч.п. сигtlaл (yмoвltl i,| зшак) oпис спoсoбy пeрta,ri

l l Боvу вoргa Bитягltyти pyкy пoзe}rllo вбiк i тpимaти ii.гaк
лo вiдзивy: бavy

t2 Ilopогa вiльtи Пiдrtяти pyкy вбiк lta висmi paмeнa i
декiлькa paзlв oпyстити ii вшиз

l3 Гrз (зyс.гpiв загазoва|lиЙ
вiдтиIloк)

Пiдrtяr.и вгopy нilкpи.ггя гoлoви

Чп CигПaл (умoEниn rrlаx) Oпиc спoсoбy neрлavi

I Ylsa Пiдttяти pyкy вгoрy

a Бeчу' чую (вщк:rик) Пiднeсти oбилвi pyки вгopy ]r oпyсlи1и ix

J Пorгopи (rrе зрзумiв) Пiдl lяти Фидвi pyки вtopy ipoзrtахунаrи
llи}iи lraвхpсст пеpеIt Ф:tинзям

4 jlo шtе (збipкa) Пiдltяти pукy вгopy. кpyжJlяIи ||iul | ()J|oDOlo

l oпyс ги I и i i eшepl tиllo вtlиз

5 Poзгoрrrrсь (рзчлсl r}ъаliI lя.
poзгop гilllня пiдвilцiлiв)

Декiлька paзiв пitItссrи oбидвi pуки pазort
вбiк

6 Cтill (дoдo,'ly, пеpервaти
вoгoltь)

Пiдttяти pуку вгoPy i  p iзкo oпyсrиlш. -
пoвтopя.t и дo викollаl|lrя llаказy

Прдш:куи пoсуDДfiя
(Bпсpед. y rroвiм шaпpямi)

Пiдltяти oдlIy рyку B| opу. дpyt oto зрби l и
кtлька с l lсpг i f f l lих pyхiв i  за гpимати i i  в r lап-
pяlrl l пoсyваIllIя

8 Iliщlrш шotо Bиlяttty lи oбидвi pyки вбiк l ta висoгy paмсlt
l .гPимaп lх так a)к, lo t lикol la l l l lя l lаказy

9 Пoдctи ldoi Пiлня-lи pукy вгopy i рзrtахyвати ltею ltабoки

l0 ндпPшo' нr,-0' E.rePeД'
нrзrд' у 6rrшo{y шrрпd

Пiдrtести pyкy вl opy i oпyсr ити ii декi.ltькa
pазlв дo висoти pамell y бaжашoмy ttапpямi

3б8
з69
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БoЙoвиЙ
пPABилЬник

пlxoти
vlll. cтPlлЕЦЬKA ЧoТA
lX. чoтA ABтoMAтHиKIB

x. KyлEMEтHA чoТA
xl. чoТA 82.мм гPAHATOMЕтIB

xl|. чoТA пPoтИтAHKoBиX KPlclB

киlв 1944 лЬвlB

3 poсiЙськolo вилaHня ..БoЕBoи yсTAB пЕxoты..,
Moсква, l943 p. - пеpек.l|ав д.M.Б.

vIП. сTPшIЕIDкA чoтA

l. 3aгa.пьне пo.'lo]ilrнHя

249. Cmpiлецыtл з'a'na - nеPuull maюnaчнuil niilвiildi"t niхomu. Boнa
виpiшae свoi бoЙoв. зaвдaнHя вol.Hе}|, мaнeвPoм l рyкoпaшJ}rим yдаpoм.

B бoto чoroвиЙ пoвинеt{ бачи,ги всlo сBolo ч0гv i Ma1 и зl сotеl{ним
3B'Jl3oк - 3оpoвиl,t i нерз зв'язкoвих.

чoloвиfi кеpy€ чo.]olo l.oJloсol{, сиl нa.па},tи. yмoвнирrи знакaми (свис.
t0к lU]я пPипинeння вo].нlo. пoкaзники. пpaпopll i '  сиt.на.l l iзatl iЙнi tаб.
.llицi. сиl нaльнi свiчки' .гpaсyвarlьнi нaбoi) i I{аказitми чepeз зв'язкoвих.
Biн зoбов'язаниfi пoсl.iинo сl.е)ки,ги за Bopot.or.t oсoбис1.o lа 3а ,lo.
пo}ro].olo зoplliB (спoс.rеpiгачiв).

250. Il'ля oзl{ачеl{Hя oсягнet{oro чoтolo пoJIo)кeння чol'oвиЙ пo
кличHoмy сиl'нaлi лiтaкa. yстaнoвлeнoмy нa дaниЙ деHь, 3oбоB'я3aниЙ
виклaдaти рзпiзнaвaльнi пoлoтнa (зaпaлювa,ги вorнищa, зaстoсoвy-
вaти кoльopoвi дими).

Ha знaк лiтакa ..3рзyi,riв',, poзпiзнaвaJlЬнi пoлoтнa неt.ant{o с.| я.
гa€ться.

25|. E'llя зaбeзпeчeння бoиoBoi r.o.r.oвoс.rи п yпевнeнot.o кepyвrrння
чoтoBии в yсiх випaДкax пoвиHеH:

- вислaти безпoсeрДне зaфзпечення:
- ви3Hачи.tи pili для пpoтипoвir.pянoi oбopoHrr]

r07
r09
i l3
l l5

п7
l19

3 аpyкapнi
Укpaiiнcькoi Пoвcтaннoi фмii

3?l



- yсl iЙlrи]и la BlpимyBа.rи зB'язoк 3i 3Bepхl l l .!кol4 i сyсij loрt (зФ.
poви[м l aбo 3в'язкoBиtt,tи).

252. ЧoloвиЙ пoвl l l lеl i  с. lr iлкyвaги 3а зy)ки.г,tям бoeпpипaсiв i свoе-
чaснo iх пoпol}нIoBa t и. 3асoб.lttoваtl l{я чo I и бoспpипaсaми пepевo-
/ lи lЬся 3i  сolеннolо пyl . tкty зaсoб. l trt t t tя бoспpипaсaми iз l iе lo Мe. lo lo
tt i , l  poТtt Bl lси.l lа € rься пi,t lttoсl l iв. Пi itt loсеtt l ' '  i loсlaвившli бoспpипaси.
заJlиl l , lа € |Ься в po|o.

B oбоpoнi poбиlЬся запaси бoепpипасiв в oкoпaх i нiцrах.

2. Cтpiлеuька чtrта
в HaсЦ/пaльнoмy бoю

25З. Hacmуnanьнцl| бiЙ звuчаiiнo cк'tаfuеmься з ||аputу зблu.lсення,
,Iаcmуnу' amакu i бoю у e.ouбutti oбopoнu'

Чolа l lасryпar. шllpинo|o (lrа фporrтi) /lo |(Ю I*1.
254. У маprшi зб;lихrнltя, пpи poзчJlеttувaltнi сoгrli, чoIoвr'Й виси-

, lа €  3в 'язкolto lo, lo сoleннol o, ви3l laчy €  зopl lя (спoсlrpi taна) 3а Йolo
си'  l |аJ laМи t нeпolt i l l lo пpoвaJlиlЬ чory в МаpцloвiЙ кo. lIott i .

Чo l  а пoвинна / loк J la l lнo tt  гpt, lмyвa l  и визl|ачeн иЙ сo l  e l|ниlvt } laпpярr.
ЯкЩo нaпepе/l l  l r rМa €  свoiх час- lин, чoloRиЙ зoбoв'язaltиЙ l tис ' lа.ги

впepед зaбезпечelt l l  я.

255. Пepел BихoJloм нa Biдкpи.гиl,l гepelt, звi/lки вopol.Mo)кe зopити
(спoстеpir.aги) чoгy i oбстpi.llloвaг}r aprи.llepiЙським або даJlекиtЧ вoг.

tleм кy.llемe.liв i lpaнаr.oметiв, чol.a poзчJlенoвyrтЬся нa poi i швидкo
пoсyва €тЬся вuI oднolo yкpит]я ,lo нaстyпнo['o.

Чoт.oвиJi зoбoв'язaниlt пoстiинo poзвiдyвar.и вopol.a i .lepен .га

слi/lкyвa.rи, шoб мaрu зб;lиxeння rrc пpипiзнloвався.
ПeрД пoнаткol.{ нaстyпy чoТoвиll пoBиt{ен мати вiдoмoстi пр вo.

ргa i тepен l{а oсl|oвi св[ol.lo влaснoгo poзвiдyвaння (зoрння) i вiл
сoтeннol.o.

Hа виxiднiм пo.lloженшi дo нaстyпy чoта llепorr{iтt{о зaимa€ вкaзншfr
in pyбiж i oкoпyсться. ЧoтoBии вllставля€ зopllя i opl.aнiзye вoгot|Ь
дЛя BiДбит l я нa3емнot o вopol a тa aтaкyIoчиx .lliтaкiв.

256. oдepжавцrи зaвдаl{llя дo нaстyпy, чoтoвии в.гернi Bидa€ пiд-
пopядкoBaним l|o}ry poиoв}r}' накa3, в якoмy пpи пoдаBaннi зaBдaння
вкaзy€:

_ pyбix аl.аки' нeпoмiтнi пiдxoди i спoс|б пoсyBан}|я ,lo нЬor.o:
- вol.нeвi pyбeжi нa вi,lдaлi 150-250 м oди[}|lвiд oднol'o, a дoпG

мiх<ним зaсoбaм - вoгневi сTaнoBиtцa, пoрядoк ведeння вor нlo l пФ.
сyвatillя впcpеlli

_ пopядoк вiдбиття пpoтиа,гaк пixoти i гaltкiв вopol.a тa Йot.o
лiтaкiв;

_ нaпpяtvt пoсyвaHня сBoiх тaнкiв i мiсtlя ix пepeхoДу нeрз бofio.
вlиhl лaд пiхoти:

- шJtяхl l  пiлнoсy боeпpипaсiв i виl loсy pанеl{ихl
- свoс мiсttе i лopor.y, якot<r вit l  бylte пoсувatися.
251 . Якщo е неnoнimнutl niОхiil, чo1oвии пРoвa/lиlЬ нoly y .ltвоpялi

(в кoltoнi пo два)' щoб мo>кна б.l lиtкче пi lt iЙrи,к) l|Oрota, нe вittкpи-
вaloчl{ Ito l . l t lo.  iв i l tpaзу впpoваJlиtи дo бoto всi  свoi  вolневi зaсoби l ta
вol нel]oмy pyбeжt.

Якщtr немае ltепoмi,гнol.o пiлхoлy, чola poз|.oрlаrlЬся y сrpi. l lеrtькy
poзс.lpi. l tьнy (дивись: pис. 7.) i  пepесувасrься дo вo|. l|eвоl.o pубе;ку' з
якогo вlдкpивас вo1'ol|Ь.

258. l l l rя poзl.opнення чoТи y poзстpir lьнy з кo.l loн[иlв нaпpямi i i
пoсyвatl ltя - чoloвиl, l  l lа €  накa3: ..Ha t.aкиЙ.to пpe/lMеt (пo/latи, вка-
зalи), ttапpямниtt piи (пoдaги чисJro Poio), чota - B PoзсTPlЛЬHy' '

4 pill 3 pii.l 2 piЙ I pil{

lto l(Ю м

Pис.7. Clpi l lецЬкa чol.a y рзстpi lrьнiЙ

По наказi чoloвot.o нaпpяi.tниl. l  pit{ нa xoдy, в мipy звi l lьнIoBaння
Йolvty мlсl lя' нa нaка3 ponoBo|.о' poзlop|a €тЬся вlj l  сеpе,lин}l B рoз.
сrpi ltьшy i пpo/toвжyе пoсyвaння y вкaзaнoмy нaпpямi. Pешra poiв
вибitае нa вiдпoвiда.l lьний вiдсгуп нa.lI iнito напpямнol.o poto i taкoж
poзloplac.тЬся y poзс.гpi. lIьнy зa нaкa3oм свoix poиoвиx la пpo/lorr)кy €
пoсyвaння, piвt lяtoнись l lo l raпPямнolo polo.Ha накaз..Чola - сTIЙ' '
poзсlpi"llьна падa€, a бiЙtti пpисroсoвуroгЬся Jro tеpенy.

Poзlopт.aння y рзстpiльнy 3 кoлoни в бiк кpилa пpoвJаlдиr-ься зa
rи}i же нaкaзoм, aЛе з пoпepеД}til.{ пoвopo.roм кoлot|и в бaханoмy
tlaпpямкy (нaпpавo, налiвo, r ia якиЙ небyль пpедмet)

.[. lrя poзt.opнeння Чotи y poзс,гpi. ltьlty lta . lt i tt i i  абo нa якiм.нrбу/lь
pубeя<i пoДaeтЬся накa3:

..Ha такиЙ-ro пpедмeт (вкaзa.ги), напряIt,tний piи (нaзва.l.и), чoIa
напpaвo (на.l l iвo), пo лi lr i i  (вздoвж poва' дopol.и) - B POзсTPIЛЬI{у' '

По rц'oмy накaзi чoга дiе rак, як пpи poзгopтаннi y poзстpiJlьl ly в
pyсi, з riсю piзниtleю, щo нaпрямt{ии Piи, pозl.opt|уBlllисЬ y pозстpi.llьнy
нa вказан[i| l ,t Йoмy.t l iнi i ,  присroсoву €rЬся /lo Iepeнy: lе самe poбигь i

ршtа poiв, вибi lши }|а висoтy l laпpямнoro рolo.
259. Пpи пеpесувaннi poзстpiJrЬна пoвиl{нa в.гpимyBaги BказаIIиЙ

нaпpярl; бiЙrli пoвиннi liтpимyвa.ги зв'язoк oдиrl з oдtlим i' не oнiкуtoни
вкaзlвoк' сaмl пpис.I.oсyвaгися дo тepeнy.

Poзстpi.llьна пoсувa€ться кpoкotr|, бiгoм aф пеpебiгaми. ПepебiI и
пеpевoдиться всioю ,roтoю, poями, гpyпкaми aбo пo oд}|olly. Мoл<нa
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rе)к пpистoсувaти пеpепoв3yваl|}rя дJ]я пеpебopеl.|ня вiJIкpитих i сиJtь-
нo oбс1 piJlloBal{иx lеpеl{oвllх вiдтинкiB.

Cпoсiб пеpесyвa}|ня пoдa€ ч0тoBии.
БiЙrti пеpенoсягь збpoto як кol4y вигiднiше; зilpя,lжeнy збpoю зa-

безпeнyсться.
260. Д,llя пеpесyнеllня Iti.lloi poзстpillьнoi чolи - чo.l.oвиЙ пеpepиBа€

вol.ol|Ь, yкaзye. мiсltе, кyди гpеба псpесyнyтися, i /laс накaз: .,3абез.

печи.ги, на raкиll.гo пpедме1., нa гaкиJi.Io pyбiж' напряtvtниЙ .r.акиil,гo

piи, voгa _ BПЕPЕII' '.
l[.llя пepeсyнення бil.oм /loдa€тЬся с"rloвo ..бiгoм''.

PoЙoвиl,l напpямнolo polo даe нaкaз: ..Ha lакиli-гo пpед}'e.t. ' нa
lакии-гo pyбiж' нaпpямнии .toЙ-гo (наэвaти бiиця), piи - BПЕPЕil ' ' .

I нtui pot,loвi пoвтoptoloтЬ нaказ чo l ottol.o.
3а накaзoм pоl,|oвoгo бitllti пiдpивa|o-гЬся .гa ,iдyть (бiжarь), кyдoю

вкa3анo.
26|. D'ля пеpебiгy poяtt|и чoТoвиЙ Bкaзyr мiсt1е, кyлoю rpеба пер.

бiгa.ги тa неpгy пеpебiгy. PollовиЙ чepгoвoгo pою пеpеpивaе y свol,toмy
polo Bot-oнЬ i Дaе наказ:..Hа гaкиl|-гo [rpедме.l , на IaкиЙ.lo pyбix,
напpяlr.tl{ии lo1-l-гo (нaзBати бiЙrш), piЙ бil.oм - BпЕPЕД''.

Якщo пoтpiбний пyнкr., yкaзании чo.toBи},t, |lе мo)кl{а oсягнyти oд.
ним пеpебiгoм' .ro pofioвi мo)кyТЬ зaТpиtvtyвaти бiЙltiв дllя кopoткoгo
вiддиxy в мiсllяx, пpигox(иx дo цЬoгo, стiльки paзiв, скiльки це не-
oбхiднo.

Poi, щo зaЛишaюTься на мiсrli, пiДтpимyють пepебiI.вoгнемl a як.
шo гi poi, щo пербiluи, зaтpимaю].Ься на t{oвol{y вoгнеBoмy pyбежi i
вiДкpиlolь вor.oнЬ aбo пoДaДyть yмoвниЙ знак (сигнал), настyпнi poi
пPoдoB)|(yють пербi l..

262. Пoсyвання poзстpiльнoi назaд пpoвlalдиться .|14M}| сaмими
спoсoбaми, щo i Bпеpед, aлe Лнше кpoкoм. Пpи uьoмy замiсТЬ }|аказy
.,впеpед'' пoдa€тЬся нaкaз ..нaзад''' Пеpел пеpeсysaнHяll,t ЧoтoвиЙ вказyr
pyбiл<' нa як}tЙ poзст.pirlьнa пoвиHнa вiдступити. Пiсrlя пеpесyнення
бiЙIli падаroтЬ Jlицем дo вopoгa.

263. 3мiна напpямy пoсyвaння рзстpi.llьнoi пpовадитьсЯ зa нaказoм
чoloвol.o: ..Чoта, на .гaкии-тo пpедмет, нaпpавo (налiво) - БIгoм''.

Пo пеpшiи частинi накaзy всi бiЙцi рзстpillьнoi пoвеpтaloTься в
пoдaшoмy напpямi, пo кiнцевoмy слoвi нaкaзy - ll.lвидкo пеpебiгаютЬ нa
нoвy лiнiю фpoнтy' деp)кaчи piвняння в .гolЧy tlaпpямi, в якoмy сa}lе
пoвеpl{yJlися.

264, Зaсoбu пiДтpимки чoти (важкi кyJlеr.tети, пpoтитaнкoвi кpiси)
нaстyпaloтЬ вi/l oднoгo вoгнrвor.o pyбеx(y дo насТyпнoгo, ведyчи
вoгoнЬ 3 кpил чoти. Чoloвии пoдae неpгoвiсть ix пepемiЩeння 'гa
стaвить зaвдaння пpикpl{Тl.Я вoгнeм насТyпaючoi voти. Гpaнaтoмети
poзмiщyЮтЬся i ве/tyть вoгoнЬ з.пoзa стpiлецькoi poзстpiльнoi чoти,
50-мм гpанaтo}leти не вiдсr.aЮТЬ вiд неi бiльше' нiж нa 2(Ю м'

265. У хвилинi вихoдy на чеploвиfi вotнeвий pyбiж Jlвox-tPЬoх

рiв нoloвиll пoвинel| oсoбисro висyнy.lися впеpед i зафзпeчи,lи вot.
нeм швидKe пoсyвaн}|я lих poIв. щo ще 3itJlишtiJlися. зoсеpедxyЮчи
вo1o}rЬ бiльrдoi чaсlини свoiх вolнeвих зaсoбiв нa lиx вotневих з{t-
сoбaх вoрlа, щo нaибUIьlI lе пеpeшкo/l)кyrorЬ y пoсyваннl чorи. пoс-
J|lдoвнo придyшyloчи lх.

3aсIупник чo1oвo1o нa чеProвlЙ вo1невиЙ pyбiж висyвае|ься з
нaпPя}rним Pо€l{.

?Б6. Ilotшtцц nb apmuлеpitkшtё afu ryoлoпoне,nнua aoa,'ь юw
гa, чo.Iа пoвиннa oдним стpибкoм впеpед виltrи з-п|Jl oбстpi.tly. не вiд.
хиJtяючисЯ вUl yка3aнol o iЙ l|апPямy

267. Чoma пoвu'!нa onеpmo noсуcamucл cпеpеd, сnoлучa'oчц pух g

вoО'|е'1; ltа пpиl.o)кoмy rеpенl, пpи пoс.ltаб;teннl вoI lllo вopоl a t скplп.
леннi свol.o Borнto, oсoбзlивo aptилepii i  lpанaloмeliв, чoloвип пoви-
нен без Bаr.aння пoсyваrи впePед вiлpазy tti;ly rol.y.

B хoлi нaс.гyпy чo1oвиfi зoбoв'язаниЙ викopисIoвyвal'}l вolo|.|ь сy-
сiдiв д.l lя пoсyвання. a нa випaдoк ix заlpимки /loпo}ta]alи iм вotнeм.

26tt.3opяни 3а вopoloм. чolовиЙ пoвинeн: не]aЙнo зtoлoсиtи сo-
гeннoмy пpo все пoмiчeне; вкa3аrи нaЙбllижчoмy аplи.lIерiиськoмy
зoplleвi, гpaнa1o}lе1никаlrt, кoмaндиpaм ] аpмat i прt иlанкoвиx кpiсiв
yсi ttt.lli, щo пеpeцIкoдx(ylotЬ y пoсувaннi i нe мoлtнa iх знищиl.и вol-
.{eвими зaсобaми чo.ги.

.Ц.llя знищeння мaлих, aJle вa)кJrивиx lliлеfi чoloвиfi с1aви.t.ь зaв.
дaння снaипеPaм (дoбipним стpi.ltьtlям).

269. .Цo 3oсepeд'(e}rня poiв нa pyбeжi alaки чoloвиЙ нa oсtaннiм
вol невiм pyбежt зoбoв.язaниЙ дatи poяl{ зав,laння , lo araки. вкaJatи
}|алpям пoсyвaння l lli.lli пlс.llя зaxoпJleнl|я пеРед}|tx вo] }|евиx toчoк
вopol a.

,[l,.llя зaфзпeчeння araки чoroвиfi пiдlяr ar дo pyф)кy аlaки засoби
пoсиЛeння l,loпoвнIo€ боспpипаси.

270. Пpи пiдlpиl.,tt l i  свoiх. пpиJtt. lteних l,toпo}rl)кних вorнeвиx за.
сoбtв чola пoви}tна. впepro пoсувa|oчисЬ впeрejl.зaRняrи pyбtж alаки
як[olмol а б.ltи;кчe lto вoPol a.

21|. Як Iiпьки aprи.l]еptя пеpенесе вoloнь y l . l lибинy' чolа пpи
вol.нeвlЙ пiлrpимt1i засo6iв пoсиJIeння. зoкpема l pанаloмeliв. lцвидкo l
бeзстpимнo пoсyвarl.Ься впrpell llo alaкoваtlolo oб'скty' вrдyчи Boloнь
з кpiсiв, ав.гoмaгiв ipyнних кyлeмeriв наxoду. ПiдiЙtцoвurи дo oб'rктy
a'|aки на Ф-50 м. чola з oкJtикoм..CЛABA'' pвyчкo ки,la € I}ся впepе,l.
зaки/lyloчи вoPo1 a tPанaraми l нищaчи сlplJtaми зб.l lизька. баlнeloм
(tДl икoм) t пpикJlaдoм.

Як rlиrшe aгaкytoчa чo1a yвlpвelься в poзмlщенt|я воPol а, засoби
пoсиJlel|ня tltвиJlкo пlдсувtlюгЬся дo нei.

272. Чora' зaxoпивш]l перлнi вot l|евl гoчки вopot a, швидкo пoсy-
вa €ться впеpeд дo аlaки }raступl{их вotнeвиx toчoк: ix araкa пIдIo-

з74 375



loвJlя € tься вoгl|ем l ве/lеIься l la криJlo. Чolа lte пoвtl l l}rа lубиtlа Дa-
нoto i i .| l{апpямy.

273. У ,l.tlх Bипaдкax, кo.'lи нaстyп пpoвo/tи l ься з[a l уvас гю t aнкiв,
чoгa пpи пiдхoдi l.анкiв /lo рубe,(y а.гaки пoсувaсlься бeзпoсepеJlньo зa
laнкаМи, нe Bi, lpиBаloчися BUl }lих, piujyчe Й oднoчас1lo 3 ниМи вpи.
вaсlься, l()  с1анoBиЩ вopola t , laJ l i , l i € .  y I iс l roмy 3в'язкy 3 lattкаtr, tи.
нищачи вo1 нем t бat нeloм (шlикOi{) пixoly Й oбсJlyr ! t  пporиlанкoвих
засoбiв вopol a.

Пpи вlдсraвalIнt tанка aбo вибylt l  иoto з Jlа/ly чo1а пpo/loв)кye
свo€ зaвдання.

ЧoтoвиЙ 3oбoв'язal|иЙ дoпoмararи ra'{кaм вotнерl yсiх свoТх вol-
r lевих засoбiв, нищaчи пpoI'иtal|кoвl вol tteвi зaсoби l i  пixolу вopol а.
щo вeдe бopolЬбy з tа}tкaми.

z"74. Amaxа без moнкio l{oжe пoчиliа.|llcя зa нaкa3oм сolеннolo aбo
куpiннol'o oдtloчаснo lliлoю сoгнeю aбo кyрlteм.

Якщo настyп i агaкy чo.ги сyпpoвoди.r.ь вor.oнь aprи.пеpii i lpaна-
loмe,гiв' ro чoroвиfi зoбoв'язatlиЙ нe дoпyскaги дo l i i/ lсraвal| ltя чoги
вiд вoгнeвol.o сyпpoвoдy, пoсувaючи uoгy як[olмola б.ltижче за pOз-
pиваt{и свo[х стplлeн i гpaнаl.

276, Чot<>ьtlЙ эoб0в'язаниЙ смiIIивo пoсyвalися Bпepel l нaвi lь ltr/ l i ,
кoли затpиtl 'yюrься сyсlди' аlакytoчи i нищачи пoo,l lиl loкi вorl lищa
спpolивy вopola.

oбxoп.l ltoванl lя iуltаp 3 кpиl lа абo lипy -oснoвнi спoсoби /l iЙ чoIlr
в чaс бoю y l. l lибинi oбopoни вopol a

Piuryvе пOсyванl|я впepе/l _ наЙкpаща /loпoрrol a сyсi;1aм.
yсПlшнЕ пoсyHЕHня PoЮ AБo ГPyПКи БlгiцlB ЧoTo.

виЙ пOBиHЕH нЕгAЙHo пIдTPиМAти BoГнЕM' гPA}|АтAМи.
A дAЛI Й yддpoм HA БАГHЕти (штиKи) цIЛoЮ ЧoТoЮ.

271 Якцo чomoouil ou'Фur неuiнлm\ неoбcmpiлtвaнi npoмillскu
aбo пpидaвлel|l вot.l{еBl loчки Bopora. lo вiн зoбoв'язaниЙ з вJlaс}roi
пoчи}|oвoсти негaинo пepесyвaги чеpез lrиx чoгy впеpeл, хочa б Ilе
часoвo вI, lх]lJtя.пo Йotо sIл yкaзaнol o йoмy нaпpямy' i  l laмаlаtися
виЙlt{ нa криJlo l l .иJl Bolнeвим roчкaм вopota, rцo Щe збеpel; lися.

278. Bopoаа, щo nepеf,шoo 0o npomuamакu, чola пoвиннa пopa-
жaги зoсepeджeним Boгнеt{, l|а|{ес1и йoмy вrPаги, зPoби]и зaкoJlol , а
пol iм смir lивo aт.акyвaгш' захoпити в пoJlоl l  aбo знищити.

Пpotиа.гaкy вopor.a з t.al lкaми чoгa вiдбивao вoгнeм t.аpмaIt пPo.
ги.taнкoвtlх кpiсiв' а .raкoж пpor'и, lаt|кoвими l apматaми i п. ltяцlками з
пa.l lЬнolo мtt l!ани}toю. Чola пoвинtlа вotнеlvl вl, l lоpoдиlи пtхolу вopotа
Bl, l  laнKlв l  зttищиlи i l  смl . l lивolo аlакolo.

Пpи пpolиaгацi бi.пьцlих си.п вopot.а чola пoвиннa зaЙня.lи виl i l l .
l lиl l  рyбl)к' 3aкplпигися нa }rЬoмy Й yпeptO Йol.o гpимal 'и.

219 Пpu aidcmуni aoPo.a чora пoвиннa pвyчкo Йоlo пеpeсlllдy-
ваlи, }tе дaюч}r Roмy вlдlpвa'lися Пooдинoкt вotнeвl toчк]r, щo

пpo,loв)кyюrь спpoIив, lpeбa aгaкyваtи, зloJloцryloчи пpo них сo-
.lе}|}loмy.

Пoсyвaюlися впеpед, чoroви.,l пoвиl{еl{ дбаЙливo вBа,(a,ги нa Kpилa
Й oхоpoняти iх.

Якшo вi/tс.гуп вopoI.а пpиЙняв бeзJ|aдниЙ xaPaкlep, lo чorа пoвиll-
нa piшyнe BкJIини.Iися в Йoro бoЙoвi JIaди и yдаPаlrи }|a кpиJlo i rиJI
знищи l и абo зaxoпи ги ltopol а.

280. Якщo аn'a'aa чomu aidбuma вopoa,н, грба зaкpiпи1ися }ta зa-
хoпленott{y pyбexi' цrвидкo пpиloгyвalися дo l{oвoт агaки, пiдl.oгyвaги
i i вol.нем i пoвlopити, впeplo дoбиваЮчись yспiхy'

28|. Пpu насmуni нillю, cмеplсoн, o 0uму, o *lpяцi aбo o зaмеmiль
чoгoBиЙ oдepжy €  завдaнl|я oпанyваги вiдoкpеt*{Jrенy вol нeDy toчкy rа
зaкpiпи rися l la нiЙ.

Hеoбхiднe lyl пoпеPе/l l| €  дoкЛа/lнe рзвiЛyвання i пoсlав.l lення
3aвдal|ь PoЙoвиPr зaвиднa, a гaкoж збеpеженшя пoвнoi lишиl|и B час
пoсyвaння.

282. ЧoтoвиЙ с.гaвить зaвдaння в тeprнl зilвиднa Iа вказy€:
- нaпpям пoсyвaння (3вичaи}ro пpямoJl iнiЙнe пoсyвalr l|я пo l loк.

лaднo пoмiтнoмy aбo пoзнaче}|oмy шaпPямi);
- бoЙoвиl, l  лал' pyбiж а1aки гa oб'rкr аlаки (пре11мег аtaки):
- сигнaJt}t дJlЯ пoвuloмltс}rня пpo викoнання завдaнl|я;
- veploвiсть зaкpiплcl{ня }tа 3ахoпленoму pyФжi;

- пPoтизaхoди для вiдбитrя пpo-гиа|aк вopot.a.
283. Mapш зблullсеtlпл i нacmуn oпoчi пoвиннi пpoхo,ttити в пoвl|iil

тиrшинi. Чo.гa пoсyвarтЬся кoJloнolo y дBopя/li aбo poями нa .rIiнii зi
3меl lцleltи}{и вiдс,гyпами. l|: lя пiдpiвняння t a зopiенr'yванltя poбит ься
кopolк i  зaгPимки. B poях пpизнaчy € |Ься кpащих бiЙlt iв l lа lих, щo
зaмикаIo.l Ь pIи.

.[rtя безпoсеpeДtlьol.o забсзпечеltlIя впeprд висиJtас l ься с l сжi poз.
мituyс, а д.ltя зв'язкy з t|иlr.tи i сyсiлами yсlанoвлюrtься yмoвl l i  сиt.
нaли.

Пpи oсвi l ; leннi pакelaми абo свi lлoмеlами (пpoжeкlopами) нola
3aляr.a €  i ,  як . ltицrе нaсryпи.tЬ l[еlмнol.a. нrl аi{lIo пpo/loвжyс нaсIуп.

Пpи аpгиl lepi l , lськiм, l  pаltatомelнiм i ку.пемеl t l iм oбсlpi. l t i  rropol.oм
чo гa пpискoPlo€ пoсyвaнIlя.

3aбезпечeнн я вopol.a'грба зaxoпитl{ aбo знищи.l.и багнct oм (uпикoм).

284. Дo аmaхu нiччю чora пocyвa€,гЬся poзстpiльнoкr зi змеllшe-
ними вiдстyпa!.{и в пoвнiи гиrдинi' Чoт.oвиЙ - бeзпoсepеДllьo 3a нaп.
pяDrним po€м.

Bol.oнь вiдкPивaти лишe 3a нaкaзом чo.loвoгo aбo сoleннol.o. Чola
пoсyвa€l.ься дo BoPoга як[o!иoгa ближче R aтaкy€ без oклику ..CЛA-

BA'', виpirшyючи зaвдaння бaгнeтorr (штикoм) i гpaнaтoю.
B тих випадкaх' кoл}| нaстyп пpoвoдl{ться з[a! yнaсгютaнкiв, чoтa

пoсyвa€ться безпoсерДньо 3а ни}l}|.
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2t l5. oпанyваltши вказаl , ly |]ol  }|eB} |oчкy, чola пoB]lнl ta закpiпиlися
нa 3ахOп., lеt|oмy pyбeкt: oхoпaIися, poзсla,r}| lи свoi вolttевi  засoби
пoсиJlе lI l |я / lJ lя BiJ lби| lя пpolиalак. Чoloвиit  yсraнosJrяe gr 'язoк в
чol l .  з i  сotе}| l|им i  сyсi i lами; l tиси., laс заСrезпечення впеpe/l  i  нa ft lки, а
нa pсrзвiлуваl| l lя -  паpи poзtr lyкiв; It . l tя освi  t  лel l l lя lepс}Iу висиJlа €
pакеlникiв i  в поtpiбних Bипaj lкаx висIаtt! lяс l Iас, lyх i  oчищyr'  oкoпи i
схoвиtца }tul  б i l{t l l l i  t  с lаpt l lи l|  вopol а. Щo lце заl lи l l lL l ' | l lcя,

286' B лic i  Чolа пoсуBaсtься . .poмбoм'.  (J lивись: pис. t i . ) .  Чoloвий
пOсyl iа € lься ] l  сеpе, lи l{| чo|и.

дo l(Ю м

Pис [ l .  Бot,toвиl, l .Jrаj l  с lpшlеl1ькoi ноlи . .poмбoм' '

Щoб обминylи pажel| l lя пoвз. l loв;кни}'  l lo lнем вOpola, -  пoпеpeчнi
, loрOlи'  пPосiки l  lа l|явини tpеба заз/ lа. l lс l i j lЬ пеpеtДyкаlи, i  чоla на
них нe 3аlpиМyс.tься. B lих l tипаj lках. кo. l lи насlуп пpoвoltиlься з[а|
yчaсrIo Ial|к iв,  чola пoсувaсlься безпoсеpсj l l |Ьo зa ниМи.

Бiй в J l iс i  Bеl le lЬся звичаi iнo ]|a 3ме}|шенl lх l t i , lс lупaх вOl неM. l  pа.
l ta lоIo l  бal  l lе lot. t  (шlикoм) l raскyIoчисЬ t a. ,: lузкaми' чolа скoр() l r  рt.
l l lучс aIакyL. вopola. Пooj lинoких бiЙI l| l .  tJоpolа. lцo зaсr l lи нa /tepсвaх.
н1l lца I ь с} laипеpl i .

281 .  I; ia a ocе't i  ( t lасc l lенit . '  пунк l  l )  }|} lp lз l lя €  l  ься t lсоб;tивotс l  впеp.
I lс l l ()  lа l leсп(), l l lванкaми. Чolа Мo;*(е o, l lсpжy'rа lи J lo аtаки вyltиt l to aбo
tr,tин бiк вy., lи l l i .  J lо нytpа ()сe; l l  чolа пoвиннa пoсyваlисЬ непoмi l l lo
сaJIa}'и '  l  opo, lа lvtи ra пpoJloмами y сr iнaх, Bисlеpиl а loчисЬ пoсyвання
безпoсepе/lньo вy'tиllяl{и. Heoбхiднo пеPel Jlя/lа t и кoя<ни Jl Jtiм.
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.Цэlя знищeння вo]нeвиx Ioчoк 1 laнкiв ворla / lo чolи пpидI.; l tсЕrь-

ся lapMalи'  lpa}|аloмrlи. пpolиlанкoвl кplси |а l rикopисloвyе1Ься пl , l .

pивl|.l l зaпaJlЮвtt.llЬнi зaсoби.

Bopolа, щo засiB y / loмax, чola r|иulиlЬ, зaки, la loчи pyЧl{иМи |pa}la-

la}tи l  рo3ваJl lo lочи, lo}tи вol .нем lаpмal .

Bе, l tyни бiЙ в t"tаJ l iЙ oсe. l t i .  чota пoвинна Bпеpto l|амal at ися , loсяl  -
l ty t  и i i  пpt l  l  и; lеxl tиЙ бiк.

2E8. Пpи l lас lупl  в aopах oсoб. l lивe знaчс}tЧя Ма|otь обхоп)Itol}аl l l Iя

l oбхoДи.

Aplи.пеpiя мoжe пiлгpимyваIи aIaкyючy пiхo. ly,  поки вoнa пi l t iЙдe

,to вopot.a на Bi/Ulа.пь l00. l-{0 м. oсoб;lивo вax.llивo rraги пiдrримкy

гpaнa l oме.гlв.
Чolа, агaкyloчи висorу. пoвиl{на oбxoп. l l loвalи 

.rТ 
з кри. lrа. Hепtr.

мi lшi пiдхoltи даюlЬ 3l lo1 у 3б. l lизиlися / lo a lакoBанoi вolневoi loчки

на вiддaль стpибкa в alaкy. Пpи аlаrt i  неoбхi , lнa безпeщpвнa вoI.}|евa

пiдтpимкa. Гpaнаr.oмe.ги Й кyлeмcги пoсyваlo.lься Paзoм з чol0Ю.

Чoт.a пoвиннa вистepir.aгися пoсув:rння нe пepевipеними пеpеIt Iи}r

xpебraми, видoЛинкaми,, lopоl .aми i  ст.eжкaми.

B дoпинаx чot.a J l i € .  як y звичаЙниx yмoriинaх, aJ lе часlo бyлe пpи.

мyt l lе l|а пеpебоpюваlи l  l lиСюкi poви, l  l tинянi i  карr 'янi  буltинки i  за-

] opollи.

. f , i roни пo xpебlaх, чotа вe/ lс бi l l  за панiвнi Bисoчи}|и. Boнa пoвинна

вмi. l lo викopисroвyваtи мeplвi  пpoсlopи J l . ' lя oбхoпJ|Iot iа l lЬ i  oбxo. l t iв.

Пpи зaЙltятr i  висoчи}l l t  чoloвиl l  yBа) l(а € ,  Щoб |oJ loви бiйtt iв i  кy.

t|емеtи не Bиpiз l{яJIися нa tJ l i  неба.

, f , . l lя oпанyванl|я Bис()чиl l .  вyзиl| i  y lце, lи]| чolа. пoсyваloчисЬ }|епo.

мIl t lими пi , lxoj laми,3aсloсoвyr oбхon.tt l<tванltя l i  oбхo, lи. B бolсr чota

шиpoкo зас1oсoвус lpa}|аloмelи'  a в alаtt l  _ pyчнl lранаlи.

2tj9. 3имolo в заJ le '(носl l  в l , l  po, ly t  l . l lибини с l t i :кнolo покpиI lя

сIplJIrI lька чola l lасtупaс нa J lи)квaх aф бca них: aIакyL. бeз:tи>rв.

l . . l lя успixy, l iй неoбхiднi:  непoмitнiсrь, нснal l iйнiсtь i  p irшyнiс lь.

Alака пoчинасrься з i  3 lr lенцrених вi/шaJlей.

Пpи l . ; tибoкiм снiжнiм пoкpиl l i  вoloнь 5()-мм lpat la loмel iв.  кy. l te.

меl iв i  прorиlaнкoвиx кpiс iB t ' 'o)кJ lивиl l  l lиrше з i  спеl l iяJ|ь l{o пpисlo-

сoвaниx пiдстав i сaнеЙ

Пpи нaсгупi тpeбa висlеpit .a lися Лoвlих 3аlримoк. oсt loвний ма.

llевp _ oбхoп.llення, oбхi/l 3 криJra l lиJly |{а Jlи)квах, ttикoPисloBування

незаЙняlих пpoМlxкiв l  пpидушeних pal iot| iв y бoЙoBoMy r la, l i  вopol a.

Hа випaj loк l rеyспiху чolа. за l|аказoм сolеt l l lo lo,  в iJ lсtyпaс пiд пpик-

pиl lям воtнeвиx 3асoбiв на pанiше пiJ l lо loваниЙ рубiж, лc пt lвиt l l ta бylи

мoя<.l lивiс l  ь з l i  l l  p i  t  ися J l lo, lям (схoвища. зeм. l lя} lки, ша t laшi).
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3. Cтpiлецькe чoтa в oбopoнi

290. Cmpiлeць'сI| .u'ma gaмаe Олл oбopoнu paloн з onipнuм у

'|фму 
n!н'.moн. Panoн oбopoни чo1'и .t.вopит.Ь част.инy Paiiol|y oбoрни

сoтнi.
OпipниЙ пy}tкt чo.ги - t1е вiдгинoк-I.еPeнy з paиoнy oбopoни vo.ги,

вгpимання якol.o забeзпeнуr мi lt l l iсrь oбopoни Paйoнy.
oпipниЙ пy}|кl чorи, щo Йoгo зai iмalo. l .ь стpi. l leI lькi poi гa зaсoби

пoсиJlеlrня, пoвинeн бyrи прис.toсoвaний /to кpyl.oвoi oбopoни, щoб
тPимaт'и пul вo|.нeм yсlo смyгy пеpr/l пePeднiм кpаем, внyтpi paЙoнy
oбоpoни i в'гилy, a гaкoж зoсеPeджyвa.ги вor.oнЬ 5lсiх вot.ltrвих зaсoбiв
нa кPиJIax i нa нaЙнебезпeчнiruих напPямax.

Cгpi; lеr1ька чolа зoбoв'язaна впePlo oбopoняr.и свiЙ oпipниЙ пyнкl
пpи спiвлii з пpи/ti.пeними i пiд.гPимyloчиIvtи засoбaми, маroчи 3a зaв-
дaння не дoпyс,tиги rанкiв вopoга пPoPвагися у t ltи1tlllу oбopollи, a
вopoх<oi пiхo.ги tte дoпyс.I.игt' дo a.гаки, зtlиЩивцlи ii пepelt пeРеднiм
кpaем. Heвeличкi oкpемi гpyпи вopoга, щo пPoрвaлися, чo.гa нищигь
вoгнeм i пpoтиaтaками.

Чoтa не мa€ пpaва вiдстyпaти бeз нaкaзy сoтeннoгo.
29l. CтpiлeuЬкa чoгa мoже oбopoн ятt1 paуюt| нa пepeдньo!,{y кpаlo

aф в l.либинi сo.lенtloгo oбopoннol.o PaЙoнy.
Пpи спiвлiяннi з засoбами пoсиJ!ення l сyсIдaми - стpiлcl1ька voтa

спPoмo)кнa yспitшнo oбopoняги PaЙol| дo 300 м зaвrшиpulки i дo 250 }i
зaвглибtцки.

292. Boгoнь нoти oрl.aнiзy€ться тaк, щoб y смyзi 400 м пеpеД пе-
Pед}llм кpа€м }|r бy;to непopаlкyваl{oгo пpoсIoрy i щoб вopoг lle мiг
спoстеpiгaти вor нcвиx зaсoбiв y paЙoнi oбopoни чoги'

Чor.oвиЙ зoбoв'язaний зl|а-I.и сl.aнoвищa гaрMаl', пpol.итaнкoвих
кpiсiв' напpяt{ ix вor.ню, мiсr1я ap'гилepiисЬких зipних (спoсl.eржних)
пyнктiв i гpaнa.l'oмe.riв y paиoнi свo€i чoти i в.гpимyваr.и з l{иtr{и пoс-
тiЙн}iЙ 3в'язoк.

293. Чoтoвии. oдeр)кавцjи наказ сoгel|]|oгo дo oбopoни, пoBинен:
- визl laчиr]' спoсlеpIгання 3а вopol.ot}i y лоpyveнiи Jioмy смyзi '  в

нaпpямi кpил i ги.l ly;
- poзвlдarи' paзoм з pojloBими l{ кoмандиpaми пpидi. l lениx засoбiв,

paЙoн oбopoни i гсpец l lапеpелi д. l lя opгаtt iзat1i i  вoгнlo;
_ вкaзalи oс}ioвнi i  рзсpвl l i  (зaпаснi) стaнoвищa кoжrlo}ty poeвi i

пpидiленим зaсoбaм, вiдтинки fi нaпpями зoсepс/l)кенoгo вoгt|lol
- пollaти зaвдaння poям i спецiяльшo визнaчеl|им зaсoбам цloдo

бoртьби з тaнкa}iи вopoГa;
- вказaти: дet кoJtи i якi первести oбoрннi poбo.ги.
Пpийнявши piшeння, чoтoвиЙ пoвинeн видаги нaказ i пoзнaйoми.ги

poйoвих i кoмaн.Циpiв дoпoмiх<ниx засoбiв зi свoiм пЛянotvt oбopoни.
3 бpaкy чaсy чoтoBии пoвинeн дaти зaвдaннЯ кo)кrroмy poсЬi 

' "..Poзвiдyвaння.
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294 ЧoloвиR y пJlянl вor}lю вказy €  нaпрями l рyoежl 3oсepеДжe.

нoto в0l l l lo чoги, сиI.нaЦи визoвy l пpипинrння вol ' l l lo.

Bi l l  виl.ol,oв.l lяe сr.pi.пet1ькиЙ l.!кi l l  чoги, якиЙ пo}riщyс нa свoмy

спoсl.epeж}loмy пyнк l l.
D5. Koхlloму poевi wmoeuil nфo,лцtluИ ltofuttц fotл oбcmpiлу яcto

fuwну cмусу i Фfu,|хod,цtnpлмu' пofoвшa iх no nеpcloвttх ttpеОllеttuх.

Хрбlи висoчин, Щo нa iх пpolи.t lежних схиJlах poзмiЩуюrься воl-

}Ieвl засoби l пIдхollи jlo них, пoвинtli бyr'и oбoв'язкoвo oбсlpiлЮвiш{r

кpиJloвим вot.нeм iнrших вol.шeвих засoбiв. Bажкi кy.rrcмeги кинд)кiurьнoi

;tii пpимiщyю.гЬся звичaЙllo за зaкpит,тями нa пеp€днiм кpaю oбopoни.

.Цля rшвиДкot.o викJIикy гPalta.loме'гttol'о вoгt|ю - пiдxoди i пpав.Цo-

пoдiбнi мiсця скyпvення вoPor'а пoз}lачyсться пopядкoвиIr,tи чисJIами.

296. Пллtt oфpo'.u чoги oхoпJltoс дii чoги в пepiolt бoю пеpеДoвиx

частиl|, в пеpio,tt apгилеpiЙськoi пiдl.oloвки, в пеpiolt нaсгyпy Й а.гаки

|}opol.a, пp}r oпaнyвaннi вoрt.oм чaсгини pаjtoнy oбopoни чo]и iбiЙ в
(}гoчeннl.

29.l . Для gфc'uчен'rл cniфic'tнл o oбopoнi чoroвий пoвинeн:
_ зl iаIи зaвдaння сyсiдiв i ,toпoмixниx зaсoбiв (кyJlемe,гiв, l .paнa.

loмеl iв, l .apмal . прoти.r.atlкоttиx крiсiв) iпoдаги iм завдaння чoIи;

- Bl, lкoрис1oBуваrи вol 'ol lь важкиx кy.l lемel iв, гPaнaroмеl iв i  пpo-

|иlaнкових кpiсiв /t.пя пopa'(енl|я lt i  ItеЙ, недoсгyпних,lля воl.ню стpl-

,lellьких рiв; пpикpивати вiДстyп poiв з бoю вoгнeм кyJle}ir.гlв' I p:ilta-

toмегiв i пpol.иraнкoвиx кpiсiв;
_ визнaчуBаr'и спiльнi opiештиpи дJrя взa€мнor.o ц.левкaзувaнllя;
_ дoпoмat.aти сyсiдoвi вol.неtrl, кoли вiн ведe бiЙ' гa пpи пpoги.

aгaкaх.
298. Bидавulи накaз' чoroвиЙ пoвинeн: opгaнiзyваги зipниЙ (спoс-

tepeх<ний) пyнкti yстaнoBи.l'и зв'язoк зi сyсiлoм зrIiва' з нaЙбЛи)t(чим

аP t.и JleplЙськиtli зlP}lиttl (спoсr ержним) пyнк r oм, кyлeмe гни}r п iдвiд-
jltлoм, t'paнaloi{era}iи l пpoтl{тal|кoвиMи кpiсами; пеpевipити зв'язoк

rl сorенним пyнкtoi.r засoблeшня бoспpипaсaми: пеp€дaти сolrннoi{y

цlкltl чoти.

3ipниЙ (спoсrержниЙ) пyнкt чoroвoro пpимiЩyсться в oпiIplнoмy
пyl iкI l  чoги.

299. oхonlзi poбoпa в oпipljoмy пуltк t i нo.гл пoвиннi пpoвlаlди,гися

безпepеpвнo вiд хви-цини зan+ят1я Чoloю pafiotIy oбopoни' tlrпoМl.г}|o

пеpед нaзel{ним i пoвiтpяниltl зopеttняnt (спoсrеpiгaнням).

Маскyвaння пpoвo,tlиться oJll|oчасl{o 3 кoпа1{ням tlкoпlв.

з{|{|.,xo aiilкpummл cвozo ooeн'o' а oсoб:lивo з пoчalкoм вopo)кolo

irplиJleрiЙсЬкol.o oбс.IplJty, чo.га пoвин]lа знaxoДи.r'ися в yкpитrях або

схopoltищaх, нa станoвищl кoх(нoto рolo l нa зipнoмy (спoсtсpелснoмy)

пyнкtl чotoвoto заJrицlaroгься зoPl( l (спoсlеpiгaчi).

ll|oб перлuaснo r'е виявити opгaнiзаuii свoгo вoгнto l збepегти

чoгy пеpед вrpaтaми, чoтoвl'R пoвине}r пoсЛiдoBнo i нeпorirнo висy.
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вalи на сlaнoвиrца вolнeвi 3асoби iбiйtt iв. як Jlиtl!е вoрl зб;tизиlься
нa вlJUlаль' яка дoзвoЛяr в>киr.и li чи iнtцi вot.нeвi засоби.

30l. З пoчatкoм нaс1yпy вopolа pyннi кy.r lемсlt l ,  пpидIJrенI вa)ккl
кyЛeрreги' ]PaнaIoмeIи l tapмarи вrдytЬ вo1o|{ь l3 peзepвних (3aпaс.
t|иx) сtaнoвищ. Д,o xви.лини пl, lxoдy вopolа , lo пеpeдньolo кpato нa
вlJlJlаль 400 и pуvнr кy.'leмеlи и lнull вol.нeвt зaсoби пoвиt{l зaplня.n
oснoвнi вol нeвi сtанoвища.

,[eкo.l lи виl i/tнo, пpи yрroвинaх нeпoмi||.|oto poзмiщeння чolи. l lo.
пyсlи,Iи вopоla нa вiддa.l lь 300 м iбли;кчe lа нeнaдif iнo сипt|ylи нa
ньolo нищiвним вo1 нeм yсiх зaсoбiв.

302. Чolа пoвиннa Paзиrи пlхory вopota 3oсеpедJкeни},t во1 неtt{, |{е
д(,звoJlяloчи iЙ пoсyвalися впepед la oкoпyвatися'

3 пoчalкoм aгaки вoPota (бeз rанкrв) нola пoвиннa нaпpy)кeним
8orнем t{ищи.tи пiхoly, щo аtaкyr пеpeд пePе,lнiм кpаем. i lpyпи вo.
рo1.a' щo пPоpивaюгься y tлибинy oбopoни.

303. IIpu нocmуni i onацi aoPoеа 3 n'о'|ruамa oснoвl{y бoргьбy з
l{иMи ве/ly'гь пpolrгaнкoвi кpiси i пpо.lитaнкoвa aри:repiя.

Гpaнatoмerи. кyлемe.lи f i  aвro]vtaги пoвиннi нищи1и l в|дсiкаlи вtд
laнкiв пixoly вoPo]a.

3(Ц. Bopol.a, щo вдepся в o'бopoнниЙ paйoн чorи, чolа смlllо пpo-
tиaraкyc пpи пiдгpимrti вol невих 3асобiв.

Bоpоla, щo пPopвaвся в oпipниЙ пyнк't, гpебa за всякy-rtiнy с.гpи.
мal и в()t нем. пpиби ги дo землi, зitхoпи г1l aФ знищrl и.

Tанки вoрla' щo пpoдiсlaJl}lся дo oпipнoro пуl{lсly. гpеба знищиlи
всlмa пpol.игaнкoвимl| засoбaми i не дoпyстиrи в lлибинy oбoрни.

305. BiЙбuotцuama'су| чoroвий зфoв'язаниfi: првlpиlи бoЙoвиl{ сlaн
чolиl вUtбyдyвtllи зl{иrцeн| вo1 }|eвr loчкиi якщo пorpiбнo. 3м|t|1{1и сla-
нoвищa Bot неBих зaсюбiв; порrби l и 3axo,lи. щoб пoпPавt{ t и aбo ,loпoвни t и
мll{il}iи tlpoxoди в пepецlкoдaх. щo iх зpoбив вopоl . l бytи loloвим вlдбиtи
пo}|oвl{y alакy: дoпoв1|иrи бoспpипaси: пopoбиlи зEхo,ll{,lo винoсy pa.
нeних l зloJroсити сotеннoмy пр вислilt бolo. пр Uloбич l вlpаtи.

30б. Пpи вiдс.l.yпl чoroвиR пoвинeн yкaзE!и Pояtt{ ] ,loпoмr)кним
засoбам нaпpям вiдстyпy, пoсеpедн,l pyбежr, пopядoк вt/tсlyпy. спoсrб
забезпечення, сиrнaЛ пoчaгкy вiлсlупy. Чoтa пoвиннa вlJlс1yпa1и, пoс-
ryпнeвo з{lймatoчи пpиl.oхсi д.rtя oбopoни вol.невi py6ежi lto вихoдy нs
Bизнaчeниfi pубiл< aФ дo вкл]oчeння чоги в кoлoнy со.lнi.

Кoли чaстинa рiв i вoгнeвиx дoпoмilt<ннx зaсoбiв заиняJIи пoсe.
рлнiЙ pyбiж i вiдкpили вoгol{Ь, lolti вiлс.гyпar pецt.га poiв r ,loпoмl)к-
них засoбiв.

Blлсlyп мoх(llа пepeвeсrи tltлolo чololo plвнoчaснo пt,t пpикpиl l ярr
вorн|o вa)ккиx кyJ|eмcr lв.  aplи.пepi i  абo lpatraloмer lв. щo, l| lo lЬ Iз
t либини.

Чoloвиfi пoвинеl{ завx(,l},r вl,lстyпaги з oсlaннiм poсм..Ц.;lя зafiняl rя
пеptltolo пoсеpeдньolo pyФхy чoroвиЙ висиJlae св[ol lo зaсryпникa.

'  . .  Пpи вi l tсrупi  tpеба винесlи всix Bаx(кo paнс}rих.
3(|7 . /Iлл З'|uце'rня a,ruI'qючuх лinаxiв u'poal чo.l oвиЙ визt|ачye

piЙ i вor неBi дoпoмi)кнi зaсoби, щo ttе зaиHя.l i безпoсеpелнЬо B бopoгь-
бi з нaземним вopol.o}r.

30E. Успiх oбopoни чoIи в yмoвинах oбмe)кeнoi пpol:,lяJlнoсги (нiн,
.мpЯкa',loщ,,lим) 3aJlc)(и.lЬ вi,l завчaсy пiдl.oloвaнol.o бJlи3Ькolo ltol-
нlo кyJ leрteг lв, кpiс iв '  lPанatoмеl iв,  a laкo)к tt i l l  зас|oсyвaння t.pаlta l  l
рyкoпaшllol o y/lаpy.

olеpжaвши зaвдaння, чoI ot|иi{ зoбoв'яза}|ии:
- зirB}lдl{а poзвi,tаl.и lllJlяхи пiltxoлy на tliчнl с.lа|{oвиЩa;
- вкaзaги сlaнoвищa l 3aвдaння кoжt|o}ty po €вl '  кyJlеMcloBl '  гpa.

нaloмеl.oвi i  пpoгиr.анкoвомy кplсовi:
- yс1.aнoI]иlи i пo,lаIи сиl.наJlи , lJ lя вi/ lкpи.гlя i пpипинснl|я l]ot.нlo:

- Bка3аги, кy/lи висJlаJ|и рзшyкiв, нас"l lyхiв, зоprtiв (спoсrеpi l .auiв),
Bиз}|aчити сигнaJlи пpo пoЯlty бi l lьших сиJl Bopol.а.

Пo зaЙняттi нiчних сТaнoвиtц чo1oBиЙ зoбоB'язaниli oсoбис1o пpo.
вipити poзс.гавкy Bol.неBиx зaсoбiв i ix пiftl.oтовy весТи 8ol.oнЬ; Bкaзaти
paкетникaм мiсця ix po3мiще}|ня i пpoвipиr.и, чи 3нaюТЬ Bol{и свoi
зaвдaння.

309. B oбopoнi ziсy voгa заRма€ сl.a}roвищa пеpел yзлiссЯм aбo D
luибинi . l l iсy.

Bol.невi засoби pо3мiщy€тЬся з poзЧисJlеl{l{ям пpoстpiLIу yзrriсь,
сте)кoк, лopir., пpoсiк, l.аJlЯBи}|. Bиpiшaltьне з}|ачеl|tIя ма€ бJlизькиЙ
кpiсoвo.кyЛrметнии i гpaнатoмeтниll вot'oнЬ y спollyr1i з tlpиpoдl{}l}tи i
цtтyчниlt.tи nеpешкoдaми, Bor.oнь снаЙпеpiв з ,lеpеB' pаxення pyч}|ими
I.paнaТaми l нище}|ня пpoтиа.гакa}tи пooдинoкиx l.pуп Bopol.а. щo пpo-

дlстaJl}lся в Jllс.

Пiд час пor.oди 3рoбиТи пpoтипo)кеx(нi заlюди'
3 l 0. 3авдання чorИ nPu oбopoнi pitсu:
- }|е lloпyстити l|opo|.a poзвiлyвaти piкy i iТ беpеt.и;
- пеpецjкoджyваги вopol.oвi пiдхoдити дo беprra, пi,lнoсиlи пеpе-

пpaBHi матеpiяли Й зaсoби, спopy/lxyBaти пеpепpаBи;
- ниulиIи Bopol.a Bol.l lем t|а пеprпpaвl; мaJll |.pyпки вopol.a. щo пе.

pепpaвиJ|ися, 3aхoп.ll|orrаlи aбo нищиТи r.pанalaми i баl l lеroм (tдги-
кoм), нe /lаючи iм змоt.и зaкpiпи,lися iспихаlочи iх B piкy: пorЦкoдити
пepeпpави i пеpeпpавнi засoби

oлеpжaвши завдaння, чoтoвиl,l сТpiJlеllЬкoi чoти ttoBинеll lloкЛallнo
пiзнати хapaкTеp бергiв ipiки ra poзмiс.rити вol.нeвi засoби тaк, щoб
пpoвадиги вol.oнь l]3lloвж piки i зoсеpeджyBaTи lloгo в мlсllях, наЙ-
бiльше пpиlo)t(их дJlя пеpепpаBи вopol.a. Г;tибинa чoгoвoI.o oпipнol.o
пуHкТy 3ме}|llly € гЬся.

Пooдинoкi гpyпки вopol.а, r.цo пoЯвЛяютЬся Hа пpoтиJlеж}loмy бе-
pе3i, нищитЬся вoг}lем з pе3еpвt|иx (запасниx) стaнoвищ.

Cвorчaснiсrь пpoтиaTaк мае oсфливo вa)кливе 3нaченнЯ, 1.им-тo.
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навltЬ p() l  п0l]иl l l II  пepеxol lиIи / lo пpotиаIaки l lа пool lиItoкi  l  pупкl{
t}opot a' щo пеpспpaBи8ся.

3| |. Пpu oбopoнi ocелi (нaсе.пelrol o пyнк I y) чo l i ltopучуc'-r ься o(хl.
pol|y BIl loкpe}lJIеl|ol o вс.I lикot.o буitиttкy абo r pупи treвrликих зaбу.
, lувань i  пpoмt;ккrв пort i rк ними.

Пpи oбoporl i  бy,tt iве.ttь викopис l oвy €ться пi/ lва.l lи, JIЬoхиl пap r.еpoвi
пpимlщelt l|я Й toрища. Cti l lи iсrе. lt i  скpiп.l l loсгЬся кoJlo/lаt 'tи (бa-rlкaьtи)
з пpисипуBаl|ня}t зс}! 

' le lo.  
l ' t iшкаrtи з зrI\ l ; le lo, l le l  ;|o|o. B / lахaх, с t  iнаx

i  фун;tаr.rен,г i  pобиlься сгpi . l tьниI l i  i  зrpнi (спoс,r.epсжlI i)  oгвopи, зьt iI1-
ненi мiшками зi зем.lIеlo i ttеt..r lоlo' а нaJl вol.неl lими с,I 'аl|() l]ищаМи po.
би,tься Jlaшки i пpисJlotlи.

У пpиlr iщerr l lях, щo не Ма|otЬ пiдва. l r iв,  poбиlься б. l r i l lдaжi i  схo.
Bищa. викoпанi пiд дolr iвкoIo в зем. l t i ,  з вихoJIами, щo пpoвaJtяtЬ нa-
зoвнi бyltинку. B vaс мopoзiв заЙня1 iприм|щеl lня olpl l ]а lи.

Кoхна бyttrв. l lя яI.} l lяL. lься oпipниt*t пункlol t| .  Boна пoвиl l t ta буt.и
пpисloсoBaнa i lo кpyloвoi oбоpoни la зв'язаttа зa]аI!ьнoto сисlемo|o
вol. t t to i  poвaми зв'язкy з iншиl*tи пyнкrами.

Bopora, щo скpився пpи стiнах боpoнe|н}ol o буI\иtlку, зaKиltalИ
t pанa l aми l нищи t и Bot неМ.

.[. l lя oхopони пеpe, l  аplиJ lepiЙським вol нем i  воt.нем J lе lунсlва I]и-
кOpисIoвyl]а lи пit lвa. l lьtt i  пpиtttIщенl{я lа,|Ь0хи i t tших кам'яt lих бу.
ltи}|к | t}.

Чo l a засоб.lttoе-l ься бi:tьшoto кi l lьк iс r to бoeпpипaсi в, oсoб;tи вo pyн.
t lих l.pal|a l .

!. l lя зв'язкy, дoсl.aви бoспpипaсiв i винoсy paнeних викopисlo-
вyIor'ься 'ги.l lьнi лвepi i  вiкtta, запаснi вихoди, y. lIаrшtoвaнi пi l l  зaднiми
сI iнaМи. i  пpolIоми в с.t  iнaх.

Пpи oбopoнi / leрев' я}lих бyлiвeль зас гoсувa-l и пpи,t.и lte.,кнi захo/lи.
oбоpoнюванi буltнttки чola пoltиl l l lа впepl.o i J loвt.иЙ чaс в,гpиму-

Balи l.a l|е заJlицrarи бcз наказy с, lapшoro в oсe.lt i  кoмaнJlиpa.
3|2. Пpu oбopoнi lul,|oк,' oсoб;tивo в час сиJlьних мopoзiв, чoгa пo-

виl l l |a с lpиNlaти вopot.а l]o l  l ieМ i  змyсиrи Йor.o заJ lя1r.и на вiдкDиlo.
му пoлi.

oсoб: lиве знаЧeння маlolь кpуl .oвa oбt lpoнa oсе. l lь.  зaбсзпечсн}tя
пpoмiх<кrв iсtикlв yнoчl Iа мaскуI]aн}tя oпiprtorO пyl lкгу.

Пеpесуr lсння пepеBoi lи tься з i  3axo/tаМи мaскуl]анl{я (мaскуBa lI l , l I l
o l lяt .и абo нспolt i l l |o за с l| l ;к} loto сt i t loto. l la ' lo lv|).

3асloсoвусl ься всi 3aх(l l lи l l j lя 0l plBаlI l lя.
3|З. B copaх чola !ro)ке oбoptlttяlи пooо/lинoкi веpцtиl|и. Hа tt lпo-

гpафrннolry хpeСlt i  tte poзt*l iщуваtися.
Пpи prзrr iЙ висt l l i  с lаtto l ,}ищ l]ot Ol lь пpoltа l lиIЬся не 

'Iише 
Чеpез

пpoмl,кки' aJlе и пoчеpез пеpei lнi вot нeвi loнки (кi. l tькoма пpoцlаp.
ками' пoвеpхaltи).

Пiлсгупи l to oпipнoro пyнкIy i  вихol lи 3 них пpoсIpi . l l toс lься пс-

pеxpесним Bol. l leм, в мepгвi  пPoсlopи (пo.t lя) i i  уKpиI lя _ BolнеNl lpa.

нa l  o}lе I iв Чo l  oвиЙ пol}иt le l l  визl|ачи ги зoprt iв зa пi/tхojtartи l la кPи l|ах

iв rи. l tу la oplанiзyвatи вotttевиЙ зt] 'язoк з i  сусr l tами

4. Cтpiлецькa чoтa на poзвiдувaItнi

3|4 Чоmа ве0е poзвiфeaння ua вiltttа.lri вi, lt lt ltti i забезпсчcttt' свtl iх
Btl lсЬк: B/ lснЬ _ / lo з кЬr, вt loчi  - , lo 2 к}t.

ЧOtа, в l tс l tatta trа poзвittyвat l l lя '  мoжс Сlуtи скpt l l l lеI lа вaжкиrrи кy.
J|е}|еIaI!1и,50-мr-r lpанаloмeta[ lи, пpoгиla l lкOt}и}lи кpiсаrtи,45.мrt tаp-
мa].aМи' сaпеpaМи l  хемlкaМи.

Чo t i  д. l lя зB.язкy мo)к}lа пpи/t i . l tи t  и к i t tних poзвl l tувaviв, HаK() I leс.
ни кiв (poвеpис l i  в), t ' to гot1и к. l l iс г iв, pa/l ioс1 аl| l l i  lo.

3|5, Чomoeull, oОеpхaoшu завdання' пеpс/t вi l lхoitol- l  l|а poз}t|/ly-
вaнttя зoбов'язal lиЙ: пiзнa ги з l 'aпи |еpеt|, шJlяхи пt-lсyt}анtlя i l loвt- l-
poIy; l taмirиI.и вихi/ l t tиЙ пyltкI чotи, пopяl loк пoсyвaн}{я, сиl  l lа j lи / l ; lя
зв'я3ку з i  сtежaltи i  poзшукaми: oсoбисlo пpoвipиt l t  t  o l t- lв iсIЬ Ч() lи.
впeвltитися, vи вiлiбpаrr i  Дoкyрlеt lIи '  J lис lи iзаписки вUl бiЙl l i l l  iч l , l
пеpслaнi бyннyжнor-tу сo l нi.

Ha вихiДlзoмy пуttкl i  чolol]иЙ пol]инеl| t lисj lalи безп<-lссpe/l ltе зa-
безпcчсt l tIя, зopiett lyвaги poЙoвих y Iepеl l t  i l lа мaпi.  l} l l l lаIи l lаказ l
пoдa.гl l  кJlичкy.

3|6 PoзвiОуваI'ttя чomoвIla noвuне,! веcmц ocoбuсmo,

.[ l lя пеpeшукання гсprнy tа св[ot ]o забезпенення i забезпочення
ядpа чo-гoвиЙ 3oбoв'язаниЙ висJlaги впcpс,l сlrжy на вi lulа' lЬ tto 600 рt
(нiннlo дo l00 м) i poзшукiв l|a oднe абo oбиtlвa кpи.l lа i  в ти.;t.

Pсшra бiЙtt iв, щo l{е визl laчеtt i на забeзпcчення, гRoряl l ,  я/lpo чoIи.
3I7. .Цoпoмiжнi вoгнeвi зaсoби пoсувalo.гься звиЧаЙнo в я/lpi uorи.
Чotoвиl i пoсyвa €тЬся ttа чo.lI i  ядpа чoги, Маloчи пpи сoбi зopttя

(спoст.еpiганa) i зв'язкoвих.
КoмaнДиpи пpиДiлениx пiдвiддiлiв пеpебyвatoтЬ пpи кoмalииpi чotи.
3l8. Чora пoBинна нс JIицIe poзвiдyвaги. aJlе Й не дaги вopoloвl

мo)кJ|ивoсти poзвiлувaти ltащi вiЙськa. Toмy чoтa 3axoпJlror в пoлoн
абo ltищиtь yсiх зус. lpiнниx пooJlиHoких Лloдеl, l  i  ма.lt i  l .pyпки вopol a.

3l9. Чoтa'  кoли t lеoбxiднe для викoнal i l lя 3aвдaння, пoвиlt l ta смi-
Jlивo Й неспojl iванo напaдaти нa вopoгa, нaвiгь чисeльtl itдol.o. J l i loчи iз
засiдoк aбo нaскoкoм. Bикoнaвши зaвДal|ня (зaxoплetlt lя пoJloнel|их.
3нищrння штaбy, вyзла зB'Язкy), чoтa ЩBидкo вiдxoдитЬ, нe RсТpя-
ваloчи в 3aтяхниli бiи.

Пpи opl aнiзyваtltti наскoкiв i зaсiДoк чoТoвиЙ пoвинrн пpикpивa ги свoi
кpи.lra iTиЛ та 3aбrзпечyвa].и l'{oж}liсТЬ l.llвиllкoгo вlДipвaння вiд вopol a.

3 poзвiдyванllя чoгa веp.l.a€t.ься зав)кJlи iншoto Дopol'oro.
B iнrдиx випaдкax чoтoвиЙ пoсТyпa€ згiд}|o 3 пpиписaМи poзlti.lty.
..Cтpi.r lеЦькиЙ piЙ нa poзвiдувaннi ' '  (БottoвиЙ пpaвилЬliик пixolи.

III.vII' с.гop. 65.73).
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5. Cтpiлеuькa чoтa на бoЙoвoму
зaбезпеченнi

320. Ha бoЙoвe забезпечення вi lt куprэrlя в oбopotti 1]и3начу € lЬся
сI plJ lс l lЬку чol y '  3мl l lнeнy ва)ккt lми ку' lсмс laми. пpo I и | анкot}иMи Kpl-

сами, 5()-мм l  pанaloмсtaМи, а / lскO:lи oкpемими 45-мм t аpмaIaми. l i

за8l la l| l |я _ пoпepе/lиIи 1lеспol l tваl{ии l{апa/l  l |азeр|l lo lo BOрolа нa пе-

pсltrr iЙ кpаи oбopoнrlo i  с l lytи la 3aх()пи|! l  l ]  t loII() l l  аб<t знищиlи нес.

l ro, l l l t |ниlt l  Bol  неl ' , |  Мa i|| l  pyr lи BoрOl а. щ0 l lаMаt а|o l  Ься пpol l lс  la | ися lк)

пeре/l l |ьol  o крa|o.

32l Чor i  t ta бoЙoвoмy забезпсчett l t i  в oбоpoнi пpизначyсlЬся pубi>к

l .2 км спеpe/tу пеpe/l l |Ьol  O кpа|o. Чсl  l  oвиi i  пol lи l|е lI  opt aнiзyва l  и з<l-

pсttttя (спtюtеpir .аrrrrя) iвоl  ( l t tь ttа шиpинi l tо 2 крt,  псpсхoпlI lo|()Чи l|aй-

вaжtrttшi l lа l lpями. Чt l tа заирtас ()пipl|иЙ пунк l .  як.1|4 с, y ttзаt. . lvtн()мy

r}Ol l|с l r()Мy f lJ 'язкy з ol l ipttt tми t lу l|кIaNlи сусr l t t t iх v1rt i  пpикpи|иЙ пr-

рe[Дк(), lами. Ч( l tа п( lвиltt ta бyrи пiлrримана lpal|а l()меl l lим iaplи. l te-

piЙським l]Oгl|eм з lо l tовttоi  смytи обt lpоttи.

322. ЧoloвиЙ. oJ lrp)кaвши ttакaз i  вказiвки пpo шJlяхи посyвання i

в i1цсгyпy la пoзl|аЙoмиt}шисЬ 3а мaп() lo 3 lсpcнoм, t lамiнyе ttепt- l t . t i IниЙ

цlJ|яx пoсyвatt l tя i  сtаttoвищa , l , lя poiв. Bияснивrши пi l tnopяl lкoвaниМ

кol" lанд1lpам заtt/ lання' в iн нспoмt|нo l tиBo/lиlь чoly l lа визнaчсниi i  py.

бiж, висtав. l tяе Фзпoсеpej lне зaбезпечення, oPl  att iзyе зopcrrrtя (спt- lс-

tеpit .aння) вiJ l  чo. l tа i l tа кpи. l taх, вкaзyс с- l  a lIoвища, lJ lя poiв i  пpилr-

. l lених зaсoбiв пoсиJleння (пo змoзi  зa ]aнкoнrдoсlyпl lиr ' lи пеpешкO-

/ lами), виl la € 'нaказ i , laс вкaзiвки пpo пеpеIrе/ letttIя oкoпних poбit .

Pазoм з чo I oBиМ зl|aхo/ lя l  Ься аp l  и. l lеpiЙськi  зoрtt i .  ПpoвipиlJ l l lи l  ()-

toвiс lь чolи l|а l tаЙвaжl lивituоl*ty ttaпpямi,  ч()I() l tиЙ l iи l  o lo l] l lяс шкit1 y

11вoх пprrмipникa)( l  o/ lин з них перrси'|ас кoМанl lиPoвi куpеrrя

323. Пpи ttaсlупi  з l laЧl|их си' l  вoрol a Ч() la 3or)oB.язанa вl lсpl0

боpo l  ися, 3asl lа loчи вopot oвi  t} l  pa | и, I  а пpи}tушyва I и Йot o poзl  op l  a I l r

3начнi си. l tи i  вot невi засo( lи.

Чota вi l tс-rупaс JIишe за нaкa3or l .

6. Cтpiлецька ч0та lla м,rprшoвoрrу
за(Е3печеr|нl

324. CгpiзrertЬкa чoгa ltoже бу,tи пpизl|aчсна на поpе/l l l €  (нoltо.
ве, l .oлoвнe), б iчне i  зaдl|e ( lиJ loвe) маршoве зaбeзпeчettня. ЗвичaЙнo
скpiп.lrtoст ься i i  вaжкими кyJlсме' l  аIvtи, l  pal lа |t lмr I aми, l .apмa.l al iи, пpo.
l и1aнкot]ими кplсаl '4и' сaпepар|и | хср|lкамtl.

325. Зав0аннл'|аPuloвo.o зaбезnеченltя:

- забrзпeчyва-rи oхopoнIoванi в iЙська вi/t  t teспo/l iваl lo lo l Iaпадy
нaзrl lнol.o вopor.а i захoп-lItoвatи абo ttищиlи Йolo poзвi i1yванiв;

- 3aбсзпeчyвa l и oхopоll lol]аl|им BiйсЬкaм нaй/lor. iдl l iul i  yмoBиIlи /lJ lя
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пcprxo/ly в бoЙoвиll Jlaд зaхoплeння пpиr.o)киx pyбe>кiв i poзвiдyвaн-
ням нeпoмi гниx пiдхoдiв:

_ свoeчaсtro згoлoцjyBати кoмaнДиpoвi, щo Йoгo висJIaв, пpo зar.-
po3Jlивy нeбезпeкy i зyс.гpiннi пepeцjкollи;

_ noпpавJlяти нrзнaчlli пolllкoд)кеl.lttя дopil. i мoстiв.
326. Пеpeлllе i задне мapцloвe зaбезпetlенllя висyвa€.гЬся вiд oхo.

pol l loваних вiЙськ yДeltь нa вiддaль l-2 км.
Бiннe мapшoвe зaбезпeчeння пoсувa €ться нapiвнi гoлoвнoi oхo.

рнюванoi кoJloни y вiллaлi l .2 км, пoсyваючисЬ Дopoгами i нaв-
пpocleцЬ.

Hiннlo маpuroве забезпе[ч]eнl|я висилagгься lta вiддaль 600 м вiд
oхoPotrrosаI|oi кoлoни. ПeрД свiтaнкoм пpиймagгься нopмaльнi вi.Ulaлi.

321. Пepeлне }rapшoвe забeзпечeння висилa€ звичallнo чoлo пe-
pедllЬoгo DtapшoвoГo зaбезпeчення i бiчlri poзulyки: бiнlrе маpшoве
забезпeченtIя висиJlас пеpeдlti i заlнi poзrшyки .гa чoлo бiчllor'o зафз.
пeчeння нaзoвнi; зaдн€ маpшoвe забезпeчення Btlcилaс бiннi poзruyки i
чoJlo зaдl|ьol.o зaбeзпeчrння.

Чo.lta пoвиtltt i  пoсyва.Iися вiд (пepeлн[ь]ol.o, бiннol.o i зaдltьol.o)
вi iut i . l tу зaбезпсчеlt l lя i  oдlte вiд o,I l l|or.o y зopoвiЙ вiддaлi: вl lень i нa
сepe/l l lьoпсpесiveltoмy тepснi лo 600 м, на пepcсivеltoмy i l  закpи' l .oмy
тcpе-lt i  - дo 390 м, вltoчi (пiд час Мpяки' кypяви) i в l .yстoму .пiсi -
l to l00 м.

З28. oлepжаBши ltaка3, чoIoвий пpизltaнeнoТ нa мapшoве зaбeз.
пeчeння чol и, зoбoв'язаниЙ:

_ виBчити з Мaпи /lopol.y пoсyвaння маpцIoвoгo зaбезпeчeння i
кoJloни l.oJroBних си.lr; вiдмir.иrи дoгiднi lulя бою pyбeжi' щo iх тpебa
зa.,|I|я.I.v1 patt itше вiл вopor.а; Bишyкaги l.аl|кoнeдoстyпlr i paЙoни, п[p]и-
poДнi пepeшкoди i вyзиl{и, lta якиx вopol. мo)кe зa.гpиМати пoсувaння
кoJlol{и, мiсt1я, пpиlorкi / lо напa/ly Jlе.гyнсl.вa Bopoгa; нaмilи. l .и непo.
мir.нi пiдхoди i т.epeнoвi пpe,lмеlи, для пеpецJyкyвal lня яких тpeбa
Bизнaчи.ги Jloila гкoвиx poзшук iв;

- yстiйtlити кi. l tькiсlь. сиJly, склaд i напpям пoсyванI{я бcзпoсе-
peднiх забезпснrнь (нo.ltа, сrerк i poзrшукiв);

_ 3aпеBниIи якнaЙбiлЬшy t.<rtoвiст.ь маpl ltoвoгo забезпечеl lttя вiд-
бивatи вoгltеМ напa/lи JleгyнсгBat ганкiв i пiхor.и вopor.a; oлиtt iз сrpi.
J lel lьких poiв пpизlraнyстЬся чepгoвим (с. lryжбoвим) l l . l tя сlpi l tяttня пo
3нижениx JIl,гакaх вopol а;

- зopt.аt l iзуваlи зв'язoк вl ly lp i  забeзпечення, з i  сyсiдарrи i  звсp-
xникo}|.

329. Чo I oвий, вi/tпoвiднo /lo кi 'IЬкoс ги бeзпoсepелнiх забсзпcчеttь,
визl lачy €  зс lpI1iв, щo пpиl, l},rа|olь в iД них сиl l laJ lи iзopяrь t lа бoки;
спpаl]Jl)кyr зIr.язoк, зloJloulyс пpo l.oloвiсть iy визltavetlиЙ час Bиpy-
l l lаi j  з чoIolo y t}изнaчel loМy напpямi. Чoroвии пoсyвarl Ься спrpcдy
пеpедl{ьot o вiллi.lry мapшoвor.o зафзпeчeння.
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330. Пotдкoджeнi ш:tяхoвi спopyли i пiлoзpi.lli Щollo зai{il{yBaння
вiдгинки дopo].и oбсl l iДyloгь сапери. 3apaжcнr вi l lгиltки Jlopoги пpoс-
Лiд)кyloгь xемlки.

Hезначlli пotl.lкo/l)кrння lllЛяхoвих спoрyд пoпpaвJlяЮтl' сaпepи
Мapllloвot.o забезпeчettня, a пpи знaчltиx пolДкollжеl{tlях Маpшoвe зa-
безпе[н]eння зфoв'язaнe винаЙти oбxoди i пoставити )кl, lвoгo маяка
(бit,iця).

)(ивoгo мaякa, щ() йoгo пoс.I.аBилa с1.e)ка, змiняr бo€ltь з ядpа.
3мiнcний бoсrtь дo.l lyчy €гЬся l lo ядpa мapшoвor.o зaбс3пrчеttня i пiД
час вiдпoчинкy l lol 'аt|я €  свiЙ пiдвiддi lt.

33l. Пiд чaс пoсyвaння чoтoвиl ' зoбoв'язаниЙ сyBopo вгpимyl}aги
пoдaнy Йoмy вiддaль вiд l.o.lIoвнoгo вiддi.lly tt,|аpl'lloвoгo зaбeзпeнеtlня,
пo вимyшeни[х] зa.гpимкax нeгal lнo виpiвl lювaти Iuo вiддa.l lь, а на кo-

ргкi вi ltпoнинки 3aтpиlv'yвaтися в мiсt lях, закpитих пepе11 пoвiтpяним
зopеl lt lям l '  пo 3мoзl '  lаl lкolIеl loсгyпних.

ПooJlиttoких : l lol lеЙ i мa.l l i  гpyпки вopol 'а мapl.uoве забезпсчeння
зaхoппIo €  в пoJlolt абo ltищигь.

3ни>кенi (бpиючi) лiгaки вiдбиваеr.ься сaJlЬвoвим вoI.t lем чepl овot.o
(службoвol.o) poto.

332. Hа Ooвzull oidnoчuнoк lr,|арtUoве забeзпечeння 3агpимyel Ься
пo дoсяГненнi визначеltol.o пyl|кгy або нa спetl iяJIьl le poзпopяджrння
кoмal lдиpа кoЛol|и'  зaЙМaloчи нaЙбJIи)кчиЙ l  aнкol l rдoс1 упниЙ paйol l '
i  д ie як забезпечення пoс1olo (зaсlавa), буttуни в пoвнiЙ бoЙoвiй lo-
l.oBoс.гl.

333. ЧoтoвиЙ, Bиявивши вopol а в t 'tаpшi. зoфI}'язal lиЙ випеpr/l l l l .и
иoгo y вiлкpиттi вot.нto i зaпoдiя-lи Йo}rу вгpаги, 3tt lyсиtи poзlOpнy-
тися l / l lяги y нсвиI. l/tниx yl-toвинаx.

Bеlyни бrЙ з вopoloм, чotoвий пoвинrн усг iйниtи Йolo си. ' lу r
скJlаl l .  Пpи зyсгpiн з вoporoм неr.aЙllo згoJloсиlи aбo пo/lаlи сиl нaJl
3веPхникoвl.

Мapшoве зaбезпечettttя po3loplae звичаЙнo вс.l сlpij lel lЬкl poi зt
самot.o пoчaгкy бolo, щoб oдcp)кaги якшaЙбi пьury Bot.l|eвy сиJly.

334. Harriсrди пopaзкy 3yс.гpiчнiЙ rpупi вopota aбo сrвepitивtuи i i
вiлступ, чoIа неt aЙнo прo/loв)ку €  пoсyt]аl l l tя. Чoloвии 31 oj lot l ly €  пpo
l lе кoмallдиpoвi oхopoнtoвattoi кo.l loни.

335. Чoтy' висJIaнy вiд кo.l lottи lo.,|oвних сиJl нa непopylul|e (сlaJle).

бiчнe зaбезпeчel| ] l  я, скpiп.l lIoсr ься l]ot. нсви м и зaсoбами : вoнa пoвиннa
зaЙllя.I.и вигiдниЙ /lJtя oбopol|и пyнкl l la пoдaнoмy iЙ ltапpяt.t i ,  op-
t.aнiзyваl и вoгo}|ь, зopeння f- l oкoпaгися.

Ha випaдoк нас.гyпy вopoгa чoloвиЙ пol]иI|eн в,l lеp)кувalи свoТ сta-
нoBищa ].ак /loвI.o' пoки oхopol{loвана кoJlol la нс пpoи/le lolo напpямy'

щo Йoгo пpикриваe чoIa.
Пpo нaстyп вopoга чoroBиЙ нrlайнo зtoJloшyL- кoмaнllиpoBl ' щo

Йoгo висJlав.

336. Cтpi;leцька чoтa} щo l.вopитЬ зaдlr € мapшoвe зaбeзпeнeння пpи
вiдстyпa.lIьнoмy мaPшi, пoвиннa бoeм впepтo стpиМyвaти вopol.a, щo
нaсiдa € ,  пoки oхopotlювatIa кoлotta нe вiдipветься ltа нeoбхiднy вiд.
даль. Чoта пoвиннa paзи.ги вopoгa вoгlleм 3 пoсl.yпtlевo зaЙмaliих дo.
гiдtlиx стaнoBищ, пpиtlевoJlloючи Йoгo poзгopнy].ися.

337. КoмандиP 3адньoгo мapшoвoгo 3aфзпrчerlня, з нaкaзy стap.
lltoгo кoмaн/lиpa, зoбoв' я зaни Й пеpeвoди.l.и пotДкoll )кeн н я aбo нищен.
ня мoстiв i лopiг пo дopoзi вiдстyпy, щoб стpимaти sopoга' яKИI1 нac
пеpсс'lIiltyс. Пpи t1ьoмy вiн пoвинerl Дaвaти дoпoмol.y пpидi.пeним ЙoМy
сaпеpa['.

338. 3aднe маPlДoвe зaфзпeчeння пpи рзбyлoванif,l сiтrli лopiг i
нaскpiзь дoстyп}toмy .гepeнi виcиrlаe в нaпpямi вopоl.a стeх<y i poзllly.
кiв, пepeхoплtoючи нaЙблил<чi ш.l lяхи.

Пpи нaявнoстi .llишe oднoi дopoги i на ва,lккo itoсlyпнoмy r.сpснi
зaднe мapшoве зaфзпeчeн}rя прикPивarтЬся чoлoм зaднЬol o зафзпо.
чеl{IIя.

7. Cтpiлецькa чoтa rra забе3печеннi
пoст\)к)

339. C'гpiлeцЬкy чoтy нa забезпeчeннl пoс.Iolo пpизнaчyeтЬся t la
зaсlaвy вi11 забезпeнyloчol.o вiддi. l ly (сoгнi) aбo нa caмoсr. iинy (скpiп-
лetly) засraвy, щo i i  висилar пoлк (кypiнь).

3авдаlt ltя зaстaви:
- не /loпyскаr.и poзвiДyвaviв вopoI.a /lo вiЙсЬк, щo вiдпoчивatoть;
_ зaбeзпevyвaти вiйськa, щo вiдпoчиваloть, вiд нeспoдiвaнoгo oб-

стplлу вoгнeМ кyлeмeтtв l гpaнaтoметiв, пrpед нaпaдoм 1aнкiв, брltе-
aвI l  змolopи3oвa}|ol  пlxoги вopotа;

- пpи l|aступl значних сил вopol.a зaтpимa.ги iх бoем нa paнiше пiд-
гoгoвJlенoмy pубежi, пoки poзt.opнyr ься влaснi oхopottювatti вiЙська;

- пonеpellи.ги сиl.вaлoм oхopoнtoвaнi вiЙсЬкa пpo пoяBy Jlс.гyнсl.вa
Bopoгa.

340. 3aстaвr cдrp)кye смyгy oxopoни дo пlвтopa км 3aвшиpцlки нa
вi,uta. lI i  вiJt вiдпoчивaloчих вiЙськ дo 4 крt.

Зaсгaвy звичаЙt|o змittнtoeт.ься важкими кyЛeМегaми, гpal laгoМe-
laМи' l 'аPМаlaМи' пPo] иlа l lкot lими кpIсами' сaпеPaми' xeмIкaМи la I]o-
виннa l l  пIд.lPимyBaги аPгиJleptя 3 paиoнy poзмlщeння oхopoнЮвaних
вiЙськ.

3aставa BисyвaslЬсa y paЙoн забезпeчeнЬ - звичaЙtlo пiд пPик-
pит-Iям мapшoвoro забeзпeчetl ltя, щo 3aгpи}'aЛoся, aбо пiд пpикpи.I.IяМ

рзвiдування - i  oб;lаднyе дo oбopollи oпiptlиЙ пyнк.I ' пpикpивaloчи
Йoro пpoгиl.atlкoвиМи мit laми Й iншими 3вичaЙними пepсшко/IаМи.

Koмatlдattт зас1aви пiJlпopя,lкoваниЙ кoмаtlдирвi '  шo висJIав 3aс-
,гaву.
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34| Заcmавa вucmaaляе нe бiльutе, яtс Оoi чаmu,
Якшo y пpoмiжкaх пoмi>к /lвoмa сyсiДrl ir-rи ча1аМи tеpснoвi пpeД-

Мel.и псрсlt lкo/lжyloтЬ y зoрннi Й oбс1 piJl i ,  кoМа}I/laнl зaсtави зo(lo.
в'язaltий вистaви,ги .I.ам насJIyх i пильнyвaти прlr i;r<кy сlе)кanlи.

342. Koмaндаtll. зас l aви, одepжавtllи наказ, пiJt oхopo}Iolo рзtшyкiв
(стел<) непoмilнo висувa €  3асгaвy на визl laчcниЙ paйoн. 3aлишивurи
заставy в yкpи.гli .гa вистaвивцtи зopIliв i бeзпoсepc/tнe забезпечeltня,
кoрlatlдatt l . зас.гaви вияснlo €  voтi i  пpиlt i . l lеним пlдвl, l/ l iлaм завl lання
зaстaви. Пiс. l lя t lьol.o кo}laн/laнI 3ас1.ави з рйoвими i кoмattдиpaми
пpидiлених niдвiдlt i . lr iв пеpевo/lитЬ poзпiзнаttttя paЙoнy.

Haмiтивrци мiсt1я poзпoлo)кеl|llя на.г, нас.llуxiв, шЛяхи стех< i мerкi
paиoнy oборни застaви' кoмaндан.г 3aсгaви стaвитЬ 3ilвдaння' вкaзytoчи:

_ якi чaстини знаxo/lя.l.Ься tlaпeрлi га в якoмy нaпpямi oнiкуе-I.ьсi
ix вiдxolry;

- сl.анoвищa чаг i зaсrави, вol.невi зaв/laнl lя i  сl*tyги зopeнl|я;
- нспoмiгнi пiJ lхol lи, / le r)уl ly.гЬ висIав.rtенi rtас:l[уxи];
- к.пичка i кoмy гpeбa пoдaвaIи - вi/ lк. l lик;
- сиt}iaли дJlя 38'язкy помiж чагaми i засlaвolo,,tJ lя l}икJlикy кo.

мal lдaнтa зaс.гaви, кoнвolo iз застави, / l . l lя вi l lсгyпy чаг;
- захo/lи нa нlч l на випaдoк' як вopol. пyска-I.иМе Jlиlt iи;
- час l.oloвoсти.
34З. Bидавu:и l lаказ! кolr,|ан,t laнl зас1aви пoвинсн висlaBи.гl, l  пol lЬo-

вy сr. iЙкy /l-пя безпoсеpе,Ilt lЬot.o забсзпечel lttя засIi ' tви i зopеttttя зa на-
тaМи та зpoбити бойoвиЙ пolli.ll зaстaви.

Чar.и i нaслухtl кoма}l/lан-l. зас1 ави зoСюв' язаниЙ Bис гaви].и oсoбис l o.
Пpиt.t iстивruи 3aс]авy в yкpит.r i , вiн ,t lаe вказiвки щollo кoтIаl| l lя

oкoпlв' мaскувaння l чеpIoBoсти вlдпoчиliкy.
Ha заставi збpoя за:tиruarтЬся пpи бiЙttях, a l laпJleЧники ски-

дaсI.ьсяi пo.пoвинa бiЙtt iв вittпoчивa € ,  l lе скидaloчи виpя/ly.

.[ l lя пеpешyкy теpе]Iy i зв'язкy зi сyсiдl lьo|o 3асlaBo|o (з. l l iва) _

кoмaнJlaнт. зaс.Iaви визl laчус нeoбxiлнy кi. l lькiсть пapниx poзtшyкiв
(сrех<) тa пoдa€ iм лopor.y пoсyBallllя.

Koмандatlт зас-r.aви зобoв'язаниЙ вгPимyвaги на засlaвi пoс1 iЙнy
lотoвiсть дo бoю i маr.и яснo poзпpallьoвaниЙ пJIяlt oбoрни.

344. Пpll пoспi luнiм opr.alt iзувattнi забезпечettt lя пoс]rr lo - кoмаll .

дaнт зaстaви ставигь зaвдан}|я i l taс всi вкaзiвки з t lриl.oхolo /lJIя
зopеl l l{я пyнкly, а пoгiм oбхoдoм пpoвiptoс po31ашувall] lя зaс.lави.

Якщo забсзпечсння пoсIo|o вис.гaвJIясlЬся rt iччt<.l, кoМаl|, lан] 3aс.
.raви зoбoв'язaниЙ вДoсвiга oбiЙrи . lt i tt i to забсзпечень i зpoбиги нсoб-
xi l tн i  змit lи.

345. Bпoнi, nid чаc 
'lpя'(u' 

замemiлi rtеoбхiднo збi llьl'шyвalи сto.
pt lжнiс lЬ '  висIавJIЯrи дo/ lагкoвi насl|yхи, чaсl . i rше l lис l i l la|и с lежi i
завчaсy пpиIoIOB'|яlи вol .невi засoби l l l Iя Bедrння l]o l . tIIo в у lvtoвиlIах
oбме.lкеttoi виднoс.l.и.

346. По.пьoвy сr.iЙку Дпя безпoсepeднЬol.o зaбeзпeчettttя я,пpa зас-
гaви нeoбхiJlнo висTавJIяl.и на вi, lutа. lI i  зв'я3кy 1.o.]loсoм, замасКoвaнy B
пyнкl i ,3 якol .o виднo ча.rи. Cклa/l  сr iЙки пoвинон 3aпевнIoвaги пoс-
гiЙне зopettня зa кo)кllolo Чатolo.

Пapll i  poзшyки (сr.eжi) дJlя пepeшyкy Iеprнy i зв'язку зi сусi;tнir"rи
зaс].авaми визначу€,гЬся |з яIIpa зас.r.aви.

Ha стеlкi нc пpизнaчy €rься l laцiлloвaчiв ваrкких кy"пeмeгiв' гap-
мaruiв, oбс.ltуги t.pattaroмеt iв i  пpot итaнкoвих кpiсiв.

C,tеrкi пoвиtlнi пpoвiptoвalи 1epcн Ito пiвlopa кМ пepe/l чala}tи l
д iя lи пoстiиI lo: як пrрша змittа вeprаеl .Ься, 1o / lpyl .a Bихo/lиtь. Boни
викottytoгЬ с. l lyл<бy, як poзвiДнi стeл<i.

.Ц' iЙtшoвцlи дo сусiдньoi зaстaBи, стаpшиЙ poзluyк 3oбoB'я3aний
зl.oJloсtfги iТ кoмандaнroвi пpo всe зaмiчetle пiд чaс дopoги, oдep)кa.l.и
неoбхiднi вiдoмoстi, пiсля чoгo веp}ly.l.ися /lo свoсi 3асгaви, згoJloсити
пpo злoбyтi Й oДepх<анi вiдoмoсri l.a пpo всe пoмiчeIlе.

341 . Зaтpимaних пoollиlloких бiЙrliв свo€i час.гиtlи кoмaндaнт зaс-
таBи пoвиllен oсoбисгo poзпиtаIи, l loзвo., lи.ги iм пoсyваr.ися lta. l l i  aбo
пi/I кoнвoeм вислати iх дo roгo кo}'aндиpa' lцo висЛaв зaс.гaвy.

Пepeбiжникiв, пo' lolIeltиx i заrpиманих t lивiльниx oсiб вi/ lсилаги
пIll кotlBooм дo Iol.o кoманJlиpa' щo ttисJlаIJ заставy.

348. Пpu наcmуni lнaчнuх cuл вopoal чatlt, зa нaказoМ кollaнllaliгa
3aсlаt]и, в i/ lстyпalolь l tо опiprtol .o пyltк1 y зас1ави.3асlaвa t lпep]0
в.гpиN|ye свiЙ oпipний пyttк l .  Bolta мoже вi l tсtупи. l l i  , lиt l lс  3а t|aкaзoм
Ioto кoМaн/lиpa' шo i i  l}исJlaв.

349. Пpu замitti зaбезnечеtlнл nocmo'o 
'|аptЦoвu'| 

забезnечеllням
yсi пiдвiддi пи зафзпечення зal lишal()lЬся t la tI iсt lях дo псpcхo/ly l lap-
цlol}oto забезпечеtlttя неpeз.l l iнi lo чaI, пiс. ltя Ioto засгавa l loJlyчyс,I.ься
,(o сt}olo пUl|]uul l .) ly нa визнaчеl|()Itty пyl lкII.

Якщo в pаЙoн засIaBи ]tиси' lael  l ,ся сI iЙкy пpotипoвi Ipяl lo lo зo-
pel l l |я '  lo кoМaнl la l l t  3асlаtJи пpимlщуr l l  пpи ядpl зaсIaBи.

350. Кoмандаl{.I. зaс.I.aBи нeсe п()ltну вiJtпoвiдa.ltьнiсI ь зa збер>кcння
пoс.l iЙнoТ с1opo)кнoсlи i пpaви.l lьlte викol laнl lя с. l lyжби всiма пiдвi.t l-
дi.пaми зaсlави, за пtlсr.iЙну боЙoвy loгoвiсr.ь' свo€часнe пoпepe/lжeння
oxopoнювallих вiЙськ пpo пoявy назеМнo1 o i пoвiгpяtlol() I]opoгa la зit
впеply oбоpoну св[ot !о опipt lоt o пyl lк ty.

D(. чoTA ABTOМATIIиKIB

1. 3агaпьне пoJlo)кенrrя

35 l '  Чolа авloмаlникiв Bеjtс бopoIЬбy,, l i loчи y склaлi сolнi  aв-
гolta l t lикiв абo сaмoс.t iЙнo, в l iснoмy зв'язкy з i  сrpi l Iеt1ькими пiдвiд-
J l i -r tаьtи aбo oкpемo вiд Itих. B oкpемих l}ипаi lKaх нoly aвlot ' tа lникiв
lvtoжl|a пpиll l . ,I loвa l и с. l  pl 

'Iel lЬкиlv| 
пUlBl/Ul lJ|a}t.
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352. Чora ашома-гникiв. 3 пpаBиJlаt ведe бiЙ на шиpoкoмy фрrl l i ,
засToсot]yючи oбxoп.rtloваttня i oбхoди з кpиJI i tи.lly вopoга, пpo}lи-
каloчи в Йol.o бoЙoвi лади. Чoтa дiе звичaЙtto poями i l .pупкaми (пo
тpи.чoт иpи aв.t oма т ltики).

353. Чor.oвии с1авить зaвдaння чoтi. пoдa €  п. ltян дiяlt ltя i  кepye
чol.oю зa /loпoМol.olo сигtta.r l iв, зl laкiв i зв'язкoвиx.

354. Чoroвий пoвиllеl i  пoстiЙнo сгapa.гися пpo 1.e, щoб y чol iбyв
зaдoвi.,llьttиЙ зaпaс бoспpипасiв.

2. Чoта aBтo}tатникiв

у нaсryпaЛьнoму бою

З55. /!ля poзвidування nеpеЙttьozo кpaю oбopoнu вopoсa бoе.u
чO-гa авгOI! 'aгникlв | lас lyпаr на шиpoкolt 'y фpoнl iпpи пi lг lpимtl i  вol .нIo
apl и J lеpl l  |  гpet lа lotrtеI lв.

Зyсtpiвurи Bol невий oпip вopor.a, Чol .а aBlоNlat l lикiв вишукус с l laбo
бopotreнi в i l l .гинки i  неl .aЙl lo пpoсуBасlЬся чepeз них'  а laкус вotнсвi
тoчки tsopota 3 кpи- l l  l  Iи. ,I ly Iа BияI]JIяе сисlему ЙoIo l}olнк).

Пpo вис. l r iли poзс. lI iдyвalt l tя чoгoBии з l .oJ loшye кol la l t11иpoвi,  щo
t]ol .o вис, laв.

356. y нaсгyпi Чota aBlol" lаtникit] пoсyвa € lЬся y пеpeдoвих poз.
с- l .p iльних. Псpeд l laс lупol . t  з вихlдltot.o пoJlo)кel|ня чota рo3сипaсlься
в pi l tкy poзсlpi  ;rьну абo poзv, lе l lo l]уe.IЬся на l .pyпки ( пo lpи-нolиpи
aвtoМа.тники), a пol i t*t l |aсTyпаr y бoЙoвot"ty l la;1i  с lp i  l tеt1ькolо пiJ l -
в iддiJIу нa кpиJlaх aбo в пpoмi)ккaх. Пi l l iЙшoвt l lи J lo oбopol lи t}opota нa
500 м, чol .а в iдкpиваr засеpeд)кениЙ вoroнЬ пo ЙoI o l to l  l lе lJиx зaсoбaх'
poз гaшoвalIих на пеpе/lнЬoмy кpаlo.

Bикpивши с. l laбo бopoнett i  в i/ l lиttки oбopol lи, чoIoвиl i  неtaj i l |o Bи-
сyl]а € ' lуди ]pyпки ipoi '  щoб, пpoникl lуBши в oбоpoнy' l lапасIи 3
кpи; la або гиJly нa вot.нcвi  зaсoби всrpоl а, щ0 пepеlrrкol l ) l (y lo lЬ в аtаt l i
с тpi ' l tеt1ьких пl l lвuuuJI lB.

357. Кo:rи с lp i . l IеЦькi пiдвiддiJ lи завo. l to l l i loгь пеpеltнi l*t кpaсьI oбo-
poн}l l]oрot.a' чo I a aв t otvtа l никiв смi.ltивo висyвa€ l Ься l]пеpе/l, /(oпo-
Nlаl  a loчl l  l lv l  зal loJ lo/ l l I  и l|асIупl lими l]oI 1lеI]ими loчкаl- , tи.

Чota aвtoмаlникiв ttищиtь l l i , l lхt lJ lячt pезсpt}l t .  кo}lа l l j l l l l  l  зIpl l l
пуl]к lи. l}уз]Iи з l} 'язку, aptиltеpiЙськt i lpat lаtot,tеtнt oСlс l tу l l |  la lpal l -
спopt tt i  зaсoби вopol а.

358. Hаcmуnаюнu нiннto, Чotа aвIoМal никiв. щoб забезпeчи I tt
a laку с lp i . ; lецьких пi l tв iru l t . l l iв,  нeпol l i lнo пpol lикag.пoчepез пеpсttrr iЙ
кpat i  oбopoни Bopol.a, l leспoдiваtto зaxoп.I l loe Чaс.tинy Йoto сIанot}ищ i
в.гpиМ)l €  iх / lo а lаки сгрiлеr1ьких пi l tв iд,tt i l l iв '

Пер,tt  насtупoм чoloвиЙ спi l lьнo з poi ioBими / loк, l i rJ lнo poзвi/ty|orЬ
пepe/lнi i i  кpаi i  oбopoни вopor.а.

Haсr.упаtovи нiччю, чo l а пoсyвa€ гЬся poзстpi.llьlroto 3i скopoчeни!rи
вll lс.I.yпaми l BlддaJlяl',tи.

Пoпepеly i нa кpилaх пoсуваIo.гься паpи poзruукiв.
359. .Цiroчи в скJlaдi тaнкoвoi висa/lки' пiдвiддi. lIи чotи аt]т.o}.ta.I.

никl}l - дo часy 8исаlIки B lиJ|y lropoга - oхopoll|ololь laнки псpeд
вopo)ки},lи виIlищyвачаМи тa}Iкlв.

Bисaдивruися в тилy Bopoгa, чoтa paзoм з l.aнкaми зaхoпIIIo€ I]oг-
невi .гoчки, вiJ lгинаe вopol.oвi дopol.и вi/rстyпy, нaпа/lа €  нa кoМaнднi
пуtlкги, вoгl leBi сlal lol}ища, apтилеpilo i гpaнaтoмer.и, нa кiнну l Мexa.
l l iн l ly тяl .y,  нa вy3Jrи зB'я3кy i  . l l l l tи.

Зaвдaння чoт.и aвгoI{аl.никiв y танKoвii , i  висaдцi, пJIян дiЙ i сиг-
н:Urи для зв'язкy пoда€ кoмallдиp висаlIки.

3б0. Пepел Bсiдal| lIяM l|a тaнки чoтoвиЙ 3oфB'язaниli:
- пoзнаЙoмиl.и poйoвих 3i завдaнням чoти i плянoм дii{, пoставиr.и

3aвllання poя}{;
- визнaчиги сигнаJlи дJlя зв'язку внyтpi нoти;
- ви3нaчити спi. l lьниЙ збipний пyнкт y гJrибинi oбopoни вopoгa.
36|. Д'ля дiЙ ]|a вiдкpитoрry кpиJli вopoгa аф на Йoгo с.Iикaх чo1.o-

вий aв.гoмa I никiв, o/lеp;кaвши бol,loве зaB/laння, зoбов'я3ании poзвiда l и
.гepеlr i Bopol.a на вказанoмy нaпpямi, ви6paти ulлях пoсування i - y хви-
линi а.гаки сгpiJleцЬких пiltвituti.ltiв aф бeзпoсepeднЬo пrpr/i ix агaкoto -
ltесп<lдiванo нaпaсти вoгнем нa вopolа iпoсyваrися l la l lol.o.гl{Jl.

3. Чoтa aвтo}taтникiв
B oбopo}rнo}ry бoю

362. /lля зipвaння i вidбummл aтaки Bopot.a чoга aI]гoмat.никiв y
xви.lIинi, кoJlи вot otlЬ ap,l иJlepi i  вopot a псprнссеться y l .; lибинy, tшвиД-
кo l, l  непoмiIнo висyвaсlЬся з yкpигтЯ нa пеPе/lнiи кpaи i зaЙмaс paнi-
шe намlчel l l  стaнoвища.

Пpи пepеxol l i  вopoга l lo aгaки нoтa зyстpiнae Йoгo нищiвним
вoгl leм.

36З. Длл лнuще,t'!я aopoaь цo npoОicmaвcл у zлuбuну нaЩol oбo.
po'ru, чo1.a aB.Ioмa.lникlts зl стpiлeцькими пiдвiддi. lIaми нeспoдlвal lo
пpoтиатaку €  вoPoгa вoгнeм з кPилa l гиJIy.

364. ,Qля зaбезnечення cmuку пoмt;к стpi.ltецькиl'tи пiltвillдiлами _

Чota а81oмalникiв пpимiЩу € .I.ьсЯ нa стикy poзoсеpеl l)кенo, poями i
I.Pyпками, нa вiддалях i вiлступаx l00-l50 м, opгaнiзуe пеpехPeсIlиЙ
вo]oнЬ l нищиlь вopoгa пpи Йoгo }|астyпl.

Ko;книЙ piЙ aбо l.pyпкa авгoМa,гникiв oдеp)кyс сaмoсгiЙне завдaнIlя.
Якщo вopol.oвi  в/ lасгься пpo/t iстагися нa сI.ик, чoloBиЙ нeгaйнo

пoвiдoм;lяe пpo це кolvlанl lиpа кypeня i сyсiлiв. Чor.a впepтo втPимуe
свo.i с.гaнoвищa, 3aтpимy €  вopol.a вoг}lем, l|e дoпyскaroчи пpol{икaнIlя
t|otsих Йol.o l .pyп.
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365, Пpu оiОunупi cmphецы'uх niilaiOiliлiв iз бolo чoтa aвтoмaт.
нllкlв мoже oдeр)кaти зaвдaння пpикpити iх вiдстyп. Чoтa лiс, як y
маHеврoвiЙ oбоpoнi' стpи}'yючи вopoгa вoгl{ем з пoсryпневo 3aима1|иx
pyбе:t<iв i зaстoсoвyюни неспoдiвaнi нaпaди зi засiдoк.

х. кyЛЕIvtЕTtIA чoтA

l. 3aгaльне пoлo)кенtlя

366. ЧoтoвиЙ кyлеметнoi чoги зoбoв,язaний зaв'(ди знaти зaвдaн-
ня стpiлelдькoгo пiдвiддiлy, дo якoгo 'roтa пpидiленa aф якиЙ вoнa
пiдтpимyе, тa мaти пoстiиний.liсни,l зв'язoк 3 fioгo кo}'aнДиPoм (oсo.
бистi зyстpiнi, vерз пoслaнI(iв i сигнали)'

367. oпepх<aвцIи зasдaння, чoтoвиfi кyлеметнoi чoти пpoв[a]дить
вoгнeв€ poзвiлування, вибиpaс мiсця для свoгo зipнoгo пyt{ктy' вoг-
нeвих стaнoвищ (oснoвниx i peзepвниx) i пiдвoд (тaнaнoк), a тaкo)t(
непoмiтlli lцляхti зв'язкy пoмiх< ними.

368. Для збepеження спiвдiяння нeoбхiднi:
Bнщpi кyлeметнoi нoти:
- шa€инa вoгнeвa пiлтpимкa poiв:
- дoпoмoгa oдиtl oд}|oмy бoспpипасaми i всiм нeoбхiдним.
Пoмiл< кyлeмeтнoю чoтoю i стpi.lIet1ькими пiДвiддiлaми:
- знaння бoиoв}rх зaвдаllь стpiлецЬких пiдвilцiлiв;
-кopr'стyвaння спi.lIьними opiентиpaми i засroсyвaння тих сaмиx

спoсфiв вказyвaння tдiлеЙ;
- втpиr'yвaння пoстiЙнol.o звязкy зi стPi.ltецькими пiдвiддiлaми i

пoстifiнe зopr}Iня зa iх дiями.
Пoмirrt кyле}leтнolo чoтoю i apтилеpirю:
_ взarм}lе 3нaliня зaвдa}rь;
- кopистyвання спiльнини opiснтиpaми i застoсyвarlня т}lх сa},tих

спoсoбiв вкaзyвaння цiлеиl
- oхopо}la apтилеpifiськиx пiдвiддiлiв y кpитич}rих хвилинaх фю.
Пoмix кyлеметlloю чoтoto i тaнкaми:
- знaнttя зaвдaнь i фиoвoгo нaпpя}{y тaнкiв;
- пoстiине зopенt|я зa пoсyвaнням i дiями тaнкiв, пoдавaння iм

вoгневoi. пiдщимки PaЛ(еtI}tям Фслyг пpoтитaнкoвих засoбiв;
- кopистyвaння спiльними yмoвliими знaками (сигнaлaми) ,lля

в3il €мнoгo вкaзyвання цiлеЙ.
Пoмilс кyлeметнoЮ чoтoю i сyсiднiми вoгt{евими зaсфами пiхoти:
- взa€мне знaння зaвдaнь тa пoдaвaння дoпoмoги в кpитиuнi xви.

лини бoю.
369. Кyлемeтна чoтa дi € в бoю з oднoгo вoгнeвot.o стaнoвища абo

рзoсepел;<[e]нo _ рями.
Чoтoвии кyllеметнoi чoти кеpy€ чot.olo' l{акaзaми' сиг}liula}'и' yr''oв-

rrини знaкaми (свистoк для пpипиrreння вoгнto' пoкaзникt', пpaпopцi'
сигнaльнi тaблицi, .lPасyвaЛьнi нaбoi) i vеpeз 3в'язкoвих.

llля змiн стaнoвищ видarтЬся нaкaз:
..Чoтa перxoдить тyди-тo, HaпPямниfi piй такий-т.o, тaкии.тo PiЙ

(рi) - впЕPЕIl''.
370. 3aсoбле}t}rЯ кyле}leтнoi чoти боспpипaсaми вiдбyвaeться зi

сoтHeBoгo пyнктy бoЙoвoгo пoстaчaння.

2. Кyленeтнa чoтa в нaступaльнoi{y
Й зустpiннo]rtу бoях

з,I|. B .|щ 
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36r|uxе'r'|' кyлeметнa чoтa, дoкJlaднo пpистo-
сoвytoчись дo теple]нy, пoсyвarться з кyлемeтaми Ha двoкoлкax (пiд-
вoдax, в'юкax) дo тiеi xвилини, пoкti дoзвoля€ т.eprrr i вoгoнь вopoгa.

372. Дo noчom'су нцmуnу' oдеp)кaвцIи бoЙoвr зaвдaння' чoтoвиfi
кyлeмeтнoi чoти ll!видкo пеpевoдить вoгневе Poзвiдyвaння, ставитЬ
чoтi завдaння; Poi нeпoмiт}ro заимaютЬ вoгнrвe стнoвищe нa вихiднoмy
пoлo)r(eннi дo нaстyпy i нeгafiнo кoпaroть кyлемeтнi oкoпи и щiлини.

Кyлeметнa чoтa пoвиннa бyти гoтoвa вiдкpити вoгoltЬ пеpе/l пo-
чaткotti нaстyпy стpiлеllЬких пiдвiддiлlв.

Пiдгoтoвивtши дaнi для с.IPiляння, чoтoвии згoлolДy€ кoмaнДиpoвi
пiдвiддiлy, дo якol.o чoтa пpидiлeна (aбо якии чoтa пiдrpимye)' пpo
гo.loвt|lстЬ Blдкpити вoгoнь.

з7з. B чIe наemlnу, в мipy пoсyван}tя стpiлеЦьких пiдвiдlti.lliв,
кyлeмeтнa чoтa пеPесyвaeться BпePед Paзoм з iх бoйoвими лaдaми i
пеPед ними нa paнiцtе poзвiдaнi ста}toвищa.

oснoвнe завдaння кyлeмeтнoi чoти - yпевнeнo пiдщимyвaти стpi-
лецьки*и пiдвiддiл дiЙсн}rм вoгнем.

3мiнy стaнoвищ пеpевoдИ.rъюя у нallдoгiднitдiЙ xвилинi пеpeс-
кoкa}'и (пeрiздaми) пo oд]|oмy кyлeмeтoвi абo пo Два.

374. Boгневi ст[a]нoвищa чoтoвии вибиpaс тaк, щoб мaти спPot{oгy
вест}l вoгoltь спеpедy' y прмiжки (вiдстyпи) aбo з-пoза кPил стpi-
лeцькиx пiдвiддiлiв.

Ilля стPiляння з-пoзa кpилa кyлeмети t{o,(нa висyвaти нa вiдr.инки
сyсiДнiх пiдвiддiлiв.

Boгневих стa}loBищ не вибиpa.ги пoбiч дoбpе пoмiтниx .I€pеl{oвих

пpедметiв i нa pyФлсax, щo виpi3няютЬся.
Hа вoгневoмy стaнoвиЩi кyлeмeти Poзl.'iщy€тЬся y вiдстyпаx

20.30 м.
375. Пpи poзoсеpeд'(eнi чoти нa рi нoтoвиЙ пербyвae пpи oднoмy

3 кyЛeметHиx poiв aбo пPи кor'aндиpoвi стpiлeЦькoгo пiдвiддiJly' дo
якol.o пpидiлeниЙ, i лбaе пр безпeрбiЙнe засoб;lювaння кyлеме.гiв
нaбoями. ЧoтoвиЙ пoвинrн бyти завжДи гo,гoBиl,l в3яти кoмaндyвaння
чoтoю y свol pyки.
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376. Кy.lreмeтнa чolа' poзмiщeнa нa ol l l{ol4y вot.нeвoмy стaнoвищi,
всlIс вot.ol lЬ пiд безпoсеpеtlнiм кepувaннярl чoтoвol.o.

I{iлi вказyс кolrralulиp сгpiлеr1[ь|кoгo пiлвiлtt iлy або iх вибиpас
чoтoвиЙ кyлeмeтнoi чoги сaмoстiЙнo. B пеptuy чеpl.y рaзитЬся lt iJ l i ,  Щo
пepецIкoджaютЬ у пoсyвaннi пixol.и i tанкiв.

Пo вaх<.llивиx tдiляx voтoвиЙ зосepеджу€ вoгol{Ь цiлoi чoти.
377. Кy:lеметнa чo.гa пpикpивa €  скупчyвaння сlpi;tсtдьких пiдвiд.

дiлiв rlа pyбе)t(i aтaки, paзячи вoгневi зaсoби вopoгa, щo пеpеlllкoд-
)кaю,lЬ y пoсyвaннl ' a Дo пoчаткy aтaKЙ зar{мar стаl loBищe'.з якot.o
мo)кна успitшнo пiJl l  pиМyвaти вoгнeм аr.aкy тaнкiв i стpi. lIer1ьких пiл.
вiддi. lI iв. .[o rol.o чaсy чolа пoвнoтolo зaсoбJl loсlЬся бoепpипaсaми,
масгилaми, вoдoю i всiм неoбхiдним.

378. Пpи пеpcxoдi сщiлеЦьких пiдвiддiлiв дo атaки - кyлeмeтнa
чoта всlo силy свoгo вoгнlo зoсepeд)кy€ нa т[il вoгневi зaсoби вopoгa,
щo вeдyтЬ вol.oнЬ IIa кPиJIa, абo на тi, щo ix нoвoвияBлсtlo, a пpи aтаЦi
з тallкaМи - l.акo)t( i нa пpo.гитанкoвi вoгнeвi зaсoби.

Як r. i .пьки стpi: lеttькi пiдвiддiли i .гaнки 
увipвyться /lo сгaнoвищ

вopoгa' кy.лeмe]нa чo.гa l leгaЙнo висувarтЬся y захoпJlениЙ paйoн' ни.
щить вoгневi зaсoби вopola' щo пepeшкo/l)каlol.ь poзви.гкoвi a-гaки, гa
вiдбивae пpolиaгаки.

379. Пittчас бoro внутpi oбopoннoi сl ' ,tyги вopoгa - кyЛеМегl|a чoTa
пoBинна смi.rtивo пoсyвагися впcpед, дoпoмalаtoни сгpiлetlЬким пIl l .
вiддiЛаМ i lattкам перrмаt.a.I.и oбopoну Bopo]a.

380. Якщo нaша а1ака вiдбиlа, кyJle}, iетl la чo1а пpикpивaе вi l lс lyп
стpi. lIецьких пiдвiд,/t i . l l iв, пiдгoтoв.l lяе l зaбезпeчy €  iх пotloвtly a,гaкy, I|e
3важаючи l la B.гpalи.

38l. Кy;tеметI{a чoтa, пpидi;teнa дo мapшoвol.[ol забезпечення, зo-
бoв'язaнa випrpcдити Bopol.а пpи вiлкpиггi вoгнlo i пpикpити poзt.op.
тaння, нaс.гyп i aгaкy маplxoBo].o зafuзпечсtlt|я aбo тpимalи ниIи зa-
хoпJrснии pyбiж.

,[ля тoгo кyлeмeтнa чol.a' зa нака3oм кolЧeнДlaн'гa мapшol]ot.o за-
фзпечеttttя aбo з в.llаснol.o пoчиlty' lllвидкo висyвasгься впepеД i, зaЙ.
нявlши стaнoвищe, вillкpиlraс вor ol|Ь. Boгotlь ведeться, з пpaвизra, з вi.t1-
кpитиx зaмaскoвaниx стal|oвищ.

Пpи вiлс, lупi вopo].а куJreМel l la чo.la, смi. lIивo пoсyваloчисЬ з пiхo-
1oю впepe/l, сBoiм вoгнеl"! не дaс вopoгoвl 3aкpiпиlися.

З82. Hiччю мapru зближell l tя i  нaсгyп пPoвoдитЬся пiд пpикpиr.
r.ям безпoсеpедньoгo зaбeзпeчення. Bитpимyст ься нaлe)книЙ зв'язoк зi
сгpiлeцькиl.tи пi ltвiдlt i" l lами l B}ty1.pl чoти.

Пo захoп;lеttlii сгaнoвищ вopога кyлeмeтlla чoта l{el.аЙl,|o висyвae-Tь-
ся дo сlPiлецЬкиx пiдвiддiлiв i l.oтyeться вiдбивaти пpoтиalаки вopot'а.

383. B лici кyЛемeтl|а чoтa Дi €  poзoсepeджeнo poЯми, пoсyвaloЧисЬ
y бoЙoвих ладax стpi. l lецьких пiдвi/Uti lr iв i  велyни ltoloнЬ з кopol.киx
вiдltaЛeЙ вздoDж пpoсiк, пo уз. l l iссi, гaJlявинaх i /topol.ax.

384. B бoю за ocел'o (HaсeлениЙ пyнкт), пo зaxoпЛeннi ii кpaю,
кyлeмeтнi рi пpилytuytoть вoгневi тoчки вoРoгa, пpимiщенi в дoмax'
бyl iв;rях (вoгнeм пo вiкнах i стpi.r lьницях), в oкoпаx; нe дoпyскaloть
пoсувa,гися вулицями i маl, l l laнaми; вiдсiкaюгь свoiм вot.нем вiдtинки
oбopoни вopoгa i видбиваtoть пpoгиaтaки.

З85. B zopaх iна гopбкyвa.гoмy lepенi пpи нaстyпi lllиpoкo 3ас.I.o-
сoвy€тЬся с].pi.Il я l{llя пoнaд I.oJIoви BJlaсни х вillсЬк.

3. Кулеметttа чoтa в oбopoнi

386. Cвoi завдal l l lя в oбopoнi чoтa викoнye з вit lкpиtих зaмaскo-
ваниx стаItoвищ, вибpаttих y -raкiЙ вiддalI i Bi, l l  oкoпiB сrpi. l lсt.1ьких пiд-
вiддi. lI iв, щoб вимикнylи piвl loнaсне paжeння аpгилеpieto i гpaнa-
.гoМeтaми Bopoга та щoб 3апевниIи сoбi llaЙбiJlьl.Д дil.lсllиli кpи.ltoвиЙ i
скlсниЙ tsoгol|Ь.

Пpoгиtattкoвi гa пpor.ипoхiДtl i  пepeшкollи, щo €  пеPед фpolrтoм
нoги, тpеба oбстpiпIoвaги кpиJlotsим i скiсним вoгl leм вa)кких кy-
.IIеме I l l | .

387. Kyлемсlна чoгa пiдтpиМy €  бoйoвi забсзпrчeння, вeдyчи вo.
I.oнь iз peзсpBнol.o с.lаl|oвища нa пеprJlнЬoмy краlo aбо пepел lIим' a пo
викoнанrti завд[a]ння псpехo,t lиlь r la o[сн|oвнс стaнoвище. У ск.l laдi
скpiп.ltенol.o бoйoвol.o заeюзпeчeння кyлемeгна чo.га Дie, як в oбopoнi.

388. ЧoroвиЙ кyl lемсlнoi чol.и, oJlep)кaвI. l . lи зaвдaння oбopoни Ia
opl aнiзувавl 'uи 3opelI lIя, пеprвol lи.IЬ рoзвiДувatt ltя pаЙolly сr.pi. l tеt1ькol.o
пiдвiддi. l lу i  lеpену, щo Jle)киIь спсpсJly, Bкaзy €  pol loвим opiснlиpи'
вotнсвi  с]aнoBищa (oсttoвtt i  ipезеpвнi) '  пoJlaс чисJra цi . l tсЙ iyс.гaнoв.
Лloс 3l] 'язoк 3 кoмaн/lиpoМ сIpi. l lеt1ькol.o пiдвiддiлy.

Ha вorнеBoмy сlaнoвищi пepeвoДи.IЬся oкoпнi poбoти i зaвнасy
poбиIься (y нiшах) запaс нaбoiв i всьoгo ttсoбxi i lнolo l lJIя l loBloгpи-
ва ltol.tl бolo.

389. Koлu вopol amaкуe nеpеdнitl кpаll, кулeмeгна чoтa зoсеpeд.
)куe вol.ol{ь на a.гaкуloчy пiхo.гy вopoга. Якщo пoтpiбнo, чo.гoвиl l пе-
pемiшyс пooдинoкi кyл[еlмсги гaк, щoб t1i; la voтa бpal la унасIь y

вiдбивaннi a laки.
3tlищивrши oitнy l l iль' чo1oBиЙ пepснoсить вoгoнь yсiх кyЛeМeтiв

нa iнrшу, l|e дaючи вopor.oвi змol.и пi,. lня,гися дo агaки.
390. Пpи alацi вopol.a 3 танками кyлемeгнa чoта вiдсiкaе пiхoту

вopota Bi/ l  га l lк iв iнищиrь ганкoвi BисaДки.
39|. IIpu вtutuненнi вopo.a в oпipниЙ пyt|кl чoтa нищитЬ иoгo

вotнeм l la кpиJlo l  1ил.
Ку;teмeгнa чoта зoбов'язанa впеpтo тpимaтися в oтoчel{нi дo . l . i € i

пopи, пoки вopoг не бу,rtе пpoтиaтaкoю вiДкинениЙ на3aд.
Пpoгиа.lакy сr.piлeЦькиx пiдвiддi. lr iв кyЛeмегнa чoта зoбoв'язaнa

I{eгaЙнo пlдтpиt{a.ги вol.нeм.
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З92. IIля вeдення кинджaЛьнoгo зat.opoд)кyroчoгo вoгHю кyл[e].
метнa чoтa poзмiщyeться poяlvtи нa пepeдньolr,ty кpaю i в глибиlli oф.
poни' зa пpoтитaнкoвиMи пepешкoдaми. Poi дiloть сaмoстiинo. Чo..гoвt,|Й стaвитЬ зaB/laння кo)кt{oмy ревi, вкaзyloви в 'геp[e]нi вoг1{еBе
стaнoвищe' нaпpя}{ стpiляння' пopядoк вiдкpиття вoгнЮ, i пepeвipяе
гoтoвнiсть кyлyмeтiв.

З93. Длл веilенltл фpoпnanьнoao uoюpoOllсу'oчoao i эocеpeОлсе.

'|o.o 
oo.'r'o пo дaлeких пЦxoдaх дo пеPед|{Ьol.o кpaю кyлeMeтнa чoтa

мoл<e пpимiщyвaтися }ra oдHoмy вoгl{еBol{y стaнoвl{щi в l.;lибинi oбo.
poни. !ля кPaЩoгo мaскyвitt|ня чoтa мoжe зoсePедигися poями, аJte
кеpyвaння вoгнем 3ajlишa€lься в pyкax чoтoвoгo.

394. Пpu aiОcmуni стpiлеЦькиx пiдвiшliлiв кyлеMeтнa чoтal нe
звaх(aючи нa Bтpaти' зoсePeд)кyr вor.oнЬ нa вopoгoвi, щo aтaкy€, i
Bпеpгo тPимa€тЬся, якшo трбa, x(epтвyючи сoбoю.

З95. B oбopoнi lliччlo кyлeмeтнa чoтa заfiмae рзepвнi нiчнi cтaнo.
вищa. ЧoгoвиЙ кyЛемeтнoi чoти зaвиднa вказy€ poЙoвиlr вогневi сга-
нoвищa' дae вкaзiвки щoдo пиготoви кyлeмeгiв дo сгpi;rяння в y]vto-
винaх нoчi, пpo чaс i пopядoк висyнrнl|я нa нiчнi стaнoвищa| визнaчy€
HaпpяM i pyбex<i oбстpiлy' пiдгoтoвляе дaнi для стPiляння.

З96. oбopoнлючцcл в лici, кулeмeтшa чoта дie, з пpaвилa, пoкy.
лeDlегнo' oФтpiлююни пoвздoв)t(ним вoгнeм зaгoрoдя(eння, пpoсiки i
дopoги' a крилoви}t вoгнeм yз.ltiсся i гaлявини пepeд пеpe/lнiм кpаeм i
в l;lибинi oбopoни.

391. Пpu ofopoнi ocелi (нaсeлeltoгo пyнкгy) кyлeмeтt|y чoтy викo.
pистoвyrться дJlя пoвздoвжнъогo oбстpi.lty пiдхoпiв дo oпipнoгo пyнктy)
кpaю сеJra, вyJlиць i ма.fiдaнiв. Кyлемeги yстaвляgгься в дoмaxt з:t oгopo'(a-
ми' тинaми' в пiдвiulaх, пiвпИвaлaх, нa пapгеpi, }la гoPищ:ц, на дзвiницяx.

Kpилa i .гил кyлeмeтнoi чoти нrure)кl|o пpикpивaeтЬся вoгнеtvl сy-
сiдiв i зal.opoджeн}iями.

398. Пpu oбopoнi o aoPoJс кyлeмe.гнy нoтy poзмiщyсться poями або
rra oднoмy стaнoвищi i викopистoвyrться для oбстpiлy дoлин i вихoдiв
з ниx пePед пеpеднiм кpa€м' нa кpилаx i в глибинi oбopoни..0[yжe нaс.
тo opгaнiзyсгЬся вoгoнь в дв{l-тpи пoвepxи (прrшapки).

399. Чoтoвий кyлемeтнoi чoти' визнaченoi для пpoтипoвiтpянoi
oбopoни' пoвинeн:

- вибpaти стaнoвищe д;rя зeltiтнoгo стpiляння;
- нaмiтит.и стaнoвищa дllя стpi.llяння пo нaзrмнoмy вopor.oвi (в

oфPoнi);
- opганiзувaти зopeння зa пoвiтpям;
- д'aтИ вкaзiвки пpo фЛallнaння i мaскyвaння стaнoвищ;
- для вкaзyвaння цiлеЙ пoнyмеPyвaти сeкT.opи зeнiтнoгo стpiляl{.

ня aбo дoвкoлa стaнoвищa Bизнaчити opieштиpи;
- пoдати всiм poям вeличи|{и випеpедI(eнЬ, вiдпoвiднo дo вiДдaJti

стPiляння i типiв лiтaкiв вopoгa;

- пpи сщiляннi зi зенiтними пpицiлaми первipити ix yстaнoвкy i
влyчнlсть;

- пpoвipити гoтoвiсть кyлeметiв дo зенiтнoгo стpiляння.
Пpи напaдi лiтaкiв вopoгa чoтoвии пoBине}| негаЙнo вiдкpити пo

t|иx вoгoнь, пoчинaючи з вiддaлi tfiЮ м' пoстyпoвo вкa3yючи цiЛi IlЛя
paxення.

хl. чoTA t2.юr гPAHAтOMЕтIB

l. 3aгaльне пoлo)t(енllя

ф0. Гpaнапoме'nu - caаь'raа вo.неaaf, gciб niхomu.
oснoвнi зaвдaння гpaнaтoметiв:
- бсзперpвнa пiдтpи}rкa пixoти в нaстyпi Й oбоpoнi зoсеpедllсеним

вoгнeм;
- пPидylttенt{я i нищeння л(ивоi сили i вoгнeвиx засoбiв вopoгa'

oсoбливo тиx, щo poзтitllloвaнi в yкpиттяx (видoлинки, яpи, звopoтнi
сxили) i нелoстyпнi для плoскoгo вoгl{lo;

- дoпoв}|еl{ня' a декoли 3aстyплeння вoгню apтилepii.
40l. Гpaнaтoмeтнa чoтa пoвинtra зaвжди спiвдiяти з пiхoтoto i ii

вot.невиIr{и зaсoбaми, apтиЛеpiсю i тaнкaми'
Cпiвдiяння в бoю дoсягa€ться:
- внyтpi гpaнaтoмeтниx пiдвiддiлiв - знaнняtЧ зaвда}iЬ i дaвallням

дoпoмoги oдиH oднot{y вoгнем i мaтеpiaльними зaсoбaми;
- пoмix< гpанaтoмётaмиl кyлеметaми i сrpi.lIeцькими пiдвiддiлa.

ми - yстaнoвленням спiльниx opieнтиpiв, oдним спoсфoм yкaзyвaння
цiлeЙ' взaeмним знaння}l зaвдaнь' плянy дiЙ, взa€мнolo вoгнeвoю пiд.
тpимкoю i пoстillним зв'язкoм;

- пoмiлс гPaнaтoметa}lи и apтилеpiсю - кpiм пoдaнoгo вище, poз.
пoдiлoм цiлeЙ;

- пoмiл< гpat{aтoмeтaми i танкaми - знaнням зaвдaнЬ тaнкiв, ix
фfioвoгo нaпpяr/ry' yt{oвних знaкiв (сигнaлiв), вкaзyвaння}r цiлrЙ, 3opен-
ня}l зil ix дiями i lдвидкiм l|ищеllням пPoтитaнкoвих засoбiB вopогa.

402. Boeнеai uafuн'tc' ltцo ix аpнamoмеma aцrr,ilуK,mь ilitcltцtl
c!,acм:

3aвдашшя

Гpанатoмсти
5(}'нм l l2.мм l20.мм

вl,Ддaль стplляння l м

Пpилytшення (нищення) живoi сЕлн

Пpилyшeння вoпteвих засoбiв вoрга

PyЙнyB:ll{I|я oкoпiв з Лег1(им пepскpиттям

fo йrrувaння дpoтянl{х загopoд)кeшь

дo 500

'' 5Ф

дo 2500

,, 2000

,, 1200

'' l20о

дo 50ф

,, 3000

,, 3000

,,2000

з98 з99



403' Бotroouil ла0 гpaнaтoмeтниx пiдвiддiлiв склaдаеться зi зipних
пyttкiв' вoгневиx стaнoвищ i мiсць пpимiЩeння зaсoбiв тяги. Кpiм
oснoвнor.o вoгневot.o стaнoвищa, тpебa вибpaти нe мeнцre .гpЬoх pe.
3epвlIиx.

404. Гpaнaт.oмe.г}ra чoгa o нeпo/li.пьнoto бoиoвoю oдиliицelo.
BикopисroвyBaння пooдинoкиx l.paнaгo}'eтlв дoпyсl.имс Jrицre для

виpiшeнllя спeцia. l lьних завдaнЬ.
405. B фlo чoтa змiняе вoгнeвi сTaнoвища в poзчJlеHoвaниx Jlaдах.
Чoгa гpaнагoмeтiв iз мapЩoвor.o лally в poзчлeнoвal|иЙ лад пepe-

фopмoвуеrься зa накaзoм (сиl.нaлoм) кoмallдиpа. Biлстyпи пoмirк гpa-
l la l  oмe I а},tи l5.30 м.

3 хви.llинoto poзчЛeнyвaння чo1'и p[otиoвi веДyть свoi poi, зopяни зa
сиI наJrа},tl{ чo.l.oвol.o.

406. Koли мaтepiальнy чaс.гl{Hy пepeнoсятЬ бiЙцi, ro чoтa мo)кe
пoсyвaT ися:

- pядotЧ (в кoлoнl пo oJlнoмy) - oбслyги oднa за oдlrotoi
_ рoзч.lleнoBaним .пaдoм чolи;
_ poi на . l l iнi i  (вiлсгyпи l5 -30 м);
_ pо3сипllolo (змiЙкoto).

2. Гpaнaтo}tетlla чoтa
в rrастyпаЛьнoму бoIo

40.I . Пid чIIc мaplЦу зблulсеннл чo.lа пеpесyвaeтЬся y poзчЛeнo-
вaltиx Jlaдах, пpис.гoсoвyloчись дo геpeнy. Мaтepiaзtьtty чaсгинy пeрe-
вoзя1ь нa пi, lвoдaх абo пepeнoсягь бiЙrti .

B чaс бolo пiхоги з фЙoвим зaбезпeчettням
_ rpанaгollетHа чoтa, пpидi.lteна lto стpiлerlькol.o пiдвiшtiлy, свoiм

вot нe}' пiд.гpимуе l|aс.гyп ,lor.o пi/lвiд,li.lly i, вiдгинаloчll вoгнeМ шляхи
BiЛсlупy бoЙoвoмy зaбeзпeчeннlo вopolа, , loпoмaгаr Йolo oгoчи1и'
захoпи tи абo зниl.ци tи.

Зaвдaння oдepжye чolа вi/ l  кoмaндиpa сlpi. l lеt1ькol.o пiлвiл.пi lry.
408. IIiD чIIc нoсmlnу t| amaкц пrpe/lнЬol.o кpalo oбopoни вopor'a _

чotа /l ie y скltалi r.Pанatolteтнoi сolнr пlд кcPyвaнням сolенt|ol 'o.
409. Пpu lахonлK,aв,!'|i пеpеiltlьot'o 

'(pa'o 
Гpaнaroме.rна чor.a в зil.

. lIcжнoс I i  вiд пepeбit.y бoto мoх<е пеpeпiлпopялкoвyвa гися кoманДиpoвi
сlpi: lel1ькol.o пiлвiruti. l ly (зl. i l tнo з п.ltaнoм боro).

oсl loвнi зав,laння чolи в rteЙ пeplo/l:
_ l l lвидке пoсyвa}lня 3а пlхololo i pa)кеl|нЯ tt i- l lеЙ, щo нal|oBo пoяв.

Jlяlo lъся;
- пiдlo loвa аtaки на нoвi oб'екlи;
- вiдби г.t я пpol иa l aки вopot.a.
ЧoIoвиЙ t Pанaloмегнoi нoIи yсlаtroв. l l loe зв'язoк з кoмaндиpoм

сlplJ lеl lЬкot o пiлвiллi. lty i  викoнyr пoсlавлeнi iм вol lteвi зaвДaltня.
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410. Для yспiцll{oгo викoнaння заaдaflь чoтoвиЙ пoвl|нен: пoсT.iиt{o

рзвiдyвaти вoPoгa, зopити в глибrrнy fioгo oбoрни i в нaпpямi свoix
кpил' визнaчити вoгнeвi стaнoвищa чoти, щo пoвиннi бути якнafi-
бли:rсчe дo пiдвiддiлiв стpiлеЦькoi сoтнi. i tцвидкo зaЙмaти iх.

4ll. Якщo aтaку стpiлeцькoro пiдвiддiлy вopoг вiдбивt гpaнaтo.
Ir'eтнa чoтa пoвиннa пpи спiвпiяннi з iншими вoгllевими зaсoбaми
пiдтpимaти Biдстyп пiхoти i пiдгoтoвити ifi вoгнем пoнoBнy aтaкy.

4l2' Чoтoвиtt гpaнaтoмeтнoi ttoти, oдepжaвши зaвдaння дiяти з
aвтoрtaтHикaMи y глибинi oбoрни вopoгa, poзпoдiлlо€ гpaнa,гoмeти
гPyпкaм aвтoмaтникiв i стaвить iм зaвдання самoстiЙнoгo дiяlIllя за
pозпpацьoвaни}l пЛaнoрl.

Гpaнa.гoме.гники пpoникaюl.ь y гJtибинy oбoрни вopor.a аф y
хвилинi загaJlЬIloi aтaки gтpiлецьких пiдвiддiлiв' aбo paнiruе, paзoм з
aвl.oмaгниками.

A дaлi, пiД пpикpиттяl.{ гpyп aBтoмaтникiв' гpa}raтoмeтники rДвид.
кo зaЙмaютЬ нaмiченi стaнoвищa i неспoдiванo зaсипaloтЬ Bopoгa зoсе-
pеджeним вoгнeм, нищaчи Йoгo з кpилa aбo з тилy.

413. Гpанaтoмeт}Ia чoтa, пpизнaчeнa дo тaнкoвoi висaдки, пiдпo.
pядкoвyстЬся кoмallдиpoвl висaдки.

Чo.IoвиЙ' oдep)кaвши зaвдaння! дoпoвнro€ боeпpипaси, нa мiсцi всi-

дaння poзмiщy€ чoтy пooди}roк},t}|и гpaнaтoмeтa}rи Ha тaнкaх. B чaс
пoсyвaння вiн зopить 3a теpе}|oм. У хвилинi висaдки десaнтy i пPи
иoгo дaлЬшиx дiЯх чoтa швидкo заЙмa€ вoгневе стaнoвищe i зoсrpед.
жellиlrt вoгHеl'{ пpидyцty€ вoгневi зaсoби вopoгa, щo пеpецlкoджaroть

дlям висaдки.
4l4. Koли вoгнeМ пiдгoтoвляsгься атaкy oсeлi (}laселенoгo пyнктy)'

гpaнaтo}'eтнa чoтa дir y склaлi гpaнaтoмeтнoi сoтнi, дoпoмal.aloчи пi.
x(rгi зaволoдiти кpа€м oсeлi, i пpикpивtt€ вoгнeм кpила.

B нaс Фртьби внyтpi oсеЛi - гpaнaтoмеT.Ia чoтa aбо зaлишarтЬся
нa вoгllеBoмy сгaнoвищi ззoвнi oсelli, пpигoтyвaвцIи Bot.oнь пo виxoдaх
з неi в тиrl, aбo пooдинoкi гpaнатoмeти пpиlliЛю€тЬся стpiJleцьким
сoтl{ям (чoтaм) для iх фзпoсеpеднЬoi пiдтpимки.

4|5. Пpu 
'aспlni 

в лici гpaнaтoмeтнy чoтy пpидiлюеться дo стpi-
JIецькoI.o пiлвiллiлy.

Boнa зaЙмae вoгнeвi стaнoвищa [н]a пoргaх, гrulявинax, прсiкax,

кoлo yз.пiсь, в незнaчнiЙ вiддaлi вiл зipниx (спoсrtржних) пyнктiв. 3iр
нi пyнк.ги Bисyвa€тЬся дo пepедoвиx пiдвiддiлiв пlхoти. воt|и BтpимуloтЬ
зв'язoк 3 Boгнеltимl{ стaнoвищa}tи зit дoпoмoгoto лaнllloI.а 3в'язкoвих.

Пpи нaступi внущi лiсу гpанaтoмeти пoсувaютЬся в фЙoвиx лa,lax

стpiлеЦькolю пiдвiддiлy i пpипyшyють tli.lli, щo пеpeцrкoд)кaЮгь y пo-
сyвaннi пixoти, а нeДoстyпнi для вoг}rto кyлeмeтiв i гapмaт.

!,ля пiлтpимки нaстyпy fi aтaки гparraтoметнa чoтa висyвa€ться

як[o]мoгa ближчe дo пеprдньoro кpaю oборни вopol.a i пpипуtшу€
вoгнeм цiлi нa вiд}tol.aх Jriсy.
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4l6. Для пiд.гPимки вoгнrм нiчнoi aтаки гpaнaтoметl{а чoта мo)кe
настyпaти paзoм зi стpiлеtдькoю сoтнею aф зa.lrицlш ись на 3aи}|яr-oМy
вoгнeвoмy станoвищi.

B пеptuoмy Bипaдкy - чoTa пoсyвaеться зi змertцtениl'и Biдсгyпaми
нa кpилi cтpi"lIeЦькoi сo.гнi aбo y пpoмilккy пo}ri)к сгPiJIеllькиI{и чora-
рtи; в дpyгoмy випaдкy _ чo.l.a зaв}rднa зapмae вкaзaнi ТЙ сraнoвищa i
BiдкpиBае вoгoнь зa зaвчaсy poзпpaцЬoвat|им пляl{otvt aбo зa сигнaлaми.
Jlaнi для стpiляння, yстaвкy гpaнaгoмeтiв i бoепpипaси тpeбa првi-
pити' щoб виключити мoжЛивiсть випадкoвoro paжeння свoiх вifiськ'

4|1. I|ptl yспiхy нiннoi атaки гpaнaтo}{егнa чoтa швидкo висy.
ва€ться нa зaхoпJIeниtt y воpol.а paиoн (пyнкt) i забезпeнy€ вoг|{ерt
иoro втpимaння. Пpи нeyспiшнiЙ aтalti чoтoBиfi пiдтpимy€ вoгнeм Biд-
стyп стрiЛeцькoi сoтнi шa виxi/lне пoЛoжeнl|я,

3. Гpaнaтo}|gтнa чoт8 в oбopoнi

418. Чorа в oбopoнi викoнy €  вoгltевi зaвдaнriя зBичaиl|o y скl lаl i
сo.гнi гpaнатoметiв, a piлtше дi € сaмoс,гillнo. пiдтpиl'{yючи вoгнем бiЙ
стpi.лeЦьких пiдвiддiлiв зa пepeДнiЙ кpaЙ i внyтpi oбopo}rи.

Botla oлepжyе o,l.lиl{-двa вiд гинки непoPyцltlol o 3a1.opoJl)кyвaлЬнor.o
вoгнlo' кo)кt|иЙ вiдтиltoк дo 60 i{ 3aвшиplllки.

4l9. Гpalraroмeт.нa чoгa пoвиннa пpиr.olувати, кpiм oснoвItoТ. tle мeн.
шr гpьoх вoГнeBиx peзcpBlrих стаl{oвиЩ i зpoбиr'и зaпaс бoспpипaсiв.

Пiд час apгилepiЙськol o oбс.гpi l ly t l laJlе.ty JIel.yнс' lвa вopоt а l pa-
на.loмcrна чola' щo l{е вrj le вol. l| lo. xoва € lЬся y щiJlинaх aбo пl,t пe.
pекpитl ями.

.[y"ltа з /Iвoнoгaми гpallaloме.гiв гprбa пoхoвaти в щi.llинax.
420. Гpанaro}|el.нa чoTa, визt{ачeнa д;Iя пi1tpгимки бoЙoвoto зафз.

печeння, зaj,lMa€ Bo].неB. сганoвищa висyнеtti нaпеpед пrpсд пеpeднiЙ
кpaй oбоpoни.

ЧoloвиЙ, оltep)кaвши зaвдaння i вкaзiвки пpo лiТ бoЙoвo|o зaбез-
печснlrя, зoбoвязaниl{ пPoвeсти 8or.невe po3вiдyвa}rllя pyбeжiв, шo нa
них пol.иl|eн вitt пiлтpиltaти вoгнeвe забезпrчeння.

42l. Гpaнат.oметнa чo1a пiдтpимy €  бoЙoве зaбезпечeння вiдкpи.
вaючи вol.oнь нa yмoвлrниЙ знaк.

Пi[с lля вiлс гyпy бoЙoвol.o зaбeзпечення t pаllа l ortc lliа чol a, зa
наказottl кoМallltиPa кypellя, пеpeхoдltl ь tlа oсt|oвl|l сlaнoвища y lJ|и-
бинi oбopoни.

Гpaltaroмсгtlа чola| пpизнaченa y скJlaД боЙoвol.o забeзпечeнtl,t,
дie, як в oбopoнi.

422. Чora' пpизнaчel|a дJlя пiJlгpимки прoтиaraки. пiдпopядкo.
8y €тЬся сolеl l l{oмy rlеl сoгнl '  щo вeдe пpolиalакy.

Гpaнaroмcltta чo.ra l o.гye пpoгиal.акy зoсepcд)кeниll вol нем, сyпpo.
вo/l l{.rЬ сoгt|lo, щo ве/lс прorиaIакy, i  забезпevye yспiх пiхotи.

423. Пpu вiдбиттi тaнкoвoi Bисaдки Bopогa, щo пpopBaвся, гpaнa-
тo}ieтнa чoтa пpи спiвдii з вaжким]{ кyле}reтaми paзитЬ висaдкy i ii
вoгневi зaсфи пiд чaс пoсyвaння тa вiдсiкae пixoтy вiд тaнкiв пo ви.
сaдцi, paзячи ii з кpилa, нe даючи ifi poзt.opтaгися i скупнyвaтися B
yкPиттяx.

424. B уuoьинaх мaнeвpoBoi oбoрllи чoтa дiо y склaлi гpaнaтoрteтнoi
сmнi абo пpидiлlo€ться П лo стpiлeцькoгo пiдвi/Цiлy. Boнa стpимy€ вo.
poгa зoсepед)кeним вoгнеl{ нa oснoвl{иx нitllpямкaxl пpикpиваIoчи пеpr.
хiд пiхoти нa нaстyпниЙ прмiясниll (пoсерднilt) pyбiж.

3мiнa cтaнoвищ пoвинrra пеpeвoдитися в зaлеxI{oстi вiд oбстaвин
цiлoю чoтoю' пpи спiвлiянt|i з кyлeмeтaми fi apтилePiею, aбo poями.

425. Гpанaтo}lетнa чoтa нlччю мoжe вести;
- зaгoPoд)кyBaлЬниll вoгoнЬ зil paнiшe пiдгoтoвaними дaними;
- вoгotlЬ пo пooдиt|oк}rx opi€l{тиPaх i pyбелсax (пiдстyпaх)' нa якi

встpiлялoся yдеtlЬ;
- вoгol{ь пo виявлeних цiляx i пpи штуннiм oсвiтленнi.
.Цaнi для нiчнoгo стpiляння .грбa пpигoтoвити 3ilвиднa.
426. Пpu oбoрнi oсeлi (насeлеrrнol.o пyнктy) voтa мoхe бyги пpи.

дiлeнa дo стpiлeцькoт сoтнi (чoти) для pа)кeннЯ BoPoгa нa пiдстyпax
дo кparo селa l пIд чaс aтaки.

Пpи прpивi вopoгa дo oселi гpaнaгoметнa чo.гa пoвиннa сипнyти
нa гpyпy' щo пPopвaлaся' вoгнeм' пpибити ii дo зeм.lli, дoпoмat.aючи
свoiЙ пiхoтi пePeйти дo пpoтиaтaки. Пiлтpимyюч}r вoгнеM пpo'гиaтaкy,
чoт.a пoвиннa бути гoт.oвoю вeсти вor.oнЬ пo виxoдaх з oсeлi la вiдrяти
вopoгoвl lllЛяxи вlllвoPoтy.

421.Пpп oФрнi в лiсi нoтy пpиjliлloеться Дo стpi;letlькoi сol.нi.
Boгнeвi с1aнoBищa вибиpae.гься нa yзЛiссях' t.aЛявиltax, пpoсiкax.
ЗipниЙ (спoстеpежениJt) пyнкг висyвa€тЬся на лiнito пepeднiх пiд.

вiддiлiв.
428. 3авдaння гpaнa.гoмeliв пpи oбopoнi в "l l iс i: пoсIaвиtи вol невi

зaпopи l{а пpaBдoпoдiбниx l l tJtяxaх нaстyпy вoPolа y t.,tибиlt i .tt iсy i нa
8ихoдax з ньoгo .r.a пlдтpиMyвil1.},l пpoгиataки.

429. Koчiвllua .pа'raпo,\еm пoвинeн свoitvt вol.t|е}i ввoди.l'и Bopol.a
в oмa}|y щoдo l'tiсtlя poзмiщeшня i кiлькoсти гpaнatoмeI iв в oбopoнi.
Biн дiе пeрвax(}lo в чaс, кoЛи вopoг всдe рзвillyвaння oфPoн|.|oi смy-
ги, щoб викpити рoзтаlllyвaння вoгневих 3aсoбiв нaшoi oбopoни.

Ilля кepyвaння кoчiвними гpанa.гoмelaрtи визнaчy € l .ься звичaйнo
сеPеднiи кoмaндниЙ скJlад.

Boгoнь кoчiвнoгo гpatlaloмeтa B'я'(eтЬся 3 вoгl|ем кoчiвниx l.apмa.г.
430. Boгнeвi с.ганoвищa кoчlвllиx гpaнатoмe.гiв вибиpaс.l.ься з ta-

кирl po3численняtr,tи, щoб зaпевниги ц!ви,llкy iх змiнy. Koнiвнi гpaна.
тoМетl{ вeдyтЬ вor.oнь пo lliлях, yкaзаниt9i кoмаrr,lиpoм с.гpi.rtецькol o
пoJrкy, дo яких зil3даJlеl iдь пi,tt.or.oв:lяю.rься данi д.ltя с.lpiзlяння.

402 403



Kомaндиpoвi кoчiвнolo гpaнaтoметa вpyчaeтюя кapгкyi нa якiЙ
вказyloться зашlaння гpat{aтoмeтa, вихiднi дarri для стpiляння' вoгневi
стaнoвищa, }ropмr' витpaти бoепипaсiв нa кo'(нot{y вoгt.Iевoмy стa-
lloвищl l дopoгy пеpесyвy з oднolo вoгнeBolo стaнoвищa нa Дpylэ.

Koчiвпиl,l гpанal.oмeт забeзпevyеться бoепpипасaми, якi paнirше
дoстaвля€тЬся нa стaнoвищa в кiлькoстi, шo пoщiбнa дJrя викol{аl{ня
зaвдaння з кoжнol.o Boг}|еBoгo стaнoвиlцa.

хII. чoTA пPOTитAIIкoBI,iх КPIсIB

l. Загaльне пoЛo]l(еt|t|я

43 l. Чoгa пpoт}rтaнкoвих кpiсiв свoiм зoсeрхelrим вoгнeм спpo.
мo)кнa вiдбити a.l.акy брнeaв.г' сepeднiх i 'пeгк[иlx таllкiв нa o/lнoмy
тaнкolleбeзпeчнoмy нaпpямi нa шиpиlti 16рнti) стpiлецькoi сoгшi.

432 Чor.oвиЙ фopмyо бoЙoвиЙ Jlaд чoт}l ..llа .lliнilo'', ..tpикy.r.ник

(кrlин) gрgр1Г', ..гpикyтник (к.'lин) шaзад'', а нa вiдкpи,roмy кpиlli ..схo-

дaми' ' в напpямi кpи:la (дивись: pис' 9), в t iснoму спiвдiяtlнi 3 i}rrцими
пpoгиl.aнкoвими зaсoбами.

433. Дo бoto чoтовиЙ yсlaнoв.' lяe зв'язoк iспiв,t iяння свo €[ чoги зi
сусiднiми пpoтитa||кoвими зaсoбaми i стpi:letцькими пiДвiддiJla}rи.

434. Чoгa пoпoBнIo€ бoспpипаси з кypiннor.o пyl|к.гy засoб;tloвaння
бoепpипaсами.

B oФpoнi l iа с.taнoвищi кoжнol.о кpiсa t.olyстЬся зaпaс бoепpи-
пaсiв y l l i rui oкoпy.

50_80 м

l l r  t l t  l l t

250-70 м

Pис. 9. БoиoвиЙ . ' lа/l чolи пpoI.иtанкoBих кpiсiв

2. Чoтa пpoтитaнкoвиx кpiсiв
y нaстyпaльtro}ty бoю

435. fuefuннл чI,mu в пacmуni:
- y спiвлl i  з lнlt lиMи пpo[lиltaнкoвими зaсoбами пpикpиrи стpi.

l lеltькi пi/tвt, lДi.пи пеpе/l l{апaдo},t taнкiB вopotа:
- пl , l tPr jмalи alaкy свoiх lанкlв:

_250-700м_
Тpикщник (клин) вперл

_250_ 7(Ю м _
Cхoди влiвo

. _250-.7(Юм_
Tpикyгник (клин) нaзaд

_250-700м_
Cхoди впpaвo

Pис. 9 [пpoлoвх<eння|. Бoйoвии лaд чoти пpoтиT.aнкoвиx кpiсiв

_ спiвдiяти 3 вoгнeвими зaсoбaми пiхoти в пpидyшyBaннi вoгню
кyлeмeтiв l гapмaт вopoгa;

- бopoтися з лiтaкaми вoPoгa.
4З6. B час ,IшPlЦу эблu'х,еltllл чoтa пoсyваrться у вilula;tях боиoвol.o

лaдy стPiJtеllькoi сoтнi (кypеня)' заcгoсoвyючи пPиписt{ мaскyвtlння.
Пiд вoгнем apгилеii i гpaнaтoмeтiв вopoгa, a тaкoж нa вiдкpитoмy

тернi voтa пoсyвa€ться poзчленoвaнo.
43'|. Ha вuхiilнoму noлoхеннi 0o нrcпуnу чoтoвиЙ, oдеp)кaвши

зaвдaння вiд кoмaндиpa кypеt|я aбo сoтнi, дo якoi нor.a пpидiлeнa,
зoбов'язаниЙ:

- пpимiстити нoтy нeпoмiтнo i визнaчити зoPeння зa вoрl.oм i за
сигнaлaми кoмaндиpa кypeня' сoгнl;

- yстiЙнити пpaвпoпoлiбнi нaпp[яlми пpoтиataк r.aнкiв вopola i
нaмiгити - l lа пpизнaченoмy voтi нaпp[яlмi пoсyвaння - вol.невi сra-
нoвищa тa нeпoмl'гlil пlдхoд1{ дo 1|ихl

_ дaти чoтl вкaзlвки щoдo oкoпyвaння;
_ пoстaвити чoтl 3aвдaння;

4g 405



- визнaчити зв'язoк з кoмallдиpoм кypeня (стpi; lеr1ькoi сoтнi) i  з
кo}.'a}rilиpaми сyсiд}l ix пpol.и ган кoви x засoбi B.

4З8.3 no,цm'Ф'' ,|oсmуnу чo.гa пoсувa€.гься у бoЙoвoмy лaлi стpi.
лeцькиx пiдвiддi.lliв.

Мiсце чoт.oвol.o - пpи }tапpямl{oмy polo aбo тaм, звi/tки Йoмy нaй.
кpaщe зopити зa вopогoМ,3a пoлeм бoto' зa кpилaми сyсitt iв. кеpyвal.и
чoтolo i втpимyвaти зв'язoк з кoмaн/lиpoм кypel lя (с.t.pi- lrсr1ькoi сoтtr i).

Ha нoвi стaнoвиЩa чoтa пеpeхoдиl.Ь рoяtv|и aбo lli.llolo чo'I.olo oll-
нoчаснo пiд пpикpи.гтя},r вol.нlo пiхor.и й аpтилеpii , збеpiгaюни гo-
тoвiсть зустpillyти вoгнем - не мeншe, нiх< ilвoх pоiв - гaнки вopoга i
}le тpal ячи спiвдiяння з iншими пpoти.I.aнкoвими засoбами.

Пpи пoявi .гaltкiв вopoгa чo.I.a' зa накaзoрt кoманllиpа, вi.llкpиBa€ пo
гoJIoBних тaнкaх нaпpy)кeниЙ зoсepед)кеlIиЙ вoГoнЬ iз вi, lutа. l l i  дo
5(Ю м. 3нищивurи t.o. l loвнi танки, пepel loситЬ вor.oнЬ t la iпшi l .aнки.

Biдбивrши пpoтиа.гaки тaнкiв, чoтa нeгaЙнo змiнtoс вoгневi стa.
нoвиlцa.

439. ПеpеО a,no'.o'o сгpiлeЦьких пiдвilutiлiв чoтa зoсrpeдхyсться
на pубех<i аr.аки (на кpиJlах aбo y пpoмiх<кax свoсi пiхo.ги), заЙмaloчи
нeпoмlгнl станoвищa.

B .raс атаки, як[щ]o нeмaс ,ганкiв вopoгa, чo.гa пi l lгpимyс атaку
пiхoги i тaнкiв, pазячи вol.нcвi зaсoби' дoвl.oт.pива.lt i  (деpсвнo-зем.ltя.
нi) вoгнeвi тoчки .I.a бyлyни в пoвнiЙ гoтoвoстi зyс.гpiнуr.и вoгl{e}l
тaнки i бpoнeaвт.a вopol.a. З пoявoto r.aнкiв i бpolteaвr чoIa псpeнoсить
вol.o l lь l la l lих.

Пo yлaлiЙ агаl l i  п iхoги чoгa нel .аЙнo с lpибкoм poями BисyBaсl .Ься
впеpед.

440. B чaс бolo y lлибиtti oбopoни вopol.a lа пpи йolo пepeслiдy-
ваннi ве.l lике 3начeння мас пoчин, винaхi, l ' l tивiсть i смi. ltивiсr.ь poЙoвих
i oбс:tуl..

Чotа, нe вi l lсr.аtoчи' пoсyвaсl.ься зi с.tpi l lсt1ькиr'r пittвi lut i . lrом, пi/ l-
гpимy|oчи вoгнем Йol.o пoсyвal lttя, i  зaбезпсчy €  пеpсl l  trеспoдiвaними
наскoками iз засiдoк lанкiв i бpoнеaв.l вopol.а.

44l .  3aвдalrня чo1 и в насlупi  нa.oсeJl lo (насe; leниЙ пyнкr) t .a в
атаtri на шei:

- нищeння танкiв, вкoпаl lих y зeмл|o, Й пpoтиal.акyloчих танкiв
вopoга:

_ нищeння вoгнrвих засoбiв y дoвгo[ tp]ива.l lих (/lеpевtlo-зeмляних)
вoгнеl}их loчкaх, бyltиttкаx, J|Ьoхаx i iнших спopyдaх.

Пpи бolo вну.гpi oсс. l l i  - poi, за poзпopяд)кснняN' чo.loвol o, пеpeпil l-
пopяJlкol]ylol.ься кoМаll/ lиpaм сIpi. ltеI1ькиx сotеtIь i чol.

442. Пpu наcmуni в лici нoту пpиJl i .r ltoсзься дo сгpi. ltеt lькoi сoгнi,
щo насl.упar в нaпpяМl / lop|l '  прoсlк' l .аJIяl]и}| l МoJIoднякy' l lе Мo)кyть
дiяги lанки i  бpoнеaвrа Bopol.a.

ЧotoвиЙ пoсува € гЬся пpи сor.еннiм стpiлer1ькoi сol  н i .

БoЙoвиЙ лаl l чoти, щo нaстyпa €  в . l l iс i ,  пoвиtreн пpикpити свoiм
вoгнeрt пiхory пеpе/l t|еспoдiвaними нaпal la},tи тaнкiв з якoto.нeбyДь
нaпpяр'y i пepед ix вкликaнням y бoЙoвий лaд стpiлeцЬкoi сoтнi.

Kepyвaння чoтolo в "lriсi утpy;lнeнe з yвaги нa oбмe)кeниЙ виднoк-
pyl . .  Tим. lo poЙoвi пpоги1анкoвиx кpiс iв ioбслyги пoвиннi бу. lи t .o-
.гoвi сaмoс.l.iйtro дiяти в бoргьбi 3 l.aнкaми i бpoнeaвтaми Bopoгa.

Ц3. B нacmуni нiччto - чoгy пpиДiлюоrься стpi"llецьк[i]и сoтнi, щo
нaсТyпa€ y танкoнебeзпечнoмy нaпpямi (вздoвхс дopoги, яpy' узrliсся,
пo пpосiкaх, г!UIявинaх, вy.ltиl1i, чepез чaгapник i мoлoдняк).

Чo.t.oвии пoсyвagгься пpи сoтенlriм стpiлеЦькoi сoтlli. мaloяи пpи
сoбi oдин piЙ пртитaнкoвих кpiсiв. Hiччю вoгoнь iз пpoтиr.aнкoвих
кpiсiв вeлeться зДeбi.llьшa пpи ruтyннiм oсвir.лettнi гepeнy, дJrя .гoгo

uoгi пpиДiлюсI.Ься oдl{oгo-двoх бiЙцiв зi свiruяrIими paкe.I.aРtи.
B деяких випадках чoтa },to)кe заBиlIнa зaЙнятIl вoгневi с,I.aнoвищa

нa pубея<i aтаки тa пiдl.oтyвати вor.oнЬ в oднotttу-двoх нaпpямaх пpaв-
дoпoдiбtloгo пoсyвaння raнкiв вoргa (вздoвж дoрги, пpoсiки' видo-
лиlIка, чepез пepехoди y lll.гyчt|их перrшкoltaх).

3. Чoта пpoтитa}Iкoвих кplсlв
B oбopotli

444. 3аaОaння чomu в oбopoнi - пpи спiвлiяннi з iнrшими пpo-
тивoIаt|кoвиМи засoбaми oбopoни _ l le дoпyсги.r.и гaнкiв tsopol.а дo
пepеllнЬol.o кpаlo з як<lгo-нeбуДь l|aпpямy, а пpи пpopиBi _ знищити iх'

Чoга вxoдиrь y 3al.aJlЬl{у сис.rе},ty пpolи]at|кotsoi oбopoни i olrеp-
жye вiл кoмандиpa куpеня завдання, смугy oбс.rpi l ly io/tин-/tвa j lo/lаI.
кoвl нaпpяМи.

3opeння - кpyгoвe. Boгневi с1aнoвища пoвиtlt l i  запeвl lЮвa.l.и кpy-
гoвиЙ oбсr.pi.lt.

445. oлepжaвцjи зaвдаt|ня, чoloвиЙ 3oбoв'язаtlиЙ:
- визнaчи.l.и зopення y пoданiЙ Йoмy смузi oбстpiлу l.а визнaчи,l.и

чеpl.oвии (сЛyжбoBиЙ) piЙ:
_ y]oчt lи lи спiв l l iянr lя в чot i ,  yс la l losи]и 3oposиt{ зв'язoк з i l l .

цIиMи пpolиIанкoвими засoбами i кoмаltДиpaми сrpiлet1ьких пiдвi lt.
дiлiв, в paЙoнi яких пpимiЩyет.ься нolа;

-  пoсl .aBиlи чol l  заBl lаt lня;
_ optaнiзувaги кoпaння, мaскyваt l l . lя ioб: laднання oсl loвних ipe.

зеpвtlих вoгнсвиx сlaнoвищ i свot.o зiptltrt.o (спoсlеpeжttol.o) пyнкгyl
-  виIoloвиlи l l tк| l l  чolи y, lвoх пPимlpникaх l  o/ lин з l{иx пo/ la lи

кoмaн/tиpoвi куpеня (пittвiддi. lty, дo якOto чola пpи/l iлена)l
-  пpoвipиlи oкoпyвaння poiв i  ix lo loвiсtь весrи бiЙ.
446. lnя вidбummя лimахiв t}opor.a пpизнaчy€1 Ься piЙ, шo заЙмаe

вoгнrвe сганoвищe y l. l lибинi oбopoни.
44.7 , 3i зaкiнчeнням poбi г кoлo oбладнaння вoгнeвих с1 aнoвищ, a

т.aкoх( нa чaс aplилеpiЙськolо oбсlpi. l ty aбo нaпа.Цy JIelyнс.lвa - oб-
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слyгy з кPiсaми вiдвoдитЬся в yкPит.Iя, щiлиt{и, цtatlцi' пеpeкpит"I.я; в
кoxнo}ly рю 3.шишaеться чеpl.oвиЙ бo€цЬ-зopеllь.

448. 3 
''o.цm,.olo 

нacmуп! ьoPoaa oбслуги t{епoмiтHo i tшвидкo
зafiмaютЬ сBoi вoгнeBi стaнoвища нa криJlаx с.гpiлeЦькиx пiдвiддiлiв.

Пpи пoявi танкiв вopoгa нoтa зyс.гpiva€ iх зoсepeджeним вoгнeм iз
вiддаlli 5(Ю м' Koли r.aнки пербoploюr.ь пepeцtкoди' вoгottь ,loвo.
диться дo наивищoi }raпpyги.

Пpи прpивi пеPeднЬol.o кpaю oбоpoни тaнкaми вopoгa _ чoтa ни.
щить iх зосepeджel{им вol.}reрr.

Ц9. Чona tryu oбopoнi oсe!|i ('|аселe,|нoаo nунх'mу) afu лicу nie
pоями.

450. Пpu oбopoнi xjrrlo рi тpебa пiДlягaги ближче дo пepедньolo
кpaю oборни.

Якщo не пеpвеJlеl{o пiдl.oloви 3авиднаt вol.oнЬ iз пpoтитaнкoвиx
кpiсiв вeсти Jlиltlе пpи tu'гyннiм oсвil.llенlli i вiдкpивaги l,lotэ 3a нaкa.
зoм (сигнaлoм) кoмaндиpа.

45|. Пpu oбopolti piкu всi poT voги пpимiщyвa.ги б.пижчe дo фpегa,
щoб не дoпyс.r.ити вихolly r.aнкiв вopol a llа бepel .

4. Чoта пpoтrrтвrrкoвих кpiсiв у мapшri
i зyстpi.rнoмy бою

452. Завдaнllя чoги пi/l чaс мaрrrjy _ вiдбити llaпa/l lанкiв iбpо.
нeaв.l вopot.a нa кoJtoнy сrpi l lettькoТ сolнi (кypeня).

Пеpe/l пoчагкoM Маpшy чoloвиl{ o/lеpx(yе 3ав,laння, в якoмy, кpiм
спi.l lьниx дпя всiх кoмандиpiв вi/toмoсrей, пo/lа € lЬся:

- лaнi пpo tанки i бpoнeавta вopotal
- нaпPям мapшyly i мiсrtr чoTи tt кO,loнi. laнкoнебезпeннi pyeюлсi;
-  зaвдання чoги пo вiдби-гr i  а laки lat lк iв i  бpoнraыl.вopolа нa

кo.,lo}ry пpи ii перхo/ti .rеpeз laltкoнефзпеннi pyбeл<i:
- opl анiзattiя прo r и.l aнкoвor o зoрснltя в кo,loнl;
- сиl l lа.IIи пpo.lиtaнкoвoi i пpolипoвrtpянoi oбopoниl
- нaпpям дiЙ l iаtuиx IaнкlB.
453. oлepжaвши зaвдaння чoIoвиЙ ltaмivyс п.l lян ,t iЙ чorи пi l l  час

мapЩy' сlaвитЬ чorl 3aвJlaння l opt аl{lзyе:
- зopеttt|Я зa lеpеl{oм в yкaзaних чol l }lапpямаx:
- зopення зa сигнaJlaм]. i , щo iх пеpеjlаlolЬ 3веpхники iстiЙкlt, якi

зllaхo,lя r Ься у poзвiлyва.ltt'}rих i забeзпечyвaJIЬt|tlх пiJtвi,Utillax:
- 3tt 'язoк l  спiB, l lянl iя |]1|ylp l  чolи lа з i ] lшими пpolиBolа}tкoBиl"tи

засoбaми в кo' lol l t .
454. Пiдчас маpцly чoly мo)кl|a пpиit i . ' lиIи дo маpll loвo]o зaбезпe-

чення абo вoнa мo)ке пoсyвalися в кo.l loнi roJloв}|их сиJI' Be/lyчи пoс.
l iЙнe кpyloвe зopel|ня 3a rePенoм iсигна- l laми lа бyлyни в пoсl i i tн iЙ
Ioloвoсl i  зyсlp iнyIи l|oI}|ем lанки Й бpoнeавta вopo|a.
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сoтенниfi (кoмaндиp сoтнi)

ЧoтoBии

PonoBиR

3oрuь (спoстepiгaн)

3в'язкoвиЙ

Hацiляч

Пoмiчllик наrliлячa

Cшafiпеp

Aвтoматчик

ltoGipшнfi сщiлеtь

Cтpiлеuь

Пiднoсець

ЗapядннЙ

Cалсp

Хемiк

Кoшюх

Biзllик

Гpaнaтoмет lta двoкo.llцi

Кулеметниfi pin шa
пlдвoдl

Kyлеметниfi
в'юк

ЧoтoвиЙ знaxoдить'cя пpl| кoмaндиpi стpiлецькoгo кypеня' кoмaн-
дal{тoвi мaprцoвoгo зaфзпeченt{я aбo пpи oдt{it{ з рiв свoсi voти.

Пpи пoявi тaнкiв вopoгa чoтa Poзгopтa€ться спеPcдy сBo€i пiхoти
aбo бrзпoсеprднЬo з кoлoн}l' в зaлсх<нoстi вiд oбстaвин.

455.3 no,лmхoм зуcmpil'|o.o бoto -дii чoти тi сaмi, щo l-l y нaс-
тyпi; oсoбливo вa)t(ливe забeзпeчeння вiдкpитиx кpил с.гpiлeЦькиx
пiдвiддiлiв пeprд тaнкoвими rraпaдaмll вopoгa.

ДoДAтoK
6. Уиoвнi знaки для oзнaчyвaння
tl8 мдпaх' пJlянaх' сxемaх i т. п.
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.*1 Bаlтra:tния

\Ё-...t (амУнЦiйниn)

1 пpопfгatlкoвиfi xpiс

+ Baxкиfiкyлeмrт

A Bсликoкалi6еpния
J. кyлeмeт

t Pучнип кyлемет

v 50.ммгpalaтoмет

l ,

.у. l20.мм гoанаmмет

ф Mалoкaлiбеpна
A пpoтитiш|кoв:l r.apмата

. l. 
76.мм гаpмaтaпoлкoвoi

i aPтилеplt

ф ff##l""'.дивiзifiшoi

Cтpi.пецьхиЙ piЙ y пaстyпi
рзстpiльнoю (PoЙ aвтoмaт-
никiв з дoданням -с)

Cцiлецькин рifi y нaступi
(с - Piи автoмaтникiв)

Cтpiлеlщкa voтa в нaсryпi

CтpiлеЦькa нoтa в
poзс.tPiльнifi

Чoта aвтoматшикiв y
l|aстyпl

Кyлеметнa voтa в настyпi

Cтpiлецькa сoпtя в r|aстyпl
(сoтшя автoматllикiв - a)

Чoта пpoтитartкoвих кpiсiв

Coтня пртrrгаllкoвих
кplсlB

Чoтa fl).мм гpанeтoметiв

Чoта E2.мм гpaшатoметiв

Чolа l20-мм гpаltаroметiв

Бaтaря (сoгrlя) l20.мм
гp:illатoметlв

о Tшлс rrегкиfi

Ф Taнксepеднifi

о Taшкважxиfi

о
/е тaнки в 6ofioвому лалi

\./

t
П PoзмilцeПнячoти нaмiсцi

д
L| Pвнiщення сoпti ша мiсцi

-+ Cтpiлсuькия pifi в
мapшl

o+ :$fli]*"*" пixoтна

oР
Q'

er
P
P

+l Маpшoвaкoлorra
кlшl|oти

-ф }li3Жж:fl';
тТ.1) 

Мoтopизoваша

+l+ltll{+ *fri'#ff''.
)aд 

lцляхoм

Бpoнепoiзд
т'-Eг

ftJ Пapaшryпraвисaдкa
V

\-,
\/ Мiсrrе пaрlшyтнoi

il висадки

A
lП 3епiтнa гаPмaтa мaпoгo

^ 

xалiбpy

Ф

Ф

o
O

!

Poз'iзд (poзвiдyвaльнa
кiннoтltа стежкa)

Poзвiдyвальнa стrлtкa
бpoшетшlкoвих вifiськ

Poзвiдyвальна гpупa
бpoнетaякoвих вifiськ

Штаб пoлку

Штaб кyрня
(ливiзioнy)

3енiтниfi кулемеr.

Кoнплектlrа зешiтlIa
кулеметl|а yстalroвкa

Cтiякa пoвiтpянo].o зopеI{ltя

CтiЛкa пoвiтpянoгo зв'лзкy

Pадioстанцiя

Tслсфoннa сташuiя
(iшлyктopшa)

ПoпкoвиЙ пуl lкг
бoRoвot.o зaсoблеllltя
(пoстaчaltltя)

D.-
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А

Ь

фyпa валtких кулемeтiв

76-мм батaря tra
вoгl|евoмy стalloв]|щl
(iнurиx кaлiбpiв - з
вiдпoвiдllим зltаxoм)

Haмiчеllе aбo рзеpвшe
вoгl|евс стшIoвище 76-мм
6атaрi

Cгptllеllькиfi pifi в oбopoltl

PiЙ aвтoмaтчикiв в oбopolli
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Кypiнниn пyнкт бottвoгo
засoблеtlня

КypiнниЙ лiкaрький
пy1|кт

Coтснниfi пyнкт
бoЙoвoгo засoбленшя

Пщкт сшiтapнoгo
тpilrспopry

Мaяк

.(opoгoвкaз

Cтеxкa

Pегyляцiиltа стiRкa

Pакетнa стiЙка

oкpiп нopмальнoгo
пеPекPoк)

Kyлеметше гшiзлo

oманшиЙ (фaпьшивии)
oкlп

Pезepвllиfi (зшraсl1ии)
oкlп

3ipllиR (спoсrержllиЙ)
пy]tк-г зl сxoвищем

Pезсpвllиfi 3ipшиn пy.rкт

Cхoвшще

Щiлиllа

lloвгoтpивалa BoгItсBа
.гoчкa (IIBT)

[eрвнo.земляшa вoгневa
тoчкa (.Ц3BT)

Koмaндниfi пункт
кoмaltдиpa пo,Iкy

Пoтpifilli аpoтяlIi
зilгopoдx(rння

Малoпoмiтнi
псPсцlкoди

Перxiл нeрз
зapa'(ениR вiДтишoк

BiдгaзllиЙ (дeгaз.)
пyl{кт

Д'имoва заслoшa (Hll3 -
lleшкiд.llивa, lII,3 - iдка,
ГA3 - атш<а xвилями),
зpoблеlla вopoгoм 1la
oзн.rеlloмy pyбсxi

Пртигaтrе сxoрнише

Paиoш' щo Йoto
заfi маютЬ стpi.,lеl lЬк i
чaстиllи

PaЙolt, Iraмiчеl]иfi для
заи]|ят.rя абo зaЙl1ятиЙ
тимчaсoвo стlJIеllЬ.
кими чaстиl|ами

Фpollr (сlаlloвища),
3itЙI|яr и',l вi,|ськaми
дo oз||aЧе|lol.o чaсy

фolll (сгаltoвища),
llамiчеllиfi лJIя за,l.
||ятlя вi,|сЬкаМи абo
3аЙ|lя,г]ifi гимЧасo8o

Cтpi пellька сor ltя в
oбopotti

Cтpiпеllька сoгllя в
llасгyпi (бoЙoBиЙ J|а,l)

Haпpям ||ас|yпy з. l
||а|\азottt кoмaIUl]|pа

Hапpяlt I o'|o]rl|ot o
yJlарy зir llаказojti
кontal|лшpa

ДifiсниЙ (фaктич.
llriЙ) llirлpям нaстyпy
стPiлецькиx вiЙськ

Biлстyп вiЙськ iз
зaйнятoгo pyбе'(y

Biлступ вiЙськ пo
невдaчшifi aтaцi на
вl|хlдвe пoлo)|(e}|llя

Лiнiя рзмеlсуванltя
(меxa)

БoЙoвиЙ ttапpям
таl lкtв

Бofioвi завдalttlя
стptлeцькol сoгIll
(uoти' рю)

HапoрушllиЙ заr аpад.
xyIoчии вol.ortЬ (вot.
l]евa запopa с.I аJla)

3oсерлжеttllя вol llю

Bol'ollь lla зlrище|tIrя

Biдпoвiдl lи,l I lапряtt|
l}o1 tllo (t.iеxI tt.,ц-
пoвiдlloi смyl.и)

Jloдaгкoвиlt Ilaпpям
Bot |iю (межi
дo,lа l кoBo1 o сек гпpа)

Biltr.иlloк заpаже||||я

деl азаlliи|]i (вiltl азlti)
пUllto/lи

3l lищеl lиЙ мiс l

Hеспpав llеllиl|
в|,l l иl|oк Jlopol и

ЗtlшщеltиЙ вi,l.l шtloк
,,lopol ш
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//x//P (vислo в кoлi вкaзуе

кiлькiсть Pядiв)
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стaттi стop.
249.252 |2з
25з.289 |24
29o.з|з l4l
3l4.зl9 l53
з2o-з2з t55
з2+3з8 |57
339-3s0 162

БoЙoBиЙ
пPAвилЬHик

пlxoти
xl||. cтPlлEцЬKA оoтHя
xlv. кyлЕMЕтHA сoтHя

киlв 1944 лЬвlв

3 рсiЙськoгo видaння ..БoЕBoи yстAв пЕxoты.,
Moсквa, l943 p.' a.,Kyлeметнa сoт}rя'' з Bидaння

пpoектy 19Ф p. - пеpeклaв д.м.Б.

xIlI. сTPIлЕцькA сoтItя

1.3aгaльне пoлo]кення

456. Cmpiлець'сt co'n'.л - це mtl,сmaчнuf, niОoiЙОiл, cnpoмoлснuil
caлсocmiilнo oupiuушпu pл0 Фtoouх uefoнь niхollnu.

Coтню звичafiнo пiдти}ryeтЬся вoп{eвимl| зaсoбaми, щo € B poзпo.
pядxеннi кoмa}|дllpа кyprHя и пoлкy. IR мoxщь бyти пpилiленi вaжкi
кyлемети' гPaнaтoмети' пртитaнкoвi кpiси' 45.мм i 76-t'tu t.apмa.гш' a
m Й бaт[alplеlя (сoтня) дивiзiЙнoi apтилеpii.

457. B yсix випaдкax бofloвиx дiи сoтня пoвl|ннa мaти зaбезпeчен.
llя та пpoвадити рзвiлyвaння вopoга и теpeнy.

458. Пера викot{а]|}rям бoЙoвoгo зaвдaння сoтеннии зoбoв'язaнии
щобити 0oиoвии poзпoдiл сoтнi, в якolr{y B пеptlly чеpгy видiлити:

- сoте}tниx зopцiв (3a пoлем бoю, 3a yltoвними знaкaми i сигнa-
лами кypiннoгot зir чoтaми' сyсiДaми, 3a тиЛoм i пoвiтpям);

_ пiдвiддiли дЛя пPoтl|пoвiтpянoi Фоpoни'
Kpiм uьolю, сoreнниR зoбoв'язaнии пеpeBoдити пiд кiнеl(Ь дня (aбo

пiд чaс бoю - lвl залеxнoстi вiд yмoвин) первipкy нaяBнoсl.и:
- oсoфвotю стaнy сoтнi;
- збpoi i бoепpипaсiв;
- iн.ЦивiлyaлЬнl,|x сaнilаpниx i пpoтихемiчних засoбiв oxopo]iи ra

Blдl'aзyBанl{я;
- непopyцtнol o хapчoBol.o зilпасy (3itJliзHoгo xаpчoвol.o паЙкa);
- 3yx(ивilЛьl{olo зaпaсy xapчlB l Boдl,t.

35l.з54
3s5-361
t62-ж5

366-370

371.-385
3{t6-399

400-406
ф1.4|.l
4ltt-430

43|.4з4

4з5.44з
44+451

452-445

175
t79

l6E
169
l7l

185
ItiT
192

t9'I

199
2о3

t't3

205

201

3 лpyкapнi
Укpaihcькo.i Пoвстeн.юI фмij

415



459. Coтeнниll зoбoв'язaниЙ слiдкyвaти зa тим, щoб дo слyxби
пpизнaчyвaти сyвopo неoбxiднy кiлькiсть людeЙ i щoб oсoбoвии стaн
сoтнi зaвжди бyв бaдьopиЙ. opгaнiзaцiя вiДпoнинкy _ oдин з вa)(.
ливих oфв'язкiв сoтeннoгo.

Пpи великиx Bтpaтax y poях i чoтaх сoтelrниЙ, зa дoзвoлoм кypiн.
I|oгo, пoBинrI{ злити мaЛoчиселЬнi poi aФ чoтt{; ollнaчe, нiякi втpar.и
не пoвиннi зaстaвити сoтltЮ пpипинtlти викoнyвaння боi|oвoгo зaвJlaн.
ня навiть тoдi, якщo в сoтнi зlUtиlIIилoсЬ лишe дeкi.ltькa бiЙцiв.

4б0. CoтенниЙ пiдтpимyr зв'язoк i кepyе пЦвiltдi.llами, пepeдаloчи
poзпopяд)кerrня чepeз пiшиx зв'язкoвиx i сигнaлaми (пoкaзники, pix<-
ки' сигнaлЬнi лixтapi, свiчки, paкeти' poзпiзнaвaльнi пoлoтнa, кoJrЬo.
рвi дими, свистoк для пpипинення вoгню).

46|. D'ля зв'язкy з летyнстBol'l i для свoечaснoгo визнaченнЯ дo-
сягнeнoгo пoлo)l(е}It{я сoтeнниЙ пoдae чoтoвиtЧ кличнии сигнaЛ
BЛaс}|их лiтaкiв нa дaнии дc}rь i дar вкaзiвки пр спoсiб визнaчyBaння
(poзпiзнaвaльнi пoлoтнa, кoльopoвi лими), згiднo з poзпopяджeнням
кyplннoгo.

Пo кличнoмy сигнaлi лiтaкa сoтeнниfi нaкaзy€ poзгopHyти свoe
poзпiзнaвaльнe пoлoтнo в мiсцi, нe пoмiтнiм для нaзeмнot.o зopення
вopoгa' i дoпильнyвaти, щoб те сaме Bикoнaли чoти. Пo кJlичHo}ry
сигltaлi лiтaкa ,,зpoту|4io', - poзпiзнавaльнi пoлoт.на -гpебa нeгaйнo
стягнyти.

462. Чomу comеннaх (50.мм) zpанamoме,njo y бiльшoсr i випaдкiв,
oсoбливo пiд чaс нaстyпyl викoPисroвуeться як нeпoдi.llьнy вoгl{евy
oдиl{иtlЮ.

Bикopистoвyвaння грaнa.гoмет.iв poя}rи дoпyскa€тЬся в oбopoнi i
для виpiruення спetliяльних зtlBдaнЬ (кoнoвиЙ гpaнaтo}reтl ме.гoдичниЙ
oбстpiл визнaчeнoгo pyфжy).

463. Чoта сoтен]rих гpанaтoмeтiв Дiе y бoЙoвoмy лaдi стpi.llеr(ькoi
сoтнi з мaскoвaних абo пiвзaкpитих стaнoвищ. Гpaнaтoмeти poзмi-
щy€тЬся на кpилаx aбo зa poзстpiльними стpi.llеt1ькиx пiдвilцi.lliв (нe
ближче 30 м вiд них) i мoxyть пpoвaдити вoгoнЬ з.пoзa хpебтiв пitt-
внщeнь' зaбyДyвaнь' нaсипiв, з днa виpв, глибoкиx poвiв, яpiв i т.п.

464. CoтенниЙ opгaнiзye пyнкт бoйoвoгo пoстачaння сoтнi. пpи.
}liщyючи иoгo в зaЛex(нoстi вiд тeprнy як[otмoгa б.llихtче Дo пepeДнiх
чoт (не дaлi, як 500 м). Kpiм ttьoгo, пpи oбopoнi неoбхiднo poбити зa.
пaс бoепpипaсЬ в oкoпax. Koмaндallтoм пyl{ктy бoЙoвoгo пoсгачaння
сoтнi с бyннyжниЙ сoтнi.

465. Пepшy дoпo}roгy вa)ккopaненим бifiltям Дatolь санir.apи i
сaнiтapниЙ iнстpyктop сoтнi, якi вiднoсят.ь paнr}rиx в yкpи.гrя. .[a"rlь.
шy eвaкyaцilo paне}|иx i хвopиx пеPсвoдять нoси.llьнi лaнки пyнкгiв
сaнiтapнoгo тpaнспopтy aбo кypiннoгo .ltiкарькoгo пyl|к-гy здебiльцra
вl{oчl.

2. Cтplпецькt ссltlя
в нaступaJlьrro}rу бoк)

466. Сoтня }rox(е нaстyпaти цrиpинoЮ фpoнтy дo 350 м.
46.|. Пi0 .цc xaPцу зблuхеltllл oснoвнe 3aBдaння сoтнi - непo.

мiтнo' фз втрaгl пpaвилЬtto втpимyЮчи напPямl цIBидкo виЙти нa ви-
хiдне пoлolкеlll{я дo }|aстyпy' вкaзaне кypiнним.

PoзчлeнoвaниЙ лaд сотнi пoвинrн зaбезпенyвaти нaЙмeнцri втpaти'
a пpи зyдapi з вopoгoм - дyжe швидкe встyплeння y бifi. Пpи нaяв.
нoстi нeпoмiтниx пiдстyпiв сoтня бeз пoтpeби He poзl.opl.a€ться i, як
лицle мoжнa, дa.lti пoсyвarться в кoлoнi.

. 468. Hа ouхiЙнoму пoлoлсенlli 0o нaсmуnу сoтня opгaнiзoвyr во.
гoнь, гoтy€тЬся вiдбити тaнки и ле.гyнстBo'гa oкoпy€тЬся] сoт.eнния,
oдеp)кaвцrи зaвдaн}tя вiд кypiннoгo, пpoв[a lдитЬ /loдaгкoвe oсoбистe
poзвiltування спiльнo з чo.I.lcвими ll кoма]iдиpaми дoпoмiя<ниx зaсобiв,
щoб дo пoчагкy нaстyпy мaги вiдoмoстi пpo вopoгa i .lеpeн, пo якoмy
сoтня ма€ нaстyпaги.

469. Пo закiнчeнlli poзвiдyвання сo.teнниЙ видa€ Haкaз, yкaзyЮчl,t в
тepeнi нaпpяlrt пoсyвaн}rя ,l:lя кoжнoi чoги. нaЙближчi тa нaс.гyпнi
зaвдaнrlя, вoгневi pyбeлсi, заxoди щo,to вiдСrитrя r.aнкiв i .lle.гyнсrвa
вopol.a| нaпpя}r свol.o пoсyвaн}Iя.

470. CoтeнниЙ, opl.aнiзyloни спiвдiяння в r.eрнi, вкaзy€:
- чo.гoвиМ _ зaвдaння пo pyбeл<ах i спoсiб iх викoнalrня; спoсiб

сyпpoвoджrl l}tя чo.г вoГнeМ apтилepll . гpaнaгo}tегlв l вaжкиx кyJleмe.
тiв; opгaнiзaцilo пpoтивoпoвiтpяltoi oбopoниl I aнкoнeбcзпечнl нaпpяМи
та зaсoби прикриття нaстyпaJrьних чo1 пеpeд .tанкoвимt{ пpo.гиa.ta.
кaми; спoсiб пepеходy чoт з oднolю pyбexy нa дpyгиЙ: зaвJlaння чot'y
пpo l итaнкoвiи oбopoнi;

- apти.ltepi i  - rt iлi '  шo Тх r.pеба пpиIlylIIиIи la знищиlи; зaв/Ial lня
пpи пpикpиванlt i  сorнi пePе,l пpotиаlaкa}'и вopolа: сиl l lа.I lи вi, lкриr lя'
пеpeнoсy la пpипинrння вol нIo;

- вa)кким кyJlемe.гaм' lpанaloмeгaм' пpolиlанкotrим кplсаl ' l  l  пpи.

дlJle}|им rapмa1ам - iх мiсllе в бoйoвoмy JlаJtl, ]torнeвi зaвjlaння в зa-
Jte)кнoсtt вiд пpoсyвання сolнi, спoсtб пepeхo,ly нa l loвl вotнeвl сra.
lIoвищa.

47 l .  Baжкi кyJ leмеlи, lpанаlомеlи, Iapмalи | пpolи|aнкoв| кplс l{
poзoсepеJl)кylolЬся вцIиp i вt;tиб la пoсyвalolЬся у боЙoвoмy ,IaJl l
сol.нi вl, l  pyбс)кy лo pубeжyl |аpмаlи l пpoIиIанкot}l кpiси - нa taн.
кoнебезпе[н!1|их Haпpямаx, lorоBl неl aЙ}ro пiдlpимal}r вo1 l lе!.{ пpoсy-
вaння сolнi  i  в i/rбиlи пpоrиataки вopora. Baжкl кyлeмеlи, пpolиrан.
кoвi кpiси i{ r apмaги заямa|olь вol llевi сraнoвищa спepедy' B пpoмi)к.
кaх пoмiл< стpiлeI1ькими чoгalv|и i на кpи:laх.

3i сotl lеto пoсyвa € l  Ься пеpе/l l l iЙ 3opeltЬ аplиl lеpi i ,  щo пi/t lpимye
сorн|o. в l l |  пoви}tеl| мatи пoсl lЙниJi  3в'язoк з| сoreнним.
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472. Hacmуп пoчинa€тЬся lla 3llaк сo.гeннoгo oдlloчасl{иM piшyним
скoкotrl сoтнl 8пеpед.

B Дaльшoмy сoтня пoвиннa нaстyпaти вiд oднoгo вoгневoгo pyбе.
)кy llo дpyгol o' пeprсyвaloчися пoслlдoвнo чol.аMи'

Пiд чaс пoсуванllя oДtloi з чoт чo.ги, щo заJlицjalo1.Ься нa мiсцi, a
'гaкo)к yсi пpилiленi тa пi lтpимyвaльнi вoгневi зaсoби пoвиннi свoiм
Boгt|еIЧ спiвдiя.ги в yспiшнoмy пpoсyвaннi пеpeдньoт чoти.

Ha кoх<нoмy вoгневoмy pyбежi сoтня oкoпysться.
Пo вaжливиx цiлях, щo пеpешкoд)кaroть y пpoсyвaннi, сoт.eнllиЙ 30-

сePед)кy€ вoгo1lь бiльrцoi чaс.гиllи свoiх вoгневих i дoпoмitкних засoбiв.
413. У нacтупi сoтeнниЙ нeвтor',tнo зoPитЬ зtl вopoгo},r i негaЙнo згo.

лoцly€ куpiннoму пpo всi змiни в poзпoлoжel|lli вopoгa тa пpo всi нoвi
цiлi, щo пеprшкoджaloтЬ y пpoсyвaннi. Пpo oстaннi сoгенrrии пoвi,toм-
ля€ чepeз пеpeдt{Ьoгo apтилepil{ськoгo зopllя apтиrIеpiю, щo пiлrpимyo
сoт}|lo.

4.74. Сoтня пoBиннa нaс'гyпaти з пoвlloЮ нaпpyгoю свoiх си.lt, впеp.
.l.o пoсyвaloчись впepед, нaпoJreгЛивo пepебoproюни всi зустpivнi пе-
peцIкoди, вoгoнЬ, пpoтиa]аки.ганкiв i пiхoти вopot.а.

Якщo дoзвoляtoть oбстaвини Й oсoбJlивo геpен, сo1el l l{иЙ ltaмa-
гaстЬся oбxoпити вopoгa з кpилa абo ти.lly.

475. B чaс нaстyпy сol.eнltиl l  пoс.гiинo l.oly €гЬся дo aтaки, Be/lyчи
дoкJrа,цнe рзвiлування вopolа, пеpсЦlкoд i кpилoвих вol. l leвих .roчoк.

Biн викpивae нaЙсзIaбiшi мiсl lя в poзтaшувaннi вopor.a, щoб спpяt"ly-
вaти гyllи l.oJloBнии y/lap.

476. Coгelt l lиЙ пoвиl lеI l  вибparи pyбiж alaки як[o]мoгa б. l tижчc / lo
стaнoвищ вopot.a, щoб сo1 ня Мol.Jlа oдl lим скoкoрr вдcpтися /lo tIиx i

Щoб не зaзнaвaлa вгpar вi l l  вoгнto свoеi apти:lepi i  i  гpaнаloмсl iв, щo
пult.o l oв.пяloть aтакy.

47.l, Дo виxojly на pyбiж alaки сoгeнниЙ 3oбoв'язаltии:
- вкaзaги чoтoвим pубiж агaки, t l i . l t i  для ar.аки i напряM даJlьt l loгo

нaс]yпy всеpедиlt i  oбоpoни вopol.а:
- вказати пpидi.пeним i пiл.гpимyвaJlЬl lим засoбaм вol нeB| сlal|o.

вищa iспoсiб пiдтpимки сoтнi. кo.l lи soнa 3aЙМaтимe pyбitк arаки, пiд
чaс aгaки i бoto всeрлинi oбоpoни вopo]a, a .гaкo)к д.ltя вiдби,t tя
пpoгиагaк пlхoTи l 1.анкlв:

- дoпoвt|и l и бoепpипаси.
478. Coгня аlaкy €  oднoЧaсl|o в скла/l i  tt i . l toгo кypel lя 3а нaказoЬt

кyрittt toго aбo сolеннot o.
Якщo oJl t ta з чoг пpи спpияlJIи8их oбсlавинах yспiшl lo аtaкуt}aJla

вopot.a самoсriЙнo, сolенниJl пot]иl ieн вol нeм усiх засoбiв i смi. l lивoto
агaкoю pеl l lTи чoI нсtaЙt|o пi/ttpиrtarи дoсяl . t|e l|и] l  нoloro успiх. i
з l .oJloси.l и пpo l le куplннoмy.

479. Co.r.ня пol]иIIl|a срl i . l tиво й pitшyнe, викopисloву|oЧи пеpехo/lи lt
пepеulкoitaх, щo ix зpoби,Iи laнки абo аplиlrepiя, вдeptися y poзlа-

tшyt iаI lня вopoгa, l lищaчи l loro вor. l{eМ зб. l tизька'  багt lеr.oм (rдr.икoм) i
pyчниМи l .pанaтaми.

ПpoхoДи B l lpolяних заt.opol l)кенttях пepеxoдя.rЬ чolи poяt ' tи пiд
пpикpиI Iярr Bol нrвих зaсoбiв сoгrннoIo.

Пpи ttaявнoсl i l lвoх пpoх<l l t iв на сol l l lo -  Ipel lO чoгy i i  yс i  пpи.

дi;tetr i  l lo сolнi  вol  невi зaсoби poзпol l i . l I tor сolенt lиЙ tta r i  l lва пpoхo/Iи,
в заJ lе)кl loс, l  i  в i/ l  зaвдаttttя i  oбс l  aвин.

Якщo нa кo)кl ly сoIt l to зpoблениЙ J lишe oлин пpoхiД, сoIеl{нrtЙ ус.
Ial lottJIяr нept.oвiс,гь пеpeбoptoвaння пpoхo/ly чotами i  пpидi. l Iениltи
сol l l i  зaсoбaltи lа спoсiб пiд.t .pимки iх вot.rteм.

Пеpеl 'шкol lи, t te знищснi аplи. l tеpiеtс l  i  lа lIкаьt l l ,  votи пoвиннi пr:pе.
бoptoвatи сaЬroсI iЙttt l ,  i  / l ; rя Ioto сotснниЙ 3a3/la,Iе l  i l tь засoбltt<rс iх у
l lo,киt l i ,  сoкr lpи i  ма l  l t  (п l le r  iнки).

4t l0. ColеrrниЙ зoбoв'язattиi i  всJ l i / l  за сoI l|е|o, tцo B/ lсрJ lася I] poзla.
шyвalI l|я в()po| а, пiл lягнylи / lo l lе l  ва)кк| куJ lеt l tсги, пpи/l lJ le l l l  l .ap.
ма.ги, l  pаl|а l  oМс l  и i  пpol и[ r  ]анкoвi кpiси, щoб зaбезпечи l  и B l  p l lNtaI l l lя
3ахoпJ|ен()I.() с. l  а l lo|tиЩa пpи пpo l  иa I aках r aнкiв i  п iхor и Bopot a.

4t i l .  Якщo oJtt l iЙ з чot l le B/ iaj loся oпal lyвaги Bol . l |eви}rи loчкal , lи y
poзl  ашyвaнl| i  Bopor a, сot с lI l tиЙ с lаt jи l  Ь i t lш[им ] voI aм 3аB/lання l]/ lа-

риlи l la кpи. l to або 1иJ| l]o l .нсвим-loчкal , l .
482. Corня'  в/ lcpшися / lo сгаlto l}ищ l]opot.a lа opl .a l t iзyваBu,Iи 1]o.

toнь i  poзвi1lуваl lня, зoбoв'язаttа безyсtaннo i  смi; lивo пpoсyBагися
l]персJl ,  p iшyнo i  з t taпpyl .oro всiх сил пeрeбoproвalи oпip. oниЩytoни
3aЙtlя l|  сtaнoвищa вiд за. l tишкiв Bopot.а.

4tt3. .Ц. l lя yспiхy бoro всepединi oбopotr l ro i  сМyl и l}opot а сo]снниЙ
пo1}и неl{;

- збсpi l  a l  и бсзпpсpеl l t lе кеpyвal l l lя сo l  l |е|o, зopення зa кpиJlaрlи
сolнi  lа бyrи lotoвим вiдбиrи пPolиaгaки вopol.а;

_ I 'xBиl lкo пi/ l lяr.aIи впеpеl l  ус i  i r rшi вotttевi  засoби. щo i j  в Йoг0

Poзпopяl l)кеннi,  пpилi.пснi Й пi , l t lpимyвaнi,  i  тaк iх poзмiшyвalи, щoб
в() l l |ер| забезпечиlи дaJIЬшe пoсуванt|я чot r  в i/ lбиlи пDolиаtаки пi-
хo I l !  |  l  a l lкItt  B()pol a;

- с la l}иlи l lo/ la lкt l t t i  або ttoвi  заlt/ . lа lI l tя чola l t  t , t loпot ' t iл<tt l t l t  засo-
баt*l сtl l tti

484. Д:rя з l|ищеlIItя вotнсвих loЧoк Bopot.a, б i;tя яких чoI l t  пpoй-
шJlи'  а ' l lс  якi  пpoltoвжуlol l '  oпip, сoIенниЙ пpизl{ачyr сгpi . l Iсrtькi  pt l i .

Boгнища oпopy, щo пpoдoв)ку|otь бoporьбy, Сl . l lьoкyваlи Чaсlинo|o
сиJl  сol l I l  l  нищиlи спi . l lьними / l lями з pезеpвaМи кypеl{я | пo,Iкy,

4l i5.  Atаrt i  сусiлrr iх сolенЬ сole l ,ниЙ пol]инен / loпolt|аI a l l , l  t}ol  l le}t;
oj l l laчс, в i t t  пoвиltеtt  пa}t 'я lа lи, щo l laикPaщa / loпor|olа сyсi , tа lr  -  rtе
Йol o plttlyчс tloсувalll|я впepе,ll.

4t l6.  y l} l lпаJ lкaх, кoJlи насtуп псpсвo/lиtься з[a] унасrr<l ra l tк iв,
сoI l{я пoсyl}асться безпoсеpедньo зa IaнкаМи, не вi i1pивatovися вiд ttих'
p lBнoчaснo з l|иl t , tи вpиBa € -I .Ься, l lo сгаl|oвищ вopol.a i i tа. l I i  l l iс  в г iсttot ' ty
38'язку 3 lа l lкai l lи,  } lищaчи пiхo-гy Й Фс; ly l  и l io l  l |е8их зaсoбiв вopol a,

I
I
t
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Taнки, щo дiюгЬ paзoм з пlxolo]o, мa]olь зa свoс oснoвне зав,laння
нищити пiхoтy вopoгa i l le пoвинltt Biдpивarися вiд свoеi пtхotи бt;Iь-
rцe, нiж нa 200-400 м.

Якщo пiхoтa зaляrлa i нe пoсyвaerЬся зa laнкaми, ro кoрlaн/lиP
тaнкoвoi чaстини визl laчy €  часIинy тaнкlв / lJIя зl lищення вorневих
тoчoк' lцo пеPeшкoд)кaютЬ y пPoсувaннi нaшoi пiхoги впepеJl.

487, fl'ля зaбсзпeчeння дill тaнкiв сщi.llеl1ькa сoгl{я пoв14t{на при.
дytшyBaги свoi].| вoгнe}r i вoгнем пpидiлeних гapма.t пpolиlанкoвl зa-
сoби вoргa, poзвiдyва.ги Й pобити пpoхoди в мiнниx пoлях' пoмal atи
тaнкaм пepeбopювaти пpoтитaнкoвi пepeшкoДи i зaбагнeнi вiдlинки
теPeнy' боpoтися 3 вopoжимtl виl{ищyвaчaми т.aнкiв, цrвидкo зaкplп-
Лювaти pyбежi' зaхoплeнi тaнкaми. пPикPивa.ги пi l lвiз laнкaрr бo €-
пpmaсiв i пaльнoгo тa дoпortaгal.и пpи евaкyаtl iТ пoшкoджсllих l анкiв
з пoля бoю.

488. Якщo вopor пoчaв вiлстyп, сoтeнниЙ l{егаЙllo пepeсlliлyе Йol o.
нe дaЮчи Jloмy 3мoги вiлipвaтися, захoпJlloloчи абo нищaчи Йol o пo-
oдинoкi гpyпки. Пpo вiлстyп вopol.a i нaпpям йoгo вiлстyпу сo1енниЙ
негaЙнo згoJroшyr кypiннoмy i пoвiдoм-rlяе сyсiдiв.

Пepес.l l i l tyван}rя пPoвaдиIи 3 пoвнoro }raпpylolo си,l , lo повl lolo
знищell l|я вopol.а l пPипиllяти лиl l lе зa нaкаэoм 3верхt|ика.

4E9. Для пPискopeння пepeс.lI iДyвaншя - пpи спpияIJlивих yl l loви-
нaх (нaявнiсть непoмiтниx пiдxoдiв) - сor.е}rниЙ чaсlину пi,tвi lt i t i l l iв
Ф,иpaе в кoЛo}|и.

490. Для пpoтилii мoжЛивим yдapoм з кpилa пiд чaс пеpес"lriдy.
вaння сoTенl{ии пoвинен збеpiгaти в свoЙoмy poзпopядженнi vaсlиtly
вoгнeвиx i пpoтит.aнкoвих засoбiв, висла.t.и poзвiдyвaltня и oplal l i3y-
вaти зaбсзпечення свoiх кpи:l.

Baжкi кy;leмcl.и, гpанaгoмети, пpоги.rанкoвi кpiси l l  I apмаlи виси-
Лaeться впеprд 3 гoJroвниttlи пiдвi,lдi.llами зi зaв,lанням 3poбиtи Bol l|rвl
зaпoPи нa ЩЛяxaх вiдстyпy вoPoгa' зaпoдiяти Йoмy нal{бi.lrьшi вlpatи i
вiдбити пPoтиaтaки.

49|. У aanaЙxу неусniху a-Iаки сo.lня зaкpiпrlloеtься нa дoсяI l|e.
нoмy pyбежi.

CoтенllиЙ зoбoв'язаниЙ yпopядкyвa.lи сoгнlo i , нe чекatoчи /loпo-
мoги' влaсними зaсoбами пoв.t.opити a.гaкy' впеpIo дoбиваloчисЬ зltи-
щeння вopoгa l викoнaнl|я свoгo 3aв/laння.

3. Oсoбливogтi aтaки yкpiпленoгo pайo}rу
тa сиЛьllo уl(piпЛенoгo стaнoвtlшla

492. Дo сrpi. l leЦькoi сolнi - пpи alaцi yкpiп;leнolo pa,|oнy i си|lЬl lo
yкplпJ lенol .o с lанoBища - приJl lJ l lo € , rься 1армaIи, вa)ккi  кyJ lе l lе lи.

rpана'IoМelи, пpotиlaнкoвi крiси i  танки.
Cotенниl.l пеPell llас.r,yпoм oдеP)кye схeмy oбopoни вopot a, в якiЙ

пoвиннi бyrи пoДaнi вoгнeвi loчки l l  iнженepнi зaгopoдx(еl l l tя.
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У завдaннi д.llя сoт.tli кypiнниtl вкaзy€: де i скiлЬки бy.rle зpoблerro

дJIя сoтlli пpoxoдiв y пеpeцIкoдax i щo вoнa пoвиннa зpoби.ги свoiми
зaсoбaми.

Cor.eltttиЙ сгpiЛецькoi сol.нi пoвинeн дoклaднo вивчa.I.и I]аIIpямt,t
зpoблeних пpoxoлiв y пеPeшкoдax, Bивчaти стaнoвищa вoргa, мiсЦя
дoвГoтpивaлих t]ol.llевих loчoк (деpeв[н|o-земляних вoгнeBих .l.oнoк),

oкoпiв i сис.rемy вoгl{Io.
493. Бoltoвul| ла0 comнi скJlада€тЬся з l.pуп poзl.opo/lжcнЬ (лля poб-

леtI]rя пpoхoдiв y пeperшкoлax), ш.lypмoвих гpyп, Boг}lеt]oт гpупи (гap.
мaти, гpa}raтoме.Iи Й вaя<кi кy.llемеr.и) i poзсI.pilIьних сrpi.llецькиx чo-I..

Пiлгoтoвкy дo a.тaки цlтypмoвих гPyп, гPyпи poзгopoджcнняt вot.-
нeвoТ гpyпи i нoт пepeвoltить oсoбистo сoт.el|rrии зa вказiвкaми кoмaн-
диPa пoЛкy la пlд кepyвaнняlt, l  кypl}iнoгo.

494. Гpуnу poзzopoОлсеttь opгalriзyсться зi сaпepiв з нo)киllями дJIя
пepeгиllаlrl|я /rpoтy, 3 мlltoцlyкачaми, в пPo.гиеЛек.гp}lчllиx oдяt.ах i з
пiДpивни}r мarеpiялoм. B лoпoмoгy сaпеpaм пpидiJlloeгься бiЙцiв.

495. Пpизна[нleнltя Щmуpмoвo'i apуnu - aтaкa зaвчaсy poзвiдaних

дoвгoтpивaлих Boгнeвих т.oнoк (дepeв[н ]o-зeмляних вor.нсвих roнoк).
Cи;ly i скJlад цlтypмoвих гpyп yстaнoвля€ кoмaндир пoлкy.
3вичаЙниЙ скJta/l utтypмoвoi гpyпи: / lвa сr.piлеtlьк[i l  poi '  oди}|-/lвa

вaжкi кy.lteмelи, piЙ пpol и. laнкoвиx кpiсiв, чo.гa 50.мм l.pанaloмеr. iв,
oднa-/tвi ] aPмаг1{, piЙ сапеpiв з пiДpивними мaтеpiялaми, бaлl lанкaми з
бензинoto rа зi засoбами дJlя пePеrинaння l lpo-гy, двa.гpи t|апJlечl{и-
кoвi вor}IеFteги, oдllн./lва вa>ккi танки. Koмaндиpoм цlтypмoвoi гpyпи
пpизl|ачyоться чo1.oвo] o с гpi.rtеt1ькoT чoти'

496. Д'ля аlаки переднЬot'o кpato сo1rнниll '  oPl.анiзo4чtoни спiв.

дlяl l l lя '  вказyс в геpeнl: .
- зaвдaння l pyп Poзгopoджeнь I пpикpивaння iх вot.нем;
- 3aвдаl.|l{я цlтypмoвиx гPyп l пl,Iтpимкa lх вoгнем:
- 3aBдaння стPlJlеllЬких чoТ;
- зaвДaння 1.apмa1., гpaнaтo}lетiв, кyлемeтiв тa iнцlиx вoгневих

зaсoбiв - дo пoчаrкy ат.аки, пiд чaс пеpeбopюваllня сoгнelo пepeшкoд
пеpeд пеpеl lнiм кpaем, в чaс а.Iaки пеpедt|Ьol.o кParo.ra в sас бoю y
l либинi;

_ сигl|aJt lUrя 3в'язкy i кepyвaшня.
491 . Дaьttltl }|aкaз, сo.reннии rтpoвiplo€ гoгoвiсть сoгrIi дo аta(и.
498. Koмандиp urгypмoвoi lpyпи oдepжyс вiД сoгcннol.o зaвдання i

вка3lвки:
_ пpo вихiДне стaнoвище цJ].ypмoBoт гpyпи i чaс Йoгo заЙl{я-г,I.я;
- пpo спpoби i час aтаки Iloвl.oтpиваЛ],lx (деpeв[нlo-земляних) вol-

t leвиx Ioчoкi кoгpi  з ]их Ioчoк iкor.pi  шalrrt i  бyДyrь пpидyшeнi,  зни-

щeнi Й oс;riпltенi гa в якиi, l  чaс;
- пpo силy Й зaсoби, пpи/tiзteнi rштypмoвiЙ гpyпi л;lя ar.aки i пiд.

pиBy /loвlolpl,tBаJlих (деpев[н]o-зeмляних) вol.невих roчoк;
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- xгo, як i кoли бyлe пpикpивaги цlгypмoвy l.pyпy пеpe/l пpo.
гиа.гaкaМи.

499. Koмaндиp lll'гypмoвoi l.pупи yстанoвляе пpoсri сиt.наJ||' lLJ|я
зв'язкy всеpеДинi грyпи тa з дoпoмiх<ними зaсoбами.

500. Кoмaндиp штypмoвoi l .pyпи видас накaз y repеlI i .га вкaзyс:
_ якa l.аpма.t.а абo пpoтит.аtlкoвиЙ кpiс пo якoмy зipllомy (спoсle-

рхнoмy) oтвopi Дoвl.oтpивaлoi (деpев[н ]o-зe},tляlroi) вoI.невoТ l oчки
бyпe пpoвatrити вol oнЬ;

- в якoмy пoрядку бyлe первottитися aгaкa l.a зpивaнltя Jloвto-
.гpивa.'Ioi (дepев[н]o-зсм.llянoi) вoгневoi тoнки;

_ зaвдaння гaPмaтl гPaнaгoмeгlв' пpoги1aнкoвиx кpIсlв' l .анкlв'
сaпeplв i вoI.немeгникiв;

_ сиI.нaJl дJlя ксpyвання ;
_ спoсiб зaсoб;tюваltня бoепpипасами la спoсiб винoсy pаllениx.
50l. Гpуппa poзr.opoджel|ь нiччю, пi/ l  пpикри.г1 яlr poзвiдувaнllя

аф забезпечення' рбить пpoхoди i пpoнищye пPoхolllt, щo iх зPoбиЛa
ap.гилеpiя. Poблення пpoxoДiв вiдбyвarться в чaс apтиJlеpiЙськoi пiд.
гoтoви.

502. B чaс apтилеpiЙськoi пiдгoтoви - сoтенниЙ:
_ слiпкyе за вислiдaми вoгliIo apтилеpii i гpaнaroмeт.iв нa напpямi

маЙбyтньoro нaстyпy сoтнi тa нa крилaх;
_ пеpевipяс боlloвим poзвiлyванняM з}rищеlt}tя вoгнсвиx .toчoк вo-

pol.a тa зpoблення пpoхoltiв y пepeшкoдax;
- зl.oлoцJye кyPlннoMy пpo Io,гoBlсть дo lllтyptvly.
503. Пpиинявцt}t сигнaЛ ..Aтaка' ' ,  сoгенl lиJ, l  дa €  свiЙ сигнaJr Дo

lllтyPмy пePeдньolo кPaю.
Шгуpмoвi гpyпи - псpепoвзyвaнням i пepебil .aми aбo на сatlях i

бpollевих пpипiнкax 3а таl|карrи - пoсyваtoтЬся впepсll i - з пеpеltoсoм
apти;lepiЙськoгo вor'ню y гrlибинy oбopoни - цIтypмylo.гl' /loвl.oгpивa;li
(леpев[н]o-зем.llянi) вoгневi .l.oчки тa l|ищa.гь y Hих вoрol-a. Bolltloчaс
сoтr|я аtакy€ вoгllевi засoби ta нищит.ь вopoгa в oкoпаx i poвaх 3в'язкy
пoмiл< дoвгoтpивaлими (деPев[ш]o-зем.l lяними) вoгtlевиl ' lи, loчкaми.
Cyпрoвiанi гap}.{а.ги' пpoгитaнкoвi кpiси i вах<кi кyпемеги пoсy-
ваlo. l .Ься y пPol,t l)|(каx l }lа кPиJIах п|хotи' щo а].акye' а гpal laIoмсl.и _

зa стpiлеtlькими poзс.гpiльl lими. lнцl i  вot.t lевi зaсoби пpилyruуtoIь l l i ;I i ,
з яких пеPrнeсJlа вoloнь аp.l.иJtePlя' в пepшy чepгy - кyJle}'r] и' щo
б'ють нa кpи.llа.

504. Aтакy дoвгoтpивaлoi (деpев[н]o.зeмлянoi) вoг}Ieвoi 1.oчки пе-

PсвoдитЬся пo aprилepiЙськiЙ пiдгoтoвi i пpи oбPa},toваннi вor.не}r
аpгилеpii тa дoвl.oтpива.пoi (деpeв[н]o.землянoi) вoгнeвoi .toчки' щo ii
беpeт.ься пpис.гyпo}r (штypмoм).

505. Пitt пPикPитTяlr,t Boгlllo гPупа poзt.oPo,l)кень рбиr.ь пpoхoди в
пepецtкoдaх; стpiлeцькi poi з гpaнa.гомeтaми Й вaжкими кулемeга}tи
oбxoд.rгЬ дoвroтPивaлy (деpев[н]o.зсмлянy) вoгневy.t.oчкy' сJtillкyroтЬ

зa Bиxoдaми з нei, oниЩyIorЬ poBи зB'язкy вiл вoрl.a i пpикpивalolь
сaпеplв пеpе/t Мo)кJlиBими пpolиalaкaми вopol.a.

Caпepи, Bикopисloвylovi меplвi пo.ля, прбивaюIЬся дo зipl|иx
o l вopiв, зit гикaюl ь ix i висaлжуlo ] Ь дoвr.oгpивa"пy (дepев[ н lo-зeмJlяHy )
вol.нeвy .гoчкy.

Cтpiльui вpивa|oтЬся y зl{и щeнy,loвгo гpи вaЛy (деpев[ н lo. зer'r:lя нy)
вoltreвy тoнкy i 3ахопЛlolo.I'Ь в пoпol{ абo ttиrцaгь вoякiв вopo].a. щo
збepeI;lися.

КoмaнДиp шrypмoвoi l.pyпи зr.oJloшy€ сиlнaJloЬ{ сorel|нolty пpo
зilхoпJleнн я дoвl.o.тPивaJroi (дePeв [ н lo. зe[ м lляttoi) вoгtteвоi т oчки'

506. Cсшенниfi, 3aхoпивurи воl.нeвi loчки, дoвr.o.гpивалi (лepeв[н |o.
зем.llянi) вol'нeвi тoчки, дa€ сигнaJr кoМaндиpaм Jloпoмi)кних зaсoбiв:
цIвиJlкo висyl|yтt.lся впеpед на нoвi сlа}Ioвищa.

Пpи бopoIьбi в l;tибинi Фоpoни - сoteнни'i зoсеpедx(}с вoгot{Ь
lаpмar. кy. l lемel iв. rpaнаlo},tеr. iв, Bor.нcмегl{их засoбiв iпpolиtaнкoвих
кpiсiв нa зipнi olвоpи i пepискoпи непoцjкoд)кeних дoвгotpttва.lIltк (ile.

рв[нto.зeм;lяних) вoгнeвих loчoк, щo свoiм вoгlteм пepецrкoд)кylolь y
пpосуваннi пiхoги. а гaкoЛ( на l{oвoявJlеt|i вol.невi 3асфи i BикJlикy€ ,tjlя
l ir i  меги вot.oнь пiд.IpимyвaJrьнoi аplи.lIеpri. дJIя знищeння tlot l]oIPи-
вaзlиx (дepев[н|o-зeмляниx) вol.нeвиx ,roчoк, Щo вi/tжи.ли Й вlli;liли, ви.
сyвa€Iься цlIypмoвy l pyпy, якa а1акyе /toвtогpивalli (дePев[нlo-землянi)
вolневi loчки. Як r l , lЬки /loвt.oтpl lваJta (лepeв[н}o-зеr"rЛянa) вorнcвa
roчкa пpипиllить Bol0нЬ, сгpi. ltеttька сorl|я нe]atlнo пPoдoв)к}. €  ataкy'
пiдl.oloвляtoчи ii i супрвoлячи вoгнrм.

507. Якщo a.гaкa сoт}|ею дoвгoтpивaЛих i вoгнeвих rонoк, poзмi-
щel|иx y г;lибинi oбоpoни' зaxи.tаJlaся, ro висyвa€.tЬся пoo/Iиttокi гap
рtatи, пporиraнкoвi кpiси Й вol.нeмerнi засoби j l . 'rя сгpiлянl{я пo piз.
н}lх o | вopax i зaс.ltoнаx дoв1.oгpиBaЛиx (дePсв[н lo-зeм.llяних) вo].нeBих
loчoк' a цj lyp}roвl lpyпи пoнoltJlяIo.Iь аlaкy пpи пUlгpимll l  laнкtв.

508' Якщo дoвloгpиBaЛy (деpев[шlo.землянy) вo1 невy loчкy рtoжlla
oбiЙrи' сoleнниЙ дltя i iб; loкyвaння iзнищенl{я 3 гl{лy iкpи.lI зa. l lиruaс
штypмoBy гpупy l чaсTиt{y вoll|евиx зaсoбiв, a сoг}||o смi.llивo пpoсyвae
впеpед. Пр вислiли poзвiДyвaння i пpиi lняIе piшешня сolrнниff
неt aЙнo з1 oJloшye кypiнltoмy.

509. zl.llя /loпorvtot и taнкaм, зarpимaним на пepецtкo,laх' сo1eннии.
нe пepсPивaloчи аlаки, висиJIа €  грyпy poзr'opo/lжeнl|я. пl/ l lpиMyloчи l l
вot l|eм'

4. oсoбливoстl нaступy внoнi

5t0. Haсlyп внoчl пol}инeн бylи 3авжll! l  дбаЙ.ltивo пultoloвaниЙ.
oplaнlзyroни нiчниЙ l|aсIyп, сoтeнниЙ poбиlь зaхoди дJlя забезпечення
кеpyвaння сo rнeю' B гpиilaння зlt'Язкy, забезпечеtll|я беззвyvнol o пoсy.
вання la дoкJlaдшol o i швидкoгo пiдхoдy дo визнaчeннol o pyбежy
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Пiлl.oroвкy нiчнolэ }|астyпy дo иor'o пoча.lкy lpеба збeptlalи в
t  aсмl lиt l l .

5l l .  .Цля нiчнol.o нaстyпy сoIЕнии 3oфв'язaниЙ: заttи,lнa yloчl|иlи
шляx нacтупy; вибPати нaпpя}' i  t l iль дl lя аlакиl l]изl|aч]lIи зa}rl lнl l t
тtмнo"l i  opiентиpи, всlа}|oвити, ко.ltи гpебa, шlyчl l i  opiеrrrиpи. виз-
начиT.и aзимyT. i пiдt.oloви.ги пpoвiДникiвl opt'анiзyваtи Bзa€'}'oJllяння з
пPиlliлениl.iи i пiлтpимувaлЬниtt|и вol.невими засoбaм и.

5l2. Hiччю сot}|я нaстyпaе в . lt iнi i  сгрi пеrlьких чor зi з}tеt{I'ueнниЬlи
вiлст.yпами i вiддaлями. Кepувaння пpoвo/lиtЬся зa JloпoмOloto сиl.
нa;liв; пoдaвaнllя кoма}l,l .гpебa 

уникаlи.
CoгенниЙ пoсyвa €rЬся зa напрямнo|o чorolo.
.[ля зaбeзпенeнrrя спеpедy ilIa кpи.lIax на вi/lilа.lli дo l00 }r, y зa.

леlt<нoстi вiд тeмнoги, висилаeгься сlелti.
Пpи зближеннi дo вopоl.а неoбxiднo зitгPиМаIися, првipиlи пpa-

вильнiс.гь l|aпPямy пoсyвi lння, всIaнoвиги зв'язoк rа пi/ l lяl }rylи вut-
с l aлих.

Oсltoвне знaчe}|l|я мalol Ь: мapшoвa /tисtlип.ltilta' rишинa и ,loк.
Jlaдне втpиtчyвaння пpaвиJlЬl{oгo нaпPямy.

Heoбхiднo кoPистyвaтися кoмпaсoм i увaжнo с. l l iдкyвalи 3a yсIа.
нoвJlени}iи oPl €н.l иPai,!и.

5l3. Ha вiддaлi з00.400 м вiд сr.aнoвищ вoPola. в заJlej 'кt loс|l l t i , l
гepе[ly, сolенниЙ po3гopTaс l l iJ ly сo1нlo в бoЙoвиЙ .ltад зi змeншенними
вlдс гyпaми.

Bа:ккi  кy. l lемеги, ] .pанaloмer.и, oкpемi 1apмаlи i  пpolиtal lк() l| i  кpi-
си пoсyвaюгЬся нa кpиJlaх aбo в пpoмiжках пoмiл< пi, lвi l l , l i rtaltи.

5l4. 3aбeзпeчeння i poзвiлyвaння вopolа . lpeбa захoп.lI loвaIи в
пoлoн aбo знищyвати Pyкoпаtltни}r yдаpoм, не вi/lкpивatoчи l|оl ttlo.

Ko;tи вopol.oсвitлtoе rеpelr ,  tpeба u,Iви/ lкo 3а.nяt lи i ,  як t l )IЬки
l lас]aнe тсмнoтat l|еl.аЙнo пPo/loв,(yваlи насtyп.

5l5. Якщo тpебa ниЩиrи пеpец]кo,lи, lo iх lpeба зави.i l l la poз.
вiдати; для ix знищення пpизl{аЧyсrься спetl iя. ltьlr i  пiдвrluti. l tи.

ПepешкoДи нищигЬся пеpед сa}tolo al.aкoto. ЯкЩo вopol l|е виявив
нaстyпy' тo пеpeЩкoди t|ищитЬся беззвyннo; якщo ж вopot пpoвадиlь
вoгol{Ь, тo пеpеlllкoди гpебa 3r|ищи,ги lllвидкo' a всJll,l 3а Iим llеlaинo
a.I aкyвa ги.

5l6. Для aIaки сolrнl|иl l  зoбoв'язании пiдBесlи сolнto як[o|мola
ближчe дo вopoга. Coтня, викopисtoвytoчи пPoxoltи в пеpецlкo,laх.
смiливo tt piulyvе вPивae.гься , lo с. laнoвищ вopola _ бeз oкl lикy
.сЛAвA" i нe вiдкpивaЮчи вoгнIo.

ПeршкoДи, не знищенi apтилеpiею i . lанкaми, пoвиннi пеpe.
бopювaт.и чoти сaмoсr.iЙнo, poяl.{и, викopис,roвyючи нoхtиtti' сoкиplt
и ма1и.

oпанyвaвши с1aнoвищe вopol.а! сoIeнниЙ нeгaинo виси;tас зaбeз.
печення впеPед i на кpиl la' пopядкyr сoIнIo, opla}l iзoвy €  вolol iь i  зaк-
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piплloсться. Пр зafiняття стaнoвищ вopoгa вiн негaЙнo згoлolцy€
кypiннoмy l l  yстaнoвляс з ltим 3в'язoк.

5l7. Пpи неyспixy aт.aки - дoпoмiл<на аP.гилеpiя, гpaнaтoме,ги i
вaжкi кyлемel.и, 3а сиl.нaЛoм сoгеHнolo, згiднo з нaмiчeним пJlянotYt.
стaвJIятЬ вoгllевt 3aпopи' a сoт}rя yкpiп.llюeться i лишe 3a нaкaзolr{
кypiннoгo вiдстyпaс пiд пpикpи.гrя}r вoгlllo i .l.eмнoги.

5. Oсoбливoстi нaсryпy нa oсеЛк)

5 l 8. Co.генниЙ, oдep)каBl.ши зaвдal|l|я oпанyвatи lleвеJlичкy oсeJlю
aбо lpyпy бyлiвсль, пoв'язaну в oпiptlиЙ пункT., дoклaдllo BиBча €  пpи-

Дi. l leltу Йottty дo alaки t l iль, нaмiнyе пJtян агaки, з'ясoвye Йoгo чoгo-
Bим, кoмаllдиpам пpилiлeниx i пiдгpиМyBaльних пiдвiддiлiв .l.a виДa€
Haказ y тepeнl '  вказyючи:

- виxiдlle пoJloл(eн}rя дo нaстyпy' нaибЛижче i нaстyпнc зaBдаllrtя
сolнl;

_ завдal|ня чoгaрr, пpидiJleниМ i дoпoмiл<ним зaсoбaм Тa спoсiб
спiвдi i  пoрtlж }lими.

Cгpi.llеЦьким чo-Iaм, 3 пPaвиЛa, пpиJliJllo €тЬся сaпepiв, oкpемi l.ap.
мa-ги, t.palIaloме-ги, вaл<кi кy.lreмeTи' пpoти.r.aнкoвi кpiси; бiЙцiв дoс.
гar ньo зaсoблlo€тЬся пpoтитaнкoвими i pyнними гpaнaтaMи.

.Ц,ля бoro в серДинi oсе.lli i для oпанyвatl}Iя с.гвopенoгo в нiЙ oпip-
l{olo пyнкгy сo'reнниll викopистoвуe штypмoвl гpyп1|.

5l9. Пo пpиДyt.uеннi вopoгa, щo бopol{t{тЬся, всiмa вoгHeвими зaсo.
бaми, щo iх мaс, сoтIrя пoвиннa вдePгися нa кpaи oсeлi й oпaнyвa,ги
l. loгo, пPисl.oсoByloчи oбхoплювaння 3 кpил iyлаp з rиJly пo вor.Hи.

щaх' щo чинятЬ oпlp.
CoгcнниЙ пoвинен мати lta yвaзi, щo вoPoг мo'(e зaмiнyвaти пo.

oдинoкi бyДиllки i пpoмiжки пoмirк ними, 3aклaсти фyгaси нa ByJl}|.
l lях, 3алишиtи мiни Й iшцri неспoдiва}rки в бyдинках' гиtvt.гo пpoсy.
вaння впеpед lpeбa пoпepcП)Ka,I|l дoкJlаJlн}iм poзвiДyвaltням, a в тl lt{
laкoж l lн)кeнePним.

520. БiЙ всеpe/lиlti oсeлi сoгня веlle, iзoJlloloчи пooдинoкi вot}lиЩа
oпopy вopol.а, aгaкyючи iх tштypмoвими гpyпами Й yпеpтo l laмar.ato-
чисЬ BиЙ,tи на пpoгиЛe,(ниl| кpаЙ oсеJl i .

Пoсyвання пpoсгими вулиllями тpебa yникаlи' a викopисloвyвarи
пpoJloм в с. l iнаx бyлинкiв, пoлвip'я, са/lи' t.opol lи.

Пpи вiлбиванtti пpoI}'al aк }tеoбхiднo викopисl.oвyвaги oкPеt}ti бy.

дl{нки як oпlpнl пyltкги.
Kaм.янi бyлiвлi '  в якиx зaлицtaJtисЬ вol.нищa oпopy вopol.a' pyl i .

нyеться вoгнe},t гpaнar.oме.гiв i гapмaт, a ix зaлol.y l{ищитЬся pyчниМи
гpaнaтaми.

fl-ltя ovищeння oселi вiд pеulтoк вopoгa пpизнaчy€ться стpiлeЦькi
poi. Tpебa з oсoбливoю дoклaдliiстlo пePeцJyкyвaI.и Jlьoхи, Iopищa l
кaм'янi буIIllнкн,
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52l. B Мipy oпaнyвaння мaлoi oсrлi aбo час.l.ини вeJlикoi oсeJrl
сoтня нel.allнo зaкpiп.lltoс зaиняry oсeлro (дiльltицro) /l"llя впеpтоi oбo-
poни. Кам'янi aбo мiцнi леpeв'янi бyлинки змit lнloсться i пpисro-
сoвусться дo oбopoни; з ниx твopиться oпipнi пy}|кги, oсoб;lивo lta
кpaяx oселi. Ha пepeхpеcrяx вyJlиць poбитЬся мiнoвi зal.opoджеlJня.
бyлуеться бapикaди, вoгнeвi тoчки. 3aЙнятy oсeлю абo нaс.гинy бiль.
цloi oселi стpiлet1ькa сoтl{я Bпеpтo бopoнить, l|е зaЛишaючи ii без
нaкaзу 3веpxl{икa.

6. Oсoбливoст{ нaстyпy в лiсl

522. Мapш Флил<ення i нaстyп в лiсi веде сoтня в бoЙoвoмy .llaдi
..тpикyтник впеpед'' зi змeнrденими вiДстyпaми i вiДдaлями' пiд пPик.
pшгтям бonoвoгo 3абезпечення.

фгaнiзусгься кpyгoвe зафзпечення, i вoнo пoсyваrтЬся y вiддaлi
зoPoвoгo зв'язкyi iule riе блиrкvе, нilк на l(Ю м вiд сoтнi. Ha зaбез-
пeченнi лeжитЬ oбoв'язoк тaкo:r< бортьби з aвтoмaт}tика}tи i стpiль.
ця}iи вopoгa' щo PoзMlстились нa деPевaх.

.Цля пpoчищення лiсy и oкpeмиx деpев викoPистoвyетЬся aвT'o.
мaти, pyннi Й ваxкi кyлeмсти.

Пpи сoтeннiм пoвинeн бyти apтилepiЙськиЙ зopeцЬ, щo бeзпoсе-
pедньo кopeгye Boгollь apтилеpii.

523. II'ля првipки пpaвиЛьнoстtf пoсyвaння' .t1.llя зв'язкy нa фpoнтi
i з сусiдами тpeба затpимyвaтися пеpед пoпеpечними .ltiсoвими /lopo-
гaми, пpoсiкaми и гaлявинами. Якщo гyс.r.oта .lIiсy Дoзвo.lIяr' Io lr.laprrr
зблихсeння пеpевoдиться пoза дopoгaми i пpoсiкaмиl ix викopисr.o.
вyетЬся лиlllе як opl€l{тиPи.

Ilля tцвидкoгo пeрбoрнHЯ пеpешкoд сoтенниЙ визнaчy€ гpyпи
poзгopoджеl{Ь.

524. Пpилiленi ваrr<кi кyлемети' гpaнатollе.t.и i l.apмaти нaстyпаloть
y бoиoвoму лaдi сoтlli в пoстiинiЙ гoтoвoстi вiдкpити вor.oнЬ. Cor.ен.
}tия пoсyваeться з нaпpям]loю чoтolo.

525. Coтенниfi зoбoв'язани.l сaмoстiЙнo пiдl.oтoвити атакy вol.нe.
виx зaсoбiв, oсoбливo гpaнaтoметiв, oкpе}rиx гapмaт пo.llкoвoi i дивi-
зifiнoi apтилepii тa пртитaнкoвих кpiсiв.

B пepшy чepгy aтaкy€тЬся висyнeнi впеpeд вoгllевi.r.oчки вopor.a.
Boгневi тoчки' щo б'ЮтЬ нa кpилo тa пеpецrкoд)кa|oть в аr.aцi.

пpидyцIy€ться вoгl|ем гpaнaтoмeтiв i кy.llемeтiв.
Кyлeмeтнi гнiздa i бльoкгaвзи нищитЬся вoг}reм oкpeмих t.aplr{al

пpямим нaцiлtoванням. Щхoтa пoвинtla aтaкyвaти вopor a y кpилo
Й r.ил.

Пртиar.aки BoPoгa сoтня вiдбивa€ Boгl{ом з бЛи3Ькиx вiд,laJleЙ,
Pyчними гPaнaтa},tи l,t yдарoм lta багнети (штики).

7. Oсoбливogгi нaступy
3 пеpебopювaнrrя}| piки

526. CoтенниЙ, oдеp)кaвши зaвдання дo ltастyпy, вкaзiвки пpo мiс.
llеl чaс пePeпpaви .гa кiлЬкiсгЬ пpизнaчeних для пеPeпpаBи зaсoбiв, пo
oсoбисrомy poзвiдyвaннi зoбoв'язaниЙ:

- дaги в т.eрнi завДaння чoтaм, пpиJliлениtt{ i ltoпoмiжним зaсoбaм
.гa дoклaднo вкaити, якi пyнкги oпaнувa.ги нa пPотltЛе)кlloмy беpезi;

- poздi.llити пiдвiддiли вiдпoвiднo дo засoбiв пepeпpaви;
- Bкaзати пiдвiддiлaм Bиxiдl|иЙ paЙoн, l.tlJlяхи пiдхolly' чepгy и чaс

вtixoдy дo мlсця пePепPaвиi
- зopl.aнiзyвa.ги спiвдiяння нa чaс пepепpави i для бoю нa пpoти.

Ле)кнoмy беpезi та пoдaти сигнaли;
- opl.aнiзувaти зв'язoк i кеpyвання'
52.l ' Сoтня' пеPeпpaвнвцlись, pitшyве aтaкyr вopoгa нa беp€зi' oпa.

Hoву€ Roгo вoгнeвi тoчки i нaстyпa€ пpи пiдтPимlli вoгнeвих засoбiв дo
нaмiченol.o pyбеxy. Пpи пpoтиатat(аx вoрга сoтня впеpтo втPимye
зaxoплениЙ Pyбix.

t. oсoбливoстi нaступу зll}toк)

528. Ha нaступ B yмoвинax зими сиЛь}|o Bпли[вit]ють: r.либинa снiж.
нo1.o пoкPит.tя' мoPoз iдoвr+<инa нoчi.

529. Пpи пiдгoT.oвi нaстyпy зимoIo сoтен]|ии звеpтa€ oсoбливy yва-
гy нa дбaиливe пpиr.oтyвaння Фpoi дo дiяt|ня, oсoбливo aвтoмaгiв,
pyчних i вaл<киx кyлeмeтiв. Cyпрвiлшi t.aPма.гиi гpa}ra.t.oМе'ги Й вaжкi
кyлeмeти, yст.aвленi нa лижваx (сaнях)' сyпpoвoдять пiхo.гy пpи кox-
нoмy снixснoмy пoкpиттi. Чaстшty бiЙuiв пpизнaчy€тЬся дo пoМoчi пpи
пeрсyвaннi сyпрвiлних l.apмaт за нaстyпaлЬнolo сoтнeю.

530. Bислaвши дoдaткoве poзвiДyвaння i зopення, сoтeнний - pa-
зo!.l з чoгoвиtvtи и кorraндирми Дoпoмiжниx зaсoбiв - зoбoв'язаниl{:

_ дoкJlaднo вивчити (в гePeнi) си.I.с.tЕMy вoгнlo i Фopoнних спopyд
вopol.a в нaпpямi настyпy сoгнi, Йoгo oпipt|их пункгiв i пpoмi:ккiв
пoMlж нимиl

- yстiЙнитн pyбiх< i xaPaкгep зиlr{oвих пpo.гипixor.ltих i пpo.tи-
гaнкoвих (якщo сoтня lraстyпar paзoм з.гaнкaми) зaгoPoд)кенЬ;

- вибpати i дaти вкaзiвк}l щoдo oблaднaння Pyбeжy шa вихiднoмy
пoлorкeннi дo нaстyпy (снiл<нi oкoпи тa шaлarцi для ol.piвaння oсo-
бoвol.o скJlaдy);

- нaмiтити oб'екти для a.r.aки чor. i вкaзaти пiдхoди дo ,гих oб' €к-
тiв (пpи знaчнiи г;lибинi снiгy кoпaеться .грншei - poви дJrя зaхис.гy
вiД пoстpi.lliв дo пePeднЬoгo кpalo oбoрни вoрl.a).

53l. Bихiдне пoЛoжeння дo lraстyпy aбo pyбiх< a.гaки тpебa 3aи.
мa.ги внovi, вдoсвiта, нe дoпyскaючи дoв1.o пербyвaги lla тиx py-

фжax' щoб уникttyти вiдмopoжeнь.
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532' Hаст.yп сoтнi з Pаиoнy безпoсеpeдньoi зyстpiнi 3 вopoгoм, з
пpaBилa, Bеде.IЬся без лижв, зpoб;lеними B с}tiгy-гpaнЩeя}lи, в oбхiд
oпipних пyIтктiв вoPoгa, пpи piвнoнaснoмy в'язаннi иoгo чaс.гинolo сиJr
з чoлa. Coтеннi гpaнaтoмеги Й зaсoби пiдсилeння пpидiлloсться зви.
чafiнo стPiлеllЬким чo.гaм. oсoбllивy yBaгy 3вeprаcl.ься нa зафзпе.
ченtlя кPил i сr.икiв, oсoбливo пеPед напaдoм лихвяpiв.

533. Пpи бoю y глибинi oбopollи вopoгa [ви|pirшaльнoгo знaчeння
нaбиpaс oбхoп.l lення кpил oпipниx пyl lктiв вopoгa. oкpемi пiдвiддi. ltи
стaBиться нa лижви. Cмiливi дi i  Цавiть лpiбних пiдвiддiлiв нa лижвax
нa кPиЛa и тил вopoгa рrox(yтЬ зaпeвl|ити пoвaжнии yспiх.

534. HaЙвигiднiша агакa внoчi, в чaс зaмегiлi i  снiгoпалу, якi сo-
.гeнttиfi викopистoвy€ дJlя lllвидкoгo зближellня дo вopoгa i нellaДi,iнoгo
скoку в атакy. B llЬoмy виnallкy oсoб;tивol.o зllачel|ня ttабиpaе пpaвиJlьнe
вгpимувaння напp[я!му тa тiсниЙ зв'язoк з аp.lи. l lеpiсto i lpаl laтoмеlaми.

9. Oсoбливoстi нaступу в гopaх

535. B гopистиx y}toв],tнaх шиPинa нас-гyпy сoтнi зaлежиlь вi, l
хapaкtrpy oбopotlи вopor.a la вiд oпyк.l loс-l.и гepенy. B дo.lIинаx iнa
висoкopiвняx цtиpи}|a фpoнтy бyДе нopма.l lьна, а в piзкo пеpссiнcrlrм
гopистiм l.еpеlii lltиpиl{а фpoнтy мoже сягти дo l к}r i бiльrue.

Coт.eнниЙ, oдеp)кaвши зaвдaння, Pа3o}r з чoтoвими и кottlандиpaми
пpиДiлeниx i дoпoмiжниx пiдвiддiлiв пoBиtIен oсoбист.o пеprseсги poз-
вiдyвaння тa yстiЙниги ф'rк.г aтaки, нaпPя!'ll{ ipyбежi дo нaстyпy Й
aтaки.

53б. Пpи нaсгyпi сoтtr i в ropax звичаl l l|o oднa чoTa aтакy €  спepel ly,
a двi чor.и нaнoсять yдaP oбхoдo}r (oбхoп.lIeншям) з кpи.llа, пPи чo}ry
oд}ly з ниx дoбpе мa.ги ..сxoдoм'' нa тoмy кpи.lri, Щo зaхoдитЬ.

Пpипi;leнi дo сoтнi вaхскi кyлcмеги, r.pal|aтoМеги и гaPмaти нe
пoвиннi вiдстaвати вiд пiхoти тa пiдгoтoвити ii ar.aкy з б.llизьких
вiддaлeЙ, щoб пo oпaнyвaннi хpсбт.а мoжнa бyлo швидкo висунyтися
нa ньoгo Й вiдбити пpo.гиaгaкy вopot.a.

537. Bисoтy 3 пoвepхoвим poзмiЩeнням вol.нeвиx 1oчoк a].aкyст.ься
y 1aкoмy пopяl lку:

- вoднoчас абo пoстyпoвo пpидytlly €.гЬся вoгнeвy сисteмy tta всix
пoвepхax;

_ з пepeхoДoм сoтнi дo а.гaки нa,loлiшнi вoгнeвl тoчки - вor.oнЬ
зoссPeд,(y€.гЬся нa вoгl|евих r.oч кaх гoPltllt{ l х пoвcpx I в:

- oднoчaсtro 3 пpl|дyшс}rняIr{ вoгl{евиx зaсoбiв вopoгa на всiх пo-
BePхaх - oбхiднa aбo oбхoпtla гpyпa aтaкy€ вol.нeвi тovки гopirшньot o
пoвepхy; дaлi нищиться вoгнeмt pyчниlt{и гPaнaта}|и i бaгttетoм вoгневi
тoчкt{ дoлiцll{ьoгo пoвеpхy.

538. Пo зaxoпленнi oб'сктy aтaки сoтl{я' пeрслiДyrovи вopoгa
вoгнеtи' зaкpiплюсться нa зaинятoмy pyбеxi: ёpгaнiзoвyе зopе}r}rя'

висилa€ poзвiдyвaння, пiдгoтoвляe вoгневi 3aсoби и дaJli пpoдoвжye
нaстyп.

539. Oбтяження бiицiв сoтtli, пPи3нaченoi дJlя глибoкoгo oбхoдy
Bopol.a, зменшyrтЬся дo нaиниxчиx }'eж. Зaсoби пoси.llення (кyле-
мeти, t.Paнaтoмети l.l oкpeмi гapмaти) пpидiлloсться y сyвoPo пoтpiбtltЙ
кi.llькoстi (лиtше нa в'юках.)

oбoв'язкoво пpидirlюсться сапrPiв, хeмiKiв i зaсoби 3в'я3ку (paдio'
свiтлoсигнaлЬнe пpи Jlaддя, кiннi пoслaнцi' гoлyби).

OДеpxaвши зaвдaння oбxoлy (oбxoплeння)' сoтrннии пoви}|еtt l.loк.
лaднo з мaпи вивчити теpен y нaпpямi пoсyвaння' взяти }ra yвaгy пil.
вищeння i спaди, вiдкpитi Й зaкpитi мiсця тa oбpaxyвaти чaс, пoтpiб-
lrиЙ нa ix пeрхiд. Tpебa викopистoвyBaти випpoбyвaниx пPoBiдникiB.

B нас пoсyвaння мaти пеPeднe i зaдне зaбeзпечeння T.a poзЩyки }ra
кpилax (пo хpебтi). B l.opистo.лiсист.oмy теPеlIi зaбезпечeння висy.
Ba€ться нa вiддa.llь зopoвoгo 3в'язкy.

Beликe знaченHя мa€ мaскyвaння пepед пoвiтPяним i нaзeмним
зopeнням вopoга..

540. Пpи пiдхoдi дo oб' €ктy aтaки сoте}rний пoвинell непoрll1.1lo

Poзвiдa.ги oбoрнy вopoгa. Coтня aтaкyе нeспoдiвaним yдaPoм на кPи-
Лo l гиJl, вiдгинаючи вopol.oвi l l tляхи вl l lсгyпу.

54l. .Цiючи B пePедньo}rу }'aPuloBo}ry зaбезпeченнi, сoтня пoвиннa

зaбeзпeнyвarи пoсyвaння oхopoнювaнoi кoлoни, 3ахoплloючи oднy за

oд}|oю Bисoчини нa напpя}'l мapшy.
ПeрruкoДи oбхoдиться; якщo не}|а€ oбхoдiв - пepебopюсться.
Coreнний пoвинeн opгaнiзyвaти poзвiдyвaння, зaхoпитl '  aбo 3ни-

щиrи бoЙoвe зaбезпeчення вoPoгa, дitoчи oбxoдoм з piвнoнaсним нaс.

гyпoм спepeдy.

10. Cтpiлеuькa сoт}tя в oбopolti

542. Cтpiлeuькa сoгltя бopoнить paЙoн дo 7(Ю м зaвшиPtuки тa
зaвглибttlки.

CoтенниЙ paЙoн oбoрни скJtaдa€тЬся з oбoрнниx paЙoнiв чoт з ix

oпlPниI{и пyнкт.aми.
Pаиotlи oбoPoни чoг пoвиH}|i спoлyчyBaтися.
BaxливirциЙ з oпipних пyнктiв чoт e гoлoвl{t{l{ пуl{ктoм oпopy

сoгнi. Йoгo yкpiплlo€ться нaЙсильнiше тa пiдсилlo€тЬся вoгшeви},tи' a

тaкo)к i пртитанкoвими засфaми тa впePтo втp1|му€ться'
У спiвдii з пpидiлeними и дoпol.{iжнt{ми зaсoбaми сo.l.I{я пoвиннa

впеPтo в.гpи}tyваr.и свiя paЙoн, вiдбивaти всi aтaки тaнкiв l пiхolи

вopor.a тa зaвдaвaги Йoмy як[olмoгa нaЙбiльl.ui втpa.ги.

Cвoi зaвдання сoг}|я викoнy€ вoгнeм i пpoтиaтакaми.
Coгttя пoвиннa впеPтo oбopottят}iся нaвiть тoдi, кoлl| вopol oпa-

нyвaB с1aнoвищa ii сусiдiвl сoтня }|a€ пPaвo вiдсгyпити лицrе нa нaкaз

куplннo1.o.
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543. Cor.eнниll, oдepжaвrrtи зaвдaння дo oбoрни, зoбoв'язaниЙ:
зopгaнiзyвaти зopеttня i зафзпeчeнняi пеpевecти poзвiдyвaння свoгo
pоЙoнy oбopoни i перДпiл.llя для рзмiщеt{}Iя вoгltевиx тoнoк i пpи-
дiлeниx зaсoбiв в oпipних пyнктaxl yстiинити тaнкoнебезпенtti нaпpя-
lr{и Й opгaнiзyвaти тил сoтнi.

544. Boгневi засфи в oбoрнi poзсеpеджyloгЬся в шиpиl{y i в l..llи.
бинy з тим, щoб пepeДнiЙ кpaЙ oпipнolэ пyнктy нa вiддaлi 300-400 м
був пpикpитиЙ сильнoю вoгнeвoЮ зaпopolo фрнтaльнoгo, кpиJloвoгo.
скiсшoгo тa кинд)кaлЬнol.o вoгllю.

545. Poзпoлolкення oпipttиx пyнктiв чo.I. пoвиннo зaбезпeнyвaги:
- кpyгoвy oбoрнy сoтнi;
- pa)кення вoPoгa вoгнell, пoнинaю[н]и 3 нaЙдaлЬшl,tx вiдДaлеll;
- зoсePeд:l(eнtlя вoгl.tю бi;tьlдoi чaс.гиllи вoгнeBих зaсoбiв сoгшi на

спeцiяльнo важливих нaпpямax i pубеrr<ах;
_ зilгopoджyвaлЬни,l Boгoнь кy.llемe-гiв i гpaнaт.oметiв;
- пpикpl{ття вoгlleм кpил i стикiв, a laкo).( вoгневиil зв'язoк зi

сyсl,Iaми.
.[,ля викликy загopод)куBaлЬнoгo вOI.нЮ сoтеllниЙ yстaнoвлlo€

прстi Й .пегкi для перпaui i зopення сигr|али.
Пiдхoди, щo тx нe мoжtla пpoстpi.rlювaти брею з пJloскt-|м вo|.l{еM,

трбa взяти пiд oбстPiл зoсepедx(eниМ вoгнeм гpaнaтoмeгiв.
Boгневi стaнoвищa 3aсoбaм пoсилення вкaзy€тЬся y дol.iдних мiс-

цях oпipl{их пyнктiв.
Boгневих стaнoвищ нe вибиpaти бiля тернoвиx пpеДметiв, дoбPe

пoмtтl|иx з нaпpямy вopoгa.
546. Якщo сoтня [зIнaxoдитЬся нa вi.Цкpитoмy кpи.lIi кypеня' тo

кpиJtoвиЙ oпipltиЙ пyнкт сoтrнниfi зoбoв' язани Й poзм iстити ..схoдoм'',

щoб зaбeзпечити сoтl{ю пеpед фзпoсePеднiм oбхoп.llеtlняl,t i oбхo/loм
вoPoгa.

541 . |7plttlняв[ш]и piшeння нa oбоpoнy, сoтeнt|иl{ poзпpaцЬoвyr
плян oбopoни, oзнaЙoмлro€ з нимм чoтoвlrх i видae нaкaз. y якo}ry
вкa3y€:

КoжнiЙ чoгi:
- Paиoн oбopollи чoти Й oпipниЙ пyнк.г y l{ьoмy]
- смyгy oбстpiлy Й дoдaткoвi нaпPями для oбстpi"lly мepтвиx пoлiв

i пiдxoдiв y близькiи смyзi пeрл фрнтoм сyсiдIliх oпipних пyнктiв
кPилoвиt{ i скiсним вoгl{е}{.

Пpoтитaнкoвиtvt r.aPмaтaм i кpiсaм:
- танкoнeфзпeннi нaпpями;
- пepедtliЙ кpaЙ oбopoни, рзмiщення чoт i вoгl{евиx зaсoбiв;
- сeктop oбстpiлy;
- вoгнrвl с].aнoвищa;
- пlдxoди и pyф)кi' щo iх тpебa oбстpiлювaти, в пеptцy чepгy пpt{

пoявi тaHкiв.
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Пiдвiддi. l lам вaжких кyлeмe.l. iв i  гpаltагoметiв:
- pаЙoll лля вибopy oснoвltих i pезеpвних вoг}|евих стaнoвищ;
- сl',tyгy oбстpi"'ly спrpедy сo.гeltнoгo paЙolly oбoPoни, пepeл фpoн-

loм сyсiднix paЙoнiв i в пpoмiх<каx пoмilк чoгa}tи;
- нaпpями нa кpиЛa, всеpеДиtti тa в тилу poиoнy сoтнi для oб.

стpiлy нa випaДoк' якщo вoрoг увipве.гься y PaЙoн oбopoни сo,гlli;
- pyбeжi, нa яких пpигoтyBa.ги зoсeрсджениl,l i 3aгopo/lжyBaJlЬ}|ии

вoгoнЬ.
Apтилepii' щo пiд.tpимy€ сoтнlo:
- пepеднiЙ кPaЙ Paиoнy oбopoни сor.нi;
- oпipнi пyt{кт}l нoт i пpaвДoпoдiбнi нaпpя}rи пPoтиaтaк;
- пiдxoди fi тeрневi пPeдrteтиl спpият.ливi для згPoмaд,(yвaння

вoPoга;
- танкoнебезпeннi нaпpями.
548. Пpoтипoвiт.pянa oбopoнa тa пpoтиxeмivна o[бJopoнa opгaнi.

зyютЬся згiднo з пляttotvt кypiннoгo. Tpeбa збеpiгaти сyвopy пoвiтpянy
Й хемiянy дисциплiнy'

Бopoтьбy 3 .lliтaками вopoгal щo зllиxyютЬся, пеpедar сoтенниЙ
пiдвiддi.llам, щo пpимiщeнi в глибинi.

549. CoтeнниЙ зoбoв'язании мaги два кoмaнднi пy}|кти: oснoвниЙ -
y ГoЛoBlloмy oпipнoмy пyнкгi сoтнi iPезePвнии - зi зоpt.tями нa кoж-
нoмy. 3 кoмандliol.о пy}tкгy сo,генltиЙ пoвиl{cн мати мo'(ливiсrь зo.
pи.I.и за вoPoгol', за пepeбiгoм бoto свoеi сo.гнi, нa кpилax сyсiдiв i
пoвнiстlo бaчити свiи боЙoBии лaд. Koмaнднi пyнк-ги тpeбa вибиpтги в
мiсцях, щo мaють l{епo}riтlti пiдхoди i е неДoстyпнi д.llя тaнкiв. Te-
лeфoннi лiнiТ .гpeбa дoкJIаднo рlaскyвaги.

550. Jlo yкpiп.lltoвання oпipниx пyнктiв сoтня пpистyпa€ }ieгaЙнo
пo ollеp)кaннl зaвдaння.

Caпеpнi poбo.ги вeдeтЬся сyвopo в пoдaнiЙ сol.eнниtvt uepгoвoсr.i.
Koхснitt чoтi пoдaeться, якi poбo.t.и и кoли Bo}lа пoвиннa Bи-

кoнyBaти.
Кoл<ниЙ piй пoвинен мaти oкiп пoв}loгo пepекpolo' peзеpвнi стa-

}|oвищa та poви зв'язкy.
ПеpеtшкoДи пoвиllнi зaбeзпечyliaги кpyгoвy oбopoнy сo.гrri взal.алi

гa кoхснoi чoги зoкPеМa, а yкpiплeння _ кPyt.oвy oбopoнy oпipниx
пу}Iк г lв.

55l. Bсi пpиpoлнi и щтyчнi пepeшкollи, щo з}|ахoдя.гься пePeд пе-
pеднil.t кpa€м, € пiд oбстpi.llotl,! кpилoвol.o вoгнlo. Poзмiщення штyч-
них пеpeшкoд пoвиl|нo бути тaкe, щoб вopoг }tе l.{il. пo н1lх визнaчитl|
мiсЦь poзпoлoжeння ф;lянкуюних вoгнeвих зaсoбiв.

552. Biдда:li дo гepенol|их пpcДмeт.iв вимiploсr.ься. Bсi opiснтиpи
pисy €тЬся нa шкiцi. Якщo немаr пpиpoll l{их opieнтиpiв, сoтенниfi
3oбoв'язaни.i встaнoвиl.и штyннi, непoмiтнi дJlя вoPol.a. Tернoвих
пpeдмel.lв' щo lx мo)t(нa знищити вoгнeм apгилepll' нe пpизнaчyeться



1lа opir l|. lиpи. Tepeнoвi пpeд},tети в paЙoнi oбopol|и сoгнi. щo мo)кyгЬ
сJlyжи-lи зa opieнтиpи дЛя вopot.a (oкрмi деpева, вежi' бyлiв"lt i),
l{иlци.гЬся.

553. Biдбитlя вopo)кor.o poзвiДyвaння i пiдlpимкy фlloвol.о зa.
безпечення пеpевoЛ.ятЬ спеItiя.rrьнo пpизнаvetti вol.нeвi зaсoби з pезep.
вних сtaнoвиlц.

Haстyп невеJlичкиx сиJr Bopot.a i ttol.o poзвi l lyвання, з пpaвиJIа,
вiдбyвaеlься ненадil l trим вoIl lем iз l laJlближчих вi/Ula.r lеЙ. Бi пьrцi си.rtи
вopolа '  щo пepсl i rUJIи дo l lасгyпy, вa>ккi кyJ leмeт.и i t .pаIraroмеtи
пoчи1|аlol ь pази r lr дaJlекиМ Bol ltrм lз peзсрв}Il{х стaнoвищ' щo мo)кy r Ь
бyrи poзмiщelt i  пеpeД пcpeнiм кpаем.

554. B чaс аprилepiиськoi пiдl.oтoви вopoгa oсoбoвии cклaд сoгtr i
пеpебyвaе в yкpитгi; нa сгaнoвищaх 3aлишaroтЬся JIиl lJс зoprti Й vеp.
гoвl кyJIсMе.I и.

555. Bol.oнь дo Bopora l|e пoвиlleн бути piвномipltиЙ. CoтeнниЙ зo-
бoв'язaниЙ y спpия1Jrивиx хвиJrинаx зoсеpeд)кениr. '  вol l leм yсiх зaсoбiв
rteнaдiйtto ьДapmи на oкpeмi час1ини бoйoвot.o Jrадy вopol.a, щo настy-
па|oТЬ y найбi;lьtде зoсepеджених Лaдах.

3апoltiявши важкi 81paти oдl{iЙ чaстиl{i бoЙoвoгo Ладy вopoгa,
сoтeнниЙ .r.aк сaмo нeспoдiванo пoвинeн в/laPятl{ нa iншy.

556. Пpи пiдхoдi вopor.a нa вiДдaль атaки, сoтl lя пoвиl{l lа ,t loвeсги
свili вol.oнь /to пoвнoi напPyl.и, щoб пpидyшити Bopor.a /lo зем.lli и нe
даtи Йoil,ry спPolvtoги пlдня.r.ися дo аl.аки.

Як лиrцe аpтиrlеpiя llopol.a пoчнc пepeнoсити вoгoнЬ у г.ltибинy,
сoтltя lДвидкo заимa€ свoi мiсtlя i зyстpiнaе alaкyloчol.o вopot.a вoгHеIr,t.
Хвилиlly вихoдy rtiлoi сoтнi д.llя видбиття aгакytoчol.o вoрor.a виз-
нaчy €  сoтeнниЙ. Hеoбxiдl lo мaти t lа yвaзi мoж.l lивiсть oрlaннoгo пеpe.
l loсy BoГlI lo.

3 пoчaткoм атaки киlJд)ка.l lьнi кyлeмe.ги, l .apмати, пpoт.иtaнк<rвi
кpiси, a -Iaкoж гPaнaгo}ieти пoвиннi lIeнaдiЙним нищiвним BoI.нeм
зaпoдiяти вopoloвi ваlккi втpаrи Й вiдбити атaкy.

557. Amаку aoPoaI mpeбa вiOбumц 
'!аoimь 

нaf,бiльuloю цiнoto.
Як вopol.yвipвeться дo стaнoвищ сor.нi, всi вoгl lевi зaсoби зoбo-

в'язaнi вести пo вopol.oвi вoгol{ь, нaнoсячи Йoмy важкi втPaти, Й
yпcp1.o в.|.pиМyвaти свoi станoвиЩa. сoгня смiЛиBolo пpoтиaтaкoю нa
кpиJlo пoBинlia l lегaЙl|o знищиlи aбo зaхoпиги в пoJlol| вoPol.а щo
вдepся.

558. Coтенниll зoбoв'язaниЙ бeзпеpеpвнo кepyвaIи бoсм, пiлтpи.
мyючи всiмa зaсoбами чoтl,l, lцo нaишлися y t|aЙбiльul нcбезпeнtloмy
пo;lorкeнlt i '  B piшaльнy xвиЛинy бoto сoтeнниЙ пoвинeн знаxol lиТися
lta виpirшa.llьнoмy мiсui.

559. Якщo ooPo. d'na,Че э ma'l'са'|u, тo ix тpeбa paзити вor.неl,t
пpolиT.анкoвиx зaсoбiв. Iншi вol.нeвi зaсoби i бiЙцi свoiм вoгtIcм пo.
виннi нищити пixoтy, щo }tастyпa €  зa тaнкaми.
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560. Biдбивrши aтaкy вopoгa, сoтня пeprслiпyс Йoгo вoгнем. Co.
тeнниЙ зoбoв'язaниЙ I.|aнoвo pозстaвити вoгнeвi .гoчки, змiнюючи, яli.
щo пoтрiбнo, стaнoвища вoгнeвих зaсфiв, пpoвipити бoиoвиl,l стaн
сoтнi, дoпoвнити ф€пpипaси' eвaкyювaти palrениx i згo.lloсити кypiн.
tloмy пpo вислiд бolo, втpaги i здoбич.

56l. B тернi, вa,(кoдoсryпнiм aбo дoстyпt|i}i лицre в деяких lr.|iс.
цяx' PaЙoни oбopot|и сoтeнЬ нe бyлyть спoлyчaтися, пoмix( ними trlo-
:r<y.гь бy-ги прмiжки /lo l500 м' прстpiлювaнi пepexp[е]сним вoгнем.
B uьoмy випaдкy palioн сoтнi пoвиltе}| пepеxoпJlюBaтrr пpilвдoпoдiбнi
нaпPями пoсyBаt|llя вopol.a.

Пpoмiжки пoмiя< oпipними пyнктaми нe пoвиннi пoкpивaтися 3
вигiдн иIrrи для вopoгa непoм iтними пiдхoдaми.

562. Coтенний вiдпoвiдae за прмiжкy з сyсiДoм злiвa, pФи,Iъ y нifi
засiДки, вистaBJlя€ нaслyхи i викopистoву€ aBтoмaтникiв для зaбeзпe.
нення пpoмiжoк. БoЙoвe зaфзпeченн я сoтенниl{ opl.aнiзoвyс сaмoстiЙнo.

563. Пpoмixки й пiдхoди JIo кpил сoтt|i неoбxiднo змillнloва'ги: нa
yз.ltiссяx l aЙкiв i лiсiв. нa ;liсoвиx дopoгax poбити 3aвaJrи' з:lкJlalla.ги
фyl.acи, t.{iни, пеpекoпyвa.ги дopol.и. Bсi пepешкoДи неoбхiднo тpимaти
пiд вoгtiем кy.лемeтiв, r.paнaтoметiв i аpтилеpii.

Tрбa r.uиpoкo зaстoсoвyвaти oманнi ш.raнцi Й o]r{aннi 3iPнi пyнкгt{.
564. Кoжнe }Iaмaгaння вopoгa пpoдiстaTися y пPoмi)кки гpебa

Biдбити пеpехpесниM вoгнеМ аpl иJlepii, t.paнa.гotr'е.гiв i кy;leмеriв iз
сyсiлнiх oпipних пy]lкгiв.

1l. Змiна стpiлrцькoi сoтнi

565. 3мiнy сoтнi пеpевo.гlитЬся здебiльшa внoчi.
,I|ля oзнalloмленl|я з poзпoJIo)t(еllням тiеi сoтнi, щo ii змiняють, i

пляtloм ii oбоpoни сor-енtlиЙ тiеТ сoт.нi, tцo пpиxoдитЬ Ha змitly, йде з
чo.roвиlt,t i кiпькoмa 38'язкoвими в paЙoн oбopoни. Biн зoбов'язaниЙ:

- дoкJlaднo B|lяc}rnтн все, цlo вi,loмo пpo вopoга, тa пiзнаги Йоl o
po3Taшyвaнllя;

- пiзнal.и спoсiб забезпече]|ня i иolo склaд, oбoрннi спopyди'
загopollжeння i пeрxoДи в ниx, рзмiЩeння вol.нeвиx зaсoбiв, дopoги.
зв'язoк, зaфзпeчeння тa пpикpl{т.lя кpил i стикiв;

_ l{амlгиl .и пopядoк змl l lи.

566. 3мiнy сoгнi первoДи.гЬся пoслiдoвнo чoтaми. llo кiнця змiни

сoтeн}|иЙ гiеi сoтнi, щo ii змiняro] Ь, зaлишa€ться дaлl кoрraндиpoи
pаЙolly oбopoни.

Coгня, щo Йдe }la змiнy' пiдсyвaеться як[o]Moгa ближче дo сla-

нoвищ-гiеi согнi. щo iт змit lя € .  B yмoвнiм пyнкгi i i  зyстpiнaють чoloвi
i  пpовaДяtь непoмiгними пiДхol laми нa ix oпipнi пyнкгя.

СotеltttиЙ, щo Jlor.o сoтню змiняютЬ' пepcдa€ сoгeннol{y тi € i сoгlti,

щo зl.liняе, сxемy pallo]ly oбoPoни, всi oбopoннi спopуllи' пoсtiЙнi зa.
сoби 3в'язкy гa тi бo€пpипaси' Щo ix зa.llишaе.



Чor.и сor.нi, щo i i  знiнtololь, пepедaвщи свoi oпiptt i  пyнкги, tte-
пoмiгнo биpalor.ься y вкaза]|их iм мiсttях. }Ia яких пеpебyвatolь y пoв-
нiи бoЙoвiЙ |.o.IoвtIoс I l .

3мiнeнa сol.ttя вiдхo,lи.rЬ a)к пiс. l lя lolo, як l loвa сotttя займaс свiЙ
paЙoll oбopoни, як бyДe пepевipена пpаl lя зв'я3кy' 3в.язoк 3 аpгилe.
pieю i висгaвленi зaбезпечcння.

CoтенниA, заинявцlи с.гaнoвищa, 3roлoцly €  кypiннoмy пpo дo.
вePшeнy змlнy.

567. Якщo в чaс змittи вopol.пcpeЙдe дo нaсryпy, Io змiнy lIeIa,i}lo
пepepиваeтЬся, а сoгl|я, шo пpибy.lra, пеprхoдrrгЬ y пi/lпoPядкoвalliсl'ь
сolе}rнo1.o змiнtoваl loi сor.нi i  дoпolvlаl.a €  iR вiдбиваtи ataкy вopoгa.

Пo вiдбигr.i вopoгa змiнa сoтнi пpo,loв)кy€ться.

12. Oсoбливoстi мaневPoBoi oбоpoни

568. Pаиotr i  pyбех<i дl lя oбopoltи сoгнi вказyе куpiнниЙ. сotеl lt lи, i
пpи poзвiлyвaннi пeрi lньot.O кpalo pаЙotly oбоpoни сolнi, tернy пepcl l

фpollroм' нa кpиJrax iв ги"tly зoCюв'язattиЙ уc.t iЙнити tteпoмilнi t l lJ lяхи
пеpeхoдy з o/lнoгo pyбeжy на i l lшиЙ. Biдда-rlь пoмilк ними l|e пoвиннa
пеpеl.ищaти вittltaлi дitlснolo вoгllro Ba)кких кyлемeгiв.

Ha вибpаних pyбeжаx зaвчaсy нaмiнyеться сr.aнoвищa l lля вoгнe-
вих зaсoбiв i вимiploеrься вiдда.пi дo геренoвих пpелмеr.iв.

569. Hа кo)кнoмy pyбежi пo . ioIo poзвiДaншi сoreнниЙ зoбов'я.
3aниЙ зaJtиl.tlити бiЙця абo мoлollrдol.o пiдсгapruинy ,Utя зopення i
Bкa3yвaння мlсцЬ нaдxoдячим пiдвtддiлам, д.lIя пoвiдoм;reння пpo pyxl'!
i  l t i i  сyсiднix пi ltвi lцiлiв' пpo зaсoби пiдсилеtlня i мiсl lя кoмаl|дl|t lх
пyHк.гlв.

570. Oснoвoю маневрвoi oбopoни сoгнi e вoгo}|Ь i кopoт.кi, ненa.
дiЙнi '  pitшyнi пpoтиа.гaки.

Boгoнь тpебa вiдкpиBаTи в)кe з нaЙдaльltlих вiддa.rleЙ.
57l. Бoro rtе трба дoвoдити дo aгaки: рфopмyвaвrДи Bopor.a вol.-

нeм, пiдвiJutiли сoтнi пiД пpикpитlяt{ вoгllю вa)кких кylleмer.iв, l.pa-
нaгoметiв i apти"llepii, 3a нaкaзoм сoтeннor.o, вiдстyпaю.Iь ll.lIя oбоpoни
нa нaсгупниЙ pyбiл<. CoтeнltиЙ пoмaгa€ eвaкyюва.r.и пoшкoдxенi гaн-
ки зi свoгo paЙoнy сoтнi.

Biдс.гуп трбa пеpевoдити непoмiтнo, пеpескoкaми, HаЙвiдпo.
вiднirшe вiдстyпa.l.и пiд пpикPигтяM вor.нeвих засoбiв i зaсiдoк, завчaсy
poзlt{iщеtlих y l.:lибинi.

Cor.eнниЙ зoбoв'язaниЙ зaпrBнити безпеpepвlle зopеHHя .i oхopo-
нy кpи l l .

Caм сolенни,l пoBиt|еl| вiдстyпaти 3 oстaннЬolo чo.гortr.

13. oсoбливoстl oбopoнн внoчi

5.|2. Для oбopoни внoчi сolенниЙ пoвинeн зави/l l lа пpиloloвиrи всi
вoгневi зaсoби. пoдaги pyбeжi Й нaпpями ,lJlя вellellня вor нttl, yсl i,lни-
ги сиI.нaли дJlя Йoro вi/ lкPивання i пpипинloвaння. a laкo)к сиl l iaJrи
для пoвiдoмлellь.

3opення i poзвiлyвaння скpiп-ltюсrься. Kpiм 1lЬo1 o висlaвJIяr|Ься
нaслyxи пpи пpoтипlхoг}|иx t пpolигaнкoвих пеpeшкo/lах'

Удoсвiга сr.opoяскiсtь сoгнi пoвttнна бylи oсoбlrивo висoкa.
573. ColeнниЙ пoви]rert l  aк Bикopис loвувa l и зaсoби oсвi t. l ttoвaння.

щoб. нe виявJlя loчи с lанoвищ сol1l| '  зaпевниtи сoбt мoж'IивlсrЬ зaв.
часy викpи1и l laсгyп вopola.

574. Bнoчi lteoбхiднo штyчнo пpисloсoвyвarи piзнi пeршкo/tи. oсФ-
лиBo пePeнoсшi Й laкi, щo пpи дotикoвi дo l|иx pоб.l lяtь taмip, i  весtи 3a
liими зopеHHя. Якщo сolенниЙ викpиr, щo вopol наб.llизився ,lo с l aнoBиlц
сo.гнi Й oкoпy€.I.ься aбo нищить пеPец!кoди, вiн нaкaзyс в/lаpиl'и l|a
вopota вol 'нем yсix зaсoбiв i закидаги йoro pyчt{ими tpaнаtaми.

575. Bнoчi yспiх бoro виpiшyсrься не кi:tькiсl lo бiЙtt iв' а iх piшy.
чiстю. смiливiстю i бaльopiсIlo. Tим-lo' якщo вopol yвipвеlься ;to
стaнoвищ сoтшi, гpeбa Йol.o знищи1 и piшyнolo а1акoIo на бal 'ttеtи
(штики) i pyнними гpa}rala}rи або зaхoпи.ги в пoJlol{,

l4. oсoбливoстi oбopoни oсrлi

57б. Cгpi.ltеttькa сo.гtlя мolке обopoняIи l{евсJlикy oсеltto aбo l pyпy
зaбyДyвaнь y мiсri.

5.71 . IIля oбoPoни сo1е1|t{иЙ ви3нaчyr /loклaдl|o oбмeженy кi.llь.
кiсть пiдвiддiлiв, зaлишaючи pешгy y свoiЙ peзеpвi.

578. Ilля oбopoни пpиgl.oсoвyglrся мitlнi бyлiв.lti' кам'яlli oloPo)кi,
бyltyет.ься oпipнi пyнкtи, щo tvtalolЬ пoмiл< сoфю вol нcвиЙ зв'язoк.

Kpаi oсeль i вy. l lиtt i  бергься пiJl пoвздoвжниЙ oбсtpi. lr, rBopиlЬся
нeпoмilнi tt lJ lяxи зв'язкy чеpез пpoлoми y сl iнаx i otopoжaх.

579. Для схoвищ i yкpи.гrя пеPе/l аprиJlеpi.,tсЬким i lpaнаloмеtшим
вoгнем викopист.oвy € rься пiдвarlи i . l lьoхи. Pфиrься зaxo/lи /UIя ra-
l l lеlt lrя пo)кe)к. Bсi бyлiв. l l i  yкpiплюeться i змit lнюerься , lpoIяHиtvlи
зat.opoджeннями, a вyлицi бapикaлyеться.

580. Мiць oбopoни сoтнeЮ oсeлi oснoвy€.rЬся lrа боЙoвиx якoстях
бiЙцiв i кoмаttдl{ot.o склaдy гa нa Дoбpoмy кеpyвaннi.

Coгня, щo fuPоt|ить oсcлю, пoвиI{rra впepto Etpимyвalи i i  y свoix
pукax.

58l. Успixoвi oбopoни oселi y вrликiЙ мipi лoпoмalaе акlивнiсlь
oбoрни.

3aлoзi з yпеp.I.}rм втримyвaнням oпipних пyнкr. iв пoгpiбнi вaстi
BиJlaзи i нaскoки нa poзмiшення Bopol a, щoб poзipваtи кi.llьtlе бльo.
кaди, зaпoдiяти втpaги i змyvити вopol.a.
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15. oсoбливoстl oбopoни в лiсi

582. oлeржaвluи зaвдaння ша oбopoнy .lliсy, сo.lенниЙ пiзнae xa-
paкlеp . lt iсy: t lаявнiсrь кopнiв i xaщiвl дopot.и, пpoсiки, t.aлявини, piки,
пoloки i яpиi lанкo/loсlупнiсlь, пoJre зopeння i oбс.гpiлy спеpeпy i
BсеpeJlинi . l l iсy. У зa.l lея<нoсl i вiд lolo вiн вибиpaе мiсt lя на oпipнi пун-
кlи i бyдyе п:lян oбoрни.

583. Мall i  taЙки i пepeлiски заимаюtЬ oкpемi вot.нeвi r.oчки: ix
викopисloву€lься як },taски Й пepeц!кoди, oбмo.гyеться лporoм, зaмi-
}|oвуr.rЬся la 3аlopo)ку€тЬся зaвaJla}.!и Й засiкaми.

B бrl lьruoмy .пiс сole}rний optal l iзyс oбopolrу, мatoчl.t }ra yвaзi
lteoбхt, lнtс l  ь бopol ьби:

- 3а узl l iссяl
- ltсcpедиlli Jliсy:
_ зa вихojlи 3 Jllсy.
5tt4. oplal l iзуloни вo1 oнь, сoteнl|иЙ пoBинeli пepeдбачи.l 'и пpoс.lpir l

уз l l iсся,, loрi] '  пpoсiк,  1.a ' lявин i  вихoдiв з l t iсy rа вказаIи мiсrtя рз.
чис t r\и пtr llя oбс l pt llУ. ,Д,po I янi зal Opo/l)кeнl{я Й iншl ]trрeшкo/Iи poз-
мlщуBatи 3 |aкиl! poзчl 'tс ' lенl|яIt l , rцoСl /t ltя iх зниtцeння вopol бyв змy-
tuеl lиЙ спoчalкy пpoЙlи пi/t вol lreм /lopoty. пpосiкy чи 1аJlяви}ry.
oпiplr i  пyl lкl.и чol poзмiщyвa|И нa пеpeхpес'tяx i сlикax дopi ' . i  пpo-
сiк; д. l lя вorнeвих зaсoбiв гвopигl1 сlaнoвища (б.пoкl.авзи), дoBкpyr.и
на них рбиги зal.opoдхення. Пpolиlанкoвi зaсoби poзмiщyваlи на
Iaнкoдoс lупниx 1|апряMax.

oсoб.ltиве зl lачeнl|я мае безпepepвttиЙ зв'язoк пoмiл< oпipниrvrи пyн-
кlа lr iи | сoleнниl{.

Ш.llяхи зв'язкy пoмiж oпipними пyнкlами вiдзначyеться налтiсy.
вання}t сroвбypiв дepев, нaдЛoмyвaнняМ r.aJty3oк Iа iнщими спoсoбaми.

585. Bopol'а, щo нас.гyпa€ нa .rliс, гpеба нищити пepед yзJliссяM вot.
нем фllянкyloчих i кин/lжа.l|Ь}|их кy' leмеriB rа гpаl|аloме-гl{им вoгнeм.

5tl6. Якщo вopol увipвelЬся /lo . l l iсy, бiЙ звичaЙlro пoдi l lяеtься на
pяl l oкpемих зyдаPlв' yспlx яких за' lе)киlЬ вl/ l  / lок, la/lнolo викol{y-
вal|ня пJlянy бolo, вi lt свoсчaсних пPol}lаIaк i самoпoнинy чoloвих'

5ti7' Пpи oбopoнi всeр/tинi .lliсy гpeба сиJlЬtto oбopoltяrи кpи.ла i
сlики rа завдaвatи yдaри oкpeмим tpyпaМ Bopoга нa кpиJIo irи:l..[t '; lя
знищeHl|я вopot.a 3aс]oсoвyваlи зaсiдки Й пoжеlкi, / lе нa l lе / loзвoJrяr
oбс l апoва.

16. oсoбливoстi oбopoни piки

5tlt l .  CotенниЙ сlpi,rtеtlькoi соtнi 30сюв'язаниЙ оpl.aнiзуваtи oбo-
pol{y нa oснoвi / loкJlaднot.o пiзнaння xapакlеpy бepel ' iв i  l iснot.o спiв.
дiяння сoгнi зi зaсoбами пoсиJlel l}|я i сyсi ltами.

Перлнiи кpа9i pаЙol{y oбopoни сoreннoмy вкaзyе куpiнниЙ. пpolи.

ле)к}tиЙ бepeг y пyнктax, нaибiлЬulе пpaвдoпoдiбних для пepeпPaви,
пoвинeн 3нaхoди гися пlд зoсеpеджeниlt вol-неlvl.

Bся , loлинa piки пoвинна бути пpикpиra флянкyючим вot.I{eм
вaх(киx кyлeмe.гlв t гpalla.l.oмeI lв

Haмагaння вopoгa вeсги poзвiдyвання пiдltoсиtи абo спускa1и нa
вoдy мalepiяJlи и 3aсoби пеpепpави, пiдtoloв:tяlи пeрепpaвy i i  пe-
pепpaвJtягися _ тpeба неtаl lt io пPoсrкаrи вotнeм.

589. БoЙoвe зaбeзпeчен}|я i зopеlt}tя нa нiч висyвalи дo сaмoi вo,Ilи
i, якщo € '  нa oстpoви, цoб свo €Чaснo виявиги пepепPaвy вopot.а.ra
вiдкpити зal.opoджyloчии вo1.oнь.

Bopor.' щo пеpепPaвиBся, пoвиHеll бyт.и зaхoп.llеllиЙ абo зtlищении
вoгнем l plшучими с}' lJ lивиl lи пpoгиaгакai{и.

17. oсoблиEoстi ffipoнlt зиDroю

590. 3имoю кpyтi берги piк, яpи' yзлiсся l.aЙкiв i гyщaвllикiв, зa.
несенi снiгoм' твopятЬ пoвaх<нi пeperДкoди для гaнкiв i пiхorи. oсoб-
ливoгo знaчeння набиpar oбopoнa oсeлЬ.

Пpи бyлoвi oкoпiв i yкpигь гpeба пеpeлбaчиlи збepежеllня мalr-
piяльl loi чaстиl lиl щo Jloзвoлялo б нa шеlaЙне i i  викoPис|ання. oкoпи
бyдye.гься дo пoвl{or.o пepeкpoto.

59l. CoтeншиЙ зoбов'язaнпЙ IIa|и дoклaдll i  вказiвки пpo бyлoвy
oгpiвних yкpить (землянoк), пpo нeploвiсrь olpiвaння JItoдсЙ i пpo
кi. l lькiсть змiн, yстiйнити сигнaJlи для 3бipки iвжиtи iнtцi зaхoди, щo
зaбезпevyваrlи б збepeл(ення сиJl i  бoeздагнoсlи скJIaдy сoIнi la пoс-
гiЙнy гo.Ioвiс.гь пiдвiддi. lt iв вiдбивatи неспoдiвaниЙ напад Bopot a.

592. 3opui й пiдвilЦi.llи, пpизнaненi нa бoЙoве 3абeзпечення, змt-
няtoться щo 2.4 t.oдинtl, в заrlел<нoсli вiд пot.oди.

593. Прмilски пoмiltс oпipними пyнкгaми i сyсiлaми первipюю.гь
poзцlyки нa ли'(вaх.

594. У зaметiль, снiгoпaд i внoчi сoтeн}rий скpiплloс зopeня, виси-
лaючи дoдaткoвиx poзlllукiв (стeл<i)' гa вистaвля€ traсJryхiв.

595. oсoбливy yвагy пoвинel| сo.tеннии пpисBячyвatи мaскyвaннЮ.
дoбивaючись, щф:

- oбopoннi спopyllи нe видiлялися нa r.lIi теpet|y;
- стeжкl{ дo кoмaндних i зipниx пyl iк.гiB не зaкiннувaлисЬ кoJlo

ниx' a пpoхoдили в кyшi й iншi маскрaЛьнi tr{iсця:
- дpoтянi зaсoби зв'язкy пpикpивaЛись снi l .oм;
_ з[бp)oя y бoЙoвoмy пo.l loжeннi ше видiлялась l la r. l l i  oтoчення.
3 увalи l la; leгкiсгь Poбиlи oкoпи зi снit.y - гpебa ввoДиtи вoPoIa

8 oмaнy, Poблячи tштyннi oкoпи i сxoвища.
59б. Bopol'a' щo }raстyпa€, сotl{я paзи.rь вor не},t з llaЙJlaJrьцJих вiд-

дaлeЙ' щoб зaстaвити Йolo якoмota дoвtuе пеpeбyBalи пеpе/l с1aнo.
вищeм сoтнi нa мoрзi Й тим сaмим пoслaби.lи Йol.o бoе3дarнiс.rЬ.
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l8. CтpiлеuЬкa сoт}|я на poзвiдyваннi
(poзвiдувa.льниЙ вiддiл)

597. CгpiлеuЬкa сoг}|я, lвoPячи poзвiДyвaльниЙ вiддiл, o/Irp)кyr
бolЮвe 3авда}ll{я i смyt.y poзвi/tyвання заBulиptltки не бi.rlьшe, як 3 км.

Д.opi l нe r.pеба визнaнyвatи мел(аl{и смyги poзвi. l1yвaнltя. Bал<.l lи.
вlша ,Iopol а пoвиtltlа пpoхojlи l и пoсePe/lинl смy| и poзвl/lyвal|llя.

У за.lIе:кшoсri вi/ l  завдaння сoI}l|o змit lнlorrься Baжкиl., lи кyJlеме-
гaMи' oкpeмими l aPМa1 aми' l  aнкaми' rpaнaIoмcl aми' пpoI и.l аl{кoвиIr'и
кpiсaми; itt пpи/ti. l l loсrься сaпеpiв i iнUJих спcцiя. l l iсr iв ra oбoв'язкoвo
pyxoмi засoби зв'язкy.

598. CгpiLteшька сolня велe poзвi.rtyвa}lня зopенt{ям i бoсм на вi/tдшli
вijl свoiх забeзпеvувaних час.| и|{: в,teнь ,lo 3 _ 5 км, внoчi - дo 3 км.

599. Colня вeле poзвiлyвання /lo викol|aння пoсlав.l lенoto Тlt зaв-
дaння абo дo oilrPжаllня llol|ot o зaв/laння.

6(Ю. БoЙoвий ла,l сo.гнi нa poзвiлyваннi звичaЙнo скJlадa€.гься з
ялpa i poзвiлyвitJrЬниx сrе,ж. Ha вaж.rlивiruoмy напpямi poзвiДyвaльнa
с.Ie)кa мo)ке буr.и си.ltolo дo чor.и. Pещтa пiдвiддiлiв i засoби пoси.
лення гвopять ядpo сolнl.

Biддaль сlехt вiд яДpа сolнi заJle)киlЬ вiд lеpеl ly; нз вiДкpиroмy
тepeнi ttя вiддaль мo)кc сяralи дo l000 м. oднaче сo.reнниЙ пoвинe}t
змaгaги дo 1oгo, щoб МaT.и зi сleя<ами зoPoвии зв'язoк.

60l. CoreнниЙ, oдеp)кавulи зaвдaння на рзвiлyвaння, зoбoв'яза.
ниЙ: пi3нa,ги з мaпи.rеPeн, цrляхи пoсyвaння i пoвopory; нaмiгиr'и для
сo.гнt вихiдниЙ пункl, нe вихoilячи зa Лiнiю свoтx забeзпeveнь; зpoбиr'и
бoиoвиЙ oблiк сo.гнi; yсгiиниЙ пopядoк пoсyвaння i сигна.ltи /Utя зв'яз-
кy з poзвiлyвaJtЬними с1cжaми; oсoбисro пepeвipи.ги l.oтoвiс-lь сolнi
викol{yвaги 3авДaння; видaги нaкaз.

У нaказi сolеtIнии:
- пoдаr зaвдаllllя сoт}ll I сте)t(;
- вказyr пo 1epeнoвих пpсдIvteгaх i lIa oкpeмiЙ схемIl i  нaпPяl{ пo.

сyванI{я сreж, ix вiд, lа:lь вiл я,upа сoltt i .  нa щo вoни lvtа|oть звePlarи
oсoб;lивy yваIy, щo маlotь poзвi/ laги;

_ пoвiдoмJlяс пpo пpилi;retti засoби пoсилеlll|я r.a пр poзвiлyвa:rьнi
пlдвlддlJIи, щo ,tlюl.ь спеprдy l l{а кpиJlax;

- пoдa € ,  якi сигнaли lt y}roвнi знaки пoдaва.ги пpи виявrleннi rан-
кlв' пlxoги I кl l| l loти вopol 'а;

- пolla€ кJlичкy га кoмy пoданo вtдкJlик.
602. ColенниЙ пoсyваrтЬся з ядPoм сoтнi. Biн мo)ке,loPyчиl.и пp.

oвaдиги яj lpo свoмy зaс.I 'yпникoвl, a сa}l з кi. l lькoма зopltяr.rи iзв'яз-
кoвиtt,tи пoсyBarися 3a с1e)кеlo, щo знaхoдиl.Ься пoпеpеlly y бa)канoмy
нaпpямi, пePехoдячи 3 oдl|oгo зipl{ol.o пyнкгy нa iншии. lз зaЙмaнoгo
зipнot.o пyнкгy вiн намivyе нaс.гyпний зipниЙ пyнкI.

б03. Ялpo - цe peзepBa сo]rliнoгo, вo}io пpизнaчене дJlя висиЛки

дoдarкoвих poзшyкlв l пUtlpимки poзBlдyвaJlьltих сlе)к нa випa,loк
зyдapу з вopoloм.

Ялpo сolнi пoвиt{l lo пеpeсJlulyвarися нeпoмilнo вi/ l  oj lнolo yкpи-
ror.o пyl lкty дo нaстyпнorо ra з laки}l poзpaхyнкoм' щoб пiJl чaс пе-
pесyвirння не пepepивalи зopенI{я. Персyвaння пoви}|нo бy[ l |и швил-
ке. Biлкpиli пpoс]opи ядpo сol l{i пеpеxoдиrЬ poзчJleнoвaнo.

Ядpo сolнi вxollизь Jlo oс€.llЬ i iнtдих зirкPиrиx мiсItь (лiс, кyщi) пiс-
ля rolo, як iх пeрД ним пеpешyкylolь сleжi пoвнoroю aбo чaсlинaми,

B нaс пepeбyвaння сotrr i в oселi нiкoto з нaсeлення нe тpeбa ви-
пускaги з неi, a 1их, щo пpибувalolь, lo oсе.l l i ,  зatpи}ryвalи. Bсi вa.к-
ливi зloлoцreння сoreнниЙ пoвинeн пеpeвipяти oсoбис1o.

604. Пpи Poзвillyвaннi oсе.llь грбa пepешyкarи кpai oсeль i вyлиrti
sсepeilиrri oсс.ltь. Першyкyвaнl|я пеPевOдяlь poзвiдувaJrьнi сleжi, щo
lх визнaнуе сotенний y , loпoBнсl| l l t|я pаl|tшe висJ|ани},t, 3 raкиM poз.
paхyнкoм. щoб на кoж[н|иl l нaпpярr (вy-lIиrt lo. oкoлиIlю) пpипallaJta
хoч oднa f leжа. Я/tpo сolнi poзмiЩyсtься нaзoвнi oсе.l l i  в loloвнoсl i
пiДгpимalи poзвiлyвa"ltьнi сlежi la закpiпиlи зa сoбoю чaстиl{y oсеJl i ,
нe 3aЙня.ly 8opotoм.

605' Hав'язавцlи с. lr-,rк 3 Bopoloм, сolеннии зоб<lв'язании pозвiJlatи
l лlлбину Йor o бoиoвих ладiв пilt Час пoсyваl|]|я (рзl ашyвання) l а кpиJ|а.

Гoлoвнi oб'скtи pозвiдуванrtя: кi. l lькiсний с' lан, leхнiка (laнки, ap-
тилеpiя, гpaнalоме I и), нaпpям пoсyrraння, мiсtte poз гaшyвaння вopot a
i хapaкlep бoЙoвo1o забeзпeчення. Coгня пoвиннa нaмar.arися обoв'яз-
кoвo зaxoпиlи пoЛolteниx. I lo зaвдaння сolнi нaлежи.tь taкo)к пе.
peц!кoдxrrги yспilцниЙ пpatti вoрlкot o poзвiдyвaння. Bсix зyсTpiчних
oкpeЬiих poзвlлyвачlв i мaлi гpyпи вopo]a сoгl{я пoвиl{l{a зaхoпиtи в
пo.пoн aф ниtциrи.

60б. Якщo чota aбо piЙ пe в си.l l i  викoнalи пoсrавJlеt{oro iм 3aв-
дaння' сotенниЙ пoвиl{еH. нe вataючисЬ, пPoвaдиlи в бiи lt iлy сolнЮ
.lв 

Pllllyчиl{и' неспoдlBaними дlями викoнalи зaвдaння.
.Цi i сoтнi пoвиннi бylи не пoмirнi '  нaстиpливi и aкгивнi, a нaпaди

нa вopot.a - нal.aльнi, pitшyнi Й нeспoдiвaнi.
607. Bелyни poзвiдyвaння sopora ta нapui' сoteннии пoвинен зo-

pDrrи зa всiмa Дopolalr lи Й пi l lхoДами вiд сropони вopola в нaпpяIit l
свolo пoсyвaння.

Пpи зyсrpiнi зi зaфзпeчешl|ями вopola сoreнн]tи нaмal aеlься oбiЙ-
ти пiдвiддi.lIи мapцloвoro зaфзпeчeння вopota aбо пpoдiс.talися пoМi)к
них ta вииlи нa кoJlo}ty Йo1 o toлoвt{иx сиJt.

Якщo tle не Bдacrься фз фю. сorенниR вибиpаe найс.ltaбцrе м]сllе в
rtapцtoвo}{y забезпечeшнt вopol a. Heспoдlвa}rим yдapoм сoll|i пpopивag.
Йoto ]a вихoJlиtь дo toлoвних сиJ] вoPora xoчa б oкpемимl| с|ежaми,
пiзнaе силу, склaД i t|aпpям noсyвaння кoЛo1{и ra зroлoцry€ пpo цe
кoмaндиpoвi' щo иol o BисJraв.

Ф8. PoзвiдyroчL| ooPo.ц щo oбoPo'.&пtсr' сoтeннии пoвиHеl{ yc-
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r i l iниlи i ioro кpи,rа. ]tезaЙl|яr i  пpoмi,(ки. с1ики. .{eпo}r i  rнi  п iдхoд}r.
щo вeдylЬ y ЙolO poзмilцеl|ня, , lol iдlt l  пy}|кIи зopeння зa ниr,| i  poз.
мiщeння Йolo во[l |нeвиx зaсoбiв.

Coгня пoвиннa пpoникaги lliJ]им скJlaдoм aбo oкрмиМи с1ежа}lи в
незafiн.гti пpoмi)кки, сr}lки, на кpиJta' зaxoпJllo]oчи пoJto}|е}tиx i з,lo.
бyвaюvи нeoбхiднi вiдo}roс.Ii пpo вopot.a.

Co.гttя, пщбpaвшись l|a rиJl вopotа, opr.анiзyе засi/lки, пePевoJlиlЬ
}raскoки нa Йolo Щlaби (кoмaнлнi пyнкtи), вyзJtl , l  зв'язкy _ з l{еIoю:
як[olмola пoвнiше усl iЙниlи сиJlи, скJ la l l .  xаpaкlеP oбoрни вoPotа la
пеpецlкoди.

609. Пpи пiдloloвi 0o ouнapшу нa poзoiфcaннл oнoчi сomе'п|aa
зoбoв'язaниЙ:

- зaви/lнa вивчиrи lерн, нaмilиIи opi €н.rиpи, щo iх дoбpe вi/r.
p lзняIи внoчl;

- вивчalи з lt lапи l|aпpям маPшy' l{ам|lити зlpl| l  пyнкlи' пoмlpяти
вi/UlaЛi /lo нaмiчених opiенгиpiв, poзl аJly)кенЬ /lopiI ' oкpе}rиx бyдинкiB
тa визначиги aзимylи;

- poзпpаIl loвatи п;lян дiЙ;
- пepeвlpt{ти пUll.oloвy виpядyl
- yсriЙниги рзпiзнaвaльнi знaки д.ltя свoix кoмaнДиpiв i бiЙtt iв tа

рoзп lзнава l|Ьtlии сиl- l|aJl,
- намitиIt{ скJla,I сIеж з бi l , l tt iв. щo визнaчaloIься нal, lкpaщим

сЛyхoм l 3opoi{;
_ l|aмllи1и l ltJ lях l пopядoк пoBopoгy пo зaкlнчeннl poзвIдyвal|ня;
- yзl oJtиlи l oдинt|ики' пepeвlpи.Iи нaявнlсгЬ l спpaвl i lс lь кoмпaсIв

(бyсo.ltь) ' кишeнькoвих . lt iхтаpiв i всьolo нсoбхiднol.o.
6l0. Пpи Jt iях yl loчi poзвi/ lyвal lьl l i  сtехi висиJlarl Ься менrшi, l l ix

y/tеttь, вi luta:Iь iх вi/t я/lpа laкoя( зме}tlДyеrЬся iзa. l lе, lt<иlь вiд сlyпeня
ви,lимoсlи (мiсяIlь' захмapeння, l  yман).

3в'язoк вгpиlty €тЬся yмoв}|им]l звyкoвl lми абo свi l . l tяни}lи сиt-
нluraми, зв'язкoвими та лaнl lюr.oм паpнriх сriЙoк.

6l l. Пpи 3yдapi 3 вopol.oм yнoнi сoтня пoвиннa дiяти +leспoдiванo i
pвyчкo, зaскюoвyloчи баl.не'r (штик) i l .paнaly' пaм'я1aroчи, щo внoчi
кlлЬкlсllа пеpeваl a нe мa€ знaченllя.

6|2. B еopaх poзвlt|ування вopo]а нcoбxiдшo спoJlyчyваrи з рoз-
вiдyвaнням tеpенy (гlPсЬкi xpебlи. пpосtr{икt|, l l lпt lJI l , вiдt{ot и, вyзини'
гipськi piки).

Colенниl, i  свoi зipнi пyнкги вибиpа €  нa веpцlках.
3aЙнявtши пaнiвl ly висoгy, сo.гня зaкpiплlo €тЬся нa нiи. сoгеннии.

He пеpеpиtlаIoчи Poзвlдyвaння' opгaнlзoвyr вoloнЬ l 3loJloшy€ пpo
зal,lняr.rя висoг}l кol.lаl|диpoвi. щo Йol.o висJlаlt.

3t o. l lorшення l|c t]исилalи пoоди}|oкиt{и зв'язкoвими.
B да.l lьrrroмy - сOtенниll. пepeсyвaючи сorню пepeскoкaми, poзвi-

/lyе, 3ilймаючи пoс.lliдoвнo панiвнi вl{сoги oдна за oднo|o.
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Ялpo сoгнi пoв}lнllo мal'и сиJtь}|ии склaд. llля пеpeбоpення вaж.
кoдoсгyпниx l ' ip сolню зaсoблюсrься l iрьким виpядoм (взy.г. lя' пiд-
кyre зaлiзними зyбaми, лиllви, льoltopyби).

B l.opах виl.iДнo зaс.l.oсoвyBaги зaсiдки, неспoдiвatti нaпaди, нaмa-
гaючись пpoдlс].aтися нa тил вopoгa.

3aсiдки в тl,rлy вopor.a виl.iднo влaцI.roвyвa.ги y вyзи}|ax, на дo-
poгax' нa oсяx зв'язкy i ш.lIяхax пiдвoзy.

B lopaх /lЛя 3в'язкy пoмix poзвiдyвaльними пiдвirutiлaми i ядpoм'
a lакoж 3 кoман, lиpoм' щo висJlав poзBlдyвання.3aсloсyвalЬ oпlичнl
зaсoби зв'язкy r 'а paлio.

6l3. CoтенниJ| пoсила€ кoмaндиpoвi, Щo йoгo вислaB, 3| oлotllеllt|я:
_ пpo пеPtl ly зyстpiн 3 вopot.oм. йor.o склaд (laнки, аpти;tepiя, пi-

xoтa) la щo вiн poбить;
_ пPo час пepeходy визначeних pyбежiв aбo пyнкl iв;
_ пpo виявJlенl пePeцIкoди;
_ пpo зyстpiv зi свoiми вiЙськaми, aле iншroi чaсrини, якщo l le нe

бy.llo пepеДбанeнe;
- пpo виявлeння вIдкpи.r.ol.o кpилa вopol.a;
- пpo lloсягнeння кiнцeвol.o pyбeжy po3вiдyвання.
бl4. У зloлoцlеннi пoдaеться:
- мiсtle висl|Jlкli (ttoклaднo зa мaпoю);
- час висилки (t.oдинa, xвилини):
- кoл1l, де i якi здoбyтo вiдoмoстi:
- яким lltляxoм абo вiд кot-o вoни злoбyтi;
_ Щo poбить aбo зaлyмуe poбити сol.еннип.
6|5. Hаcкox o?errь первoДl|ться 3 мeгoю: зaxoпи.r.и кo}tтPoльHих

пoлoнeниx, a тaкo)t( неспoдiванo 3axoпити дoгiдниfi pyбiж.
Haскoк пеpевoJlи.t.Ься звичaинo гa}.r, де нaше poзмiЩення найбi.llь-

ure зблилсусться дo oбopo}|и вopo].a.
JI.;tя шaскoкy сoтнlo скpiпJl lo € .I.ься кyлемe.гамtl, rpaнaroмetaми.

пpo.гитaнкoвиlr lи l .аpмalaми l кplсами' пlдвlддlлoм сaпеplв l хeМlкlв.

Д'ля зафзпeчeння кPиJI сo.гt|i пPизнaчyG.гься oкpeмi пiдвiддi.llи вiд
сyсlдlB.

Haскoк пoпepeдx(ye кopoгкиЙ. aлe сиЛЬнии вot.IJсвиЙ l|апa/l ap.
гилepii i  гpal lal.oмеl iв на а.I.aкoвal{иЙ вiдr.инoк i кpи.пoвi сIаноI]ищa'

B Дaльuroмy аp.гилеpiя i lpal lагoмеlи сBoiм вor.неrt пiд|pимyЮlЬ i
пPикPивaюr.ь сo1l{ю.

6l6. CoтeнниIl' oОеpxaвшu saвfu'rнл 
'|4с'Фку 

oOeнь, пepевoДиtь
oсoбистo poзвiдyвaнHя oб' €ктy aтaки i пiдxoдiв дo ньol.o, нaмiнyе
плян aгaки' opгaнiзyс спiвдiяння всеpеДинi сoтнi, з пpидiленими зa-
сoбa}tlt i пiдвiддiлaми, щo зaфзпeчyютЬ Йoгo кPилal yзгoд)кy€ свoi дii
з apтилepieю, щo fioгo пiдтpи}ry€, i видae нaкaз.

Bнoнi пеpeД нaскoкot{' зa нaкaзoм кo}rа}rдиpa пoлкy, пoвиlll{i бyти
пpoрблeнi нa вiдтннкy нaскoкy пePеxoди в пеpeшкoдaх.
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Pyбiж а.гaки сoтня зaимаr звичaliнo внoчi, а нaскoк пеpeBo/lитЬ нa
свiтaнкy aбo в iнtшиЙ чaс, щo зaпeвня €  зaскoчeння.

6|7. ПopлОoк. nеpевеdеннл ttаcкoку в0ень:
_ вor.нeвиЙ нaпад нa сl.анoвищa вoрot.a;швидКе зб.ltижeнltя сoгнi дo

стaнoвищ вoрoгa;
- пepенoс вoг}rю для вiДlоpoДжeння aтaкoвaнo|.o вi/tтишкa з .гилy

i кpил тa aТ.aкa сoт}|eю ст[а|нoвищ вopoгa]
- бiЙ сoтнi нa стaнoвищax вopoгa тa ix oпaнyвaння пiд пpикpиттяtl'

вoгню apтилepIl t гpaнaтoметlв;
- зaкplплrння захoплeнol.o стaнoBищa;
_ вiдбиття пpoтиa.I.aк. дoставa пoлoнeниx i евaкyattiя paнених.
6|8. Hiчнuf, 

'цrc'Qr 
пеpевoдитЬся з мeтoю: зaхoпити пoлoнениxt а

тaкoж з}|ищити oкрмi yкpiплення, з}|aи.t.и стики, вияснити xapaктеp
yкpiплень.

Coтнi пpизнaченiЙ дo нaскoкy| пpиДiлloоться сaпepiв i хемiкiв.
lt.llя забeзпенeння вiлстyпy рзвiлyванi в пi,lгoтoвля€ться зal.oPoд.

xувальний вo1.ol{ь важкиx кy;leмctiв, гpанаloмe.l iв i  ap.ги;lepi i .
6|9. oilеpltлвtцa gвfuння fla 

'.iчпua 'цrcкo'с, 
сol.eннии 3oбов'я-

зil}Iии:
_ oсoбистo пiзнaти вiдтинoк, y PaЙoнi якoгo вiн пoвинеl| перевeсl.и

нaскoк, визначити дoкJIaJlнe зopення зa poзмiЩeнням вopoгa, oсфJlивo
на вказанoмy абo вибpaltoму l lим вiдгинкy' шoб дoкJlа/lнo yсгiйнити
мiсtlя вol невих засoбiв, oкoпiв, poвiв зв'язкy. пopя,loк викoнyва}|}|я
слyжби вдeнь i вttoчi la мiсt lя poзмiЩeння зopt1iв i зaбезпечення
вoPol.a;

_ рoзпpaцюBa.ги пJlян нaскoкy (виxiдне пoJloже]{l{я, цtJlяхи пoсy-
вaння, пербоPювaн}rя зirlopoджеl|Ь' зaхoДи зaбeзпечення, забезпeчeн.
}tя кpиJt, пopядoк пoвoртy);

- Дa|И в rернi 3авдaння чo.loвим, кo}tаl|диpа}' пpидiлeниx i пiд.
три i,ryвальнl{x зaсoбiв]

- yстaнoвити сиt нaли кepyванllя' час пoчaгкy l кlнl lя нaскoкy.
Пiдгo.гoвa наскoкy пoBи}|нa пpoxoди.ги в rаемниll i ,  a иol.o викo.

нaння пoвинtto бyти 1{еспo/llване, с}riливе та pllшуче.
62o. D'ля нi[н|нol.o нaскoкy сo1eннии oPl.анrзy €  t .pyпи: poзl.opoд.

жeння, а.гакyвaJtьl ly _ JlJ lя захoпJleння пoлoнelIиx i / lвi, щo забeзпe.
чyють нaскoк.

,Il.o гpyпи poзl opоджeння пpиДiлloсr.ься сапepiв. Ii зав/laння - пpo-
poблroвaти пpoхoди y дрo]яниx зat.opoдx(еl lняx, мiнниx пoлях .гa ix
03нaчyвa.l.и.

Cк.llад гpyпи poзl.opoдже}lня - вiд oднol.o дo /lBoх poiв' аl.акy.
ва.llьнoi lPyпи - дo пoлo8l,lни скJlaдy сo.гшi. Peшra сoгнi - зaбeзпе-
чувaJlЬнl t рyпи.

б2l. Пepевелення нiчнol o }laскoкy:
_ зpoбивЩи пpoхoди, гpyпa Poзt.oPoд)кен}rя дa€ сигнaJl пpo t'o.

тoвiсть i зaлиrцaеться пpи пepeхoдax дo кiнця нaскoкy! PoзцIиPюroчи
iх; вiдстyпaс llя гpyпa зa сигнaJloм сo.l.eннor.o:

- aтaкyвaлЬнa гpyпa пiдхoдить дo oб'eкгy ]l а' lакyr. iot.o з кpил зa
сигнаJlol{ кoмal|диPа гPyпl{;

- зaбезпeчувa.llьнi гpyпи висyваlo.I.ься вo/Iнoчaс з а1акyвaJlьнolo
гpyпolo нa ii кpилa, пpикpивalo[н|и ii пeрл d.t.акolo вopoгa з кpиJl.

Bикoнaвши зaвдaнняi aтaкyвaлЬна l.Pyпa вiдстyпae' зa нeto вiд.
стyпaе гpyпa Poзl.oPoд)t(ення, a пiд кiнeць 3aфзпeчyвaльнi гpyпи.

Boгoнь дoпoмiлtних зaсoбiв вiдкpивaeться JlиlДс 3a сиt.нaлoм сo.
1.eннo1.o.

Пiдчaс наскoкy сo'lенt{Dtи пoсyвa€ться 3а а.t'aкyвaлЬнoro l.pyпoto,
вдePжyloчи зв'язoк з гpyпaмиi щo забсзпечyloть кpиЛa.

19. Oсoбливoстl poзвiд5/вeння 3и}roк)

622. Зtluoю сoтl|я нa poзвiлyвaння пoвинна вt'кop}rстoвyвal.и l{е.
заЙнятi прмiжки в Poзмiщеннi вopогa. шсб прлiстатl{ся }Ia Йo1.o 1ил,
зaс10сувitти oбхoди, зaсiдки i нaскoки. Hаскoки зимolo нaбиpaIoгь
oсoбливогo знaчення.

623. Bелy.rи рзвiДyвaння в лiсi, сoтеннии пoвинен бyти oсoбливo
сmpoжкt|}l, скpiплювати зoрeння i забeзпечення. .[oклaднo poзвi-
ду€ться в}lдoлинкиt яpи' великi кyщi, гyщaкиt в яких rro)кyl'Ь кP}l.
гися рзвiДyвaнi i лижвящькi вiдлiли вoPol.a.

624. Biддaль сoтнi на Jlижвaх вiд свoiх зaбезпеvyвarlьниx чaсlиl l  -
дo l5 км. B час сllit.oпадy п заt.iсl.iлi вiддaJli скopoчy€l ься.

Чaс пeрбування сoтнi зиlrloIo Пa poзвiлyваннi зaJlежи,rь вi/l сIaнy
пol.oди' тeмпepaтypи' oпyкJloсти lеpе}|y l.a снlжнol.o пoкpoвy. в нес.
пpиятливих yмoвинаx нaс пербyвaння нa poзвiдyвal lнi гpеба скopo.
чyвalи f i  нe пеpeвиlцуваlи 24 l.oлин.

625. Poзвiлyючи зимo|o. сo]енниR пosинеl{ маlи на yвазi, Щo вopol
буДe зaсl oсoвува l и piзнol o poду пaсl ки, ус l авJlя l и замaскoванi сtlil oм
мiни iперrшкoди. Colшя пoвиннa вмi lи ix виt l lyкyвarи iнищиlи.

Colня пoвин|lа yникa-]и викopисloвyвaння oдl|oro i loro сaмolo
JrижвяPсЬкoI o слiлy.

20. Cтpiлецьl(а сoтl|я нe мaprцoвoliy
забезпеченнi

626. Cтpiлeцькa сoтня, Bизначeнa нa мapЩoвe зaбезпeчення, мo)ке
твopити:

- пеp€дн€ (бiчнe' 3aдн€) 3афзпечення i дiяти 3гiднo з вказiвками

рзлiлy 
..CтpiлeЦький кypiнь у мapшoвoмy зa6езпечeннi'';

_ вiддiл забезпeчення (мapшoвy застaвy) i в tlьoмy випa,lкy дiя.r.и
нa oснoвi вкaзiвoк дJIя стpiлецЬкoi чoт}l y }rapшoвoмy зафзпеченнi.
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2l. CтpiлешЬкa сoтня нa зaбeзпечeннi
пoстoю

627. Cгpi.llеttЬкa сoгня мo)ке викollyвalи с.lIyжбy змiIlшенoi (сaмoс.
тifiнoi) 3aстави, с.roPox(oвol o вi/tлilly aбo сroporкoвoi сolнi y скJlaдi
кypeня' пpизнaчeнoгo |ia с.loPoжeвиll BlддUr.

C,гpiлецькa сo.гl{я на скpiп-rlениll зac.гaвi тa в стopo)кевoмy вiшtiлi
oдеP,(y€ смугy зaбезпечel|ня дo 3 км зaвшиpшки la oдиll - пiвlopa км
зaвглибшки.

B yсiх випaдкaх сol l l to змir lнlo € .|ься вaл(ким1{ кyЛемeтaми' пPo.
ги,гaнкoвими t аpмa r aм}r i кpiсами' l  Pa}la t oMе l aми, apти.l lepiеto.

628. Bивчивrди свi i l  PaЙoн, сoteнниЙ - y заJlежнoсri вi, l  зaв/laнltя i
tePенy - Bис.laвJlя €  засlави, в си.lt i  змitt l leнoi сlpi.r lеt lькoi чoIи, пo-
дaючи iм чисJla 3aсtaв, смyl и забезпeчyвaнlrя, oбopoнllиl i  pyбiж' oпip.
нi пункги i . l l lнtю, дo якoi вoни пoвиннi вeсlи poзвi/tyванtlя.

oдна зi зaсtaв пoвиннa з}|axoдиrися y lлибинi; вoна нaзивa € lЬся
гoлoвнoю i не мaе чис:lа. CoIeннии пepeбyва €  пpи Ioлoвlt iЙ зaсtавt.

Лiнiя засlaв с пеpе/tнiм кpaем oбopoни зaбeзпeчень.
Poзмiщyloни засtави, сoteнниЙ пoltинc}l зафзпечиIи пoмliк }|ими l

з сyсiДaми вoгневиЙ зв'язoк.
Coтня нa сaмoс.ti]lнiЙ зaставi Bикoнyr слyжбy зaфзпечel|ня, пoдiб-

нo дo зaстaви.
629. Пptа нaстyпi вoPol'a сorня вeдe бifi зa пpaви.rlaми. щo iх yкa-

занo дЛя oборни.
Coпнл t'сox'e вiОcпуnumu ?i gf,манooo pвaoну /'u|Ilе u 

'.aхaэo'|куpiннoсo.

хIv. кyЛЕIvtЕTttA сoтня

l. Зaгвльне пoлoх(ення

630. Bol.oнь кyлeмeтнoi сolнi y спo.ltyl1i з вol l lеtt l  aplи. l lepi i  - l te
oснoвнa сис1eмa вol}l lo кypеl|я.

Kyлeметнa сoT t{я пoвиltнa зав)кди дiя ги в l iснoмy зв'язкy з
iнцlими сo.r.нями кypeня ta бyrи roloвolo Biдбиги aTакl.| вopoжolo
летуl{с.l вil.

Кy;leмеlнa сorня в бoю чaсro дiяtиме poзoсеpeджe}ro чolами
пoмiл< стpi. l lеl lькиtvtи сorl|ями. Tим-ro - д. ltя зaбезпече}tня пol lнoro
спiвдlяння вol.t lем l pyxoi{ кo'(t{а кyJleме1шa чolа зaвж,lи пoвиннa
знa'ги фlioвi зaвдaння iнших чoт i пiлгpимyвal lol.o стpi. ltеt1ькoгo
пiдвiддiлу.

63l. Biд свo€чaснoгo засoблювaння кyлеi{eтiв aм[ytнir1irю i вoдoю
моlке зaле[ж]a.ги вислiл бoю. Toму сoтrнниR кyлемегl{oi сolнi зФо-
8'я3aнип пpo це дбa.lи в yсiх випaдкax бof,oвих дif,.

2. Кyлеrrетнa сoтltя
в нaстyпaЛьнol}iy бoк)

632. Сorенниl- l  кy;|емсlнoi сotнi .  oдеPжавши завдаl| l|я, paнiшe.
l| l ,( t}и,lас|Ь l|aказ, пoвиllеlt пеpe[в|есIи цlви/lке. aJIe Jtoк,lai l l lе poз.
вUlyванlrя вopo]a l, l  lеpeн}. B заl lcжнoсl iвi jt обсtaвин вiн пеpевo/tиlь
Йo| o сaм aбo спiJlь}to з чolot}имll.

oснoвl lе зaв,laння poзвiJlyвaння - yсriйниIи наявнiсlь вopola i
l l i . r lеЙ,t.пя Фсlрi  l ly,  вибиpаlи вolневi с. lаt|oвищa,3iPl t i  пyt|кIи i
l l tJ lяхи j lo l{их, а laкo)l( визl|aчиlи ведe}|ня Bot}l lo пoнaд toJloви Й y
пpoмiжкaх бoЙoвolo JraJty пlхolи, щo нaс' lyпa € .

633. Bol нeвi с l анoвиЩa пoвll1|lti liiJtпoвi,ta l и I аки},t Bиl{ol аl'l: 3aпев.
нlовatи неспoj l iваниl l  oбсtpr.п вopora, J laBalи 3мoty вeс.Iи вotoшь бeз
часloi  змiни вo1 невих с laнoвищ lа зaпевнloвalи скiсниЙ i  кpи;toвиЙ
oбсlpir l  вoрo1 а. Tим вимolам y нaибiJlьtj l i  мipi вiлпoвiла|olь пyltкlи l lа
пaнiвних Bисoчинаx. пpихoвal l i  пеpед зoрeнням i вot нeм вopol.a.

ColенниЙ пoвинен вибиpаlи вorшевI с laнoвища в пyнкlaх, мa.
. l lопoмi lних, l lJ lя 3opен}|я вopolа. A вl iм вi t l  пoвинeн вис. lеpitаtися
вибиpalи сtaнoвищa пoб., lизу /toбpе пolt i  t l l l lх lеpeнoвиx пpeДмеtiв aбо

рyбe:кiв.
634. Cвoi зipнi пylrкlи сoleнниЙ пoвиllеrr BнбИpa|и oкPемo вiд зip-

них пyнкltв куpl}|}|olo, lpа}ia loр|еrrв iaptиltеpi i ,  а Iaкo)к нa пIдви-
uleнl|ях, щo нe виJti. l lяlo|Ься, щoб oмиl|y|и paжeння вopoжим aptи.
, lrpiЙсЬкиt. l l tоI l lr l t

635. Colеr l l tиЙ кy)|c l .|е| l to i  сotнi  зoбoв'язаниЙ l loпoвнtoваt и свoТ
зopе}tt lя BiJloмoс| яl*tи: вi,t сlpi l let lьких сolеl|Ь, Щo пepeбyвaIolЬ спe-
pеltу, вiл куpir lнor o, I pa]ta l oме r ших пiдвiддiлiв. ap t и. ltеpi i  i  сyсiлiв t а
oбмiнloвalися з ними вис.l l i , lами зopен}|я.

636. Bидаrolч|и нaкaз, сolе}rl|иЙ кyJlемсlнoт сotнi пoвинeн oбов'яз-
кoвo вка3alи чotoвим: pаЙoни iх вolшевиx с1a}|oвищ, якi с.гpiJlеl lькi
пi,tвi lul i . l lи вoни пoвиннi пi lt lpимyвalи, с}'yr.и oбсrpiлy' вol.нeвi зав/laн-
ня, opiснtиpи, tеpмitt l  oroвнoсrи вiдкpиl}i вol o}rь i пopяItoк пеpепi/t.
пopяllкoвaнoс1 и.

637. Кеpуванl|я вor}|ем кyзtемеtнoТ сolнi в пoчаlкoвoмy пеpiolt i
l|aс1yпaЛьнolo бою пoвиннo 3oсеPсд)l(yвalися в Pyкax сo1еннot.o;

вoiol{ь вiдкpивaеrЬся Jlишe за йoro накaзoDl.
ColенниЙ кy.lIемеlнoi сorнi зoбов'язаниЙ нrспoдiвaнo зoсеpелжy-

вalи вo|o]|ь сorнl  нa lакlичl{o вaжJlивих pyбexax, вибиpаloчи l l i J l i  з
lаким poзpахyнкolr,t' щoб iх }.to)к}|a бy.llo paзиr'и oднy 3a oJlнolo в псp-
шy чeply нaЙнeбезпeчнiшi ltля пixoIи, щo нaс]yпa € .

638. Пpи poзпoдiJli ЧoI дo сlpi.llеtlькиx пiдвirцiлiв aбo у випаltкy.
якщo пpи пoсyвattнi впеpeд l1енlpa;t iзoвaне кеpyBaнl|я oyl lе нсмoж.
Jlивe. сolеlt}|ий зoбoв'язаниЙ вкaзyваlи чor.oвим' як нaЙпoвl|i l] lr викo.
pис l a l ]l сиJly куJ|емe l llol o liol нlo.
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639. Colеннии кyJreрtetнoi сolнi в зa.ltежнoсl i вiд oбстaвин пo-
винeн висЛoвлюBarи кypiннoмy свifi пo]Jrяll щoJlo зBopoly пooди]|oкиx
кyлемеlникiв аф tt iлих чol в Йoro пiлпopялкyвaння, щоб iх викo-
pис1a'ги в iнцlих нaпpямax. дe llе бiJlьtД нeoбхi/lнe. або щoдo пepeДaнl
с.тpiзleцьким пiдвiддiлaм tих чoI l кy. l leмetlв. якими вiн y)кe нe спpo-
tr loжниЙ керyвaIи.

Paзoм з tиlt t  сoreннии кy; leмelнoТ сotнt зoбoв.язaниЙ,lбatи. щoб
пеpeJl alaкolo сtplJ lel lьким сorням пеpцlolo мely oбoв'язкoвo бy.lrи
пpидi.ltенi вax(кi кyЛерteI и.

640. в чaс alaки кyJleмetнa сolня пеpeнoсиrь вo1o}|Ь нa кpиJra
alaкyloчиx пiдвi,t/tiJriв, забезпeнyюни iх пеpе,t кpи.lloвим t|ol l|еlil вopora
la пеpе, l  иolo пpolиa1aкaми.

64l. Пo захoп.,|еl|t| l  пеpедt|ьol о кparo oбopoltи вopola кy,lемelнa
сolня l lеt аЙнo меlами пpoсувa € tЬся впеpе,l , lо alакyloчих сlpl lrel lьких
пUlвUtJtlJllв.

B ttьoмy пеpioлi oсHoвнy чaсгинy кyJrемerнoi сotнi пpилi. l l lo €1Ься
Дo сгpiлеl lькиx пiдвiддiJl iв.

Colенниff вoгl{еtt l кy;leмel iв, щo зaJlишt,l. , lися B Й0lo p()зпopяJt-
жel|нl '  дoпoмаl a €  pa3и l и вopol a нa 1их нaпpямaх. , lе l| l l| с I aви l ь
нafiзaпеклiщиR oпip.

Kyлeмa.нi чoгl,|, пpизнaчeнi д.llя пpolипoвilpянoi oбopoни, B llЬolvty
пеpioлi пoвиннi бyти тaкoж пiдlяl.ненi впеpeд. oдначе, сorенниli зo-
бoв'язaниЙ l{е дoпyскaги скyпчеHl{я великoi кi. l lькoсти кyлeмeliв в
oднoмy мiсlti.

642. I|pu вiлст.yпi вoPot.а сoIенниЙ кy.lteмelнoi сolнi пoвинен ,tо.
пoМа1 arи свoiм вolнеrrl , lo пoвнo]o f ioro poзlрoмy, не,loзвo.' lяloчи
Йoрry виЙrи з.пiД o6сгpi. l lУ' ДLIя lolo oкрмi кyJrемеlи 9i чoIи пoвиннr
смlJlивo висyвa l ися 8пеpeд.

. 64з. Пpи нaиупi 3 taнкar,rи кyJleрteIна сolня пiДlpиl 'ty €  ix alaкy.
paзяч}l вol.невi oбс;lyt и пpo.tи.raнкoвt,|х засoбiв вopol а.

644. Пpu нacmуni oнoчi сoleннии кyJreмet нoi сot нi зoбoв'язаниЙ
Bжи1и зitхoдiв' щoб зафзпeчиlи збеpeжeння 3в'язкy з чotФlи l 3l
звеPхникoF|. a taкo)l( !{atи вJlасне безпoсepе,lн€ зaбезпeчeння.

Як .llиrце стplлеltькl пlдвiддrJlи yвIpвylЬся B poз1аtllyвання вopot ar
кyЛемelнa сmня tl iлiсгю абo чolами, в зaJrежнoсlt Blд oJlеpжaнolo
3aвдаl{}|яl нeгaинo вtlсyвae.rься нa вказaнI пyнкtи, 3aи}rа€ вo]l{евt сlа-
нoвищa ta пepебyвaс в пoвнin бofioвiff 1oroвнoс|l вiдбиtи пpolиа1aкy
вoPol a.

б45. Якщo зa piureнняш кypiннolo кyJlеD{erнa сoIl.|я пoвиl{нa пl, l .
lpt{мyвatи вo1 l{е}t нaсryп сtplлel lькиx пi, lвiдJl lлiв' сoleнниЙ всIo пlд.
loloвy пoвинeн пеpев€с.t.и зaвид}ta. Пpи цьoмy вiн пoвинен /loкJlaднo
узгoд)кyвaти 3 rraстyпaюч}l}lи сorнямl{ цiлi (вiдtинки' pyбeжt) oб-
сгpiлy' мiсця вoгневиx стaнoвищ, vaс вiДкpивaння i прt{пинювaння
вOll{Ю la спoсoби (вt{aчyвaння свoix вiиськ,

646. ||pи веДеннi вot'нro внoчi сo|енниЙ пoвинet| звepl a 1и oсoб.l lивy
yваl 'y l|a зaбезпечeltня наJleжнol.o зв'язкy з нaсl 'упаloчими сlpi. l lеI1ь-
кими пiдвiддiлами la lta вжl|т1 я зaхoдiв oбеpежlloсги пpol.и pа)кeння
вoгIlеttl свoiх вiЙськ.

3. Kулемет}Ia сoтня
в зyстpiннoifу бoю

647. B зyстpiннoму бoю ку.Ле}lетнa сoгl{я 3oбoв'язa}rа випePедиtи
вoрor.a y вiдкpиг,ti вol'нto l.a забезпечити poзI.opl.al|ltя tlaс.|упy Й аraки
кypеня.

648. B мapшi сolенниЙ кyлемегнoi сoгнi звичaЙнo пoсyвасrься зi
свoсlo сoIнею Пiд час пeрбil .y бoю вiн пoвинeн пеpебувalи пpи кy-
piннoмy, маючи зi сoбoю зв'язкoвиx. .Ц.ля poзвiдyвання сolеl{}|иЙ пpиз-
нанyс пiлс. lapшинy з l .Pyпoю бiЙtt iв.

Poзвiдyвaння кy-rlеме.lнoi сolнi пoвиннo пoсyвatися пpи пеPед}|ьo.
}'y tr.'aPllloвoмy зaбrзпeченн i.

649. jlо хвилинll oдеpжaння зilвдirння сoleннии зoбoв'язаниЙ ма.ги
вiдoмoсti пpo вopol.a i терн (вol невi с.ганoвищa, непoмiгнi пi/lхo,lи дo
них, з ipнi  пyнкlи).

OДepжавши 3авдaння, сoleнниR кyлeмelнo[ сorнi пoви}|еl| tt lвид.
кo пoда:ги зaвдaння чo1oви}i, вкa3aги iм paЙo}tи вo1.l{евих сraнoвищ i
opl €нтиpи.

CorенниЙ кyлемeтнoi сoтt|i зобoв'язaниЙ в)l(ити всix зaxoдiв, щoб
oкpeмi чoт}l мolли вiдкpивaти вoгo}|Ь не пiзl{iцtе .гpьox xвилин вiД
xвилинtl oдeP)кaння 3aвдaння.

650. Bor.невi с. l .a}roвищa Й зipнi пyt|кIи кyлеlv'eтlroi сolнi пoвиннi
буr'и зaмaскoвaнi пеpeД нaземl{им i пoвi.гpяним зopенням. oднaчe, як.
щo с дoбpa нal.oда зaпoдiяти вopoгoвi ваrrrкi втpar'и, сo.I.ен}lии кyлe.
мeтнoi сoтнi пoвинеll срtiливo висyнyти кyлемети нa вiдкpи]е стaнo-
вище тa неспoдiвaнo нaпaсти нa нЬoгo всiсю силolo сBoгo Boг}Ilo.

B r.aкoмy випaдкy пербyвaння }la вiдкPи-ro}.ty станoвищi пoвин}|o
бy.ги кopolкe. 3aпoдiявIди вopoгoвi в.гPaги тa пpидyцlивllJи Йoгo дo
зем.lli, кy.rlемeтнa сoгня пoвиннa швидкo зaбPa.гися зi с.r.alroвищ i пpyд.
кo виЙти з paйoнy, щoб otviинyги рa)кен}tя apr.и.llеpiЙським вopoжим
вoгнrм. BслИ за гим кyлемeтнa сoтня зaймae нoвi вot.невi сl.aнoвища.

65l. B чaс зyстpiянol.o фю кoмaндниЙ пyнк1 сo.tенl lot.o кyJ]eмеl-
нoi сo.гнi пoвинен бyти пoблизy кoмarlднol.o пyl{к,гy куpiннol.o. Co-
гeннии кyЛeмеlr loi сo.rнi нr oбoв'язкoвo пoвиHеtt бyr.и нa свoсIrly
кoманднoмy пyl{кl i '  вiн зoбов'язаниЙ знaхoди.гl{ся гart, де ви}ralalo1ь
oбс.taвини i звiдки кPaщe кepyвaги сo,гнеlo.

Зaлицraloчи свiЙ кoltaнднии пyнк.г, сoтенllиЙ кyлeмe.tнoi сoтI{i
зoбoв'язaниЙ пoдбaти, щoб иoI'o мiсЦе nepeбyвaння бyлo вiдoме .гa

шoб yсi рoзпoPяд)кeння i зr.oлorден}|я lltв}lДкo дo ttьoгo дoхoдили.
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652. Пpи пiлпopялкyвaннi кyлeмeтниx чo1 сo1eнним с.гpi.llet1ьких
сoTeнь сoтeнниfi кyлеметнoi сoтнi пoвинен засoблювaти чoги боспpи-
пaсaми .гa дoклaднo знa.ги iх мiсt1e псрбyвaння, щoб зaпeвниr'и сoбi
цеl{тPzuliзoвal|e кepувaння, як гiльки дo тoгo бyлe вiлпoвiлнa хвиJlинa.

4. Кyлеrrетнa сoтI|я в oбopoнi

653. Kу.l leмеlнa сorня в oбоpoнi, зaстoсoвyloчи loJ|oвl{o скiсltиЙ t
кpl,tлoвип вoгoнЬ' пoвиlilla сIвopиги сиJlЬl{y вoгllевy запopy пepeд oбo.
poнt|иМ pa.loнoм кypeня i нa Йoгo кpи.пах. Paзoм з lим пoвиlteн бyти
пepeДбaнeниЙ вot.o}|Ь y lлибинi poзтaшyваl|lrя кypеl{я д.ltя вiдбиття
вopoгa' щo пpopвався.

B зaлежнoстi вiд oбсгaвиl l кyJlемегlty сorro в oбopoнi l]икopис-
roвyr1Ься tt i . l l iсrю aф чo1ами.

654' oлсpжaвши 3авдання, сoIe}|ниЙ спi. ltьнo 3 чolol lими пеpcвo-
дитЬ po3вiдyвання oбopoнl.|oгo Palloнy i пepеДпiл-llя д.llя вибоpy вol -
нeвl ix стaнoвищ, зipl|их пyнктiв i Poзмiщення гилy сoтнi.

655. Пpиfiнявши piшellня, сoтен}|ия видaс кoPoгкии, пpoстиЙ на-
кaз, oфв'язкoвo пoдаючи в l{Ьoмy: пopядoк ведеH]|я вol.ню (кpи.l lo-
вor.o, зat.oPoджyloнol.o). poзпoлiл чol y ]rtиpиl|у Й у Iлибинy, смуlи
oбсtpi. l ly '  ви3l laчeнlrя к}l l lджаJlьних кyлемeтiв, зaхoди пporипoвit-
pянoi oбopoни, opгaнiзaui|o зoPeння i зв'язкy, iнжешepнi poбolи, a
тaкoх( зaвда}rня аpти-ttеpli l гpанатoмrlrв.

656. Boгнeвi стaнoвища сoтнi пoвиннi бyrи лoклa/lнo зaмaскoвaнi
гa пoвиннi зaбeзпeнyвaти вeдeння вoг}|ю }|а всiЙ пo/laнil.l смyзi i пorlад
гoJloви свoiх вiиськ. l lля дoсягнeння }rаl lкPaщoro oбсrpi. l ly Ia 3 меlo|o
мaскyвaння нeoбхiднo бyлyвaги peзepвнi Й o}raннi вol нeвl с. lанoBища
ra нeпoмilнi poв}i 3в'язкy дJ|я пеPесyBatlня кy.l leмеl iв зi сlанoвища на
стa}|oвищe.

Cor'енниfi пoвинeн пеpедбaчити, щoб стaнoвищa кyJleмеrних чo'l
бyли poзмiшенi вiд стaнoвиЩ сгpiлеrlькиx пiдвiддiлiв y BiддaJIi, щo
зaФзпeнyвала б ix вiд pa)кенt|я apтилеpiЙським вoгнeм- вopor а пo
стaнoвищaх пlxoти.

CoгешниЙ пoвинeн' кpiм ltьoro, в)кити зaхoдiв, щoб вoloнь кy,tе-
l.tетiв нe пpипиl{явся нaвl.t.Ь y чaс димoвoi iхeмtчl loi аrаки вopol a.

65.l '  IIля пiдr.pимки фЙoвoгo зaфзпечeння кyлемeгнa сol l{я пo-
виннa вести вoгoнЬ oкpеtl.tимll чoтaми 3 pe3rpвниx сlal|oвищ' Bисyl|е.
нltх пoзa перанiй кpaЙ oборни.

658. .Цaлeкии кyлeмеTниll вoгoнЬ вeдeтЬся кyЛe},tс,Iaми, poзмiшe-
t{ими y г. l lибинi oбopoни 3 PезеPвниx пiвзaкpитих абo закpиlиx сtа}lo-
вищax. Кcpyвання вoгltем y l(eи пePioд фlo пoвиннo бyrи зoсepе/l lкеlro
в pyках сoгенl lol o.

659. oснoвниЙ спoсiб ведeння вorHlo кyJlеtl .tеrнoi сolнi _ нeспo-
дiвaнии нaпaд 3oсеPед)(eним вorнeм, як тiльки грaпиться пpиr o)ка /to

l lьoto хвиJlиl{а, 3 нaсlyпl{им пеpенeсeнням , iolo нa iншy tlr. ' lь. щo0
вимyчиlи вopola неспoдlвaниiiи напaJtами lа запojt iяlи Йor*{y ва)ккl
в lpаlи.

660. Пpи пepeхoдi вopo]a B alaкy кyJlеrtеt}iа сotl|я JloпpoваJl)кyr
свl. l  вoroнЬ , lo наЙвищoi нaпpylи| пpиJlyцly|oчи вopota l lo зeм.l l i ,  не
дatoчl l  Йoмy змolи пi j l l |я lися, lo aIаки.

3 l tе lo Мerolo oкpeмl кy, leмеlи пoвиl l l t i  висyвalися нaвi lь на вiJ l -
кpиI l  с lа l|oвища Й ]tе|аЙl. lo скpиваrися. як r lJ lЬки alaка бyJte вutбиtа.

6б l. Якщo liopor yвlpве t Ься llo poз l aцjyrraнl|я кyреня, кyJleмe l нa
сol l lя пoвиll l la ' нe вal a|oчисЬ' 3al lицlalися на свolх сlаt loвиulах' }|и.
щaчи вopola псpехpeсним вol неrtr, i  впеPlolo oбopoнolo /loпoмal аlи
пpolиala l l l  кypcня.

662. ||pи вiдсlyпi сolеl| l]},|Й пoвинеl| пeрбyвatи laм. , le зl laхo-
, lи lЬся б, l . , lьшa чaсlиl|a Йolo кy., lемeIrв. щoб l(yпкo lpимаIи сol l | lo,
свoiх pу'ках l .  нe зва)каloчи на вlpatи. всебiЧl|o J loпoмаtаIи п) lя l toвoм)
вlдсlупoBl кypеня.

Hoвi вol нeвi сlанoвища сolеl{t|иЙ пoвинен 3азда.l lel i/tь poзвiлal и.
Кyлемеlнa сoIня пepевo;lиrь вi ltсtyп пеpeскoкaми, uorами i ptrя.

ми, 3aЙDraroчи пaнiвнl Bисorи i прпoвжуloчи пpoвa/lиtи бсзпepеpвниti
вo]ol{Ь lа }laнoсиIи вaжкl вlPalи вopol.oв|' щo пеpeсl luly € .

B rtеЙ пеpioл бoto alaки вopoжol'o ., lеIytlсlBa мo)кylЬ бylи осoб-
ливo tteбсзпечl l i , . lим. lo сotе1rшиЙ кyJlеМеlнoi сolнi  пoвинeн бylи t)
пoвнiЙ loroвнoсr i  в iдбиlи iх.

66З. B oбopoнi вttoчi сoI.еннии кyJlеме l t|oi сo1нi пoвинен вибиpа t и
стaнoвищa }lа пеpедt{ьoмy кpaЮ' yt|икаloчи poздpiбнеl|]|Я сolнi }ta чaс.
lини меншl '  1 l lж чolи.

Bolнcвi сraнoвища вибиpaеtься зaзJlaJIеI i j lь зa /lttя 3 laким poзpa-
хyнкoм. щoб був зaпеBнени,l сиJlЬниЙ скlсl|ии i кpи,|oвиЙ tto|oнЬ пo
paн]цlе пpис lpiJ lяt{их pyбежах.

664. Щoб oмиt{ylи небезпекy paжeнltя свoto poзвi/tyвaння l зa-
безпечeння, сolенниll 3oбoв'язa}iии /loкJlaj lнo yсtiиt|иlи ul ltяхи iх
вiдсryпy i нaмilиrи pyбе:кi '  пo якиx кyJIемеll|a сol ltя вoсlиМe BolOl|Ь.
oбoв'я3кoвo y3roджyroчи свi l , l  п. ltяtt ведення вolttt<r зi сlpi. l tet1ькими
сoIня}tи пеpцloto ме1y ta вlpиtv|yloчи l iсниЙ зв'язoк з куpiнним.

655. Якщo пеpeдбaченo ве,lення вo1 l lto пpи шIyчнoмy oсвi t. l lеншi,
сoTeнниЙ зoбoв'язal lиЙ пpoс.lt iдиlи зa lим, щoб пPи oсвi l . l lсннi lсpенy
пеpeд вoгнeвиIr.tи с1aнoвищами l нa |x кpиJlах кyJlеIr,!еlи 3aJlиlДа,Iися
пo3a пoJtеlt{ зopен}rя з Фкy вopoгa.

666. Bcденшя вoгню внoчi сo1eнниЙ пoвинeн зoсepед)кyвarи y свoix

рyках.
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ДoдAТKи
7. Cвпеpнi poбoти пiхoти

тa пеpебopювaння зaгopoджень

|. Kуpiннua - пpи poзвiлyвattнi oбopoнttoгo p[alЙoнy - в lepенi
вкaзye сoleннoмy:

- poзмiЩeння пpoгиlaнкoв], lх пcPeЦкo/l гa вoгl|eBих зaсoбiв (пPo.

титaнкoвi гapмarи i кpiси, вaжкi кy.l lемсrи), пpизнaчеltиx Jl. l lя oб.

стpi;rу llиx пеpеlllкoд пoвздol}жllим (кpиJloвим) вo] нeм;
_ poди пePeшкoд, iх мir lь (кi l lькiсlь pялiв кo.l l iв, Po] aЧoк, спipa;tel, i

i  r '  п.) i  мiсЦя пеpсхoДiв кpiзь l tих:

- l lапpяии пpoтиaтaк iпpal1i д. l lя iх пiдloloви (пеpexoДи в пepецr-
кoдaх, пepexoди яpaми. пoIoками, болolами i r. п.), pсзеpвшi (зaпaснi)

стaнoвиЦa вot.нeвих зaсoбiв, пpизнaчеl|иx /l. l tя пiJ l loIyваl lt lя i  зaбeз-
пeченt lя пpo1иalак;

- мiсttя po3Iaц.lyвaння i пopя.ltoк oб:tаднання свoiх - oснoвtlolo, i

ре3еpB}|o1 o - кoмaндttих пyнкl iв i  пyнкty бoЙoвolo зaсoб.l l loвaнttя:

- мiсця poзмiщення oМаllних pаЙottiв i  хapaкlep ix oб;taдl lаltня:

- якor.o пеpекpolo кoпalи шattt l i  (oкoпи) Й poви 3в'я3кy la як iх

oблaДнyвaги;
- неptoвiсгь i rеpмiн' в якoмy tрбa викoнalи oбоpoннi poбotи:

- poзпol l i l l  пoмix чolи з l lаpяддя i  мalеpiя l t iв;
- зaв/lанl|я сапeplв' пPи/tlJ|ениx ,lo кyPеня.
2. Caпеpнi poбo,ги y свott,ty pаиoнi oбоpotttц comепнutr cmpiлецьxo'i

comнi в тeрнi вкaзyе чoгoвим:
_ мiсцe, нaпpям i кyти зaлoмiв пpoтипiхolниx пеpeшкoд тa сlанo.

вищe Boгlreвиx зaсoбiв для oбстрiлy llих пepeшкoJl пoвздoв)к|.|им (кpи-

лoвим) вoгнer.t;
_ дottаlкoвi 3axoдli лля oбopot{и Й oхopoни пpolи.lанкoвиx i пpo.

.гипiхotниx пеpецtкoд (фрrrr.alrьниlt i  скiсниl l rroto}|ь iз стpiлеrlьких
oкoпiв, нaслyxи .гa пiдвiддiли, висyненi бсзпoсcрItньo лo пеpеtшкoл);

- нeпoмiтнi lltJtяxи пoсyванl{я в pаЙoнi oбopoни сoгнi;

- пoчal.oк, кiнeltь i vеpl.oвiсть poбi l;
_ хto, кoJlи гa якi штyннi пepешкo/lи бyлe poбиlи lt pаЙottах oбo.

pol lи чo| ]
- зaвдaннЯ чor щoJlo oбopони и oхopoltи пrрецlкo/l;

- paЙoн oмal|ниx спopy/r i  oбoв'язки чor tцo/lo пiдгpимки' poзвиr.

кy и oзHaк, якi спpaв.ltяли б вpаrкення, щo l lеи paЙol| 3aЙнятиЙ (пoказ

рбh i pyхy, вol.oшь);
- мiсl le зal.oгtв. lt i  мaleptялiв;
- знapяJl/tя, щo Йoro пpиlli.ltloeться .rоlaм; рбoги сaпcpiв y PaЙoнi

oбоpoни чol i  чolo нoloвi мoжyть дoмaгalися вlд ltих.
3. Чomoouil 3 poЙoвими oбхoдит.ь paЙoll oбopоrtи чoги i сlавиtь

poяl{ 3aBдaння. Ha випaдoк пoгpеби вiн вихo,lиtь нa l i  пyнкги, звi ltки

450

fiol o pаЙoн oбоpoни мo)кe зopиTи ворl . шoб пPaвиJrьнo вибpaти мiсtlя
лJtя вo] нeвиx зaсoбiв. нeпoмiтшi цtJ|яxи пoсyвaння Й olliниlи пillxoди з
бокy вopol.a.

4. Чoloви]t пoви}|еl{ l lка3aги poЙoвим:
- сгalroвищa рТв i пpилi.лettиx зaсoбiв пoсиJlel lня;
- мlсltя oмaнl|иx спopyд;
- мiсt lя рiв зв'язку в3дoвж фpoнгy i в l .либиlty oбopoни;
- мiсt lя peзеpвl{их вol.нeвиx с1al|oвиЩ y poвах зв'язкy i напpяt"t i l l tя

пoсy8аtlня пo вepхy 3 вpaxyвaнням нeпoм|I.н(ю1и пoсyBaнtlя га tt lo)к' lи.
вot o пPoloп.l yBаl{ня с Iе)кoк.

- дoв)киl|y i пepeкpi, l  rцанl l iв (oкoпiв), poвiв зв'язкy. щi.пин ta
llitlJl,|х спopyд:

- нeptoвiсrь poбi I  i repмiни iх lo lовoсr.и;
- мiсlte дoс-гачанl|я сoll{еlo 3t|аpяддя. J{ol.o рзпoлi.ll i пopялoк кo.

Pис l yваl l l|я l lиt{:
- нeptoвiс lь pФi 

'  
iпpииoми мaскyBat| l|я.

5. Poбоlи пoчинa € tься нoснирt 3нapя/l/ lяttt, а пo пiдвeзeннi вoзи-
Molo 3нapяrulя пpo,loвжyсться |x.

Чoloвий слiлкyс зa пpaви.ltьнiсгto викoнyвання poбi l  i  нelaЙнo
BипpaвJlяс всi зaувaжgнt хибt,t '  l lo зaкiнчeннi pФi.г чoIoвиЙ пеper Jlя.
даe всi yJlaд)кcння i пеpeвiploс сгyпiнь iх t.ot.oвltoсти.

Maскувaння нeoбхi ltнo пеpeвipяlи, виxo/lячи в напpямi Bopolа'
6' Pof,oвutr, o/lеp)кaвЩи нaка3 чoloвolo, пpoвa,l}llь pitl в PаЙot| сlto.

lo сlaнoBища Й yIoчl{lor мiсt le шallt l iв. Пo;Iе зoрltня ioбсlpi lty пcpe.
вlpя € l  Ься Jlс)кaчи. yсraнoвJlяс,rься неoбхi/tttу висoI y перe/l l  pyJl, l(я l
намiнyсr ься poбo.ги /tJlя пPoчиЩyвa]{ня пoJlя oбстpiJly.

7. УсtlЙнивrди мiсt le urанtt iв, пePевoдиться Poзкoп i lpасyваtrttя
(вшзtlaнyвання) за.пoмiв i мcx викoпiв i насипiв (перлlpy/шя) Ha пo-
vаtкy poбolи нaзвсpхнi lt цtap 1pyl| ly (леpнина. opaнка) на мiсt l i  викo.
пiв i насипiв з, l iймаеrься i вi itк. l lадаelься набiк. a пo закiнчсннi poбir
викopl{с l oвy € l  ься,lJ lя мaскyван]|я.

Hезнaчнa пpoчис.гка пoJlя зopeння i oбсrpiлy пеpевo/lиlься piвнo.
чaснo 3 кoпаH}|яltt rцаltttiв (oкoпiв). Пpи бi;lьruих poзмipaх poбi т бiля
пpочисгки пo.l lя oбстpi lty - пoчинatи з }tих, а пo iх зaкiнчeннi пoчи.
t|а1 и кoпal|ня l l tаtI l l Iв.

8. Poиoвиlt пeрвiproс /lolpимaння пpaви,lьl{их рзмipiв i фopм
tuанtl iв ta наl J lялaс зa iх мaскyвattням. Пo закiнчeннi poбi t вiн дoк.
лaднo пeprвlPяе дOl iднiсtь вe/lення вor. l| lo l  } 'eтaння pyчних гpaнаt iз
rцaнlliв (oкoпiв). PoЙoвиЙ вкaзyс мiсt1я дo,laткoвих oкoпiв ltля oб-
сгpi пy гиx нaпpямiв. щo ix нc tlto)кttа paтlт|1 з щaltцiв. Дoда,Iкoвt oкo.
пи мoжyть бyrи зрблeнi i  в самoмy шaнtl i .  i  в пpи'лel.лиx дo t|ьoro
poвax зв.язкy. Maскyвaння ruанtl iв pofioви,t пpoвiproе з бoкy вopora.

9. Чеpl oвiсr ь poбi l:
- пеPrrta чepl.a - пPoчис,Iкa пoJlя зopeн}tя oбсtpi. l ly. кoпaнHя oкo.

t

I

l
I

I
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пiв, зiplroгo (кoмaнднol.o) пyнкту чoтoвor.o (сor.eннolo. кypiннolol.
пункгy бoЙoвoгo пoстaчaння. лlкаpськoгo rryнкгy R омaнних rшaнItiв.
мaскyвaння сrе)кoк д.l lя пi ltхoдy дo prзepвl|их rшaнtl iвi

- дpyl.a чеPr.a - кoпаlt l|я Pезеpвt{l{х ruaнtl iв (oкoпiв)' спo., lyчl lиx

рвiв пoмix oкoпамll oсt{oвнllx ц,aнlliв i вздoвж фpoнтy 
.tа пpисIo-

сyBанlrя iх дo oбopollиl
- тpетя чеpгa - кoпaння poвiв зв'язкy з тилoм, спoлyvних poвiв

зв'язкy в peзePвнl{х цlaнцях, pезep[вtнoгo yлад)кeння зiрrol.o пyнк.ty
чo.I.oвoto (сoтеннol.o, кypiннoгo), щiлин, пePeДгpy,lнt,|х llirш, бoЙoвe Й
Ioспoдаpськe флaднання шаItl l iв i  poвiв зв'язкy.

l0. l lля pyч}rиx i ваrккиx кy;leмeгiв, пpor}гlat|кoвиx кpiсiв, aвIo-
матtlикiв, снaЙпepiв, зoptt iв i  бiЙrtiв. пPизнaЧellих j lJ lя }lиlце}|}|я lа}lкlв.
}'o)кна кoпaти пapl l i  oкoпи (на лвoх) Й oкpемi вистyпнi oкoпи. такi
oкoпи висyвaти нc rtе}tцle. ltiж нa два мcгp}t. щoб зем'пяна сlillа. щo
видi. lt loe iх вiд rданtl iв, tre oбсyttyлaсь пpи псpeiзlt i  lанкiв.

l l .  Якrцo чolaМ перll loi лi lt i i  (мeгy) ла € lься кoJ]loчий /lpi l  , l i lя
poблення пеpецlкoд (спolикавiв, сильltiв) на безпoсерднix пi/tхo/lах
дo вol. l lевих сIaнoвищ, to poб;Iett ltя пeрецlкoд вi/tбyваеlься в мipу
дoстaви мa-lеpIяJllB.

3имoю, пpи сильItих мopoзах, пopyн булoви rшанIliв poбиlься olеп-
лloвaльlt i  зсмЛяl{ки абo щiлини.

B yсiх випaдкax _ poбoги ввir)кaeться за зaкiнченi .li.llьки ro/li.
кoли во}lи 3oвсlM зaMаскoвaнl.

12. Пiхсrгa сaмogгiЙнo, свoТми силaми i засoбaми, poби-rь пеpехoдt{
y дpolя}|их пеpеulкoдaх: зa дoпoмolo]o }|oжl{ltь для пеpglинкlt JlpФy:
poзlягyва}rня пeрeц!кoД pyкai4и абo пpl'кPивання iх пiлpyчt|!lt{l{ }rа.
rеpiяrtами (пле.гiнки, мати, мiстки, цtинeлi, )кеpдки' дв€pi).

,Ilля сгpiлeuькoi чoти Poбиться oд]rн-дBit пеPеxoли пo 8.l0 м.
Jl;tя зPoблення пеpехoдy чoloвиlt пPиэнaчye 4-6 бiЙltiв, зaбезпе-

чeних l{oхl,lцями ,lJlя пеpе.rинкl| ,lpoтy.
l3. Пpацlo бiЙrtiв, щo poб'IяIь пеPехoдl,t. забезпечy€тЬся всiма вot-

}tеви}iн засoба}r}|, щo l|имrr poзпoPяд)кar сoleнниli (чoгoвиЙ). Colеннi
(чoгoвi) зфoв'язaнi пеpед пoчаткoи нaстyпy пoсrаpaгriся пpo 3а6е}
печення свoiх пiдвiддIлiв нoхицями для пеpетинки,lpoтy нe мeнцtе.
нix 4-5 нoжиllЬ нa кo)книЙ сrPiлeltЬки,l piЙ.

14. Перл нaс.гyпoli yсi бiЙ'li пoвиннi пpopoб}rг''r впpaву в poбЛеннl
пеPеxoдiв y пеpеrцкoдaх (перетинкa дpoтy lro)rнrlямDl, рoз r яl-yвачt|я
pоr.aчoк i засiк' пеpекPиBir}|ня пepецtкoд мa-гaми, дoшкaм}r. пJтеIll|-
кirми R iнцlими }rantpiялaми).

Jlля зaпpави 6ifilriв' у т'|лу чilстиl|]| пoвиннi бути aл-аlштoваlti llав-
чальнi гopoдlti з пеpеЦlкoдaии. 3pо6леt|иlr{,l l{а зрaзoк тих, tцo iх pшвi-
дyвitннл вllявиJlo в oбopoннin сmyзi вoргa (нa зрзок систеti.и Eopо-
)киx пеpeшкoi().

l5. Кoнaн;tllpи пiдвiJuli.tliв, Bиявиlil.цl{, lцo tIaшi raнки 1|е шoжytЬ
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пеpeбopolи пeperДкo/t, зoбoв'язaнi нer.aинo спiвl l iяlи 3 lat{кaми, Poб-
Jlячи д.пя них пepexo/lи в пepeц!кojlах.

Пepeхoли чеpeз poви i скаpпи poбиlи, скoпyIoчи земltянi стiнки
абo закиltуtoчи ix пiлpyнними мarеpiяltами.

3авa:lи, бapiсpи i бapикaди poзкиJly €ться i poзttoсиrься. .П.сpев'янi
пa.l l i  пi11pyбуеться абo зaки/lа €ться пiдpyчниMи Мa-repiяJlaМи.

Пepеrшко.Ци' з}r iцнeнi пi,lpивн им и засoбa!.{и, yсyвatoтЬ сaпеpи.
|6. Cuльtli nеpeшхoЙu, oбстpi.lttoвalli сильl|иt|' вoгнeм. мox(на пepe.

бoptoваrи за лoпotvtor.olo гyнeлiв-гpанrueй, якi рoбllять бiЙlti пepeД с.
oбolo' с. loячи на Ilнi rшaнrl iв абo гpанrшсЙ. Tyнe.lr i  , lаtoгь мolк. l lивiсlь
пcpехoJlt| lи пoпi/ l пcperuкo/цами, l le вихo/lячи нa пosеPxнto землi. i
захиш(alotь бiЙtцiв y нас пpаtl i  пеpе/l кyJIями i вiд.rtамкaми.

Tyttel lями мoжна дeкoJIи пi/Iхo/lити , lo силЬt|их /loвl.oTpивaJlих
Ioчoк i Деpeн{lt}o.зeмJlяtlиx вoгl|евиx 1oчoк вoрoгa з мe.гolo iх бльoкy-
ваlи i знищиrи. Зимolo кoпal()гься гyне-l l i  в снi lу.

|.l . I,ltя пiхoти перхo/lи B пеPецlкo/lах мo)кylь laкoж poбиrи:
-  laнки:

- сaпери ttисаl lжуRaнняl l t  зoсеpеJl)кеl ,|ими и oкрeмиМи заpядal lи:
- aplиltеpiЙськиЙ i  гpaltаroмelний rrot.o}|ь:
_ пpoпaJl loваH]tя (завaJl i I i ,  засiк,  pot aнoк)

Tабель вrrслiдy пpaцi
пpи poбленнi типoвиx спopуд

Чл Hазва пpаttь oли-
I| и l lя

вПмlрy

Кt;tь-

к|сть
Poбiт

t  ма l € .

p lяJ l|в

Bис пttl рoбot ш
E p(бочих l o,lи||aх

лoпа.
тoю

сaпеp.
кoю

Лonal.
кoю

}'aЛoю

I Cтpi.lleuькиf, oкiп (для стpi.llяшшя
стoячхи)
Кoпаtltlя oкoпy и }'aскyBаl|l|я:
земllяtti рбoги мr 0.6 1.0

2 Cтpiлeuькиl| oкiп нa дьoх
Koпaltltя подвi]-l ' lo1 o сщillettькol o
oкoпy R маскyBalItlя: зем'l lяlti poбotи м! r ,0 1.0

3 Hiшa
пpиroгуваl l t|я l l  oкoпi | l iшi дJ lя бi f i l tя
3 пеpекp]|т-tяи з,lеprвa:
зеrtltяtti poбo l и мarсpiя-rt:
дcpевo пPotrlpу 6 _ l0 см

I*t'

м.б
0,4
r0,0

1.5

4 Piв зв'язку (Дllя пoсувaшшя в
пoвllиЙ piсг) Bикolиlrtlя l б. м' poву:
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Чп Hазва пpаttь oдн-
||иItя

lи}' lPy

Кiль-
х|сIь

рoбil
l  маlе.

p| я/l|в

Bисrliл poбolш
в poбoншх l o,lultlаx

Jtoпа.

IoЮ

сапсP.
кoю

xoпа l .
xoю

r|а-Чoю

3емляll l poбoти

маскyвальlti poбoти
l t !

мб.
1,0
t,0

t,0
1,3

5 Пpистoсуваншл виpви для oбopoни
пpистoсyвal|||я виpвш яl( стplJlcl lькol o
oкoпy ,Ulя с. lp lJ lя l| l |я с loячки
l мilскyвit|l l|я

Пpигoтyвal l l tя в oкoпi It iшi , l l tя
стplльllя: зс}lJ|я||l poбoти I*tа t еplя.,t:

деpевo
прoмipoм6-l0см

l i  |с| lь

MJ

}l .б.

I

o,4
r0.0

r ,5

I ,U

6 Перлгpупниfi дauroк
Poблell l lя псpедl рyдltoгo даlшка з
кpуl: lякiв l5- l7 сy i  мaсхyваlt l lя:
кorlаll l|я. oбrtаJlltдltlя i мaскуваll l lя
мaтеpIяJl:

кpytJ lяки l5. l7 см
мl

мСl

3,0
50,0

t2.0

7 Кулеметннf, oкiп з укpиття}l Лlля
oбслyги
Koпall ltя i маскуваtlttя: зсм.ttяtti poбol

Poб;tеlttlя yкpи |-гя:
кoпalt l lя '  oбJtадI lаt l t|я, yаскyваlt l Iя

мaтеpiя,l: дorшки 3-5 см

иi

м.
м.б

1,7

0,2
20.0

6,0

2.1)

t oкiп нa oДи}| пPoтнтанкoвий кplс
Кoпaltl lя i маскуваlttlя мl 4,5 6,0

9 Oкiп для сгpiляння з вa)ккoгo
кyлеr'етs Дo пoвiтpяниx uiлеil
Koпal l l tя oкoпy: зсмляl l i  poбolи з
yставкoю l yкplплcllt lяIvl с.l oякЦ
мaтеpiяrl: >l(еpдки l0 см

кoлoли 25 см
кoлссo вlд вoзil

маскyваr|l|я oкoпy

м.
м.б
м.б.
lш't .

2,6
2tt,0
2.0
I

7,O

2,5

l0 Oкlп для укpгIтя кoнеil
3смляlli рботи
маскyBаllllя

м] RS ras
5,0

l l Oкlп для 50.мм грнвтoмсгe
земляшi рбoти
маскyваllllя
poбленr|я цьox lliur для бoспpиnaсiв:
poбоvа силa

мl 4,6 4,6
5,0

4,5
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Чп Hазвa пpаuь oдн.
l l t | l lя

вн}rlpy

Кiль-
к lстъ

pобiт
l мате-

plялlв

Bислiд poбoтя
в pфoчкх t oдиltaх

лoIla-

тDк)

сапeP.

кolо

лoпaт.
кolo

иаJloю

Mатеpiял; жepдки 6.l0 см
Poблсlпlя укpитгя дJlя oфJryl'rr:
poбoчa силa
Maтеpiял: кoлoди 15.l7 см

м.б'

м.б.

50,0

s0.0
t2.0

t2 oк|п для t2.нx гpвнaтoнета з
кpyгoви}| oбсгplлoм
Koпаltl lя }'аЙllatlчика, l l itш л.ltя
бoепpипасiв i piвttiв лltя oфлyl и:
зсмляll i рбoти
Poб;tеttttя tlaкpитlя д.lrя piвtl iв i ttitш
мarсplяп: кoJloди |7.20 сrr

жеpдки 6.l0 см

i{r

м.б.
м.б.

з2,0

20.0
2'ro,o

32.0
57.0

.r2.t1

l3 oкiп длл l2(lнм гpaнaтoметa
з кpyгoвriш oбgтpiлo}i
Koпatltlя мa,lдаI|чикa. ttitд дпя
боспpипасiв i piвttiв дJlя oftJlyl и:
зeмляlti pобo,ти
Poб;lеlпlя |lакpит1я дlrя piвцiв i rriш
I{aтеplяли:

кo,loди |7-20 см
)fiеp,lки 6- l0 см

мl

t'i.б.

}r.б.

45,0

20.0
21i0,0

45,0

59,5

60,0

l4 oкiп для 45.мrr гapxaти з кpу.
гoвнм oбстpiлoм (3 укpl|ттлr.
для гsPнmи)
Кoпшtltя мafiд.шlIlикa. ttirц для
бoспpипасiв i рiв|liв лля oбслyги:
зом.ltяlli рбoги
Poб-rlеlпlя |raк..'p1{т1.я дЛя |liш i piBlliв
ма l  еplяJ lи:

кoЛo,rи l7-20 см
жеp,lки 6.I0 см
дoшки 2-4 см

мl

м.б
lvl.б.

м.б.

s6.0

24.0
360.0
12,o

s6,0
7s.6

1А 1

t5 Oкiп для 76.мм гвpмrгrr зi
сектopoil oбстplлу Дo l0ф
Koпаlпtя мanJlatrчикa' ltiru для
боспpипасtв t ptвltiв дrlя oбслyl
3eь.r,tяIli poбoIи
Poблеltltя пеpекpriтЬ
мaтeplяли:

кoлoди 17.20 см
x(еpдк]r 6.l0 см

м.1

}i.6.
м.б.

45.0

22.0
320.0

45.O б0.0
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Пpuклal'
лк кopucmуваmuс л mабе ле lьt

l) Pin y склaдi 6 бifiuiв olepжaв зirвдaння зpoбиги nеpeдГpyдниЙ
дaшoк (блiндaя<)l тpебa oбчиспити, за якиl| нaс бyле poбoтa зaкiltчeнa.

Kiлькiсть гoлин пpar1i, пoдalry в гoчtl i  6 табeля, дi. ltимo ltа кi. l tь-
кiс.гь poбiтникiв i у Bислi/li oдepх(y€мo чис.Ilo l.oдl{[r, пo.гpiбниx нa
пpaцю.

12l6=2
Poбoтa бyпе зaкiнleнa впpoдoв)к ,lвox гoдиl.l.
2) Хoчемo 3нaти, скi.llьки тpeбa poбiтникiв, шoб пepелгpyлниЙ

да11166 ($дiцдax) зрoбити зa 3 l.o/lини.
12 :3=4

Трбa визнaниr.и 4 бiЙrtiв.

E. Bнзнaчен}lя деякиx вifiськoвих
нaзв

Amaxа - безyпинни]t pyх впePе/l безпoсерlttlьo пepe/l yдаpoli }ta
баt.нcти (штики) .гa сиJrЬl|ии y/lap нa багнети пo вoрoгoвi, щoб зни.
щиги Йol.o в pyкoпaшнoмy бою.

Бotooa оoпoвicmь (пol.oriв-lrя) - пoстiЙна l.oroвiсгь пiдвiluriлy не.
гaинo встyпити в бiЙ; збpoя loroвa, щoб з неi мoжнa бyl lo пel.аинo
вlj lкpити Bo1oнЬ.

Bi00aль noсmpiлу - вiддаль y }rегPaх вiл збpoi дo lliлi, щo ii oб-
стplЛIo€тЬся.

Bi00aль пoмiлс бitrцлнu _ вi/l,tа;tь y мeтpaх чи кpoкaх пoмiж пе.
peлнiм бiЙllем i Йol.o зaп;lечtlикoм (гим бiЙttем, rцo стoiгь aбo мapшy€
зa пepeдlt iм бiицeм).

BiОcmуn пoмiх бiёцлмu - вiлстyп y мeтPах vи кpокax пoмix
бiЙцями, щo с.гoять aбо мapшуюгь oдиl{ пoбiч oднoгo (пoмilк бiЙцем i
Йol.o пoбiчникoм).

Bootlец moч'иa - Pyчнии та вaл(киR кyJleмeт (гpупa кyлeмe.гiв).
гapмaтa' гpaнатoмст i г. п., рзмiшeнi нa вoI.невoмy станoвищi.

Boснеoе clllЦ'|oвuце - иiсце нa якoмy yстaвля€тЬся збpo|o для ве-
де}l}lя вol.l{lo.

Boоttевut| pубilс - pyбiж, пpигoжиl,l для ведеlllIя вot нlo.
Гoлoaнui uriн - y маprшi зближення _ з}riцнеl{иЙ кypiнь, щo пФ

сyвa€ться пePeд с1opox(oвиtr| пoлкoм дивiзii.
Дaлекodif,llic'rь - на,lбiлЬluа вilulaль, нa якiЙ кyля, гpaната, стpi.llь.

нo здiбнi лiяги у вЛaстивии iм спoсiб.
fiеtлзацiл - yсylleння aбо yнeшкoл'(el|ня olpyЙниx PечoBин, щo

знaхoдятЬся в гepенi '  нa збpoi, виpялi.
/|if,cнuf, oozo||ь - вoгot|Ь' 3дaгниЙ зaпoдiяги вopotoвi в l|a]lкopol.

ruиЙ чaс нaЙбiльtui вrPaти.
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Дonoмiлсri цeoбu (засoби пoсиJIе]rня) - apгилepiя. ганки. вarккi
кyJteмeIи i r. п., npизначенi /lля пi/l.гpимки стpi.ltеllькol.o пiлвiлпi.лy нa
чaс Bикot{yвaння |{им фЙoвol.o зaвдaння, aле без пiдпopя,l1кoванoсги
кoмaндиpoвi сгpiлеtlькol.o пiлвiллirly'

3aвaлu - пepецlкoJlи нa ш.пяхax вopot.a, зpoблeнi зi зpубaнoгo
дepeв:r. зBepнeнot.o Bеpшкaми в liaпpямr вoрoга.

3aeopoOлсенн' - пeрсЩкoди lla [шlJlяхy пoсyвaння вopol.a, зpoб.
ленi зa /loпoмo|oto iнlкенеpних i тсхlliчних зaсoбiв .l.а oбстpt.lltoвaнi
пoздoв'(!{им 8oгнeм кyJlемеTlв.

fumpoОlсуtulцfl eoсoнь (вol.невa зaпopa) - Bor.oнЬ нaЙбi"ltьшoi нaп-
pyl.и пo зaвчaсy намiненoмy pyбех<i aбo нaпpямi, щoб нe ДoпyсIиги
1ам Pyхlв Eopota.

3aсidltа - нeпoмl.l 1.е рзмiшення пiлвirutiлy дJlя Paп.loвor o напaдy
на вopоl a' щo пoсувa€tься. щoб llol.o захoпити l} пoJlol{ абo зllищиrи.

3ocеpеdлс'еtсuа oo.o'|ь - oбстpilr oд+|oi lliJli (pаfioнy) oднoчaснo
plзними вol.}tевими зacoбaмн (аpгиrlеpiя. гpaнaтorDteт.и, кy.lIемetи i l. п.)
aбo oдним рлot.l брi з piзних с.гaнoвищ.

Itliцiлmuea (сaмoпovин) y бolo - ц!видкi. piruyнi, смiЛивi la paп-
тoвi дii бil|ltlв (кoмaнДиpiв, застoсoванi сaмoстiЙнo, якi вiдповiдають
виtвoPеt|иl{ oбсtавинам i заl.а.llьнoму задyr.'oвi звepхникa т.а спPя'{o.
вaнl дJlя нal{есeння пopазки вoрl.oвi в бoto. Caмoпoчин нeoбxiдн}rЙ
oсoбливо y випадкax piзкoi змiни фсгaвин. кoли }|aкaзy нeма aбo
кoJlи наказ y)ке не вi1tпoвiдае oбсгавинам, а немa часy, щoб oДepx(aти
вi,l 3вrpxникa нoвi вкaзiвки. Koмандиp i бoсrtь, пpoяsJrяючи самoпo-
чин' не пoвиl{нl JIякalися вiJ lпoвiдa;tьнoсти. 3веpxник пoвинен 3aoxo-
чуBати Iа Pозвивa r и poзyмt{и'| саlioпoчиll пoмilс пiДпop яДкoп^I|у|t!|u.

Kuнdхсальtlua вozo'rь (стpiмка вol.нeвa запopa) - pапroвии Bol.ol{ь
(з/leбiJlьUlа кpиJloвиl{ а6o скiсниЙ), якиЙ вlдкpивa€ куJtемel з нeпoмtг-
l{ot o Borнeaor o с I aнoвища, шroб BiДбll.'t| атаки вopot a в сyвopo oбмe.
Л(r+roмy l{апpямl.

Koмaнdнuf, nу'rкm - пi, l loloв.l lенe сIa}!oвище' з якor.o кoмаt{дl lP
сrел(и1Ь 3а пoJrем Фto i кepyс свoiми пiЛвiiuliJlаr'lи.

Kpuлoвuf, (фллнxoout|) u,.o'|ь - спPямoвaнии lФку ша кpиrto ttl.lti.
Kулемеmне анiэф - кyJlемеl. звичaЙнo aажкt{J,l, пpимiщeниЙ в

oкoпr (шанll i). щo маe oхopoшнe пеpекpиl tя пеpе/l аplи. l lерiЙським
вol t|ем'

Mаневp a'.'|е,| - зoсеpедx(eння вoг}|lo. Йolo пoдi.ll aбo пeрнесeння
з oднiсi tli.lti иa iнuly, шoб ILoся|.|L1 Bo|.}leвy пeperra. y на,l вopol.oМ.

Mаptа - orpaнiзoвaнe пеpесyt]ання вi,lськ зi 3ахo/IаlD1и 3aСlезпeчеltltя.
Mаptu эбnuх,ен'rл _ oрl aшiзованс ll 3абeзпече|lе пoсyвaння вiЙськ

дo хвrlJ lиt|и ltав.я3aнllя 3 Bopo| ol\ i  вol ltсвol o с I }lкy.
Mаскуaннл - ltttyчl|е викopllс1o'tyBан}tя шryчl|их i пpиpoltнtlх

пFсдмe r iв ,lJrя зaкPи l t я свoix lliй. Po3мiщertня. щoб вopol a oб|'|aну 1|4.
Маскyваttня засloсoвylol  ь в iиська в усiх випaдках.



Mуttiцif,tlutl n!н,.m - мiсtlе. дe 3нaхo/lягЬся бoепpипаси la звlJlки
пlдчaс бoю пoсгачaеться ними пiдвiддi.ltи.

Hacxolс - пля}toвиЙ paп.loвиli lraпaл 3 oбltехенolo меro|o (3aхoп.
ле}|]rя пoЛoнеIlих' знище}|]|я якoгoсЬ oб'ск.гу i l .  п.)3 HaсIyпl|им ш.
видким вiлстyпoм.

Hacmуn - пoсyвaння вi l lськ пiсля нaв'язaння вotнeвor.o стикy r
вopoгo}', нa вiддаль Дiисltoгo кpiсoвol.o вoгl{|o y рзv.llенoвaниx aбo
poзгopнених Лaдax.

oб м цвtlo. oiilttoeнaa n! нxm - м iс tle, yстa г кoвaнe llеoбхiдни ми y llaJl-
) l(еннями для oмив{rння людeи (твapин). пol l lкoджe}tиx стiЙними ol-
pyиl{ими peчoвинaми. тa Для вiдгaзyваl,lltя oсoбисroi бpoi.

oмaнне c,''aнoouце - стiltloвиrце. з виl.ля,ly lа пoчaгкy poбi l пo.
дiбнe дo спpaвжl|ьoгo. oднaЧe не/lopoзвиl|с}|e лo кiнtlя. C.llуxигь .ll.llя
3мllJlення вopoя(oгo poзвlдyва]ll{я'

фiенtnaцiл o mеpенi - визнaчeння свol.o мiсttя, сt}ot.o с I a}|oвища у
вiднoшeннi лo стopiн свiтy fi .repelloвих пpе/tмcгiв.

Оpiенmupu - Bиpaзl|o ви,lаrlиЙ' oкpе}rиЙ геpeнoвий пpе,lмсt aбo
нaвмиснe пoстaвJ|eни.i пpедMеl. для oзнaЧyвaння напpя}'iв вol нlo l
вiддaлеЙ. Ha opieнтиpи вибиpаe.гься мa.rloпoмir.lli з бoкy вopot.a прл-
меги Й гакi ,  Щo ix вaжкo з1lищиги вoIнeм аplилepi i ,  гpанaloмеl iв.

ocлinленнл - xвиJlеве пoзбaв.llellня вopol.а lr'oж.,l}lвoсl и зopeння.
.[; lя oс. l l iплloвaн}|я 3aс.loсol}y €тЬся лимoвl зaсJloни lt аplиJlеpiисЬкиii
вol.oнЬ.

ПcpеОнitr xpaf, -;liнiя перItoвих вol.1lевих Ioчoк в oс}|oBнitl oбo.
poннiИ . l l iнi i .

Пеpехprcнuf, oo.o,rь - oбсгpiJlloвaння tti.rli з }tе менше. нl)к /lвoх
Bol.ltсвиx 1.oчoк.

Il iфiai l iл - piЙ, uotа. сoтня, кypiнь. баlеpiя, / lивiзiol|.
Пpuiliлеtti lllcoб.| noсuле'||.л - 3асoби пoсиJrення' пeрlraнi пiд фз.

пoсeрлнi нaкaзи кoмандиpа сгpi:tеttькoгo пiдвiддiлy на час бoto aбo
нa oкpсслeниЙ иor.o пеpioл.

Пpuфuуaanпл oo.'rем - хвиJtеве пoзбaвлення вopol а вorнeм мoж-
ливoсти 3aстoсyвaти свolo збрto i lеxнiкy.

Пpoнiлскu - poзpиви (lнrеpва.llи) пoмl,( пl/lвlддrJlaми в бoйoвoмy
ладi; завл<ди пoвиннi пеpебyва.l и пiл oбстpi пoм oрr.aнl3oвattol o вol tllo.

Пpocуoaннл nеpeбizаt'tu - пPoсуванlrя пiдвiддi.lliв в час }laсlyпy
(бoю) пiд сиJlЬним вopo)ким вoгнeм (звиЧаllнo пo oлнoму).

Пpocуoaннл nеPеc'Ф'oaмu - пpoсyвalrня пiлвiддilliв y loЙ спoсiб.
tцo oдин з }|иx викoнy €  пеpeскoк на нoвi с.tаl loвиЩа, а JlpylиЙ пi, l .
вiддi. l l ,  зaЛишаloчись ltа мiсtt i ,  зaбeзпevyс.toи пеprскoк вoг}leМ - l  tак
}la пepемlнy.

Пpocувttнл cmpuбxot'l - pапtoве й ollнoчас1|r прсyвaшllя lli.tto.
ro пiдвiддiлy B бolo пPи спpия.rливих yмoви}|aх (перл pyкопаllll{иlr
yдapoм).
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Пpocлхаtзuя (прлiстaвaпltя) - пoстyпoвс пpoникнeння в poзпo.
JIo,кel l l lя l lopol.а пooдиl{oкиx бiЙItiв, Гpyп чи пiдвiдлiлiв - з викo-
pисlaнням нeoбстpiлroваниx пpoмiя<кiв, ltепoмilt lих пiдxoдiв, неpiв.

нoсIеЙ -гepeнy i т. п.
Пpomuamalu - зyстpiнний pyx пiлвiллiлiв пpoтиаr.акyючoгo вopo.

га з Mетoю з}rищити i lor.o в pyкoпaшнolмylфю.
Пунxm loprння - мiсtle, з якol.o зoPитЬся зa пoлrМ бoю: у лpiбниx

пiдвi lt l t i  l lах вiн пoкpивa €тЬся 3 Koмaliдt|им пункгoм.
Пунюn cанimapнoi Йonoмoеu - пyl|к.t, yстaтковaниJl дJlя нeсeнllя

llеpщoi дoпoмor.и PaнcниIl,t i зaгазoваним.
Poзoopmанпл - пepехi/l у бoйoви'i лад для викoнaння бoйoвoгo

заBJlaння.
Poэ+ленуcatl,.л _ poзпoдiл на MeltЩi пiдвiддiли пеpед poзгopтaн.

l|ям, щoб кpaще мaскyвa.гися i змeнrшити втpaти вi,l вoгню вopol.a.
Caмooкonуoаннл - буt|oвa бil,tltями ttаllпpoстiшиx yкpить вiд soг-

нlo вopol.a (кoпаl lня oкoпiв, пo.l l iпruyвaння виpв стpiлe}t, poвiв, Iеpe.
шoвиx нepiвнoсTcl,l).

Cacmемo oo.'|'(, - opl.анiзoваlle зaстoсyвalIня вoгнrвих зaсoбiв i3
вpаxyваl|lIям 6oЙoвoгo зaвДaння, тepeнyt oбстaвин, illжeнepниx пеpеlt!-
кoд га хемlчниx зaгopoд.

Сxicнuf, вo2o'|ь - спpямoваний пiд кутoм лo фpoнтy rtiлi. 
.

Cхopocmpiльнdсrrrь (бoitoвa) _ наибiJlЬша кi.llькiсть наtlilrloваних
сrpi- l l iв '  щo i i  мo)|(l lа / loсягнyти з якol.oсь poлy збpoi бeз псyтtя мa.
lepiя. l lьнoi чaс,rиlrи - 3 вpахyвaння}' чaсy, пo.l.piбнoгo /Utя пcpезit-
pя/l)t(енl lя' нal l lЛювaнl|я тoщo.

Cкуnlенttл - пoстyпoве зt.poмa/lжcl|ня в xoдi бoю всьol.o пiлвilt-
/liJly ]|a визнaчeнoмy l,toмy pyбе:t<i (пyнктi).

Cxуeo oФmpiлу - виpiзoк ]еpе}|y, нa яKup| l.oty€1Ься oplанiзo.
ваl{и$| вolo}|Ь пi,lвiд/liJty. За вeдeння вot.нto y лaнifi смyзi вiдпoвiдaс
кo}raндиp пlдвlд,llJly.

Cпionpaця - yзl.oДженi мiх сoбoю дii бiйItiв абo пiitвiддiлiв з ме.
-loю якнaЙкpaще викopистати вoгнeвi Й технi[v|нi зaсoби для виpi-
шeння бoЙoвol.o зaвданt|я.

Cхoвuце - пiдземнa спopyда, щo xopol{итЬ )кивy силy пеpe/l вorъ
нeм ;teгкoi аpтилepii та перeд r.aзalr'и.

TaнкoнеОocmуnнuil pаf,ott - тaкиЙ, щo Йoro lаlIки llе мoжуIЬ пr-
pебоpo.ги (баl.нa, яPи з кpyтими беpeгaми, гpyбиЙ висoкopyбaниЙ
.l l iс i  l . .  д.).

IЦiлuнa - вyзький piв' y якиll xoвaloтЬся бiЙцi, кo.llи гaнки пi.
дii{дy,гЬ нa бeзпoсеpe/tнlo вiДдаль.
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,, Bojovуj P ravуl, nуk P ikhotу',
(,, Infаntrу Field Mаnuаl'' )' Kуjiv-L'viv, I944

..Bojovуj Pravyl.пyk Pikhotу'' was published iп fouг sеparаte рсkсt-size books.
This publiсation is a translatioп from Russian ..Bojevoj Ustav Pekhoty'. (Мosсow,
l94з).

Thе first book сonsists of two paпs: l.Common Regulations; Il.Single Soldiеr' Тhe
main tasks of infantry, as well as subunits bаttle aсtion oгganization, and the tasks of
infaлtгy suЬunits сommanders аrе formulаtеd in paп one of the Ьook. Part two outlinсs
сommon aпd sрсiaI dutiсs of a soldier (submасhinе gunner, snipeг, Iiaisoп' obseгvалt
and othеr) in aссordanсе with his funсlions. Тhе fiкt Ьok сontains thrеe аppеndiсеs.

The sесoпd book сonsists of five pаrts: III Rifle squаdei tv.submaсine gunner
squadеl V.Мaсhine guппer squaф; И.Antitank gunnneт squаde; Vll.SеpaIalе gun. ll
dеals with rifle squаdе tасtiс iп offешivе, in dеfеnsе, on rесonnaissanсе, in maтсh sс.
сuгing, in сombal seсuring' oD outPвts. This сommon rеgulations аre а&lеd with
sрсifiсal tаsks of riflе squаdе'
suЬmасinс guпner щuаdе еtс Тhe Ьook also сontains thrее apрndiсes.

Thc thjrd book is also dеvided into five paas: Vlll.Riflе plаtoon; lХ Submaсhinе
gunner рlatoonl Х Maсhiпе gunпer platoon; Хl.82.mm grеnade lаunсhеr platoon;
ХIl.Antitank gunner plаtoon. Тhе most spaсe is givсn ovеr the rifle рlаtoon lt deаls
with riflе plаloon aсtions in ofГerrsive, in dеfеnsе, on rесonnаissaлсe, in сomЬai sесu-
ritу, in mаrсh seсurity and iп рotесtion whсn at rcst. Othеr рaпs oullinеs sрсifiсal
tasks of suЬmасhiпe guппеr plaroon' mrchine gunneг рlаtoon, 82.mm grenadе lаuпсhег
platoon and алtilank guonеr pldooп. Thс book aIsо сoпlаins аn аppendiх.

Thе tounh book inсIцdеs two final pаns: ХIll. Riflе сompaлy: ХlV.Mасhinе gun-
ner сompaлy lt сontains a сommon rеgulatiоns оf the riflc соmpаny. lt also oщlines
the riflе сompаnу taсtiс in offеnsive' а рсuliariliеs of lhe atlaсk on fonifiеd position' а

рсuliaritiеs of thе night offепsivе апd the offеnsivе iп forеst. а рсuliаrities of сross-
ing a river, а pесuliаritiеs ofthе offeпsivе in winter aлd thе offепsive in the mounlains
Мoтсovеr, it сontains riflе сomрny tасtiсs in defеnsе iпсIudiпg ресuliilities of thе
сompaлy dеfеnse in thе сasеs mention€d аbove. Тhe final pап oullines thе tасtiсs of
lhе maсhini guппrr сompirny in offеnsivе, iп defеnse and in сountеr-battlе. тhis pat
also сontаins аn аpрndiсes.

An apрndiсes of thе ..Bojovyj Pravyl'nyk Pikhoty'' have a sеparate numеralioп.
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AK - Apмiя KPaиoвa
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l .аз. -  1aзеra
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Штaб УПA
гel|. - гel lеPaл
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Tpетьoгo Pеfiхy

г-и - гopи
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д. - , lpyг
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)кyp.- )кypнaJl
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зв'яз. - зб'язкoвa
3п yгBP - 3aкopДoннe

Прлстaвниt1твo yкPaiнськoi

Гoлoвнoi Bизвoльнoi Paди
3У3 - 3aхiднi yкpaTнськi зeм.lIi
iм. - iмпеpa.гop
кaп. - кaпrгaн
кн. _ кl|я3ь

Cnucoк c,сoPoчeнь

кoз. - кo3aк
кoJl. - кoлol|lя
кoнll. - кoнllеpн
кop. - кopoJlЬ
КП - КpаЙoвпи Пpoвiл oУH
KП(б)y - кoмyнiсr ин}|a паpl lя

(бiльшoвiкiв) Укpaiши
кyJl. - кyJlе}lст.ник
кyp. - кyPiI|ниЙ
J l .  -  J l lс

},t .  -  мlс lo

мар. - мaрцIаJl

мir l .  -  мiнtстp
нiм. - нiмсttьки], l
HKBд - HapoltниЙ Kot' l iсapiat

Bнyr pсннiх Jlсl l
HKBс - Hapollниtl Koмiсаpiat

Blry.гpiшнix Cпpaв
o. -  o lе l lЬ
oбл.-oблaсtь
o-ви - oстpoBи
oк. - oкyпatl iЙниЙ
oкoЛ. - oкoJlиllя
oстP. - oсгplв
oyH - opl.aнiзаtt iя Укpaiнськиx

Harrioнaлiсгiв
пAK - Пo;lьська Apмiя Кpaиoвa

пaPт. - паpтизaнськиn
пвх. - пoлi lичниЙ вихoвник
пrp. - пeрешиgloк
пзyз - Пiвlt iчнo-захiднi

yкpaiнськi зeмлt
rьiв - пlвoс.гpiв
пiдп. _ пiдпi.ltьниfi
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пoJl .  -  пoJI i|ичниl l

пoJlк.  -  поJtкoвник

пoлoll. - пoJIoни}|а

пop. -  поpуч]lик

пpис. - пpисlJloк

пpисl .  -  пpисl .аttЬ

пpем. - пPeм' €p
прoB. _ пPoвIдник
p. _ plкa; piнкa
paд. _ paдянсЬкиЙ

Palt. - PаЙollниl,l
Pri. - pеl.е]||
pеф. _ pефеpсtt l

рlв. -  p l l ]}|иl|а

р.lr _ pal,loн

Poй. - poйoвиЙ
poс. _ poсiисЬкиil
с. - сeJlo
CБ - Clry>кбa Безпеки
сeкp. - сeкpeIаp
сol .  -сolHик
сo.teн. - сolеltний
сPсP - Coюз Paдяltських

Cottia.lliсr.ичllих Peспyб-rtiк
сссP - Cotoз Coвe.гских

Cotlиa-llистичeских Peспyблiк

с|.-с laнl l lя

стp. - стPtJlеllь

с1 . с.гp. - сlapши]t стplлeць

УBo - Укpаiнська BiЙськoва
opt.анiзаtt iя

yГBP - Укpait lська [-o;tовна
Bизвo.ltьнa Palla

УHP - Укpаi l lська Hаpo/tlta
Pеспуб.lliка

yt|с _ Укpaiнська Hapoлна
CaмooбopotIa

yпA - УкpaТнськa Пoвсrаtlськa
Аpмiя

уp. _ ypяд
Уссд - Укpаitlська Cамoс t iЙtla

Coбopна [cpжaва
Уl-(P _ Укpaiнська [еttтpа:tьнa

Pада

фillьв. - фiLtьвapoк
фopг. - фopt.elця
хop. - xopу}|жиtl
1lеl.l. - цеl| гр

цк Kп(б)у - Цeнr palIьниtt

кoмi lе l  кoмylt iс гинt lo i  паpl i i
(бi. lrьшoвик iв) УкpаТllи

ч. - числo
чaс. - чaсoпttс
чJl .  -  чJ leн

чo1. _ чotoвиЙ
швeд. - цIвеllськи1l
llloс. - шoсe



Сnucoк oaoлou|еItuх вuОань
Укpаiнcькoi Пoocmанcькoi Apмii

Пpесoвi виданrrя
Пoвстaнець (жypнaл для бiЙцiв УПA)
УкpaiнськиЙ Псpсць (сaтиpинниll жуpнaл)
Бpotшуpи
БоЙoвиЙ Пpaвильник Пiхoти' I '  II '  III,  IV чaстини
Пpисягa вoяка Укpaiнськoi Повстaннoi Apмii
Cлoвo к бoЙцaм и кot.,|андиpaм KpaснoЙ Apмии
Листiвки
Бpaти нсpвoнoapмiЙцi! (yкpaiнсЬкoЮ i poсiиськoю мoвaми)
.Цо всix кopнiЙнукiв' гpечyх, тиЧин' бa;<aнiв, сексo.t.iв' дoнo-

щикiв, лaкеiв, тa iнrциx ще )киBих aГснтlв сТaJllнсЬкoгo кpиBa.
BoГo lMпrplaЛlзМу.

3a чтo ведет бopьбy Укpaинскaя Пoвстанчсскaя Apмия.l
3а. щo бopеться Укpaiнська Пoвстaнчa Apмiя?
Зu щo бopються Укpaiнськi Пoвстaнцi? (iлюсгpoвaнa лI4c-

тiвкa)
KpaснoаpмеЙцьl! (poсiЙськoю мoвою)
Лист кoлгoспникiв Укpaiни дo кaТa нapoлiв Йoськи Cтaлiнa.
Мoлoдь Укpaiни!
oпoвiдaння пpo те' як бoльtuевики рвoлюЦiЮ з'iЛи, як Cтa-

лiн пеpевituaв укpaiнськиx кoмунiстiв тa пpo нaЙBищих сек-
pетаpiв кoмпapтii нa Укpaiнi.

Пoвстaнське яблyнкo (кoлoмиЙкa)
Poбiтники тpансПopту Укpаiни!
Poбiтники Укpaiни!
Cеляни Укpaiни!
TpупoвиЙ нapoдr сссP!
ЧеpвoнoapмiЙцi i кoмaндиpи! (укpaiнсЬкoЮ i poсiЙськoю мo-

вaми)
Чи знarш ти?
Шо таке yссP?

Пoкалсчuк

Kot ' lп l tексl lиЙ l l tдeкс oхoплtoс oсl loвl l i  pсa-. l t i  пр/tмert lo-Ieь'ат} 'ч l|ol  o пo-
ка)d(чикa, а lакox oсoбовi la гeoгpaфiнtli ltaзBtl, щo lpаtлляюlЬся в lrкстаx. Пo-
кa;tiчllк пoб},jloваl|o за € .диtl}tрt пpиtllolпolt - за абcrкoю, ttaскpiзlto.

Ук ;tа,taчt ксрува,Itrся .lакll}lи заI.аJlьllиMи зaсаllа}'и:
l)  t l t lв l l lсгto збеpe)кеl lo пpaBot lис opиt i t ta l tу;
2) piзll i ваpiаll lи l l: lJIисatll|я BJlасtl l iх ||а:}в пoлаllo за перехpссItи}t пpиl|l lипol9':

tlапp ' 
..[Iсrpo'', 

див. ,l l, iutи.l lIoк Гpиць loulo;
3) prз l toнигаtt l tя кottкpе-Itto i  в ' l taсt lo i  I lаз l}и зга/ la l t l  в крytJtиx дуx(ках пpи

oсt loBt l t] l  пoзиt1t i  (в мсlках oluttс i  л ir .epи): пaпp.,  Авсnpiя (Австpo-УI opщи}|а,
Aвс I po.у l  opськa rtol tapхiя).

Геor paфrvI l i  | laзBи }.аtoть y Пoкажнику ; lиurе lоoгpафivrr i  -rеpмi l rи (с.  -
ссJ lo, It  _ ! l |сto, p _ pivкa lotцo).

TЪpиropia, l rь l lo.pu io l tа. l lьtt i  oз l iак}i  l |с зaзl|aчсlto нсpcз oбмежеtt iсгь rнфop-
rtаtt i i  Е}ol lи пoj lа lo lься зt iд| lo з opt i l l t la j l ()м jI l ' lUс l l ;|Я пOjIсIшсlI l|Я iдеrrгифr-
каt l t i  схo:ких l tазв Haпp : Г.tuбoке'  с. '  l io l -оptulvaltськи]l  p-I l  l  Г, luбoке, c, ,
C tаt lис; lавiвtциl lа Ioщo

[]oсшtи. чиt|и га i l r .  пpи oсoбoвиx iмcl lах vеpсз t lеnoс; l iДoвtt iсть вlкиваttttя в
|сксIаx l|с з lа l lуtot l €я .  Bolt l t  зa; lишсtt i  . l tишe д. l lя iJtсttтифiкaцi i  oдt laкoвих
пp}'зI}иl l( '  l} lс l| '  пссвj lo l l |р l lв: I|апp :

. .Б}pсвiи 
A. -  Буpeвiи' . ,  сolс||.. .3. ' . ,  к-p _

. .З ' ' ,  
к-р сol l t l  _

. .З ' . ,  
к-р volн -

,Д.o пpсitrtеl tto.rсNrаг,|чlt!lх pеaJtiЙ вlдtlссеtlo:
- l |аи}'с l lyвal|t lя сolсt|ь, в i lur i . l l iв,  куpсr lrв УПА;
_ сo|oз| l t i l lЬкl  в lиськa (а}teрикal lськi  в iиська, а l tI  J| lиськl  в i f iськa);
- сo|o3|tицькi кot lфepel l r t i i  ra y]oди 1Мoск. кorrф.);
- p iз l l i  пo, l t iгиvt l i  у l .pyпoвat l t tя (бalrдоpiвIt i);
_ l t<lвoуlвopеlt i  уpяди l lа звi- l lь l lсtt l tх зсМJlях (| laпp ,  у По. lrьщi);
- | la3ви пoJII r] 'ч l lих J loкyмеl l . l . lв;
_ l|а l l l i  (ar lсpl!каtttt i ,  бaшкipи, тaтapи га i t t .);
_ хpa!{и та цвltt tтаpi ,  рпiг iиrr i  свяla (Coфi iвськии сoбоp, АскoльдoвиR

llвиllтаp. 3с;lсtti свята, тoщo);
_ ittфopмauiЙtti аrelt-l.ства, чaсoписи, l.азс rи.

Aaхсlt '  м. -  |65 AдpiЙсЬке моpe - l05
AltстpаJl iиськi  в iЙська - t]6, 263 Aзеpбаl lджal|ськиl l  в iддiл - l  l5 '  l2 l
Aвс гpal l iя -  l3.  lJ6 '  168 Aзiя - |  3, 4 l t '  I2 l  '  |22'  |э2'  |5o
АBсlpiя (Австрo.уtopськa мot lapxiя. АЙзсl l raвrp (Еt lзеt lхayep) -259'262

Авс гpo-Уl opщиlta) - 5з' 26| ' 265 A.llбalliя - l()5
Адoj lЬф /tив. ГIr; lеp Aдоlrьф A. lrсксаttлеp _ 26l
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A"tlексшrДpiя. м. - |23
Aлеути. o-ви - 86
A.tlяска - 86
Aмеpикa - 12' l5' l]6' l45' l6tt. l74'

2з4' 235,26з,264.265
Aмеpикaнська apмiя - |65'23|,259'

2Ф'263
Aмеpикalrськi висаднi вifiськa - 232
Aиcpикaяськi вiисЬкa - l05. l66.

2з2' 259
Aмеpикitнцi - 86' l05' 166
Амстеpлaм, Е. -259
Aнглifiськi вifiська - 86' l05' l65.

2зз' 259' 26з
Aнrl l iя _ 86' l04' |4з' |44' l45, Iб7.

|68' 2з4' 2з5' 2з7 ' 26з' 2м' 265
Aнг. 'ro-AМеpикa - l3' 85' 262,26з
AндpyuriвськиЙ p-н - 49, 93
Aнeлiвкa. с. _ l20
Aннoпiль. c, -227
Aнтaятa - 29
Aнтвepпен, м. - 166. 2з|'23з
..Aкгiн Cксля'. rrив. Tунaк Aнriн
Aнтoнiвкa. с. - 25lt
Arгoнoвцi. с. - 9l
APaбсЬrиfi сBiт - l3
Apгектинa -2l5'2м
Аptаеtliя - 214
..Aщeн.'- 93
Apuiшeвськиn - 236
AскoJtЬдoвии uвинтap - l52
Aфiни - lzl4
Aфpикa - 12' l50

Б.. к-p вд. _ |6з' |92' 221
Б.' к.p кyp. - l73
Б., к-p сoт;i - l93' 256
Б.. к-p сoтнi *м" - 256' 257
Бaваpiя - 2Ф
Багни. с. - l98
Багpенцoв - l89
Бaзap' с. - 88' 89' l  l '  l30. l3l
..Бшlдa'' - l00
Бzutaтoн (Бaлатoнське

(Пляттelrське)' oз- - 23|. l6l
Бaлкaяи - 54. 86. |2з'265.289
Бaлканськa вi.8{a - 55
Бa.лтinськс мopе - 230
Бамo, p-ll. - 16б
Бaялеpa - Юl
Б:шдеpiвцi -299'з02

Бaнлуpoво. с. - |lil,}
Бшlська liистpиttя, м. - 2]l
Бapaбaл - 84
Баpаrriвкa, pa|I, Цe}|. - 22.7
Баpанiв Пeрloк. c,  -  |62
Бapаrшi, м.. Хrtгoмирькa oбл. -

||з '  225
Бaparшi, с.. Яб.lloнсtlькиn p-н, - 223
Баpвit lct1ь Iвaл - l03
Бaхмaч' м. -  85'  l5 l
Баuшкipи - l2 l
Бсльгiя - 86. l44'  168. 23l
Бельфop - I65
Бенеш - 2б5
Беpлинiвшина _ !40
Берх<аltЩиltа - l62. l63
Берзлtв, pan. Цeн. - 22.|
Бещзiв CeрлиiЙ' с.  -  Iф
Берcзiв Cтаpии' с. * ltt9
Бсрзiвський пoвiт _ l lli
Берззя. с. - 9l
Берззя. с.' CeнкевичiвськиЙ p-н. -

5l
Беpезиlta, p. _ |22
Берзинa, с.  -  l33
Берзнo'с.-I l
. .Бepсзюк п.. ' -  3з '  6 l
..Берест'' _ l[l7
Беpсстeишинa - 7, 92
Бepeстoвettь, с. - 7,9
Беp.ltiн, м. - 5' 26' 27 ' 42. 4tl. tts' l04'

l б5. 230. 2з| ' 2(ю, 26| ' 262' 264'
2'r8.2112

Бисrpиrtя, с.  -  lб|
Бiбрvнинa - l62'  l t l9
Бiбpка, м. - l99
Б.iвська сoтня УПА - l97
Бiгaч. м. -  57
Бi;la [|еpквa, м. - 28ll
Б iлгopод,м -tt5 '169
Бiлс. с.  -  I42
Бiлий Чeрмoш' p. - 251|
Бiлiвськixyтopи-l l5
Бiлoзopиrla, пpис. - l99
Бi.lloкoрви.ri' с. - 225
Бiлoмopкшalrи - 274
Бi. l loруси - l2 l
Бiлopyсiя CaмoстiЙна - 279
Бiлopyськa ссP - |22'2|| '264'2.74
Бi.llottеpкiвськi .lliси - 93
Бiльчaки, с. - 7

Бiltыдoвик (бoльrшeвнки.
бoltьrдевиttькии 6л0к.
бorlьшсвиtlькиfi tеpop'
бutьtшoвиl1ькi  пapгизани) - з.  4. 6.
7.20' 42' 4з' 49' 50' 55. 6tt. 69' lttt'
93. l0з '  |u '  |22'  l2з '  l33. lз4 '
t41. t42, l6 l ,  t62. 163, 164, 165.
lб7. l t t t t .  l l t9.  l90. l92. l93. l94.
l95'  196. l9t l '  l99. 2ш. 22t l '  2з0.
23 l' 2зз' 243, 24t4, 2ж' 25.7, 26l|,
26t. 262, 265

Бipмa - |ф,23з'  26з
БipнarrcькиЛ p-fl - l9I
Б;tизькиf i  Cхiд - l3 '  l6t|
Блюltниttькi .lriси - l93
Бol.даlt Bе.llикиП, див. Хмe;lьниttькиfi

Бot даrt
Бot/ lаяь'  с.  -  l92
Бol.oрлvани, м. _ l62. l95
Богyн - 20
..Бol yн'.' чoт. - l34
Бoгус.ltавкa. с. - 70
..БoЙки'. .  вд. yпA - l94
Бo: l tapи -79'24|
Бol l lаpiя - |42'  |4з '  |69'  l t t l t .2з6
l io l l l  аpськi  в iиськa - 116
[io.ltеxlв, м. - 256
Бo, lexisсЬки& p-н - !93
Бoltсхiвськt лiси - l93
Бo.'rlинiвкa. с. - 22ti
Бo.lloх<eнiь. с. - l64
Бoltoнiя, rt  -  l65. 232.26|
Боl lo lк iвtt i ,  с -  l{2
Бopмшt - 26l
Бoplleo, oстp. - 233
Бopoлянкa. pan. llеrt. - 225' 226
Бopшiвкa' с. - 93
Бoснiя - 56
Брaллеfi -259,260
Бpaтис;taва, м. -  l44'  169.23l '  26l
Бpшгиtuiв. с. - 25tt
Брмен. м. - l04. 259
Брсl lяy (Бpесляв). м. -  23l '  2б0
Бщo' м. - 26l
Бpoлеuь' xyт. - l20
Бpoли. м. - 256
Бpусirloв, paи. llеrl. _ l22
Бpyсгypи. с.  _ l9t l
Бpюссеllь' м. - I6'6
Бpянськ'  м. -  85
Бyl ' 

p. - 70' 92

Бyteнвiль. oстp. - l05
Бугpин. с. - 64
Булшrerшt. м. - l64. |65,229'26|
Булзанtв, с.\- 25ti
Букавини. с. - l63
Букaршr, м. - 2З6
Бyкoвиttа - l96' 25ti
..Бу:tавa.' . сorlrя УПА - l35
Бурвiи A. _ ti2
..БурвiR.. '  сotel l .  _ lзз' l34
..Буp.llая 

^пЛpin,' 
_ 2.|9

..Бypлaки'., B, l . yпA - l92

..Бyтенюк l lop. ' '  - l59
Буrша' фopr. - 247
..Б.Ф.. ._ 225
. .Б.Хмельttиt lькolo ' ' ,  tм .  / lpук yпA

_86
. .Б.Хме:tьttиltькolo. ' .  

i r t  '  сoг l lя УПA

-  l9s, l9tr

B. '  к-p вл. -  227
B.,  к-p сorнi  -  25б
B.. к-p сorнi  . .з. '  -  257
BаЙxуJt iв.  с -  14l
BаЙмаp. м - 2б0
Baprшавa' м. - 4lt' l64' 2з0. 2з6
Bаprшaвське пoвсtання - 229
Ba гу l  iн -  l4()
Barшинt toн. м. -  l2.  14
..Bашyк A.. .-  223
Beзеltь. м. . 259
Бе-l teсниrtя. с.  -  l9t{
Bс;tикa Бpиtaнiя - l43'  234,26з'2u
Bе;lика Pача' с. - | l.]
Bеликi Мшlевичi. c. - 22.I
..Bефa'' - l63
Bеpбськии p-tr. - 49. 50
Bеpмaхr - 2Ф
Bеpхiв (Bсpхoв)' с. - 93
..Bеpхoвинt l i . ' .  вд. УПA. - l99
..Bеpхoвиrttti.' ' гaбip УПA - l92
Bеpхoвна P,aлa - 2.7|1
Bехтеp - 278
Bиl oвськиfi Jlаниlro - 2 |
вигoвсЬкии lвaя - 2|, 22
Bиloдa'  м. -  l92'  l93
Bизвo.ltьнi 3маl'aншя - 248, 249, 250
Bинolpшt, с.  -  t97. l9 l i
Bисrla, p - 4{|' 229,2зo' 26к|
BисJloк, p. -229
Bисoкиfi Бескид - l35
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Blrсot(ьк. с. * 20. l05
Bисoчaнка' с.  -  l93
Bиull opolloк, с. - 70
Bиulинськи,t -  236
BиrД]r1и. i  B. .  lш
Bиtцttевсtlькrtli Яpеlrа - 38, 40
Bишlteвичi,  с.  -  l37
Biдень, м. - 229' 23|' 2Ф' 26|
Biзанr iя - 6з' 64
Billнa trа иopяr . 233
Bifiськoвi 3'iзди - l49
Biкtорiв, с -  256
Bi: lька, с.  -  32
Bi.ltька Ko t iвсьl(а. с. _ 70
Bi;tьrшиltкa т. -  l3 |
Biнниttя. м. - 2llll
B irшrшчина - |з4. |4|.227
Bipr lснн - l2I
BкtI(б) - |96
..в. .1." -  l l t4
B;Iаl lивoсlок'  l r .  _ l4 '  29l
. .Boвчoк. ' -  9 l l .  99. l00
Bo,lни.lliв. c. - |62' 259
Bo-ltt а, p. - 22
Bortинь -2 '20,29'  з8'  4 l .  50.64'  69.

93, It4, 188
Bo. l toДиrrиp-BoltшнськиЙ' } ' .  -  9 l ,  92.

gtt, 107
Bortollимиputиltа - l0' 49. 69' 9|
..BorIo,rкo'', 

Д. - l95
Bollхoв, p. - ll5
Bo.llьlypно, p. - l04
Boльф - 260
Bo:Iя'  с.  -  l9t i
Bo;lя Bе.ttика, с. - lll9
Bopона, с. ,  б. l r .  o lинiя - 196
Bopoнa, с., Тoвмаччина - l97
Bopoхrа, с.  -  l95
Bopoхra - )Kаб.с. lt.lлях - l95
By.lrкшrськi. r.и - 169
By.llька' с. - l63
Bусенкo Бolдшt - Ф
B'язoвеttь 'с. . l l3

Г.,  к.p вл. -  162
Г..  пвх. -  l92
Гaваllськi. o.B|| - 2зз
Гaдяч. м. -  2 l
Гаи. с.. Bortltнська oбл. - 50
ГaЙдаикa' с. - l89
..ГaЙj lамакц'. , lив. тyчaк Aнтiн

Гаfiдамаки - 3l
Гafiдамаччина - 47
Гal|.lleнкipхен, r't. - |65
..гаJlаfiдa'' - з2
Га.llинiвка, фiльв. - l0
Гa.rtиtlька apмiя див. УкpаТнськa

Галицькa Apмiя - 25' 29
Га:lицькиfi p.н - l90' l93' 256' 25E
Галич. м. _ l42'  l98
Га;Iичr lнa -28'29'  64'  9з. l05'  l  17.

150, l5 l ,192,196
..Га.lrя'. - tl2
. .Гaма;t i i ' ' '  куpiнь УПА - l95
..Гама.rrii.' ' сoтня УПA - l95' l9tt
..Гaltа.ltiя'.. х'-p - |95'222
..Гат*rа;t iя ' ' '  кyp. -  l9 l
Гамбypl 'м.-259
Ганкiв l t i .  с.  -  |9tt

3 гвш - lз5
Гебcllьс - 26l
l.c;ttсiнхи. r.l. - 265
lЪнepa-rlьltшfi Cекpc t аp Bнy гpiurrlix

Cпpaв (УГI]P) - l35
Генepа:lьrrиП Cекpе lаpiаг (yгвP) -

|з2
Гcиеpа.lьrrиil Cскр t аpiл. (УнP) - l49
tЪpiнl - 262
l.ep;teв, .lt. - l69
lЪpl l i r l .  м. .  230
Гсplra, l t .  -  l69
Гсprteloвина - 56
[Ъсlапo - 19
Гi l ; tep Aдoльф (Aлo-l lьф) - l2 '  l3 '

40'  42'  54'  7 l '  l  l  l '  2з5'26|,27|,
2.I 3, 282' 284' 28ti. 21|9' 2ю' 292'
29з' э07' з0ll. 309

Г.llаxoва, с. - 7
Г.tlаltaч. м. - 57
Г:lибiвка, c. -25.l
Г.ltибoкe. с., Бot opoп.rаяськиf, p.li -

256
Гrlибoке. с.. стa|iсJlавiвщинa - l99
Г;tol ав' м. - 230
Гltyбiнoк BеJ|икиfi. paи. цен. - 256
Г.llядбаx' м. - 232
Гнидавa. с. - 5l
Гoвсpllя. l. - |92
Гoвеpля. пpис. - l92
Гo;ll.oфа - lll l
Гo; lr lяндiя - t]6 '  l44'  2з| '2з2'259'
262
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Гo.ltrtяндськi lндiТ - 2б3
Гtr'lloви, с. - 25lt
ГопoвняltськиЙ p-.| - 49
lЪl lовськa. с. - l6I
lЪ-rtьлап. м. - 164
Гoмеltь, м' - l04. l22
Гoнта - 32
..Гoнrа'' - l89
..Гopa' ' .  l9E
Гopitшнifi Шлeзьк - 23]
Гoptloсlafi - 73
Гopлcннина _ 162. 164
Гopoлеltиttя. с.- 222
Гopolrише, пpис. - l96
ГopoДниIlя, pаtl. tteп. - l 14
Гopoхiвшина - 9' 69' 9| ' 92
Гopr i' pel . - l44
Гoсriв. с. - 163
Гoща. м. - l40
гoщaнськии p.н - 37
Гpaбiвtю' с - ltl9
Гpавлeнtl. м. _ 230
Гpaмiгнa, с. - l90
Гpauiянi - 26l
Грки - 52. 63. 79
Грttiя - l05. l50. l l .8. 264
Гpиrliв с. - 227
..Гpoм'' лив. Tapнавськиll миxаnllo
Гpyзини - 42' 4з' 52'94' |2l
Гpуrшeвський Mихап.llo - l4ll
Гyам' oсгp. - 233
Губкiв. с. - 7
Гyпеpiян - 164
ГynяниltькиH - 22
[.yмбirrе*. м. - 164
..Гyня.' лив Tyнaк Aнriн
Гуpби' с. - 14l
Гyгllиськo. с. - l64
..Гуrtyльськиfi''' кypiнь yпA - 200

ДаxeвськиЛ C. - 52
даЛекиn Cxilr - |23' 263' 2.79
Далекoсхiдниf, фрнr - 165
J|амнаpтoм-oкс. м. - l45
Дани.llюк Гpиць (..Петpo.'). стp. _

105
Дptliя - ti6. l6lt. 262
даPiй _ 52. 53
Ilебрнин' м. - |64
.I\евеpсeн - 2Ф
Ilев.яr ки, c. - 226

.Д,e.llяrин' ш. - |tl9. l97
I|смокpа l инниЙ сoю3 наpo/ly

Фiн:tянtl i i  - 235
Денисroк - l()7
Jlcнiкiн - 29
Jleнitt-26|'262
llеpxави oсi - 12' |.1. 55
..Ileркаv'. - lШ)
Димеp' с. _ 226
Jlирк lopiя - 2Il
I l iбpинiв' с. - I63
Jl iдилiв. с. - l62
Дiмiгpoв - 275
lliтpiх фolI Мiltьх - 262
..llмитpенкo M.'' - 250
Ilмитpo. св. - 64
l lнiпpo' p. - 25. 3l. 4l. 46. tt4. l0з.

to4. t22, ltilt.225. 226. 2tilt
I|нiпpoпeгpoвсЬка oбJr. - ltll
J|нiсlеp. p - 164. I lJ9. l9t i
Дoбpивoлa. с - 7()
Ilовбиtд - 1И
Дoвle, с - l94
Дoдекаtlез. oсгp - 262
Ilo.ltина. м. - l93
Дollинськии p-н - |92. |9з' l94
Дo;ttшнa Aвсtpiя - 229
Д'oн. p. - 67' l59
,[l'oнбас - l{5. 22t{' 294. ]l l
Iloнеttь. p. - ll5
Jlopа, с. _ l97
fiopoсroll' м. - 79
Ilopoш - 32
Дрзлeн. м' - 230. 23l,2e'
Jlpol o6иttькa (див. Львiвська oбll.)

oбll.
.цpу'иn (l l) Уrl iвepсаl l  yцP. l49
llyбeltшина - 70' 9l' l40
Ilубlo' м. - 52
llyнaсttь. p. _229
дyнafi' p. _ 164
Ilyнаiвський p-н - 22ll
Дюксин, с. - lt' 9
Ilюрн. м' - 165

Ельба. p. - 2б0' 26l
Ельзас - lб5
Емлен, м. - 259
Емil lьчинo, с. - l  l4. 225
Еpфyр' м. -259
Еспанtя - I44' 2з5
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Еспанськi кoмyl l iсги - l44
Естoнiя - 14з. l67. l8t i
Ефiяльr - l50
Еtшваfi:lеp. м. - l65

€вpoпа - l .5' 4tt '  79' l2l. lз2. 14з.
144. r45. 150. 167.229.235.246.
259' 26з.264. 21 | ' 2118

€ l  ипclськl фapаoни - 79
el lьськ. м. -  l3 l

Хаб'е. с. l96. 25li
)Kиllьrt.а. с. 7
Хи t <rrlиp. м. |04' |22.. 226
Жrr t  ortищька обl l ,  (Жи l  ort l tрtuшна)

- 4t,49,70. 93, 105. t40.225.22'7
Жoвli Boди. м. _ 5. lt3. tltl
Хoвli Boли, p. - 3ll
Хoвчiв. c.  -  |42
Жo.ltoбкiв' с. - l33
Хукoв - 26|' 262
Жукoгиш' с.  -  l90
)Куpaвeнськии p-н - l99
Хypавинr. c.  -  |22
..)Куpaв; l i ' ' .  сolшя УПA - l92. l93

..3''. вд. yпA - 258
3.к-p-25lt
3..  к.p сoгнr - l93
3..  к.p vorи .  l94
3абаpи. с. - l33
3або-rloloв, с. - 2fl)
3або:loloч. с. - l9l
3авидiв. с.. BoJlинська oбlr. _ 9l
3авitt' с . Kалyurина - l95
..Завtpюхa' ' '  чol .  -  l93
3аlвtз,tь.  с,  Ctанiс; laвiвщина - 256.

259
3al в lздя. с. '  с|анlсJrавlвщина - l94
..3аеttь. .-  l6 l
3aсrtь AндPifi - sti' 94
3ш<apпатrя - |20' |92
..Зак.llятиЙ с.'' - l05
3aкopлoннe Пpeлс.l авниttтвo

Укpаiнськoi Гoлoвнoi Bизвo.llьнoi
Pщtи (ЗП yгвР) - |14' 229

3uliзна Гваpлiя - |42' |6.7.265
..3а:liзняк,.. кoз. - ll5
..3алiзняx''' cтp. - 223
3шIiсoч. с.  -  l33
3a;lуvс, с. - l97

3амopoнене' с. - 7
3апopoхжя - t i3. l03
3апopo>кrti - 22
Запopoзькa ctч - 24.1
3ас.ltaвськи]l - 3t]. 40
3асмики' кoл. - 91l
3аlyplt l .  с.  -  I0
3axi lt . 26' 21' з0.42' tt6. l  l0' |23.

152, I59.165
3ахljtна Aвсrpiя - 26l
Заxt,rна €вpoпа - 8' |44, |.l4
3aхrднип фpoнl - 2зl. 259
3aхt,tнt Бески,lэt, t -ll - 229
3ах utrlo- Укpаiнська Hарлнa

Pеспуб;tlка (зyHP) - 2tt
Зaхiлнo-Укpаiнськi Зем;li (зyз) -

42'  2 l  l '  з| |
..3aяttь AнлpiЙ'' див. кopда J!миlpо
3бopiв. м. - 25tt
3бpyч. p. - 25.29
..Звiр..-  l05
..Звrpi ' ' ,  сolня УПA - |95
3вяte; lь 'м.- l l2
3вяl е;tьrцина - 70
3Дo:lбyнiвськии р.tt - 5l. l88
3сrlена. с. - lgtt
Зс.llешi Cвяrа - 24l]
Зеrteнчс, c. - 22|1
3имнo' с. - 9l
..3имoвии'' - |[i9
3i l  фplла' . l l lнiя - 23l. 2э2.259
..3ipха'' - liO..3мii . ' '  сorня yпA - l93. l95. l!}6.

t91. t99
3l lам'янка. t.t. - l23
3o-ltoчiв. м' - |42
3oлoчiвщина - 164
Зoсиrtoвкa.с.- l l4

.. l ' . .  вд. УПA - 25tt
|., к.p сoгнi - l93
.. l .Бoгунa' ' ,  сo.гня. УПА - l97
lванкiвськиП p-н -226
lвaнo'Фpанк iвська oб;l. див.

Cтаяiспавiвська oбll.
lванкlв. pая, ttен. - 226
lrахiв Baсиль (..сol|аp''. ..Coм'') - 64
lвачкiв. с. - 5l.
tвoдxiма' втp. - 232
Ilеpзен, прв. - l43
I lop.xн'-66. l l l

4'70

lltен - l67. 234, 235' 264
lква. p. - 3tt' 39
lлавиrtя. с' - 9l
!лaвче. с. - 257
lльмeнське. oз. - liS
lндiя - l3. 166
lндoкиraЛ - l66' 23]
lpaвшi, p.- 166
lpaп - l6lt
lpпeнь. p. - 2[i
lpшшrа. с - l20
lстpiя - l69
lта-tliЙськиЙ фpoнr - l23
l.IaJtiЙськi вifiська - 5-5' l,16
l гзutiиськi пap l изани - 26 I
l tа l t iя -  t t6. l05'  l65.2з2. 265

Йoд;rь. rех. - 2б2
Йoська див. Clалilt Йoсип

K. к-p вlr  -  163
Кuбapлинlrr - l2l
Kавкaз - lз .  l43'  l69. |75'207'2.I9,

2112
Каl aнoвич - 2.It4. 29|
Kазахи - l2l
Kазаxстан - 214,2.l1
Kahleltь - 262
..Каrtенrtк. '- l(Ю
KartуЩинa. l05. I92. |94. |95.256
Кallьrенбpyннеp - 262
Kallябpiя - 116
Kaмiнка, с. - 4l
Кшиiнь.KourирЬкиfi' м. - 50
Кaччатка. п-iв - l4
Кши. яltеttь-[loлiлъська

(Хме.ltьttиltька) oбlr. - 4l ' 227 ' 2tl.9
Kам.янське. м - lttlt
Кшадa - |614' 229
Kaяaлськi вiЙська - 259
..Каpaсь.. 

- I 15
Kapavai - l4-3
Kаpпaги - l59'  l75
Kаpпатська Укpаiна - l93' 265
..Каpпаlськиfi... кypiнь ytlA _ l9t{
Kаpпиlloвка. с. - 3l
Кассеrlь. tа. - 259
Kаlеpина || -241
..Kaтинськиf i . . -  l89
Качaнiвка, с. - l89
KaчинськиЙ Cлpгifi (..oсrал'') - 19. ю

Квеянl.  м. -  166
Квiбeк. ш. - l45
..Kвitка' ,  -  l34
Kенilсбepr. м. - l64' 230. 23|
Kepзoна' .ltirliя - 2-И
Kсp.r. и. - l04' l2.1
Кессe:lьpiнt ' lerl. _ 26(). 262
Kиiв. м. -2|,25'  28'  29.30.3l .  l04.

|22' |з9, l ,ю. l4tt. |49. l50. l5l.
152. 171.200. 201. 225,226.211t1.
3r5.371.415

Киiв. с. - lб3
Киiвськa Bif iськoва Шкo;ra _ l5l
Kиiвська ,[lep,кaва - 46
Kиiвськa oб;laсtь (Kиiвщина) - 29.

4t.225
KиiвськиЙ Унlвещиtсt i t - t  св.

Bo;toлимиpa - l5 l
Kиiвськi  l t iси - 4 l
Киpи. l t iвка, с '  -  9 l
Кшpиrto-Mсtort i iнськa r iмназrя .  l  5 l
KиlaЙ - l3.  |5. l{6. l05. 12з. 166.

l6tt' 23-з. 26з
KиlаисЬк| вiЙськa - 2з.1. 263
Кiвеptti. с.. Boltиtlська oб.ll. - 70
..Kiнаш.. лив. Kopла flмиtpo
Kiрoвolpап. м. -  l23
Кlстpi l l .  м'  -  230
Ki lс l tь.  м. -  232
Клевань. l r .- l15
..Krtсн..  -  l l9
Kllеpк Mаpк - 26I
К. l lимiв lваlt  ( ' .Лсrеlиa..) -  l9
KлячкiвськиЙ Ilмитpo (..K.ltим

Caвyp'') - 27
Kшяжoлука. с.  -  l93
.,Koбзар.. 

- 2()5
Koбpиншшна _ 92
Koваlltськиfi Ю;liян - 64
Кoвель. tr.. - 50. 9lt. 99
Koвс.llь - тypifiсЬк. lш.llяx - 99
Кoвельщииa - 7. 69. 92
Кoлак' фopr. - lt4
Koзаччнна - 4li
Koлiiвшиrа - 47
Ko.ltoдзtнськиi M. - 46
Кo:loдix. с. - 9l
Kоrtoдiiвкa. с. . llt9
Koлoмия - ltig. l90
Кortoмиf iщина - l89'  |90. t9t.  l97'

l9tt '  l99.2ф,22l,2z3
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Кoлпакoв (Кoвпак) - 93
Кoмшrда Tабopy УHC - l 17
Koмaялиp Boсннoi oкpyги (Bo) -

lз5
Кoмаpнo, м. - 162
Koмapнянськиn p.m - t89
Кoмiнтеpн - 275
Кoмo, r.r. - 26l..Кoмyнiст''. xyp. - 265
Кoмyнiсти (Koмyнiстиvнi

opгaшiзшtii) - 55
Кoнсв - 26|' 262
Koнецпoльсьrиn - зE. з9. 40
Кoнoвaлець €вlэн - 242, z43' 2ц'

247
Koнo,l.oп, м. - 5, 20, 2l, 22. li5. tttt
Koнстантинiв, м. - 3lt' 39
Koнстаllца, м. - 167
Kolrфрнlriя Пoневorюшиx Hapoлiв
- tzl

Кoньчаxи, с. - 258
Кopлa Ilмrгр (..Kiнarш.', ..A'|лpif,

3аяць'') - l2l
Koрлхiлop, п.iъ-232
Кoщли.ri, с. - 200
Кoрuь, м. - 227
Кopма, м. - l22
Kopнiсuь - 277
KopнiЙryк - 277..Ц9po0*а'., 

лив. Пергiняк Гpишь -
2о

Kopo.lliвська Гвapлiя - 56
Koр.lliвськиi ю|.oс,иtsсЬкl|fi ypя,t -

55
кopoстенсЬкиR p.н - 93
Kopoстень, м. - 4l, |o4' t|2' |22,

225,226
Kopoстишiв, м. - 49
Kopсyнь, м. - 3lt, ltli
Kopнин, с - 7
Kop.lyнoк llilipишiвськиR, с. - l92
Kopшiв, c. -22|'222
кopщiвськиЙ p.н - l90
Кoсiв, м. - l9l
Кoсмaч, с.: |90'257
Koстoпiльська oкpyгa - 7
Костoпiльщина - 7, lt,9, l20, l40
Koс.loпi.llь, м. - 9. I l. 12
Korellьllo. с. - 49
Кoтiвська Biлька, с. - 70
Koх Еpiх - 2.7 5, 216, 2.77' 2.|8, 28g

..К.pа'' 
- 220

Кpакiв, м. - 230
Kpасилiвкa, с. - 7l
Kpасна, с.. Калyшияа - l94
Kpаснa, с.' ЛallчинсЬкrй p.x - 25.I'

258
КpаснoларькиR кpafi - tos
Кpаснoстaвlti' c. - 20o
Kpаснюк Пе.гpo - I ltl
Крмснryк' tа. - |23
Крмеrшiв, с. - 69
Kрмль - |1o, 24|' 279, 3|o
Kрм'янеuь, м. - t0, 52
Kрм'яtlеvrинa - l0, 50, 1}, 9l, tз4.

t40, 141
Крl' oсщ. - 262
Крфпьл, tа.-232
Kрхiвrri, с. - 196, 25ll
Крхoвинi, с. - l93
КpивиR Pi l , м. - I03, l23
Кpивoгyли Crаpi, с' - 2(Ю
Kpим' п.iв - tis. I04, 123' 2з4,261.
з0o

Кpимськa кoнФPенltiя - 234' 2з5,
26з

..Кpyк'. лив. Tyтак Aнr.iн
Кpyти, с, l .  -  t  t  l .  I5 l
Ксеpкс - l50
Кyбaнь - 300
Kу6ань, p. - 85..Кyбiк' '  

- IФ
Кyнiв. с. - 93
Kypазькi лicll - 22.|
Kуpагiв,пoлor '- l l?
Кypиuькиf i , rr .- l14
Kyprlянлiя - |64, 2з|, 260
Kyяви, с., Яpмoлинеltькиn p-n _ 22E

Л.' к-p вл. - lб2
лаBpoв. с' - l05
Лщtoзьке, 03. - 85
Ланoвсччишa - l4l..Лшoвиfi'' 

- l34
Ланчин, c. - 257 ' 258
Латвiя - 167' lEt.2з6
..Леlеllда'' 

див. кJшн.в lваt'
ЛеЙ1., oсФ - 16б
Лемкiвщиша - 30l
Ленiн - l49
Ленчин' с.  -  3 l
Леoнiд, кop. - I50

Леlичtв. c' -227
Ливан - l6tl
Липiвка, с. -2||..Лисенкo'. 

- |00
Лисець, м. - |62' l95. 196
Лисичаrrськ. х. - 85
Литва - 164. 167. I8tt
Лiбава, м. - 164
Лiвобeрrtхя - 2l, lo3' t l3. l5l. 226
Лiвнo. м. - 57
Лilа Hаpoлiв - l45
Лiгнilt, м. - 230
Лiсx' м. - 23l
Лiмx' м' - 57
Лiмниця. p.- l94
Лiнlt' м. - 26o
Лiппul.l.aДl' м. - 260
Лiснa, c' - 221
..Лiсoшlки''. вд. yпA - l tE
Лiсoвик м. - 80
Лtтnу' c. - 227
Лiщава Гopiшня. с. - |9l
Лoсва, с. - 258
Лoкачi. с. - 9
Лoшдoн, м. - lo4. |22' |65. t66. l88.

2зз' 2з6' 282
Лoпатиrr' с - lб3
Лo.rаpiнl.iя - 165
Лyl.' с. - l92
..Лyl.oвии'. 

- l l5
Лyка Marlа. с. - 256
Лyttьк, м. - 9I. 9lt. l l5. 2sll
Лyltюк lваll (..Pyляurиа'') - 64
Лyн.tина - 42,51' 64. 70,90. 9l. t05..Льви''. сoгllя УПA - l35
Львiв, м. -  lз9. l7 l ,2ф.20l .256.

277 ' 28tз' з l 5. з7l. 4l5
Львiвська (Ilpol.oбrrцькa) oб.ll. - t6|.

r90, t9s, rglt. r99.200
Львoв - 22
Львoвич М - 33
Льopкoвин - 57
Любешiв' с' - 50
Лtoблин' м, - 2З6
ЛюблинськиR Кoмi.rеl - t6?
Любoме;lьrцина - 49
Любoмиpка' с. - 9l
Людвипiль' м. _ I4I
Людвипiльшrина - 7
Люлвiксlафн. м. lи
Люзotl. ocтp. - 232

.Люксембypl - 23 |. .Люlши..- l  I5
Лявбан. м' - 230
Ляf iпt l i l  .м.-26{)
ЛяxiB|l i '  с. - |94
Ляшio' м. - 2.13

М ' к.p вл. ..з'. - 25tt
M. '  к.p чolи - |94,256
Mаlлебypl. lt -262
Мшrяpи - 5I
Mаляpськi вiйська - 116
MшtяpЩинa - |05. l!и' |64. |65.

188,23t
Мазепа lвшr - 206, 20t.. 24o.246
Маnдшr. с. - 9|
Mа,l,lая Гopttшнll|. с. - 25?
Mаn.tlaнсь.(l llrса - 257
Mакензен - 262
Маriiвка. м. - 294..Malссим'' 

- 200
Maпечiв' с. - l99
gaлuн, t't. - 225
Маllи|.сь{. с. - 3l
Mан,lаrtяfi' м. - 233
Mаневичi, сr. - 50
Mашi.llя. t'|, - 232
Маннl аЙм, м. - tt5. l04. 2Ф
Mшшеpr aЛм - 235
Mаryill. €п. ,lиa. Tаpнaасьlсия

Миxаплo
Manyiltl*ькиfi - 21s. ю|
Mаpх.llевськ. с. - 22.|..Mаpyuиv с. ' .  - 16|..Мapurс.po}'axll.|t.. 

19
Mедишя' с. - lЧ)
Медiorlяна' м - 26|
Mс.хибoж. с, - 227
Mежиpirvя.с.-||
Mе.lliloпoпь. rl' - 27.t..Mесники'.' сotня УПA - t36. l95. |97
Меlt '  м - 165
Mикollаiвщина - |9tt. l9tt
Микy.llинин. с. - t97
Митеrlьнo. с. - 9]
М]rxаfiЛiвкa. с. - |з4
MихаЙ,|iвсЬкi Хyropи - |33
Михafi шoв - 4l
Mиxafirtoвиrr ,I|pаза 55. 56. t67.

169. 265
M|зoч, м.- 5|,  I  14
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Mt l tьt aвзен - 165
Мtхlевка.с.-I l4

Мlxнoвсьхи]t Mикоl lа .  64. |49. .Мirда'. - 9з. 94
Мitolс' p. - ll5
"lvf.K." - 150, 152. 116.209
М;lинlвськиR p.lr - 52
Мoгилiвка'с.- l l2
Мo.tlлавiя - l69
Мo.tloдькiв, с. - l63
Моrto,rягин, с. - l99
Мo.rlotoв - 2э4 2м
Мolloмах Boлoltимиp - 67
Мoнстев, м. - 56
Мollтl.oмеpi - 259' 2Ф,262..Moplен Tiднiнlен''. швсл. час. - l43

Мopoзoв - l !}6
Мopoннo. с. - 50
Мopovнo. р-l l  - 6, 7
Мoсква _ 5. 2l' 22, 26' 21. 42. 41. 48.

5-з' 8l| '  92' I07' l4з, |44, |49' |6.?.
2з4' 2з5' 2з6,244' 26з' 264' 211.
27l l . .з l5 '  37.4l-5

Мoскoвськi зeмJ|i (МoскoBulинa) _
104. 206

Мoсr iвсЬкииp.н- l l8
Moнаpхи.пo|loн - l l7
Мovу.rrки' с. - l0
Муссo.t l iнi - l3' l65' 26l..M.ч. ' . '  пiдп. авl. - 255
Мюнхеll. м. - t15' 262
М'яскoвськиi - 40

H.' к-p вл. _ l97
H. '  к-p сolнi  iм. . .Бol  

уна. ' -  l9?
Haoя, м. - 263
Hшrвiрнс' ьq' - 251
Haлвipняllшина - 163, l90. |95, I9li'

r 99, 2s8
Hщ1д;|1p91165xа apмiя - 25' 29
Hадiсв' с. - l93
H.aлpeнiя - 232
Hадсяння - 30l
..Haзap'' - 224
Hanсе. p. - 2зo,26|
Hшlortеoн - 59' 79
Hapвa, p. - 229.2з0
Heвс.rlь. rr. - I04
Hедiч - 55
Hемoвичi, с - 3l..HепopалниЙ'' 

- l9li

Hlr ин. с.  -  22l l
Hlкttка Хpyшoн / lив. хpуuroв

Мики tа
Hiмcltьхa aplr iя -  55. 23l
Hiиеttьха oкупatlillнa нЛaJla - 55. 5?
Hlмеtlькo-lol oсJrаBсt,кa вrfiна - 55. 56
Hiмсччинa - l 3. 14' 2.?. з1 ' 4t1' 54.

57, lts, 91. 104. П-s. t43, t44, t45.
165' l66. |67' |14' |. l5.2з0,2з|'
21з. 234' 235' 239. 249.259' 2ы|.
26|' 262' 26з

Hiмtt i - 6. 7. t| '  9. l0' I l '  12. |з. 20.
32'  з7. 3 l t '  4|,42'  49,50, 5l ,  52. 56.
57. 69, 70, 7 t , 86, 90. 9 t . 92. 93. 9rt.
99. l04'  l05. l12, l lз .  l15'  l17,
|22'  |6|,  l66'  230'  23| '2з2.2з1.
2411' 2Ф' 26|.262.2|44

нкBд-20'5з '  14t.  16l .  |62. 16з.
|б4' It itt '  ItJ9' l9o. l9l '  l93, l94.
195, t96. t97, l9lt, 226.22'7.2.56.
257. 251t. 2s9. 2'?7 . 29s

}|кгБ- l9() '  l9 l ,  t94'  l95. 196. l99
Hoва Гвrнся. o-ви - lJ6
Hoва eвpoпа - 2l.l9
Hoвo-Зе; lе l lа.с.-I l4
Hoвoссl lиttя. с.  -  l92
Hoвoссltиttя _ Дoltиt lа '  шJlях - l92
Hoвoшепе.llшчi' c' - 226
Hopвсl  iя -  t t6. 16l{ '  2зз,262
Hью-[хopltя<iя' o. - tl6
Hямrt.  . l r .  _ t69
Hятpa. .rl. - l69

o.. к.р - l94
o., к.p вл, - 163. |90. l92
o.' x-p сorнi - |94'25.?
oшiBvyк Каpпo - ll
oвpун, м. - l04,226
ol.pнзкiвrt i . с. - l4l
oлeщина - l ltl
oлpa' p. - 230' 260. 26l
oхiнава' oсгp. - 263
oкуl l i ttькии - 264
o.llевське. м. - 225
o.ltеl , кн. - 63' 64. tilt
oJlексin MихаЙrloвич, poс. ltаp - 22
ol lенiвка'.с. - l  l l l
o.lreшi' с. - l64
o' l tика. с l .  -  9 l
oме.t lьченкo' сol. - l5l
oпyг, с. - |96

474

oр;r. м. tts
opжlв, с. - 20
..opпсикo' . .  сol .  -  l l l9
. .opли'. .  B, l .  yпA I92
..op. l lи ' . .  сotня Уl lA I96
oрoяlя. } l .  -  l23
oрoнс, l.'. - 12з
oсегтни - 42'  |2|.  |4з
oсiне. фl l lьв. -  5 l
oсoви'с -  l14
oсoвt l t .  с.  I  14
..oстaп' . .  

, tиB. качинсЬкии сepl It i
oс lpиня' с.  255
oсlplвсЬltии p.н - lttl,l
oсгpiв. с. - 90
oстpopir - зtl' з9' 40
oсyбка-МopавсЬкиR - 265. 266
oсь див. Ilеpxави oсi
oгинiя. м. - l96. I97
oуH - б4. |05. I l7 '  l20. |5з. 24.1

[l., х.p вл. - 19з' l97
П.' к.p сoгнi iм. ..Гама-ui i . '- l9s, l9l]
П.' к-p сoтнi ..3мi1' '  - l96. l99
..Пaвlto. ' , л. - l95
Па:lесгшна - l61i
Паl lянч, oсlp. -  233
Париiк. lr. - 243
[Iаpишi, с. - 25tt
Паplизaнсьха вrинa в Cepбii - .55
пасiчнa, с. - l9l l
I.Iаloн - 260
IIеpвяtшн|. с.  -  l41
Переl lнсьхс. с.  -  l94
Перt lняк Гpшlrь (. .Кopoбкa..) -  |05
Пrрeкoп. пер. -  I04
Пещмиut-llянЩll.4А - |42' Iб4' 200
Перхpeсне. с. - 25li
Перясrlавсьха yl oда - 206
Пеpль.Гaфyp. бух. - 233
Пери - l50
Перiя - l50
l lepulиA (I) Унiвераш уцP - l49
Пel:ltopа Cимoн - 4' 25' 29' 242, 24з.

244.24'l
Пегpiв Clспан - 214' 46
..Пelpo''' 

див. !анилюк Гpиttь
Пеrр l, poс' llаp - 20tt
Петpo ll, xop. Юt oсJlавii - 55
Пе.rpolpал. r.r. - l41l. l49
Печенi lш-30.3l

пзyз (пiвнiчнo-3ахiднi Укpаiнськl
3мe.rlr) - б4

Ilиltявtli' с. - -1l{. .19' ll8
Пiвденна Aнt ,| iя -  |66
Пtвдeнна Япoнlя - 263
ПiвлcнниЛ Kи|а,| -  l65
Пiвденяи! фpoнl - 165
Пiвдeпнo.lтa.lliисЬкиt| фpoнt - 232
Пiвдеиь - 116
Пiвдень Укpаiнш - 30
Пiвнrч - 116
Пiвнiчна Aнt. l r iя -  2З3
[ l iвнiчна l tапiя - 2з2'26|
Iliвнiчlla Hiмеччшна - 259. 262
Пiвt l iн Укpаiни - 30
Пiдбсpeззя, с. - 9
Пiltвo.lloчиськ - lll9
Пiдlаеччинa - |9|.  |92
Пilll аf,rti. с. - 90
Пiдtopoлля, с.  -  |42
Пiлзвipинсrtь. с.  -  l l t9
Пiлкapnагlя - l6 l .  l92
Пiд.llяшtдя - 29
Пul l  а l l iв,  с '  -  69
Пi.rlьl.oни, с. - 92
Пiнщиl lа -  6
Пiски'  с.  -  l62
Пiснячcвськиfi l.. - 66
l l . l ro lичнe. с '  -  7
Пхятин. с.  -  l64
Пoвсpl iв. с. - ltt9
Пoвiтpяша Bifiна - 166
Пoвсraнlt i  -  t t '  9.  l0 '  25.з| 'з2 '2.7.

5r,69, П2, l  t4, l  l5.  t4 l .  t90
Пolopi l tе l tь '  с.  -  l92
Пolli.llrlя - 29. 4|
Пoлнiпpoв'я - 49
пo (пa,l)' p. - 26|
Пoзяaнь, м. - 230
Пoлtaрькни - 22
Пoле - 66' 6l]. 246
Пo.lliсся - 9' 20' 4| ' 42' 49' 69' 92.

I05, I  t4. l4 l
Пo.lloнка. с. - |05
Пo.lloнне, |'|. - 22.1
Пoлтава' м. - ll5
..Пoлтавtli' ', вд. yпA - |95. l99' 200
Пoльська Apмiя Кpaяoва (пAк) -

167' llt8' 2з6'264
Пo.llьськe вiиськo ([lolltюькi Hаttio.

на.llьнi Cи:lи 30poинi) -2з6'266
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Пoльсrкяfi смil partiяния уpял - 7.
|67 ' 2з6

Пortьща ([IoJlьськa лep:кавa) - 8. 2l.
29' 38' 39. 42,t1з' l44' 167' ll.li.
2зo' 2з4' 2з5' 236' 24|4,2м,265.
266

Пoltяки _ 7. t t ,9. t0. 39.42, 5l .  69.
70. ti4. 9|. 92' 9{t. l 15. 16з

Пo.l lяниtlя, пo;roн. - l l7
Пoиop.я - 230
Пoмopяни' с. - 25lt
Пoпoв Bo;loля .7
Пopol и. с. - 25.7
Пop r уr а.lriя - 2.1.5
..Пopунник Б-a' '  . l59
Пoсiч, с' ЛисcItькшll p.н - 251
Пoсtиureв - 27li
l lo laпiв Л - 7 l
Пototlькиfi Mикolrа - 83
ПotottькиЙ Cтепан - l l4
Пotoчиськс. с. - t99..[lравltа''. 

Poс. lаз - 2.1б
Пpавoвoбеpе>кжя - 4l. l03, t l .  t 14.

225.22'7
Пpаt а, м. - 56,262
Прзилiя yгBP - l32
Прса Moскoвська - 235. 236
Прса Шваиrtаpська - 236
Прrиv - 30
прибa,lt iйськi кpаiни - |2з' |42, |43
Пpип.яrь, p. _ aI. 50. l03. to4. l22.

175,225
Пркуpaвa' с. - 251
Пpoпofiськ. t't. - |22
Пpусiя - lб4
Пpyl.  p. _ l97
Пукси - l07
[lyltинськlr l l  p.н - l  l3
Пyulra, piв. - l64
Пtuеничники' с. - 259

P.,  к.p вл. -  l62.256
P..  к-p сolнi  -  l93
P. хoр ,  к.р сoгнi -  16l
Pавeнна' м - 165
..PавиvAнлpiп' ' - l l ()

Paла HшtioналЬ||oi lпнoсI i - 264
Pшtоскy - 2J6
Pадехiв, м. - l63
Pщtсxiвка. с. - 9
Pаjtивиrliвсrкия p+ - 9

Pшloвичl.с -9l{.99
Pалoмиurltь' ь,t _225
Pаfiмаleн, i ,  -2з2
Paамc'м -262
Pаfiн. p' - 165. 2з2. 259,2Ф
Paнl yн' м. - 263
Pаr iбop. м. - 23 l
Pафafi;loвa' с. - l99
Paхина' с - l93
Peзанoвич Хвелop (..Хмapa,.) - lю
Pскшин. с - 162
Pсмаtсн. м' - 259
Pибнo' с. _ 256
Pинь' пpис. _ 169
Pипне, с. . l93
Pип'янка' с. - 256
Pих t а, с.. ДиtrtеpськшЙ p.н - 2?5
Piвенська oб;l. (Piвенщина) - 9, 20.

4| '42,64'  l  l5 '  lФ
Piвшс. м - 37. l  15. |ф.22.|
Piвне.Kl lеваl lь.  t t l ; tях - l l5
Piвне-.I lуttьк. ш;tях - l  l5
Piчиltя.м -|04,|22
Piro-Kiro. o.ви - 233
Pot а-l.ин. lr. - 64, |42
Potаlинщина - |42'  |6з. l92
Poлoс' oс r p. _ 262
Poжнi l iв,  м. -  l94
Poжнiгiвськи,| p.н - |94' 256
Poзенберt Aльфрп - 262,27t|
Poltанiвськt lriси - I l3, ltl9
Poммcrlь - l 3
Poсi.llьна. с. - |97
Рoсiя - 2tl. 53. I4t. l49. 20lt. 239.

247, 249, 274
P<tсiяни - 52
Porrpлaм' }l. - 24з
..Pyбаv..-  

l  15
Pупa,c - |42
..Pулиir'' 

- 9tt
. .Pyдящиl| ' '  

лив. Лyttюк |вaн
Pyзвс;tьt -  |2 '  |4 '  l43, l45. t6tt .  2.з4.

2з5
Pyмунiя - l05. I42. |67. 169. l l i l ( .

2з6'  265
PуIrlунськa сil уpанrlа _ l |7
Pyнur l eлl .- 260, ?s2
Pypськa oбllасtъ - 259'260
Pypськип бacсoн - 259
Pю.Кю' o-ви - 263
Pябинеttь, t  I l t9

-C.'', вд. УI|^ - 222
C., к.p вд. - lE9' l90' t97
C.. к-p сoтнi - l90
C., к.p сoтнi ..3вipi'' _ l95..C' ' . .  куpiнь yпA - 256
Cааpа. р. _ 165
ca|.aллaчниа _ 246
Cаган, м. - 230
Caдxава, c. - 256' 257
Caиapшинa - 2EE
Cангpo, p. - l04' l23
Carrrroмip, м. - 230
Caнлpaхи, с. - 14l
Cан-фаяцискo, м. - 235' 263
Capaсвo, м. - 56, 23I
CаpнeнЩинa -.1' 9' 42' 92
Cаpни, м. - 50
CатанiвськиR p.rt - 93. 22tt
Caхa.llill, ocтp. - |4'214..с.в.-B. ' '  - 245
..Cвисl ' '  - l03
..C. Boп.' '  - l54
Cвяloсцав 3шronoвник - 30' 4l l '  67.

68.79, r{t, ut,246
Cвятoшин - 2[]
Cс.l.lища' с. - l93
селянський 3'iзд - l49
Cемиl opoа, м. - 169. 26l
Cенксвичiвськии p-t l - 5l
Cepби - 54. 55, 24I
Cсpбiя _ 55' 56. 169, lt{t l
Cсpбськa aрмiя _ 55, 56
Cсpбська пap гизанщинa (паpтизанка'

пapти3ани) див. Пapтизаrrська
Biяlta B сrpбii

Cepлиr1i' c. - |62
Cерелня Aзiя - 3l0
Cибip - |4, |42' zot|' 2з6,2t19' 29з
Ciнl 'апур _ l45
Ciма Хopiя - l42
Ciнклсp - 233
..Ciрi'', сoтня упA - l97
.,Cipi Bовки' ' '  вл. УПA _ I96
Cirliлiя. остp. _ l|6
..Cкахеgi.'. кypiнь УПA - l98
..Cкаltюк' ' ' , l .  - l95..Cкрипaк.'- | lt9
Cлавylа, у.  -227
C:laвyтськi l lrси _ 93
Cпав.ятин. с.  _ l9 l .  l92
Cltивки' с - |92

слoбoдa Jloлинська' с. - l93
CлoвацькиЙ уPяД - |44
Cлoваччина - |44' 2з1' 24|, 26|
Cловeнiя . 169
Cлoвечнa. c, - 226
..Cпoвo o пol lкy lrоpсвiм..- 67
Cлyл<ба Безпеки ytlA (сБ) - l07
Cлуv,p.-I l . l14
..Cмеpть стaпiнськo.гiтлеpiвським

кaтaм'', пiдп. дpyк - 3l l
..Cмepть 

iмпеpiаlliстинн]ltrt ill(yлill.''.
пiлп. лpук - 284

Cмoлецськ' м. - ti5, lи, 12з
Cмoтpиv' l,|. - 228
Cнятeltькиf, сеIЧен (..сifiкo'') - б4
Cшятин' м. - l97,2fi)
Cнятиltщина, lвашo-Фpанкiвськa

oб!|. - I9.I
сoв€тськии Coюз (Coвсти) - 263.

264,265
Coка.l lьщина - l4l. 162' 163
Coкo.llе. с. - l62
Coцoвсttькi. o.ви - 240
Co'ltoвЙoв - 22
Colloмolloвi o-ви - l05
Co.lloтвиra, с. - l90. |95'25.7
..Coм'' (..Colrаp'') див. lвaхiв Bасиль
Copaу' м. - 230
..Сoсна' '  - l34
Coснiвкa. р. - 22
Coфii св.' }rаfi,lан - 2li' l5()
Coфiiвськии Coбop (Coфiя) - 29
Coфiя' м. - 56
..Coюз Bизвo.llення БалтiЙсЬких

Hаpoлiв'' - |43' |44
Cпаpта. м. - l5l
Cпaс. с. - 256
..C.Петпюpи.', сoгня УПA - l95
сс (сс -частини) - 12. 55' 56' l l3.

I  17, 152
сссP - 7' 14' 15' 4{t. 54' l43, l.l4.

l6tt. 235. 2з6' 24|' 249. 250' 288'
310

Cтавки. с. - 50, l 15
Cтarriн Йoсип (Йoська. Йoсип

Cтa: l iн)_4l '  l l I '  146'  167.208'
22.| ' 234' 2ф' 24| ' 249' 26з' ?s4,
265,2't t,274, 2'I 't ,28l, 2t{4, 2ttt i ,
a90,292' 293. з07. 30tt, 309. зIф,
з l  I

Cта.lIiнl.pал - 50

47'7
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Crшrис.llавiв, м' - |62. |95. |96. 25l{
Cr aнислaвiвськa ( lваяo.фшк iвська1

oбл. - ltt9, l9l. |9з. t94. l95. 196.
|yI' l9,' 222' 255, 2ж, 25.|' 25tt' 259

Clаpа Мoщшtнtlя, с.. Мiзoчсьхип
p-rr -  5 l

CгариЙ Лисеllь, с. - l96. 256
CrаpиЙ Уlpинiв - |05
Clаpoxукiв, с. - 9
C t аpoкoнс l aн l ннiь' м' - 4o. 227
Cтепшriвка.с.- l|4
Ctепaнська l.ylа. с. - 42
Creniшiус - 264
C.lсфaяик Bаси.ltь - 57
Clиp'  p. -  70
Cl iжoк. с.  -  l0
Cl iлвеl l .  lеи. -  l6 l . t
Cr. iнка. с. '  Зoltoto.Пol i t tькия p.t l  -

25tt
Ct iнка, с. .  б. кoJ lo, l iвки - l6 l
Clоки'  с.  .  162
Cro.rlинещина - 92
Crpиl. i rнrt i ,  с.  -  l62
C,гpиl|шинa _ |94. l99..Cгрi . l lа. . '  

сoIня yпA - l94
Cтpi.llиськa Hoвi. с. - |95. l99
Cгpyмa. p. - 169
Cтpyсiв. м. - l{l9
Cтyлeнrськиfi Kуpiнь - l5l
Crупнo. с '  -  5 l
Cyбlaс Шaнлpа Бoзс - l45
Cyеrt,  п- iв -  l3
Cуми, м. _ tl5
CуpазькиП Jliс - 4I
..Cypма'', 

сoтня УПА - l97
Cyхoлoла, с. - 92
Cxiл - 26, 27' 30' 42,6tt. l.5. 93' I I0.

t2 l .  ls2. t59. r65
Cхilr €вiroпи - |22.265
Cxiлнa Пpyсiя -229,2зo
Cxiдниfi фрнт - 229
Cхiлнi УкpаiнсЬкi зeмлi - 2t4' 49'

t6r

Taврв, с. - l4l
Tarаярl .м.-E5
T,aлх'uкiя - 274
TaHки'с.-I14
Tafiпiнr, м. - I6'6
Тafipyки' с. - 5l
Taллiн. м. _ l43

Тapакан. oс.rp. - 263
Tаpашrаrах. б. p. Cеpеr - t69
тapнaвськиfi Mихаfi шo (сп. Mаllyi,ll.. .Гpoм.') 

- l07
Тalapи _ l2 l
Tеллep - 262
Теpебoве.llьщина - ltt9' 257
Tеpсбoвllя' м. - 257. 25tl
Теpемнo' с. _ 4l.43. 93
Tерxи. c. - 226
Tеpмoпiпi. м. - l50
Tеpнoпi.lrь, м. - 256
Tеpнoпi.llьшина - l4l. 256.257
Тиllявки' с. - l3]
тимЧасoви.t ypял - l4l{' |49
Tиltчaсoвии Уpяrl Haltioпa.llьllol

eднoсl i  - 26J
тимчасoвиfi ypяll пo,l}сЬкoi

Pсспуб'lriки - Il{ll
Tишнa' с. - 22ll
Tиса' p' _ 164
Tисiв. с. - 256
Tисмениrlя, с. - l96. 259
Tихи,l окeан - |05. l23
Тi l lьзit '  м. - 23()
Тi t o Бporш - |61 ' |69. 234' 24| . 262'

264,265
Toвмач' м. _ |94. I99
Toвмаччинa - lб3, l9?. 2ш. 255. 25ll
Topl oвиttя. c. - |97
Toкio. м. - 2з2,26з
Тoпopiвlti' c. -296
Topl аy. м. - 2бl
Tрвip. м. - 232
Тpеlif i  ( l l l) Унiвcра:l yцP - |49..Тpикуrяик сrrеpl i . ' .  в, l  yпA - I92.

193
Tpипilrпя' с. - 4l
тpiпl lя. с. - l6з
Tpoсtяlrcttь. с.. Бcpся<aнЩинa - l4l
Tpoсlянеttь. с.. .[o;lинщина - l93
Tрltькиf, - I49
фyбсrtькия, вoев. - 2l
Tpyбеltькиfi. кtt '  - 2|.22
Tpyмен - 265
Tyrlинiв' с. -69'92
Tyрrни&а - lз. 2б5
Туpяниri. с. - l0
Тypiлськ. м. - 99
тypiпсЬкиfi p-н - l0
Tуpl.aяшинa - |6l

Tуvaк Aнl iн (..Kpук... ..Гуня.' '
..[.aЙдамaка''. ..Анr rн Cкe пя'') . 37.
7n, l r6. t20

Ту.rапи. с. - l62
Tязtв. с 259

Увис.llа. с. 22|
yBo - 243
Уl oщьк, с.  l33. l34
Узбски 42.52. |2|
Узбсччина - 274
Ухpaiнa - 3. 6. 8' l0. l3. 19. 20. 2l.

25' 26' 2|].29. 30' 3 l . 3lt. 4з. 46. 47.
48, 52. 57. 63.64. tt3. 84. 85. 8n.
r04. l  r0. ш r. l  12, l  It. 120. 129.
132, 134, 135, 136. I42. 148. 149.
l5 l .  r59. 16l .174.175,179. ln l t .
t92. 200, 204. 205, 206, 207. 20rt.
209, 2tO, 22t. 221. 229, 239, 240.
241. 243. 244, 246. 24'1 . 259. 26r.
27 l. 214, 2'7'7 . 2110. 2tr I . 2118. 2119.
2ф. 309

Укpaiнська Аprrlя з. 25. l49
Укpаiнська Га llиl1ььа Аp:rtlя

(ГаJ|иl lька Apl l rя) -  29

Укpаiнськa Гo;toвна Bизвo;lьна PaJlа
(yгBP)- l27. l30. |3l '  l32. lз .1.
135. I36. t ' t4.t75.t92

Укpaiнськa.Цеpжава - 3.4. 5.6.6з.
66. l t9. 120. 149. 15t.  ts-r .  175

Укpaiнсьха кo]allЬха дeржава - 3.
47.246

Укpаiнська Hарлrra Peспyб.lliха
(yнP) - 2 l t '  I49. l50. l5 l

Уxpаilrська Hattiollа.llьнa Peща - l50
Укpаiнська Hаtliotlartьна Pевortю.

tt iя-3.2.I .|27
Укpаiнська Hаpoднa Cамooбopoпа

(yнс) - l17
Уxpаiнсьха Hartiя ( УхpаiнськиR

trapo,l) - з. 6. ll
Уxpаirська Пoвсr ан.rа Apмtя

(УПA1 - э.4 '6 ' .1 '  l t .  9 '  l0.  l  l .  19.
20. 2э. 25. 26. 2.I ' 3| ' з3' 35' 3?. Ф.
4| ' 42' 4э' 46' 48' 49' 50' 5 l . 52' 54.
57.64. 66. 6n, 69. 70. 71. 8l i .  n9. 90.
9l. 92. 9з. 94. 9ti. l00' l05. 106.
r07. l l0.  lш, l  l2.  i l4.  l  l7.  120.
t25. t27. 128, 130, t33, -134, 135.
136. 139, t40, l4l, 142, 145, 148.
r53, r59. r6l .162.163. 164, r7r.

|74' |99. 200' 20l. 2Ф' 2l|, 22|.
22з, 225.22.7.229.239. 255' 256.
251. 2511. 259. 2t46. 292

Укpаiнськit Cамoс l tиllа Coбopна

Jlepжава (yсс)l) 3. 25. 27. 2li.
46. 4n. 54. 66. Urt. 106, I 10. t 2?.
l29'  l30. l3 l .  lз2. l35. l54'  l74.
176, ltt4. 192, 205. 2011. 22t. 229.
241.244.2414

Укpаiнсьха l-[eн t pа lrьна Pалit
(yцP) - l4tt .  l49'  |5|.247

Укpаiнськl пoвс|анtlt - 6. l  l '  67.9.j.
l t0.  l t6,  I28, Пi9. l9t .  te2,193.
r 94. I 96. 221 . 240. 269. 27 | . 2116

Укpаiнсьхиh Hаttiorrа-llьниR Kon.
l pсс - l49

Уl lанiв, с. - 227
Умшrь, rt. - 32' 2ttti
Унiв. с - |61
Уpмань, с. -|63
УPCP (Укщiнсьха CCP) * 264
Усlаrшr - 265
Усlинlвка. с.  4 l

У гщx l ' ьt. 259
yt lеNаt| '  кo;t .  -  9

. .Фaв-l... . .Фав.2. '- l66. 233
ФalapaЩ' l.и - 169
Фаенltа. м. - 232
Фa.llькснl opl - 262
Фас.гiвськнЙ p.ш - 93
Фt:l lппiнсьxt o.ви (Фi:| iппiни) - l4.

l45. 166.2з2'23з'26э
Фiнrlянлiя - l42. lб7. I lt l t . 235. 265.

2'14
Фiнськi вoяки (ФiнськиR кopпyс

oхopoни) - l43. 167
Ф.l lенсбуpt 'м.-262(Do;rьксдoвчi - 52' 55. l lз
(Dopмoза, oсlp. - 263
ФPанк Гaнс - 262
Фpанкo - l44
Фpаякo |ь:att - 24|
Фpаякфypt' м. - 230
фш'lrtiя .29. li6. l.l4. l6tt. 235. 263
Фpанttузькa аpмiя - 26o
Фptлeбypl - 262
Фy.Чiш (Фуvау). пop|. -  l66.263

Х.,  к-p вл. -  |6|.25.|
Х..  к-p сolнi  -  I94

479478



Х.. к.p нolи - l96
Ха6аpolrськ. м. - 29|
Хабне. с. - 226
Харкiв' rt. - ti5
Хеpсl - 235
..Хмара'' ,lив. Pеlапoвич Хвелоp
Хме.llьник. |4. - 227
Хмe.ltьниtlька oбJr. l lиB. Kам.янеI(ь.

[ lo;tt  l lьсьха oб;t.

Хrte,l lьниtlькиil Бol Лан (Бol,tан

Bс' lихl lи) .2|.29..1 l{.  ]9. 47. 79.
ttз. 2()6. 246

. .Хмi. l lь. .  -  3 l
Хoдачкiв Ма.lIиfi. с' - 25.7
Хoлopiвшина - l63
Xoзaри - 67
Хo;tмrцннa _ 29. 30I
. .Хo;tоrrниl l . .  -  |  l .5
Хopваtн - 55
Хopваtськa ltсp:кава - 56
Хpуuroв Mикиlа (Hiк irка Хpyuroв) -

271.2'1t1.2119

l-[аpI opo;t' м. -63
Цезаp' iм. _ 79
Цcpкiвкa, с -  256
.. l lи lан' '  - .  ]2. з3
l|yrtaнь' r.r. - ll()

. .Чаt аp' .  -  l79'  2 l5
Чан-Kаи-Шi - li6. lб6. l6ti. 233
Чапкiв. с.  -  7
Ч.aк - 19З'  l94
Чемеpинt l t .  с.  -  |42
Чcpвoнi (Чеpвoнa Аpмiя, Чеpвoна

паpгизанка) - 6 '  7. зI '  4| '  42'  4з '
50. 5з' бlt' 69' 70' 7l. 92 93' 94' I 12'
I14. I4l .  142, l5t.  l t tg

Чepкaси, м. -  l23
Чepкеси - 42' |2|
Чеpиелиl1я, с.  -222
Чеpняul. с. - 64
Чеpяi l  iвськi  J l iси - 4 l
Чеpl iж'  с.  -  l99
Чеpтoвettь' с.-223
Чеpнiлль - |2, |4. l43'  l67. 2у.2з5.

265
Чeгвеpгиn (lV) Унiвера.lI yцP - l49
Чсlнiки (Чегниrt i)  -  56'  l67. l69.

265
Чехн - 92

Чехiя - |44. 26I)' 26|' 262. 2Ф
Чltени Пpезилii УГBP див.

Укpаiнськa Гtr-rloвна Bизвollьна
Раltа (УI.BP)

Чoпoвичt' c. - 225
Чopне.с.- l14
Чopне мopе - 64. l75
чopниn Лiс _ l9 l .  |95.222
Чopниn Пot iк.  с.  _ 256
Чopнoбиllь' l'1 - 226
Чopнoби l tьськt -||tси 4I
Чopнol opа, t .  -  l93
Чoрot opiя - 56
..Чopнoмoрttь'. - l()5
Ч-ola - l9з. l9.5
Чувaшi - |2l
Чулнiв, paа. lleн - 227
Чунtt iнt.  м. -  l6t i
..Чyпpинкa Taрaс'. лив Шуxевин

PoIrtан
ЧyкyrlаR. oкoJt. p. Cерta - 169

Ш , к.p сolнi  -  163. 257.259
шваttllаpiя -2з5'26|
Швetl iя -  |61'2з5
Шевчснкo Tаpас - 204. 205. 206.

207.20t1.209
Шевчснко, с. _ 49
Шeмбсpк - ll4
Шeпс t iвка. м. - 227
Шсфllep - 262
Шeшopи. с.  -  257
Ш;teзьк. м. -  230
Шlcpш. пl , lп.  opl  .  -  I6 l{
Шtегr iн. м. -  23()
Шгyмпф - 262
Шyбашин - 234
Шyмrlянська Дiбpoвa. с. _ l9l
Шyхсвин Poман - 24l

[I|еpбак' кoз. _ 81l, tl9
ll|иpсttь' с. - 164
ll|иpенlинa - l62

Ю.. к.p вл. -  l62
Юl.oс.llавiя - 55. 56. l04. l42. 167.

2з1' 234,262,2CА' 265

Я , к-p сoгнi -  19З
Ява' oсlp. -  14
явipник.пoltoн - l l7

480

Яj lв lrпt- l lь.  с.  l  l5

Я;trа. lt. . 23.l. 235
Ямне. с |9.7
Яrtниtlя. с l91
Янtвка. с. l94
Янкoвський Яtl . 26l
Янна-Pyлня.с '- l l4
Януutпiль. c. - 221
Япoпotь. с. - 32' l40
Яtloнiя _ l2. l3. 14' l5. tt6.

232. 263. 265
Япсlнськi вi]rськa - l3. tб6

Япoнltt  I4. l05.2з2
Яpr oрoв. с.  * l9()
' .Яреrra..  12
Ярсrrнit .  r t .  |9]
Яpoс l taвс' l tк l l  l . .  ] t .(  ]з.  бз. I .|] .

Яpoсr laв,rь. r ' r  -  22
Ясtнка МaсьoвЦ. с. _ 16l
Ясiня. с '  -  l92
Яснotopo;t.с.- l l3
Яpунoвсltькi лiсн _ 93

Ярунськип p-н - 4|

t{l{

145, l6tt.

,

'

I
I



Bидaння ГoлoвHoгo
KoмaндyвaнHя yпA

Лiтoпис УПA

Hoвa cepiя, тoм l

УпopядlI 1{ки:

Ю. Чеpueнкo' B. Kук, B. Гaлаcа, o. Boвк

IIефекти тeкстy тa iлюстpauifi зyмoвленi
стaнo}t opигlнaлy

Пiдп. дo лpyкy 3l.08.95. Фopмаl 84xl08/,'. Пaлip oф.
Гapш. Coфiя. oф. лpyк. Ум. лpyк. apк. 26.8E-

Ум. фap6o.вiл6. 26.E8. 06л..вил. аpк. 32.7.
3aм' Nq 5-223.

lнстrгщ yкpailrськoi apхеoгpaфii тa дxеpелoтrаяствa
iм' M. C. Гpyurевськolю HAH Укpaillи.

25Ф50. Киiв.50. ||угaloьa, |22

AТ "Киiвськa книжкoвд фбpикa-
2szo54. Киiв-54. Boрвськoro. 24.


