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..Лiтoписy

УПA'' пoдaHo дoкyМeнти i мaтepiали УкpaiнськoТ
Пoвстaнчoi Apмii (УПA)* тa Тi зaпiлля (вiйськoвoТ цмiнiстpaцii) пpo бoйoвy
i вiйськoвo-aдмiнiстpaтивнy дiяльнiсть нa Boлинi й Пoлiссi зa чaсiв нiмeцькoнaцистськoТ oкyпaцii, a сaмe пoЧинaЮЧи вiд квiтня 1943 p. дo сiння
1944 p. У тoмi зi6paнo вiдoзви, нaкaзи' poзпopяд)кeння, iнстpyкцii, звiти
тa iншi мaтepiaли, 6iльшiсть з якиx ще з чaсiв зaxoпЛeнHя ix paдянськими
кapaлЬниlvlи opгaHail4и в xoдi .(pyгoi свiтoвoТ вiйни 6улa нeдoстyпHoЮ як дЛя
нayкoвцiв, тaк i для llJиpoкoгo зaгаЛy. Biдpoджeння УкpaТнськoi дepжaви
спpиЧиHиЛoся дo вiдкpиття тa Hayкoвoгo oпpaцЮBaнHЯ кoЛисЬ зaкpитиX
спeцiaльних фoндiв дep)кaвHиx apхiвiв. Haслiдкoм oпpaцЮвaнHя тaкиx
У цьoмy тoмi

фoндiвiсцeйз6ipник.

Лишe нeвeликy чaстиHy пoдaниx y цЬoМy тoмi дoкyментiв i мaтepiaлiв,
якi paнiшe пoтpaпиЛи зa кopдoH' 6yлo нaдpyкoвaHo y видaHHяx yкpaiнськoТ
..Лiтoписy
УПA'', яке 6yлo
дiaспopи. Пpислyжилoся в цiй спpaвi видaння
ЗaпoЧaткoвaнo в Кaнaдi 1975 p. 3oкpeмa лo6aчили свiт пepший, дpyгий i
11,ятv1Й тo|4и, щo висвiтлювaли 6opoть6y УПA i 0УH нa Boлинi й Пoлiссi.
Cпoдiвaeмoся, щo пу6лiкaцiя знaйдeниx в apхiвax Укpaiни дoкyмeнтiв
мaтepiaлiв стaHe пeвHoю мipoю спpoстyвaнHяlvl дуМки HачaЛЬникa
oпepaтивHoгo вiддiлy штa6y УПA пoлк. Mикoли oмeлюсiкa, вислoвлeнoТ
.|953
p' y жypнaлi ..Biстi Кoм6aтaHтa,': ..Meнi здaеться' щo мaй6yтнiй
ним
iстopик нe знaйдe 6агaтo мaтepiялiв з д}(epeЛ вiйськoвиx штa6iв тoгo
нaсy, 6o 6oйoвi штa6и УПA, щo пo свoТй пpиpoдi 6yли дyжe pyхливi i нe
мaли зa6eзпeчeнoгo зaпiлля, тaкi цiннi мaтepiaли, як звiти, дoHeсеHHя'
Haкaзи i т. п. пo викopистaнHi нищeнo, щo6и нe пoпaЛи дo pyк вopoгa''l.

i

с

нaдiя, щo пpeдстaвЛeHе видaHHя 6удe 6iльш гpyHтoвHим
..Лiтoписoм
УПA'' в Кaнадi спpaви тa
стaнe y пpигoдi дoслiдникaм дiяльнoстi yпA i oУH, a тaкo)к всiм тим, xтo
цiкaвиться iстopiсю Boлинi й Пoлiсся.

Taкoж

пpoдoB)<eHHям paнiшe poзпoнaтoТ

Hа сьoгoднiшнiй дeнь iстopiю yкpaiнськoгo нацioнaльнo-визвoЛЬlloгo
pyxy в flpyгiй свiтoвiй вiйнi нa тepитopii Boлинi й Пoлiсся щe нeдoстaтHЬo

'Згiднo з тoгoчaсними oфiцiйними дoкyмeнтaми УПA poзшифpoвyвалoсЬ як УкpaТнськa
Пoвстaнча Aoмiя.
t Лiтoпис УПA. Topoнтo, 1989.
- т. 1. - с. 19.
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вивчeнo. oпy6лiкoвaнi в дaнoмy з6ipникy дoкyмeнти i мaтepiaли дають
ypивнaстi вiдoмoстi пpo пepe6iг пoдiй. ПoстaнHя тa дiяльнiсть, зoкpeмa
штa6oва i peфepeнтypнa' пeвHиx фopмyвaнь yпA й peфepeнтyp запiлля
здe6iльшoгo пpeдстaвЛeнo виявлeниMи на Чaс видaння з6ipникa дoкyil4eнтаMи.
.Qля зopiснтyвaння Читaчa пoдa€тЬся кopoткий iстopинний oгляд дiяльнoстi

УпA i oyH нa

згаданiй тepитopii в 1943 p.

Ш{oдo питaння ствopeнHя пoвстанськoi apмiТ opгaнiзaцiсю Укpaiнськиx

Haцioнaлiстiв Caмoстiйникiв .[epжавникiв (0УHC.Ц)2, тo iТ кopeнi слiд
в6aчaти y пoпepeднiй змiстoвнiй дiяльнoстi oУH нa вiйськoвiй нивi. Пepioд
дo BeсHи 1943 p., нaпeвHo' слiд вважати гeнeзoвим' а6o iншими сЛoвaми'
eтaпoi,l зapoджeнHя вiйськoвoгo yтвopeння УПA в лoнi пoлiтичнoi фopмaцiТ
oУH. Пoчaтoк нaPoрl(eння УкpaТнськoi Пoвстаннoi ApмiТ як oкpeмoТ

-

вiйськoвoT стpyктypи пiд пpoвoдoм oУHCД на тepeнi Boлинi й Пoлiсся
пPипадa€ Ha Paнню вeснy 1943 p. 3 цьoгo nPивoдy y встyпi дo пoстaHoв
||I Haдзвинaйнoгo Beликoгo 36opy oyH (||| HB3 OyH) вiд сepпня 1943 p.
..Пpoвiд
зaзнaЧaЛoся:
oУH нa lll-й Кoнфеpeнцii в л}oтoмy .t943 p. зBa>кив
стан внyтpiшнix сил вopoгa' poзгЛяHyB зoвHiшHi пoлiтичнi o6стaвини i
ствеpдив, щo Haстaли спpиятливi o6стaвини для вiйськoвoi дii. Пiсля
цЬoгo Ha тepeнi Пoлiсся i Boлинi в|,1стуnИлу1пepшi з6poйнi вiддiли УкpaiнськoТ

Пoвстaнчoi Apмii (УПA). З тoгo нaсy o6opoнy yкpaТнськoгo HaсeЛеHня
Пoлiсся i Boлинi взялa нa сe6e yкpaiнськa вiйськoвa сиЛa. УПA, кpiм
зaвдaнЬ сaмoo6opoни, пpийнялa зpaзy тaкo)l( зaвдaнHя кадpoвoТ opганiзацii

мaй6yтньoi Укpaiнськoi Hapoднoi Apмii''3.
..з6poйнi
вiддiли oУH.Бaндepv1'', яКi,
Hавeснi 1943 p. вжe iснyвaли
пepepiсши мaсшта6и opгaнiзaцiйниx 6oiвoк, згiднo з вiйськoвo-пoлiтичними
piшeннями гoлoвнoгo Пpoвoдy oyHсд' пoчaли oфopмлювaтися y стpyктypнi

вiйськoвi пiдpoздiли. .Цo ниx слiд вiднести вiддiли пiд кoмaндyванHям
..Кopo6ки''5
,.oстaпa''4 (Cepгiй
.,,[y6oвoгo'' (|вaн
Литвиннyк),
Kauинський),

(Гpигopiй Пepeгiняк), ..Яpeми'' (Hикoн Ceмeнюк), ..Кpyкa'' (iвaн Климишин),
,.Apкaса,' (oлeксiй
...Д,opoшa'' (Пeтpo
..Oстpoгo'' (Яpoслaв
Бpись),
Ждан),
Kyxapнyк) тa iншиx.
2

такy назвy opгaнiзaцiя OУH пiд пpoвoдoin Cтeпaна Бaндepи npиhнялa нa l|| кoнфpeнцir
гoЛoвHoгo Пpoвoдy oУH в лютoмy 1943 p. Ha ||l Hадзви.,raйнoмy Beликoмy 36opi oУH в
сеpпнi 1943 p. 6yлo пoвepнyro стаpy Hазвy.
'0УH y свiтлi пoстанoв Beликиx 36opiв, Кoнфepeнцiй тa iншиx дoкyмeнтiв з 6opoть6и.
1929-1955. Бi6лioтeка yкpaiнськoгo пiдпiльникa.
Б. м., 1955. - Ч'1. - с.97.
a
тщ i в noдаЛЬtlloltly всi псeвдoнiми та кpиптoнiми пoдaнo в лaлках. фгaнiзyвання нa

-

..oстапoм',

Пoлiссi в жoвпri 1942 p. вiйсыroвим peфрнгoм oУH
брйниx гpyп пoстаHoвoю Укрiнсжoi
Гoлoвнoi Bизвoльнoi Pry UгBP) вiд 30 тpавня тa Cвятo,tним накaзoм Гoлoвнoгo Koмaндиpa УПA
..Taрса
..пolап(oм
Чyтpинки'' (Poман Шyxeвиl) вiд 14 жoвтня 1947 p. визнанo
нoвиx фpм визвoлЬнФ
.l4
жoвтtя 1942 p.
УП,\ ,Qнем пoстaння УПA визначeнo
рвoлюцiйнoгo pyхy,'
5

-

..Кopo6ки,'

y виданнi пoлiтичнoгo вiддiлy УПA
З6poйний вiддiл пiд кoмандyвaнням
...Qo
чaсoписi
з6poi', вiд липня 1943 p. нaзвaнo пеpшoю сoтнeю УПA.

x

-

Пiд чaс нiмeцькo-нaцистськoi oкyпaцii Укpaiни в .[pyгiй свiтoвiй вiйнi
тepитopiя Boлинi й Пoлiсся зaймала кpайнiй пiвнiчний зaхiд ствopeнoгo
..Paйxскoмiсapiaтy
oкyпaнтaми
Укpaiна''. 3a opгaнiзaцiйним пoдiлoм oyHсд
тepитopii Укpaiни вoнa дiстaлa нaзвy Пiвнiннo-зaxiднi yкpаiнськi зeмлi
(пзyз)6. 3а свoiм гeoгpaфiнним пoлoжeнняM та пpиpoдним лaндшaфтoм
ця теpитopiя 6улa спpиятливolo для Beдeння пapтизaнсЬкoT вiйни.
Haвeснi 1943 p. нa тepитopii П3У3 зaкoнспipoвaнo дiяв кpaйoвий
првiд oУHс.ц, дo якoгo вxoдили: пpoвiдник ..oxpiМ'' (Дмитpo Kлянкiвський),
,,ГaлИнa,' (Якiв
пoлiтичний peфepeнт
Бyсeл), peфepeнт Cлyж6и Бeзпeки
,.Бeзpiдний''
(CБ)
(Baсиль Maкap). Пpи пpoвoдi в paмках вiйськoвoi
peфepeнтypи дiяв запoнaткoвaний щe 1942 p. кpaйoвий вiйськoвий штa6
на чoлi з вiйськoвим peфepeнтoм пopyЧ|.|икoм ..Coмoм'' (..Coнаp',, Baсиль
iвaxiв),.

Чaстинy тepитopii П3У3 oxoплювaлa свo€Ю

opгaнiзацiйнa tt4epe)кa

Й

oyHсд

дiяльнiстю пiдпiльнa

(..сiткa',), щo пiдлягaлa кpaйoвoмy пpoвoдoвi

дiлuлacя нa ни>кli, пpив'язaнi дo вiдпoвiдних aдмiнiстpaтивнo-гeoгpaфiнниx

yтвopeHЬ' щa6лi: o6лaстi, oкpyги (пoвiти), нaдpaйoни, paйoни, пiдpайoни,
кyщi. HaйнижчoЮ лaHкo}o пiдпiлля 6yлa стaниця8 oУHсд, дo якoТ вxoдиЛo
вiд дeкiлькox дo дeкiлькox дeсяткiв члeнiв i кaндидaтiв opгaнiзaцii тa
члeнiв жiнoцтвa i юнaцтвa oУH. Cтaниця звичaйнo дiялa в oднoмy сeлi
a6o зaклцi в мiстi. Ha всiх щa6ляx мepeжi пiдпiльнoю дiяльнiстю кepyваЛи
мiсцeвi пpoвoди oyHсд. .[o Тхньoгo скЛaду' кpiм кepiвникiв-пpoвiдникiв,
вxoдиЛи peфepeнтypи (..peфepaти''): сyспiльнo-пpoпaгaндистсЬкa' opгaнiзaцiйнa, CБ, вiйськoвa, жiHoнa, юнaцтвa, зв'я3кy, гoспoдаpсЬкa. oчoлюванi
pефepeнтaми мiсцeвиx пpoвoдiв peфepeнтypи мaли свoi штaти _ пiдpeфepeнтypи. Ha пoнaткy ствopeння мiсцeвих opгaнiзaцiй зa 6paкoм кaдpiв
члeHи пpoвoдiв нepiдкo o{oЛlo&lЛи кiлькa щфрHryp oднoraснo. Чисeльнiсть
OyHсд нa пoчaткy 1943 p. на П3У3 сTaнoвиЛa дeкiлькa тисяч чoлoвiк. З
пepe6iгoм пoдiй кiлькiсний склaд opгaнiзацii, a oсo6ливo ii пpиxильникiв
(симпaтикiв), зHaЧHo з6iльшився.
Пoдii .Qpyгoi свiтoвoi вiйни вiднyтнo вплинyЛи нa eкoнoмiчнy, сoцiaльнo-

пoлiтиннy тa вo€ннy ситyaцiю нa Boлинi

й Пoлiссi. Пopaзки нaцистськoi

Hiмеччини нa фpoнтax пpизвeЛи дo з6iльшeння з6opy xapЧoвих кoнтингeнтiв
тa HaсиЛЬнoгo вивoзy мoлoдi нa po6oти дo Paйxy. Пaсивний спpoтив
6

Kpiм Boлинськoi i PiвненськoT o6лaсreЙ, дo ПЗУ3 вхoдили пiвдeннi paйoни Бepeсгeйськoi

та Г|oлiськoТ o6лaстeй Бiлopyсi. B 1943 poцi 6yли дoлyнeнi Житoмиpськa i зaxiдна настинa
KиТвськoТ o6лaстi.

7
13 тpавня 1943 poкy в сyгинцi з нiмeцьким вiйськoвиla пiдpoздiлoм 6iля с.Чepниш
Кoлкiвськoгo paйoнy Boлинськoi o6лaстi пop...Coм', (.,Сoнap,', Baсиль iвaxiв) загинyв pазoм
з пop. Юлiянoм Koвальським (..Гаpпyн'') та xop. Ceмeнoм Cнядецьким (,.Сipкo''), якi, мoж.
ливo, 6ули спiвpo6iтникaми йoгo шта6y.
o
У залeжнoстi вiд кiлькoстl чЛен|в стaниця мoгЛa дoдатKoвo дiлитися нa oсеpедки пo
3.5 чoлoвiк.

x1

цЬoмy Miсцeвoгo насeЛeння пopяд 3 пiдпiЛЬtto}o i пoдeкyди пapтизaнсbкolo
дiяльнiстю paдяHсЬкoгo' пoлЬсЬкoгo тa yкpaiнськoгo сaмoстiйницькoгo pyxiв
викЛикaв жopстoкi кapальнi дii oкyпацiйнoi aдмiнiстpaцii з зaЛyчeHням
мiсцeвoi yкpaiнськoi дoпoмiжнoТ noлiцiig. Прте, пoлiцiя пoЧaлa вiдмoвлятися
вiд yнaстi в кapaЛЬHиx акцiяx пpoти цивiльнoгo yкpaТнськoгo HaсеЛеt|Hя'

чepeз щo зазH;Ula peпpeсiй.
Знaчнo зaгoстpиЛaся вoсннo-пoлiтиннa ситyaцiя на ПЗУЗ пo iнiцiйoвaнoмy oyHсд ..виxoдi в лiс,' y 6epeзнi-квiтнi 1943 p. спpoвoкoвaнoi
нiмeцькими peпpeсiями yкpaiнськoi дoпoмiжнoi пoлiцii тa пoв,язaнi з цим
пoдaльшi пoдii. 3aгальнa кiлькiсть пoлiцaТв, якi зaлишили служ6y, o6paxoвyвaЛaся в 4-5 тис. чoлoвiк. Бaгaтo втiкaчiв 6улo з Чaсoм заЛyЧeнo дo
нoвoствop|oвaнoi oУHC.[ пoвстанськoi apмii. .,(e 6ули, - зa сЛoвaп'tи
стapшиHи штa6y УПA пoлк. M. Oмeлюсiкa, - oснoвнi кaдpи сЯк-тaк

вишкoлeHиx людeй дЛя poзгopтaння 6iльшиx вiддiлiв yпA"10. Oкyпaцiйнa
нiмeцькa адмiнiстpaцiя y вiдпoвiдь нa вiдxiд yкpaТнських пoлiцaТв нa6paлa
нa цю слyж6y пoлякiв, якиx вiдpaзy пoчaЛa викopистoвyвaти Для жopстoкoi
пaцифiкацii yкpaТнськиx сiл. l-te 6aгaтo в Чot.4y спpичиHиЛoся дo пoдaЛЬшoгo
пoлЬсЬкo-yкpa[нськoгo кoнфлiктy.
Пo виxoдi .,B лiс,', нa oснoвi дoситЬ poзгаЛy)кeнoi пiдпiльнoi opгaнiзaцiйнoi мepeжi, poзгopнyЛoсЬ твopeння вiйськoвo-пapти3aнсЬкиХ стpyкryp
oyHс.ц y вeЛикиx мaсштa6аx' У piзниx мiсцeвoстяx Boлинi й Пoлiсся
yтвopювaЛися 6oiвки, вaтaги' гpyпи, сoтнi тa зaгoHи. l-|e вимaгaлo вiд
opганiзaцii нaпppкeння всix сил i eнepгiТ. Бyдyвaлися Й o6лaднувaлися
лiсoвi та6opи, opгaнiзoвy вaлИcя гoспoдapськi стpyктypи' Poзпoчaвся спpавжнiй вiйськoвий вишкiл.
.1943
p., пiсля пpи6paння нaзви УкpaiнсЬкa пoвсTaнчa
У квiтнi-тpaвнi
Apмiя, з6poйнi вiддiли oyHсД пoчaЛи oфiцiйнo T[ вживaти. l-{a oснoвi
кpaйoвoгo вiйськoвoгo штa6y нa П3У3 фopмyсться Гoлoвнa Koмaндa УПA
(гК yпA). Biйськoвi штa6и, якi дiяли пpи o6лaсниx тa oкpy)кHих пPoвoдax
oyHсд, пepeтвoploютЬся нa тepитopiaльнi штa6и УПA. Bпpoвад)кy€тЬся
.1943
p', виxoдяЧи з пiдписy пiд тeкстoм
вiйськoвий сyд УПA. B тpaвнi
вiдoзви

..Укpaiнцi!'',

Koмaнди
вiдoзви

-

фiксyсться фpмaльнe пoлiтичнe вiдoкpeмлeння Гoлoвнoi
тeзa
,.Укpaiнський
нaрд s|,|с|Aлae нa 6oрть6y зa УкpaТнськy Caмoстiйнy

УПA вiд кpaйoвoгo пpoвoдy OyHсд нa П3У3. Гoлoвнa

(yссД ... Укpaiнськy Пoвстaннy Apмiю (yпA)". y
вiдoзвi Taкo)к виpilкeнo 6eзкoмпpoмiсне стaвлeHня дo iншиx yкpaiнськиx
сaмoстiйницькиx pyxiв. (.Qив. дoк. }ф 1 дaнoТ пy6лiкaцiТ.)
Poзглядaюни дiяльнiсть УкpaТнськoi Пoвстaнчoi Apмi[ нa П3У3 тa в
iншиx peгioнax yкpaiнськиx зеМeлb' слiд oxapактЬpизyвaти цю дiяльнiсть.
Сo6opнy .[epжaвy

9
У дaнoмy кoнтекстi ця Haзвa 8зятa як yзaг.иЬHююча для всix вiйськoвo.пoлiцiйниx
niдpoздiлiв, 6iльшiсть oсo6oвoгo складy якиx станoвиЛи yкpаiнцi.
10
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Чи 6улa вoHa паPтизaнсЬкoю чи пoвстаt'|сЬкoю? За пeвHиx пiдxoдiв кepiвництвa oyH i yпA дo клaсифiкaцii з6poйнoТ 6opoть6и (..пapтизaнки'')11,
..пapтизaнкa
y пoнeвoЛeнoгo нapoдy € з пpaвиЛa пoЧаткoвolo стaдiсю, a6o
Частинoю '.вeЛикoi вiйни'' нapoднoгo пoвстaння' кoЛи тoй yз6poсний нapiд
твopитЬ пpaвиЛЬ|.|y apмiю''t2. 3гiднo з iншим визнaчeHHяM' пaPтизaнсЬкa
дiяльнiсть (..пapтизaнкa'') мoглa poзBивaтися як чaстинa дiюнoi apмii в
..нa
piднiй зeмлi'': ..Пapт[изани]
тилy вopoгa a6o як дiяльнiсть пoвстaнцiв
мyсятЬ Maти зa сo6oю насeлeння' a6o apмiю,'1з. Bиxoдяни з циx пoЛo)кeHЬ'
дiяльнiсть УПA, нaпeвнo, слiд ввa>кaти пoвстaнсЬкolo, а6o iншими сЛoвaМи,
пeвнoю стадieю тa специфiннoю фopмoю пapтизaHськиx дiй, oскiльки
вoнa o6межyвaлaся eтнiчними yкpaТнськими зeмляMи' }laлa за сo6oю

aвтoxтoннe нaсeЛeHня'

a нe

pегyЛяpнy apмiю'

тa сaMа

HaмaгaЛaся

пepeтвopиTися на peгуЛяpнy вiйськoвy сTpyктypy.
З тpaвня 1943 p. вiдoмo пpo дiяльнiстЬ пepшиХ' пopiвнянo BeЛикиx
пoвстaнсЬкиx фopмyвaнь, щo o6'сднyвaли пoнaд п'ятисoт нoлoвiк. Cepeд
,..0.y6oвoгo'' (iвaн
..Пеpшa
ниx гpyпa УПA'' пiд кoМaндyвaнням
Литвиннук),
..Pyдoгo'' (Юpiй
..oзepo''
пiд кoмaндyвaнHяtvt
УкpaТнськa Пoвстaнчa Гpyпa
..Юpiя
..КoтЛoвинa',
Py6aшeнкa,'
пiд кoмaндyвaHHям
Cтeльмaщyк) i зaгiн
(Cтeпaн Кoвaль)' Усi вoни дiяли нa Пoлiссi: вiAпoвiднo нa Koстoпiльщинi,
Koвeльщинi тa Кoлкiвщинi. Meншi зa чисeльнiстю фopмyвaHня пoстaвaЛи
..Ciч',
тaкo)к нa Boлинi. Ha Boлoдимиp-Boлинщинi- Гopoхiвщинi дiяв загiH
..Coсeнкa'' (Пopфиpiй
Aнтoнюк). Ha пiвднi Piвнeнськoi
пiд кoмандyBaнHяM
.,ЧepHикa',
o6ластi й нa Кpeмeнeннинi рвopилися зaгoни пiд кoмaндyвaHHяM
..Kpyкa''
..Чopнoмopця''
(iвaн Климишин)
(.(митpo Кaзвaн),
(€вгeн Бaсюк),
тa iншиx кoмaндиpiв. Haзвaнi фopмyвaння стaЛи oснoвoю opгaнiзoвaниx y
дpyгiй пoлoвинi лiтa гpyп УПA тa вiйськoвиx oкpyг (Bo) зaпiлля.
Biд сaмoгo пoЧaткy iснyвaння з6poйнi вiддiли УПA poзпoнaли aктивнy
вo€нHy дiяльнiсть: пpoвадиЛися Haпaди нa eкoнoмiчнi, тpaнспopтнi,
aдмiнiстpaтивнi та вiйськoвi o6'скти oкyпaцiйнoi aдмiнiстpaцii' Ha кopoткий
Час зaxoплювaли цiлi мiстeчкa (гoлoвним чинoм пoлiськi paйoннi цeнтpи):
Boлoдимиpeць, Cтeпaнь, Bисoцьк, fly6poвиця, Людвипiль, .Qepaжнe, oликa,
..КoтЛoвиHa''
l-{yмaнь, Гopoxiв. Taк, звiльнeнe загoнot,4
вiд нiмeцькoi
адмiнiстpaцii мiстечкo Koлки пepe6yвaлo пiд aдмiнiстpaцieю УПA тa зaпiлля
.1943
p. B oднiй iз зaсiдoк, opгaнiзoвaнiй 2 тpaвня 1943 p.
дo Листoпaдa
.,Кy6iка''
Ha шЛяxy Koвeль- Бepeстя вiддiлoм з сoтнi пiд кoмaндyвaнням
(Тихiн 3iннyк), зaгинyв шеф CA (SturmаЬteilung)la Hiмeннини гeH. Biктop

ll Пiдxoди кepiвництвa OyH i yпA дo клaсифiкaцii з6poйнoT 6opoть6и вiдo6paхeнi
,.Пapтизaнкa.
iнстpyкцiяx:
llo цe с паpтизaнкa?,'(дAPo, ф. P-30, oп. 2, спp. 39, apк.
,.Пapтизaнка. (iстopiя,
16);
нaзва, слoвo)" (дAPo, ф. P_30, oп.
спp.39, apк. 8J0).
12

дAPo, ф. P-30, oп. 2, спp' 39, аpк.

t3 Tам сaмo,
аpк. 9.
la пеp. з нiм.: шrypмoвi зaгoни.

2'

в

lt

11.

xшt

Лютцe. Haвеснi зHaчнo
пoлЬсЬкиt',l

и

пapтизaHсЬки

tloсv1лv1лИcя
м

и

з6poйнi сyтички

з

paдянсЬкиMи тa

фopмyвaH Hяlvlи.

opгaнiзaцiею з6poйниx вiддiлiв 0УHсД зaйнялися вiйськoвi peфepeнти,
пpoвiдники piзниx щa6лiв тepeнoвoi мepeжi, a тaкo)к кoлишнi кoМaHдиpи
укpаiнськoТ дoпoмiжнoi пoлiцii. Пpoтe 6paк стapЦJинсЬкиx кaдpiв спoнyкaв
зaЛyЧaти дo вiйськoвoi po6oти стapUJиH apмiТ УHP тa ЧepвoнoТ apмiТ, якi
пepe6yвaли на Boлинi й Пoлiссi, нaвiть якщo oстaннi 6yли нeyкpaiнськoгo
пoxoджeHHя. .0.ля вишкoлy влaсHиx вiйськoвиx кaдpiв напpикiнцi вeсни
1943 p' пpи 6iльшoстi гpyп тa зaгoнiв УПA 6yлo opгaнiзoвaнo виtlJкoЛи

-

2l квiтня тaкий вишкiл poзпoчaвся пpи нoвoствopeнiй
..Пepшiй
гpyпi УПA''' 30 тpaвня пiдстapшинськa шкoЛa iм. Гoлoвнoгo

пiдстapшинськi шкoли.

..Ciч',

oтaмaHa Cимoнa Пeтлюpи15 пoчaЛa дiяти пpи зaгoнi
нa BoлoдимиpBoлинщинi. Пo закiнчeннi такиx кiлькaтижнeвих вишкoлiв пoвстaнсЬка
apмiя oтpималa пepшi власнi пiдстapшинськi кадpи. [i кадpи вiдpaзy 6yлo
вiдpяджeнo дo дiюниx та нoвoствopювaних вiддiлiв як вiйськoвi iнстpyктopи
(вишкiльники) ни кoмaндиpи пiдвiддiлiв.
Bлiткy 1943 p' всe 6iльшe peгioнiв Boлинi i Пoлiсся 6yлo oxoплeнo

вiйськoвo-aдмiнiстpaтивнoю дiяльнiстю oУHC.[ та УПA. Hiмцi, ..зa].4ypyвaвшисЬ'' y мiстax i вeликиx сeлищax' кеpyвaЛи в сiльськiй мiсцeвoстi
лишe вдeнЬ i в сyпpoвoдi сильниx вiддiлiв жaндapмepiT тa дoпoмiжнoi
пoльськoТ пoлiцiТ16. oднaк нa зaвщi пol.tlиpeHHЮ дiяльнoстi yпA i oyHс.ц,
кpiм нiмeцькиx дiй, пеpeвa)кнo нa Пoлiссi, стaли тaкo)к вeликi зa кiлькiстю
paдянськi та мeншi пoльськi пapтизaнськi фopмувaння з ixнiм вopoжиM
стaвЛeнняM дo yкpaiнськиx сaмoстiйницЬкиx iдeй. Cepeд paдянськиx фopMyвaHЬ - Piвнeнськe пapтизaHсЬкe з'сдHaння (кoмaндиp- Boлoдимиp Бeг-

Mа), Чepнiгiвськe з'€днaння (oлeксiй Фeдopoв), Cyмськe з'€днaння
(Cидip Кoвпaк), Житoмиpськe з'eднaHHя (0лeксaндp Ca6ypoв). Cepeд
пoЛЬсЬкиx фopмyвaнь - пiдpoздiли ApмiT KpaйoвoТ (AK) тa нaцioнaльнi
вiддiли, щo дoЛyчиЛися дo 3'сднaнь paдянсЬкиx пapтизaнiв. .Цля УПA

poзпoЧa,laся висна>кЛиBa тaк звaHa ..тpифpoнтoвa 6opoть6a'' з нiмeцькими,
paдянсЬкиMи тa пoЛЬсЬкими з6poйними силaltlv1'
oкpeмo зупиняючисЬ Ha aнтипoЛЬськiй 6opoть6i УпA, слiд зaзнaчити,
щo oУH 6yлa спoвнeна piшyнoстi вигнaти пoлякiв (6aгaтo з них 6ули
пoселeHцяMи-oсaдHикaMи мiжвoсннoгo пepioдy) з тepитopiТ пoвстaнсЬкиx
дiй. У свoЮ чepгy пoльський eмiгpантський yp"д, пiдлeглa йoмy AК,
пpaвoнaстyпHиця Biйськa Пoльськoгo, тa iншi opгaнiзaцiТ Hе N4eHLtJ piшyнe
пpaгHyли дiяли для з6epежeнHя сBoгo кoHтpoЛЮ Haд 3еМЛями, щo
paнiшe вхoдиЛи дo скЛaду Пoльськoi дep)кaви. 3a дoпoмoгoю кaтoлицькoi

i

15

У липнi

..Свiтлaнa',.

1943 p. oтpимала кpиптoнiм
У дuno'y кoнтeкстi назвa € yзaгaЛЬHЮЮчolo для всix вiйськoвo-пoлiцiйних пiдpoздiлiв,
6iльшiсть oсo6oвoгo складy якиx стaнoвили пoЛяки.
16
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цepкви вoHи aктивнo зaлyЧaЛи 6iльшiсть пoЛЬсЬкoгo HaсeЛeння' Hiмeцькi
тa pцянськi чиHники aктивнo впЛи&lли на yкpaTнськo-пoЛЬсЬкe пpoтистoянHя.
Чaстo зapyнникal4и цЬoгo пpoтистoяння стaвaЛo yкpaiнськe тa пoЛЬсЬкe
HaсеЛеHHя. Hа }<аЛь, вiйнa poз6yдилa сepeд yкpaТнцiв пoлякiв вiкoвi
iнстинкти вopoжнeнi й пoмсти тa спoнyкaлa сyсiднi наpoди дo фiзиннoгo
виHищyвaння oдиH oдHoгo.

i

Cepeд 6iльшиx вoсHних aкцiй, кpiм пoстiйниx дpi6них сyтиЧoк з
нiмeцькими пoлiцiйними пiдp.oздiлaми' пpoвeдeних УПA влiткy 1943 p.,
мo)кHa виpiзнитити тaкi нa сьoгoднi вiдoмi:
_ кiлькaмiсянний peйд вiддiлiв пiд кoмaндyвaнням ..Bepeщаки'' (Федip

Bopo6eць) в Житoмиpськy й KиТвськy o6лaстi тa пpoвeдeнHя там дeкiлькoх
6oТв з pцянсЬкиMи пapтизaнсЬкими й нiмeцькими пoлiцiйними пiдpoздiлaми;

_

..oзepo,'

нaстyп y липнi вiддiлiв зaгoHy
нa 6aзи Чеpнiгiвськoгo
з'eднaнHя paдяHсЬкиx пapтизaнiв у Maнeвицькoмy, Лю6eшiвськoмy тa

Paтнiвськoмy paйoнax;
..Oзepo',
з paдянсЬкиMи
дeкiлькa BeЛикиx 6oТв вiддiлiв зaгoHy
пapтизaHсЬкими пiдpoздiлaми в ГoлoвHeнсЬкoMy i Bep6ськoмy paйoнax y
дpyгiй пoлoвинi липня;
_ aкцiя 1l_19 липня ..ПepшoТ гpyпи УПA,' нa пoльськi кoлoнiТ, в якиx
стaцioнyвaли вiддiли Apмii Kpaйoвoi тa paдянськиx пapтизaнiв;
- poзгpoм 24-25 липня.[y6нiвським i KpeмeнeцькиM кyPeHями гpyпи
..Енeя''
та6opy paдянсЬкиХ пapтизaнiв пiд кoмaндyBaHHяI'.t Aнтoнa oдуxa

-

нa Шyмщинi;

- зaxoпЛeHHя в нiч з 19 нa 20 сepпня пiдpoздiлaми зaгoHy.,oзepo''
пoлiськoгo paйoннoгo цeнтpy - мiстечкa Kaмiнь-Кaшиpський;
i

-

peйд вiддiлiв

..БoйoвoТ

гpyпи кoмaHдиpa Бopистeнa,' (.Qмитpo Кopiнець)
pадяHсЬки1.4и пapтизaнa]vtи в сepпнi на Capнeнщинi тa Пинщинi.

6oТ з
Haй6iльшoгo зaгoстpeнHя Aocягли сутиЧки УПA тa тepeнoвиx сiльськиx
6oTвoк з нiмeцькими пoлiцiйними пiдpoздiлaми' кoЛи oстaннi зa6иpaли вiд

flля пo6opювaння УПA нiмeцькими
пoлiцiйними вiйськами пiд кoмaндyвaHняN4 гeн. Е. фoн дeм Бax-3aлевсЬкoгo
6yлo пpoвeдeнo Ha Boлинi в сepпнi 1943 p. вeЛикolЧaсштa6нi вoeннi aкцiТ.
l-te пpизвeлo дo пoвaжHиx o6oпiльних втpaт тa чисЛeнHиx )кepтв сepeд
..ЕHeя'',
цивiльнoгo HaсeЛeHHя. oкpeмим вiддiлaм УПA, зoкpeп4a гpyпи
дoвеЛoся нa дeякий Чaс зaлиLtJити тepитopiю свoгo 6aзyвaння на пiвднi
Boлинi тa виpytllити в peйд дo iншиx мiсцeвoстeй. .[eякi вiддiли зaгoнy
iм. i. Бoгyнa (,.сiч',) 6yлo тимнaсoвo poзпyщeнo.
У липнi 1943 p., викoHyючи нaстaнoви кepiвництвa oyl-|сд, пiдpoздiли
нaсеЛeння xлi6 нoвoгo вpoжaЮ.

УПA poзз6poiли вiддiли 0УH пiд пpoвoдoм пoлк. Aндpiя Мeльникa, щo
дiяли нa Кpeмeнeнvинi тa Boлoдимиp-Boлинщинi. B сepпнi-вepеснi aкцil
poзз6poeння 6yлo зaстoсoвaHo щoдo вiддiлiв УкpaiнськoТ Hapoднoi
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Peвoлюцiйнoi Apмii (УHPA)17 Tapaсa Бyль6и-Бopoвця. Бiльшa Частинa
вoякiв poзз6poeниx фpмyвань дoлyчиЛaся дo вiддiлiв УПA.
.Цo кiнця лiтa 1943 p. зaкiннився opгaнiзaцiйний пepioд твopeння
УПA, який тpивaв вiд paнньoТ вeсни. Apмiя в пpoцeсi poсry нa6paлa

фpм - сoтнi, кyрнi, зaгoни, гpyпи. Poзпoнaвся
нoвий
дepжаBoтвopний пepioд дiяльнoстi УПA, пeвнy aнaлoгiю якoмy
мoжнa знaйти y вiйськoвo-aдмiнiстpaтивнiй дiяльнoстi Biйська 3aпopoзькoгo
нaсiв нaцioнaлЬHo-визвoЛьнoТ вiйни сepедиHи XV|l ст' в Укpaiнi (пoлкoвий
адмiнiстpaтивний yстpiй тoщo).
Hапpикiнцi лiтa нa тepитopiТ П3У3 0yнсд i yпA пiсля чaсткoвoi
poзкoнспipaцii пepexoдять нa вoснний стaн, який y свoю vepгy пoдiляеться
нa фpoнт i зaпiлля. B дaнoмy випaдкy фpoнт - цe дiяльнiсть УПA, a зaпiлля
вiйськoвo-aдмiнiстpaтивHа дiяльнiсть OyHсД. Kеpyвaлa фpoнтoм i
зaпiллям нa тepитopiI П3У3 вiйськoвa влaдa - Гoлoвнa Кoмaндa УПA нa
пeвниx стaлo opгaнiзoвaниx

-

-

,.КЛимol.'t
чoлi з Гoлoвним Кoмaндиpoм УПA
Caвypoм'' (.[митpo Клячкiвський).
yпA
paзoм
склaдy
гК
вxoдили: нaчаЛЬник - Щeф
3
гoлoвнoкoмaндyloчиt.|
.Цo
.,Гoнuapeнкo'' (Лeoнiд
вiйськoвoгo штa6y (ШBШ) пoлк.
Cryпницький, oдHo]aсHo

6yв зaстyпникoшr 3 вiйськoвиx спpaв), кepiвник пoлiтичнoгo вiддiлy - IJJeф
..Poмaн
пoлiтичнoгo штa6y (ШПШ)
Гaл|4la,'(Якiв Бyсeл), кoмeндaнт зaпiлля
..Гop6eнкo'' (Poстислaв
BoлoшиH, 6yв зaстyпникott,l пo aдмiнiстpaтивнoopгaнiзaцiйнiй po6oтi). Haнaльникy штa6y УПA пiдлягaв вiйськoвий штa6,
який склщaвся з вiддiлiв: opгaнiзацiйнo-oпepaтивнoгo, poзвiдyвaлЬнoгol
зв'язкy, пoстaЧaння, вишкiЛьнoгo, мeдиЧнo-сaнiтapнoгo тa iн. Кepiвникy
пoлiтичнoгo вiддiлy (штa6y) пiдпopядкoвyвaлисЬ тaкo)к вихoвнo-пoлiтичнi
вiддiли гpyп УПA та нe6eзпoсеpeдHЬo (фaхoвo) сyспiльнo-пoлiтиuнi pe.
фpeнryPи зaпiлля. Кoмeндaнry зaпiлля пiдлягaли peфpeнrypи: opгaнiзaцiйнo.
мo6iлiзaцiйнa, сyспiльнo-пoЛiтиннa, CБ, гoспoдapЧa, 3в,язкy, УкpaТнськoгo
Чepвoнoгo Хpeстa (УЧХ) тa Hoвoствopeна цивiльнa aдмiнiстpaцiя.
Уся тepитopiя П3У3 (генepaльнa oкpyга - Гo) пoдiляЛaся нa чoтиpи
oпepaтивнo-тepитopiaльнi yгpyпoвaння
вiйськoвi oкpyги (Bo}, в яких
6азyвaлися вiдпoвiднi гpyпи УПA нa чoлi з oпepaтивHo-тepитopiaльними
кoМaHдyвaннями. Biйськoвi oкpyги мaли нижчi лaнки - вiйськoвi нaдpайoни
(BH), вiйськoвi paйoни (BP), вiйськoвi niдpaйoни (BП), кyщi тa стaницi. Цi
вiйськoвo-aдмiнiстpaтивнi yстанoви, ствopeнi нa oснoвi paнiшe дiюнoi
opгaнiзaцiйнoi мepeжi oУH, склaли зaпiлля УПA.
Пpo вiйськoвo-aдмiнiстpaтивний yстpiй вищиx лaнoк запiлля УПA нa
П3У3 вoсeни-взиMкy 1943 p. е тaкi вiдoмoстi:
- вiйськoвa oкpyгa (гpyпa) УПA ..3aгpaвa'', ..0t,' oxoплювaлa пiвнiннy
пoЛoвинy Piвнeнськoi o6лaстi й пiвдeннi paйoни Пoлiськoi o6лaстi Бiлopyсi.

-

t7
У липнi 1943 p. УпA
Peвoлюцiйнy Apмiю (УHPA).
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..Пoлiська

Ciu'' 6yлa пepeймeнoвaнa нa Укpaiнськy Haрднy

Кoстoпiльськ|АЙ-,,!oлlМa,',
.4o складy oкpyги вxoдили вiйськoвi надpaйoни:,.-[aлo'',
..Бoлoтo'';
..Лiсoва
Пiнський Пiсня'', Cтoлинський Cаpнeнський ,.002''
,,02'',
..Бoгyн,18,
oxoплювaлa
вiйськoвa oкpyгa (гpyпa) УПA
пiвдeннy пoлoвинy Piвнeнськoi o6лaстi i Кpeмeнeннинy. Biйськoвi надpaйoни:
..oзepo'';
..Кoлiнo'';
3дoл6yнiвсь3 / з,,
Piвненський
Кopeцький - "2/ 2",

-

кl^i

-

-

"

-'

6",,, Ду6" | Кpeмeнeцьки Й -,,7 /7,, I
i fly6нiвський _ " 6 / ..Typiв'',
..03''
(гpyпa)
o6iймaлa тepитopiю
УПA
oкpyгa
вiйськoва

4/ 4'',,,

Луг,

Boлинськoi o6лaстi й,пiвдeнь Бepeстeйськoi o6лaстi Бiлopyсi. Biйськoвi
..Cтeп'',
..Хopтиця'',
BoЛoдимиp.Boлинський нaдpaйoни19: Лyцький Кoвeльський -,,Кoдaк'', Бepeстeйський.

-

вiйськoвa oкpyга (гpyпa)

УПA

.,Тютюнник''20, .,04''

oxoплЮвaЛa

Житoмиpськy o6лaсть i зaxiднi paйoни Киiвськoi o6лaстi. Biйськoвi нaдpaйoни

(oкpyги): Житoмиpський, Бepдинiвський, Aндpyшiвський, HoвoгpaдBoлинський, oвpyцький, Фaстiвський тa iн.

У

oпepaтивнo-тepитopiaлЬниx кoмaндyвaHняx кepiвництвo вiйськoвoю
ншre>r<aлo кoмaндиpoвi гpyпи. Йoмy пiдпopядкoByвався
штa6 гpyпи нa чoлi з нaЧaЛbникoм та aдмiнiстpaцiя запiлля нa чoлi з
кoмeндaнтoм. 06oв'язкoм нaчaлЬникa штa6y гpyпи 6yлa opгaнiзaцiя пo6yтy
тa дiяльнiсть вiйськa, кoHкpeтнa poзpo6кa плaнiв вiЙськoвиx oпepaцiй,
пiдгoтoвкa пpaктичHиx зaxoдiв дo ix пepeвeдeння. B штa6i . гpyпи дiяв
пoлiтичний вlддiл (штa6) нa нoлi з пoлiтичним виxoвникoм (шпш). Дo
йoгo фyнкцiй нaлeжaлa пpoпaгaндистськa po6oтa тa пoлiтичнe виxoBaHня

oкpyгoю i ipyпoю УПA

oсo6oвoгo склaдy вiддiлiв гpyпи. Koмeндaнт зaпiлля кepyвaв yсieю
opгaнiзaцiйнoю po6oтoю пiдпiлля oУH, мo6iлiзaцiею дo УПA, встaнoвЛeнняMl
нopt.|yBанняlvt тa кoнтpoлeм po6oти цивiльнoТ aдмiнiстpaцii, гoспoдapЧиx

стpyктyp' yЧХ й iн. нa тepитopii вiйськoвoi oкpyги. Пoлiтичнoю po6oтoю
в aдмiнiстpaтивнoмy тepeнi Bo кepyвaв peфepeнт пoлiтичнoгo вiддiлy

(тaкoж мiг нaзивaтися ШПШ).

Cepeд пepшиx кoмaндиpiв тa кoМeндaнтiв зaпiлля вiдoмi тaкi:
..зa'p"вa,'
.pyn" iBo)
- кoмaндиp ...Qy6oвий'' (iвaн Литвиннyк),
..Юpкo'' (Юpiй Pи6aк);
кoмeндaнт

-

..Eнeй'' (Пeтpo
oлiйник), кoмeндaнт
- гpyпa (BO) ..Бoryн'' _ кoмaндиp
..Птaшка'' (Cильвeстp
3aтoвкaнюк);

-

..Typiв',
гpyпa (Bo)

кoмeндaнт

uЯpoслaв

-

кoN4aHдиp

..oЛег''2l (Mикoлa
Кoвтoнюк, Якимнyк),

Кapмeлюк,'22;

t8 Певний uас y внщpiшньоopraнiзaцiйниx дoкylt.|еHтaх в)кив.rлaся на3вa rpyпи (Bo) вiд
..Eнeя".
псeвдoнiма кoмандиpа
19 пeвнo, чepeз пoстyлoвy
рeфpмaцiю пiдпiлля i opганiзaцiю вiйськoвoi тa цивiльнoТ
адмiнiстpaцil y вiйськoвиx нaдpайoнaх, яким тepитopiaльнo вiAпoвiдaли кoлишнi oкpyrи oУH,
пpoдoв)кyваЛи дiяти надpайoни oУH'
20
У пpoпаг""дистських мaтepiaЛax нaзиваЛaся УПA-Cxiд. .,Pyдий,'(Юрiй
,.Typiв,'кoмaндyвав
21
Cтeльмацyк).
3.epeд,*" вepeсня 1943 p. гpyпoю
..Kpилaн"
.,Typiв"
22
6yв
opiентoвнo 3 Листoпадa 1943 p. кoмендaнтoм запiЛля Bo

(Панaс Maтвiйнyк).
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..Tютюн}1|,|K',
гpyпа (Bo)
- кoMандиP ..Bepещакa'' (Фeдip Bopo6eць).
oпepaтивнo-тepитopiaльнi кoмaндyвaнHя гpyп (B0) УпA' зa виняткoM
Bo ..TютюнHик',, oxoплювaли свoiм пoлiтичним впЛивoм вiйськoвoaдмiнiстpативнoю дiяльнiстю 6iльшiстb Haсeлeниx пyнктiв Boлинi й Пoлiсся.
oднaк кepoвaнi ними вiддiли УПA та мiсцeвi тepитopiaльнi фopмyвaння
(6oТвки, сiльськi сaмoo6opoни), пoдeкyди знаЧнo пoсrynaючись (кiлькiстю,
мaтepiaльнoю зa6eзпeчeнiстю) свoiм сyпpoтивникaм' нe мoгли y6езпeнити

-

i

запiлля. Умoви HeдoтopканHoстi запiлля

в дpyгiй

пoлoвинi 1943

p.

ствopювaЛися тiльки TиMчaсoвo i гoлoвним чинo1t4 y лiсoвиx мiсцeвoстяx:
Кpeмeнeuнинa (Aнтoнiвeцькa peспy6лiка), Kopeннинa (пiвнiuна настинa),
Boлoдимиp-BoЛинщиHa (..Ciн''), Кoвeльщинa (Cкyлинськi лiси)' Кoлкiвщина
(Кoлкiвськa pеспy6лiкa), Cтeпaнщинa-.[epaЖнеHщиHa.
цiсi пpичини
oпepaтивнo-тepитopiaльнi кoмaндyвання' a зoкpeмa штa6и УПA, 6yли
pyxливиMи' часткoвo poзoсеpед)кeними i пeвнoю мipoю зaкoнспipoваними.
Кoмaндyвання гpyп пеpe6yвaлo здe6iльшoгo пo xyтopax i сeлax назвaниx

3

мiсцевoстeй.

Пoлiтиннo.пpoпaгaндистсЬкa po6oтa нa oxoпЛeних пoвстaнським i
пiдпiльним pyxoм тepитopiяx пpoвaдилaся, oкpiм iнших зaсo6iв, шляxoм
пoшиpeння пepioдинниx i нeпepioдинниx видaнЬ' якi дpyкyвaлися y пiдпiльниx
дpyкapняx кpaйoвoгo пpoвoдy тa вiйськoвиx oкpyг' Кepyвали видaHням
пoлiтиннo-пpoпaгaнAистськoi лiтepaтypи сyспiльнo-пoлiтичнi peфеpeнти
зaпiлля зa yЧастlo виxoвникiв УПA. ,Цдя пiдгoтyвaння сepiйниx видaнb
6yлo зopгaнiзoвaнo стaлi пpoпaгaндистськi oсePeдки (Укpaiнськa Пpeсoвa
Cлyж6а - yпс в УПA), пpив'язaнi opганiзaцiйнo дo пiдпiльних дpyкаpеHЬ
(тexнiнниx вiддiлiв).
Biйськoвy пpесy УПA на П3У3 y 1943 p. пpeдставлeнo дeкiлькoма
..,{o
пepioдинними видaHHями: хrypнaл
з6poi'' гK yпA (дpyкyвaвся нa
..3aгpaвa''),
тepитopii Bo
гyмopистичний }ryPHaЛ,.Укpaiнський пepeць',
(тepитopiя 3дoл6yнiвськoгo BH y Bo ..Бoryн',), газeтa ..Hаш фpoнт', (тepитopiя
..Тypiв',),
..iнфopмaтop', (теpитopiя
Кoвельськoгo BH y Bo
газeтa
Boлoдимиp.

Boлинськoгo BH y Bo ..Тypiв'').
Пpoвiднoю y циx виданняx

УПA 6yлa iдeя здo6yття Укpаiнськoi

Cамoстiйнoi Co6opнoi ,[epжaви в 6opoть6i з

нaцистськoi Hiмеччини

..iмпepiaлiстиЧними

тa Paдянськoгo Coюзy. Пopяд

з

pежи[,lами''

noлiтичнoпpoпагандистсЬкими мaтepiaлaми, якi вислoвлю&lЛи цю iдeю, виxoдяни з
iстopii нaцioнальнo-визвoльнoТ 6opoть6и yкpаiнськoгo нapoдy' y пpeсi
УПA вмiщyвaлися мaтepiaли вiйськoвoтexнiчнoгo, пoлiтиннo'iнфopмaцiйнoгo
хapaктepy' a тaкo)к лipиннi тa гyмopистиннi твopи.
Beликoгo знaчeнHя в дiяльнoстi зaпiлля УПA нa6pалa гoспoдapсЬка
pефеpeнтypa. ПepeGyвaння на штaтнoмy зa6eзпeнeннi, зa пpи6лизними
пiдpaхyнками, 6iльшe 10 тис. людeй пoтpe6yвaлo opганiзaцii пoтyжнoгo
гoспoдapсЬкoгo aпapary зaгoтiвлi тa пoстaЧaHня. Tакi aвтoнoмнi гoспoдaрькi
xvШl

..ТloтюHникo,

вiйськoвиx oкpyгax.
стpyктypи 6yли ствopeнi y всix, кpiм Bo
oстaння oкpyгa чеpeз нepoзвинyтiсть гoспoдapсЬкoгo aпapaтy зaпiлля
УПA в Житoмиpськiй i КиТвськiй o6лaстяx кopистyвaлaся пoслyгaми Bo
..3агpaвa''

тa,.Бoгyн''.

Кepiвництвo зaзHaчeниx вищe гpyп УПA мaйжe тoтo)l(нo пoвтopюBaлo
склaд Гoлoвнoi Кoмaнди УПA. Piзниця мiж ГК УПA тa кepiвництвoм гpyп

пoЛягaлa

в

тol4y,

щo ГК УПA, 6yдyни нeвeликoю (дeкiлькa

дeсяткiв

нoлoвiк), викoHyвaЛa poль пapiизaнсЬкoгo цeнтpy на П3У3. Boнa нaдaвaлa

в

..пapтизaнки'',

3дiйснювaлa зaгaлЬнe
кepiвництвo, пЛaHyвaлa вeликi вiйськoвi oпepaцii. Майжe iдeнтиннe
спiввiднoшeння 6улo i в кеpiвництвi зaпiлля УПA. 3oкpeмa' гoспoдapний
вiддiл ГК УПA кoopдинyвав пoтpe6и УПA й зaпiлля, зHaxoдив i poзpo6ляв
eкoнoмiчнi мoжливoстi вiйськoвиx oкpyг тa здiйснювaв o6мiн пpoдyкцii
мiж ними. Тaким чинoм' oпepaтивнo-тepитopiальнi кoмaндyвaння гpyп i

фaxoвy дoпoмoгy

opгaнiзaцiТ

Bo нeсли нa сo6i мaйжe вeсь тягaP вorннoТ, aдмiнiстpaтивнoi й гoспoдapськoi
дiяльнoстi УПA та запiлля нa Boлинi й Пoлiссi.
fliюui нa тepитopiТ вiйськoвиx oкpyг гpyпи УПA пoдiлялися на сoтнi,
кypeнi тa зaгoни. Coтня2з кiлькiстю 100-.l50 чoлoвiк 6yлa нaйнижнoю

в кypiнь
й склaдaлися з

вiйськoвo-oпepaтивHoю oдиHицeю. 2-3 сoтнi o6'сднyвалися

зaгiн.

У

гpyпi ..Typiв'' загoни 6yли знaннo 6iльшi

a6o
2_3

кypeнiв. Coтнi, кypeнi й зaгoни 6ули npив,язaнi тepитopiaлЬHo дo мiсцeвoстeй
..TютюHик'',
свoгo opгaнiзyвання ни 6aзyвaння. Bинятoк стaHoвилa гpyпa
якa в 6iльшoстi склaдaлaся з пepeдaниx вiд iншиx гpyп вiддiлiв тa N4aлa
..3aгpaвa', ,.БoгyH',.
i
свoi 6aзи нa тepитopiяx вiйськoвиx oкpyг
Ha пoнaткy oсeнi стpyктypa i кoмaндний склaд гpyп УПA тa ixнiх

пiдpoздiлiв нa П3У3 6ули тaкими,
.,Cлaвщa'' (..Maкapeнкo''24,
,.01'', ..3aгpaвa'' _
MикoЛa
ШBШ пop.
Гpyпa
..3иMHий'' (Cтeпaн
.,Oстaп'',
Кoстeцький).
пoлiтвиxoвHик
Левицький), ШПШ
3aгoни гpyпи:
..Яpeмa'' (Hикoн
Ceмeнюк),
iм. Бoryнa - кoмaндиp
,,Шaвyлa'' (Aдaм Pyдик),
iм. oстапa - кol{aндиp
..Лaйдaкa'' (Mикитa
Cкy6a)'
iм. Кoлoдзiнськoгo - кoмандиp
.,Кopа'' (Mакap
Meльник),
iм. Кoнoвaльця - кoмaндиp
..Бopoвий'' (Baсиль
Бpилeвський),
кo]'4aндиp
iм. XмeльницЬкoгo
.,Boрний'' (Baсиль Лeвкoвин).
кoмaндиp
iм. ,[opoшeнкa
..02'', .,Бoгyн''
Гpyпa
- шBш ..Чepник'' (.{митpo Kaзван), пoлiтвихoвник
..HeсTop'' (Boлoдимиp
Яpмoлка).

-

2з

-

-

poi тa loти. Tpи poi
пoдiлялaся на мeнщi вiйськoвo.тaктичнi oдиницi
i piй мiнoметiв а6o важкиx кyлeмeтiв - сoтtlю.
..3aгpава''
викoнysав
сepeдини вepeсня 1943 p. o6oв'язки шeфa шта6y rpyпи

сoт.'

стaнoвиЛи Чory, тpи нoти
2a

3

..Бopистeнn (Дмитpo
КoPiнeць).

xlx

Kypeнi

гpyпи25:

..Юpкo'' (Юpiй
Чyйкoвський);
кoмандиp
.[y6нeнський
..Кpyк'' (iвaн
Кpeменeцький
кoмaндиp
Kлимишин).
Бiльшiсть вiддiлiв гpyпи дiялa oкpeмими с0тнями26 пiд кepiвництвoм
..Maксa,' (Mаксим
..Heгyсa'' (Cepгiй
кoмaндиpiв
Cкopупський),
oлеськiв),
..Ca6люкa'' (oстaп
..Гopдiснкa'' (.[митpo
..opЛa,', ..ToпoЛi''
Kaнaн),
Хaндiй),

та iн'

Гpупa

-

-

,.03,', ..Typiв,'

''ХMypий''.

Зaгoни гpyпи:

..01,', ..КoтлoвиHa,'

-

шBtlJ

-

кoМaHдиp,,Юpiй Py6aшенкo'' (Cтeпaн Koвarrь),

..KЛи[4'' (Бopис
Бeдpик), пoлiтвиxoвник

ШBШ сoт. ..Яp,', пoЛiтвиxoвHик ..Хoмa'';

..02',, ..oзеpo''
,,PудиЙ,' (Юpiй
кoMaHдиp
Cтeльмaщyк), ШBШ
..тyp'';
..Boвчaк,,2i (oлeксiй
Шyм), пoлiтвиxoвHик
..Клiщ''
..003",
..Лiвap,',
(..Ciн',1 _

-

"03,,
кoмaHдиp
ШBШ
iм. i.Бoгyнa
(Пopфиpiй Aнтoнюк), пoлiтвиxoвник ..Бpoвa'' (Biктop Ши6истa).

..04'', ..ТютюHHик''
Гpyпa
..opел'' (,,6иcтpиЙ',,

-

..Oнepeтeнкo,, (Пeтpo
Гудзoвaтий),
Пeтpo Cтeпaнeнкo). .Qo гpyпи 6yлo тимнaсoвo

ШПШ

шBш

пpидiлeнo дeкiлькa сoтeHЬ з iншиx гpуп28.
Biд 15 сepпHя 1943 p. Гoлoвнa Koмaндa УПA, пpoгoлoшyюни сe6e
,.нaйвищoю
й oдинoкo-сyвepеHнoю вЛaдoю'' нa звiльнeниx пoвстaнсЬкolo
apмiсю вiд paдянськиx i нiмeцькиx opгaнiв тa пoЛbсЬкиx кoлoнiстiв зеМляx
Укpaiни, запрoвaдиЛa пpивaтнy влaснiсть yкpaТнськиx сeлян нa зeМлЮ.
flдя пpoведeння пoдiлy зeмлi тa HaдaнHя iТ сeлянaм 6yлo o6paнo земельнi
кoмiсiТ. Poзпoдiл вiльниx зe]",rеЛЬ y влaснiсть poзпoчaвся вже y вepeснi2g.
Hа тepиpитopiяx, oпaнoвaниx УПA, дЛя ypeгyЛювaнHя гpot",taдсЬкoгo )киття
oкpeмим poзпopяджeнням з 1 вepeсня встaнoBлювaлaся щмiнiстpaтивнa
владa' oстaння пoдiлялaся нa ви6opнi вiд селa дo o6лaстi opгaHи - pади
та yпpaви. Bвoдилoся зaгaЛЬнe нaBЧaHня шкiльнoi мoлoдi, a шкoЛи M;lЛи
вiдкpитися дo 30 вepeсня 1943 p' flля o6opoни цивiльнoгo HасеЛeння
пеpeд вopoжими, гpa6iжницькими HaпaдaMи Гoлoвнa Кoмaндa УПA
впPoвaдилa opганiзaцiю сaмoo6opoни сiл, спpямyвaвши пpoцeс Тi твopeння.
25
У листoпцi 1943 p. poзпoнaлaсь opганiзaцiя Здoл6yнiвськoгo кypeня пiд кoмандуванням
,,Яp6eя'' (..Ясeн',,
Mикoлa Cвистyн).
..Бoгyн''
26
викoнaння пeвниx зaвданЬ тa peйдiв oкpeмi сoтнi гpyпи
тимнaсoвo
o6'сднyвaлися в кypeнi.
..Oзepo,',
., opiснтoвнo з
дpyгoi пoлoвини вepeсня 1943 p. o6iймае кoмaндyвaHня зaгoнy
Шeфoм вiйськoвoгo штa6y зaгoнy стae .,Лeoнiд Явopенкo'' (Микoлa Пaвлoвин}.
..Лeвa'' (iван
..Тypiв''
28
3oкpeмa, пepeданa з гpyпи
сoтня
Лень) викoнyвaлa в сePп}ll.
.|943
p. pейд пo Житoмиpськiй o6ластi.
хoвтнi
29
3а наявними в .Qepжавнoмy apхiвi Piвнeнськoi o6лaстi (.ЦAPo) дoкyмeHтaми мoжна
впевненo твepдити пpo Haдання дeкiлькoм тисячaм сiмeй сeлян Piвнeнськoi o6лaстi эeмлi y

дя

влaснlстЬ.
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3 цiсю мeтoю

вiйськoвoзo6oв'язaHa ]vloлoдЬ пpoxoдиЛa вiйськoвi тa iншi

види нaвчaння (вишкoли).

З пepетвopeнняM пoвстaнниx вiддiлiв нa еДиний вiйськoвий opганiзм
yпopядкoByвaвся пpoцeс opгaнiзaцii apмii. 3 цiсю мeтoю нaкaзoМ }& 8 вiд
27 cepпня 1943 p. ввoдили вiйськoвi сryпенi УПA, а всi вoяки, зa тpщицiею,
мaли називaтися кoзaкaMи.
У вepeснi 1943 p. в УПA зaмiсть piзниx пoлiцiйниx пiдpoздiлiв y

гpyпax i зaгoнax, дe вoнa 6yлh вiдсyтня' впpoвад)Кyвaлaся вiйськoвa пoльoB:l
жaндapмepiя (Bп)к). .[дя виpiшeння кpимiнaльниx спpaв y зaпiллi opгaнiзoвyв:rлися стaницi пoлiцii. 3 мeтoю з6opy i вигoтoвлeнHя гeopaфiнних
мaп y кoжнiй гpyпi 3аклад;lлися "каpтoгpафiннi вiддiли,'.
.|943
p. y пiдpoздiлax УПA 6yлo ствopeнo oкpeмi
Ha пoнaткy oсeнi
..Енeя''
вiддiли (в мaсштa6ax poiв' uoт, сoтeнь) кiннoти. 3oкpeмa, пpи гpyпi
(..Бoгyн'') y вepeснi пoчaлa дiяти сoтня кaвaлepil пiд кoмaндyвaнням пoлк.
...Д.aнькa''
(oлeксaндp.{aнилeнкo). Пeвнa yвaгa в УПA пpидiлялaся opгaнiзaцii
paдioзв,язкy, який викopистoвyвaвся для зв'язкy з вiддiлaми нa Пoлiссi. 3
мeтoю пpoпaгaндистськoТ, rleмyapистичнoТ, мистeцькoi тa apxiвнoi пpaцi в
УПA opганiзyстЬся Укpaiнськa Пpeсoвa Cлyж6a.
iз зpoстання[4 чисeлЬнoстi УПA пoстilла Гoстpа пoтpe6a в пiдгoтoвцi
вЛaсниx стapшинсЬкиx кaдpiв. 3 цiсю мeтoю для кандидатiв нa стapшин
влiткy та вoсeни 1943 p. opгaнiзoвaнo фopмaльнi стapшинськi шкoли. B
..Гopиня,, (Лeв
липнi y масшта6ax вишкiльнoi сoтнi пiд кepiвництвoм пop'
...Qpркинники''.
Шкoлa
Кpиськo) пoстaлa стapшинсЬкa (юнaцькa) шкoЛa
пepe6yвaлa пpи гoлoвHoмy штa6i УПA, викoнyвaвши oд|.|oчaснo фyнкцii
внyтpiшньoгo кiльця йoгo oхopoни. 3oвнiшнс кiльцe oxopoни пoЧepгoвo
..3aгpавa''.
твopиЛи вiддiли гpyпи
3а виняткoll4 пepioдiв нiмeцькиx aкцiй,

зi штa6oм 6aзyвa.лaся на лiсoвиx xyтopax Cтeпaньськoгo
paйoнy. Cтapшини штa6y paзoм з викЛaдaЧaми вивч;lЛи y шкoлi piзнi
шкoлa paзoм

дисциплiни. Пo пpoвeдeннi нoтиpьoxмiсячнoгo кypсy стaPшинсЬкoгo вишкoлy
тa пpийoмy iспитiв y гpyднi 1943 p. шкoлa завepшилa свoю po6oтy.
Паpалeльнo з пepшoю lllкoлoю зaпoчaткoвaнo в жoвтнi дPyгy стaP..Лiсoвi
шинсЬкy (юнацькy) шкoлy
Чopти'' пiд кepiвництвoм пop. "|1oля''
(<Deлiг Пoльoвий). Пo пpoвeдeннi скoporcнoгo кypсy вишкoлy тa дoстpoкoвиx
iспитiв tllкoлa зaкiнчила po6oтy в сiчнi 1944 p, Майнo цJкoли, чaстинy
виклaдaнiв тa кypсaнтiв (юнaкiв) 6yлo пeрвeдeнo в Кapпaти, дe opгaнiзoвaнo
..oлeнi
тpeтю стapцJинсЬкy шкoлy
ч. 1''.
Tiльки чaстинa випyскникiв, яка i4zlЛа пoпepeднiй кoмaндиpсЬкий дoсвiд
Чи дiстaлa дркe висoкy oцiнкy нa iспитax, пo зaкiнчeннi стapшинських

шкiл oтpималa пepший стapшинсЬкий стyпiнь хopyн)|(oгo. Бiльшiсть
випyскникiв здo6yлa пiдстаpшинськi звaння. Пo зaвepшeннi нaвчання
випyскники пoвepт.rлися дo свoix вiйськoвих гpyп.

xxl

Чepeз 6paк квaлiфiкoваниx пiдстapшиHсЬкиx кaдpiв y piзнi пepioди
..Tютюнник',)
гpyпax УПA
дpyгoi пoлoви}|и 1943 p. пpи всix (кpiм гpyпи
дiяли пiдстapшинськi шкoЛи. 3oкpeмa, вoсeни двi шкoли пiд нaзвaми
.,Xopти''

..3aгpaвa''.
У гpyni ..Бoгyн''
фyнкцioнyвaлИ пp|1 гpyпi
..ПiвHiч',.
.,Typiв,,
вiдoмo пpo дiяльнiстЬ шкoли
1llкoли 6ули пpи
У гpyпi

i

..Beзyвiй''

всix тpьox зaгoкlx гpyпи.

Кpiм нaзваниx вищe шкiл, пpи гpyпax тa Bo дiялa низl(а сaпepниx'
шoфpськиx, санiтаpниx, paдioтexнiuниx, тeлeфoнiнtlиx' гoспoдapниx i iншиx
вишкoлiв тa кypсiв для зa6eзпeчeнHя кaдPaми вiдпoвiдниx слyж6 yпA й

зaпiлля.

Cepeд акцiй УПA вoсeHи-взимкy 1943 p. мo)кнa Haзвaти тaкi 6iльш
вiдoмi:

..Typiв''
_ пepeмoжнi 6oi з'сднaння з
пiд тактичним
дeв'яти сoтeнЬ гpyпи
..BoвЧaкa,, (0лeксiй
кol{андyванняlYl кoмaHдиpa
Шyм) з нiмeцькими
пoлiцiйними пiдpoздiлaми, щo вiд6yлиcя 14 вepeсня 6iля c, Pцoвинi

Тypiйськoгo paйoнy;
- гepoiuна o6opoнa 11 вepeсня 1943 p. чoти кoмaндиpa ..Бepeзи''
(Aндpiй Мapцинюк), oтoчeннoi в 3aгopiвськoмy мoнaстиpi (Гopoxiвський
paйoн)' пepeд aтaкaми знaчнo пepeвDкaючиx сил нiмeцькoi мoтoпiхoти,
apтилеpii та авiaцiТ;
- peйд i 6oТ двox кypeнiв гpyпи ..TютюHник'' з нiмeцькими тa paдяHсЬки]vtи пapтизaнсЬкими пiдpoздiлaми
],rиpщини;

в

)t(oвт}li 1943

p. на зaxoдi Житo-

.,Typiв'' ..3aгpaвa''
на 6aзи з'€дHaнь
нaстyп y жoвтнi зaгoнiв гpyп
i
pадянсbкиx пapтизaнiв y Лю6ешiвськoмy тa Mopоraнськoмy paйoнax Пoлiсся;
з'сднaння з uJeсти сoтeнЬ
- нeвдалий нaстyп y пepшиХ дHяx листoпaдa
.,Шaвyли''
нa 6aзи пiдpoздiлiв AК
пiд тaктиuним кol4aндyвaнням кoмaндиpa
та PaдянсЬких пapтизaнiв нa сxoдi Людвипiльськoгo paйoнy (настyп нa

-

с. Moнyлянкa);
i
- peйди в листoпцi.гpyднi ..нa сxiд'', y Кaм,янeць.Пoдiльщинy
..Бoгyн',
Biнниннинy, вiддiлiв нoвoзopганiзoвaнoi в paмкax гpyпи
гpyпи
..Koдaк,,.
|J.|e

в сepпнi 1943 p. в Гaличинi нa тepитopii ствopeнoгo нaцистсЬкolo

Hiмeччинoю ..Генepaльнoгo гy6epнатopства Галичини'' вiд6yвся |II
Hадзвинайний Beликий 36ip oУH (||| HB3 oУH). opганiзaцiею 6yлo пpийнятo
ваxltивi вiйськoвo-пoлiтиннi piшeння з питaнЬ iдeoлoгii тa пoдaльшoi з6рйнoi

6opoть6и з oкyпaнтaми. Boсeни piшення з6opy впpoвaджyвaлися в )киття
нa П3У3. У paмкax piшeнь l|| HBз oУH вiд6yлaся 20-21 листoпaдa нa
Здoл6yнiвщинi Кoнфepенцiя пoневoлeниx нapoдiв, пoстaHoви якoi, в свoю
чepгy' мaли 6 зaлyнити дo нaцioнaлЬнo-визвoЛЬHoi 6opoть6и yпA i oyH

iншi нapoди CPCP.

p. Пpoвiд oУH нa чoлi з гoЛoвo}o 6юpo Пpoвoдy
(Poмaн Шyxeвин) yxвaлив piшeння пpo peфopмyвaння стPyктypи

Haпpикiнцi 1943

..Тypol'.l''
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УПA тa poзшиpення ii дiяльнoстi. Haявнi в УПA нa П3У3 тa y вiйськoвих
peФеpeнrypax y iншиx peгioнax Укpaiни з6poйнi вiддiли peopгaнiзoвaнo в
тpи кpaйoвi кoмaндyttilння: УПA-3аxiд, УПA-Пiвнiн, УПA.Пiвдeнь. Biйськoвий
штa6 вiйськoвoi peфepeHтypи гoлoвнoгo Пpoвoдy OyH стa€ Гoлoвним

Biйськoвим Штa6oм УпA (гBllJ УпA).
У пpoцeсi pфopмyвaння вiйськoвoi дiяльнoстi oУH вiддiли Укpaiнськoi
Haцioнaльнoi Caмoo6opoни (УHC), якi з липня 1943 p. дiяли в Гaличинi нa
чoлi з кpaйoвим вiйськoвим штa6oм oУH на 3aхiднoyкpaiнськиx зeмЛяx
(ЗУ3), oтpимaли Haзвy УПA-3аxiд (yпAз). Пiдpoздiли УПA, якi дiяли на
П3У3, дiстaли Haзвy УПA-Пiвнiч. Ha oснoвi дiюнoi в склaдi гpyпи ..Бoryн''
гpyпи ,.Кoдaк,, тa кpaйoвoгo пPoвoдy 0УH Пiвдeннo-сxiдниx yкpаiнськиx

(псyз) opгaнiзoвaнo кoмaHдyвaHHя УПA-Пiвдень, Гpyпa .,ТютюHHик''
y пoшиPювaнiй нa тepеHax Житoмиpщини i Kиiвщини пpoпaгaHдистськiй
лiтepaтypi iдeнтифiкyвaлася як УПA.Cxiд, oдHaк свoгo кpaйoвoгo
зeмeЛЬ

кoмaHдyвaння нe мaлa.

Пiдсyмoвyюни дiяльнiсть OyH i упA 1943 p' нa П3У3, слiд вiдзнaнити
пoмiтнe зPoстaHHя в пopiвняннi 3 пo{aткoм poкy чисeлЬHoстi o6ox opгaнiзaцiй.

Кiлькiсть нлeнiв oУH, Hе вPaxoвyloЧи кlHaцтвa oyHз0

i

симпaтикiвзl, зa

пoпepeднiми пiдpaxyнкaми сягa/lа 10J5 тис. члeнiв' Щoдo oцiнки чисeльнoстi
УПA нa тepитopii П3У3, тo вoнa Haпpикiнцi 1943 p. стaHoвиЛa 6лизькo 8..Typiв,,
|||сля чaсткoвoi демo6iлiзaцiТ тa
10 тис. чoлoвiк. 3oкpeмa, гpyпa
,,3aгpaвa',
..Кoтлoвинa,'32
пepeдaнi дo гpyпи
нaлiнyвaлa на 1 сiчня
зaгoнy
1944 p' 3 048 чoлoвiк. 3 ypaxyЬaнням дeмo6iлiзoвaних тa члeнiв piзниx
тepeHoвиx з6рйниx фpмaцiй запiлля, чисeльнiсть УПA стaнoви лa пpи6лизнo
15-20 тис. чoлoвiк33. Cepeд нинникiв, якi сyтт€вo г.rлЬ},lyв.rли кiлькiснe
з6iльшeння УПA, 6yлa нeстaчa з6poT, 6oспpипaсiв тa вишкoЛeнoгo
кoМaHднoгo скЛaдy.
3 мeтoю yсyнeHня пpичиH нeстaчi з6poi i aмyнiцii для пoвстaнсЬкoгo

pyxy в УПA

i

зaпiллi 6улo opгaнiзoвaнo нeвeликi мaйстepнi пo Pемoнry'

пepeo6лaднaнню

i

вигoтoвЛeнHю з6poТ тa 6oспpипaсiв.

У po6oтi з

лeгкиi4

стpiлeцьким oз6poснням пPаця тaкиx мaйстepeнь пoчaЛa нa6иpaтп
систeмнoгo, кoнвeйеpнoгo хapaктepy. Тaк, зoкpeмa, в oднiй з мaйстepeнь
нa пiвдeннiй Piвнeнщинi 6yлo нaлaгoджeнo вигoтoвлeння зaпaлюв.rлЬHиx
..Кoмap''.
гpаHaт систeми

з0
Чисeльнiсть loнацтва в 6агaтьox випадкax пepeвищyва,la кiлькiсть члeнiв OУH мiсцeвиx
oprанiзaцiй.
31
Чисeльнiсть симпaтикiв oУH 6aгатopaзoвo пepевищyвaлa кiлькiсть oprанiзoваниx нленiв.
..Koтлoвинаn
..Хopтищ''
32
Зaгiн
тa тepитopiю йoгo 6aзyвaння - Лyцький BH
npи6лизнo
,1943
..3aгpавa''.
p.
(B0)
в листoпадi
6yлo пePeдaнo дo склaдy гpyпи
Ha пolaткy 1944 p. загiн
..Хвaстiвський
oтpимaв нaзвy
зaгiн'.
3З Coiloль./г/.
Укpaiнська Пoвстaнча Apмiя. 1943.1949.
Hью.Йopк: Пpoлoг, 1994.
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Чepeз вiдсyтнiсть налeжнoi мaтepiaльнo-тeхнiчнoi 6ази кoмaндyвання
зa6eзпечl4т}4 чaстI4t1l4 зЕlxoплeниM y сyпpoтивникiв вaжким
oз6poенням. Тaк, пpи гpyпax, зaгoнЕlx i кypeняx opгaнiзoвyвалися oкpeмi
..Бepeзи',
вiддiли apтилepii. oкpeма 6aтapeя apтилepii пiд кoмaндyвaнHя]'4
..Бoryн''.
3a дeякими вiдoмoстями в УПA викopистoдiялa в склaдi гpyпи
вyвaлися тaнки' зoкpeма в 3агoн:lх iм. l. Бoryнa (.,Ciч',) тa iм. €. Koнoв.rлЬця. ].liд чaс пePexoдy тepитopiсю П3УЗ нiмeцькo-paдянсЬкoгo фpoнry

УПA нaмагалoся

piзнopiднe HaдxoдЖeння дo УПA стpiлeцькoТ з6poТ, aмyнiцii, a пoдeкyди
i вaжкoгo oз6poсння знaЧHo зpoслo.
3 нa6лиженям дo тepeнiв П3У3 нiмeцькo-paдяHсЬкoгo фpoнтy зaпiлля
..oкyпaцiйнoi',,
й yпA poзпoчaЛи aктивHy пiдгoтoвкy дo пpиxoдy
стaлiнськoi
pцянськoi влaди 3 Тi кapaльнo.peпpесиBнoю систeмoю (opгaни HКBсHкдБ), дo тpивaлoi пoвстaнськoi 6opoть6и пpoти ниx. 3aгoтoвлялися i

зaxoвyBaлися (мaгaзинyвaлиcя| в зeмляниx сxoвищax знaчнi зaпaси xapнiв,
o6мyндиpyвaння тa oз6poсння. Aктивнo 6yдyвaлися тa кoп;lЛися сxoвищa
(кpиiвки, 6yнкepи) для зaпiлля тa УПA. Гoryвaлися piзнoгo poдy дивepсiйнi
гpyпи. Beлaся HaпoЛегЛивa aнтиpaдяHсЬкa пpoпaгaндa.
Змiни вoсннo-пoлiтичнoi ситyaцiТ, як нa тepитopii ПЗУ3 тaк i в xoдi
.Qpyгoi свiтoвoТ вiйни (вiйськoвi пopaзки Hiмeннини, виxiд lталii з вiйни
тoщo), пpизвeли дo кoнтактiв УПA тa запiля з пpeдстaвникaми piзниx
фopмaцiй y склaдi нiмeцькoi apмii, aдмiнiстpaцii й пoлiцiТ. Haй6iльш
шиpoкиMи i peзyльтaтивними 6ули кoHтaкти (пepeгoвopи) 3 кoмaндyвaнHяM
yгopсЬкиx вiйськoвиx чaстиH' щo дiяли нa.Boлинi й Пoлiссi. 3oкpeмa 6yлo
дoсягHyтo yгoдy пpo нeнaпaд тa вiдмoвy yгopськoi стoPoHи пpoвaдити
HaсилЬницЬкi pеквiзицiТ сepeд цивiльнoгo Haсeлeння. Значниx мaсштa6iв
нa6paли кoнтaкти тa пepexiд нa 6iк УПA piзнoнацioнaльних вiддiлiв (yз6екiв,
татap, aзep6aйджaнцiв, гpyзинiв тa iн.) зi склaдy нiмeцькиx вiйськoвoпoлiцiйниx пiдpoздiлiв. 3aгaлoм, тopкaючисЬ yкpaТнськo-нiмeцькиx кoнтaктiв
(пepегoвopiв), слiд зayвЕDкити' щo в зaлe)кнoстi вiд знaнyщoстi yнaсникiв
yмoви кoHтaктyваHня 6yли piзнoмaнiтними i здe6iльшoгo нeпpийнятними.
yпA й зaпiлля нaй6iльшe aкцeнтyвaли нa недoтopканнoстi миpнoгo
насeлeння' звiльнeннi з yв'язHeHHя кepiвникiв yкpaiнськoгo нaцioнaльнoвизвoлЬнoгo рyxy тa oтpимaннi з6poi й 6oепpипaсiв. У пoдaльшoмy встyпaти
в кoнтaкти з нiмeцькими кepiвникaми кoмaHAyвaнHям УПA 6yлo за6oрнeнo.
У сiчнi-лютoмy 1944 p. пiсля paдяHсЬкoгo нaстyпy 6iльшy частинy

тepитopiТ Boлинi й Пoлiсся 6yлo зaйнятo pадянсbкими вiйськaми. 11 i 27
сiчня вoни встyпиЛи в мiстa Capни тa oстpiг, 2 лютoгo - o6лaснi цeнтpи
Piвнe Лyцьк. Hавeснi нiмeцькo.paдянськрй фpoнт 3yпинився нa лiнiТ
Кpeмeнeць
Лoкaчi
Кoвeль
Кaмiнь-Kaшиpський. Бiльшiсть вiддiлiв
УПA-Пiвнiч, як i нoвoзopгaнiзoвaнol УПA-Пiвдeнь, пepейшлa a6o oпинилaся
нa пiдpaдянськiй тepитopii. Poзпoчaвся нoвий, пiдpадянськиЙ пepioд ixньoi
дiяльнoстi.

i

xxtv

-

-

-

3i6paнi в дpyГolvly тoмi нoвoi сepii ..Лiтoписy УПA'' дoкyмeнти i
мaтepiaли - цe вiдoзви' нaкaзиl poзпopяркeHня, iнстpyкцiТ, звiти, щo
свiднaть пpo вiйськoвy й aдмiнiстpaтивHy дiяльнiсть УПA тa зaпiлля нa
Boлинi й Пoлiссi в 1943 - нa пoЧaткy 1944 pp.
3a стpyктypolo видaHня пoдiляеться нa iстopиннo-apxeoгpaфiнний всryп,

влaснe дoкyмeнти i мaтepiaли з aнoтaцiями дo них aнглiйськoю мoвoю'
списoк oгoЛoшeниx y дoкyмeнтax i мaтepiaлax видaнb' списoк iлюстpацiй,
списoк скoрoчeнЬ' iндeкс дo тeкстiв. ,Qoкyмeнти i мaтepiaли, щo пy6лiкyються,
склaдaютЬ п'ятЬ тeмaтинниx poздiлiв. Кoжeн з poздiлiв вiдпoвiдас пeвнiй
..Зaгpaвa,',
стpyктypi УПA: Гoлoвнa Кoмaндa УПA, гpyпa (Bo)
гpyпa (Bo)
..Бoгyн'',
..Typiв,',
.,TюTЮHHик''.
гpyпa (Bo)
гpyпa (Bo)
Тeмaтичнi poздiли,
yпA (yпA-пiвнiн)'',
poздiлy ..Гoлoвна
y

зa

виHяткoм

Кoмaндa

мaютЬ

вiдпoвiднoстi з пpeдстaвЛeниMи дoкyмeнтaМи i мaтepiaлaми декiлькa пiдpoздiлiв: дoкyмeнти кoМaндyвaння rPупv1; дoкyN4eнти (i мaтepiaлизa) вiддiлiв
тa пiдpoздiлiв; звiти вiддiлiв тa пiдpoздiлiв; дoкyt.4еHти (i мaтеpiaли) зaпiлля
вiйськoвиx oкpyг; звiти кepiвникiв зaniлля вiйськoвих oкpyг.
Пpи пiдгoтoвцi з6ipникa дoкyмeнтiв i мaтepiалiв викopистaHo фoнди
l-[eнтpальнoгo дepжaBнoгo apxiвy вищих opгaнiв Укpаiни (ЦДABo) та
.!.еpжaвнoгo apxiвy Piвнeнськoi o6лaстi (ДAPo). oкpeмi дoкyмeнти i
l-teнтpaльнoгo дep)кaвнoгo apxiвy гpoмaдсЬкиx
мaтepiaли пoxoдятЬ
o6'сднaнь Укpaiни (цДAгo) тa apxiвy Cлуж6и Бeзпeки Укpaiни в Киевi.
Кoжeн дoкy}leнт iдeнтифiкoвaнo35 за вiдпoвiдним фндoм, oписoм' спpaвoю

з

i

аpкyшeм.

fleкiлька дoкyмeнтiв, якиx 6paкyе' пepeдpyкoванo з пepшoгo тoмy
.|989
poцi. Фoнди ЦдABo
УПA,', пepeвидaнoгo в Кaнадi y
Укpаiни i .цAPo e нaй6iльшими дoкyMeнт.lЛЬHиlt,lи зi6paннями дoкyмeнтiв
..Лiтoписy

мaтepiaлiв oУн i yпA пepioдy .ЦpyгoТ свiтoвoi вiйни з тepитopii Boлинi
тa Пoлiсся. Гoлoвна засадa вiд6opy дoкyмeнтiв дo з6ipникa - цe нaй6iльш
пoвнe пpeдстaвЛeння виявЛeниx нopмaтивниx тa звiтниx дoкyментiв i

i

мaтepiалiв кepiвниx opгaнiв УПA тa зaпiлля. Bикoнaння пoставЛeниx зaвдaнЬ
yrpyдHювaЛoся вeликиlvlи фндoвими o6сягами тa Лишe чaсткoвoю нaявнiстю
кoнкpeтHиx iнфopмaцiй з зцaнoi тeми.
Пеpший тeмaтичний poздiл - дoкyмeнти i мaтepiaли Гoлoвнo.i Кoмaнди
yпA (yпA-пiвнiн) тa Ti вiддiлiв висвiтлюe piзнi дiлянки кepiвництвa вiйськoм

тa зaпiллям нa Boлинi й Пoлiссi.

,.3aгpавa',
3a
oкpeмi мaтеpiали пoдаютЬся в piзних poздiлаx 3 дoкyмeнтaми гpyп (BO)
..Бoryн',
'Typiв' тa ..Tютюнникn.

.t943 p.
..Бoryн"
35
Bинятoк стaнoвитЬ нaказ вiд 9 вepeсня
кoмeндантa запiлля Bo
,.Пташки,' (дoкyмeт
Ns 192), який пoxoдить з flepхавнoгo apxiвy Cлрк6и Бeзпeки Укpaiни i
мas тiльки нoмep apкyшa.
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Poздiл вiдкpивaе вiдoзвa гK УпA вiд 20 тpaвня 1943 p. пiд нaзвoю
щo зaкликa€ дo 6opoть6и пpoти зaгap6никiв Укpаiни paзoм

..Укpаiнцi!'',

з УПA. У вiдoзвi зaфiксoвaнo фpмaльнe вiдoкpeмлeння ГК вiд кpaЙoвoгo
пpoвoдy oyHсд нa П3У3. Poзпopяджeнням вiд 15 сepпня зa пiдписoм
кoмaHдиPa УПA ..Kлимa Caвypa', (flмитpo Клячкiвський) гК yпA,

,нaйвищoю
пPoгoЛoсивцlи сeф
й oдинoкo<yвepeннolo владoю на звiльнeниx
3elvtляx Укpаiни'', 3aпpoвaд)кyвaЛo пpивaтнy влaснiсть сeлян на зeмЛЮ.
Пpeдстaвлeнi нaкази гк yпA Ng 5' 6 вiд 15 та 25 сepпня 1943 p. для УПA
зaпiлля стoсyвaлися пoлiтиuнo-пpoпaгaндистськoi, гoспoдapськoT тa
вiйськoвoюpгaнiзaцiйнoi дiяльнoстi. Haкaз }ф вiд 21 сеpпня пpoгoлoшyвaв
ви6opи мiсцeвиx paд' зeмeЛЬниx кoмiсiй тa зaпpoвaдXyвaв зaгaлЬнe шкiльнe
HaвчaHHя мoлoдi. Hакaз }ф 8 вiйськaм УПA вiд 2l cepnня yпoPядкoвyвaв
сисreмy вiйськoвиx стyпeнiв (звань). Haкaз lф 8 та iнстpyкцiя вiд 30

i

l

сepпHя для кoмeHдaнтiв зaпiлля скepoвyвaли opгaнiзaцiю сaмoo6opoни
насeлeння.

..,Qню

Cлaви Укpaiнськoi 36poi' пpисвячeнo святкoвий нaкaз вiд 31
сepпHя. Згiднo 3 poзпopяд)кeнням ГК УПA вiд 1 вepeсня нa тepитopiT
Укpаiни встaнoвлювaлaсь цивiльнa aдмiнiстpaцiя. B нaстyпнoмy нaкaзi i
зaЛyчникy дo нaкaзy пeвнa yвaгa пpидiлялaся opганiзaцii paдioзв,язкy тa
кiннoти (lф 9, 1 вepeсня). 3oкpeмa кoЖHa гpyпa УПA дo 15 жoвтня
пoвиHнa 6yла сфopмyвaти нe меншe сoтнi кiннoти. Haстyпнi нaкaзи 3
зaлyч|.|икoм дo oдHoгo з Hих poзглядaли питaння кoнспipацii i дoтpимання
вiйськoвoi тaeмницi (}& 10, 3 веpесня), тaктики 6opoть6и тa o6opoни
пepeд вopoгoм (}& 11, 4 вepeсня), opгaнiзaцii стapшинсЬкoТ шкoли i piзниx
вишкoлiв (М 12, 4 вepeсня), HaдaHHя вiйськoвиx стyпeнiв (lф 13, 4 вepeсня),
вiйськoвo-poзвiдyвaльнoi звiтнoстi (lф 15, 7 вepесняз6), фyнкцiйниx тa
вiйськoвo-адмiнiстpaтивниx спpaв (N9 16' 26 вepeсня}. oкpемий нaка3 &l
,.ГoннapeHкa,' (Лeoнiд
пiдписoм ltJBllJ гк УПA пoлк.
Cryпницький) сroсyвaвся
спpaв виpoкy пoЛЬoвoгo сyдy та зa6opoни пpийняття на слyж6y кoзакiв з
iнших вiддiлiв (18 жoвтня).
iншi нaкази ГК пpисвянeнi пoлiтицi стoсoвHo piзнoнaцioнaлЬниx чaстин
пpи нiмeцькiй apмii (I{g 17, 28 жoвтня), xiмiчнo-Gaктеpioлoгiннiй o6opoнi
.t8,
(I\l9
25 жoвтня), скepyвaнню людeй дo стapшинськoi шкoли i вiйськoвих
вишкoлiв (}& 19, 30 жoвтня), oщaднoстi (,'& 20, 10 листoпaдa), сaнiтаpним
спpaвaм (}ф 21, 12 листoпaдa).
..Пaнaс
Haкaзи, пiдписaнi кo},lандиPol,l УПA пiд псeвдoнiмoм
Moсyp,'

(.[митpo Kлячкiвський), тopкaлись iнтeнсивнoi пoлiтичнoi po6oти (|ь 22,
26 листoпaда 1943 p.), poзшиpeння пoвнoвaжeнь Cлyж6и Бeзпeки (}l9 27,
14 сiчня 194a p.) тa oзнar4eнyвaнHя poкy з6poйнoi 6opoть6и УПA (Ns 28,
24 ciчня 194a p.). Cлiд вiдзначити, щo пoчиHaючи вiд нaкaзy Ns 27 ..Пaнас
36
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B opигiналi пoмиЛкoвo зa3нaчeнo 7 жoвтня 1943

p.

Мoсyp'' iдентифiкyстЬся як кoмaHдиp УПA-Пiвнiч. Meтoдaм дiяльнoстi в
пiдpадянський пepioд пpисвячeнo oстaннiй пpeдстaвлeний нaкaз
t'lg 29
вiд 26 сiuня 1944 p.
.Цpyry частинy пepшoгo тeмaтичHoгo poздiлy стaнoвлятЬ дoкyмeнти i
мaтepiaли пoлiтичнoгo вiддiлy УПA тa зaпiлля.

-

-

Cepeд Hиx
iнстpyкцii: пpo дiяльнiстЬ пpoпaгaндистiв-виxoвникiв
(t{g 1, 10 чеpвt|я 1943 p.), пPo пpaва тa завдaння в po6oтi сyспiльникa
(t{9 2, 1943 p.), пpo звiryвaння сyспiльника зaгoнy (lф 3, 1943 p.), пPo
opгaнiзaцiю тa po6oтy УПC (вepeсeнь), пpo iдeoлoгiннe тa пoлiтичнe
виxoвaння Члeнства (18 жoвтня)..[aлi пpeдстaвлeнo poзпopяд)кeння }& 1 вiд
27 жosтня за пiдписoм кepiвникa пoлiтичнoгo вiддiлy "ГaлИHу|'' (Якiв Бyсeл)
y спpaвi poзпoдiлy тa ЧитaнHя лiтepaтypи.
Ha завepшeння пy6лiкaцii дoкyмeнтiв цiсi чaстини пpeдстaвлeHo:
пpoгpaмy пpoвeдeння виХoвHиx ryтipoк, дoпoвiдeй i лeкцiй в УПA (жoвтeнь),
iнстpyкцiю для виxoвникiв y вiддiлaх УПA (1943 p.)' пpoпaгaндистськi
вкaзiвки пpo po6oту сepeд нaсeлeння (1943 p.).
Tpeтю нaстинy тeматиЧнoгo poздiлy скЛaв дoкyмeнт oсepедкy y спpaBax
iншиx нaцioнaльнoстeй. [e
iнстpyкцiя дo opгaнiзaцiТ, викopистaння тa

-

iнфopмyвaння пpo нaцioнaльнi вiддiли пpи УПA тa нiмeцькiй apмii (2

гpyдHя 19a3 p.).
.Qaлi пy6лiкyloтbся дoкytиeнти матepiaли сБ yпA. Cepeд ниx
пoвiдoмлeння пPo пpисyд peвoлюцiйнoгo тpи6yнaлy УПA (25 вepeсня
1943 p.) та iнстpyкцiя кepiвникaм УПA, зaпiлля, CБ пpo бeзпeкy дiяльнoстi
УПA та запiлля (Nэ 1, 15 сiння 1944 p.).
Чaстинa дoкyмeнтiв i мaтepiaлiв гoспoдapЧoгo вiддiлy УПA та зaпiлля
являс сo6oю iнстpyкцii дo opгaнiзaцii гoспoдаpськoгo aпaPaтy (тpaвeнь) тa
пpo o6oв'язки iнтeндaнтiв вiддiлiв (15 липня 19a3 p.). opгaнiзацiю адмiн iстpaтивнo-6yxгаЛтePсЬкиx
кypсiв пpи гoспoдap{iй peфpeнrypi УПA нopМyвaв
пPeдставлeHий пpoeкт вiд 20 вepeсня 1943 p. Haстyпнi дoкyмeHти пoдaнo
..3y6aтoгo'' (Aнтiн
3a aвтopствoм гoспoдapчoгo peфepeнтa ГК УПA
Mopoз).
Cepeд ниx - пpaвилЬник ч. 01 для пpaцiвникiв зaпiлля пpo po6ory жiнoчoi
opгaнiзaцii УЧx (20 листoпца) та iнстpyкцiя гoспoдapникaм Bo 00237 y
спpaвi випiкaння xлi6a (листoпaд-гpyдeнь 1943 p.). HaсaмкiнeцЬ дpyкyютЬся
iнстpyкцii пpo пepexoвyваHня з6ilot<я, кoнсepвyвaння м'ясa (1943 p.) тa
пPoвeдeння нoвoT iнвeнтаpизaцiТ всboгo майнa УПA (1 гpyдня 19a3 p.).
oстанню чaстиHy пepшoгo poздiлy склaли дoкyмeнти Укpaiнськoгo
Чepвoнoгo Хpeстa. Ceрд ниx - пPaвилЬник yЧX (10 листoпцa) тa iнстpyкцiя
дo opгaнiзaцiT сaнiтapних слyж6 УПA тa запiлля (19a3 p.).
тeмaтичнoгo poздiлy yвiйшли дoкyмeнти гpyпи (вiйськoвoi
flo дpyгoгo
..3агpaвa''
oкpyги)
тa iнших фopмyвaнь, щo дiяли y пiвнiннiй частинi
Piвнeнськoi o6лaстi Укpaiни тa в пPиЛeглиx paйoнax пiвдня Бiлopyсi.

i
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Biйськoвa oкpyrа

-

..002', ..Бoгyн'.
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Biн poзпolинaeтЬся нaкaими тa iнстpyкцiями кoмaндyвaння пoпeщдницi
гpyпи "3aгpaвa,' - 1-i гpyпи УПA, за пepioд вiд 15 нepвня дo 6 вepeсня
1943 p.' якi нopмyютЬ твopeння тa дiяльнiстb пoвстансЬкиx вiддiлiв.
ПpeдстaвлeниЙ дaлi нaкaз вiд 2 тpaвня 1943 p. peфepeнтa гoспoдapчoгo
вiддiлy

l-i

гpyпи

..Пoтапа''

стoсyrтЬся пPoвeдeнHя iнвeнтapизaцii мaйнa та

хаpнiв. oстaнню гpyпy дoкytJ'eнтiв цьoгo пiдpoздiлy складaютb нaка3и
кoмaндиpa 6oйoвoi гpyпи .,Бopистeнa'' (Дмитpo Kopiнeць) вiд 5 дo 17
вepeсня 1943 p., якi iнфopмyвaли вiддiли пpo стaн тa дii гpyпи.
У дpyгoмy пiдpoздiлi мiстяться дoкyмeнти кoмaндyвaння гPyпи
"3aгpaвa''. Cepeд пepшиx накaзи вiд 15 сepпня дo 24 листoпадa 1943 p.
кoмaндиPa гpyпи ...Qy6oвoгo'' (iван Литвиннyк)' ix пpoдoвжye дeкiлькa
нaкaзiв шeфa вiйськoвoгo штa6y

..БopистeHa'' (flмитpo
Кopiнeць) зa пеpioд

вiд 5 жoвтня дo листoпадa 1943 p. oкpeмий кoмплeкс дoкyмeнтiв

y

сaнiтapниx, шкiльниx тa iншиx спpaвax стaнoвлятЬ нaкази вiд 20 сepпня
..oстaпа''.
У кiнцi
дo 17 листoпaда 1943 p' шефа пoлiтичнoгo штa6y гpyпи
пiдpoщiлy Haвeдeнo нaкaз вiд 10 гpyдня 1943 p. кepiвникa вiддiлy вiйськoвoi
poзвiдки УflCБ ..Heмo'' пpo poзвiдyвалbнy дiяльнiсть i звiтнiсть.
Haсryпний темaтичний пiдрздiл peпpeзeнry€ звiти вiддiлiв тa пiдpoщiлiв
...Qy6oвoгo'' (iвaн
гpyпи. flo ньoгo yвiйшли звiти (5-27 липня) кolлaHдиpa
Литвиннyк) пpo дiяльнiсть 1-i гpyпи УПA в тpaвнi-липнi 1943 p. тa звiти
(вiд 30 чеpвHя i 29 квiтня) кepiвникiв ii poзвiдyвальнoгo вiддiлy - ..БopистeH''
..Енeй,' (.Цмитpo
(.Qмитpo Кopiнeць) тa сaнiтapнoгo вiддiлy
Cагaйкo).
..[игaHa'' (Пaвлo
3авepшyrться пiдpoздiл звiтами кoмaндиpa вiддiлy (сoтнi)
[инкo) зa пepioд вiд 1 липня дo 26 сepпня 1943 p.
У oкpeмoмy пiдpoздiлi згpyпoвaнo дoкyмeнти мaтepiaли запiлля
..3aгpaвa''.
вiйськoвoТ oкpyги
Biн poзпoнинaeтЬся Hизкolo нaкaзiв зa
..Юpка''
пepioд вiд 11 вepeсня дo 25 гpyдня 1943 p. кoмeндaнтa зaпiлля
(Юpiй Pи6aк). fleякi нaкaзи кoмeндaнтa стoсyвaЛися викoнaння
Poзпopяджeння ГК УПA пpo надiлeння сeлян зeмЛeю' [iй тeмi пpисвячeнo
фpмyляp дoкyt{eнтa зeмeльнoi peфpeнтypи yпA (1943 p.) для надaння
сeляHиHy зeмлi. Haсryпнoю гpyпolo дoкyмeнтiв цьoгo пiдpoздiлу e накaзи
з 26 дo 28 листoпaдa 1943 p. кepiвника пoлiтичнoТ peфepeнтypи зaпiлля

-

i

..AскoЛbдa''

пр пoлiтиннo-виxoвнy тa цмiнiстртивFlo-гoспoдapськy дiяльнiсть
y зaпiллi. oдним дoкyмeнтolt1 (нaкaзoм вiд 3 вepeсня) пpeдставлeнo дiяльнiсть
..Tapaсa''.
opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйнoгo peфepeнтa
oкpeмий кoмплeкс y
пiдpoздiлi стaHoвлятb piзнi дoкyмeнти i мaтepiaли гoспoдаPчoi peфepeнтypи
Bo за пepioд вiд 12 вepeсня дo 23 жoвтня 1943 p. Cepeд ниx - вкaзiвки,
iнстpyкцii, пЛaHи' Hopми, пpoeкти тa фpмyляpи звiтнo-вxiдниx дoкyмeнтiв.
Hапpикiнцi пpедстaвлeнo дeкiлькa дoкyмeнтiв (25 листoпца) кepiвникa
тexнiчнoгo вiддiлy .,Лe6eдя'', щo стoсyвалися 6yдiвництвa пiдзeмниx
пoмeuJкaHЬ (кpиiвoк) для нлeнiв зaпiлля. 3aвepшyсться пiдpoздiл
poзпopядЖeням (25 вepeсня) кoмeндaнта вiддiлy УЧХ..Moтpi'' npo

дoдePЖання сaнiтapниx нopll y сeлянсЬкиx гoспoдapствax.
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.,3aгpaвa''.
oстaннiй пiдpoздiл стaнoвлятЬ звiти кepiвникiв зaпiлля B0

Hа пouaткy пpeдстaвЛеHo звiти (.|8 вepeсня - 25 гpyдня) кoмeндaнтa зaпiлля
Bo ..Юpкa'' (Юpiй Pи6aк) пpo стaн i дiяльнiсть oкpeмиx peфpeнryp oкpyги
в сepпнi тa листoпaдi 1943 p. 3вiти (14 жoвтня - 28 листoпaдa) пoлiтиннoгo

peфepeнтa oкpyги ..AскoлЬдa'' iнфopмyвали пpo стаH сyспiльнo-пpoпaгaндистськoi po6oти та сyспiльнo-пoлiтиннy ситyaцiю нa тepитopii Bo в
жoвтнi-листoпадi 1943 p. Hа кiнцi пiдpoздiлy звiтiв кepiвникiв зaпiлля Bo
..Tpeтьoгo''
вмiщенo звiт (opiснтoвнo кiнeць жoвтня) peфepeнтa CБ
пpo
дiяльнiсть тa сyспiльнo-пoлiтичний стaн y вiйськoвiй oкpyзi y вepeснi-жoвтнi
1943 p.

У тpeтьoмy тeмaтичнoмy poздiлi - дoкyМeHтax гpупи (вiйськoвoi oкpyги)

..БoгyH''

пpeдстaвлeнo дiяльнiсть гpyпи УПA та вiйськoвoi aдмiнiстpaцii
..Енeя'' (Пeтpo
зaпiлля oкpyги пiд кepiвництвo]t,l кoмaндиpa
oлiйник), якi
дiяли на пiвднi Piвнeнськol o6лaстi тa нa Kpeмeнeннинi (тeпep Теpнoпiльськa
o6лaсть). У piзниx дoкyмeнтaх гpyпa УПA i Bo iдeнтифiкyються як гpyпa
..Eнея'',
..Бoгyн''
гpупа
тa вiйськoвa oкpyгa Piвнe.
Пepшим y пy6лiкaцii дoкyмeнтiв кoмaндyвaHня гpyпи е нaкaз }ф 37
вiд 9 липня 1943 p. кoмaндиpa..ЕHeя', пpo нopМyвaння xap{yвaння oсo6oвoгo
скЛaдy гpyпи УПA. Hастyпнi йoгo накaзи зa пepioд вiд 12 сеpпня дo 30
вepeсня 1943 p. для кepiвництвa зaпiлля Bo стoсyвaлися opгaнiзaцii сoтeнь
УПA, кiннoти, aдмiнiстpaтивI.|иx пpизнaчeнЬ' дивepсiйнoТ дiяльнoстi нa
тpaнспopтниx спoЛyЧeнHяx вopoгa' з6иpaння з6poi тa кoнтpoлЬHиx фyнкцiй

CБ. Haкaз tф 20 (5 жoвтня) пoвiдoмляв пpo пepеxiд нa 6iк УПA

з

нiмeцькoi служ6и нацioнaльнoгo вiддiлy aзep6aйджанцiв. |ншi нaкaзи зa
пepioд вiд 26 жoвтня 1943 p. дo 5 сiння 1944 p. для oсo6oвoгo скЛaдy
гpyпи УПA тopкaлися питaнЬ слyж6oвиx пPизнaчeнЬ' санiтapнoгo стaнy
вiддiлiв, lxньoгo гoспoдapсЬкoгo i мaтеpiальнoгo зadeзпeчeння' нaдсиЛaння
кaндидaтiв дo стapшинськoi шкoли тa звiтнoстi. Haкaз вiд 15 сiчня 1944
p. кepiвникaм зaniлля тa УЧX стoсyвaвся peopгaнiзaцii мeдиЧHo-сaнiтapнo[
po6oти. Haкaз кoмандиpa гpyпи ,tlg 27 (16 сiчня 1944 p.) peфopмyвaв
po6oтy кo]vlандyвaння УПA тa зaпiлля. oстaннilи дoкyl{eнтoм y пiдpoздiлi
..Maксимa''

(Baсиль
€ нaкaз (23 сepпня) кepiвникa пoлiтичнoгo вiддiлy гpyпи
(пo
paдio)
poзпoвсЮд)кyвaнoТ
чepeз
iнфpмaцii
Бyлaвський) пpo цeнзypy
вoPo)try (paдянськy тa нiмeцькy) npoпагандy.
.Qo нaстyпнoгo пiдpoздiлy yвiйшли звiти пpo дiяльнiсть вiддiлiв гpyпи
..Енeя''
..Бoгyн''.
кoМaндиpa
Ha пoнaткy пpeдсTaвЛeнo звiт }ф 2 вiд 29
липня 1943 P. пpo дiяльнiсть пiдpoздiлiв гpyпи y липнi. 3вiт вiд 11 липня
1943 p. висвiтлювaв пpoпaгaHдистський peйд вiддiлy УПA нa Cxiд. Кoмплeкс

-

дoкyмeнтiв ста}|oвЛяTЬ iнфopмaцiйнi звiти (.l5 листoпaда - 31 гpyдня)
шeфa штa6y гpyпи ..Чepникa', (.fl,митpo Кaзван) пpo стaн тa дiяльнiсть
вiддiлiв гpyпи B листoпaдiтiчнi 1943 p. Пpo стан гpyпи та пiдpoздiлiв
нaпpикiнцi 1943 - нa пoчaткy 1944 p. iнфpмyвали та6лицi.звiти, якi €
..Чepникa''.
дoдаткoм дo звiry шeфа шта6y гpyпи

xxtx

Haстyпний кoмплeкс дoкyмeнтiв - цe звiти (10-31 гpyдня) пoлiтиннoгo
.,Heстopa'' (Boлoдимиp
Яpмoлка) пpo пoлiтвиxoвнy po6ory
y вiддiлax УПA в жoвтнi-листoпадi 1943 p. .Qiяльнiсть вiйськoвoi пoльoвoТ
жaндapмepiТ в листoпaдi 1943 p. - Ha пoчaткy сiчня 1944 p. вiдo6paжeнo
y звiтax (21 гpyдня 1943 p. 12 сiчня 19aa p.) кoмeндaнтa ..Bopoна,'.
3aвepшyсться пiдpoздiл звiтoм (11 гpyдня 19a3 p.) сoтeннoгo "oдисeя" пpo
виxoвникa гpyпи

-

peйд на Cxiд в гpyднi 1943

p.

Пy6лiкaцiя дoкyмeнтiв вiддiлiв тa пiдpoздiлiв poзпoЧиHaстЬся Haкaзal|и
за пepioд вiд 10 дo 14 луlпня 1943 p. кoмaHдиPa oкpeмoгo вiддiлy .,Чepникa''
(.[митpo Кaзвaн). iншy гpyпy дoкyмeнтiв стaнoвлятЬ }|aкaзи вiд 1 дo 17
гpyдtlя 1943 p. кoмaндиpa кyPeня ,,Яp6eя', (Mикoлa Cвистyн) тa звiт (17

гpyдня) нaчaлЬHикa штa6y ..Чopнoмopця'' (€вген Бaсюк). oстаннiм
дoкyмeнтo}4 пiдpoздiлy € пpaвиЛa вiйськoвoi пoльoвoi жaндapмepiТ гpyпи

(16 сiння 19aa p.) кoмaндиpa ..Ca6люкa" (0стап Кaчaн).
..Бoгyн''
..ПтaЩки''
.Qoкyмeнти кo[4eHдaнтa запiлля вiйськoвoi oкpyги
(Cильвeстp 3aтoвканюк) зa пepioд вiд 8 вepeсня 1943 p. дo 16 сiння 1944 p.
HoPмyвaЛи тa скepoвyвaли дiяльнiсть запiлля. iнстpyкцiя (12 жoвтня
19a3 p.) aдмiнiстpативнoгo вiддiлy тaкoж opгaнiзoвyвaлa дiяльнiсть зaniлля

-

Bo. Haстyпний кoмплeкс - дoкyмeнти peфepeнтypи Cлуж6и Безпeки за
пepioд вiд 10 вepeсня дo 18 листoпaда 1943 p. зa пiдписoм кеpiвникiв
..Cмoка'' (Mикoлa
,Кopнiя'' (Mикoла
Кoзaк) тa
Кpaвнyк), щo peфopмyвaли

дiяльнiсть мiсцeвиx opгaнiв.
,.Лe6eдя,,
Haкaзи (24 лucтoлaдa) кepiвника гoспoдaPчoгo вiддiлy
спpямoвyв.rли пiдгoтoвкy зaпiлля УПA дo пPиxoдy pадянськoТ aдмiнiстpацil.
Haкaз (24 листoпцa) кepiвникa opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйнoi peфepентypи
,,T|,|pc|4,'
.,Mo6iлiзaцiйнoгo

мaв на мeтi пoкpaщeння [i po6oти. Фopмyляp
листкa'' (1943 p.) iлюстpyвaв po6oтy opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйнoi

peфepeнrypи. Oстaннiй нaкaз (27 вepeсня) кepiвникa шкiльнoгo вiддiлy
..Бypякa''

дopaд)кyвaв пiдлeглoмy peфepeнтoвi дo6ip кaдpiв.
3аключний пiдpoздiл дoкyмeнтiв склaдaютЬ звiти кеpiвникiв зaпiлля
Bo ..Бoryн''. 3вiти (9 листoпaдa - 4 гpyдня) кoп|ендaHтa ..Птaшки'' (Cильвeстp
Зaтoвкaнюк) висвiтлювали вoeннo-пoлiтиннy ситyaцiю та дiяльнiсть УПA i
зaпiлля нa тepитopii вiйськoвoi oкpyги в жoвтнi.гpyднi 1943 p. Пpo це
йдeться
в звiтax (31 жoвтня 30 листoпaдa) сyспiльнo.пoлiтичнoгo
peфepeнтa Bo .,Микoли''. 3aвepшyютЬ тeMaтичHий пiдpoздiл дoкyмeнтiв
гpyпи (Bo) ..Бoгyн'' звiтн (22 Листoпaдa
28 гpyдня) opгaнiзaцiйнo,,Tvtpcu",
мo6iлiзaцiйнoгo pефepeнтa

i

-

Bo

-

У

звiтax висвiтлeнo пpaцю

opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйHoгo aпаpary, вiйськoвoгo гoспoдаpствa, вишкoлiв
i сiльськиx сaмoo6opoн y листoпадi-гpyднi 1943 p.
Чeтвеpтий тeмaтичний

рздiл з6ipника

стaнoвЛятЬ дoкy}re}lти i мaтepiaли

гpyпи (вiйськoвoT oкpyги) "Typiв'', щo дiяла нa тepитopii Boлинськoi
o6лaстi Укpaiни тa в пpилeгЛиx paйoнax пiвдня Бiлopyсi.

xxx

,Qoкyмeнти кoмaндyвaння гpyпи peпpeзeнryютЬ нaкaзи та iнстpyкцii

вiд 16 вepeсня 1943 p. дo 22 сiчня .|944 pp. 3a пiдписoм кoмaндиpiв

..oлeгa'' (Mикoлa
,.Pyдoгo', (Юpiй
Кoвтoнюк, Якимнyк),
Cтeльмащyк) тa
ixнix замiсникiв. l-[ими дoкyl,reнтaми нopмyвалася гoЛoвним чинoм opгa.
нiзaцiйна тa вo€ннa

дiяльнiсть гpyпи.

flo Hиx

H;rлe)t(aтЬ

тaкo)к вкaзiвки (8

..Xмypoгo''
вepесня) кepiвникa пoлiтичнo.вихoвнoгo вiддiлy гpyпи
пpo
opгaнiзaцiю Укpaiнськoi Пpeсoвoi Cлуж6и пpи УПA. oстaннiми в цiй гpyпi

€ нoPми xap{yвilHня oсo6oвoгo склaдy гpyпи УПA (26 версня), пiдгoтoвлeнi
гoспoдаpчoю iнтeнданrypoю.
.Qдлi пy6лiкyютЬся дoкyмeнти i матepiaли вiддiлiв та пiдpoздiлiв. Qe
..Кoтлoвина''
нaкази кol.taHдyвaння зaгoнy
вiд 19 сepпня дo 13 гpyдня
1943 p., щo спpямoвyвaли вiйськoвo-opганiзaцiйнy дiяльнiсть зaгoнy, a
.,Mopoзa''

-

тaкoЖ нaкaзи вiд 31 сеpпня

дo

гpyдня 1943

p. кoмaндиPa

(Гpигopiй Кyзьмa) кypeня ..ПoгрM''. 0крмий кoмпЛeкс стaнoвЛятЬ дoкyмeнти
i мaтepiали Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Гpyпи зaгoнy "Ns 02" ..oзepo''. Ha
пoчaткy пPeдстaвлeнo вiдoзвy (тpaвeнь) тa PoзпopяджеHня (30 тpaвня, 1

-

..Oзepo''.

Пoтiм - виtlискa нaкaзy пo
липня) кo}.{aндyвaння гPyпи - зaгoнy
..Лeoнiдa
зaгoнy (11 листoпaдa) зa пiдписoм
Явopeнкa'' (Mикoлa Пaвлoвин)
тa iнстpyкцiя (вepeсeнь) накaз (16 жoвтня 19a3
для сoтeнHиx
..Тypa''.
пoлiтвиxoвникiв зa пiдписoм
.!.oпoвнюють дoкyмeнти i мaтepiaли
..Бyг'' (10
..oзepo,'
нaкaзи кoМaндyвaHь пiдpoздiлiв: 2-гo кypeня
зaгoнy

i

p.)

..Пiмста

Пoлiсся'' (22 нepвня 1943 p., сiнeнь 1944 p.)
Haстyпний тeмaтичний пiдpoздiл мiстить звiти вiддiлiв тa пiдpoздiлiв.

вepeсня), зaгoнy

Biн poзпoнинagтЬся звiтoм (2 сepпня) пpo 6oi вiддiлiв УПA на Лyннинi. Tyт
.l3
пy6лiкyються звiти вiд 22 вepeсня дo
жoвтня 1943 p. кepiвникa пoлiтичнo,.Хмypoгo''
виxoвнoгo вiддiлy гpyпи
пpo стaн тa пoлiтиннy po6oтy в гpyпi,
..oзepo''
a тaкoж - звiт (29 сepпня) пoлiтичнoгo виxoв}lика зaгoнy
- ..Typa''
..Paннiй
пpo виxoвнy po6ory в зaгoнi.
3вiт'' стaнoм на 3 сiчня 1944 p. кypeHя
..Пoгpoм,'
пoдас вiдoмoстi пpo чисeльнiсть тa oз6poсння кypeня.
oстaннiй пiдPoздiл сКлaлl| дoкyмeнти зaпiлля вiйськoвoi oкpyги. .{o
ньoгo yвiйшли нaкaзи тa iнстpyкцii кepiвникiв запiлля вiд 10 вepeсня дo 16
Листoпaдa 1943 p., щo нopмyв.rли дiяльнiсть нoвoствopeнoi вiйськoвoi
aдмiнiстpaцii зaпiлля УПA.

- цe дoкyмeнти i мaтepiaли гpyпи (вiйськoвoi
тa iншиx фopмyвaнь, якi дiяли нa тepитopii Житo-

П,ятtцЙ тeмaтичний poздiл

oкpyги)

..Тютюнник''

i в зaxiдних paйoнax КиТвськoТ o6лaстeй.
.[oкyмeнти i мaтepiaли вiддiлiв тa пiдpoздiлiв стaнoвЛятb звiти вiддiлiв
пpo peйди вiд 29 липня дo 27 гpудня 1943 p.; вiдoзвa (15 листoпцa)
..Cxiд''
гpyпи
дo eвaкyйoваниx yкpaiнцiв зi Cxiднoi УкpaТни.
floкyмeнти зaпiлля вiйськoвoi oкPyги peпPeзeнryють звiти кepiвникiв
з AндpyшiвськoТ (жoвтeнь) i Бepдичiвськoi (листoпад) oкpyг пpo пiдпiльнy,
пpoпaгaндистсЬкy та вiйськoвy дiяльнiсть.
миpськoТ

xxxl

***
i мaтepiaли, щo пy6лiкyютЬся в дpyгoмy тoмi нoвoi сеpii
УПA'', пepeдpyкoвaнo 6eз скopoнeнь, y пoвнiй вiдпoвiднoстi дo

.[oкyмeнти

,.Лiтoписy

opигiнaлy.

Усi дoкyменти i мaтepiaли

зaгoлoвки' склцeнi yпoPядникai{и.
B ниx зaзначeнo: вид дoкyмeнтa, зa нaявнoстi aвтop' aдpесaт, змiст, дaтa
тa дiлoвoдний нoмep. Якщo дary ствopeння дoкyмeнтa нe встaнoвлeнo'
вiн дaтyeться зa змiстoм, сyпpoвiдними дoкyментaшlи тoщo. У тaкoмy pазi
yмoвнy дaтy пoдaнo
квaдpaтниx дрккaх [Ciчeнь 1943 p.].
.!,oкyмeнти дpyкyloтЬся 6eз кyпюp. Пpoпyщeнi, a такoж нeпpoнитанi
tvtaютЬ

в

чaстиHи тeкстiв пoзHaчaютbся квaдpaтHими дyжкaми [...). Heзpoзyмiлi чaстини

текстiв пoзHaчеHo гpaфiннo (xx.). B текстax дoкyмeнтiв пepедaHo aвтopськi
пiдкpeслeння (,x'-'1. Пepeдpyк дoкyмeнтiв i мaтepiaлiв з iншиx видaнЬ
зaзHaчeнo в лeгeндi дoкyмeнтa.
У видaннi lraксиi,lаЛЬнo з6epeжeнo лeксикy' aвтopськi тa peдaктopськi
oсo6ливoстi джеpeл. Бeз змiн пoдaнo влaснi й гeoгpaфiннi нaзви. Згiднo
3 сyчaсни},rи нoPмaми випpaвлeнo пyнкryaцiю, ркивання лaпoк. Teкст
матepiaлiв пoдaHo нa oснoвi сyЧасниx пpaвиЛ пy6лiкaцi.i
дoкyмeнтiв
iстopинниx дoкyмeнтiв. Пoмилки в нaписaннi випpaвЛeнo 6eз зaстepeжeнь.
3oкpeма, y вiдпoвiднoстi з вимoгaми сyчaснoгo yкpaiнськoгo пpaвoписy
випpaвЛeнo написання пpиймeнникiв, частoк (дo дoмy - дoдotvty' пiднaс _
пiд нaс, в нoчi - внoчi, з-дня-нa-дeнЬ - з дHя Ha дeнЬ' piвнoж - piвнo ж,
стapaти ся - стаpaтися). УпopядкoвaHo вЖивaння aпoстpoфa (мaд'яpiв
мaдяpiв, 3вя3oк
зв'язoк). Opфгpaфiчнi пoMилки, щo пepeкpyЧyютЬ
с1v|ислoвe знaчeння' пoдaнo y пpимiткaх. .(вoмa кypсивниMи лiтepaми, зa
a6eткoю, пoзнaченo (oix. ) вписaнi вiд pyки дoписки в текстi (oкpeмi

i

-

-

слoвa тa iн.).

Гpиф (13gцнe) вiдтвopю€тЬся в пpaвolly вepxнЬoмy кyткy тeкстy
дoкyмeнтa. Гpиф (3iдnис) нe пePeдa€тЬся' oскiльки йoгo знaчeння
вiд6ивaсться тepмiнoм (кoпiя) в лeгeндi дoкyмeHтa. Haдписи нa дoкyмeHтax

(aдpeсyвaння, peзoлюцii тa iн.), щo стoсyютЬся Тxньoгo змiстy, з6epeжeнo
i пoдaнo як пpoдoвжeHHя тeкстy дoкyмeнта. |ншi надписи oпyщeнo.
Зaкpeслeнi слoвa в тeкстi не пoдaнo. B oкpeмиx випaдкax дЛя пoвнoгo
вiдo6paжeння змiсry зaкpeслeнi мiсця вiдтвopeHo в тeкстi й гpaфiннo

видiлeнo (<x*>). Cкopoнeнo нaписaнi слoвa' кpiм зaгaльнoпpийнятиx

скoPoчeнЬ' вiдтвopeнo пoвнiстю тa гpaфiннo видiлeнo (xx[xl). Heмo>tоивiсть
poзшифpyвaHня скopoчeнЬ 3а3начeнo y пpимiткaх.
Пepeдaнa aвтopськoi opигiнaльнoстi пiдписy дoкyмeнтiв визнaчaeтЬся
нa oснoвi пPaвиЛа' щo викopистoвyвaлoся в дiлoвbдствi yпA i 0УH. Ha
цiЙ oснoвi випpавлeнo нeтoчнoстi. Щoдo пepeдpyкoвaниx тeкстiв мaтepiалiв
(листiвки, фopмyляpи тoщo}, тo визнaчeння opигiнадьнoстi стoсyеться
лишe зaсвiднeниx pyкoписiв.

xxxш

Кoжeн дoкyмeнт ни мaтepiыt сyпpoвoд)ry€тЬся

ЛeгеHдolo, в якiй зaзнaчeHo

мiсцe з6epiгaHня дoкyмeнтa (скopoveнa нaзвa apxiвy, нoмep фoндy' oписy'
спpaви, apкyшiв), вкaзy€тbся автeнтичнiсть дoкyмeнтiв (opигiнaл, кoпiя).
Biдтвopeння дoкyмeнтiв i матepiaлiв дpyкapсЬкиМ спoсo6oм нe зaзHaчeнo.
Зазначaеться тiльки pyкoписнe вiдтвopeння дoкyмeнтiв i мaтepiaлiв. lнфpмaцiя
пpo пoпеpедню пу6лiкaцiю ни пepeдpyк дoкyмeнта пoда€тbся в лeгeндi.
У з6ipникy пpeдстaвЛeнo фoтoпopтpeти й дepeвopити кoмaHднoгo
скЛадy УПA i зaпiлля' a тaкoЖ фтoгpaфiТ сцeн вiйськoвoгo )киття пoвстaнцiв

на Boлинi й Пoлiссi. 3aзнaчeнi y пiдписax пiд пopтpeтaми фyнкцiйнi

тa

вiйськoвi стyпeнi кepiвникiв зa Чaсoм вiдпoвiдaють висвiтлювaнoмy пepioдy.
У пiдписaх дo фoтoгpaфiй з пoвсrансЬкoгo жипя пoдaнo нaявHy iнфpмaцiю
пр зo6pажeHe тa час ix вигoтoвлeння. Пpeдстaвлeнi мaтepiaли з6epiгaються
в кoмп'ютepнiй фoтoтeцi видaвництвa ..Лiтoпис УПA',.
oкpемий кoшlплекс iлюстpaцiй склaли дepeвopити пiдпiльнoгo митця
Hiлa Хасeвинa тa вiд6итки пeЧатoк кepiвникiв гpyпи (Bo) ..3aгpaвa,'.
Чaстина дepeвopитiв та фoтoгpaфiй пoxoдить з аpxiвy ,. Лiтoписy yпA,,
..Кoлeкцi[
iм. Пeтpa Й. Пoтiчнoгo пр пiдпiльнy й aнтипiдпiльнy
щo мiститься в
6opoть6y в УкpаТнi'' пpи Унiвepситeтi Тopoнтo. Пpeдставлeнi вiд6итки
.,Лiтoписy
печaтoк взятo з дoкyмeнтiв, зi6paниx y цЬoмy видaннi, тa з apxiвy

yпA,.

У

англoмoвниx текст€lx

вжитo мoдифiкoвaнy систeмy тpанслiтepaцiТ

Бi6лioтеки Koнгpeсy CШA.

36ip, наyкoвo-apxeoгpафivнy пiдгoтoвкy дoкyМeHтiв i фoтoгpaфiй,
poзpo6кy сxeм тa кapтoсxeм для тoмy викoHaв oлeксaндp Boвк' Пeвнy

теxнiннy тa Hayкoвy po6oтy пo пiдгoтoвцi з6ipникa викo|.|Elла ipинa Пaвлeнкo.
У пiдгoтoвцi iндeксy дo дoкyМeнтiв взяли yчaстЬ oлeксaндp Boвк,
Baлентин Кoваль, Mapинa Myxiнa, Ipинa Пaвлeнкo, Лeoнiд Пилявець, ipинa
Пpeлoвськa, Юpiй Чepненкo.
..Лiтoписy
Упopядники дpyгoгo тoмy нoвoi сepii
УПA'' склaдаютЬ щиpy
пoдякy спiвpo6iтникам цдABo Укpаiни в Kиeвi i дAPo в Piвнoмy за нaдaнy
дoпoмoгy y виявлeннi тa кoпiюваннi дoкyмeнтiв; lpинi .Qyдeнкoвiй, Taмapi
Maслeнникoвiй та iгopy Mиткaликy
за теxнiчнy нayкoвy po6ory з
oпpацювaнHя дoкyмeнтiв.
..Лiтoпису
0сo6ливу пoдякy в1,|слoвлюeнo PeдaкцiТ тa адмiнiстpaцiТ
УПA'' в и. Topoнтo (Кeнaда); lвaнy Б. Гpигopoвиrry, Пpeзидeнтy, Mикoлi

-

i

Кyликy, скap6никy тa eкзeкyтивi Кopoлiвськoгo КaнaдсЬкoгo Лeгioнy
УкpaТнськoro Biддiлy шs360 iн. Пилипa Кoнoвaлa, кeвaлepa Xpeстa
BiктopiТ, в Topoнтo, Кaнaдa - зa GпPияння i фiнaнсoву пiдтpиl,tкy
пiдгoтoвкн тa пу6лiкaцiТ тoну в УкpaТнi.

oлeкcoнdp Boaк
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PRE FA сE

o

Тhis vo|ume of Тhe ..Litopys UPA'' presents doсuments and materia|s
of the Ukrаiniаn lnsurgent Army (UPA) and its rear |ine mi|itary struсture
related to сombat аnd military-administrаtive aсtivities in Vo|yn aпd Po|issia
during the Germaп oссupatioп. Тhe period сovered is from April 1943 to
Januаry 1944. The doсumeпts inс|ude proсlamations, orders, dirесtives,

instruсtions, reports аnd other materia|s, most of whiсh were inaссessib|e
to sсho|ars or genera| reаders sinсe their сapture by the Soviet seсret poliсe
duriпg the Seсond World War. With the rebirth of the Ukrainian state, the
sрсia| сo|Ieсtions in state arсhives whiсh had previously bеen с|osed beсamе
open to sсho|ar|y study. The сUrrent vo|ume is the result of thе work done
using suсh сolleсtions.
on|y а very smal| portion of thе doсuments and materiaIs presented in
this volume previously appeared in Ukrainian publiсations abroаd, primarily
in the volumes of the ,.Litopys UPA''. |n thаt series of books, whiсh began
to appear in Caпada in 1975, the first, seсond, fifth and twenty seventh
vo|umes dеa|t with the UPA and oUN aсtivities in Vo|yn and Polissiа.
This volume of doсuments and mаteriа|s, whiсh were disсovered in the
arсhivеs of Ukraine, is, essentia||y, a rеp|y to the stаtеment made by Col.
Myko|a ome|iusik, Chief of the UPA heаdquarters operationa| division,
published in 1953 in the journal "Visti Kombatanta". He stated that, in his
.....the
opinion
future historian wi|| not find muсh materia| from underground
sourсes of that period, beсause the UPA headquаrters' whiсh Was very
mobi|e and moreover |aсked a seсure rear line administration, destroyed most
valuable mаterials suсh as reports, сirсu|ars, orders, etс. аfter their use, in
order to prevent their fa||iпg into enemy hаnds'' 1. We hope that this vo|ume
..Litopys
wi|| bе an important сoпtinuаtion of the work stаrted eаr|iеr by the
UPA'' in Canаda and wiIl prove usefuI not on|y to sсhoIars researсhing the
UPA and OUN aсtivities, but to all who have an interеst in the history of
Volyn and Polissia.
Тhe Ukrainian nationа| Iiberаtion movement in Vo|yn and Po|issia during
the Seсond World War has not yet been suffiсient|y studied. Тhe doсuments
t Litopys UPA, Toronto, 1989, vol.
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1,

p.

19.

and materia|s pub|ished in this vo|ume provide additioпаl information about
the сourse of events in that region' inс|uding thе origins and aсtivities of
сertain UPA formаtions, апd in partiсular' their headquartеrs, and rear |iпе
and supp|y admiпistrative struсtures. By way of information, a brief historiсaI
overview of the UPA and OUN aсtivity in this territory in 1943 is hereby
provided.

The аnteсedents to the estаb|ishment of an insurgent army by the
organization of Ukrainian NаtionаIists supporting аn lndependent State

(OUNSD) 2 should probab|y be sought in ear|ier miIitary асtivity by the OUN.
The period prior to the spring of 1943 should be viewed as a сonсeption
of a mi|itary organization, thе UPA, within the po|itiсa| formation, the oUN.
The aсtua| beginning or birth of the Ukrаinian |nsurgеnt Army as a separate
miIitary formation under the oUNsD leadership in Volyn and Po|issiа сamе
about oпly in еаr|y spring of 194з. A prefaсe to the rеsolutions of the oUN

Third Extraordinary General AssembIy, whiсh took plaсе in August 1943,
states that ..during its Тhird Conferenсe, in February 1943' the oUN
Leadership having assessed the enemy's internal strength, and the extеrnаl
po|itiсa| situаtion сame to thе view that сonditions in the Iапd had beсome

favourablе for mi|itary aсtion. Fo||owing this deсision, there appеared in Vo|yn
and Po|issia the first аrmed units of the Ukrаinian lnsurgent Army (UPA).

From that very momеnt, the Ukrainiаn militаry forсe took oпto its shoulders
the responsibi|ity for dеfending the Ukrainian popu|ation. ln addition to se|Ё
defense, the UPA almost immediate|y took on the task of formiпg the
сadres of the future Ukrаinian Peop|e,s Army.'' 3
..armed
units of Bаndera's OUN,'
ln spring 1943, there a|ready existеd
whiсh had outgrown the status of organizationa| сombаt сells aпd, fo|lowing
the mi|itаry and politiсal deсisions of the OUNSD Supreme Leаdership, began
to form struсtured mi|itary subunits. These inсluded the units сommanded
..Korobka'' 5
.,ostаp'' 4 (Serьii
.,Dubovyi'' (lvan
Lytvynсhuk),
by
Kaсhynskyi),

(Hryhorii Perehiniak), ..Iarema'' (Nykon Semeniuk), ..Kruk''

(|vаn

2

тhis пame was adopted Ьy the OUN organization |ed by Stepan Bandera during the Third
of thе oUN Supreme Leаdership in February 1943. At the oUN Тhird Еxtraordiпary
Assеmb|y in August 1943' tьe formеr nаmе was rеinstated.
з
oUN v svit|i postanov Ve|ykykh ZЬoriv, Koпfereпtsiy tа inshykh dokumeпtiv z borot'by
1929..|955. Bibliotekа ukrayins'koho pidpi|'пyka' 1955, no. 1' p. 97.
a
Here and hereаfter, аl| pseudoпyms and сode names are showп in quotatioп mаrks. The
orgапizаtioп iп Po|issiа iп Oсtober 1942 by OUN military seсtion head ostap o| аrmed groups
wаs reсognized as the bеgiпning of nеw forms ol the |iЬeratioп revo|utioпаry movеment . the
UPA' by the reso|ution of the Supreme Ukrаiпian Liberation Counсi| (UHVR) of May 30 аnd the
spесiаl order of UPA Supreme Commаnder Tarаs Chuprynkа (Romап Shukhevyсh) of oсtober
14, 1947. oсtober 14, 1942 wаs reсщnized аs the day of the foundiпg of the UPA.
э ln the publiсаtioп issued by the UPA po|itiсa| division (zahin), thе nеwspареr Do zbroцi
of Ju|y 1943' the аrmed unit сommanded by Korobka is сalled the first UPA сompany.
сonferenсe
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..Dorosh'' (Petro
..ostryin (laros|av
K|ymyshyп),..Arkas'' (oleksii Brys),
Zhdan),
Kukharсhuk) and others.
During the Germаn oссuрtion of Ukraine duriпg Wor|d War Two, Volyn
..Reiсhskommissаriat
and Po|issiа formed the north-wеstern part of the Nazis'
Ukrаine.'' As щrt of the oUNsD orgаnization's territoria| division of Ukrаineo

this territory wаs given the name North.Western Ukrainiаn Lands (PZUZ) 6.
ln terms of its geographiсa| |oсаtion аnd natura| |andsсape, this region wаs
сonduсivе to the introduсtion of partisan aсtivity.
ln the spring of 1943, PZUZ territory was the site of underground
aсtivity by the oUNsD krai |eаdеrship, whiсh сoпsisted of the сhief,
.,okhrim'' (Dmytro
.,Ha|yna'' (|akiv
Kliaсhkivskyi), the po|itiсаl seсtion head,

..Bezridnyi', (Vasy|
Busel), and the Seсurity Serviсе (SB) sесtion head
Makad.
operating within the Ieadership's military sесtionwas a krai miIitary
headquarters, whiсh had been estab|ished in 1942, |ed by the mi|itary seсtion

heаd, Lt.

..Som'', .,Sonar,'' (Vаsy|
lvakhiv)

7.

Part of PZUZ |erritory was the site of opеrations of the oUNsD

undеrground organizational network, whiсh wаs subjeсt to the krai |eadership

аnd was divided into |ower leve|s tied to administrative-geographiсa| units:
ob|аst, okruha (povit), nаdraion, rаion, pidrаion, kushсh. The smallest
underground сe|t wаs the oUNSD stanytsia 8, сomposed of anywhere from
a few to a few dozen organization members and саndidates and members
of the oUN womеn,s and youth seсtions. Genera||y, a stanytsia,s aсtivities
сovered a sing|e vi||age in rura| аreаs or a single institution in urban сentres.
At аl| |eve|s of the network, underground асtivity was direсted by |oсaI
oUNsD |eaderships. ln аddition to the сhiefs, the leaderships сonsisted of
thе fo||owing seсtions: soсia|-propaganda, organizationa|, seсurity sеrviсe,
military, women's, youth, сommuniсаtion and eсonomiс management. The
seсtions, whiсh wеre headed by sесtions heads from |oсаl leadеrships, had
their stаffs: the subseсtions. When |oсa| organizations were first estab|ished,
members of the |eadership frequently hеaded sevеral sесtions simultaneously
to bаlапсe the shortage ofpersoпnel. ln ear|y 1943 on PZUZ territory, the

oUNsD membership numbеred severa| thousand. With |аtеr developments,
the membership, and espeсia||y the numbers of sympathizers, sigпifiсant|y
inсreased.
5 |п
аdditioп

to the Vo|yn and Rivпe ob|asts, PZUZ а|so iпс|uded the southern rаions of
the Bеrestia aпd Po|issiа ob|аsts of Be|аrus. lп 1943' tьe Zhytomyr аnd westеrn part of the
Kiev ob|asts were а|so аdded.
? on l4ay 13, 1943, iп а skirmish with а
German army suЬunit near the vi|lage of Chernysh,
Ko|ky rаioп, Volyп oЬIаst, Lt.

..Soп.. (..Sonаr',
Vasy| |vаkhiv) was ki|lеd, proЬab|y together with
Lt. Yu|iyаn Kovа|skyi (.,Hаrpun') aпd lst Lt. Semеn

other membеrs of his hеаdquartеrs
Sniаdetskyi (..Sirko').

-

l Depending oп the пumЬer of members in the post, there сou|d be
nuс|eus /oseredo*.] eaсh one сonsistiпg of 3.5 members.
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a

smа||er unit, thе

The events of Wor|d War l| had a tangib|e effeсt on the eсonomiс,
soсioр|itiсa| and mi|itary situation in Volyn and Po|issia. Nаzi German defeats
at the fronts led to inсreases in food requisitions аnd the forсed evaсuation
of young щople to work in thе Reiсh. Еven passive resistanсе by the |oсal
popu|ation,сoup|ed with underground, and in some сases partisan aсtivity by
the Soviet, Po|ish aпd Ukrainiаn indeрndenсe movements, brought on brutal
reprisals from the oссupying administrаtion, With the partiсiрtion of the loса|

Ukrаiniаn auxiliary po|iсe 9. ln time, the members of the auxi|iary poliсe begаn
to rеfuse to take part in punitive aсtions agаinst the сivilian Ukrainian
popu|ation, whiсh immediаtely resulted in repressions аgainst them.
Тhe miIitary.po|itiсal situation on PZUZ territory was sharpened
..movе
сonsiderably by the
into the forest'' initiatеd by the oUNSD in MаrсhApri| 1943 in response to Germaп repressions against the Ukrainian auхi|iary

po|iсe and |atеr re|ated еvents. The number of po|iсe members who
abandoned the German sеrviсe was four to five thousand. Many of the
runaways eventual|y joined to the newly-estаblishеd OUNSD insurgent аrmy.
Aссording to UPA staff offiсеr Co|. M. omeliusik, ..They formed the bаsiс
сadres possessing some training for the development of |arger UPA units"i0.
Тhe German oссupational administration responded to the depаrture of
Ukrainian poliсe members by reсruiting Poles for poIiсe serviсe and
immediate|y began to use them for brutal paсifiсation of Ukrainian villages.
Тhis сontributed great|y to the subsequent PoIish-Ukrаiniаn,сonf|iсt.
After the ..move into the forest'', oUNsD pаrtisan mi|itary struсtures
began to be organized on a |arge sсaIe oп the basis of the branсhed
underground organizаtioпaI network. ln various plaсes in VoIyn and Po|issia,
сombаt сells, bands, groups' сompanies and divisions were established. This
proсess demаnded a|| of the organizаtion,s strength and energy. Forest
сamps begаn to be Ьui|t аnd equipped, аnd eсonomiс and supp|y struсtures
were being estab|ishеd. Rea| miIitary training wаs also initiated.
ln ApriI-May, 1943, fo|lowiпg the adoption of the name Ukrainiaп
|nsurgent Army, the oUNsD armed units bеgan using this nаme offiсial|y.
Using the PZUZ krai military staff as an example, the UPA Supreme
Command was formеd. on the basis of military stаffs working With ob|аst
and regiona| oUNsD |eadеrships, territoria| UPA headquarters Were formed.
The UPA mi|itary сourt was established. ln May, 1943, the signature under
the text of the proс|аmаtion entit|ed ..Ukrаiniаns!'' indiсates the forma|
po|itiсa| separation of the UPA Supreme Commаnd from the OUNSD krai
leаdership on PZUZ territory. Тhe proс|аmаtion stаtes, first of a||, that .,The
Ukrainiап peop|e are sending into batt|e for a Ukrainian lndependent United
9
|n the prеsent сoпtext, this name is used аs а geпerа| term for all thе mi|itаry po|iсe
subunits of whiсh most ol the membеrs were Ukrаiпiапs.
o Litopys UPA, Toroпto, 1989, vol. 1, p.26'
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State

- the

Ukrаiniап Insurgent Army (UPA)."

lt

a|so takes

an

unсompromising position towards other Ukrainian independenсe movements.

As we study

the aсtivity

of the Ukrаinian lnsurgent Army on PZUZ

t^'ritorУ аnd other regions of Ukraine, the question arises whethеr it was
partisan or insurgent in nature. Aссording to сеrtain approaсhes 11 of thе
OUN and UPA leadership toward the method of armed struggle, "Partisan
strugg|e by a subjugаtеd peop|e is genera||y an initia| stage or part of the
.great
Wаr,, the popu|ar insurgenсe, when that armedpeople сreates а regular
armу." 12 Aссording to another approaсh, partisan aсtivity mаy deve|op as
рaгt of аn established аrmy iп the enemy's rear lines, or as the aсtivity of

insurgents "on their native soil." "Partisans must have behind them the

popu|ation or the army.'' 13 From this we сan сonсIude that the асtivity of
thе UPA army should probablу be сonsidered insurgent, or, in other words,

a сertain stage and speсifiс form of partisan aсtion, sinсe it was |imited
to Ukrainian ethniс territory' was supported by the indigenous popu|atioп
rather thаn a rеgu|ar army and Wаs аttempting to transform itself iпto a
regu|ar struсture.

As of Mаy 1943, we hear of aсtions Ьy the first insurgent formations,
whiсh were relative|y large, numbering more than fivе hundred men. These
..First
..Dubovyiu (Ivan
inсluded the
Lytvynсhuk),
UPA group'' сommanded by
..ozero''
..Rudyi'' (lurii
the
Ukrainian lnsurgеnt Group сommanded by
..lurii
..Kotlovyna''
Ste|mashсhuk) аnd the
division (zahin) сommаnded Ьy
Rubashenko'' (Stepan Kovаl). Тhey were a|| aсtive in Polissia, in the Kostopil,
Kovel and Kolky regions respeсtivе|y. SmalIer formations were

a|so
,.Siсh''

established in Vo|yn. |n the Vo|odymyr-Volynskyi - Horokhiv region, the
..Sosenko'' (Porfyrii
Antoniuk).
division (zahin) was formed, сommanded by
ln thе southern Rivne oЬ|ast аnd in the Kremianets, region divisions were
..Chernyk'' (Dmytro
.,Chornomorets'''
established сommanded by
Kаzvan),
..Kruk',
(|evhen Basiuk),
(|van Klymyshyn) and other сommanders. Тhe above
new formations beсame the bаsеs of the UPA grouPs аnd reаr |ine militаry

regions (Vo) orgапizеd in the sесond half of the summеr.

From the time of their establishment, the UPA armed units began aсtive
military operations. They сarriеd out аttасks on supp|y, transportation,
administrativе and military сеntrеs of the oссupationa| administration. For
brief periods, they сontro||ed entire towns (mаin|y Po|issiа raion сentres):
Vo|odymyrets, Stepan, Vysotsk, Dubrovytsiа, Liudvypi|, Derazhne, olyka,
Тsuman and Horokhiv. Тhe town

of Ko|ky, freеd from German admiпistrаtion

11

The approасhes of the OUN аnd UPA |eadership to the methods of аrmed strugg|е are
ref|eсted in the iпstruсtions: Pаrtyzankа. Shсho ye pаrtyzапkа? (DARO, Co||. 30, Dеsс. 2, Fi|е 39, Fo|ios 11.16); Partyzаnkа (istoriyа, nazva, s|ovo). (DARO, Co|l. 30, Desс. 2, Fi|e 39, Folios
8-10).

12
13

DARo, Сo||. 30, Desс. 2, Fi|e 39, Fo|io

DARo' Col|. 30, Desс. 2, File 39, FoIio
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by the "Kot|ovyna" division (zahin), remаined under UPA and rear |iпe сoпtrol
until November 1943. |n one ambush, сarried out oп May 2, 1943, a|ong the
..Kubik'' (Тykhin
Kove|-Berestia road by а unit of the сompany сommanded by
Zinсhuk), thе German SA (Sturmabtеi|ung) 14 сhief, Gen. Viktor Lutze, was
ki||ed. During the spring, there was a marked inсrease in the number of
skirmishеs with Soviet and Polish partisan formаtions.
The organization of the OUNSD armed units was сonduсted bymi|itary
seсtion heads, Iеaders at different |evels of the territoria| network аnd former
сommanders of the Ukrainian аuxi|iary po|iсe. However, the shortage of
offiсеrs meaпt that UNR аrmy and Red Army offiсers living in Vo|yn and
Polissia had to be brought in, even if some of the latter were not of
Ukrainian origin. To enаb|e the UPA to trаin its own military сadres, nonсommissioned offiсers' sсhoo|s were organized within most UPA groups and
divisions in the spring of 1943. On April 27, training began within the new
"First UPA Group". On May 30, the "Chief Otaman Symon Petliura" 15 non..Siсh''
сommissioned offiсers' sсhoo| began to oрrate alongside the
division
(zahin) in the Vo|odymyr-Vo|ynskyi region. After the сomp|etion of severаl
weeks of training, the insurgеnt аrmy obtained its first non-сommissioned
offiсers. Тhese personпel wеre immediate|y аssigned to асtive аnd newlyestablishеd uпits to serve as militаry instruсtors (trainers) or subunit
сommanders.

|n thе summer of 1943, inсreasing|y |arge areas of Vo|yn and Po|issia
Were сoverеd by OUNSD аnd UPA mi|itary aпd administrаtive асtivity. The
German administratioп had wаlled itself off in сities and towns and сontro||ed
the rural areаs only by day, with the he|p of |arge units of mi|itary po|iсe
and the PoIish auxiIiary poliсe16. However, in addition to German opposition,
the еxpansion of UPA and OUNSD aсtivity, espeсially in Po|issia, was a|so
b|oсkеd by |arge Soviet and smalIer Po|ish partisan formations whiсh were
hosti|e to the idea of an indeрndent Ukraine. Тhe Soviet formations inс|uded
the Rivne partisan formation (сommander Vo|odymyr Bеhma), the Chernihiv
formation (сommander o|eksii Fedorov), the Sumy formаtion (сommandеr
Sydir Kovpak) and the Zhytomyr formation (сommander o|еksandr Sаburov).
The Po|ish formаtioпs сonsisted of Armija Krаjowа (AK) subunits аnd also
other units, whiсh had joiпed the Soviet pаrtisan formations. As a resu|t,
the UPA beсаmе invo|ved in an ехhausting strugglе on three fronts, against
German, Soviet and Polish forсes.
With respeсt to the UPA,s сonf|iсt with the PoIes, it shou|d be пoted
that the oUN was determined to drive the Po|es (mаny of whom were inter11

|п German, assau|t units.
..Svit|апа'.
|n Ju|y 1943, it was аssigпed the сode nаme
|6 |п the present
сontext, this nаme is used as а genеra| term for all the mi|itаry poliсe
subunits of whiсh most of the members werе Po|es.
15
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War sett|ers or сo|onizers) trom the territory

of

insurgent operations. For

their part, the Polish government-in.exi|e, the AK, whiсh was the lega|
suссessor of the Polish Army and subjeсt to the govеrnment-in-exile, and
(]ther organizations were equal|y determined to maintаin сontro| over
territories whiсh previously hаd bеen part of the PoIish state. With the help
of the Catho|iс Churсh, they aсtive|y invoIved most of the Po|ish population

in their сause. Тhe Ukrainian-Polish сonfIiсt was also aсtive|y eпсouraged by
Germаn and Soviet offiсia|s. Thе hostages in this сonfliсt werе frеquently
the Ukrainian and Po|ish populations. UnfortunateIy, the war аroused in both
l'Jkrainians and Po|еs age-old hostilities and desirеs for revеnge and led the
two пeighbouring peop|es to attempt to annihi|ate еасh other.
|n addition to сonstаnt miпor skirmishes with German poIiсe subunits,
the larger mi|itаry aсtioпs сonduсted by the UPA during the summer of 1943,
whiсh are known to us todаy, inсlude the fo||owiпg:
- the raid, of sеverа| months duration, сonduсted by units сommаnded
..Vereshсhaka'' (Fedir

by

Vorobets) in the Zhytomyr and Kiev oЬIasts and

severa| сombat aсtions against Soviet partisaп and Geгman po|iсe subunits

iп thе same rеgions;

,'ozero,,
divisioп (zahin) аgainst
the Ju|y offensivе by units of the
bаses of the Chernihiv Soviеt partisans in the Manevyсhi, Liubeshiv and
Ratne rаions;
- in the seсond ha|f of Ju|y, severa| major bаtt|es between uпits of the
',ozero,, divisioп (zahin) and Soviet partisan subuпits in the Holoviany and

-

Verba raions;

- the aсtion of July 17-19 by the First UPA Group against Polish
сoIonies in whiсh Armija Krajowа and Red pаrtisan units were stаtioned;
- the destruсtioп of the Soviet partisаn сamp сommanded by Antin
odukh in the Shumsk region by Еnei's group's Dubno and Kremianets
battа|ions (kureni)

-

on

Ju|у 24-25

the seizure of the Polissia raion сentre, Kamin.Kashyrskyi, during the
night of August 19-20 by "Ozero" division (zahin) subunits;
- the raid аnd skirmishes with Soviet partisans in August in the Sаrny
and Pinsk regions by units of "Commander Borysten's (Dmytro Korinets)
сombat group',.
The UPA's and |oсal village сomЬat сe|ls' skirmishes with German рliсe
subunits reaсhеd their greatest inteпsity duriпg the Germаns, seizure of the
new harvest from the popu|ation. Germаn po|iсe troops, сommanded by Gen.
Е. von dem Baсh-Za|ewski, сonduсted widе-sсa|e mi|itаry aсtions agаinst the
UPA in Vo|yn in August 1943. Both sides experienсed heavy |osses and there
Were many сasua|ties among the сiviIian popu|ation. Some UPA units, in
partiсu|ar ..Enei,s'' group' were ob|iged, temporаrily, to leave their Ьase
territory in southern Volyn and сonduсt raids into other areаs. Some units
of the "l. Bohun" - "Siсh" division (zahin) Were temporarily dissolved.
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ln Ju|y 1943, in agreemeпt with thе oUNsD leadership reso|utions, UPA
suЬunits disarmed the units of theoUN |ed by Col. Andrii Мe|nyk, whiсh were

aсtive in the Kremianеts and Vo|odymyr-Vo|ynskyi regioпs. ln August.
September 1943, units of the Ukrаinian Peop|e's Revo|utionary Army (UNRA)I7
сommanded by Таras Bulba-Borovets were also disarmеd. Most of the
soldiers from the disarmed formations joined UPA units.
In the sесond ha|f of the summer, insurgent aсtivity сontinued to
intensify. This wаs the end,of the peгiod of UPA orgaпization, whiсh Iаsted
from eаr|y spring to late summer 1943. As the UPA grew, it estabtished
permaпent organized forms - сompanies (sotni), battalions (kureni), divisions
(zahony), groups (hrupy). Тhе UPA now eпtered a new phase of aсtivity, that

of state сreаtion. This was somewhat analogous to the mi|itаry-administrative
aсtivity of the Zaporozhzhian Army during Ukrаine's nationa| liberаtion
struggle of the midl7th сentury (regimental administrаtive struсture, etс.).
At the end of the summer on PZUZ territory, oUNsD and UPA асtivity,
hаving partia||y |ost its underground flavour, switсhed to

a military

mode,

with estab|ishmeпt of а front and a rear |ine. The front was UPA асtivity
and the rеаr |ine, oUNsD mi|itаry-administrative aсtivity. on PZUZ territory,
the front and rear lines were direсted by а miIitагy authority - the UPA
..K|ym

Savur',
Supreme Command headed by UPA Supreme Commаnder
(Dmytro Kliaсhkivskyi). other members of the UPA Supreme Command were
..Honсharenko''
the headquarters сhiеf _ the mi|itаry сhief of staff, Co|.
(Leonid Stupnytskyi, who was a|so the mi|itаry affairs deputy), the direсtor
of the po|itiсa| division - the po|itiсa| сhief of staff, ..Roman Halyna'' (|akiv
..Pav|eпko'' (Rostys|av
Buse|), аnd the rear |ine сommander,
Vo|oshyn, who
was the administrаtiveюrganizational dеputy). Thе military headquarters сame
underthe аuthority of thе UPA сhief of staff. Тhe hеadquarters сonsisted
of the folIowing divisions: orgаnizаtionа|-operational, inte||igenсe, сommuniсation, supply, training, hea|th аnd others. Under the authority of thе
dirесtor of the politiсal division (zahin), namely thе po|itiсa| сhief of staff,
in аddition to the division (zаhin) itse|f, сame the po|itiсаl-eduсаtional units
of UPA groups and indireсt|y (a|ong pгofessiona| Iines) the rear line soсia|politiсa| seсtions. Тhe authority of the rеar line сommander сoverеd thе
foIlowing seсtions: organizationa|-mobiIization, soсial-poIitiсal, the sесurity
serviсe, eсonomiс management, сommuniсations, the Ukrainian Red Cross and

the newIy-еstablishеd сiviIiаn administrаtion.
Тhе entire PZUZ territory (Genera| Okruha

-

G0) was divided into four

operаtional-territoria| seсtors, name|y, the miIitary regions (Viiskovi Okruhy
Vo), in whiсh speсifiс UPA groups werе basеd, headеd by opеrationa|-tеrritoria|

l'

|п Ju|y

Army (UNRA).

.l943,

-

ttre Po|iska Siсh UPA was rеnamed thе Ukrainiaп People,s Revo|utioпаry

xLt

сommаnds. Тhe mi|itary regions (Vo) were divided into sma||er seсtors - miIitаry
nadraions (VN), military raioпs (VR), military pidrаions (VP), kushсhi and stanytsi.
Тhese military.administrаtive institutions, estabIished on the bаsis of the previous

oUN orgаnizаtionаI network, beсame the basis of the UPA reаr

line.

Following is what is known about the |аrger mi|itary-аdministrative units
of the UPA reаr |ine on PZUZ territory in the fаl|-winter of 1943:
..Zаhrava,'
The
UPA V0 (group), No. ..01'', сovered the northern ha|f
of the Rivne oblast аnd southern raions of the Po|issia ob|аst of Be|аrus.
The region inс|uded the fo|lowing military nadrаions: Kostopi| -..Dolyna'',

..Lisovа
Sаrny Pisnia,, Stolyn _ ..Ha|o'', Pinsk - ..Boloto''.
..Bohun''
The
UPA vo (group) 18, No. ..02'', сovered the southern half
of the Rivne ob|аst and the Kremianets region. Тhe mi|itary nadraions were:

Korets

-

"2/2",..Kolino'' ; Rivne

-

"3/3,,,,Оzero,,; Zdo|buniv

-

"4/4",

"Luh"; Dubno - "6/6", "Dub"; Kremianets - "7/7',
..03'''
The Тuriv UPA v0 (group), No.
inсluded the Vo|yn oЬ|ast and the
southern raions of the Berestia oblast of Be|arus. Тhe military nadraionslg
were: Lutsk - "Khortytsia," Volodymyr-Volynskyi - "Step", Kovel - "Kodak",
Berestia.

..04'',
сovered the Zhytomyr
UPA Vo (group) 20, No.
oblast and the westerп raions of the Kiev obIast. Тhe militаry nadrаions

The

..Tiutiunnyk,,

were: Zhytomyr, Berdyсhiv, Andrushiv, Novohrad-Vo|ynskyi, Ovruсh, Fаstiv
and others.
|n the opеrationa|-territoriаl сommands, the UPA mi|itary region and
grouP Was |ed by the group сommander. The group headquarters, headed
by thе сhief, and the rear line administration, headed by the rear |inе
сommaпder fe|| under his authority. The duties of the group's сhiеf of staff
inс|uded organizing the troops' dаi|y |ife and асtivities, dеveIoping p|ans for
mi|itаry operations and taking prасtiсa| measures for thеir exeсution. As pаrt
headquarters was the politiсal division (zahin) headquarters,

of the group

of staff). His funсtions
inсluded propaganda work and politiсa| eduсation of the groupunit personne|.
The rear line сommander dirесted alI the organizаtional work of the OUN
underground, the estab|ishment, regu|ation and сontrol of the work of the
heаded by the po|itiсal instruсtor (politiсal сhief

сiviIian administration, mobiIization into the UPA, materiе| and suppIy
struсtures, the Ukrainiaп Red Cross аnd other aсtivities on the territory of
18

For а сertaiп time, in iпtеmа| organizational doсuments the group (Vo) was

pseudonym

of its сommaпфr

Еnei.

са||ed

by

thе

19
Probab|y bесausе of the progressive reformation ot lhe uпderground аnd organizаtion
of mi|itаry and сivi|ian аdministratioпs, in the mi|itarу nаdraioпs to whiф the former oUN гegioпs
were subjeсt, the oUN паdrаions сontiпued to operаte.
20
lп propagandа mаteriа|s it wаs са||ed UPA.Еаst.
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thе mi|itary region. The politiса| seсtion head (р|itiсal сhief of staff) direсted
po|itiсa| work in the аdministrative territory of the mi|itary region.
The ear|iest сommanders and reаr line сommаnders knowп to us today
were:
,,Zahrava,,

- сommander
.,lurko'' (|urii
|ine сommander
Rybak).
Group (Vo)

..Bohun'' group (Vo)

-

сommander

..Dubovyi'' (|van
Lytvynсhuk), reаr

,.Еnei'' (Petro
0|iinyk), rеar |ine

.,Ptаshka'' (SyIvestr
сommander
Zatovkaniuk).
..Тuriv''
group (Vo) - сommander ..o|eh'' 21 (Мyko|a Kovtoniuk-|akymсhuk),
rear line сommаnder ..Iаros|аv Karme|iuk', 22.
.,Tiutiunnyk''
group (Vo) - сommander ..Vereshсhakа'' (Fedir VoroЬets).
..Тiutiunnyk''

With the exсeption of the

Vo, the

operationa|-territoriа|

сommands of the UPA groups (Vo) had most of the populated сentres in
Vo|yn and Polissia under their po|itiса| inf|uenсe and miIitary-аdministrative
aсtivity. However, the UPA units and |oсa| formations (сombаt сe||s, vi|lage

se|f-dеfenсe units) under their сontro|, whiсh in some сases were muсh
weаker (in numbers, ammunition) than thеir opponents, were unab|е to
guarаntee the seсurity of the reаr |ines. |n the seсond ha|f of 1943, suсh
seсurity existed only temporari|y аnd main|y in forested areas: (Kremiаnets
region (Antonovyсhi repub|iс), Korets region (northern part), Vo|odymyrVo|ynskyi region (..Siсh''), Kovel region (Sku|yn forest), Ko|ky region (Kolky
repub|iс) аnd Stepan-Derazhne region). For this reаson' the operationa|territoria| сommands, in partiсu|ar UPA headquarters, Were mobi|e, frequent|y
deсentra|ized and to some extent underground. Тhe group сommands were
сonсentrated (quаrtered) main|y in farmsteаds and villages of the abovemeпtioned аrеаs.

Po|itiсal-propаganda work on territories сovered by insurgent аnd

underground aсtivity was сonduсted with the he|p of periodiсa| and nonperiodiсa| publiсations produсed in undеrground printing shops of the krаi
|eadership and military regions (V0). The pub|iсation of po|itiсal-propaganda
litеrature was direсted by the rеar |inе soсial-politiсаl сentre heads, with
pаrtiсipation from UPA po|itiсa| instruсtors. For the produсtion of seriаI
publiсations, propaganda сentres were еstabIishеd (the UPA Ukrainian
PressServiсe [UPS]) and organizatioпa|ly |inked to underground printing shops
(teсhniсal units).

UPA mi|itаry Press on PZUZ territory in 1943 сonsisted of sevеral
periodiс pub|iсations: the UPA Suprеme Command journal ..Do zЬroyi''
(printеd in the ..Zahrava,' V0), the humorous journal ..Ukrainskyi Perets''
2! From mid.September 1943,

the Turiv group was сommапded by ..Rudyi" (Yiuriy

SteImashсhuk).
22

As of

Novembeг 1943 (assumed date), the Turiv mi|itary regioп reаr |iпe сommаnder

was ..Kry|асh" (Pаnas Mаtviyсhuk).
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(Zdo|buniv military nadraion in the .,Bohun'' Vo), the nеwspaрr .Nash front''

(Kovel military nadraion in the "Turiv" VO), the newspaper "lnformator"
(Vo|odymyьVo|ynskyi military nadraion in thе ..Turiv" v0).
The dominant idea in the UPA press Was the асhievеment of the
Ukrainiаn |пdepeпdent United State by means of strugg|e against the
..imperia|istiс
regimes'' of Nazi Germany and the Soviet Uпion. |n аddition
to po|itiса|-propaganda matеria|s, whiсh expressed this idea based on the

history of the Ukrаinian peop|е's nаtionа| |iberation strugg|e, the UPA press
a|so pub|ished teсhniсal miIitary and politiсa| iпformation and poetiс аnd
humorous materiа|s.
The eсonomiс management seсtion аssumed a great deal of imрrtanсe
among UPA rear |ine асtivitiеs. Supporting а staff estimаted аt morе than
10'000 peop|es required a powerfuI purсhase and suppIy apparatus.
Autonomous eсonomiс manаgement struсtures were сreated in all exсept the
..Tiutiunnyk''
..Zahrava''

and
Vo. The lаtter re|ied on the sеrviсes of the
mi|itary regions beсause of the laсk of deve|opmeпt of an UPA rear
|ine eсonomiс management apparatus in the Zhytomyr аnd Kiev ob|asts.
Тhe leadership of the abovе UPA groups was аlmost identiсal in
сomposition to the UPA Suprеme Command. The differenсе between the
..Bohun''

UPA Supreme Commаnd and the group lеadership |ay in the faсt that the
UPA Supreme Command, being limited in size (a few dozen men), played
the ro|e of a partisan сеntre on PZUZ territory. lt provided professiona|
.,partisаn
aсtivity',' gave aсtions genera| direсtion
assistanсe in organizing
аnd planned the more important mi|itary operations. The UPA rear |ine
|eadership p|аyеd а simi|ar role. |n partiсular, in thе area of mаterie| and
supply, the eсonomiс managеment division of the UPA Suprеme Commaпd
сo-ordinаted UPA and reаr |ine needs, determined and devеloped the
eсonomiс potentiа| of the mi|itary regions and organized exсhange and trade
among them. Thus, the opеrational-territoria| сommand of the groups and
Vos shou|dered а|most the eпtire burden of the military, administrative and
eсonomiс management aсtivity of the UPA аnd rear |ine in Volyn aпd
PoIissiа.

Тhe UPA groups operating in the VOs werе orgаnized into сompаnies
(sotni), batta|ions (kureni) and divisions (zahony). The сompany 23, whiсh had
about 100 _ 150 men, wаs the smallest military operаtiona| unit. Two or three
,.Тuriv''
сompanies joinеd together to form a bаtta|ion or division. |n the

group' divisions wеre signifiсantly lаrger аnd were сomposed ot 2-3
battaIions. Compаniеs, battalioпs аnd divisions Were аttaсhed territoria||y to

their pIaсe of estab|ishment or Ьasе. An exсeption to this was

-

the

23
A сompaпy wаs divided into smа||er militаry taсtiса| units squаdrons aпd plаtoons.
Three squadrons made up а p|аtooп; three plаtooпs аnd a mortаr or hеavy mасhiпe gun squаdron
maoe UP а сompапy.
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,,Tiutiunnyk,'

group' whiсh was сomposed largely of units trаnsferred from
..Zаhravа''
..Bohun''
other groups and had bases in the
and
military regions.
The fo||owing is known аbout the struсture and сommаnd staff of the
UPA groups and their subunits on PZUZ territory iп eаr|y autumn:
Group no. ..01'', 'Zahrava,' - mi|itary сhief of staff Lt. ,.Slavuta''.
..ostapn, politiсal
''Makаrenko'' 2a (]',tyko|a Levytskyi), politiсal сhief of staff
,,Zуmnуi', (Stepan
offiсer
Kostetskyi). Тhe group's divisions (zahony) were:
..Bohun''
..larema'' (Nykon
division -,сommander
Semenuik);
..ostap',
..Shаvula,, (Adam
division - сommander
Rudyk);
..Ko|odzinskyi''
.,Lаidаka'' (Мykyta
divisioп - сommander
Skubа);
..KonovaIets''
,.Kora'' (Мakar
division - сommaпder
Me|nyk);

,.Khmelnytskyi''

division (zahin)

-

сommander

..Borovyi'' (Vasy|

Brylevskyi);,
.,Doroshenko''
..Voronyi'' (Vasy|
division
сommander
Levkovyсh);
..02,', ..Bohun',
..Chernyk'' (Dmytro
mi|itаry сhief of staff
Group no.
Kazvаn), politiсa| offiсer "Nestor''. The group's battа|ions (kureni)2s wеre:
Dubno сommaпder "lurko', (|urii Chuikovskyi); Kremianets - сommandеr

-

-

-

"Kruk'' (lvan K|ymyshyп). Most of the group,s units operаted as individual

..Nеhus"

сompanies 26 |еd by сommanders:..Maks'' (Маksym Skorupskyi),
(Serhii oteskiv), ..SabIiuk'' (ostap Kaсhan), ..Hordienko'' (Dmytro Khandii),
..ore|'', ..TopoIia'' аnd
others.
..K|ym'' (Мykolа
..03'', ..Turiv'' _
Bedryk),
mi|itary сhief of staff
Group no.
..Khmuryi.i'
politiсa| offiсer
The group's divisions (zаhony) were:
,.lurii
..01'', ..Kotlovyna''
Rubashenko'' (Stepаn KovaI),
no.
сommander
- ..lar'',
..Khoma'';
politiса|
mi|itаry сhief of staff сapt.
offiсer
.,Rudyi', (|urii
..02'',
''ozero''
no.
mi|itary

- 27сommander

сhief of staff ,.Vovсhak''

Ste|mashсhuk),

(o|eksii Shum)' po|itiсa| offiсer

..Тur',;

..03'',
..Livar'',
"I. Bohuп''-''Siсh'' - сommаnder
mi|itary сhief of staff
no.
..Brova''.
.,K|ishсh'' (Porphyrii
politiсa|
Antoniuk),
offiсer
..Oсheretenko''
..04',, ..Tiutiunnyk,'
mi|itary сhief of stаff
Group no.

-

(Pеtro Hudzovatyi), poIitiсa| сhief
Stepanenko). A
to this group 28.

of staff .,orel'',..Bystryi''

(Petro

fеw сompаniеs from other groups were tеmporariIy assigned

2a
As of mid.Sеptember 1943, ..Borysten' (Dmytro Koriпets) аssumed the duties of сhief
of stаff of the .,Zahrаvа'group'

25
|n November 1943 begап the orgаnizаtion of the Zdo|buniv bаttа|ion сommаnded by..Yarbеi'
(Myko|а svystun, ..Yаsеn").
26
тo саrry out spесifiс аssigпments аnd raids, iпdividua| сomрпies ot the ..Bohuп" gгoup
temporаri|y joiпed togethеr to form battа|ions.
2' Took сomm"nd of the "ozero" divisioп (zahiп) аs of mid-Sеptembеr 1943 (assumеd dаte).

,,Leoпid

2E

Yavorenko' (Myko|а Pаv|ovyсh) beсame the mi|itary сhiet of stаff.
..Lev,'

(|vaп Len), transterred from the
For examp|e, the сompaпy сommanded by
group, raided in the Zhytomyr oblast iп August.Oсtober 1943.

..Turiv,'
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As of August 15, 1943, the UPA Supreme Command, having proсlаimed
itself "the supreme and sole sovereign authority" on the territories of Ukraine
Iiberated by the insurgeпt army from Soviet and Gеrman oссupiers and Polish
сolonists, iпtroduсed private owпership of land by Ukrainian peasants. In
order to divide up the land and distribute it to peasants, land сommissions
wеre eleсted. Тhe distribution of аvаilаb|e |аnd for private ownership began
in September2g. As of September 1, by meаns of а separatе dirесtive, a
government was established on the territories under UPA сontro| to regu|аte
сommunity |ife. Тhis government wаs made up of bodies e|eсtеd from the
vi||age to the ob|ast - сounсi|s and manаgement boаrds.
Within insurgent-сontro|Ied territories, universа| еduсаtion was introduсed
for sсhoo| age сhi|drеn and sсhools were supposed to open by September
30, 1943. Тo defend thе сivi|ian popu|ation against attaсk and p|under, the
UPA Supremе Command ordeгed the organization of vil|age se|f-defenсe

units

and direсted their еstablishment. For this purposе' al| young peop|e e|igib|e
for mi|itаry sеrviсe were given military and other training.
The merging of insurgent units into a single military body represented
a systematiс proсеss of the сreation of an army. For this purpose, order
no. 8, dated August 2l,1943, introduсed UPA mi|itary ranks and spесified
.,kozaks''.
that, in keeping with tradition, a|| so|diers were to be сa||еd
ln September 1943, the UPA introduсed a fieId military po|iсe (VPZh)
to rep|асe the various рliсe subunits within a|| groups and divisions. Тo deaI
with сrimina| сases, р|iсe posts were estab|ishеd in the reаr |ines. Тo сo||eсt
аnd produсе maps' a сartography uпit wаs estab|ished within every group.

In ear|y autumn 1943, sepаrate сavа|ry units (squads, p|atoons,

сompanies) were orgaпized within UPA subunits. For examp|e, in Enеi's group
(..Bohun',) a сava|ry сompany began to be orgaпized in Septеmber under the

of Co|. Danko (o|eksandr Danуlenko). UPA efforts a|so foсused
on organizing radio сommuniсаtion, whiсh was used for liaison with units
in Po|issia. For propaganda, mеmoiristiс, artistiс and arсhivaI tasks, the UPA
Ukrainian Press Serviсe was organized.
With the growth of the UPA, a strong need arose for interпа| trаining
of offiсer сadres. For this purpose, forma| offiсers' sсhools were organized
during the summer and аutumn of 1943. ln Ju|y, аs part of а training
..Druzhynпyky''
сompany |ed by Lt. Horyn (Lev Krysko), the
offiсers, (yunaki)
sсhooI was estabIished. During its entire |ife, the sсhoo| operаted at the UPA
Supremе Command headquartеrs, Where it also aсled as an interna| defenсe
сirсle. Тhe extеrna| dеfenсe сirс|e was formed in turn by divisions (zаhony)
сommand

of the..Zahrava,' group. Еxсept during times of German aсtions, thе sсhool
and its staff were quartered in forest homesteads in the Stepаn rаion. Staff
29
on the bаsis of doсUments found iп the Rivne ob|аst state Arсhivе (DARO), we сan
say with сertаinty thаt sеvera| thousаnd peesant fаmiIies in the Rivлe ob|аst were given |аnd.
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offiсers and instruсtors taught vаrious disсiplines in the sсhool. onсe the
four-month training сourse and examinations were сompleted, in Deсember
1943, the work of the sсhool was finished.
..Lisovi
|n addition to this first sсhool, a seсond offiсеrs, (yunaki) sсhool,
..Pol'' (Fedir
сhorty'', was organized in oсtober, under the direсtion of Lt.
Po|iovyi). After de|ivering an abbreviated сourse of training and ear|y exams'
the sсhoo| ended its work in January 1944. Тhe sсhoo|'s property аnd some
of the instruсtors and students (yunaki) moved to the Carpathian Mountains,
where a third offiсers' sсhool was establishеd ,,o|еni no. 1''.
on сomp|etion of the offiсers' sсhool, on|y those graduates who had
previous сommand experiеnсe or obtainеd very high marks in the

examinations were awarded the most junior offiсer rank, Seсond Lieutеnant
(khorunzhyi). Most graduates were made non-сommissioned offiсеrs. After
сomp|eting training, the graduates returned to their mi|itary groups, wherе
they were given assignments as required.
To fill the nеed for qualified non-сommissioned offiсers, at different
times during the seсond ha|f of 1943 therе operated from one to three non..Tiutiunnyk''.
сommissionеd offiсers' sсhools with every UPA group exсept
During the autumn, there were two sсhoo|s,..Khorty,'and..Vеzuvii'', within
the..Zahrava', group. |n the..Bohun',group, the existeпсe of the..Pivniсh''
..Turiv'' group,
there were sсhoo|s within al| three
sсhoo| is known. |n the

divisions (zahony).
Apart from these sсhools, there operated Within the groups and VOs
a who|e range of engineering, driving, health, radio teсhniсa|, telephone,

eсonomiс management and othеr types of training, сourses and sсhooIs to
prepare pеrsonnel for UPA and rear |ine serviсes.
of the aсtions сarried out by the UPA during the fa|l-winter 1943, the
bеst known inс|ude:

_ the viсtorious сombаt асtions of a formаtion made up of nine ..Turiv''
group сompanies, under the taсtiса| сommand of сommander ,.Vovсhаk''
(oteкsii Shum) against German po|iсe subunits, whiсh took p|aсe on
September 7-9 neаr thе vi|lage of Rаdovyсhi, Тuriia raion,
_ the heroiс defenсe on Septеmber 11, 1943 by the platoon сommanded
,.Bereza', (Andrii
by
Martsyniuk), whiсh was surrounded in the Zahoriv
monastery (Horokhiv raion), agaiпst аttасks by the muсh larger forсes of
Gеrmаn аrmoured infantry, аrtillery аnd аir forсe,
- the raid аnd skirmishes of two ,.Тiutiunnyk'' group batta|ions with
German аnd Soviet partisаn subunits in oсtober 1943 in the western
Zhytomyr region,

the attaсk in oсtobеr by divisions of thе ..Turiv'' аnd .,Zahrava,,
groups on Soviеt pаrtisan bases in the Liubeshiv and Мoroсhany raions of

-

Polissia,
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-

the unsuссessful attaсk by a six<ompапy formatioп under the taсtiсal
of сommander ..Shavu|a" in ear|y November on AK subunit aпd
Soviet partisan bases in the eastern Liudvypi| raion (attасk on the vi||age

сommand

of

Moсhu|ianka),
thе Novеmber-Deсember raids "east'' iпto the Kamianets-Podi|skyi and

-

Vinnytsia regions by units of the ..Kodak'' group, whiсh shortty bеfore had
been orgаnized within thе ..Bohun'' grouP.
ln August 1943, the oUN Third Ехtraordinary Generаl Assemb|y was he|d
in Ha|yсhynа, whiсh beсamе a part of the Genera| Government of Galiсia
established by the Germans. During this assembly, important military and
po|itiсаl deсisions Were made, in partiсular, those app|ying to ideoIogy and
сontinued аrmed strugg|e against the oссupying Powers. During the аutumn,
thеse dесisions Were implemеnted as part of oUN aсtivity on PZUZ territory,
As a result of the deсisions' a Conferenсe of subjugated nations was held
in the Zdolbuniv region on November 20-21, where it was deсided that othеr
паtions enslaved by the USSR were to be enсouraged to join in the national
liberаtion strugglе |ike the one waged by the UPA аnd oUN.
At the end of 1943, the OUN Leadership, |ed by the Leаdership bureau
сhief ..Тur'' (Romаn Shukhevyсh), made а deсision to reform the UPA
struсture аnd broaden its aсtivities. Тhe armed units, opеrating within the
UPA on PZUZ territory aпd mi|itary seсtions in other regions of Ukraine,
Were reorganized into three krai сommands: UPA-West, UPA.North and UPASouth. The mi|itary hеаdquаrters of the oUN Supreme Leadership's mi|itary
seсtion beсame the UPA Supreme Military Hеadquarters (Hvsh).
As part of the reform of oUN military aсtivity, units of the Ukrainiаn
Nаtiona| Se|f.defenсe (UNs), whiсh hаd beеn operаting in Ha|yсhyna as of
Ju|y 1943 uпder the direсtion of the oUN krai mi|itаry heаdquarters in
Western Ukraine (zuz|' were given the namе UPA-Wеst (UPAZ). UPA
subunits, асtive on PZUZ territory' were given the name UPA.North. Тhe
..Kodak', group,
UPA-South сommand was organized out of the
whiсh was
..Bohun''
part of the
grouP' and the krai oUN leadership in southeasterп
..Тiutiunnyk'' group
(PsUz).

Ukrаine

The

was identified in propaganda

|iterature distributed in the Zhytomyr and Kiev regions as UPA.Еast, a|though
it did not have its own krai сommand.
Summing up oUN and UPA aсtivity in |ate 1943 on PZUZ territory, we

note

a

signifiсant growth in the membership

of both organizations

in

сomparison with ear|ier in the year. oUN membership, exсIuding oUN youth3o
,thousand.
..Turiv''
and sympathizеrs 3l' сan be estimatеd at еight to 10
The

30
|n many саses, the youth mеmbership еxсеeded thе membеrship of the oUN's |oсal
organizations.
зt The number ot
oUN sympаthizers eхсeeded by sеvеrаl times the пumbеr of orgаnized

mеmbers.
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group' after partia| demobilization and the trаnsfer of the ..Kot|ovynа''
division (zahin) з2 to the "Zahrava" group' numbered 3,048 members on
Januаry 1, 1944. |f we inсIude the demobilized meп and the members of
various rear line armed f ormatioпs, UPA memЬеrship rеaсhed 15-20
thousаndз3. Among the faсtors inhibiting UPA growth wаsthe |aсk of
Weapons' ammunition аnd trаined offiсer саdres.
To сouпtеr thе prob|em of weapoп and ammunition shortage, the UPA
аnd reаr |ines estаb|ished sma|| workshops for the repair, сonversion and
produсtion of weаpons аnd аmmunition. For the produсtion of |ight infantry
Wеaponsl the workshops began to operatein a systematiс, аssemb|y-|iпe
fashion. Thus, a workshop in the southern Rivne region wаs produсing
.,Komar''

inсeпdiary grenаdes.
|n spite of the laсk of any signifiсant mаteria| end teсhniсa| base' the
UPA сommand a|so tried to establish units аrmеd with heavy weapons seizеd

from enemy forсes. Separate artil|ery uпits wеre orgаnized within groups,
..Bereza''
divisions aпd battalions. A separate |ight battery сommаnded by
was formed within the "Bohun'' group. Aссording to сertаin information,
,.l.
..Siсh''
Bohuп'' аnd
tanks wеre used Ьy the UPA, in partiсu|ar in the
the "Konovalets" divisions (zahony). During the passage of the GermanSoviet front through PZUZ territory, the UPA's ассess to iпfantry Weapons,
ammunition аnd sometimes even heavy weapons inсreased signifiсantly.
With thе approaсh of the German-Soviet front to PZUZ territory, the
rear |inе аnd UPA began to prepare aсtive|y for the arrivа| of Soviet ru|e
and its system of reprеssion (NKVD-NKGB). The aim of the preparations was
to maintain a lasting insurgent strugg|e against the new oссupiers. Large

suppliеs

of food,

uniforms and weapons Wеre proсured and stored in

underground hidiпg pIасes. Seсret hideouts or bunkers were dug and bui|t
for the UPA aпd reаr |ine. Various types of sаbotage groups were formed.
Strong anti-Soviet propaganda was waged.
The сhanges oссurring in the military and po|itiсa| situation both on
PZUZ tеrritory and in the broader сontext of the war (German |osses, Ita|y's
surrendеr, etс.) |ed to сontaсts being made by the UPA and rear |ine with
reprеsentаtives of various formаtions in the German аrmy' administratioп and

po|iсe. The most developed were the сontaсts (disсussions) with the
сommands of Hungarian mi|itаry units operаting in Vo|yn aпd Po|issia. |n
partiсulаr, an аgreement was reaсhed regаrding non-aggression and the
сessation of forсеd requisitions from the сiviIian popu|ation by the
Hungаrians. Тhere were signifiсаnt сontасts and movemеnt to the UPA side
з2

тhe ..кotlovyпа' divisioп (zаhin) апd its base territory, thе Lutsk mi|itаry nаdrаion

.,Khortytsiа',

wеrе trапsfеrred to the

..Zahrаvа"

group (V0) in November 1943 (аssumed dаte).
..Khvаstiv

Iп еar|y 1944, the divisioп (zаhin) wаs given the nаme
з3 sodo| P. llkroцinsko
Armiцo' |943-t949.

Povstoncho

division' (zahin).

New York: Pro|oh, 1994, p. 47.
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of variousnationаl units (Uzbeks, Tаrtars, Azerbaidzhanis, Gеorgians and
other) from the German side. As for Ukrainian-Germаn сontaсts (disсussions)'
the сonditions of these сontaсts varied deрnding on the importaпсe of the
partiсipants, and in most сases, Were deemеd unsatisfaсtory. The demands
|ine foсused mаinly on seсurity of the сivi|iаn

of the UPA and its reаr

populаtion, |iberation of imprisonеd leaders of the Ukrainian пationаl |iberаtion
movement аnd proсurement of weapons аnd ammunition. Later, disсussions
with German offiсials were forbidden by the UPA сommаnd.
ln January-February' 1944, after the Soviet advanсe, most of Volyn and
PoIissia was taken over by Soviet troops. on January 11 and 27, the сitiеs
of Sarny and ostrih were taken. on February 2, the ob|ast сentrеs of Rivne

and Lutsk fell. ln the spring, the German-Soviet front stopped along the
Kremianets

- Lokaсhi - Kove| -

Kamin-Kashуrskyi line. Most UPA-Noгth units,

as we|l аs the new|y-organized UPA-South, moved to, or found themse|ves
on, Soviеt-сontroI|ed territory. Thus began a new' Soviet period of their
operations.

***

Тhe doсuments and materia|s сo||eсted in the seсond vo|ume of the new
..Litopys
UPA'' inс|ude appeals, orders, direсtives, iпstruсtions,
rеports, etс., whiсh doсumentthe miIitary and administrative асtivities of the
UPA and rear |ine in Vo|yn аnd Po|issiа in 1943 and ear|y .1944.
The vo|ume сonsists of a historiсa|, methodoIogiсa| introduсtioп, the
doсumеnts and materia|s with аnnotations, а |ist of pub|iсations found in
various doсuments, a Iist of i||ustrations, a list of abbreviations and a name
and p|aсe nаme index. The doсuments аnd materials аre organized into five
thematiс seсtions. Еaсh seсtion re|ates to a speсifiс UPA struсture: the UPA
Supreme Command, the "Zahrava" group (VO), the "Bohun" group (VO), the
..Turiv''
group (Vo) аnd the ..Тiutiunnyk', group (Vo). Еxсept for thе seсtion
on the UPA Supreme Command (UPA-Noгth), eaсh seсtion is organized into

series of

of doсumеnts and materia|s:
of the group сommand; doсuments (and materiа|sзa) of units and
subunits; rеports of units and subunits; doсuments (and materia|s) of the
Vo reаr Iine; reports of leaders of the Vo rear |ine.
For this voIume of doсuments and materiа|s, we used the сo||eсtions
of the Centra| State Arсhive of Highest orgаns of Government and
Administration of Ukraiпe (TsDAVO) and the State Arсhive of Rivne Ob|ast
several сhapters grouping speсifiс types
doсuments

(DARO). Certаin doсuments аnd materiа|s сome from thе Centrа| State
Arсhive of Community organizations of Ukraine (TsDAHo) and the state
зa

Mаteria|s providеd iп various сhаpters with doсuments
апd,.Tiutiuпnyk' groups (VOs)'

L

of the

..Zаhrаvа'', ..Bohun,', ..Turiv,'

Arсhive of the Seсurity Serviсe of Ukrаine. Еvery doсument is
as to its сo||eсtion, desсription, fi|e and fo|io.

identifiedзs

A few doсumеnts not found in these сol|eсtions have been reprinted
,.Litopys
from the first vo|ume of
UPA" reissued in Cаnadа in 1989. Тhe
TsDAVo of Ukraine and DARO сolleсtions are the largest сo|Ieсtions of oUN
and UPA doсumеnts аnd materiаls from the period of the Seсond Wor|d
War in Volyn аnd Po|issia. The guiding prinсiple for thе se|eсtioп of
doсuments for the vo|ume.Was to obtain and present the most.сomplete
group of poliсy-relevant doсumeпts аnd materiаls produсed by the UPA аnd
its rear |ine struсtures. Тhe task was made more diffiсu|t by the vast number
of doсuments аnd materia|s in vаrious сo||eсtions and the |aсk of сonсretе
information about their сontеnts.
Thе first thematiс seсtion, the doсuments апd materials of the UPA
(UPA-North) Supremе Command аnd its units' сovers various aspeсts of the
military and rear |ine |eadership oп the territoriеs of Volyn and Po|issia
сovered by insurgent operations. The first part begins with а proсIamation
issued Ьy the UPA Supremе Commaпd on May 20' 194з under the tit|e
..Ukrainiаns!',,
whiсh сalls for struggle alongside the UPA аgainst Ukrаine's
invaders. Тhe proсlamation estab|ishеs the forma| sepаration of the Supreme
Command from the oUNsD krаi |eadership on PZUZ territory. By a direсtive
..K|ym
Savur'' (Dmytro
dated August 15,1943, and signed by UPA сommаnder
.,the
supгeme and
K|iaсhkivskyi)' the UPA Supreme Commaпd proс|aims itsеIf

on|y sovereign authority on the Iiberated territories

of

Ukrаine'' and

introduсes private ownership of land by peasants. UPA Supreme Command
orders no. 5 and 6, dated August 15 and 25,1943, addressed to the UPA
аnd reаr |ines, deal with po|itiса|.propаganda, eсonomiс and mi|itaryorganizational aсtivities' Order no. 7, dated August 27, 1943, provides for
the eIeсtion of |oсal сounсi|s аnd |aпd сommissions and introduсes universаI
sсhooling of youth. ordеr пo.8 to the UPA, dated August 2l,1943,
estab|ishes а system of miIitary ranks. Order no. 8, dated August 30,1943,
to reаr |ine сommandеrs, direсts the organization of publiс se|Ёdefenсe units.
A speсia| order dated August 31, 1943, dea|s with ..Ukrаinian Armed
Forсes Day''. The UPA Supreme Commаnd order of September 1, 1943,
estab|ishеs a сivi|ian goverпment in Ukraine. The next Supreme Command
order dea|s with organizing radio сommuniсatioп аnd a сavаlry (no. 9,
September 1'1943). Speсifiсa|ly, by oсtober 15, 1943, every UPA group Was
supposed to have formed not less than one сava|ry сompаny. The fo||owing

Supreme Command orders deal with underground асtivity and the
mаintenanсe
з5

of militаry seсrets

(no. 10, September 3), battIe and defenсe

Aп еxсeption is the order dаted sеptember 9, 1943 by uBohun" mi|itаry region rear

|ine сommаnder..Ptаshka'(doсument

No. 192)' whiсh сomes from the state Arсhive of the Seсurity

Serviсe of Ukrаine and hаs on|y the folio numЬer.
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taсtiсs (no. 11, september 4, 1943), the organization of offiсers' sсhoo|s аnd
differеnt types of traiпing (no. 12, Sеptember 4, 1943), allotment of mi|itary
ranks (no. 13, Septеmber 4, 1943), mi|itary inte||igenсe reporting (no. 15,
September 7, 1943з6) and funсtionаl аnd mi|itary administrаtive matters (no.
16, September 26, 1943). A separate order signed by the UPA Supreme
.,Hoпсharenko', (Leonid
Command Military Chief of staff, сol.
Stupnytskyi)
speaks of a fiе|d сourt mаrtial sеntenсe and prohibits ассeptanсe of so|diers
from other units for serviсe (Oсtober 18, 1943).
The next batсh of Supreme Command ordеrs dеal with po|iсy towards
various nationаl units within the German аrmy (no. 17, oсtober 28, 1943),
сhemiсаl аnd bасterio|ogiсаI defenсe (no. 18, oсtober 25, 1943), sending
personnel to offiсers' sсhooI аnd mi|itary training (no. 19, oсtober 30, 1943),
thrift (no. 20, Novembеr 10, 1943) and heа|th.re|ated mаtters (no. 21,
November 12,1943l,.
Finа||y, orders signed by the UPA сommander using the pseudonym
..Panas
Mosur'' (Dmytro K|iaсhkivskyi), referring to intensive politiсa| work
|no, 22, November 26, 1943), broadening of the mandаte of the Seсurity
Serviсe (no, 27, Januаry 1944) аnd the сe|ebration of the year of UPA armеd
strugg|e (no. 28, January 24, 1944| аre desсribed. We note thаt as of order
..Panаs
no. 2l,
Мosur'' is identif iеd аs the UPA-North Commander. The last
order presented herе, no. 29, dated January 26,1944, deals with methods
of operаtion in the Soviet сontext.
The seсond part of the thеmatiс seсtion сonsists of doсumeпts and
matеriаIs of the UPA and reаr |ine po|itiсal division.

They inсlude instruсtions regаrding propagаnda-politiсаl olfiсers (no. 1,
June 10, 1943), the rights and duties of soсia| offiсers (no. 2, 1943), reрrting
by the detасhment soсial offiсer (no. 3, 1943), the organization аnd work
of the Ukrainian Press Sеrviсe (UPS) (September 1943) and ideoIogiсal аnd
po|itiсa| instruсtion of members (oсtobеr 18, 1943). Thеse are followеd by
direсtive no. 1, datеd Oсtobеr 2l,1943' аnd signеd by the po|itiсal division
..Hаlynа'' (Yakiv
сhief,
Buse|), about the distriЬution and reading of Iiteraturе.

Last among the doсuments of this part are those deаling with the

program for сonduсting instruсtiona| ta|ks, reports and |eсtures in the UPA
(Oсtober), an instruсtion for politiса| offiсers in UPA units (1943) and
indiсаtions for propaganda work amoпg the popu|ation (19a3).
Following, is а separate doсument of the сentre for other natioпa|ities.
|t is an instruсtion about organizаtion, use and information with rеgard to
nationa| units in the UPA and the Germаn army (Deсember 2, 1943).
35
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The originаl doсument is erroneously dаted Oсtober 7,

1943.

The next part сonsists of doсuments and mаteria|s of the UPA Seсurity
Serviсe. |nс|uded here are a notiсe about the sеntепсe passed by the UPA
revo|utionary tribuna| (Septеmber 25,1943| and a Sесurity Serviсe instruсtion
to UPA and rear |ine |eaders about seсuring UPA and rear |ine aсtivities (no.
1, January 15, 1944).
These аre fol|owed by doсuments аnd mаteriа|s of the UPA and rеar
line eсonomiс managеmeпt division. Тhey inс|udе instruсtions for organizing
an eсonomiс manаgement аpparatus (May 19a3) aпd direсtives regаrding the
duties ol unit supp|y offiсеrs (July 15' 1943). The organization of maпagеment
and aссounting сourses within the UPA eсonomiс management seсtion is set
out in а p|аn dated September 20' 194з' The doсuments that fo||ow were
produсed by thе UPA Supreme Command eсonomiс management seсtion
..Zubatyi'' (Antin
hеad,
Мoroz). They inс|ude reguIations for rear |ine workers
regarding the work of the Women's seсtion of the Ukrаinian Rеd Cross

(November 20, 1943) and an instruсtion to Vo 002 ..Bohuп,' materia|
manаgement offiсers about bread bаking (November-Deсember 1943). Thе
seсtion ends with instruсtions about hiding grain, сonserving meat (19a3) аnd
performing а nеW invеntory of aI| UPA property (Dесember .l, 1943).
The |ast part presents doсumеnts of the Ukrаiniаn Red Cross. They
inсlude the Ukrаinian Red Cross regu|ations (November 10, 1943) and an
instruсtion for organiziпg of UPA аnd reаr |ine hea|th serviсеs (1943).
,,Zahrava,'
The seсond thematiс seсtion сonsists of doсuments of the
group (Vo) and other formаtions operаting in the northern pаrt of the Rivne
oblast in Ukraine and adjaсent rаions of Belarus.
Тhe first сhаpter, doсuments of units and subunits, begiпs with orders
of the сommand of the ,,Zahrava', group's predeсessor, the ..First UPA
Group'', сovering the period from June 15 to September 6, 1943 and
spесifying the estаblishment and асtivity of insurgent units. The fol|owing
order, dated Мaу 2, 1943, by the ..First UPA Group'' materiel management
..Potap''
seсtion head
dea|s with performing an inventory of property and
food supplies. The finаl group of doсuments in this сhapter аre orders ,.by
..Borysten'' (Dmytro
сombat group сommаnder
Koгiпets), dated August 5 to
Sеptember 17,194з, informing the units of the group,s сondition and aсtions.

The seсond сhaptеr presents doсuments of the сommand of the
group. It begins with orders, dated August .l5 to Novembеr 24,

.,Zahrava''

,,Dubovyi'' (lvan
1943, by group сommander
Lytvynсhuk). These are foI|owed
by sеveral ordеrs by the mi|itary сhief of staff ..Borysten'' (Dmytro Korinеts),
dated oсtober 5 to November 30' 1943. Another set of doсuments are
orders, dated August 20 to November 1l,194з, by po|itiсa| сhief of staff
..ostap'',
dea|ing with health-relаted, eduсational and othеr matters. Тhe
сhapter ends with an order, dated Deсembеr 10, 1943, from the сhief of the
Seсurity Sеrviсe (UDsB) mi|itary intel|igenсe divisioп, ,Nemo'' (сo|. lvan
Treiko), about iпte||igenсe aсtivity and reporting.

Llll

Тhe пext сhapter presents reports of units and subunits. |t inс|udes
reports (dated Ju|y 5 - 2l,1943) by сommander..Dubovyi'' (|van Lytvynсhuk)
аbout the aсtivity of the ..First UPA Group'' in МayJu|y 1943 and reports
of the сhiefs of its inte|Iigenсe unit - ..Borysten'' (Dmуtro Korinеts), datеd
..Еnei'', ..Brаvyi,' (Dmytro
June 30 and health Unit Sahаiko)' dated Apri| 29.
The subсhapter ends with reports by unit [сompany] сommander ..Тsyhan''
(Pav|o Тsyпko) for the pеriod Ju|y 1 to August 26, 1943,
Тhe subsequent сhapter сonsists of doсuments and materials of the
,'Zahrava,,
militаry region rear |ine. This сhapter begins with a batсh of
orders, dated September 11 to Deсember 25, 1943, by reаr Iine сommander
..|urko', (lurii
Rybak). Some of these ordersdea| with the implemеntation of
the UPA Supгeme Command direсtive regarding distribution of land to
peasants. Materia|s dealing with this subjeсt сonsist of a form issued by
the UPA land seсtion (1943) for the distribution of |and to pеasants.

Тhe nеxt group of doсumеnts in this сhapter are orders, dated
..Asko|d'',
November 26-28, 1943, bу the rеar |ine щ|itiсa| seсtion head,
about
po|itiсa|-eduсationa| aпd administrative-eсonomiс managemеnt aсtivities in the
rear linеs. An order (dated September 3, 1943) presents the aсtivity of the
.,Taras',.
organizationаI-mobi|ization seсtion hеad
Another part of this сhapter сonsists of vаrious doсumеnts and
of the Vos eсonomiс management seсtion for the pеriod Septembеr
12 to oсtober 23, 1943. They inс|ude indiсаtions, instruсtions, plans,
materia|s

standards, pгojeсts and rесeption aсknowledgement forms. Near the end of
the сhapter arе sеveraI doсuments (November 25, 1943) writtеn by teсhniсa|
unit сhief ..Lebid'' dеa|ing with the сonstruсtion of underground quarteгs

(bunkers)

for rear line

members. The сhaptеr ends with

a

direсtive

(Septembеr 25) by Ukгаinian Rеd Cross division сommander ..Motria'' (Po|ina
StеImashсhuk) about maintaining heaIth standards in vi||age homes.
..Zahrava''
The |ast сhapter presents reports from
Vo rear |ine |eadеrs.

lt

begins with rеports (Sеptember 18-Deсember 25) by

Vo rear

Iine

..lurko,' (|urii
Rybаk) aЬout the сondition and асtivity of сertain
sесtions of the okruha in August аnd November 1943' Reports (oсtober 14
- Novеmber 28, 1943) by okruha po|itiсal seсtion head .,Askold'' inform about
the state of soсia| propaganda aсtivity and the soсia|-politiсa| situation within
the Vo in oсtober-November 1943. Тhe сhaptеr ends with the report
(assumed date . еnd of oсtobeф by Seсurity Sеrviсe seсtion head ..Tretii''
сommander

about aсtivity and the soсia|-politiсal situation, in the miIitary region

in

Septеmber-oсtober 1943.
..Bohun,'
group (okruha),
The third thematiс seсtion, doсuments of the
presents the aсtivity of the UPA group and the region's rear |ine mi|itary
administrаtion under the dirесtion of сommander Еnei (Pеtro oliinyk), whiсh
operated in thе southern Rivne oblast and the Kremianets region (present

Ltv

Vo are identifiеd
..Bohun''
as..Еnei's'' grouP' the
group and the Rivne V0.
Тhe сhaptеr of doсuments of the group,s сommand opeпs with order
пo. 37, dated Ju|y 9, 1943, by сommandеr ..Еnei'', speсifying food supp|ies
for the UPA group peгsonne|. His next orders' dated August 12 to September
30, 1943, to the Vo rear |ine |eadershipre|ate to the organizаtion of UPA
сompаnies, UPA сavа|ry' administrative assignments, sabotage of enemy
transport Iines, сoIleсtion of,weapons аnd сontro| funсtions of the Seсurity
Serviсe. order no' 20 (oсtober 5, 1943) informs аbout the movement to the
UPA from the side of the Germаns by an Azerbaidzhani nationа| unit. other
orders, dаtеd oсtober 26, 1943 to January 5,1944, to UPA group personne|,
deаl with task assigпments, the state of health of the units, thеir materia|
supp|ies, sеnding сadres to the offiсеrs'sсhoo| and different typеs of rеporting.
An order dated January 15' 1944 to reаr |ine Ieaders and the Ukrainian Red
Cross dea|s with the reorganization of mediса| and heа|th work in re|ation
to сhaпges in the mi|itary situation. The |ast order by the gгoup сommander,
order no. 27 (datеd Januaгy 16, 1944), issued in re|ation to the impending
arrivаl of thе Soviet administration, reforms the work of the UPA and rear
line сommand. The finа| doсument in this сhapter is an order by the сhief
of thе group's po|itiсa| division, ..Мaksym,' (Wasy| Bu|avskyi), rеgarding
сensorship of Soviеt and Gеrman propaganda disseminated over the radio.
Тhe nеxt сhaptеr, reports of units and subunits' presents rеports about
..Enei's''
group. The
thе aсtivities of the units and subunits of сommander
.1943,
сhаpter opens with report no. 2, dated Ju|у 29,
about the aсtivities
of the group's units in Ju|y. The next гeport, dated Ju|y 11, 1943, informs
about a propagаndа гaid сonduсted by an UPA unit to thе Еast. Another
sеt of doсuments сonsists of information rеports (сated Novembеr 15,.Chernyk,, (Dmytro
Deсember 31) by the group's сhief of stаff
Kazvаn) about
the сondition аnd асtivities of the group's units in November-Deсember 1943.
Tаbular reports from ear|y 1944 desсribe the сondition of the subunits and
group at the end of 1943; they were probab|y appended to the report bу
group сhief of staff ..Cheгnyk''.
Next сomеs a set of reports (Dесembeг 10-31) by the group's politiсa|
offiсer ,.Nestor', regarding po|itiсаI eduсation work within UPA units in
oсtober-Novеmber 1943. The aсtivity of the field military poliсe from
Novеmber 1943 to ear|y January 1944 is desсribed in reports (Deсеmber 21,
..Voron'' (Mykola
1943 - Januarу 12, 1944| by сommander
Androshсhuk). The
сhaptеr ends with a report (Deсember 11' 194з) by сompany сommander
..odysei,,
about an eastward raid сoпduсted in Deсember 1943.
Тernopi| ob|ast). |n various doсuments, the UPA group and

The сhapter of unit and subunit doсuments oщns with orders dated Ju|y
..Chеrпyk'' (Dmytro
Kаzvan). This is
followеd by а set of orders, dated Deсember 1 to 1l, 194з, by battalion
10-14, 1943, Ьy speсia| unit сommander
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(kurin) сommander "lаrbei" (Myko|a Svystun) аnd

reрrts

(DeсemЬer 17, 1943)

by сhief of staff "Chorпomorеts,' (levhen Basiuk), dated 1943. Еnding the
сhapter аre the regu|atioпs of сommander ,Sаb|iuk's" (ostap Kaсhan) group,s
fie|d miIitary po|iсe (January 16'

1944).

The сhapter presenting the doсuments of the rear |inе opens with ordеrs
by ..Bohun,' V0 reаr Iine сommаnder, ..Ptashka'' (Sylvester Zаtovkaniuk), for
the period September 8, 1943 to January 16, 1944. Тhese orders set thе
direсtion of reаr Iine aсtivity. Тhe instruсtion (oсtober 12, 194зI of the

administrative division also sets out the асtivity of the V0 rear |ine. Next
is а set of doсuments of the Seсurity Serviсe sесtion, dated September 10
to November 18, 1943 and signed by сhiefs ..Smok'' (Myko|a Kozak) and
..Korniin (Мyko|a
Kravсhuk), reforming the aсtivity of Ioсa| organs.
orders (November 24, 1943| by the сhief of the eсonomiс management
division, ..Lebed,,, guide preparations by the UPA rear |ine for the аrrivа|
of the Soviet administration in p|aсe of the German. An order (November
24, 194зI Ьy the head of the orgаnizаtional-mobiIization seсtion, ,.Tyrsa'', is

intended to improve the seсtion,s work. Тhe final order (September 27, 1943|,
by the сhief of the sсhoo| division, ..Budiak'' (oleкsii Skoropada), аdvises
a seсtion heаd, undеr his аuthority, аbout personneI seleсtion.
The last сhapter of doсuments presents rерrts by the ..Bohun'' Vo rear
|iпe |eаders. Тhe reports (November 9 . Deсеmber 4, 1943) by rear |ine
..Ptashka" (Sylvester
сommaпder
Zаtovkаniuk) inform about the mi|itаry and
politiсa| situation and UPA and rear |ine асtivity within the Vo in oсtoberDeсember 1943. Next сome the reports (oсtober 31 . November 30, 1943)
of Vo soсiа|-po|itiсa| seсtion head ..Myko|a'' about thе po|itiсa| situation and
aсtivity in the okruha in oсtober-November 1943. Ending the thematiс seсtion
of doсuments of thе ..Bohun'' group (V0) are the reports (November 22 -

of the Vo orgапizationa|-mobiIization sесtion head,
"Tyrsa". These reports inform about the work of the organizationalmobi|izаtion apparatus, есoпomy' supply and training and self.defenсe in
Dесember 28, 1943l

November-Deсember 1943.
The vo|ume's fourth seсtion presents doсuments aпd materia|s of the
Turiv group (Vo), whiсh oрrated in the Vo|yn ob|ast of Ukraiпe and adjaсent

raions

of

Belаrus.

The first сhapter, doсuments of the group сommand, сonsists of orders
and instruсtions by the grouP сommand from Septembеr 16, 1943 to Jаnuary
22, 1944, signed by сommanders ..O|eh'' (Мyko|a Kovtoniuk-lаkymсhuk),
..Rudyi'' (|urii
Stelmashсhuk) аnd their deputies. These doсumеnts set out the
group's organizаtiona| and mi|itary асtivitiеs. Next сome indiсations(SeptemЬer

8, 1943) by the сhief of the group poIitiсa|.eduсationa| division, ..Khmuryi,',
regarding the orgаnizаtion of the UPA Ukraiпiаn Pгess Serviсe. This is
fo|lowed by a doсument (September 26, 1943) issued by the eсonomiс
LVt

management seсtion' setting out the food suppIies

for the UPA group

personnel.

The seсoпd сhаpter сonsists of doсuments and mаteria|s of units and
..KotIovyna''
subunits. |t begins with ordеrs of the
division (zahin) сommand,
dated August 19 to Deсember 13' 1943. Тhe orders set out the division's
militaryюrganizational aсtivity. Next сome orders, dated August 31 to Deсember
..Pohrom',
1943, by
Ьatta|ion (kurin) сommander,..Moroz'' (Hryhorii Kuzma).
These are fo|Iowed by a.set of doсuments aпd mаteria|s of the Ukrainian
lnsurgent Group, division (zahin) no. 02' 'ozero" : a proс|amation (Мay 1943)
..ozero''
and orders (Мay 30, Ju|y 1, 1943) by the
division (zаhiп) - grouP
сommand, аn extraсt of an order to the detaсhment (November 11, 1943) sigпed
..Lеonid
by
lavorenko'' (Mykola Pаv|ovyсh), and an instruсtion (Septеmber 1943)
.1943)
..Тur''.
and order (oсtober 16'
to сomPапy politiсal offiсers signed by
..Ozero''
divisioпаl doсuments and materiаls are orders of
Comp|eting the
..Buh"
the сommand of the
2nd batta|ion (kurin) (September 10, 1943) аnd
the "Pimsta Polissia" division (zahin) (June 22, 1943, January 1944).
The next сhаpter, reports of units and subunits, begins with a report
(August 2, 1943) about UPA unit сombat асtions in the Lutsk region. Next
сome rеports, dated September 22 to Oсtober 13,1943, by the сhief of thе
group's poIitiсаl еduсаtion division (zаhin), ..Khmuryi',, about the state of
affairs and politiсa| work in the group. This is fo||owed by а report (August
29, 1943) by thе uozero,, division (zahin) po|itiсa| offiсer "Тur,' about
eduсational work in the division (zahin). Final|y сomes an eаr|y rерrt, dated
Januаry 3, 1944' informing aЬout the numЬer of men aпd weapons in the
"Pohrom" battalion (kurin).
..Turiv'' group (V0)
Thе |аst сhapter on the
сonsists of doсuments of
the Vo rear |ine. They inс|ude orders and instruсtions from rear |ine leaders,
dated SeptembЪr 10 to November 16, 1943, whiсh set out the aсtivities of

the newly-сreated UPA reаr |iпе mi|itary administrаtion.
The volume's fifth seсtion сonsists of doсuments аnd matеriaIs of
..Тiutiunnyk''

the

group (V0) аnd other formations whiсh oщrated in the Zhytomyr
oblast and the western raions of the Kiev oblast.
The first сhapter, unit and subunit doсuments and materia|s, prеsents
unit reports f rom Ju|y 20 to Deсember 2l, 1943 сonсerning raids. Тhese аre
fo||owed by the proс|аmation (November 15, 1943) of theuЕast'' group to

Ukrainians еvасuated from Eastеrn Ukraine.
The next сhаpter, reports of Vo rear |ine leaders, presents reports from
the Andrushiv (oсtober 1943) and Berdyсhiv (November 1943) regions
сonсerпing underground propaganda аnd military aсtivity.
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Тhe doсuments and materia|s preseпted iп this seсond vo|umе of the
..Litopys
new series of
UPA'' аrе faithful reprints of the origina|s, without
aпy сondensаtions.
A|| the doсuments and mаtеria|s have been provided tit|es by the volume
editors. Тhe titles indiсаte the tyщ of doсument and if аppliсаble, the аuthor,
addressee, сontent, date and fi|e numЬer. lf the dаte on whiсh the doсument
was produсed hаs not been estab|ished, it is dаted oп the basis of the
сontеnt, aссompanying doсumeпts, etс. ln suсh сases, the assumed date is
given in square brасkеts Uаnuary 1943].
Al| doсuments printed here аre originaIs. omittеd text аs we|l as
unreadаb|e text is mаrkеd by squаre brасkеts [...]. lnсomprehensible pаrts

of the text аre mаrked graphiса|ly by (xx.). The textua| emphasis of the
origina| authors is retained in alI doсumeпts (1-xx-1). Reproduсtioп of
doсuments or materiа|s from other publiсations is indiсated at the end of
еaсh doсument.

This publiсation preserves сomplete|y the voсаbu|ary, author's and editoriа|
pесuliarities of eaсh sourсe. Тhe use of punсtuation and of quotаtion marks
is in harmony with preseпt day ru|es. Тexts of doсumeпts and materials are
prеsented aссording to сurrent regu|ations governing the pub|iсation of
historiсal doсuments. Мistаkes in spel|ing are сorreсted without exp|anation.
Speсifiсa|ly, the writing of prepositions and partiс|es are сorreсted in |ine
with preseпt ukrainian spe||ing (dodomu - dodomu, pidсhas - pid сhas, v noсhi
. vnoсhi, z-dnia-nа-den' -z dnia na den', rivnozh . rivno zh, staraty sia staratysia). The use of apostrophe is put in good order (mad'iariv - madiariv,
zviazok - zv'iazok). orthographiс mistakes that сhange the meaning of words
are еxp|ained in footпotеs. Handwritten additions to the text (separate words
e.t.с.) are marked by two italiсized Ietters (o xx{).
Тhe designation, <seсretl, is reproduсed in the upщr right hаnd сorner
of the doсumeпt. The designation, <сopy>, is not reproduсed beсause this
is shown by the (сoPyD designation in the doсument Iеgend. lnsсriptions by
thе reader (addresses, rеso|utions, etс.) whiсh аpp|y to the doсument's
сontent are reproduсed and provided as a сontinuation of the doсumeпt's

tеxt. Other insсriptions are omitted.
Words сrossed out in texts arе not reproduсed. |n сertain саses, for
сomp|ete refIeсtion of the сontent, сrossed-out seсtions are reproduсed аnd
iпdiсatеd tyрgraphiса||y: (<хx>). Words written in abbreviated form' unless
they are сommon|y used abbreviations, аre reproduсed in fuIl and indiсаted
typщraphiсally: (xx[x]). |f abbreviations сannot be deсiphered, this is indiсated
in the notes.
originаl versions of signed doсuments are noted ассording to the norms
LVI!I

used by the UPA and oUN. |naссuraсies or deviаtions from the standard
are сorrесtеd. ln reprinted tеxts of materiаIs (|eaf|ets, forms, еtс.),
authentiсity is indiсated on|y in сases of signed manusсripts.
Еverу doсument or materia| is aссompanied by a |еgend indiсating the
|oсation of the doсument (abbreviatеd name of the arсhive, number of
сo||есtion, desсription, file, sheet) and authеntiсity of the doсuments (originа|,
сopy). on|y if a doсument or materia| is handwritten is this indiсatеd; the
faсt thаt it is printed is npt indiсated. lnformation about a doсument's earlier
pub|iсation or reprinting is provided in the legend.
The vo|ume сontains photos and a woodсut of the UPA Command and
the reаr |ine, as we|| as episodes of miIitary |ife of insurgents in Vo|yп and
Po|issia. Тhe funсtions and mi|itary rаnks that are given under photographs
сonform to that period. The text under photographs of mi|itary |ife gives
suсh information about the images that is avаi|ab|e аs wel| as the time of
their making. Тhese representations are preserved in the сomputer photobank
of thе ..Litopys UPA'' pub|ishing house.

A

separate set

of

iIIustrations

is сomprised of woodсuts by

the

underground аrtist NiI Khasevyсh as we|l as the imprints of the stamps of
..Zahrava',
|eaders'. Some of woodсuts аnd photos as wе||
the group (Vo)
as the imprints of the stаmps were taken from the doсuments whiсh are
..Litopys
UPA'' housеd
сo|Ieсtеd in this vo|ume and from the arсhivеs of the
in ..The Peter J. Potiсhnyj Colleсtion on |nsurgenсy and Counter-lnsurgenсy

in Ukrаine'' at the University of Toronto, Тoronto, Cаnada.
Тransliterаtion used in Еnglish texts is а modified US Library of
Congress system.
Co||eсtion, sсientifiс arсheographiс preparation

of

doсuments аnd

photoсopies, e|aboration of sсhemes and miIitary maps for this voIume wеre
made by o|eksander Vovk, Some teсhniсa| and sсhoIar|y work on thе volumе
wаs done by |ryna Pavlеnko.
Тhe index was сomp|i|ed by oIeksander Vovk, Valentyn Koval', Maryna
Mukhinа, lryna Pav|enko, Leonid Py|iavets', lryna Pre|ovs,ka, |urii Cherсhenko.

Тhe editors of the seсond vo|ume of the new series of Litopys UPA
eхtend their thanks to the peгsonne| of ТsDAVo of Ukrainе in Kyiv and
DARO in Rivne for thеir аssistanсe in |oсating and сopying doсuments.
Thanks to Iryna Dudenkova, Tamara MasIennykova and Ihor MytkаIyk for
teсhniсаI аnd sсholar|y work on the doсumеnts.
Speсiаl thaпks are due to the ЕditoliaI Boаrd and Administration
of the ..Litopys UPA, in Toronto, Canada, John B. Gregoroviсh, Presideпt, аnd Mykole Kulyk, Treasurer and the Еxeсutive of the Royal
Canedieп Legion, Filip Konowаl (Viсtoriа Cross), Ukrаinian Branсh
No. 360' Toronto, Canada, for finanсing the preparation and publiсation
of this volume in Ukrаine.

Oleksonder Vovk
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BlдoзBA дo yкPAТнцlB
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yкPATHцl!
Bжe двa poки пaлaс нa нaшиx зeмЛяx кpoвaвa вiйнa, якy вeдyть мiж

сo6oю мoскoвський тa нiмeцький iмпepiaлiзMи 3а те' щo6 пaнyвaти

в

Укpaiнi, за тe, [щo6] 6eзкoнтpoльнo гpa6yвaти тa висискyвaти ii 6aгaтствa,
зa тe, щo6 пo свoiй впoдo6i викopистoвyвaти Ti людськi ctалu,

i oдин iмпepiaлiзм - 6oльшoвицькoi Moскви, a дpyгий - гiтлepoвськoi
Hiмeччини нeсyтЬ наtlloмy наpoдoвi яplvlo' знищeння, pyiнy i заглaдy.
Як дoнeдaвнa 6oльшeвицькe HКBfl, тaк тeпep нiмeцькe гeстaпo
мopдyс' пaлитb' нищитЬ тисянi кpaщиx синiв yкpaTнськoгo нapoдy з ix
дopi6кoм, Лoвитb в нoвий ясиp мoлoдЬ, тa зaсилaс iТ нa кaтopжнi po6oти
дo Hiмeччини' дe вoнa з xoЛoдy' гoЛoдy' xвopi6 та зHyщaння нiмeцькиx
пoсiпaк _ гинe.
Tа Укpаiнськa Haцiя невмиpyщa!
Як кoлись 3a кoзaцЬкиx нaсiв, встaнe тeпеp зHoвy вeсь yкpaiнський

-

i кoлись нeсe всiм
вopoгaм Укpaiни пo1v|стy i каpy, a piдньoмy кpайoвi - визвoлeнHя.
Укpаiнський Hapoд висиЛaс в 6opoть6y за УкpaТнськy Caмoстiйнy
Co6opнy .[epжaвy (yссд) - пepшi лави 6iйцiв - УкpaТнськy Пoвстaннy
Apмiю (yпA)' яка o6'сднyс пiд oднoю кoмaндoю yсix нeсниx yкpaiнцiв,
щo гoтoвi в пoтpe6i вiддaти свiй тpyд, свo€ вмiння, свoс мaйнo, свoю
кpoв i свo€ )киття для здo6yття УCCД.
Бo тiльки в УCCД yкpaiнeць 6yдe гoспoдapeм свoсi зeмлi!
наpoд Ha зaxист свoгo пpaвa дo свoсi зeмлi, як

Укpoi'нцi!
Bстyпaйтe в pяди УПA, дoпoмaгaйтe iй в 6opoть6i з нaТздникaми!
Bикpивaйтe тa знищyйтe aгeнтiв 6oльшeвицькoгo тa нiмeцькoгo iмпepiaлiзмiв, щo твoPеHHяi,l дикиx' нi6и, пapтизaнсЬкиx' вiддiлiв, нaмaгaютЬся
ocлa6ити BсeyкpaТнський Peвoлюцiйний Фpoнт 6opoть6и зa УCC.Ц пiд

пpoвoдoм УПA!
Жeнiть вiд сe6e piзниx aтамaнчикiв-aнapxiстiв тa нeдo6иткiв всякиx
пoлiтичниx гpyп i пapтiй, щo xoчyтЬ 3 нaкaзy HКB.Ц чи гeстaпol poз6ити

УкpaТнський Peвoлюцiйний Фpoнт!
He дaйтe сe6e спpoвoкyвaти т. зв. мeлЬникiвцям, якi встyпили нa
cлуж6у Гeстaпo (Cyшкo i iншi), пpoдoвжyloть дaлi poзdивaцЬкo-пpoдiltfiю
po6oтy пoЛЬсЬкиx пpoвoкaтopiв Бapaнoвськиx. цi кoнаючi пoсiпaки
..opгaнiзyють''
в дeякиx мiсцeвoстях паpтизaнiв, щo6 пеpедaти Тx в pyки
нiмeцькoi пoлiцii.
Жeнiть циx мa[...hиx пpoвoкaтopiв, п,яниць, poзпyсникiв тa злoдiiв,
викpaдaютЬ
кpaщиx синiв yкpaiнсЬкoгo нapoдy!
щo
Гeть з пiд6pexyвauail4и тa пpoвoкатopами!
Bстyпайтe в лaви УПA, пoмaгaйтe УПA, якoТ вiддiли дiють пo всiй
Укpaiнi тa дo якoТ вiльний всryп кo)кнolly чeсHoМy yкpaiнцeвi, щo 6opeться
зa сaмoстiйнiсть свoсi HaцiT!
Геть з нiмeцьким тa мoскoвсЬким iмпepiaлiзмoм!
Cмepть нaiздникaм тa ixнiм aгeнтaм!
Xaй живe УкpaТнськa Пoвстaнча Apмiя!
Гoлoвнa Кoмандa

Пoстiй 20 тpaвня
lt!/7g' ф, |'

.1943

Укpaiнськoi ПoвстaннoТ Apмii
p.

on' 23, cnp, 93l' opк, |53'

Ng2
PoзпoPяд)кЕHHя пPo BпPoвAд)кЕHHя пPиBAтHoТ влдснoстl
нA 3E]t'lЛю' HAд!лЕнHя HElo yкPATнсЬкиx сЕляH тA спIлЬHy
влAснIстЬ HAд лlсAми l вoдolo

PoзпoPяд)кEHня,

|5 сepnня |943

p,

a зeмeльнiй cnpoвi ГoлoBнoj. Koмoнdu Укpoiнcькoi. Пoaсmoнчoj. Аpt,lii,
як нoйBuщoi. й oduнoкo-cцaepeннoi aлodu |to lвiлbнeнuI leilляI
Укpoiнu з Оня |5.Vlll,|943 poкц
1. Bсi зeмлi з Tx вoдaми' нaдзeмни]vtи й пiдзeмними 6aгaтствaми

Укpаiни стaнoвлятЬ дo6po Укpаiнськoгo Hapoдy.

4

2. Ha всix зeмЛяx Укрiни, звiльнениx УкpaТнськoю Пoвстaнчoю Apмiсю

вiд мoскoвськиx 6oльшeвикiв

i

нiмцiв:

a) Кaсyсться зaсaдHичo кoлгoспHy систeMy' зaпpoвад)кeнy
6oльшeвикaми i впpoваджyeтЬся пPивaтнy сeляHсЬкy влaснiсть.
6) Bсi зeмлi 6yвших зe]иЛeвлaсHикiв (фiльвapкiв) i зeмлi 6[yвшиx]
пoЛЬсЬкиx кoлoнiстiв пepexoдятЬ нa влaснiсть yкpaiнськиx сeлян.
3. Poзпoдiлy кoлгoспiв i paдгoспiв, фiльваpкiв, гoспoдapств 6[yвших]
пoлЬскиx кoлoнiстiв на пpиватнy влaснiсть мiж oднooсi6нi, 6eззeмeльнi й
мaлoзeмeльнi гoспoдаpства дoкoнyють мiсцeвi гpoмaдськi yпpaви'
зaтвepджeнi УПA i зeмельнi кoмiсii, ви6paнi гpoмaдсЬкими з6opaми.
4. Hopмoю нaдiлy для oднooсi6Hиx пpивaтниx гoспoдаPств мae 6yти

з oдHoi стopoни дaваЛа 6 змoгy пpoвaдити
впoвнi самoвистapчaлЬHe гoспoдapствo' a з дPyгoТ стopoни, якa мoжe
6ути o6po6лeHa влaснoю пPaцeю дaнoi сiм'i.
5. Якщo 6iльшiсть кoлгoспy нe 6aжaс сo6i poзпoдiлy кoлгoспy нa
пpивaтнi oднooсi6нi гoспoдapствa, тo кoлгoспникaм зaЛицja€тЬся дaЛЬшe

тaкa кiлькiсть зeмлi, якa

кoлгoспнa гoспoдapкa нa apтiльниx зaсaд;D( Tакий кoлгoсп e викЛloчHolo
влaснiстю члeнiв дaнoгo кoлгoспy.
6. Maшинo-тpaктopнi стaнцiТ (MTC) стaнoвлять спiльнe дo6po дaнoгo
paйoнy, якиЙ o6cлуroвyloтb' нa аpтiльниx зaсaдаx.
7. Пpивaтнi землi сeлян yкpaiнськoi iншoi нaцioнaльнoстeй, якi
зaгиHyли пiд нaс вoсt|t.lиx дiй, a6o 6yли зaмopдoвaнi 6oльшевикaми' нiмщми
чи пoлякal4и, вiддaеться в пoсiдaння Тx piднi дo 4.гo пoкoлiння, a якщo
тaкoi не мae нaй6iднiшим сeлянaм дaнoi мiсцeвoсти.
8. 3eмля, як нaй6iльщe дo6р УкpаTнськoгo Hapoдy, нe смiс лe)кaти
o6л0гoм, a мaс 6ри вся o6po6лeнa i зaсiянa. Пpo цe пoд6aють гoспoдащькi
yпpaвиl якi за свoю дiяльнiсть вiдпoвiдaють пepeд УПA.
9. Bсi лiси й вoди стaнoвлятЬ спiльнy влaснiсть Укpаiнськoгo Hapoдy.
Кopисryвaння лiсaми й вoдaми встaнoвля€ гpoмaдсЬка yпpaва. Гoспoдapкy
лiсiв вeдe .Циpeкцiя лiсiв, нaзнaнeнa УПA.
10. l-|e poзпopяд)кeння вxoдитЬ в с.1лу 3 днeM йoгo видaння.

i
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нAкA3 кoмAHдиPAм, кoмEндAндAнтAм l пoлlтиЧHим
кEPlвникAl,t пPo пPoпAгAндистсЬкy, гoспoдAPсЬкy
тA BlЙсЬкoвo-oPгAHlзAц!Йнy дIялЬHlстЬ
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Koм o н d u p o t't, кoм o н d o н m o lt, n oл i m кe pi1 н u кo ttl

p,

HAкAз

Hiмeцькi iмпepiaлiсти

з oднoi' а

l'loскoвсЬкo-6iльшoвицькi

з

дpyгoТ

стopoHи' стapaютЬся piзними нaйпiдлiшими спoсo6aми пpeдстaвити в чopниx
кpaскax дii УкpаiнськoТ Пoвстaнчoi Apмii i нaшoi peвoлюцiйнoi po6oти.
Брхливi листiвки, првoкативнi писЬ}rа' шeптaнa пpoпaгаHдa. Hадyживaють
iмeн пepшиx знaниx гPoмaдянствy людeй, змyшyloтЬ слa6щиx xapaктepoм
сat{иI\,l oпPoкидaти дii УПA. l{o6 poзлoжити УПA, пoсилaЮтЬ в тepeн

мaсy свoix aгiтатopiв i пpoвoкатopiв, щo зa мapний гpiш po6лятЬ юдиHy
po6ory. Tвopять нoвi пapтii, вiдpeстaвpoвyютЬ дaвнo вжe пoги6шi анapxiстичнo<пeкyлянськi гpyпи (УHAКOP), пiддepжyють i прпaryють aнapxiстiв.
oтaмaнiв (T. Бyль6a-Бopoвeць). Цe всe зaсo6и, якиMи oкyпaнти, Hiмеuнина
i Moсквa, y свoйoмy 6езсиллi, з yвaги нa зpiст peвoлюцiйниx pyxiв сepeд

пoHeвoлeниx нapoдiв, xoчyтЬ пo6opювaти Тx.
..К
Укpaинским пap.
oстaнньo нoвий нiмeцький випyск-листiвкa п. з.
тизaнaм Boльtни и Пoдoлии''. Цieю листiвкolo дo yкpaiнцiв y poсiйськiй
мoвi xoчe Hiмeччинa пpeдстaвити нaс пеpeд свiтoм як вислyжникiв
6oльшeвицькoТ Мoскви. (3алyнyю листiвкy.)
Cyпpoти цЬoгo нaсryпy нa нaс:
1) Cкpiпити сyспiльнo-пpoпaгaндивнy р6ory сeрд нaйшиpшиx кpyгiв
yкpaiнськoгo гpoмaдянствa y всix закyтиt|€D(, дe )ивyтЬ yкpaiнцi. Тaкoж
пoвeсти poз'яснювaлЬнy пpoпaгaндивнy podory сepeд чyжoгo eЛeмeнry.
2) Пepeйти шиpoкo нa мaсoвy po6oтy пoсepeд yкpаТнськoгo
гpoмaдянствa. 3апpясти якнaiшиpшi кpyги yкp[аiнськиx] грмaдян дo ниннoi

peвoлюцiйнoi po6oти, дo aкцii, щo ix пepeвoдиli.to.
3) Poзгoлoсити пo всiй Укpaiнi дii УПA. 3в'язaти УПA якнaйтiснiшe з
yкp[aiнським] гpoмцянствoм
т. с: в УПA, нaшi сини, 6aтьки, voЛoвiки,
yпA
жiнки.
vиннo
з
спiвпpацюе
дoнЬкиl
цiлий yкpaiнський нaPoд.
4) У вiддiлaх, yпA i 6oiвкаx, в opганiзoвaниx кaдpax &lмElлo пoлiтичнoi
вихoвнoi po6oти. 3вepнщи на цe oсo6ливy yвary. Пoлiтична po6oтa
мyситЬ 6ути як слiд пoстaвлeнa i тo якнaйскopшe. Кoжeн кoмaндиp, вiд
кoltaндиpa poю вгopy' кoжeн кepiвник 6iльшoТ чи мeншoT po6oти
виxoвник i пoлiткеpiвник. Mи - aвaнгapд нe тiльки 6oевий, aлe в пepцJy
чepry пpoпaгaндисти, пoлiтичнi кepiвники. УкpaТнськe гpoмaдянствo' a тим

.
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6iльшe пoвстaнцi-вiйсЬкoвики не смiють 6yти пoлiтиvними aнaльфa6eтaми.
.[аймo всiм шиpoкий пoлiтичниЙ свiтoгляд.
5) Пoвeсти зyсилЬнy 6opoть6y

з

пpoвoкaтoPaмиl

вopoжу1}ау1 в|4c-

л)Dкникaми' щo ix пoсилaютЬ дo Haс oкyпанти. Унeшкoдливltти всix aнapxiстiв,

пoлiтичниx спeкyлянтiв, щo poз6ивaючи всeyкpaiнськiй фpoнт 6opoть6и

за УкpaTнськy .[epжавy, дiлaють нa шкoдy yкpaiнськiй визвoльнiй спpaвi,

a Ha кopистЬ нaшиM

вopoгaм.
6) 3мo6iлiзyвaти цiлё гpoмaдянствo дo вимoлoчeння' висyllJeнHя тa
зaхoвaння зepнa i iншиx сiль[ськo-] гoсп [oдapськиx] пpoдyктiв. Aнi oдин
сoтHap y вopoжi pyки. Пaм'ятaймo, щo кo)кHa кiлькiсть xлi6a, щo пoпaда€
Haшим вopoгам в pyки (нiмщм, 6iльшeвикaм.мoск.lлям' пoлякaм), зaкpiплюе
Тxнi пoзицii нa нaЩиx зeмляx.
Bся зeмля r,iyситЬ 6yrи зaсiянa, чи цe сeлянсЬкa' чи двipськa, кoлгoспнa
чи ляцЬкa. 3aсiе ii yкpaiнeць-сeЛянин. Пoд6aти пPo масoвy гoдiвлю xyдo6и
i скoтy.

7) Пiдгoтoвляти всix вoeннo-зo6oв'я3aних дo вiйськoвoгo дiлa. Bсi
дo вiйськoвoi пiдгoтiвки. He тpaтити чaсy' нe ждати на нyжi сили. Poзвивaти
6oйoвi сили нaшoгo влaснoгo Hapoдy, 6o цe зaпopyкa BiльнoТ УкpaiнськoТ
.[epжaви. Пoвна мiлiтapiзaцiя цiлoгo yкpaiнськoгo нapoдy.
8) Bсi фaхoвi вiйськoвики, гoспoдapнi цмiнiстpaтивнi cили зaпpяпи нeгaйнo
дo po6oти y нaшиx aпapaтa( пoсepeд гPoмадянствa i пpи УПA.
9) 3aкpiплюймo здo6yтi нai{и нa вopoгаx пoзицii i здo6yвaймo нoвi.

10) 3opгaнiзyвaти пpи всix 6iльшиx oсepeдкax нaшoгo життя i вiддiлax
УПA Укpaiнськy Пpeсoвy Cлyж6y. Bикoнyвaти тoчнo пoдaнi iнстpyкцiТ. [e
дaстЬ Haм мoжнiсть шиpшe i кpaщe зaгoвopити пpo УПA i зв,язaти УПA
з yкpaiнським нapoдoм.
11) Biйськoвi звiти мyсятЬ iти двa pази Ha мiсяць нa Tx мiсцe
пpизначення. Haглi спpaви - зapaз з мiсця. Чaс нaглить - пoдiТ йдyть
милeвими кpoкai{и. .Qiлaймo скopo iнтенсивнo oxoпЛюймo цiлiсть пpaцi,
щo6 ми нe 6yли зaскoчeнi пoдiями, щo гpядyrЬ. B нaшиx pyкax дoля

Укpaiни. Biд нaс зaлe)китЬ' як ми зyмiемo пiдгoтoвити yкp[aiнський] нapoд
peвoЛюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и i зopганiзyвати йoгo дo 6yдoви

дo

УкpaТнськoi дepжaви.

oтoж дo дiла.

Пoстiй, 15 сepпня

.1943

p.
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cmpiльцяп

HAKAз
Пiдгoтoвкa дo peвoлloцiйнo.визвoльнoi 6opoть6и вимaгa€ нe тiльки
фаxoвo-вiйськoвoгo виpo6лeння вiйськoвикiв, а,lle тaкo)к висoкoi мopaльнoТ
пoстaви вiйськoвикa i вeликoгo y HЬoгo пoлiтичнoгo виpo6лeння i знання зa щo i з ким ми 6opeмoся _ мyситЬ кoжний вiйськoвик дoклaднo знaти.
БoйoвoТ гoтoвнoстi нa6иpaсться нe тiльки нepeз 6oйoвий вишкiл, алe
щe 6iльшe чePeз Ntop:rльнy i пoлiтиннy пiдгoтoвкy вiйськoвикa.
Cьoгoднi тим 6iльшe MyситЬ 6утvl у нaс звepненa yвaгa нa мopaльний
стан i пoлiтиннe виpo6лeння кo)кнoгo вiйськoвикa. Haм мopaльнa i пoлiтичнa
пiдгoтoвкa Ma€ зaсryпити пo чaстi тi 6paки, щo ix ми мaeмo y фaxoвoстi

i з6poi.

B нaс пiдгoтoвки дo peвoлюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и i дepжaвнoгo
6yдiвництвa, нaм в.Dкнe щe тe, щo6 ми зyмiли oпepтисЬ пoсиленiй
сьoгoднi вopoжiй пoмiж нaми прпaгaндi, a тo й пo6opoти Тi. A пpoпaгaндивHo

i

вopoги дiлaють тaк

y

нaшiй аpмii, як

i

сepeд yкpaiнськoгo цивiльнoгo

нaсeлeння.

Cильнoю пoстaвoю, 6oйoвoю гoтoвiстю' пoлiтичнoю oсвiтoю i висoкoю
pевoлюцiйнoю мopаллю Укpaiнський вiйськoвик нe тiльки скpiпить apмiю,
aлe пiддepжитЬ висoкoмopaльнi сили нapoдy. Taк apмiя нapiд стaнe
пoтркHoю дyxoвolo i 6oйoвoю oдиницeЮ.

i

H

AкA3У

Ю:

1) Пoвeсти пoсилeнy пoлiтиннo-пpoпaгандивHy i виxoвнy po6ory пoмiж
вiйськoвиками всix стeпeнiв i vастин, звepтaти нe мeншy yвary на пoлiтичнe
виpo6лeння i виxoвaння вiйськoвикiв, як нa ix фaxoвy пiдгoтoвкy.
2) 3вepнyти пилЬнy yвaгy нa гPo}.i|aдсЬкo-дep)кaвницЬкe виpo6лeння i
виxoванHя вiйськoвикiв. Кoжний вiйськoвик
цe гpoмaдяHиH-дepжaвHик.
3) Bиxoвнo.вишкiльнoю po6oтoю зaймyrься в пepшiй мipi всi кoмaщиpi,
вiд кoмaндиpa po}o вгopy. iм дo пoмo.,ti пpийдрь спeцiaльнi виxoвHики' як
iх пoмiчники y пoлiтиннo-виxoвнiй po6oтi, a6o ви6paнi кoмaндиpoм i
зaтвepджeнi пoлiтичнoю peфpeнrypoю, a6o дaнi пoлiтиннoю peфpeнrypoю
6eзпoсepeдньo. Toмy кoжний кoмaндиp l4yситЬ в пepшiй мipi пiднятися нa
висoчинy не тiльки 6oйoвoгo кepiвника свoсi частини, aле i нa Тi виxoвникa.
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4) Кoжний виxoвник y вiйськoвiй чaстинi - цe piвнoнaснo вiйськoвик.
Biн пepe6yвae сталo пoмiж стpiльI{яlr,tи' з ни1{и paзoм 6opeться, xoдитb Ha
вiйськoвi зaняття' iсть' спить. Biн мyсить вика3aтися дiйснo вiдвaгoю,
6oйoвoю гoтoвiстto, висoкolo мopалЬнolo пoстaвoю. Biн пepший y всЬoмy.

Biн взip дo нaслiдyвaння.

5) 3адepжaти в частин;lx сoцiяльнy piвнiсть. Пoз6yтися в yкpaiнськoмy

вiйськy ч}Dкиx нaлeтiв - oфiцePщини, капp:rлЬщини, кoмiсapщини, щo
зry6нe для нaс. Ha6лихi,ватися i вкopiняти yкpaiнськoмy вiйськy нaшy
питoмy нам вiйськoвy пeддгoгiкy, oпepry нa нaшиx piдниx взopilx, витвopeниx
yкpaТнськoi дyxoвнoсти; нa взopаx Cвятoслaвoвиx дpyxgнникiв, на кoзaцЬкoмy пo6paтимствi, нa дисциплiнi, 6oйoвiй гoтoвoстi' висoкiй мopaльнiй

з

пoстaвi i 6eзoгляднoстi сyпpoти се6e i вopoга Ciчoвиx Cтpiльцiв
пoлк. e. Кoнoвaльця, нa 6aгaтьox висoкo6oйoвиx' l4opilлЬниx i пeдaгoгiнниx
вчинкax сьoгoднiшнoi yпA.
6) Кoжний кoмaндиp i вихoвник мyситЬ 6ути 6eзoглядний y всякotty
випaдкoвi, як сyпpoти сe6e сaмoгo, тaк i сyпpoти вiйськoвикiв.
7) Кoмaндиpi i виxoвникi встaвляloтЬ в пpoгPaМy дiянь кoжнoгo дHя
хoч oднy гoдиHy нa пoлiтичнo-виxoвHy po6ory. Кpiм цeгo, кoжнy вiльнy
xвиЛю' o6iдню пopy чи iнший нaс, вiльний вiд вiйськoвиx заHятЬ' випoвняютЬ
виxoв}|o-вишкiльнoю po6oтoю.

8) Haй6iльшe poзклaдaс

i

дeмopaлiзye вiйськoвикiв 6eздiлля. Toмy

вiйськoвикaм дaвaти 6eзyпиннo зaняпя i пpацю. Aнi xвили[ни] на нepo6ствo.
Bсe щoсь нaйти для вiйськoвикiв дo po6oти, aлe пoзитивнe.
9) Ha всix пoстoяx' пpи всix пepe6yвaнняx сepeд цивiльHoгo нaсeлeння'
тaк кoмaндиpiв як i виxoвникiв' а тaкoж кpaщi стpiльцi мyсять 3анятися
пpoпaгaHдoю' вияснювaнняlrl }loвиH тa He poз'яснeHиx насeлeнню наllJиx

пpo6лем. Aлe

в

пepшiй мipi дo6pa пoвeдiнкa всiх вiйськoвикiв сepeд

HaсeлeHHя 3в'я)кe ix нaйтiснiшe з насeЛeння}r.
10) Ha нркoнaцioнaльнiй тepiтopii i пoмiж н1oкoнaцioнaлЬним Haсeлeнням

кoжний вiйськoвик мyситЬ пaм,ятaти' щo вiн peпPезeнтaнт УкpaТнськoi
Apмii. A Укpaiнська Apмiя зaыцди i всюди слaву|лacь висoкolo вiйськoвoю
кyлЬrypoю' гpoмaдсЬкoю мopaЛлю i пoлiтичним poзyмoм.
11) Пiднeсти знaЧeHня i aвтopитeт всix кoмaндиpiв, фyнкцiйниx,
пiдстapшин i стapшин. Пoстaвити Тх нa нaлeжнoмy Тм мiсцi. Tим скpiпимo
N4opaлЬнy силy УкpаТнськoi Apмii.

Пoстiй, 25 сepпня 1943 p.
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HAкA3 y спPAвAX BиБoPlв l4|сцЕвиx Aдl.{lнlстPAцlЙ,
зЕlцEлЬниx кoмrclЙ тA BBEдЕHня 3AгAлЬHoгo
HABчAнHя мoлoдl
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УПA в 6oяx з oкyпaнтaми Укpaiни, iмпepiaлiстaми Мoсквoю i
Hiмeччинoю здo6yлa цiлий сyцiльниЙ pяд тepeнiв. Hа цix тepeнax' дe
6eзoгляднo пaнyс УПA, тpe6a ypeгyлloвaти )кипя гpoмaдяH' зaвeсти 6oдaй
чaстинHo пeвHe нopMaлЬне життя.
Heгaйнo пpисTyпити дo:
paйoнoвиx Pад. Дo кiнщ мiсящ вepeсня
1) Bи6opy сiльськиx
пpeдЛo)кити Тх ви6ip дo зaтвepджeння мiсцeвим пoлiтичниM чинникaм

i

yпA.

2) Bи6opy зеМeЛЬHиx кoмiсiй, якi згiднo зi зapяджeнням УПA з дня
15.8.43 p.' мaютb 6yrи пoдiлeнi пoмiж сeлян. Bсi зeмлi кoлгoспнi, фiльвaрнi,
зaлишeнi пoлякal,rи' MyсятЬ 6yrи дo 30 вepeсня [19)a3 p. poздiлeнi, пoopанi
засiянi. 30.Ix.43 p. злo}кити акти poзпoдiлy землi пoмiж сeлян дo
зaтвеpдх(eння нepeз УПA.
3) Bвeдeння заг;lлЬHoгo нaвчaнHя шкiльнoi мoлoдi.

i

oтвopити:

a) Hаpoднi шкoли
6) Cepeднi шкoли
в) Фaxoвi lllкoли.

i

B тepeнax Boлинi Пoлiсся звepнyти yвaги нa сiльськo-гoспoдapнi
шкoЛи. Пiднeсти piвeнь сiльськo-гoспoдapськi згадaних тepенiв. Bсi шкoли
пoвиннi 6yти пooтвиpaнi дo 30 вepeсня [19]a3 p.
4) Bсi внитeльськi сили, щo нe зaнятi кoнeчнo в УПA, yжити hля]
Haвчaння в шкoлi. oднaк всix вчитeлiв зaняти piвнoнaснo i в гpoмaдськiй
po6oтi. Beсь [чaс] пoзa шкoлolo мyситЬ вчитeлЬ o6oв'язкoвo зyжити для
po6oти пoмiж нaсeленHяM'
Cпpaви шкiльнi нaлe}€тЬ
гpoмaдськi yпpaви.
flня
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Poмaн Гaлина
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Biйcькoll УПА

3

пepeтвopeння всix 6oйoвиx вiддiлiв, якi 6opються зa спiльнy iдeю

ствopeнHя УкpaiнськoТ Co6opнoi .[epжaви, в oдин вiйськoвий opганiзм пiд

..Укpaiнськa
Haзвoю
Пoвстaнчa Apмiя'' виникЛа пoтpe6a opгaнiзaцii цiсi
apмiТ на засaд.rx сyvaснoi тexнiки i мeтoд вiйни, з чoгo виHикaс пoтpe6a
yпopядкyвaння взaсмoвiднoсин мiж пooдинoкиlv|и вoякaMи, 6oйoвими
ЧaстиHaми

i

кoмaндним склцoм apмiТ.

Toмy нaкaзyю:
Hав,язyюнись дo вiйськoвиx тpaдицiй нaшoгo слaвHoгo MиHyЛoгo з
дaвнix чaсiв i чaсiв визвoльнoi 6opoть6и pp. 1918-1922 apмiЙ yHP i yгA,
Haзивaти всix вoякiв yпA - кoзaкal{и. Кoзaк - € пoчeснe звaHня 6opця за
Укpaiнськy flepжaвy.
Пo свoТй 6oйoвiй пiдгoтoвцi i вишкoлy кoзaки дiляться нa тpи гpyпи:
кoзaки-стpiльцi, пiдстapшини i стаpшини.
flдя всix кoзакiв встaнoвлюloться слiдyюнi стyпeнi

A. Cyxoпyтнi
Cтyпeнi:
1. Koзaки:

a) кoзaк
6) вiстyн
2. Пiдстapшинськi:
a) дeсятник

6) стapший дeсятник
в) пiдxopyнжий
3. Cтapшинськi pанги:
Moлoдшa стapшина:

а) xopyнжий
6) пopyнник
в) сoтник

i

paнги:

вiйська

Бyлaвнa стapшинa:

a) oсayл

6) пiдпoлкoвник
в) пoлкoвник
Гeнepaльнa стapшиHa:

a) гeнepaл-xopyнжий
6) гeнepaл.пopyчник

в) гeнepал-пoЛкoвник

г) генepaл.пixoти
гeнepaл.apтилepii
гeнepaл.кiннoти
генepaл.лiryнствa
гeнepaЛ-пaнцepниx вiйськ
reнepaл-iнжeнepниx вiйськ

Б. Мopськi вiйськa
1. Cryпeнi кoзaкiв-мopякiв: 2. Cтyпeнi пiдстapшинськi:
a) дeсятник
a) мaтpoс
6) стapший дeсятник
6) марoс-вiсryн
в) пiдxopyнжий

ti

3. Cтаpшинськi

Гeнepaльнa стapшинa:

paнги:

a) кoнтp-aдмipал
6) вiцe.адмipaл

Мoлoдшa стapшинa:

а) мoлoдший лeйтeнaнт
6) лeйтенaнт

в) адмipал

г) aдмipaл флoти.

в) стаpший лeйтeнaнт
Бyлaвнa стаpшиHa:

а) кaпiтaн-лeйтeнант
6) кaпiтaнсoтник
Kopистyються з пpaвa пiдвищення дo стyпeнiв:
вiстyна, дeсятника' стаpшoгo десятHика:
кoмaндиpи oкPeмиx чaстин' (кoмaндиpи, якi кopистyютЬся пpaвaми
кoмандиpiв пoлкiв).
Пiдхopyнжoгo:
кoмaHдиpи гPyп (кoмaндиpи' якl кoPисryютЬся nPaвaми кoмaндиplв
дивiзiй).

Paнги всix стapшиH:
вePxoвнa владa' якa кopистy€тЬся

з

пpaв видaвaння зaкoнiв.

Пoстiй, дня 21 сepпHя 1943 p.
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oкpцэrнuл, нoОpoЙoнoauм, poйoнoauп

i

ciльcькuл,t кoмoн1oнmoм зoniлля

Пiд впливoм нeвдaч нa фpoнтi, внyrpiшньoгo poзкладy вopoги в
oстaннix кoнвyльсiяx нaмaгaютЬся зHищити наш нapiд. Пpи цьoмy нe
пepе6ipaють в зaсo6ax, вживaютЬ пpoти 6eз6opoннoгo нaсeлення дo6pe

oз6poсниx вiйськoвиx чaстин' нaймaниx 6анд сeксoтiв, пoслyгoвyloться
пiдсryпoм, пpoвoкaцiею
B зв'язкy з цим нaкaзyю:

opгaнiзацiйнo'мo6iлiзaцiйним peфpeнтам в в[oснниxJ oкpyгax нeгaйнo
пpисryпити дo opгaнiзaцiТ сaмoo6opoни. Кoжний надpaйoн, paйoн, сeлo
пoвиннo стaти вiйськoвим тa6opol'' a yвeсь нapiд, щi6ний дo o6oрни i
насryпy,
вoякai,lи.

-

l2

Caмoo6opoнy opгaнiзyвaти згiднo зaлyнeнoi iнстpyкцii, yзглядHюючи
мiсцeвi o6стaвини, як пoлo)кeння oсepeдкa, пoлiт[ичнi] мo)кливoсти, настpoТ
насeлeHHя тoщo.

B

нaдpaйoнax, paйoHax, oсepeдкax нeгайнo пpистyпити дo

системaтичHoгo вiйськoвoгo вишкoлy мoлoдi: вчити вiйськo[вo]гo впopядyl
запpaвляти пpaктичHo в мapшax' в пpo6ниx aляpмElx' тoщo i в пoлeвiй

cлуж6i, Bсi MyсятЬ дo6pe пiзнати тepeн. Bсi зaхoди сaмoo6opoни
i пepeпpсiвaджyвaти в життя з нaй6iльшoю тaйнoю,

пpигoтoвляти

пpитPимyloчисЬ зaгалЬниx засaд кoнспipaцii.

opг[aнiзaцiйнoJмo6iл[iзaцiйнимJ peфepeнтам звiтyвaти пpo стa}l
opгaнiзaцii сaмoo6opoни 25-гo числа кo)кHoгo мiсящ.
.Qня 30 сepпня 1943 p.

CлoBo Укpoi'нi!
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сAMooБoPoHA
lнстPyкцiЯ
Пpи сцraснiй тexнiцi o6opoнити oсepeдoк вiд знищeння e нeмo)lоивo'
кoли 6oТ пpoвoдЯться peryляpниt.lи чaстиHами з ix yсiмa теxнiчними вiддiлами,
aлe кoли пPиняти дo yвaги' щo Mи мyсимo 6opoтись пеpeд 6aндитсЬкиi4и
Haпaдaми 6oльшeвицькиx, пoЛЬсЬкиx 6aнд, щo стoятЬ Ha пoсЛyгaх нaiзникiв,

нiмeцькиx пoлiцiйниx чи гeштaпiвсЬкиx' тo пpaктика HаM пoкaзaЛa' щo
кoли 6opoть6а opгaнiзoванa' тo вopoжi 6aнди нe витpи1vlyютЬ i a6o гинyть,

а6o тiкають.

o6opoнe селa
Пepeд кoмaндантoм сеЛa мoжe стати два poди o6opoни:
1) 6opoнити сeлo пoки всi вийдyть з сеЛa' 2| кoли тpе6a 6итися зa
сeлo. .Qo цЬoгo мoЖyтЬ 3мyсити нaс вopoги нeспoдiвaним нaскoкoм Ha
сeлo, a6o кoли € нaкaз пPoвoдy 6opoтись зa всякy цiнy.

Уплaнyвaти самoodopoнy тщ6a пoнинaти з тoгo' щo кoMандaHт зaпiлля
мyситЬ зaзнайoмитися з мiсцями пiдсryпy дo сeла' пoзeмeЛЛям' opгaнiзyвaти
тoЧки сat{too6opoни, зв'язкy з сyсiдaми, poзвiдкy.
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l{o6и за6eзпeЧитисЬ вiд вopoга, тpe6a poзмiстити

свoТ сили так, щo6
мo)кливiсть знищити вopoгa' кoли вiн нa6лижaеться дo сeлa. Haпaд
l{а вopoгa мyситЬ 6yти oднoнaсний зi всix стopiн. .Qo цьoгo викopистoвyвaти
зa6yдoвaння' дepeва, взaгалi пoзeмeЛля' як цe po6или фiнляндцi' l(oли нa
Тx зeмлi сyнyлa чepвoнa Moсква.
B сaмoмy сeлi нexай кoхfia xaтa' клyня, пoгр6ник, плiт 6yдe фpтeцeю,
з якиx 6ити вopoгa кyЛеlo' сoкиpo|o, вилaми' oкPoпoм i гapянoю сlvloлoю.
Haмiтити тoчки дЛя скopoстpiлiв в сeлi, кoли вoни е, i А,ля o6opoнцiв з
1t4ати

пaлЬнo|o з6poею.

c|1л|4 ceлa, нeo6xiднo y вiдпoвiдний
нeoз6poсниx; 2) нeoз6poениx, здi6ниx
6opoнитися i нeздi6ниx. Бopoнитися мyсять i жiнки i чoлoвiки. B пepшy
Чepry yсy||yти нeздi6ниx 6opoнитися цiлкoм з сeлa. Heoз6poениx yз6poТти
в xoлoдHy з6poю, пoдiлити нa дeсятки' пpизнаЧити дeсятникiв, кo}кнol.{y
дeсятникoвi a6o кiлькoм дeсятникal,t дopyчити 6oйoвий }l.{aстoк' чи дaвaти
iншi 6oйoвi зaвдaння. Haвчити тpимaти зв,язoк i дaвати пoмiн сyсiдaм.
3aвeсти нaйсyвopiшy каpнiсть. 3а нeпoслyx i втeнy з фpoнтy пpидiляти
нaйсyвopiшy кapy' a>t( дo кapи с}.|epти включнo.
B вeликiй мipi вiд дисциплiни тa кoмaHдaнтa цiлoстi й йoгo зaстyпникiв
6yдe зaлeжaти зaгaЛЬний yспix. Мyжнiсть, вiдвaгa, спpит пpoвiдникa €
з;lлoгoм пo6iди.
Tр6а в o6ox випaдкаx пpигoтoвити людeй дo пртипoвiтpянoi o6opoни.
Пoяснити всiм, щo лiтaки нe такi стpашнi, як тi, щo iдyть aвтaми чи
пiдвoдaми. Пepeд лiтaкoм тpe6a кpитись, щo6 нe пoпaсти пiд кyлeмeт, a
6oм6и, як сeляHи знaютЬ 3 пpaктики' нe тaк yжe 6aгaтo пpиHoсятЬ втPaт

[J.[o6 нaйкpaщe викopистaти

спoсi6 пoдiлити: 1) oз6poсних

i

всi

в людяx.

Koмaндaнт пpизначаr кличкy для всix i oкpeмo 6oйoвy, цe нa випaдoк
poспopoшeння, щo6 зi6paти дo кyпи.

Poзвiдкa i 3в'язoк
Усnix нaстyпy й o6opoни y вeликiй мipi зaлeжить вiд poзвiдки. Ce6тo
вiд тoгo, щo ми 6yдeмo 3нaти пPo вopoгa'

пр

йoгo сI4лу' Pуx' 6oсздaтнiсть,

слa6i йoгo стopoни, oз6poсння, нaстpiй тoщo.

3arшьнi вiдol,toстi
Mасмo вopoгiв: 1) нiмцiв, 2) пoлякiв' щo

€ нa

yслyгax нiмцiв

i

6oльшeвикiв, 3) 6oльшевицькi 6aнди нa пiвнiчниx нauJиx зeмляx.
H i м ц i. 3 свoiми нaймитaми poзмiщaються в 6iльших мiстаx - цe
з 6iльшими cИлan,iу|, B мeншиx . Heвeликими i дe-нe-дe нa мoстiD(' залiзницяx кoмaндaми; в сeлаx нiмaкiв цiлкoм нeмa€' а Лиlue для якoiсь aкцiТ
вoни наiзджають.

.
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Б o л ь цJ e в и ць к i 6a нди. Гpaсyють пoлiсаx напiвнoчi
нaшиx зeмeЛЬ' вiддiлaми кiлькa сoтeнь, гpa6yють сeляH' щo6и мати щo
iсти, з нiмaкaми зyстpiнeй yникaютЬ' piдкo нищaть зaлiзницю. B 6oйoвoмy
вiднoшeннi слa6i. 3 нaми вololoть тiльки пiдсryпoм i пpoвoкaцiями.
П o л я к и. Бeз нiмакiв i 6oльшeвикiв пPeдстaвляloтЬ нeзнaЧHу cllлу,
1) Кpiм зaгaлЬних вiдoмoстeй надpaйoнoвi, рйoнoвi, сiльськi кolv|аHдaнти
пoвиннi дoклaдHo poзвiдaти пpo 6oйoвий стaн вopoгiв y мiстax' мiстeнкаx,
нa зaлiзницяx i мoстax: .(oклaднo yстaнoвити' якi cили, 3 якиx людeй
складaютЬся, ни с пoстiйнo' чи HаТзд)кaютЬ, дe квapтиpyють. Bжити всiх
заxoдiв i дoвiдaтися як yз6poeнi. Cлiдкyвaти зa кoЖним pyxoм, дЛя цЬoгo

ствoPити спeцiяльний poзвiдvий aпaPaт' s як}1Й втягHyти стapиx i мoлoдиx,
жiнoк i чoлoвiкiв. Bикopистoвyвaти всi мoжливoстi.
2) Устaнoвити нaйстислiший зв'язoк poзвiдний. Biд мiстa, Ae с вopoг'
мyситЬ тягнyтися 6eзпepepвнa низкa зв,я3кiв пo всix сeлaх. Устанoвити
yмoвнi 3наки' щo6 кoли виpyша€ вopoг' дaти знaти всiм сeлaм пpo йoгo
pyx, y сeлax мyсяTЬ 6yти пpизнaнeнi люди з дo6pим зopoм i слyxoм, якi
пoвиннi зHaти yмoвлeнi знaки, a такo)|( мiсця, з яких цi знaки пoдaють iм
сyсiди. Щo6 в кoжнolиy paзi сeлo нe 6yлo нeспoдiвaнo зaскoчeнe. Устaлити
в сeлax стaлy poзвiднy слyж6y, числoм' зaЛe)кHo вiд пoтpe6, щo кox+loгo
дHя кoнтpoлЮвaтиMe всi лiси, загaйники, дe6pи, пoля Й вишyкyвaтимe там
вopoгa. Кoжeн лiс, зaгaйник, дe6pa, пoлe мyсятЬ 6yти щoдeннo oснoвнo
пepeшyкaнi. Bсi o6шapи лiсiв i пiль мyсятЬ 6yти в цiлi щoдeннoгo poзвi.
кoмaндaнти
дyвaHHя Тx, пoдiлeнi пoмiж пooдинoкi сeлa. Кoмандиpi

i

первipять спpавнiсть рзвiднoгo i зв,язкoвoгo aпаpaтiв. 3aпpoвадити сyвoPy
кapy Ha нeпoвнеHня i нeвикoнaння зaвдaнь.

Пoяснeння дo iнстPукцiT

o6oв'язки
нaдpaйoнoвиx' pайoнoвиx
х кoм аHдaн т i в. Myсять ствopити poзвiднi i зв,язкoвi

с i л ьс Ь к и

i

aпapaти згiднo пoдaнoT iнстpyкцiТ. Biд6иpaти всi вiдoмoстi пpo вopoгa i
пoдавaти дo вiдoмa слyж6oвoю дoPoгo|o paзoм iз нaкaзaми пpo aкцiТ, a6o
пртиaкцii. Piвнoчaснo 6eз слyж6oвoi дopoги, зaгopo)кe}te сeлo вopoгol,l
tt1yсить сeйчaс пoвiдoмити всi дoвкoлишнi сeлa пpo загpoзy, в цiли спiльнoT
o6opoни a6o нaстyпy нa вopoгa. B кoжнoмy сeлi paзoм зi сiльським
кoмaндантoм зapе€стPyвaт}.t для викo}|yвaння poвepи' вepxiвцiв тa iншe.
Пpизнaнити кoмандaнтiв в кo)|(нor,ty сeлi. Bишкoлити Тx. .Qaти загaльнi
вкaзiвки щoдo o6opoни. 3вepнyти yвary нa сeлa зaгopo)кeнi. .Qдти спeцiяльнi
вказiвки щoдo шпioнiв i нeзнaйo},{иx тa пiдoзpiлиx.
Toннo yстaнoвлloвати, xтo кoltly й як дoпoмагаe. Устaнoвити мiсця
для зaсiдoк pазolt1 з кoмaндaнтoм сeлa в кoжнoмy сeлi.
Устaнoвлюe кЛичкy для paйoнy.
Пpизнaнae зaсryпникiв.

1s

Пiд vас вopoжoi акцii знaxoдиться пo6лu3y сeлa' дe йдe вopo)кa
aкцiя. Hадpaйoнoвий yвiDк}|o слiдкyс зa Poзвиткoм пoдiй, пеpевipяс пpaцю
в paйoнax paйoнoвиx i сiльськиx кoмaндиpiв i пpoвiдникiв.
Koли aкцiя чи пPoтиaкцiя пpи6иpaе мaсoвий xФaктep, нaпpавЛяloть
всю силy нa властивi тopи. l-|iлий чaс нe випyскa€ з Pyк кepми, Щo6
кoжний вopoг нe викopистaв Haшиx мас для свoТx цiлeй.
Koли нa мlсцяx сфopмyються пiд нас 6opoть6и вiддiли 6oйoвi,

нe

дoпyстити, щo6 poзiйшлl1cя, a викoPистaти iх нa шиpшy lr{eтy, тaк сaмo
викopистoвyюни згiднo загaлЬнoгo плaнy сaмoo6opoни.
Пepeвipити 6oйoвy пiдгoтoвкy в pайoнax i сeлax на пpo6ax.
,Q6aти пpo кapнiсть нa кoжнoмy мiсцi.

o6oв,язки
кoмaндaнтa Ceлa
Кoмaнданта сeлa пpи3нaчa€ кoмандaнт рйoнy. ,[o o6oв,язкiв кoмa}iдиpa
сeЛа нaлe)кaть ви6ip oпipниx тoЧoк кoлo сeла i в сeлi, якi пoкaзyс
кot4aндaнтoвi paйoнy i pазoм з ним ix yстaHoвляe. B пpисyтнoстi pайoнoвoгo
кoМaндaнта ни пpoвiдникa сeЛa ви6иpaс, мaскy€ й зaкpiплюс всi oпipнi

тoнки. Poздiля€ сeЛo нa oз6poсниx i нeoз6poсниx. Heoзdpoсниx дiлить нa
здi6них 6opoнитися й нeздi6ниx. 3дi6ниx, як мo)кнa' oз6poюс в xoЛoдHy
з6рю. Heздi6них рзмiщyс в 6eзпечнi мiсця. Bидiляс o6oрнцiв 3 xoЛoднolo
з6рсю, пpизначar дeсятникiв i дag Tм 6oйoвi зaвданt|я.
Пpи .,roмy кoжний 6oйoвий yчaсHик пoвиHeн мaти oпipнy тoнкy.
Кoли люди мyсятЬ виЙти з сeла' пPизHaчас стapшиx нa кoжнiй вyлицi
ни вiдтинкy тa дa€ сaм тoчний }|aпpя]Yloк нaс вiдстyпy. 3aздaлeгiдь
пoясHюe Людя1.4, як нe6eзпeчHo сaMoчиHнo тiкати в тaкиx o6стaвинаx.
Bи6ipaе людeй нa зв'язкoвиx, o6сepвaцiйнi тoчки. Кoли вopoг пiдiйшoв
6лизькo дo сeлa' нe спyскати йoгo з oчeй i нa кoжний pyx peaгyвaти, щo6
He мати шкiдливих нeспoдiвaнoк. Кoли вopoг в>t<e в сeлi i тpe6a 6opoтися,
кoмaндант сeлa викopистoвyс всi мoх<ливoстi й вкaзiвки, як вopoга зHищити.
.Qдя цьoгo зaздaлeгiдь poзмiщyс дo6pe o6opoнцiв, вивнae ix дiяти, а
нaйгoлoвнiшe - мopaлЬнo пiдгoтoвляс дo 6opoть6и, пpизнaЧa€ 1-2 зaсryпникiв.
He зa6yвaти в кo)кнo},ly випaдкoвi пpoвaдити нaйстислiшy poзвiдкy
пiдстyпaюнoгo дo селa вopoгa.
Пpo пepeсyвaння 6aнд кoжний кoi/taндaнт сeлa нeгaйнo пoвiдoмляс
звepxникa i всiх дoвкoлишнix кoмандaнтiв сiл, a свoiми cv|лaitl4 пo мoжливoстi
HищитЬ всix poзвiдникiв i тиx, щo пooдинoкo гpa6yють.

i

onц6л.: Лiпonuc уIlA.
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святкoвиЙ нAкAз з пPиBoдy дня
слABи yкpдiнськoT зьpoT

3| сepnня

3a Caмoстiйнy Co6opнy

|943 p.

Cвo6oдa Hapoдaм!
Cвo6oдa Людинi!

УкpaТнськy .[epжaвy!

fipцзяl't noaсmoнцям

i

кoпoнdupoп

pe6oл юцiйнo-auзaoл ьнoi Укpoiн[c ькoiJ ПoBсm

o н[чoiJ

Apпi

нAкAз
lмпepiялiсти, пaлiТ сьoгoднiшнoТ гpa6iжницькoi вiйни, пepeживаloть
пoвiDкнy кpiзy. 3нeмoглисb дoвгoлiтнoю нищiвнolo для сe6e, щe 6iльшe
для пoнeвoлeниx наpoдiв, 6opoть6oю. Блискавичнi вoеннi дiТ, пepшi фaзи
вiйни, скiннились. Пpийшли затяжнi, виснaжyюнi змaгaння' щo дo peшти
вичepпyloтЬ мopaльнi, фiзиннi cl4лl4тa мaтepiяльнi зaсo6и вoююЧиx xижакiв.
B тi тяжкi i для нас днi, Укp[aТнський] Hapiд зyстpiнaс 31 сepпня
.{eнь Cлaви УкpaiнськoТ 36poТ.

-

Piк

1919, 31 сepпня.

i Гarrицькoi ApмiТ пiд кoмaндoю
Гoлoвнoгo oтaмaнa Cимoнa Пeтлюpи пеpeмo)к}lo всryпили в Kиiв.
Пiсля дoвгoтpiвaлoi, тpyднoi 6opoть6и з мoскElляlt.lи-6iльшoвикaми,
щo пpийшли в УкpaТнy пoнeвoлити ii, i пiсля oднoмiсяuнoгo пepeмo)кнoгo
мapшy вiд 36pрa дo .Qнiпpa, сepeд зaтяглиx 6oiв, Укpaiнськa Apмiя
здo6yлa КиТв.
Бaгaтo свiтлиx мoмeнтiв пepe)кив Укpаiнський Hapiд нa пpoтязi свoсТ
iстopiТ. Пoмiж ниMи дeнЬ 31 сepпня 1919 p. - ,{eнь Cлaви Укpaiнськoi
36poi, oдин з нaйвeличавiшиx.
.Qдя нaс, УкpaТнськoi ПoвстанчoТ Apмii, .Qeнь Cлaви УкpaТнськoТ
36poi e святoЧним днeм. Cepпнeвий пoxiд для нас - цe свiтлий пpиклaд
l-|аших пepeмo)|Gиx вo€H' щo йoгo нaслiдyвaти 6yдeмo в Haшиx з6poйниx
3'еднaнi вiйськa Hадднiпpянськoi

змaгaнняx зa УкpaТнськy .[epжавy.
Cьoгoднi, кoли Укp[aiнський] Hapiд, y спiлцi з iншими пoHeвoлeними
нapoдaми' висryпa€ прти пarriiв вiйни тa прти iТ нищiвниx дiй i, рзвивaюvи
свoi пoвстaннi зaгoни, пepeтвopю€ ix y peryляpнi Укpaiнськi 36poйнi
Cили, щo6 y нас най6iльшoгo oсла6лeння iмпepiялiзмiв пiдняти peвoлюцiйнy
6opoть6y пpoти пaлiiв-загаp6никiв i пoнeвoлювaчiв нapoдiв Cxoдy i 3axoдy,
6opoть6y за встaнoвлeння r{иpy i сnpавeдливoгo Лaдy нa Сxoдi й 3axoдi,
oснoвaнoгo нa зaсадi вiльниx нaцioнaльниx .Qepжaв нa Тx влaсниx
нaцioнaльниx тepитopiяx, щo пpийдyть нa мiсцe iмпepiялiстин}|иx деpxaв.
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H A К A 3 У Ю:
1. Cкpiплювaти нащi пoвстaнчi сили i пoшиpювати

Тx дo щopaз 6iльшиx
poзмipiв, щo6 y нaс всeнapoAнЬoгo зpивy мiльйoни стaнyли дo peвoлюцiйнoвизвoльнoТ 6opoть6и зa УкpаТнськy flepжaвy i зa iншi нaцioнaльнi дep)кaви

пoнeвoЛeHиx нapoдiв.

2. Poзвинyти пoвстaнчi дiТ нa цiлy тepитopiю Укpaiни й зaкpiпити
нaшi пoзицii в УкpaТнi, пiд кepмoю Гoлoвнoi Koмaнди Укpaiнськoi Пoвстанчoi

Apмii.
3. Пepeмiнити Укpaiнy в oдин вoeнний тa6ip, сьoгoднi для o6opoни
сe6e пepeд фiзинним винищeнням i oгpa6лeнням iмпepiялiстичними гPa6iжникaми, a зaвтPa дo нaсryпy нa вopoжi пoзицii 3a пеpeмory.
4. Haв'язaти якнaйтiснiший зв'язoк 3 чЛeHaми iнших пoнeвoлeниx
нацiй, щo пepе6yвaють сьoгoднi в Укpaiнi. .Д.oпoмoгти iм opгaнiзyвaтися
пpи Укpаiнськiй Пoвстaннiй ApмiТ в ix нaцioнaльнi пoвстaнчi зaгoни, для
спiльнoi 6opoть6и iз спiльними нaшими вopoгaми - Бepлiнoм, Moсквoю.
Cьoгoднi ця 6opoть6a iдe за oслa6лeння iмпepiялiзмiв' a в чaс дoгiдний
вийдyть з УкpaТни нaцioнaльнi лeгioни нa свoi piднi зeмлi дo спiльнoi

з

iмпepiялiстaми-нaiздникaMи' зa нaшi вiльнi
..Boля
нaцioнaльнi дepжaви. o6'еднaтись з ниi.lи пiд клинeм:
нapoдaм i
людинi''.

peвoлюцiйнoi 6opoть6и

5. Пiдняти piвeнь вiйськoвoгo знaнHя пoвстaнцiв i кoмaндиpiв. Шкoлити
нoвi кaдpи, пPи€днyвaти iснyюнi вжe тaк, Щa6 y чaс всeHapoдHoгo зpивy

i peвoлюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и l,lи зl4oгли oчoлити вeсb pевoлюцiйний
i вoeннo-зo6oв'язаний eлeмeнт i пoвeсти йoгo дo пepeмoжнoi 6opoть6и зa

УкpaТнськy fiepжaвy.

Пo\cmoнцi!
Hадxoдить чaс, кoли рвoлюцiйнi pyxи пoнeвoлениx iмпepiялiстами
нaрдiв i yкpaTнськoгo нapoдy PoзсaдятЬ зaгap6никiв. Poзсадять iмпepiялiстинний Бepлiн i Moсквy, щo пoнeвoлloютЬ нaс. Peвoлюцii пoнeвoлeниx
наpoдiв пoЛo)кaтЬ кiнeць iмпepiялiстичним вiйнaм, 3нищaтЬ xижaцькi зaмipи
Hiмeччини й Moскви i свoсю влaснoю peвoлюцiйнoю силolo, щo з кo)кним

днeм зPoстаe вiдвopoтнo дo oслa6лeння вoюючиx iмпepiялiзмiв, Бepлiнa i
Moскви, з6yдyють нoвий, спpaBeдливий лaд на Cxoдi i 3аxoдi, oснoвaний
на зaсaдi вiльниx нaцioнaльних дep)кaв нa Тx влaсниx нацioнaльниx
тepитopiяx.

Ha yкpaiнськiй зeмлi здвигнeмo €динy Biльнy УкpaТнськy flepжaвy.
Ha стoржi iТ пoстaвимo Укpaiнськy 36poйнy Cилy.
Гeть iмпepiялiстiв Бepлiна i Moскви, щo пoнeвoл|oють нapoди!
Xaй живe peвoлюцiЙнoвизвoлЬна Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя, зaв'язoк
36poйнoi Cили УкpaTнсЬкoгo Hapoдy!

Xай живe Укpаiнська Peвoлюцiя!
Xaй живyть peвoлюцii пoнeвoлeниx нapoдiв i Тх peвoлюцiйнi apмii!
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Xaй живe Укpaiнська Caмoстiйнa Co6opнa flepжaвa!
Xaй живyть вiльнi нaцioнaльнi дepжaви пoнeвoЛeниx нapoдiв!
Пoстiй, 31 сepпня 1943 p.

CлoBo Укpoiнi!
Кoмaндиp Укp[Тнськoil Пoвстlaннoil Apмii
/-/|hим Caвуp

П p и м i т к a. Hакaз цeй dpoнитaти пepeд всiмa вiддiлaми УПA
сxoдиIl;lx святoчHиx члeнiв oУHC.Ц в днi 31 сepпня.

i

нa

цДАгo, ф. 57, on' 4, сnp'3 53, opк' 53. Koniя.

Ns 10
PoзпoPяджЕHHя пPo BстAнoвлЕнHя циBlлЬHoT

AдмIHiстPAцIT HA тEPитoPlT yкPATни
I Bepecня |943 p.

PoзпoPяд)кЕHHя

Пpo acmанo9лeння oilмiнicmpoцii. нo mepeнi Укpoiнu'
Budoнe ГoлoBнoю Кot',lанdoю Укpoi.нськoi Пo6сmoнчoi' Аpмii,

як нoйauщoi, i сОuнo-cц6epeннoi. Bлodu

нo зaiльнeнuI leInляI Укpoi.нu, з 0ня | aepeсня |943

p,

Cт.1. (1) Тepeн УкpaТни пiд oгЛядoм адмiнiстpaтивним дiлиться нa:
1) сeла й мiстa, 2) paйoни, 3) пoвiти (oкpyги), 4) o6лaстi.
(2) Miстa пoдiляються нa: a) мiстeнкa' щo нapiвнi зi сeлaми пiдлягaють
paйoнoвим yпpaвaм' 6) мiстa, щo пiдлягaють 6eзпoсеpeдньo пoвiтoвим

(oкpyжним) yпpавaм' в) мiстa, щo пiдлягaють 6eзпoсepeдньo o6ласним
yпPaвaм i г) мiстa, щo пiдлягaють 6eспoсepeдньo Miнiстepствy Bнyтpiшних
Cпpaв, чи Pадi Miнiстpiв. Пoдiл мiст зyмoвлlo€тЬся кiлькiстю нaсeЛeнHя тa
eкoнoмiчними й стpaтeгiЧниMи чинникaми.
Cт.2. opгaнaми aдмiнiстpaтивнoi влaди r: 1) (1) y сeлi: a) сiльськa

paда, 6) сiльська yпPава' (2)

y

мiстi: a) мiська paдa, 6) мiськa yпPава'

2) y paйoнi: a) paйoнoвa paдa, 6) paйoнoвa yпpaвa' 3) y пoвiтi: а) пoвiтoвa
(oкpyжнa) paдa, 6) пoвiтoвa (oкpyжнa) yпpaва, 4) в o6ластi: a) o6лaснa

pадa, 6) o6лaснa yпpавa.
Cт.3. Ciльськy й мiськy paдy ви6ipaютЬ Meшкaнцi вiдпoвiднoгo сeлa
чи мiстa piвним' тa€t,'lHим' 3aгaЛЬним, 6eзпoсepeднiм стoсyнкoвим
гoЛoсyвaнням з-пoмiж пoстiйниx мeшкaнцiв вiдпoвiднoгo сeлa ни мiстa,
щo мaютЬ ниннe ви6opне пpaвo i пoкiнчили 21 poкiв )киття. Чиннe ви6opнe
пpaвo мaють всi yмoвo здopoвi, нe&ueжнo вiд стaтi, пoстiйнi мeшкaнцi
вiдпoвiднoгo сeлa чи мiстa, щo скiнчили 18 poкiв )китTя.
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Cт.4. (1) Paйoнoвy paдy ви6ipaють 'сiльськi й мiськi paди, щo пiдлягaють
вiдпoвiднoмy pайoнoвi з пoстiйниx мeшкaнцiв дaHoгo paйoнy, щo мaютЬ
ниннe ви6opчe пpaвo i пoкiнчили 21 poкiв )i(иття.
(2) Пoвiтoвy (oкpyжнy) pадy ви6ipaють paйoнoвi й мiськi Pa.Ци, Щo
пiдлягають вiдпoвiднoмy пoвiтoвi (oкpyзi) з пoстiйниx мeшкaнцiв дaнoгo
пoвiтy, щo мaють vиннe ви6opчe пpавo i пoкiнчили 21 poкiв )l(иття.
(3) o6лaснy paдy ви6ipaють пoвiтoвi й мiськi Pа,Ци, Щo пiдлягaють
вiдпoвiднiй o6лaстi з пoстiйниx мeшкaнцiв дaнoi o6лaстi, щo l'la}oтЬ чиннe
ви6oрe пpaвo i пoкiнчили 21 poкiв )l(иття.
Cт.5. (1) Ciльськi, мiськi, paйoнoвi, пoвiтoвi (oкpyжнi) i o6лaснi paди
мaютЬ пPавo нa пiдстaвi дopyueнoТ Тм кoмпeтeнцiТ в мeжax свoгo тepeнy'
видaвaти poзпopяд)кeння i т. п. та € пoмiчниlvlи i дopaдними opгaнами
вiдпoвiдниx yпpав.

(2) Кoжнoнaсний гoлoвa вiдпoвiднoi yпpави €

гoлoвo]o сiлЬсЬкиx,
мiськиx, pайoнoвиx, пoвiтoвиx i o6лaсниx paд.
(3) Ciльськi, мiськi, paйoнoвi, пoвiтoвi й o6ласнi pади скЛадaютЬся з
члeнiв в кiлькoстi вiд 12 дo 60, зaлeжнo вiд ix вeлинини й кiлькoстi
нaсeЛeння.

i

Cт.6. l. (1) a) Ciльськa yпpaвa склaдa€тЬся 3 гoлoви' йoгo застyпникa
секpeтapя. 6) Мiськa yпpaвa скЛaда€тЬся з гoлoви (пoсадникa), йoгo

засryпникa й сeкpeтapя.

(2) Paйoнoва yпpaвa склaдa€тЬся

з гoлoви' йoгo зaсryпникa й сeкpeтapя.

(3) Пoвiтoвa (oкpyжнa) ynpaвa скЛaдaетЬся з гoлoви (стapoсти), йoгo
застyпникa й сeкpeтapя.
(4) o6лaснa yпpавa склада€ться з гoлoви' йoгo зaстyпникa й секpетapя.
I]. Miськi, рйoнoвi, пoвiтoвi Й o6лынi yпpaви мaють кpiм тoгo вiдпoвiднy
кiлькiсть peфepeнтiв (кepiвникiв вiддiлiв).

Cт.7. (1) Ciльськy yпpaвy

i

мiськy yпPaвy' щo пiдлягае paйoнoвi,

ви6ipaють вiдпoвiднi pади з пoстiйниx мeшканцiв дaнoгo тepeHy' щo мaютЬ
ниннe ви6opЧe пpaвo i пoкiнчили 21 poкiв життя' a затвePркyе вiдпoвiдний
пoвiтoвий стaPoстa (oкp1oкний гoлoвa).
(2) Paйoнoвy yпpaвy мiськy yпpaвyl щo пiдлягaс 6eзпoсepeдньo
пoвiтoвiй yпpaвi, ви6ipaють вiдпoвiднi paди з пoстiйниx мeшкaнцiв дaнoгo
тepeнy' щo }4aЮтЬ ниннe ви6opЧe пPaвo пoкiнчили 21 poкiв )киття' a
зaтвepдхrye вiдпoвiдний пoвiтoвий стapoстa.

i

i

Cт.8. (1) Пoвiтoвy (oкpyжнy) yпpавy

6eзпoсepeдньo o6лaснiй yпpавi, пpи3нaчa€

i

мiськy yпPaвy' щo пiдлягас

вiдпoвiднa o6лaснa yпpaвa.

(2) o6лaснy yпpaвy i мiськy ynpaвy' щo пiдлягaс 6eзпoсepeдньo
Мiнiстepствy Bнyтpiшнix Cпpaв ни Paдi Мiнiстpiв, пpизнaнaс Miнiстp
Bнyтpiшнix Cпpав ни Pадa Miнiстpiв

Cт. 9. Peфpeнтiв пpи мiськиx, pайoнoвиx, пoвiтoвиx i o6лaсниx ynpaвax
iмeнyс вiдпoвiднa yпpaвa' a затвepд)кye вiдпoвiднa вищa yпpaвa.
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Cт. 10. Ciльськa, мiськa, paйoнoвa, пoвiтoвa i o6лaснa yпpави с викoнaвчиl{
aдмiнiстpaтивним opгaнoм вищoТ влци вiдпoвiднoi pци, oдHoчaснo кoнтpoлЬ|'|иt'il opгaHoм нижчoТ цмiнiстpaтивнoТ влaди тa маютЬ пpaвo Ha пiдстaвi
дopyнeнoi iм кoмпeтeнцii в мeжax свoгo адмiнiстpaтив||oгo тepeнy' видaвaти

piзнoгo poдy poзпoPяджeння' нaкази' o6iжники, oгoлoшeння i т. п.
Cт.11. .Цo кoмпeтeнцii мiськиx, paйoнoвих, пoвiтoвиx i o6лaсниx yпpaв
тa pад, н.rлe)кaтЬ всi спpaви aдмiнiстpaтивнoгo' eкoнoмiннoгo, кyлЬrypнooсвiтHЬoгo, noлiцiйнoгo xapаi<тepy, кpiм тoгo дeякi спpaви вiйськoвi i
спpaви сyдoвi гoспoдapчoгo xapaктepy.
Cт.12. [e poзпopяджeння всryпae в )киття з дHeМ йoгo видaння.

Cлoao Укpoiнi!
ЦtАBo, ф. 3833, on, |, cnp 48, opк.
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Кoмaндиp УкpaiнськoТ Пoвстаннoi Apмii
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HAкA3 кo},tAHдиPAlvt гPyп y спPABAX 3BtтyвAHня'
oPгAнl3AцlT PAдlo3в'я3кy тA кlHHoти

I Bepeсня |943

нAкAз

p.

ч.9

KoлoнОupoп epцn
1. Мyшy ствepдити,

щo дoнeсeння пpo 6oевi дii в гpyпax

i

пpo

пoлoжeнHя нa 6oйoвиx вiдтинкax HaдсилaeтЬся дo Meнe з вeЛиким зaпiзнeнHяM'

y вiдпoвiдний чaс. Haкaзyю 6oйoвi
нaдсилaти
мeнi
3a
минyлий тиждeнь, тaк щo6 мiг ix
дoнeсeння
щoтижня,
тoмy нe мo)кHa oцiнити пoЛoжeнHя

oтpимaти y вiвтopoк слiдyюнoгo зa звiтoвим ти)кHя. Бoйoвi дoнeсeнHя мyсятЬ
6yти змiстoвнi, кopoткi i дoкладнi, 6eз лiтеpaтyPнoгo oписy пooдиHoкиx
6oiв, щo нaлe)китЬ в)кe дo хpoнiки. B дoнeсeнняx мyситЬ 6yти пoдaнo:
1) Якi зaйшли пoдiТ i дe. 2) Кoли. 3) Якими силами диспoHyвaв вoPoг
(кiлькiсть i фopмaцiю). 4) Якi нaшi сили пpиймaли yчaстb в 6oю ни aкцii.
5) Bислiд 6oю чи aкцii. 6) Haшi втpaти. 7)ТpoфeТ (з6poя, aмyнiцiя, пoлoнeнi).

Якi здo6yтo вiдoмoстi пPo вopoгa. 9) Кopoткa xapaктеpистикa aкцii. 10)
|{o po6ить a6o мaе нaмip po6ити кol|aндиp гpyпи. (10 тoнкa зaшифpoванa)
8}

B вaжниx випaдкax звiryвaти

нeгaйнo.

2. Haказyю взяти нa o6лiк всe pцioфoнiннe i pадioтeлeгpaфiннe
мaйнo i всix фaxiвцiв з дiлянки pцioзв'язкy i paдioтexнiки. 3 пepшим

тepмiнoвим дoнeсeнням пoдaти мeнi дoклaднo пpo кiлькiстЬ зapесстpoвaнoгo
мaтepiялy й людeй з пoдaHHяM фaxoвoстi в пeвнiй дiлянцi. B гpyпax
викopистaти фaxiвцiв для нeгaйнoT opгaнiзaцiТ кypсiв paдioзв,язкy.
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Biддiл кiннoти УПA нa Boлинi в 1943

p.

3. 3 oглядy |{а великe знaчeння в сyчaснiй стaдii нашoi 6opoть6и, щe
мaючiй xapaктep пapтизaнсЬкoi вiйни, кiннoти, наказyю' щo6 кoжнa гpyпa
oфopмyвaлa дo 15 жoвтня ц. p. щoнaймeншe пo сoтнi кiннoти, якi мaютЬ

6ри в рзпopяддeннi кoмaндиpiв. Пpимipний склц сoтнi пoсилaю.
зi звiтoм дoнoсити пpo стaн фpмyвaння кiннoти.
4. Bсi важнiшi pенi шифpyвати.
.[ня 1 вepeсня 1943

Шeф вiйськoвoгo штa6y

/_/

пoлк, Гoннapeнкo

Оnц6л': Лimonuc уПA,
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Kлllм Caвуp

Topoнпo, 1989'

/-/

-

т, |'

-

с.

|41-|42'

lф t2
зAлyчt|ик дo нAкA3y Nc 9 Blt 1 вEPЕсHя 1943
пPo склAд кIHнoi сoтнI

p.

пPиMIPниЙ сKЛAд кiHHoТ сoтHi

кiнний
6
Poйoвий
1
Лeгкий кyлetjleт 2
Piй

(2 людeй

i

i

910

6
1

3

кyлeмeт на кoнi). Cкopoстpiльvик

aмyнiцiйний.

Чomo 3 poГ

людей

3

poТ

Чoтoвий

1 Cкopoстpiл важкий

нa

тaнaнцi

2t
11
з

кoнeй

30

2

33

1 гpaнaтoмeт

2

кoней

3

чoти

102

Кoмaндиp сoтнi
Cтapшин мoлoдllJиx
Biстyнiв
3в'язкoвиx
Бyнн1окний

105

1

1

3

3

3

3

3

3

1

Писap сoтeнний
Лiкap вeтepинapний

1
1

Фeльдшep.санiтap

1

Ko(вaлiв)

2

2

ГocnoО[opuuйI piЙ
Гoспoдapний

Кашoваpи
Фypaжиp
Фipмани
Bиxoвник

Pазoм:

1

1

2

2

1

1

з

6

1

1

126

1з2

2з

tн6eнmop

Boзiв
Тaчанoк
Kyxня
onц6л.: Лinonuс уПA.

-
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HAкAз BlЙсЬкAilt yпA пPo 3БEPIгAHHя
BlЙсЬкoBиx тA€мницЬ
IФ |0

3 aepecня |943 p.

HAKAз

ч.10

Bсiм no\cmoнця.м i кot,loнdupoлt УПА
.[aеться спoстepeгти' щo 6aгатo пoвстaнцiв, кoмaндиpiв, фyнкцiйниx

He пpидepжyються вiйськoвoi тaйни. Heмaс y тиx людeй гpaHицЬ в гoвopiннi.

Гoвopять з кo)кним пpo всe' щo тpe6a й нe тpe6a. Чepeз цe 6aгaтo спpaв'
щo пoвиннi 6yти yкpитi стpoгolo тaйнoю, виxoдятЬ нaвepx. l-te вiднoситься
i дo вiйськoвиx кoмaнд' oсepeдкiв i штa6iв. A вopoг тiльки пiдслyхoвye цe
всe. | дивнo нaм He paз' щo вopoг вдapя€ пo нaс тaм, дe ми нaймeншe
спoдiвaсмoсЬ yдapy. Тoдi шyкaсмo пoмiж нaми aгeнтiв вoPoгa.
Mи сaмi чepeз нашy неo6еpeжнiсть, 6eзгpaниннy гoвipливiсть,
нeпaнyвaHHя нaд сo6oю, сaмoхвaль6y, лeгкoвipнiсть (вipимo всiм, 6o цe
yкpa.iнцi) зpaд}ryeмo стpoгi вiйськoвi тaйни. Caмi пiдсвiдoмo р6имo вopoгoвi
пpисЛyгy. Cамi сe6е pyйнyeмo.
B штa6ax ЛeжaтЬ для всix дoстyпнi вoсннi дoкyмeнти' Poзкинeнi
зaписки, щo paзol{ зi смiттям викидa€'тЬся нa смiтник. У вiйськoвиx
частин;lх майже He пpацЮeтЬся Haд виpo6лeнням y вiйськa пoчyття
зaдepх(aння вiйськoвoТ тaйни. Mалo пpaцюютЬ |.|ад Tим кoмaндиpi, тaк як

piвнoжiixвиxoвники.

H

AкA3У

Ю:

1) 3aвести стpoгy гpyпoвy кoнспipацiю. Пpo всi спpави xapaктepy
тaeмHoгo гoвopити тiльки з ти1t,lи' дo кoгo вoни нaлeжaтЬ. Пaм'ятaти
тaкoж i пpo цe' щo ..стi|-tи вyxа MaютЬ''
2) Ha писaнi вoсннi pенi пoстpoiти тaйнi скpитки. Хaй кoжeн нe
зaгЛядae дo peнeй, щo дo HЬoгo He H€rЛe)кaтЬ.
3) Bсi пpимiщeнHя кotvlaнд i штa6iв MyсятЬ 6yти стpoгo кoнспipoвaнi,

a пpинaймeнше He впyскaти дo ix пpимiщeнHя кo)кHoгo' пepшoгo-лiпшoгo
нoлoвiкa, вiйськoвoгo чи цивiльнoгo' мoвЛяв' ,.цe yкpaТнeць. Пeвний.''
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4)

Bсi шта6oвi кapти, 3вiти' кopeспoндeнцiя мyситЬ 6ри xopoнeнa
в штa6ax нe пpaцюють. Bсi викopистaнi зaписки'

пepед людЬMи' щo

к;шbкa тoщo мyсятb 6yти стapаннo пoпaлeнi.
5) Дo тасмнoi пepeписки y вiйськoвих спpaвax y,(ивaти шифpiв

i

кoдiв.

6) Bсi мiсця ст;lлoгo пoстolo вiйськoвиx чaстин мyсятЬ 6yти зaдepжaнi

в стpoгiй тaйнi пepeд цивiльним нaсeленням. [ивiльниx 6лизькo тa6opy,
a6o в тa6op пyскaти нe вiльнo.
7) У всix вiйськoвиx чaсти}|ax пpизнaЧити кoЖнoгo дня дeсятЬ дo
двaдцятЬ

Myсимo

хвI/|лI||н
Bл|,1т|,|

нa дoкЛaд кoil4aHдиpa a6o виxoвника пpo вiйськoвy тайнy.

B кo)кHoгo пoЧyття пoтpe6и задep)кaHня вiйськoвoi тaйни.

8) Бoйoвi нaкaзи видавaти кo)кнo},ly кoмaндиpoвi в тaкoмy нaсi, щo6

вiн мiг пpигoтoвитися дo виKoнaння 6oйoвoгo зaвдaння. Чaс видaвання

6oйoвoгo нaкaзy тoчнo o6числити. Biддiлaми 6oйoвий накaз дaBaти пеPeд
сaмoю aкцirю.
9) Кyдoю пepeсyвaЮтЬся вiддiли, xaй нe знaс цивiльнe нaсeлeння. l-{e
нaши пЛяни. Haвiть вiйськoвi нaстини, кoЛи ще немaс 6oйoвoгo
зaвдaння, нe смiють знaти, кyдoю iдyrь.
10) Дo нaселeння стaвитисb ввiчливo. 3axoвyвaтисЬ пpoпaгaндив|.|o'
тaк як пpистoiть нa yкpaiнськoгo вoяка' аЛe пpo спpaви вiйськoвi цивiльнoмy

зpаркy€

нi в якoмy paзi нe poзпoвiдaти.
3a зpaдy вiйськoвoi тaйни вiдпoвiдaють в пepшiй мipi кoмaндиpi

нaсeЛeннЮ

i

фyнкцiйнi.
.Qня

3 вepeсня 1943

p.

Cлoao Укpoiнi!
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HAкA3 кoмAндиPAм yпA' кoмEHдAl{тAм 3Aпlлля
l сlлЬсЬкиM сA1v|ooБoPoHA]v| пPo тAктикy БoPoтЬБи
тA oБoPoHи пЕPЕд BoPoгol'{

ile

ll

HAKAз

КoмoнОupot'l, кolqoнОoнmoll

i

4 Bepecня |943 p'
ч.

11

Bсiltt ciльcькuм cotоoo6opoнol,t

Hiмцi yстyпaюTЬ нa всix фpoнтax. Пpoтилeжнi Hiмeччинi iмпеpiялiзми
зaвдaютЬ Hiмeччинi пoвat(ниx удapiв тaк нa фpoнтax, як i y нiмецькoмy
25

зaпiллi. oслa6люють зHaчHo силy нiмцiв peвoлюцiйнi apмiТ пoнeвoлeниx
нapoдiв, щo вдapяють пo Hiмeччинi y ii внyтpi.
Hiмцi тeпep пiшли в цiлoстi нa гpa6iжницькy po6oтy. Гpa6лять щo i

де

пoпaЛo.

Hа нaшi сeлa oстaннЬo нiмцi зpo6или тaкo)к сиЛЬHiший нaстyп в цiлi
гpa6yнкy. B кoлгoспax мoЛoтятЬ Haга,lЬ}io i зa6ipaють ввeсь xлi6. Bивoзять.
He лишають сeлянaм майжe нiчoгo. oстaнньo пoч.ши зyсиЛЬнo гpa6ити
iндивiдyaльнi гoспoдapствa. .fl,oвoдять дo цiлкoвитoi гoспoдapськoТ pyiни
yкpaТнськe гPo}itaдянствo. Haгpa6лeним Haпoвняloть свoi мaгaзини. oстaнньo
пoчaЛи нiмцi вжe aтaкy i нa лiсoвi тepeHи.

HAКA3УЮ:
1) Bсi 6epeги 6iльших лiсoвиx масивiв, всi лiсoвi пoЛoси' сeйчaс
yкpiпити 6apикaдaми, нeпpoiздимими poвaМи, вoвЧи}rи дoлaми. 3aвалити
всi пepexoди в лiси. Пoпepeтинaти всi шляxи, щo вeдyть у лiси, сeйчaс нa
ix кpaяx. Bсi зaвaлeнi мiсця зaкpiпити зaстaвaми' cтaлЙMу1 вapтaми. Тyт,
нa кpaю лiсiв, poзвинyти дo6py poзвiдкy. Тoчнiшe всTaHoвити сталi стopoжi
нa кpaяx лiсiв зi 3в'язкai4и пpяMo дo 6iльших центpiв. Кiлькo paзiв вopoг
yсyнe зi шляxiв 6apикaди, тiльки paзiв шляxи сeйчaс }'i|yсятЬ 6yти нaнoвo
бapикaдaми завалeнi.
2) БoТвками, самoo6opoнoю, poзвiдкoю за6льoкyвaти вopoга y йoгo
oпipниx пyнктax. Здepжaти йoгo виxiд в тepeнi на гpa6exi' Якщo мoхнa _
йoгo злiквiдyвати. [e вiднoситься тaк дo нiмцiв, як i дo 6oльшевицькиx
паpтизaн.
3) Ceйчас пepeвeсти впoвнi в )<иття нaкaз н. 8, з дня 30 сeрпня 1943 p.
4) 3мiнити сeйчас пiсля oдepжaння нaкaзy всi дoтeпepiшнi мiсця
пoстolo. Boни всi знанi вopoгoвi. Cкopшe чи пiзнiше 6yдe стapaтися нaс
вopoг тaм дoсягHyти i знищити. Hoвi мiсця ви6иpaти дyжe скpитo. Тaм
сиЛЬнo зaкpiпитися. Kiлькaнадщть кiлoмeтpiв дoвкPyги' рз6yдyвaти дoкЛаднo

6eзпoсepeднЬo заЛeжнy вiд тa6opy poзвiдкy. Як пepeдoвиx o6opoнниx
пoстiв yжити нeвeличкиx 6oТвoк i сaмoo6opoни, poзмiщeниx вiд мiсщ
пoстoю в глу6 тepeнy дoвкpyги нa пpoстopi кiлькaнaдцять кiльoмeтpiв.
5) Bсi 6oйoвi xapueвi пpипaси poзмiстити в нaй6eзпeчнiшиx мiсцяx,

нe дaти сe6e oгpa6ити.
6) Bплинyти

i iншi xapнeвi

Ha сeлян' щo6и всiми мo)+иивими спoсo6aми зaxoвaли xлi6
пpoдyкти. Тaкoж пoлoтнo' oдiння i всe, щo вopoг Мoжe пpи

нeспoдiвaнoмy нaскoкy зa6pати i цим нaживv1ту1cя,, Хати oчистити тe)к з
xaтньoi o6стaнoвки. Хати мoжyть 6yти пoпaлeнi. Пеpeд кoЖним вopo)tиM
гpa6iжницьким нaiздoм o6opoнимoся' кoли пoстaBимo дo6pe самoo6opoнy
i poзвiдкy i тo в сeЛаx, пoляx i лiсax i нaв'я)кeмo стJ1слу спiвпpaцю зi
сyсiдними сeлaми. Тoдi нас 6yдe i за6eзпeчити сe6e, мaйнo, вигнaти в лiс
чи пoлe xyдo6y, сeлo пiдгoтoвити дo сaмoo6opoни, a6o дo виxoдy iз ньoгo.

26

7) Пoд6ати, щ06 кo)кeн сeлянин' кpiм xaти, вигoтoвив сo6i дo6py
земЛянl(y нa мeшкaн}iя нa зимy. Хaтa згopитЬ, земляHкa зaстyпитЬ xaтy.
Bсe зaздaлeгiдь гoтoвиту1ся Аo цЬoгo' щe пepeд зимolo. Bзимi гoдi 6yдe
зeмЛяHкy 6yдyвaти.
Bсix мyсимo зaбeзпeчити всi paзoм мyсиМo o6opoнятися пepeд

i

i

гpa6iжницьким вopo)ким нaiздoм, пepeд ]t{aтepiяльним

}|ищeнням нaс.

фiзинним ви-

,[iлaти дyжe скoрio. Bct ctали зaпpяпи

Пaм,ятaти, щo пoслiдний eтaп 6opoть6и
Tpe6a зyжити всiх зyсиль, щo6 пo6iдити.
.Qня

4 вepeсня 1943

дo зa6eзпeнeння нaс всiх.
нaйтяжчий. A вiн пpиxoдитЬ.
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Кolloнdupoм apцn
I

p. висЛaти дo мeнe пo 30 вiдпoвiдниx людeй вiд
кoжнoТ oкpyги для дpyгoi rypи шкoЛи стapшиt|, вивiнyвавши в oдяг i
з6poю з тpЬoмa кyЛeмeтaми вiд кoжнoТ oкpyги. Пo закiнчeннi кypсy
з6poя пoвеpTa€тЬся нaзад з л1oдЬми.
.Цo дня 20.|X.1943

2

.Цo дня 20.lx.1943 p. вислaти дo MeHe пo 15 людeй' мo)КЛивo в)ке
oзнaйoмлeних з пipoтеxнiкoю i сaпepським дiлoм, a6o з peмiсниниx шкiл
для вишкoлy. Люди МyсятЬ 6yти oз6poснi' з oдним кyЛelneтo}4 вiд кoжнoi

oкpyги' й oдягнeнi.

2t

Пo закiнчeннi вишкoлy л|oди пoвepтaютЬся нaзад. Пpислaти тaкoж
людeй, якi в 6yдyvoмy пo вишкoлi мoгли 6 o6нятlc стаpшинськi стaHoвищa
i 6yти iнстpyктopами в вiддiлаx.
3

B

кoжнiй гpyпi зopганiзyвaти кypси кapтoгpaфiв i зaлoжити
кapтoгpaфiннi вiддiли. Bикopистaти для тoгo всi мiсцeвi cили t зpo6ити

з6ipкy кapт.

4
Пpи кoжнiй гpyпi зopгaнiзyвaти вишкiл пoльoвoi вiйськoвoi >кaндapмepii.
.Qдя спpaв кpимiнaльниx y зaйнятoмy тepeнi зopгaнiзyвaти стaницi
пoлiцiТ з мiсцeвиx cил, p,ля тoгo викopистaти мiсцeвиx вишкoЛeниx фaxoвo
пoлiцистiв, якиx 3o6oв,я3aти зaЛoжити пoлiцiйний вишкiл. Пoвища спpaвa
е вeликoi ваги, i я вимaгaю Haлeжнoгo ii тpaкryвaння.
5

Пpиспiшити з викoнaнням мoгo нaкaзy пpo пoвiдoмлeння o нaявнoстi
фaxiвцiв.pадистiв i pадioфoнiннe й pадio-тeлeгpафiнне майнo. Haлeжить
викopистaти фaхoвi сили.
.Qня

4 вepeсня 1943

p.

Cлo6o Укpoiнi!
Кoмaндиp УкpaТнськoi Пoвстаннoi ApмiТ
l(vl.им Caвуp

Шeф вiйськoвoгo штабy
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HAкAз ыЙсЬкAм yпA пPo нAдAвAнHя
B!ЙсЬкoвиx стyпЕ}|lB

HAКAз

4 aepecня |943 p'

ч.13

Biйcькoл УПА

0t

B цiлi yпopядкyвaння пiдстapшинськoгo i стapЩинсЬкoгo склaдy УПA,
,|943
p', н. 8,
6epyни зa пiдстaвy нaкaз вiйськaм УПA з дня 27 сepnня
нaказylo:

A)

Кoмaндиpa]t.l oкpeмиx частин пiдвищити в пiдстapшинськi стyпeнi кoзaкiв,

якi нa сe зaслyгoвyютЬ' пo ix вишкoлi, а6o 6oйoвими пpикмeтaми
28

i

зaтBepдити в тих стyпеняx тиx пiдстapuJин, якi вже
нaшiй дaвнiй а6o iншиx apмiяx.

ix мaли

пoпepедHЬo

в

Тиx кoзакiв' щo викoнyють o6oв'язки пiдстapшин, пiдвищити дo

пiдстapшинськиx сryпeнiв. ,Qдя тoгo скЛaсти екзаменaцiйнi кoмiсii, зaвдaнням

якиx 6yдe пepeвipити

тeoPeтиЧ|-|y niдгoтoвкy niдстapшинськoгo

склaдy

i

дaти на зaтвepджeння кoмaндиpaN,t гpyп.
Б) УпopядкyBaти стapшинський склaд apмii.
.П.ля тoгo:

1. Кoмандиpaм гpyп пpeдЛoжиTи дo Гoлoвнoi Кoмaнди УПA нa затвepдх(eння в paHгax тиx стapшин, якi мaють вжe стаpшинськi paнги нaшoi
apмii, a6o iншoi (пoльськoi, нiмeцькoТ, сoв€тськoi i т. д.). Koжний стаpшиHa
N4yситЬ дoвести пoсiдaння paнги a6o дoкумeнry a6o, кoли пo спeцифivним
дЛя нaс yмoвинax дoкyмeнтiв нe пoсiдaс, ствepд)кення пpинaймнi 2 стapшин,
щo дaний стapuJинa мa€ пoдaвaнy Hиt{ paнгy. .Qo тoгo щe мyсить 6yти
пoзитивнa oпlн|я кoMaндиpa гpyпи.
2. [ля тих вiйськoвикiв, якi зaсЛyгoвyюTЬ нa пiдвищeння

дo сTaPшинськoi paHги' пo свoix 6oйoвиx зaсЛyгax' пpи Гoлoвнiй Кoмандi
yтвopю€'тЬся eкзaмiнацiйнo-квaлiфiкaцiйнa кoмiсiя, якoi завдaнням 6yдe

пpoвipити тeopeтичHy пiдгoтoвкy кoмaндиpiв дo стapши|.|ськoi paнги.
Кoмaндиpи гpyп пoвиннi пpeдЛoжити дo Гoлoвнoi Koмaнди УПA
пpeдстaвлeння тaкиx кaндидaтiв пo фopмi, якa HaдсиЛaеться i B|,|cИлaтуl
Чepгoвo HeBеЛикими гpyпaми a6o iндивiдyaЛЬF|o дo Гoлoвнoi Кoманди для
пepeвipки.

02

Haкaзyю пpи служ6oвиx взаiмoвiднoсинаx кoзaкiв i стapшинськoгo
..дpyжe''.
скЛaду звepтaтися пo пoсaда]vl a6o paнгaм, дoдaючи сЛoвo
Haпpиклaд, дPyЖe нoтoвий, дpy)ке сoтeнний, дpyжe кoмаHдиpe' дpyжe
сoTHикy' дpркe пoЛкoвникy. дpy,кe гeнepaЛe i т. д. ,!.o кoзaкiв, кoли
..дpyжe,',
нaпp[иклatJ
вiдoмe пpiзвищe, тo пo пpiзвищy' дoдaючи слoвo
..дpyх(e''.
..дpyжe
oсa'', a6o кoли пpiзвищe нeвiдoмe, пpoстo
.Qня

4 веpeсHя 1943

Шeф вiйськoвoгo штa6y
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Cпис стapшинt яких нaлeЖитЬ затвepдити в пoсiдaниx HиNlи paнг;rx:
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нAкA3 кoмA}|диPдм вlЙськoвиx oкPyг пPo нAдсилA}|ня
вlЙськoвo.PoзBtдyвAлЬHиx звlтtв

M
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HAКA3
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7 эrcoamня |943 p,

ч.15

Кoмaндиpи вiйськoвиx oкpyг дo цЬoгo чaсy peryЛяpнo нe нaдсилaли
вiйськoвиx-рзвiдниx звiтiв зi свoix oкpyг, 6paк якиx шкiдливo вiд6ивaеться
нa зaгальнiй нaшiй aкцii.

02

a

Haкaзyю "-з oдepжaнняM- цьoгo poзвiднi звiти нaдсилaти пyнктyaлЬнo'
oсo6ливoi вaги oкpeмиMи пeвниMи кyp'epaми, нepeз пeвнi вiйськoвi

шляxи.

03

Biйськoвi poзвiднi звiти мyсять 6yти дoклaднi, кopoткi

i

яснi.

04

opгaни poзвiдки пoдaютЬ y свoТx звiтax пpo вopoгa слiдyюнe:

1. Мiсцe poзтaшyвaння вopoга (лiс, сeлo, сepeдинa сeЛa' нa пiвдeнь
вiд сeлa i т. п.).
2. Kiлькiсть вopoгa i piд з6poi.
3. oзбpoсння.

4. 3вiдки пpи6yв вopoг a6o кyди виpylllив (вкaзaти тoчний нaпpям).
5. Зaoсмoтpення aмyнiцiею, xapнaми' oдягoм та iншими 6oсвими
пpипaсарlи.

6.
7.
8.
9.

Кiлькiсть o6oзy: фypмaнoк, кoнeй тa

ix

стaн.

Чи кopистae фypмaнкaми мiсцeвoгo нaсeлeнHя, ни мaс
Чи пpoвaдитЬ впopяд i iншe вiЙськoвe 6нaвчaння.1

свoТ.

Poзвiдyвaти пpoxoди]t4iсть: шляxiв, piнoк, мoстiв; чи нaдa€тЬся
дaнa мiсцeвiстЬ дo пepeсyвання piзниx poдiв з6poi, чи тiльки пiшиx.
10. Pyx кoлiйoвий нa сxiд i зaxiд: щo пepeвoзять, кiлькiсть eшeлoнiв
(вaлoк).

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pyx нa автoстpaдi Львiв-Киiв: щo пepeвoзять нa сxiд i зaxiд.

B якиx нanpямкax вopoг висилa€ свolo poзвiдкy.
3в,язкoвi лiнii вopoгa.
Biднoшeння вopoгa дo УПA.
Biднoшення мiсцeвoгo нaселeння дo УПA.
Пoвoджeння вopoгa

з

мiсцeвим нaсeЛeнням.

B кoжнoмy звiтi пoдaвати, чи
iншиx oкpyг.

0s

i/tаGтЬся зв'язoк

з сyсiднiми частинами
31

06

Пoдaвaти oкpeмo звiти пpo oз6poсниx (шyцмaнiв) нацмeнiв, чи
пpoвoдитbся сepeд них aгiтaцiя пepexoдy дo УПA, якa нaдсиЛaстЬся для
них вiдпoвiднa лiтeрrypa; скiльки ix yжe пeрйшлo дo нaс i якe oз6poсння
пpинeсли.

Пoстiй, дня 7.Х.* 1943 p.

/Гoннapeнкo/

K[oмaнди]py Енeсвi**

tАPo' ф. P-30,

on. 2, cnp, 32,

opк' |15,

opueiнoл.
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}|AкA3 l(oмAHдиPAм гPyп y ФyHкцIЙниx
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тA вlЙсЬкoBo.AдмlHtстPAтиBниx спPAвAX
16

нAкAз

ч.16

26 Bepeсня |943 p'

Koмoнdupoл epцn
Кoмaндиpi гpyпl щo кpiм вiйськoвoi po6oти в гpyпi щe пoвнятЬ
фyнкцiю адмiн|стpaтopiв вoeнниx oкpyг i пoлiтичниx кeрiвникiв aдмiнiстpoвaниx ними теpенiв' мyсятЬ нeгaйнo poзлo)кити свoю пpaцю тaк'
щo6и пeвнi фyнкцii викoнyвали пoкликанi дo цeгo peфepeнти, a сaмe:

aдмiнiстpaцiю вoeннoi oкpyги вiддaти впoвнi кoмандaчтaм запiлля, пoлiтичнe
стaвлeння po6oти в aдмiнiстpoвaнiм теpeнi вiддaти шeфoвi noлiтичнoгo
штa6y, вiйськoвi дii пеpeвoдити пpи пcмoчi шeфа вiйськoвoгo штa6y i
йoгo peфеpeнтiв, як piвнo ж пpи пoмoui 6oйoвиx peфеpeнтiв. Haд цими
TPЬoN4a дiлaми кoмaндиpi гpyп мyсятЬ тoЧнo |.|аглядати i po6oтy oснoвнo
кoнтpoлювaти. Пooдинoкi peфepенти xaй po6лять.
B цeй спoсi6 po6oтa кpaщe poзвинeтЬся' a кoмaндиp гpyпи мaтимe
6iльшe Чaсy д/lя пpисвяшeння opгaнiзaцiТ вiйськa i йoгo oпeрцiй i свo6iднiшy
дyмкy в пoлaгo)кyвaнi oснoвниx спpaв.

1. Haкaзyвати мa€ пPaвo:

y вiйськoвиx спpaвax кoi|aндиp i йoгo шeф штa6y;
y спpaвax зaпiлля кoмaндиp гpyпи i кoмaндaнт вoeннoТ oкpyги'
a дaЛЬшe' в iншиx aдмiнiстpaтивниx oдиHицяx' кoмандaнти Ha
пiдстaвi noдaниx 3 гopи накaзiв i нa пiдстaвi вимoг тepeHy;
в) y спpавax пoлiтичниx po6iт кoмандиP гpyпи i шeф пoлiтиЧнoгo
штa6y, a y iншиx aдмiнiстpaтивHиx oдиHицяx кoмaндaнт i

a)
6)

*

Toх ц meкcпi.
** Hodлuc пunулi.
ц

з2

пoлiтиЧний peфepeнт. B нaглиx випaдкax' в нaсi вiдсyтнoстi кoмaндиpa нa
свoю вiдпoвiдaльнiсrь мo)кe видaти накaз сам peфрнт (шeф i кoмaндaнт).

2. Пеpeвeсти

i

пoдaти

дo

"гopи', тoчний o6лiк з6poТ

i

амyнiцiТ.

3ayвaжyeться' щo |'|еN4a€ кoнтpoлi нaд гoспoдapкoю aмyнiцieю. Biйськoвики
6eз нaкaзy й пoтpe6и стpiляють в лiсaх. Ha aкцiяx нeмaс oгнeвoi кapнoстi.
Зa цим малo слiдкyсться.
Ceйчaс встaнoвити тoчний кoнтpoлЬ нaд гoспoдapкoю aмyнiцieю i
з6poею. Ha стpiльця видiлити кoнeчнy дo aкцii йoмy кiлькiсть aмyнiцii,
встaнoвити дЛя нЬoгo cтыlvlй peзepв' якoгo вiн 6eз спeцiяльнoгo нaкaзy
зркити нe смie, peшry амyнiцii зaxoвaти. Пiсля 3ркиття амyнiцii в 60ю,

пepeвeсти сeйчaс poзpaxyнoк втpaт i здo6yткiв. 3дo6yтих зaпaсiв нe
вiльнo сaмoвiльнo poзi6paти. Bсi тpoфеi i aмyнiцiя пepexoдятЬ в цiлoстi в
pyки з6poяpiв i гoспoдаpниx.
Ha пepeвeдeння цЬoгo дaю 2 тижнi нaсy вiд дня oдepЯ€ння накaзy.
..гopи"
тoчний o6лiк вoсннoi спopyди i 20 %
.Цo 20 жoвтня пepеслaти дo
'- з yсiсi o6лiкoвaнol aмyнiцii, тaк кpiсoвoi як i iншoi.l
3. Пepeвeсти кoнтpoлЬ всix гoспoдapниx (xapнeвиx) запaсiв. Bизначити
в)кe paз нopмy xapнiв нa стpiльця. Пoтиснyти iнтендантiв, xaй пoд6aють
пpo piжнoмaнiтнiсть xаpuiв, 6o нepeз нaдмipнe зy)кивaння м,ясa виникaють
пeвнi xвopo6и. Хapнeвi 6aзи в oснoвt|olj|y пepeнeсти нeгайнo в 6eзпeчнi
мiсця. Пoпoвнити ix.
4. Пpoвipити тpaнспopт i зв'язки. Тд e вeликi Heдoмoгaння' Чepeз тo
тepпитЬ силЬHo po6oтa. Cтaлi oпiзнeння. Пoд6aти, щo6и зв'язки Аiлaли
спpaвнo. Ha зв,язки дaти дo6pиx людeй. Ha кoжнy лiнiю зв'язкy пpидiляти
xoч oдин 6oйoвий oхopoнний piй в пoвнoмy виpядi, дaти влaснi кoнi i
вo3и.

5. Пpидiлити кoнeй i вoзiв дo гoспoдаpчoгo aпapaтy i дo Чepвoнoгo
Хpeста. У вiйськoвиx чaстинax нцмip кoнeй. 3aлишити пpи 6oйoвиx
частин;tx тiльки нaйпoтpi6нiшi та6opи,

ршry вiддaти

в тepeн д,lя гoспoдapки'

зв'язкiв, Чepвoнoгo Xpeстa.
Пpи кoжнoмy сaнiтapнoмy пyнктi Myсятb 6yти всe нepгoвi пiдвoди нa
слyнaй нe6eзпeки, щo6 мoжнa 6улo в чaс вивeзти xвopиx.
Тaкoж Ha зв,язкax влaснi кoнi, щo6и тaк чaстo нe o6тяжyвaти iздoю
сeляH.

A

Тздимo дркe 6aгaтo.

6. oснoвнy yвary в тeпepiшнix дiянняx вiйськoвиx вiддiлiв звepHyти
нa здo6yвання 6oспpипасiв. 2Ceйчас пopo6ити в тotvly нaпpямi тoннi
пiдгoтoвки i пpистyпити негайнo дo здo6yвання aмyнiцii i з6poi1
Пpo кoжний здo6рий зaпaс сeйчас мeнe пoвiдoмЛяти.
7. .[eкoтpi 6oйoвi peфepeнти вмiшyються нe дo свoТх спpав, в тepeнi
(зaпiллi). Пaм'ятaти, щo дo 6oйoвиx peфеpeнтiв Hirлe)китЬ вiйськo' a нe
спPaви цивiльнi i вoни д6aти мyсятb пpo вiйськo, йoгo шкoлeння, 6oйoвy
спpaвнiсть i гoтoвнiсть, a нe пoлaгoд)кyвaти спpaви aдмiнiстpaтивнi. Бoйoвi
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peфepeнти (нoтoвi, сoтeннi, кypiннi, зaгiннi) зв,я3aнi з тepeHoм нe с. Hими
диспoнye кoмaндиp гpyпи пo свoТм пoтpe6aм.
8. He виднo 6oйoвoi гoтoвнoстi y вiйськoвиx чaсти}l Hа пoстoяx.
ПaM'ятaти, щo ми в ст.rлo]vty 6oйoвoмy пoгoтiвлi. Ha всix, навiть нaйкopoтшиx
пoстoяx' виставляти вapти i зaстави. Bиcилaти тe)к стElлo з мiсця пoстo|o'
6oйoвi poзвiдки, щo6и мати 6езнастаннo нaйсвiжiйшi вiдoмoстi пpo вoPoгa.
9. B стeпoвiй i лiсoстeпoвiй пoлoсi пepeйти нa дивepсiйнi дiТ мaлими

з'€днaннями. Bидiлити дo цei po6oти най6iльш 6oйoвиx i oнaйдyшниx
людeй. He смiють тi чистo пapтизaнськi чaстини зв'язyвaтися нa дoвшe з
тepeнoм. Biчний pyx, нeспoдiванi нaскoки Ha вopoгa' нeчaйнi yдapи. Aнi
oднoгo фpoнтoвoгo 6oю. БeзнaстaнHo Heпoкoiти вopoгa. Tим змyсити
йoгo 6oятисЬ зaпyскатися гли6oкo в сeлa.'Здo6yвaти з6poю i aмyнiцiю-l
3асiдки i наскoки на мa.пi вopoжi з'€днaння нaм ii дадyтЬ. .Qивepсiйниx
вiддiлiв нe o6тяжyвaти aнi тя)ккo|o з6poею, aнi тa6opaмvl. Для 6iльшoi
pyxЛивoсти мoЖHa дивeщiйнi чaстини пepeмiнити в кiннi a6o змoтopизoвaнi.
..гopи'',
10. Bсi Hакaзи' пoдaвaнi з
мyсятЬ 6ути a6o poзpo6люваннi y

кoмaндиpa гpyпи i тaк пoдaваHi тим, дo кoгo HaлeЖaть, a6o впpoст
пoдавaти нe змiнюванi. l-te зaлeжить вiд змiстy i загoлoвкa нaкaзy.
Cлiдкyвaти тoчнo зa викoнaнням нaкaзiв.

26 вepeсня 1943

p.

CлoBo Укpoi.нi!

Шeф вiйськoвoгo штa6y
лoлк. /|oнчapeнкo/

Кoмандиp УкpaIнськoi Пoвстaннoi ApмiT

/Kлим Caвуp/

ДАPo, ф, P-30, on, 2, cnp. 32, opк. |2o|2|,

opuеiнoл,

Ng 20

HAкA3 вlддlлAt{ yпA y спPAвAX BиPoкy пoлЬoвoгo сyдy
тA 3AБoPoни пPиЙмAння кo3Aкtв 3 tHшиx вtддlлIB
|8 жoamня |943 p.
Укpaiнськa Пoвстaнva Apмiя

HAкAз

aciлt Bid1iлoп УПА
1. oгoлoсити всiм вiддiлам УПA, щo в днi 16.10.43 P.

o гoд. 6,

пo

пpивoдy пoлЬoвoгo сyдy' poзстPiлянi дeзepтиpи Xмapа i Гaйoвий з вiддiлy
Бaйди.

B мiсщx ix
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пpoживaння пoвiдoмити нaсeлeнню.

2. Hаказyю, всiм кoмaндиpaм вiддiлiв нe пpиймaти з iнших вiддiлiв
дo свoгo вiддiлy кoзaкiв, якi самoчиннo 6eз скepoвaння xoтятЬ встyпити
дo iншoгo вiддiлy.
Bиннi 6yдyть пepeдaнi вiйськoвoмy пoлeвo}.iy сyдoвi.
Пoстiй, дня 18'10.43 p.

,3 opигiнaлoм згiднo

3н.: 123/04

/-/

/Бoгун/

Гoнuapeнкo

25.10.43 p.
ll/IABo, ф. 3838' on.|' cnp, 4, opк' 2, Koniл*,

Ng 21

llAкA3 кol,lAHдиPAм l кol,|ЕHдAHтAl,l yпA пPo пoлlтикy
щoдo PlзHoHAцloHAлЬHиx чAсти}I
пPи нlмЕцЬкlЙ AP]t/tlT
|ф |7
Koл

28 эrco6mня 1943 p,
o н О upo

t't i

HAКA3ч.17
кoл o нОo нп

o

п

Укpoi,н cькoj. Пoac

m o

нvo| Аpt't п.

Ha нaшiй зeмлi ми вeдемo 6opoть6y з iмпepiялiстичнolo Moсквoю й
Hiмeччинoю та ix aгeнтaми пoлЬсЬкими iмпepiялiстaми.
Бyвaс, щo дoxoдитЬ дo сyтиЧoк загoнiв УПA з нyжoнaцioнaльними
Частинaми' якi нe пo свoiй вoлi пiшли на слрк6y нiмeцькoмy iмпepiялiзмoвi.
B сьoгoднишнiй мoмeнт всi нeпopoзyмiння пoмiж пoнeвoлeними i
пoкPивд)кeHими Hiмеччинoю й CCCP нapoдaми тpe6a piшyнe пpипl,lнити.
Тpe6a ствopити дpyж6y нapoдiв, щo ix визискyloтb пoнeвoлюють
iмпepiялiсти. Тpe6a спiльнo 6opoтись з нaширlи спiльними oкyпaнтaми зa

i

нaшe нацioнЕlлЬнe визвoЛeння.

H

AкA3У

,пpoти

Ю:

мaдяpiв, pyмyнiв, слoвaкiв, лaтвiйцiв тa
1) Пpипинити всi дii
iншиx, якi пepe6yвaютЬ нa нaшiй теpитopiТ i з пpиN4yсy пiд нiмецьким
тepopoм' викoнyloтЬ нiмeцькi нaкaзи.
2) Якнaйскopшe yвiйти нa мiсцяx y пopoзyмiння зi згaдaними чрt(oнaцioнaльними вiйськoвими Частинaми' i дoгoвopитися з ними в спpавi
взaемнoi HeдoтopкaнHoсти**. He винищyймo сe6e взa€},tHo' кoЛи пepeд
Haми щe вeликi зaвдaння' peвoлюцiйнo-визвoльнa пpoтиiмпepiялiстиннa
6opoть6a зa нaшi вiльнi дepжaви.
* Нo Оoкцпeнni с Bid6uпoк кpgeлoi neuomки..Укpаiнськa Пoвстанча Apмiя. Koманда

гpyпи

,,Typiвn

** У meкспi:

нeдoтopкaлЬнoсти
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3) 3гaдaнi нaцioнaльнi вiйськoвi Частини гoстиннo пpиймати на нaшиx

сeЛax' Haв|тЬ пoMaгaти xapЧaми.
4) Якщo зaйдyть якiсь нeпopoзyмiння, a6o сyтинки пoмiж нашими зa-

-

гoHaми тa нркoнaцioнaЛЬHиt.4и вiйськoвими ЧaстиHаMи нa нaцJиx зeмляx
пoвiдoмити слyж6oвoю дopoгoЮ пpo винyвaтцiв кoнфлiктy, a тoдi вiдпoвiднi
чинHики пpипиHятЬ oпip. l.[e сaмe вiднoситься i дo гpa6yнкiв нашoгo мaйнa
й тepopизyвaння yкpaiнсЬкиx гpoмaдяH.
5) Bсix пoвaжнiших пpeдстaвникiв нyжoнaцioнaлЬHиx вiйськoвиx чaстиH'
пepе6yвaюниx нa нaшiй тepитopii, якi xoнyть дoгoвopитися 3 HaI\,lи
вiдсилати i зв'язyвaти з пoлiтичними кepiвникaми нaйнижчe y вoсHнoмy
нaдpaйoнi. Bсi тaкi пepегoвopи мyсятЬ 6yти нeгaйнo пepeдaнi a6o yснo,
a6o письмoвo дo пoлiтиннoгo цeHтpy пpи Гeнepaльнiй вoсннiй oкpyзi.
1.
Po6ити дyжe кoнспipaтивHo й yвaжнo-1
6) Щo6 дpyХ6y пoHeвoЛeHиx i пoкpивджeниx iмпepiялiзмaми нapoдiв
кpaщe нaЛaднaти, тpe6a шиpoкo пpoпaгyвaти пoмiж yсiмa нyжинцями нaшi

_

клинi, iдеТ, iдeю 6opoть6и зa вiльнi нaцioнaльнi дep)кaви нa нaцioнaльниx тepи-

тopiяx. Тpe6a, щo6 нaс i нaшy пoлiтиЧHy пoстaнoвкy всi свoТ i нyжинцi знaли.
7) Bистyпaти з сaмoo6opoHoю пepeд нyжoнaцioнaЛЬHими вiйськoвими
чaстина}nи мo)кeмo тoдi, кoли вoни пiсля пopoзyмiння з Haми пpoдoв)кyютЬ
тepoPизyвати Й гpa6ити нашi сeлa.
8) Haкaз цей пoдати дo вiдoмa всЬoгo вiйськa i зaпiлля, i згiднo з

ним пoсryпaти.

28* жoвтня

.1943

CлoBo Укpoi.нi!
Кoмандиp Укpаiнськoi Пoвстaннoi ApмiТ

p.

/Kлим Caвуp/

l|,цABo, ф. 3833, on, |, cnp' 48, opк, 20' Оpuеiнoл' onц6л,: Лimonuс УПA,
|989,
т, 1' C. 153-|54.

-

-

-

Гopoнno,

Ng 22

нAкAз кEPIBHикAм yпA' 3AпlЛля
тA мЕдичHo-сAHlтAPHи}r пPAц!вникAм y спPAвl
x!мlчнo.БAктЕPloЛoгlчнoT

ile

18

нAКAз

ч.18

oБoPoHи
25 эrcoamня 1943 p,

Kot'to нd upot,,t У ПА, кot'to нdo нm ol,l 30 n iлля,

o moKoJlс мeduчнo.coнimopHulr npoцi\нuкoм уlilА в сnpoвi o6opoнu
nepel 6oкmepioлoeiйнuл i zeмiчнulil нocmunoм
oстaннiй чaс зape€стpoвaнo

pяд випaдкiв, кoли нiмцi з лiтaкiв скидaютЬ

якiсь пaкyнки' пЛяшки з нeвiдoмoю peчoвинoю' зaтpyснi цyкopки

*
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Toк ц пeкcmi.

i

iншi,

(e випадки oдининнi, aлe вoни
частiшe
тpaпЛяти1t4yтЬся.
Hiмцi
ueрз
свoix агeнтiв р(e тeпep Mo)кyтЬ
щopaз
зaтpoloвати як xeмiчнoto oтpyтolo' тaк i daктepiяtvtи дх(epeлa вoдoпoстачaння
(кpиницi, кoлoдязi, piнки). B oкpeмиx тepeнax ркe тeпеp ми маrмo знaчнi
нa пepший пoгляд' навiть пpива6ливi peнi.

епiдeмiннi вoгHищa нepвiнки, xoлepи' чepeвнoгo i висипнoгo тифy. Xтo
знa' чи й тaм вopoжa pyка нe зpo6илa свoгo 6pyднoгo дiла.
3 мeтoю зa6eзпeчeння пеpeд зapшливиttlи xвopo6aми

H

AкA3У

Ю:

1. Bсiм кoмaндиpaм i стpiльцям УПA, a тaкoж пpацiвникaм запiлля
зaщeпити сo6i, нepевний тиф, висипний тиф, xoлсpy i нepвiнкy.
2' ЯкнaЙcувopiшe пильнyвaти oсo6истoi гiгiсни: щoти)кня митя 6iлизни,
щoдeнHo i,lитися дo пoясa' пoлoкaти poт' чистити зy6и i т. д.
3. Дo УПA пpиймaти людeй лишe пiсля пoпepeдньoi лiкapськoi
пpoвipки.

i кoмaндиp пoвинeн мaти свo€ oдiялo чи pядHo.
5. oстepiгaтисЬ кopистyвaнHя чy)кими Haкpиттями пiд нaс нoнiвлi, a
oсo6ливo тaM' дe нeвiдпoвiднi гiгiснiчнi yмoви.
6. Кoжний стpiлeць, нe сopoмлячисЬ' щopaнкy мyситЬ пepeгЛянyти
4. Кoжний стpiлeць

свiй oдяг, чи нeма тaм паpaзитiв.
7. Кoмaндиp poю 2 pази в ти)кдeнЬ po6ить пepегляд стpiльцiв.
8' Кoмaндиp нoти po6ить 1 paз в тиЖдeHЬ пepегляд oсo6истoi гiгiсни
стpiльцiв.

9. Ha зayважeння кoмандиPa po}o' нoти, фельнеpa ни лiкаpя дo тoгo
чи iншoгo стpiльщ пpo дoтpимyвaння гiгiени, тaкi стpiльцi мyсять пiдлягaти
санiтаpнiй o6pi6цi тa стpiжeнню.
10. B кoжнoмy пoвiтi мyситЬ пpaцювaти 6oдaй oднa камepa-дфинфктop,
щo6и нас вiд нaсy вiддiли }.'loгЛи пPoxoдити дeзинфекцiйнo-сaнiтapнy
o6pi6кy.

3a зa6eзпeчeHня кaмePoю вiдпoвiдaютb

кoМaндaHти.
11. lJ-[oмiсяця po6итvt лiкаpський пepeгляд всiх вiддiлiв УПA.

12' Biддiлaм, щo пepexoдятЬ чepeз сeлa i xyтopa, нe вiльнo poзквaти.
poвyвaтисЬ в тиx нaсeлeHиx пyHктax' дe € випaдки висипHoгo тифy, нepевнoгo тифy' дeзинтеpii чи хoЛepи.

13. B мiсцяx, ,Цe € випaдки чepeвHoгo тифy, xoлepи i нepвiнки, нe
вiльнo пити вoди сиpoi.
14. B пiдoзpiлиx мiсцяx (дe мoжyть 6yти зaвжди вopoжi eлeмeнти)
тaкo)к He вiльнo пити вoди тa нaпyвати xyдo6y (кoней).
15. A6сoлютнo нe вiльнo вживaти сиpoгo мoлoка.
16. Oвoчi: я6лукa, гpyшi, сливи, пoмiдopи, пepeд BЖивaHняM' стapaннo
ви1'4ити

,29

тeплoю вoдolo'
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17. Ha мiсщx пoстolo вiддiлiв i загoнiв УПA мyсять 6щи мiсщ зilг.lЛЬHoгo
кopисryвaння - в6иpaльнi, a тaкoж пoмийнi ями. 3a yтpимaння oстaннix в
н.rлex(нoмy сaнiтаpнoмy стaнi вiдпoвiдa€ кoМaндиp зaгoнy ни вiддiлy.
18. Кyxapi зaгoнiв ни вiддiлiв tJtyсятЬ пpoxoдити мeдинний oгляд двa

pази нa мiсяць.

19. Пpи знайден[н]i чoгoсЬ пiдoзpiлoгo, щo мoглo 6yти скинeнe вopoгoм

з лiтaка, пoвiдoмити

кolt,tаHдиpa.

20. Пpи пiдoзpiннi зaтPy€ння

д)кepeЛа вoди дoнeсти лiкаpeвi вiддiлy i
зa6opoнити кopистyвaтисЬ джеpeлoм Фt( дo пpoвipeння вoди.
21, tlpи нaймeншoмy пiдoзpiннi зaxвopювaнHя
звepтaтисЬ дo

мedиннoгoJ пyнктy.
22.ЦeЙ нaкaз вiднитaти пepeд стpiльщми.

-

23. Hагляд за викoнaнняM цЬoгo Haкaзy пoкЛaдa€тЬся
вiддiлiв та мeдинний пepсoнaЛ.

25 жoвтня 1943 p.
Haнaльний лiкap

/_/

нa кoмaндиpiв

Koмандиp Укpаiнськol Пoвстаннoi Apмii

/I/лим Caвуp/

Cuдip Caвчик

Eнeй*

ДАPo' ф, P-30, on. 2, cnp. 32, opк, |06.

opuaiнoл.

Ne 23

нAкAз кoмAHдиPAм гPyп ! кoмЕHдAнтA],l Bo

y спPABAX нAдсилAння лloдЕЙ дo стAPшиHсЬкoТ uJкoли,
BlЙсЬкoBиx вишкoлlв' HAдAння Blдпyстoк
тA 3БЕPDкEHHя вtЙсЬкoвoT тA€мницI

lle

30 эrco6mня |943 p.
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HAКA3ч.19
Kolloнilupoм еpцn

L rlя

i

кottаoнdoнmoп 6oсннoi ol<pueu

дoпoвHeння шкoЛи стaPUJиH вислaти дo 7 днiв вiд oдepжaння

нaкaзy пo 15 пiдстapшин з пoльськoi a6o iншиx apмiй. Людeй здopoвиx,
мopaлЬнo силЬниx, 6oсвиx. Пoвнe yз6poeння. oдiтi Й o6утi нa зимy.
2. Hа 1.X|l.1943 p. кoжнa вo€нHa oкpyгa вишhe пo 40 людeй дo
стapшинсЬкoi шкoли. Bи6paти з тePенy a6o з вiддiлiв niдстаpшин 6[yвшoi]
пoльськoi, a6o iншиx apмiй. Пoвнe yз6poення. Ha oдин piй _ кyлeмeт.
Кyлeмeти piзнoi систeми. Koжний кaндидaт нa шкoлy }4yситЬ мaти: 2 пapи
* Hoilnuc munцлi.
ц
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6iлля, вaтoвaнi штани, вaтoвaна кyфaйкa, теплy llJинeлю, a6o кoжyx, 2
хyстoчки дo нoсa, щiткy дo нo6iт, дo oдeжi' 2 pyшники, 2 пapи тeплиx
oнyн, 1 пapy дo6pиx нo6iт, пpи6opи дo lllиття' 6pиття, писaнHя' тeплy

шaпку i pyкaвицi, 100 шт. aмyнiцii нa кpiс, 4 диcки Hа кyЛeмeт.
Люди мopальнo сильнi, 6oсвi. Пepeд висилкo|o - лiкаpськi oглядини.
Пpo кoжнoгo oпiнiя i лiкаpськe свiдoцтвo. Bисилaти всix нa u1910,'.
3. B тepeнi вoсннoТ oкpyги пepeвoдити стaлi вiйськoвi вишкoли
вoeннoзo6oв,язaниx. Taкoж жiнoчi вiйськoвi вишкoли.
Poзiслaти нa iнстpyктopiв y тepeн пiдстapшин, щo пepeйшли y нас
пiдстapшинський вишкiл.

4' opглюди вoсннoТ oкpyги зaймyться сейчaс цJкoЛeHняM спeцiяльниx
тepeнoвиx нeвeличкиx 6oiвoк для спediальнoгo] npизнaчeння. Пpo стaн
вишкoлy 6oiвoк стЕlлo пoдавати.

5. 3a6opoняeтЬся пoдaвaти якi.не6yдь вiдпyстки. Лишe в HагЛиx
Bипaдкax' кoЛи ytr|oтивoвaнa кoHeчнiсть, мoжнa Ha кopoткo вiдпyстити
вiйськoвикa дoмiв. Aлe тyт мoжe iти вiйськoвик тiльки МoPaлЬнo cильний
i виpo6лeний. Увaжaти, щo вiйськoвики' щo iдyrь нa вiдпyстки, нe вмiють
зaдep)кyBaти вiйськoвoi тaйни i poзпoвiдaютЬ пpo всel пpo щo мoжнa i нe
мo)кнa. Taк poзкoнспipoвyють нaс.

6. 3вepнyти взaгaлi yвary нa зaдepЖaHня вiйськoвoТ тайни. Bчити
цьoгo вiйськoвикiв вiд гopи дo дoлy. B цiй спpaвi 6yв yжe нaкaз.
7. Якщo opгaни CБ пoтpе6yвaти}lyтЬ людeй yз6poeниx дo 6oiвoк видiлити.

Пoстiй, дня 30.X. 1943

Шeф вiйськoвoгo штa6y
/Гoняapeнкo/

p.

Cлoao Укpoi'нi!
Кoмaндиp УкpaТнськoТ Пoвстaнvoi Apмii

/Клуlм Caвуp/

Птaшкa*

ДАPo, ф. P-30' on, 2' cnp, 32, opк, |08.

opueiнoл,

lle 24
yпA
HAкAз кЕPIBникAм
тA 3Aпlлля пPo oщAднlстЬ

Ng
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Koпoн1upoп

i

}|AКAз

|0 лucrnono)o |943 p,

ч.20

iнmeн1oнmoм, Гocnodopuut,l peфepeнmoл'

peфepeнmoм СБ

lнтeнзивнa пiдгoтoвкa дo peвoлюцiйнo.визвoльнoТ 6opoть6и виlriагa€
i oщaднoсти пiд кoжним oглядoм. oщаднiсть

вiд нaс пeвнoi сaп4oпoсвяти
*

HoОnuc

ц rnuпцлi.
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мyситb 6yти зaвeдeна нe тiльки сepeд гpoмaдянствa в зaпiллi, ;rлe тaкox(

i сepeд

вiйськa.

H

AкA3У

Ю:

1. Bсi peнi, всe мaйнo, здo6yтe в aкцiяx вiйськoвими чиHникaми чи
CБ, мyсить 6yти нeгaйнo здaHe дo гoспoдаpниx 6aз.
2. Bсi здo6yтi аптeки чи мeдичнe пpиЛaддя NlyситЬ 6yти здaнe дo

чинHиKaptи

Укpаiнськoгo Чepвoнoгo Xpeстa. Жoдниx aптeк пoзa пpизHaчeнниlr,lи
aптeчними шeфми нe вiльнo жoднoмy вiддiлoвi вoзити з сo6oю. 3a цим

слiдкyють i вiдпoвiдaютЬ кoмaндиPи Чaстин.
3. Тoнкy 6iлизнy, пPoстиpaлa' тoнкi pyшники i всi виpo6и з тoHкoгo
кpaмнoгo пoЛoтнa тpeбa нeгaйнo 3дaвaти дo ЧХ. Bсi кoзaки, кoмaнAиpи'
po6iтники зaпiлля t.|oх{yтЬ y)<ивaти тiльки гpy6e сeлянсЬкe пoлoтнo. He
po6ити виняткiв.
4. Bcя вaтa' стapa вaтoвaна oдe)кa мyситЬ 6yти нeгaйнo здaнa дo

yЧx.

5. Пoдеpтy 6iлизнy здaвaти дo гoспoдapчиx 6aз. Bидaвaння нoвoгo
6iлля, oдeжи' взyття l{oжe нaсryпити тiльки тoдi, кoли пo6иpаюvi здaютЬ
стapi пpиxoджeнi peнi. Bинятки мo)кyтb 6yти тiльки тoдi, кoли xтoсь
пepший дiстaе oдeжy .lи 6iлизнy"
6. Гoспoдapнi пepeвeдyть в тepeнi з6ipкy стаpoi вaтoвaнoТ oдeжи,
вaти' стapoгo кpaмнoгo 6iлля, мapлi' oPгaндини' фipaнoк.
7. Пpoдyкти i pенi, пpизнaнeнi для УЧX, гoспoдapнi нинники lraютЬ
видaвaти кo)|(нoЧaснo Ha }<aдання УЧХ, дrrя УЧX пopo6ити oкpeмi мaгазини.
8. Гoспoдap.ri i вiйськoвi чинtlики з6epщь якнaйскopiшe i здaдyть дo
УЧX жiнoнy 6iлизнy' пepкaлi i всякi виpo6п з кpaмнoгo пoлoтHа. Tакoж
нeгайнo здати дo УЧХ всю жiнoнy oдe)кy' щo зaгoтoвля€тЬся чи тo
гoспoдapЧими чиt|HикaMи,
чинникaми CБ.

ни здo6yвaстЬся вiйськoвими чaстинaми а6o

9. Пaм'ятати пpo мaй6yrнe i тяжкi чaси' щo для нaс пpийдyrь,
po6ити пoважнi зaпaси пiд кoжним oглядoм. He pyйнyвaти сe6e вжe в
пoЧaткax. Bсe i всюди дyl{aти пpo завтpa.
10. Bикoнати цeй нaказ сейчaс.

Cлoao Укpoiнi!
Koмaндиp Укpaiнсркoi Пoвстaннoi ApмiI
Kлим Сaвуp
10 листoпадa 1943 p.

tАPo' ф. P-30,

r

on. 2, cnp. 32, opк. 96. Koniя,

/-/

Ns 25
HAкA3 кEPIBникAм yпA' 3Aпlлля тA yчx
y сAHlтAPниx спPABAX
ltb

2l

2 лuсmonodo |943 p'

нAКAз ч.21
Кoмoнdupoл epцn' KolroHdанmoм aoeннuI oFpце,
Укpoi.нcькol'tц Чep\oнoму Xpeсmo\i
Cпpaви санiтаpнi пo сьoгoднiшний день щe як слiд нe ypегyльoвaнi.
Heмar пoтpi6нoi кiлькoсти вiдпoвiднo yЛaджeниx i дo кoнспipaтивниx
пoтр6 пpимiнeниx сaнпyнктiв. Heмae вiдпoвiднoгo пpимiщeння i викopистaння
мeдичHoгo пepсoH.rЛy нa сaнпyнктax. Heмае poздiлeниx кoмпeтeнцiй для
лiкаpiв - peфepeнтiв Укpaiнськoгo Чepвoнoгo Хpeстa Hа сaнпylJкт. Heмag
пpaвильникiв, якi нopмyвали 6 пpацю Ha сaнпyHктax i тим надaли 6 iм
пeвнoТ зopгaнiзoвaнoТ фopми. Hемaе кoнтpoлi сaнnyнктiв, гoспoдapки
aптeчHиMи apтикyлаMиl гoспoдapки майнoм сaнпyнктiв.

H

AкA3У

Ю:

1. 3вeсти пpи гpyпax пoст нaчалЬHиx лiкapiв. t.[iлiсть сaнiтapнoТ po6oти
y вiйськy пepeдати Укpaiнськoмy Чepвoнoмy Xpeстoвi пpи вoснниx oкpyгax
впpoст.

2. B кoжнiй вoсннiй oкpyзi нaзнaчитЬ УкpaТнський Чepвoний Xpeст
мeдичнoгo шeфa, якiй вiдпoвiдaтимe зa здopoвля вiйськa' po6iтництвa
запiлля, цивiльнoгo нaсeлeння. Мeдинний

шф

вiдпoвiдас пepeд УкpaТнським

Чepвoним Хpeстoм.
3. B piзниx стpатeгiuниx тePeнaх пoтвoPити санiтаpнi пyнкти, якi
нepeз зaвiдyloЧoгo сaнпyнктo}.{ tlaЛe)кaть 6eзпoсepeднЬo дo мeдичнoгo
шeфa. Caнпyнкти стpoгo зaкoнспipoвaнi.
4. B пeвниx вiддaлeнняx вiд санпyнктiв пoтвopити пpийoмнi для xвopиx
вiйськoвиx (oкрмo для цивiльниx). Пpийoмнi нe смiють в нi якoмy paзi
зpaд}ryвaти санпyнктiв. Xвopиx з пpийoмних nepeвoзятЬ нa сaнпyHкти
тiльки спeцкУP,€Pи, щo чepryютЬся в пpийoмниx.
5. Bстyп нa санпy}|кти мaють тiльки:
a) пpизнaнeний дo ниx пepсoн.lл'
6) кoнтpoльнi opгaни Укpaiнськoгo Чеpвoнoгo Xpeста,
в) кoмaндиpи гPyп,
г) кoмaндaнти теpeнiв, в якиx сaHпyнкти poзмiщeнi,
д) пeвнi yпoвHoв.Dкeнi кoмaндиpaми гpyп' a6o кoмaндaнтами Bo.
6. Meдиvним шeфaм пiдпopядкyвaти yвeсЬ мeдинний пepсoнaл' вищий
i нищий, як y вiйськy, тaк i в запiллi. Meдичний пepсoнaЛ пpи вiйськoвих
чaстинаx нaлeЖитЬ opгaнiзaцiйнo дo кol4aHдиpa вiйськoвиx чaстин' в яких
41

вoHи пoвHятb свoю Mедичнy слу,<6у'
шeфiв.

7. Haзначити

з

a

дiЛoвo HaЛe)кaтЬ

дo

мeдичниx

paмeни УкpaТнськoгo Чepвoнoгo Хpестa стиcлий

i цiлoТ сaнiтapнoi po6oти.
8. Якщo зaxoдитЬ пoтpе6a вiйськoвoi oxopoни сaнпyнктiв, кoмaндиpи
гpyп назHaЧaть пeвнi вiйськoвi oxopoннi вiддiли, якi opгaнiзaцiйнo
нaЛe)кaтиMyть дo зaвiдyюЧoгo сaнпyнктoм, a дiлoвo дo гpyпи. Oxopoннi
вiддiли, щo6 нe дeмopaлiзyвaтися стoянкoю нa мiсцi, щo певний чaс
змiняти. oxopoннi вiддiли мyсятb 6yти спeцiяльнo ви6paнi й [ви]шкoлeнi
дo oxopoни сaнпyнктiв.
9. Bсi сaнспpaви y вiйськy й зaпiллi, спpaви сaнпyнктiв, ix зaЛeжнoсти,
спpaви aптeкapськi, дoпoмiжнoгoспoдapськi yHopMyвaти сeйнaс пpаЕoнтpoЛЬ гoспoдapки сaнпyнктiв

вилЬникaми.

Cлoao Укpoihi!
12 листoпaдa 1943 p.

Кoмaндиp УкpaiнськoТ ПoвстaннoТ Apмii

/Kлим Сaвуp/

Енeй*

ДAPo' ф' P-30, on' 2, сnp. 32, opк. ||0,

opuaiнoл,

Ns 26
нAкA3 кEPIвHикAм yпA тA зAпlлля' пoЛlтиЧни}4
кЕPlвHикAlt,| пPo IHтEHсивнy пoлlтичHy PoБoтy
lle 22

HAКAз

26 лuсmonoОo |943 p,

ч.22

Кoмoнilupoм epцn' KolvIolldoнmolt зoniлля, noлimкepiBнuкoм,
Укpoi"нcькot'tц Чepaoнoмц Xpeсmo1i

Haшi зeмлi зaлива€ зHoвy мoскoвський oкyпaHт. Ha мiсцe iмпepiялiстиннoT Hiмeччини пpиxoдитЬ iмпepiялiстиннa Moсква y фopмi сссP.
{ю змiнy yвaжa€Мo як пepexoдoвy фaзy. Тaкi змiни 6yвaють чaстo y
вeликиx вiйнaх. ф пeрxoдoвa фaзa зaкiнчиться poзвaлoм o6ox iмпepiялiзмiв,

i

нiмeцькoгo i мoскoвськoгo. Kiнeць Тм пoлoжaть нaцioнaльнi peвoлюцii
пoHeвoлeниx нapoдiв, щo з кo)кни!t днeм нapoстaютЬ i кpiпнщь.
B тiй пepexoдoвiй фaзi тpe6а нaм в opгaнiзoваниx Лaваx УПA, а тo
й в цiлoмy нapoдi, скpiпити дyxoвi сили, пiдгoтoвити УПA й цiлий нapoд
дo дaльшoi, щe iнтeнзивнiшoi 6opoть6и пiд "нoвoю- зaймaнщинoю, Taкi
змiни зaxитyють звичaйнo piвнoвaгy дyxa в нapoдi. Тpe6a не дoпyстити дo
6Ъизвoльнiй-6
спpaвi.
дyxoвoгo зaxитaння' 6o цe зaгpoзливe нaшiй
Biдпливy pевoлюцiйниx нaстpoTв, тaк y Pядax УПA, як i в нapoдi, не

смiс 6yти.

* HoОnuc пuпцлi
у
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HAкA3УЮ:
1) Bсiм пoлiткepiвникaм, i вiйськa i зaпiлля, пoвeсти iнтeнзивнy po6oтy
над пoлiтиннoю oсвiтoю y вiйськy, зaпiллю, в нaрдi. Пoлiтичнo нeгp;lмoтниx
мiж нaми y мoскoвськiй дiйснoстi, дe тpe6а 6yдe пpoтистaвитисЬ' 6opoтись
i пepeмoгти силЬнy 6oльшeвицькy пPoпагaндy i aгiтацiю, нe смiс 6yти. Bсi
пoлiтичнi кepiвники, вeсь пoлiтичнo виpo6лeний aктив нa фpoнт пoлiтичнoгo
нaвЧaння вiйськa, po6iтникiв зaпiлля, Hapoдy. Пpигoтoвитись дo oстатoннoi,
i пoлiтичнoi, i з6poЙнoi, poзгpи з iмпepiялiстaми зa Biльнy Укpаiнськy
.(epжaвy, за Biльнi Haцioнaльнi .(epжaви пoнeвoЛеHиx нapoдiв.
2| Bилoвити з-пoмiж нлeнiв oУH, симпатикiв i кpaщих, свiдoмiшиx,
мopaлЬнo сиЛЬHиx гpoмадя|.l нaйкpaщиx oдиницЬ, якi ще нe зaaнгажoвaнi
в пoважнiшiй peвoлюцiйнiй po6oтi, yз6poТти ix i poзмiстити, згiднo з Тx
спoсi6нoстями, в CБ, гoспoдapцi, УкpaТнськoмy Чepвoнoмy Xpeстi для
скpiплeння циx aпapaтiв i y вiйськy для скpiплeнHя мoP:lлЬниx сил вiйськoвиx
Чaстин пooдинoкиx стpiльцiв. B тяжкиx пePeЛoмoвиx xвилинax тpe6a
силЬнoгo MopaлЬнoгo скpiплeння, щo6 вдepжaтисЬ, poсти i пepeмoпи.
3) Укpаiнський Чepвoний Xpeст ствopитЬ щe oдиI.l вiддiл, вiддiл
сyспiльнoпoлiтичнoi po6oти. Тyr видiлити якнай6iльшe пoлiтичнo вир6лeниx
жiнoк, виxoвницЬ i пpoпaгaндистoк, якi зaймyться пoлiтичним виpo6лeнням
po6iтникiв УЧХ' пoлiтpo6oтoю пoмiж paнeними, пoлiтoсвiтoю пoсepeд
зaгaлy жiнoцтвa. Фaxoвy po6oтy i фаxoвe шкoЛeHHя в УЧX скpiпити, aлe

i

пpи тoмy дaти пoлiтиннe зна|-|ня жiнoцтвy.

4) opгaнiзaтopи зaпiлля i пoлiткepiвники звepHyтЬ oco6ливу yвaгy нa
po6iтникiв зв'язкy. Taм мyсить 6yти дo6ip вiдпoвiдниx людeй, пoлiтичнoсвiдol'tиx, iдeйниx. Пoмiж po6iтникaми пoвeсти iнтeнсивнy пoлiтиннy i виxoвнy
po6oтy. Po6iтники зв'язкy вiдданi пiд пepшi yдapи вopoгa. Tyг ми най6iльшe
зaгpoжeнi, тyт мyсятЬ 6ути людll нaйтвepдшi, iдeйнi, пoлiтиuнo-виpo6лeнi.
5) Пpи всiй po6oтi звepтaти yвaгy на кoнспipaцiю. Зaкpити для вopoгa

всi дo нас xoди.

Xвиля дyшe пoвaх(нa' виpiшна. Чaсy нe6aгaтo. Bикopистaти

всi

мo)кливoстi, щo6и зaкpiпитисЬ' вpoсти в гpyнт' poзpoстисЬ в шиpиHy,
oxoпити цiлiсть жипя. Bсe з6iльшyвaти i з6iльшyвaти нaш piст. He щepжyвaти
тeмпa пpaцi. B нaйтя>кlиx yt'|oвинaх вмiти найти пeвнi фpми пpaцi.
Пepepoсти вopoгa i пеpeмoгти!

Cлoao Укpoihi!
26 листoпaдa 1943 p.

Koмaндиp УкpaiнськoТ Пoвстaннoi Apмii

oдepжaв 14/12.43 гoд. 1 внoui*
ДАPo' ф. P.30, on. 2, cnp' 32, opк, |28.

/|Iaнac Уiocуp/

opuaiнoл'

* loлi нodnuс нepoз6ipлuBuй'

4з

Ns 27
}|AкAз кЕPIB}|икA}| yпA' 3AпlЛля тA PЕФЕPEнтAм сБ
пPo }|AдAнHя сБ БlлЬшиx пoBнoвA)кЕt|Ь

l& 27

|4 ciчня |944 p.

HAкA3

ч.2l

Кoмoнdupot't epцn' кoJу|ol|Оupoм aoсннuz oKpцe, peфepeнmoм CБ
B з6,язкц з cьoeo1нiшiм нolaulц noлoJIсeHнял|

H A к A 3 У Ю:
1. .[ати нaй6iльшi мoжливoстi в po6oтi aпapатoвi CБ.
2" Aпapат CБ мar вiльнy pyкy в спpавax фаxoвиx.
3. Hа poзв'язкy всix спpaв 6eзпeки мaс yпoвнoваlкeнHя викл|очнo
aпapaт CБ.

4. Aпapaт CБ диспoнyс в цiлoстi свoiми кaдPaми i нepгoю спpaв.
5. lнстpyкцii oсePeдкy CБ для УПA мaють o6oв'язyюний xapaктep.
6. Зo6oв'язyю всix, щo пpaцюютЬ в pядax УПA, спiвпpaцювaти з CБ.
Пoстiй,

tАPo, ф.

з
ile 28

.|4

сiчня 1944

p.

P-30, on' 2, cnp. 16, opк. 242' Кonin'

Кoмaндиp УПA,.Пiвнiч''
Пaнaс Moсyp

Pцкoлdc

Ns 28
HAкA3 ЧлEHAм yпA тA 3Aп!лля
пPивoдy oзHAl,|ЕнyвAHня Poкy зБPoЙнoi ьopoтььи
тA скPIплЕHHя сил y пoдAлЬ1lllЙ дшлЬнoстI

HAкAз

24

civня |944

p,

ч.28

Cmpiльцям, кotпoнilupoм, кoлoнОoнmo',t

i

Bсiм po1imнuкoм зoniлля

Piк з6poйнoТ 6opoть6и пpoти нiмeцькoгo i мoскoвсЬкoгo зaймaнщ
yжe зa нaми. Чaс най6iльщoгo пoсиЛeння oкyпaн[тfoькoгo тepopy' в час,
кoли вopoг грa6ив i нищив нaш oстaннiй нapi6oк, тoптaв i pyйнyвaв нaшi
здo6yтки кyЛЬтypи' y чaс' кoли вopoг нaмaгaЁся вiльнoгo гpoмадянинa
пepeмiнити в пoкipнoгo pa6a, в Чaс' кoли oзвipiлий кpoвoжaдний наiздник

мopдyвaв i 6eзчeстив нaшиx матepeй i 6aтькiв, сeстep i 6paтiв, жiнoк i
дiтeй, ми влoжили в pyки з6poю i скaзaли вopoгoвi свo€ твepдe вoяцЬкe
слoвo. B oднoмy фpoнтi з нaiitи вl1cтупу1луl нашi дpyзi - сvlнуl пoнeвoлeниx
нapoдiв Cxiднoi €вpoпи i AзiТ.
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.[o вopoгiв зaгoвopили ми oдинoкoto для нaс зpoзyмiлolo мoвotо'
мoвolo зaлiзa i вoгню. Hашa вiдпoвiдь вopoгoвi пpийшлa в мoмeнт, кoЛи
вiн цьoгo нaймeншe спoдiвaвся' кoли 6yв пepeкoнаний' щo вN(e зoвсiм
пaнyс нaд пoлoжeнHяM' щo вд;Uloся Йoмy пepeмiнити свo6oдoлю6ивий i
гepoйський yкpaiнський нapiд в пoкipнoгo pa6a.

36poйний вистyп yкpaiнсЬкиx пoвстaнниx вiддiлiв пpийшoв неспoдiвaнo
нe тiльки для вopoгa' aлe Й для нaцJиx земЛякiв-малoвipiв. Bopoги зyстpiли
нaш висryп сepeд зaмiшaння i пaнiки, свoi ж мaлoвipи сepeд здивyвaнHя
i пoдивy. Пеpемoжнi дiТ пoвстaнних зaгoнiв пoкaзaЛи зайвий paз вeликy
)китт€By пpaвдy - наpoд' який нe зaгy6ив пoЧyття влaснoi гiднoсти, нapoд,
щo цiнить вoлю i чeстЬ пoнaд yсe, знaйдe в сo6i зaвжди пoтpi6нy силy,

щo6 o6opoнl.lтися пepeд

вopoгo]t,l, щo6 дo6yти пepеMoгy.

Bисryп пepeдoвиx 6iйцiв yкpalнськoi нaцioнaльнol peвoлюцii пiдтpимaв
цiлий yкpaiнський нapoд. Haшa 6opoть6a стaЛaся всeнapoдHbolo' великoю'
сBятoю. У 6iй пiщoв yкpaiнський нapoд вiдвaжнo i з пoвнoю piшyнiстю, нe
oглядaЮЧисЬ нa всi тpyднoщi

Жepтви кpoBиl злoжeнi

i жepтви.
в llинyлoмy poцi,

тiльки зaгapтyвaли нaс.
Пpoлитa кpoв HaпoвHяс нaс нe тiльки пoчyття1.4 гopдoсти' вoнa зo6oв,язyе
нaс i кличe пpoдoв)кyвaти святe дiлo дaлi aж дo пoвнoi пеpeмoги.
\pугий piк 6oрть6и зiстpiнемo пoвнi вipи i нцiй. Poзпщанa злoЧинl.lиMи
загap6никaми iмпepiaлiстичнa вiйнa всryпилa в виpiшaльнy фазy. oстaнки
сил нaпpy)кy€ кo)кен зaгap6ник, щo6 дo6yти для сe6e пepeмory. Пoжаpaми,
мaсoвиMи мopдyBaннями i нeнyвaнoю pyiнoю xoЧyтЬ нiмeцькi, poсiйськi
iмпеpiялiсти зaкpiпити свoю вЛaдy над нaPoдaми. Ta в тoй жe сaмий нaс,
в чaс нaй6iлЬшoгo нaсильства, нaйжopстoкiшиx пеpeслiдyвaнь i нaй6iльш
кpiвaвoгo тepopy MoгyтHЬolo xвилeю нeсетЬся гaслo вoлi.
Йoгo нeсyть нa свoix пpапopax i пpaктиннo здiйснюють пoвстaнvi apмiТ
noнeвoлeниx наpoдiв. Бopoть6a пooдиHoкиx нapoдiв зa свoю сaмoстiйнiсть
пepeмiнясться в 6opoть6y зa спiльнe вeликe дiлo миpy i нoвoгo спpaведЛивoгo
в свiтi.

лцy

To ж y нашiй 6opoть6i ми нe сaмiтнi. Mи в oднoмy фpoнтi з yсiмa
нapoдaми' якi, вiдкидaюни iмпepiялiзп,l, визHaють i 6opяться за пpaва
кo)кнoгo нapoдy нa дepxaвнy сaмoстiйнiсть.
B дpyгий piк з6poйнoi 6opoть6и встyпa€мo пiд нашим вeЛиким гaсЛotl,|
вoлi нapoдaм i людинi, 3a Миp i нoвий спpавeдЛивий лaд в свiтi.
06стoюючи пpавo кo)l(нoгo нaPoдy на дep)кaBнy сaмoстiйнiсть'
пPoдoвжyвaтимeм нaшy 6opoть6y, пoки нe вижeнeM oстaннЬoгo нaiздникa
iз нaшoi зeмлi' пoки нe пpивepнeмo yкpaТнськoмy нapoдoвi пoвнoТ вoлi,
пoки нe з6yдyем Укpaiнськoi Caмoстiйнoi .[epжaви.
oдин нaТздник Укpаiни, гpа6iжницькa, iмпepiялiстична Hiмeччинa вЖe
вaлитЬся niд yдapaми вoснHиx дiй. Cьoгoднi кiнчасться piк з6poйнoi
6opoть6и нauJиx пoвстaHчиx зaгoнiв 3 )кopстoким нiмeцьким xижaкoм i
гpadiжницькиlitи чePвoними пaPтизaHaMи' вислyx(Hикaми iмпepiaлiстиннoi
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Мoскви. Tyr вжe чaстинa нaшoi пepемoги. 3 двox нaiздникiв нa Укpaiнy,
Бepлiна i Moскви, зoставсЬ yжe oдиH Moсквa.
B дpyгoмy poцi нaшoi з6poйнoi peвoлюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и
пpийдeться HaNl щe зyсилЬHo зyдapитисЬ з 6iльшoвицькoю Moсквoю. [eй piк

-

нашoТ з6poйнoT 6opoть6и 6yдe тяжкий. Tpe6a 6агaтo сил i твepдoТ вoлi, щo6и

пepeмoгти. Тa в нaшoмy пoxoдi ми не зyпиниMoся пepeд нiчим. Mи свiдoмi
тoгo' щo нe Ma€ 6oю 6eз жepтв' так' як нe мaс 6eз 6oю пepeмoги. Tiльки
пepeмoгa пoвepнe нapoдoвi всi вiкoвi втpaти i запeвHитЬ вeЛикe 6yдyнe.
Ha всryпi в нoвий piк з6poйнoi peвoлюцiйнo.визвoльнoT 6opoть6и

H A к A 3 У Ю;
1. 3в,язaти нaшi peвoлюцiйнo-визвoльнi кадpи i нaшi пoвстaнчi зaгoни
якнaймiцнiшe з цiлим yкpaТнським Hapoдoм. Haшi peвoлюцiйнo-визвoльнi
кatPИ, нaшa Apмiя i Hapoд - цe oднo. Cтвopити oднy peвoлюцiйнy,
з6poйнy силy yкpaiнсЬкoгo Hapoдa.
2. Cкpiппти щe 6iльшe мopальнi сили yкpaiнсЬкoгo Hapoда. Пepeмiнити

нapoд в oднy сyцiльну сI4лу' в твepдий гpaнiт, o6 якиЙ poзi6'ються всi
пoсиленi сьoгoднi yдapи нapoдiв.
3. Bсю УкpaТнy пepeмiнити в oдин вoснний тa6ip тaк, щo6 тoдi кoли

зHeмoжeнa вiйнaми, poзсаджeна з нyтpa peвoлюцiйним|1 сvlлaми пoHeвoЛeних

нapoдiв iмпepiялiстиннa Moсквa зaxиталaсь* в oснoвax' вистyпив цiлий
yкpаiнський нapiд, 6eз piзницi нa вiк i пoл, дo oстанньoТ пepемoжнoi для
нaс з6poйнoi 6opoть6и з мoскoвсЬки]i,l xижaкoшl зa Укpaiнськy Caмoстiйнy
.(epжaвy.

4. 3в'язaти наtJJy peвoлюцiйнo-визвoльнy 6opoть6y з визвoлЬtloю
6opoть6oю всix пoнeвoлeних Мoсквoю нapoдiв. Cтaти з пoнeвoЛeни].nи
Мoсквoю, плeче o6 плеЧe, дo пepeмoжнoi 6opoть6и за poзваЛ Мoскoвськoi
iмпepii, зa Biльнi Haцioнaльнi .Qepжaви Cxoдy €вpoпи i Aзii, зa УкpaTнськy
Caмoстiйнy .Qеpжавy.
5. Poз6yдити peвoлюцiйнi i вiйськoвi кa,ЦPИ, щo пoвeдyтЬ нapoд дo
вoлi i пepeмoги.
oдин xижaк iмпepiaлiстиннa Hiмeччинa - пoвaлeний нa нaшиx зeмЛяx.
Tiльки кpiпiмoсь, rднaймoсь, гoтyймoсь дo oстaннЬoТ, aлe пo6iднoi

нaм 6opoть6и. Ha pyiнaх тюpми нapoдiв iмпepiaлiстиннoi Moскви з6yдyeмo
нoвий лад, дe )китиMyтЬ вiльним )киттям y свoix Caмoстiйниx .[epжaвax
yкpaiнський i всi пoнeвoленi Moсквoю нaPoди'
Гaслoм для Haс сьoгoднi - чин i пepeмoгa.

Пoстiй, дня 24 сiuня 1944 p.

CлoBo Укpoiнi!
Гepaяп Cлoao!

Кoмaндиp Укpaiнськoi Пoвстaнчoi Apмii..Пiвнiv''
в.o.
Пaнaс Moсyp

ДАPo, ф. P-30' oл. 2, сnp, 99, opк, |417, Koniл'
* У пeксmi: зilxитаясь
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Pукonuc,

/-/

..Клим
Кoмaндиp УПA (УПA.Пiвнi.l)
Cавyp,'
(..Пaнaс Мoсyp,', .{митpo Клянкiвський)
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HAкAз кЕPlBHиlиt,{ yпA тA 3Aпlлля пPo l,lЕтoди
дlЯлЬHoсTI B гllдPAдянськlЙ дlЙсHoстl

29

6 ciчня t944 p,

Кot,loнdupot't epцn

i

HAкAз

(Тaемнe)

ч.29

кot'loнdoнmoл Boеннut ol<pue' i2 peфepeнmoм

З

yвaги Ha Hoвy 6iльшoвицькy дiйснiсть нa зeмЛяx Укpaiни, в якiй
дo peвoлюцiйнo-визвoльнoТ
6opoть6и y всix ii видax'
N4yсимo дaЛЬшe пpoдoв)кyвaти пiдгoтoвнy po6oтy

н A К A 3 У Ю:
1. 36epeпи якнaй6iльшe peвoлюцiйнeтвoР{иx сиЛ дo дальшoi 6oрть6и
i нa oстaннiй i пepeмoжний для нас yдap з iмпеpiялiстичнoЮ Moсквoю.
2. Пepeйти в глy6oкe пiдпiлля. B пiдniл[л]i пPoдoв)tqвaти пiдгoтoвнy
peвoлюцiйнo-визвoЛЬнy po6oтy. He змeншyвaти тeмпа пpaцi i Poзмаxy' а
все з6iльшyвaти йoгo.
3. Пpoвipити якнайoснoвнiшe свoТx спiвpo6iтникiв в Тx peвoлюцiйнiй

стiйкoстi i пeвнoсти. Heпeвниx oдиницЬ - нeпepeвиxoвaниx щe в peвoлюцii
зЁlлиllJити xвиЛeвo нa 6oцi a>к дo чaсy' в якoцy i вoни викaхryть сe6е.
4. .(o вiдкликaння нe пpиймaти нiкoгo нoвoгo в нaшi pяди, анi дo
вiйськa, aнi в pяди спiвpo6iтникiв зaпiлля.
У пepeлoмoвiй фaзi, a ii мaемo тепеp, 6yдe вopoг пoсиЛaти oдинцeм i
гуртами дo Hас свoix aгeнтiв' якиx зaвдaнням 6yдe нaс з Hyтpa Poзлo)кити.
Пepшi з6iгцi ЧepвoнoТ Apмii 6yдyть нaйчастiшe aгeнтaми HКBД. Бepeпися
тaкиx! Тiльки тoдi, кoли зi зaxитaнoi Чepвoнoi ApмiТ 6yдyть бaтальoни i

-

пepeхiд дo Hас 6yде щиpий" Cьoгoднi, в
пoлки схoдити iз фpoнтy
пepexoдoвий чaс' вдeP)кати зa всякy цiнy тi сили' щo [x сьoгoдня мa€мo'
пoстaвити ix нa твepдиx lvlop;lЛЬниx oсHoвax"
5. B po6oтi пpиняти всi нaй6iльш кoнспipaтивнi фopми. oднaк нe
кoнспipyвaти po6oти, a людeй-po6iтникiв i мiсця пpaцi.
6. 06межити pyx Ha зв,язкax. 3aкoнспipyвaти зв'я3ки. Писaти тiльки
щoнaЙкoнeннiшe

i

тo

yMoвними знaками. 3в'язкiвцями мyсять 6yти

нaйпeвнiйшi люди.
7. Бeзпoщаднy 6opoть6y пoвести 3 сeксoтai{и i вopoжими aгeHтaltи.
Cьoгoднi нa пepшoмy плaнi HКB.Ц.
B. Biйськoвi вiддiли i сaмoo6opoHa вeдyтb Ha вЛaсHy pyкy нa тepеHax'
дe дiють, poзвiдкy хapактepy вiйськoвoгo, B.lсилaтИ дoвкpyги се6e y
вiддaлi кiлькa кiлькaнaдцяти кiлoмeтpiв дpi6нi зaстaви з poзвiдними
цiлями, змiнювaнi щo 24 a6o 48 гoдин, пoдi6нo як вapта.

i

48

tllBЩ (дo 13 тpaвня 19a3
пop.

..Coм"

p.)

(..Coнаp", Baсиль |ваxiв)

ШBШ (лиneнь
пoлк.

-

ЩB[lJ (тpaвень-липeнЬ 1943 p.), кepiвник
oпepативнoro вiддiлy, вишкiльний
peфepeнт Г0 мaй. .,Kpеryл"
(Baсиль Cидop). Фoтo 1945 p'

гpyдeнЬ 1943 p.)
.,Гoнvapeнкo'

llJBШ УПA-Пiвнiч (вiд сiння 1944

.l937p.

(,,Кapпoвиu", Mиxайлo Мeдвiдь)

(Лeoнiд Cryпницький). Фoтo

p.)

сoт.,.Микoла Кpeмянeцький'
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Biйськoвi вiддiли poздpi6нeнi y 6eзнастaннoмy pyсi.
випaдкax пoтpe6и 6iльшиx вiйськoвиx сиЛ - кoнцeнтpaцiя.
9. Biдпyстoк, aнi кopoткo, aнi дoвгopeЧинцeвиx нe дaвaти.
10. He дaти сe6e спpoвoкyвaти нa 6opoть6y з Чepвoнoю Apмiсю.
HКB.[ вжe тaкy po6oтy пpoпotlyс. HKB.Q ствopюe пoняття y 6iйцiв Чepвoнoi
Apмii, щo ми висЛy)кники нiмцiв, xoчe, щ06и 6iйцi ЧepвoнoТ Apмii зyдapилисЬ

У

з

HaMи, як

з

нiмeцькиМи Чaстинaми.

ПpoтистaвитисЬ цЬoMy. Cкинyти нiмeцькi oднoстpoi. Замiнити ix
сoвiтськими a6o звичaйними цивiльними. Шиpoкo poзкaзyвaти' 3a щo
6opeться УПA.
11. Bсi дopoги' всi пapкани, всi 6yдiвлi [кpeйдoю, фap6oю, вyглeм]
зaписaти* pевoлюцi[йни]ми лoзунгaм и, |1pи6ивaти всюди тa6лицi з лoзyнгaми.
Hаситити тepeни якнaйгyстiйшe нaшoЮ peвoлюцiйнoю лiтepaтypoю.
12. Пepexoдoвий чaс викopистaти нa вишкoли: a) вiйськoвi, 6) пoлiтиннi,
в) фaxoвi. Cryдiювaти дiйснiсть, UJИp.1тl,| пpoпaгaHдy' yдoскoнaлювaти тaктикy
peвoлюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и.

Пoстiй, дня 26 сiння

Cлoao Укpoi'нi!
Гepoям Cлoao!

.1944

p.

Koмaндиp

Укp[aТнськoi] Пoвст[aнчoТ] ApмiТ
ДАPo, ф,

PJa

on. 2, сnp, 29, opк, 41, Кoniя,

Pцкonuc

/-/

_

..ПiвнiЧ',

|1aнac Moсyp

DoсUмЕNтs AND l,lAтЕRlALs oF тHЕ UPA
sUPRЕмЕ сo1Чl'4AND (UPA.NoRтH)
Тhis сhapter prеsеnts doсuments and materiаls issued by the UPA

Supreme Command and, after the reform of the UPA in January 1943, the
UPA-North kraiy сommand from May 20, 1943 to January 26, 1944.
Тhe сhapter opens with an appea|, dаted Mаy 20, 1943, (doсument no.
1) from thе UPA Supreme Command to Ukrаinians, сa||ing on the popu|ation
to join thе UPA, he|p it in thе struggle againgt the invaders and unmask аnd
..Bo|shevik
destroy agents of
and German imperiа|ism.'' This doсument a|so
makes с|ear thе UPA's attitudе towards other partiсipants of thе strugg|e
against the oссupiers.

*B
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to||owing is a thematiс group of doсuments intendеd to regu|ate the
aсtivity of the UPA-established |oсa| administration. Тhe UPA Supreme
Command order of August 15, 1943, (doсument no. 2) on the subjeсt of
|and, re|ates to the introduсtion of private |aпd ownеrship and the distribu.
tion of land to Ukraiпian Peasants. Forests and water аre proсlaimed
сommon property, with their use to be determined by а сommunity сounсil.
order no. 7' dated August 2l, 1943 (doсument no. 5), dea|s With the e|eсtion
of |oсal administrations and |and сommissions, whiсh Wеre to organize the
distribution of |and to the peаsants. In аddition, universa| еduсаtion of
.|,
sсhoo|.age сhi|dren is introduсed. An order dated September
1943 (doсu.
ment no. 10) atso relаtes to the establishment of a сivilian administration on
Ukrainian territory, whiсh is divided into: 1) vi||age and town, 2) raion,
3) povit (okruha} and 4) ob|аst, аnd sets out their hierarсhiсa| relationship.
Тhe order a|so sets out thе loсal аdministrаtive Ьodies (сounсils and management boards) and а plan for their organization. order no. 8, dated
August 1943 (doсument no. 7), and its anneх (doсument no. 8) сontaiп
direсtives to regioпа|, nаdraion, raion аnd vi||agе сommaпders for the
organization of loсa| vi||age se|f-defense units.
Тhe seсond thematiс group of doсuments reIаtes to UPA unit organi-

zation and асtivities. Orders no. 5, dated August 15, 1943 (doсument no. 3),
аnd no. 6, dated August 25, 1943 (doсument no. 4), require of сommanders
аnd po|itiсa| |eaders that they intensify politiсa|-propaganda, eсonomiс man.
agement, mi|itary-organizationa| and eduсаtional work.
orders no. 8, dated August 27, 1943 (doсumеnt пo. 6), and пo. 13,
dated September 4, 1943 (doсument no. 16), аn аnneх to it and some samp|e
|ists of offiсers аnd so|diers for сonfirmation of their military ranks сontain
dirесtives for the determination aпd ordering of awards of mi|itary ranks.
order no. 9, dated Sеptembеr 1, 1943 (doсument no. 11), аnd an annex
to it (doсument no. 12| are addressed to group сommanders and intended
to regulate reporting aпd organize rаdio сommuпiсation аnd thе сava|ry.
order no. 10, dated September 3, 1943 (doсument no. 13), dea|s with
maintaining mi|itary seсrets, сonspiratorial work and eduсating so|diers on
these matters. Тhe fo||owing order, no. 11, dated Septеmber 4, 1943 (doсumеnt no. 14), is addressed to UPA сommanders, rear line сommanders and
vi||age se|f-defense units and deals with organizing se|f-defense units, enсir.
сling the enemy at his resistanсe poiпts and сhanging p|aсes of quartering.

order пo. 12 (doсument no. 15), issued on September 4, 1943 to grouP
сommanders, dea|s with the organization of an offiсers' sсhool, various
types of trаining аnd a fie|d mi|itary po|iсe forсe, аs welI аs thе estab|ishmеnt of po|iсe posts using |oсal personпe|.
order no.

15, dated

oсtober 7, 194з (doсument no.

18), requires rеgu|ar
submission of military intelligеnсе reports by mi|itаry region (Vo) сommаnd-

5l

ers and sPeсifies the form in whiсh they shou|d be written. order no. 16,
dаted Septеmber 26, 1943 (doсument no. 19), deаIs with funсtiona| and
.l8,
mi|itary administrаtivе matters. An order dated oсtober
1943 (doсumеnt
no. 20) informs units about the exeсutioп in ассordanсe with a сourt martiа|
sentenсe of two desеrters from ..Bаida,s'' unit аnd inс|udes а prohibition
against aссeptanсe of so|diеrs who have сhosen to aЬandon their units.
order no. 17, dated oсtober 28, 1943 (doсument no. 2.|), re|ates to UPA
po|iсy regarding Huпgariaп, Romanian, S|ovak, Latvian aпd other nationa|
units of the Germaп army. UPA units are required to сease aсtions agаinst
them and сonсlude agreements with them as rapidly as possib|e.
oгder no. 18, dated oсtober 25, 1943 (doсument no, 22\, requires that
UPA and rear Iine leaders and hea|th and mediсaI workers maintain health
stаndаrds and app|y disinfeсting and anti.baсteriologiсаI measures. Тhe next
.1943

(doсument no. 24I, inсIudes a list of
order, no. 19, dated oсtober 30,
essentiаl measurеs for the асquisition аnd storage of militаry and other
suppIies. ordеr no. 21, dated November 12' 1943 (doсument no. 25), dea|s
with organizing Ukraiпian Red Cross aсtivity in groups and Vos. order no.
22, da|ed November 26, 1943 (doсument no. 26), dea|s with politiсaI work

in the units.
order пo. 27, dated January 14, 1944 (doсument no, 27|, аddressed to
UPA and rear line Ieaders and Seсurity Serviсe (SB) seсtion heads, requires
a broadening of the Seсurity Serviсe. mandate and obliges everyone working
in the UPA to сo.operate with the SB. Thе Iast order in this group, no. 29,

dated Januarу 26, 1944 (doсument no. 29), intended for UPA and rеar |ine
leaders, provides a list of measures for seсuring aсtivities in the сontext of
oссupation of the terгitory сovered by the insurgent movеment by the
Soviets.
The next set of doсuments сonsists of speсiа| ho|iday orders: an order
datеd August 31, 1943 (doсument no. 9) honouring Ukrainian Armed Forсes
Day, aпd order no. 28, dated January 24, 1944 (doсumeпt no. 28), mаrking
the сеlеЬration of the year of UPA armed struggle.
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lHстPyкцlя сyспlлЬt|o.пoлlтичHoi pвовpвнтyPи 3AгoHy yпA
пPo дlялЬHIстЬ пPoпAгAндистlв-BиxoBHикиB
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|0 нepBня |943

I

За Caмoстiйнy Co6opнy
Укpаiнськy flepжaвy!

p"

Cвo6oдa Hapoдaм!
Cвo6oдa Людинil

IHстPyкцiЯ
Оля Buхoaнuкi!

B УПА ч.

I

Кoжний виxoвник' пPoпaгaндист пpи 6iльшoмy чи мeншoмy вiддiлi
УПA, мyсить 6ути взipцeм вoякa' гpoмaдянинa yкpaiнця, 6opця peвoлюцioнepa, opгaнiзaтopa. Biн всeцiлo пoсвячeниЙ p,ля вeликoТ спpaви
визвoлeнHя Укpaiни i пoневoлeниx.нapoдiв з-пiд яpмa iмпepiaлiзмiв.
Ha кoжнoмy кpoцi в вiддiлi чи в чaс пoстoю мiж насeлeнням вeдe

свoю виxoвaвнy oсвiдoмляюнy po6ory. Biн с тиr\4l щo з'€дHy€, зцeмeнтoвy€
всiх члeнiв УПA в oдHy вeликy сiм,to з oдним 6aжaння]$, з oдниM пopивot{'
3 пoсвятolo дPyг для дPyгa' з oднoю великoю цiллю визвoлeння з-пiд
яpмa iмпepiалiстiв. Biн e тим' щo мa€ 3'€днaти пpиxильнiсть i симпaтii для
УПA всьoгo цивiльнoгo HaсeлeHHя. Toмy мiж нaсeлeнHяМ в чaсi пoстoю
пpoвaд)кeнHя* ryтipки, читaс пpeсy' пoшиpюс нaшi пiснi, poз,яснюе цiлi
нaшoi 6opoть6и' нaшi зaвдaння пoвoдитися взipцeвo, якнайкpaщe, ввa|(aB'
щo6и тaк сaм[o] пoвoдилися всi дpyзi i йoгo вiддiли, щo6и нaсeлeння
мaлo пpo нaс якнайкpaщi дyмки, щo6и тим з6ити лyкавy 6pеxню вoPoгa'
щo t.lи 6aндити, щo6и пoкaзати' щo ми дiйснi 6opцi зa вoлlo, щo Ми
УкpaТнськa Peвoлюцiйнa Пoвстaнча Apмiя. Пoвoдитися ltiopaлbнo пPoти
жiнoк, нe пити' пo мo)кливoстi нe кypити.
B свoйoмy вiддiлi знаe всix людeй' знас ix дyMки' нaстpoi, 6aжaння,
6oлi.
Bиxoвyс члeнiв свoйoгo вiддiлy (нитaс нашy лiтepaтypy, пpoвoдитЬ
ryтipки, yvить спiвaти нaшi пiснi, дaе вiдчити, peфepaти, д6aе щo6 в йoгo

*

Гoк ц mекcmi'
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вiддiлi 6yв лад i пopядoк, щo6 нe 6yлo свapки, нeпopoзyмiнь). Пpигoтoвляe
святa' як святa: Гepoiв, 36poi, Moгил i iншi. Пpo всякi нeдoтягнeHня в
вiддiлi чи вв.Dкa€' щo тpe6a 6улo 6 нaладнaти' згoЛoшy€ i o6гoвopюе з

кoMaндaнтoм вiддiлy. Пише iстopiю свoгo вiддiлy, oписи 6oiв, aкцiй,
po6ить знимки з пo6oeвищ, згaPищ' тpyпiв, пoЛoнeHиx.
Bсi iнстpyкцii щoдo свoei пpaцi дiстaе вiд свoгo дiлoвoгo звepxникa'
iх пepeвoдитЬ в пopoзyмiннi з кoмaндaнтo}r вiддiлy. Cвoйoмy дiлoвoмy
звepxникoвi зi свoсi пpацi, пepeсилаe всi свo
'
пo6opюе нyжi впливи' вopoхq пPoпaгaндy, нax
'
кpитикy пpoвoдy' aмopaльнi вЧиHки' дoдep)кy€'
1. Biйськoвa тaсмниця.
2, Бi6льoтекa i лiтeparypa.
3.Дае тoчнi звiти iнфpмaцii в пpaцi i в пoдii.
4. Peeстpи, aвтo6ioгpафii, знимки пoляглиx.
5. oсo6ливy yв.lry звePнeнo нa сxiднякiв i пpaцю нaд ниt'4и' вiднoшeння

дo ниx.

6. 36иpати всякi спiвaльнi пiснi, aнeгдoти' 6aйки, пpикaзи i пepeсилайтe

в гopy.

36im oкцii УПА:

1. Miсцe, дaтa.
2. Пpинини i цiль акцii.
3. Пepe6iг aкцiT, жepтви, щo здo6yтe.
4. Peaкцiя нiмцiв.
5. Peaкцiя нaсeЛeння.
6. Hастpiй напaдaючиx.
,{pyзi пpoпaгaндисти, виxoвникиl вiд нaс в пepшiй мipi зaлeжaтимe'
чи нaшa УПA стaнe нa вepшинi свoТx завдaнЬ' змeтe з Лиця Укpaiнськoi
зeмлi свoТx гнo6итeлiв-наiзникiв нa вiльнiй зeмлi закpiпить CCУ flepжaвy.
Bиxoвники. Bи вiдпoвiдaeтe зa iдeйнo мopальний стaн Baшиx вiддiлiв,
тaк як кoмaндa1т вiдпoвiдae зa ix 6oевy niдгoтoвкy. Hapoд xoчe 6aчити в
нac cу1лу' чистoтy, взipeць лицаpствa. Hapoд нaш вipить в нaс' нe завeдiм
йoгo. Toмy дo пpaцi, дpyзi, нe пpoгpaймo дopoгoгo чaсy' пoсвятiм всi нaшi
сили, нашe зHaнHя' вBeсЬ нaш чaс для Beликoi Cпpaви, здo6yти ссУд.

Cлoao Укpoiнi!

Cyсп[iльнo-)пoл[iтична] pefl epeнrypal

Гepoяt't Cлoao!

зaгoнy УПA

Cмepmь нoj.знuкoм.
Bид.-м-ЛA.

Пoс[тiй] 1016
ЦДАBo, ф. 3967, on. 1, cnp. 46, opх' 342.
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tHстPyкц!я сyспtлЬнo.пoл!тичHoT pвовpвнтypи
пPo пPABA тA 3AвдAHня в PoБoтl сyспlлЬHикA

|нстPyкцiя

p.l

t1943

lф2

l.

Пpи кo)кнo}ry вiддihi УПA пpaцюе сyспiльник, який мaс дo пoмoнi
й poтoвиx сyспiльникiв (кoли в якotlyсЬ тepeнi 6yдe
тiлькi oднa сoтня, там сyспiльнy po6oтy oчoлю€ сoтeнний сyспiльник).
сoтeнHиx кypiнниx

Cyсniльник вxoдитЬ в склад шта6y. B чистo вiйськoвиx спpaваx мa€ гoлoс
дopадчий. Po6oтy сyсniльнy пpoвoдитЬ в пopoзyмiннi з кoмандaнтoм.
Cyспiльник нeсe всi вiйськoвi пoвиннoсти й вiйськoвi o6oв,язки викoнy€
взipцeвo.

l|. 3aвдaння сyспiльникa €

виxoвaти

з стpiльцiв свiдoмиx

yкpaТнцiв й

лицapiв-вoякiв.

Toмy нeo6xiднo пpи зaгoнi 6i6лioтeкa. 06oв'язкoм сyспiльникa

ii

пpи

зopгaнiзyвaння. Cyспiльник пpoвaдитЬ poзNroви грipки з стpiльщми
piзнi
нa
тeми. .{,o сyспiльникa нaлeжитЬ тaкoж пiднeсти piвeнь в кoжний
гaЛyзЬ життя загoнy. Toмy сyспiльник 6opeться з п'янствo1.4, нeЧистoтoю
(Тyт дo пoмoчi загoнoвий лiкap).
B гoспoдapний чaстинi слiд звepнyти yвary на paцioналiзaцiю xapнiв,
oщаднiсть взагaлi. 3вepнyти нa o6xoдження з кiньми. Koнeчнo викopiнити
лaйкy. 3лaгoдити вiднoсини мiж стapшинaми a стpiльцями.
загoнi с

Bсe цe oсягаe сyспiльник вияснювaлЬнoю po6oтoю. Cyспiльник

нe

смiе нiкoли кapтaти.

Cyспiльники шиpятЬ 6oевi пiснi. Bxoдять в пopoзyмiння в цiй цiлi з
кpaщими спiвaками зaгoHy. Пpoвaдити peсстp у6итих i xpoнiкy.
Cпiвпpaцювaти з paйoнoвими сyспiльникaми.
Cлoao Укpoiнi!
Cyсп[iльнoJпoлliтичнa] peф[epeнтypa] yпA
ЦДАBo' ф' 3967' on, |' сnp, 46, opк. 34|,
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lFlстPyкцlя пPo 3в!тyвAHня сyспlлЬHикA пPи зAгoнl
IФ3
tt9a3 p.l

IHстPyкцlЯ

l'lg3

BiОнoснo з6imi6

Cyспiльник пpи зaгoнi УПA звiryс пPo свoю po6oтy в гopy щo двa
тижнi. Poтoвi, нoтoвi й сoтeннi сyспiльники звiryють зaгoнoвot'ly yстHo.
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Paзoм зi звiтaми кoнeчнo пepeсилaти плaн po6oти нa нaй6лищi двa тижнi.
3вiти пoвиннi 6yти кopoткi, aлe змiстoвнi.

Фopмo зBimц
Cвo6oдa Hapoдaм

i

людинi

зBlт

}фx

1. AкцiТ-6oi (дoклaдний пepe6iг).
2. Haстpoi стpiльцiв i нaсeлeння.
3. Biднoсини стapшин дo стpiльцiв (щo гoвopять стpiльцi пpo стaPшиH.
Пoдaти свoю дyмкy).
4. Мopaльний, сaнiтаpний, гoспoдаpvий стaн загoнy.
5. Якi зaсo6и вжитo, щo6 лiквiдyвaти недoлiки.
l|,4ABo, ф, 3967' on. |, сnp, 46, opк. 343, Koлiя.
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lнстPyкцlя пPo oPгAH!3Aцlю тA PoБoтy
yкPAТHсЬкoi пPЕсoвoТ слDкБи

lHстPyКцlя
У сnpo0i
..Чaс,

[Bepeceнь |9a3 p.]

Укpoi.нcькoi' ПpecoBoi. Cлцж6u npu УПА

кoЛи Укpaiнськa нaцiя видaлa з сe6e УкpaТнськe вiйськo з
дepЖaвнипil iдеaлoм нa пpaпopi i y сepцi, - цe пepeлoмoвий vас y ii
вiдpoджeннi, цe мipилo iТ дepжaвнoii )киттвздатнoстi''.
Taкий сaм чaс пepe)кивaсмo i миl сyчaснe пoкoлiння УкpaТнськoi
Haцii. Ha нaшиx oчax вeдeтЬся 6eзпoщаднa вiйна мiж двoмa iмпepiaлiстинними xи)кaка}lи' сPсP i Hiмeччинoю. I oдин i дpугиЙ iмпepiалiст
xoнe зaгap6aти Укpаiнy з yсiмa ii 6oгaцтвaми для сe6e. Укpaiнський
нapoд' щo пpoтягoм свoеi iстopii нepaз дaвaв нaкaзи вeликoi свo.
6oдoлю6ивoстi мoгyuими з6poйними спрaвaми' встyпив i тeпep нa шЛяx
з6poйнoi 6opoть6и з нaТздникaми, зaпeвня свo€ визвoлeння. Cтиxiйнoю
житт€'вoю силoю' щo poзвopyшили нapiд дo 6opoть6и' двигyнon4' щo
впxнyв iТ нa нoвi peйки, с з6poйнa yкpaiнськa силa' щo нeЮ явЛястЬся
сьoгoднi Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя.
Кoжний чин УПA - Цe, 3 oднoгo 6oкy, твepдий i непoxи6ний кpoк
нaцiТ в май6yтнс, a з дpyгoгo - цe вeличнe i{инyле yкpaiнськoгo нapoдy.
3 yвaги нa цe: 1) щo6 пpo кoжний чин УПA якнaйшиpшe [знaли] мaси
yкpaiнськoгo i пoнeвoлeниx нapoдiв i щo6 тим сaмиM poзмax i пoдвиги
мoлoдoгo yкpalнськoгo вiйськa пiднoсили ix нa дyсi тa скpiплювaли вipy
y влaснi сили. |-|e у вeликий мipi дoпoмoжe yпA спoвHити свo€ зaвдaHHя
сyпpoти мaй6yтньoгo.
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oднoнaснo нe мoжнa х(oдним ЧиHoм дoпyстити дo тoгo, щo6 пoдii
сьoгoднiшнix днiв пpoгyли 6eзлyднo"' зaЛишaюЧись y пaм'ятi тiльки
сyнaсникiв. Тoмy: 2) iстopию, якy твopитЬ сьoгoднi УПA зa дoпoмoгoЮ
кyль i 6aгнeтiв, тpе6a зaписaти' пepeказaти мaй6yтнiм пoкoлiнням. ,Qдя
Hих trlyсимo зм;lЛювaти дoклaдHo всi дopoги, якиMи ми Йwли pдя дoсЯгHеHHя
вeликoi Мeти' Myсиl,lo зaлишити дЛя ниx iстopиннi дХ(еpеЛa' э якиx вoни

вивЧ.lли

i

вiдтвopювaли

6

нaшу BeЛичнy po6oтy,

з якиx вoни 6 чepп€rЛи
ii чepпaсмo iз yнинкiв

силy i нaтxнeнHя дo с6oсi пpaцi й 6opoть6и, як ми

Haшиx пoпepeдникiв.
Щo6 yспiшнo пpaцювaти в цix двox Haпpя]t,|кax' ствopeнo УкpaТнськy
Пpесoвy Служ6у пpи УПA.
|.

opгaнiзaцiйнa сxeмa УПc

Кoжнa сaмoстiйнa oдиниця УПA пoкликye дo )киття в сe6e стaHицlo
УПC злoжeнy з 3-5 oсi6 (мoжe 6yти i 6iльшe), пiд пpoвoдoм виxoвHикa Чи
пoлiтичнoгo кepiвникa пpи вiддiлi УПA.
Cтaниця УПC пpaцюe сaмoстiйнo, пpидep)кyючись вкaзiвoк гoлoвнoi
стaницi УПC, з якoю мaс 6езпoсepeднiй зв'язoк.

ll. Цiль УПC
1. Шиpити пpoпaгaндy визвoлЬнoгo pyхy сepeд зaгaЛy yкpaiнськoгo
нaсeлeння i пoнeвoлениx нapoдiв та вiднoвляти тpaдицii yкpаIнськoгo
вiйськa, як piшаюнoгo чинHикa y визвoльнiй 6opoть6i.
2. 3aкpiпити i з6epeпи для iстopii пepe6iг сщaснoТ визвoльнoТ 6oрть6и
yкpаiнськoгo наpoдy' щo iТ пiднялa витpивaЛo пpoвaдить Укpaiнськa
Пoвстaнчa Apмiя.

i

lll. ||iяльнiсть УПC

l{o6 oсягнyти вищeзгaдaнy цiль, УПC вeдe тaкy

пpацю:

1. Пpoпaгaндивнy,

2. Мeмyapистиннy,
3. Мистeцькy,
4. Apхiвнy.

|'

ПponoeoнОuaнo npoця УПC

.flдя шиpeння пpoпaгaнди визвoЛЬHиx iдeй сepед yкpaТнськoгo нaсeлeння
тa пoневoЛeниx нapoдiв i для вiднoвЛeHня тpaдицiй yкpaТнськoгo вiйськa
пoслyгoвy€тЬся УПС тaкими пpoпaгaндивними зaсo6aми:
a) Живе сЛoвo. Члeни кoжнol opганiзацii УПC вeдyть пpoпaгaндивнi
poзмoви з yкpaТнськiм нaсeЛeHHяM, пpиxиЛЬниMи yкpaiнськoмy визвoЛЬнoмy

pyxoвi нaцioнaльними мeншинaми' щo )кивyтЬ нa Haшиx 3еMЛяx' з
нyжoнaцioнaльними 6oсвими вiддiлaми, щo пеpexoдить дo6poвiльнo нa
стopoHy УПA, тa з пoлoнeниi,lи.
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Кpiм poзмoв' пpoвaдять гyтipки, вЛaштoвyloтЬ мiтiнги, нa якиx
вигoлoшyютЬ пpoмoви' вiдпoвiдaють Ha зaпити зi6paниx, сniвaють 6oсвi
peвoлюцiйнi пiснi.
3авжди i всюди пpи кoжнiй зyстpiнi з нaсeленням нлeни станицi УПC
пoвиннi пoслyгoвyвaтисЬ шeптaHoю пPoпагaндoюl як дy)кe дo6pим 6yдyюним
чинникotiа для малoсвiдo}.i|oгo нaсeлeння тa силЬниM засo6oм y 6opoть6i з
вoPo)|(o|o пpoпагaндolo.

6) .Qpyкoвaнe слoвo. Пoшиpyвaти видaHня oyH i yпA (гaзeти, )кypн.rли'
листiвки i т. п.) сepeд yкpaТнсbкoгo нaсeЛeння i пoнeвoлeних нapoдiв. Пo
мoжнoстi i, [вl мipy пoтpe6и, мoжe стaниця УПC видaвaти влaснy тa6opoвy
гaзery' листiвки i фaxoвi випyскi i т. п. Яснo, щo всi свoi видaння (кpiм
фaxoвиx) пepeсилаr кoЖHoЧaснo станиця УПC дo гoлoвнoi стaницi УПC
для кoHтpoлi пoлiтичнoi та iдeoлoгiннoТ лiнii, якщo цi видaння с пpизнaнeнi
дЛя шиpllloгo загaлy, a нe викл|oЧнo дЛя вЛaснoгo внyтpiшньoгo в)киткy.
в) o6paзoвa пpoпaгaндa. Cтaниця УПC влaштoвye в мipy мoжнoстей
iмпpeзи для нaсeлeння' сepeд якoгo пpиxoдиться вiддiлoвi УПA пepe6yвaти.
Тyт вxoдять кoнцepти, нацioнaльнi святa, пoxoди' пoстaнoвкi п'сс i т. п.
oднoнaснo зaймaсться opгaнiзaцieю пoxopoнiв пoляглиx дpyзiв, вигoлoшy€
нaд ix Moгила1vlи пpoмoви тa oпiкyeться MoгиЛaMи 6opцiв.

2. Meлцopucmuчнo npoця УПC
a) Лiтoписaння. Cтaниця УПC пpoвaдить пoстiйнo лiтoпис вiддiлy УПA
(xpoнiкy). l-te книжкa, в кoтpiй oписy€тЬся дoклaднo щoдeнHo життя вiддiлy,
6oT, вaжнi мeнш вaжнi пoдiT тa6opoвoгo )киттяl святa' пpoпaгандивнi

i

peйди, piзнi aкцii i т. п.
6) Boсннa кopeспoнAeнцiя. Cтaниця УПC спeцiялbHo yвaгy пpисвячyс
з6иpaнню дoписiв вiд yнaсникiв тa oнeвидцiв 6oТв. Tyт вxoдитимyтЬ oписи
6oю, спpaцьoвaнi стpaтeгiчнoгo ни лiтeparypнoгo 6oкy, oписи гepoТнниx
вчинкiв пooдинoкiх пoвстaнцiв, oписи кoмiчниx мoмeнтiв пiд нaс пoвстaнськix
aкцiй. Дo цiеi пpaцi пoвинeн 6yти пpизнaнeний oдин нoлoвiк, тo e вoeнний

у

ix

пepe6iгoм,
6oях, слiдкyr зa
пooдинoкиi,|и цiкaвими МoмeHтаMи i зpaзy ix зaписyе. flyжe дo6pе, t<oл|,|
тaкий кopeспo|{дeнт po6ить oднoчaснo фoтoгpaфiuнi знимки ни зapисoвкi

кopeспoHдeнт, кoтpий 6еpe yнaсть

(пpo фoтoгpaфiю УПC дaльшe).
в) Фoлькльop. Дгкe цiнним i 6aгaтим д)кepeЛor4 для май6yгнix iстopикiв
6yдe пpaщ стaницi УПC нц з6иpaнням i сeгрryвaнням твopнoстi пoвстанцiв,
нaсeлeння' щo сepeд ньoгo вiддiл УПA живe. l тoмy стaниця УПC пoвиHHа
з6иpaти i стapaннo пepexoвyвaти тaкi peнi, як: щoдeнник пoвстaнцiв (як
xтo пoвстaнцiв тaкi пpoвaдить), ixню лiтepaтypHy твopЧiсть (вipшi,
oпoвiдaння, peфлeксiТ, сnиси | т. п.) вoяцькiй гyмop, нapoднi пpипoвiдки,

з

пiснi
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i т.

д.

3. Mucmeцькo npoця УПC
a) Myзикa

i

спiв.

B

склaд стaницi УПC пoвинeн вxoдити мyзикa-

диPигeнт. Йoгo завданням 6улo 6:
1) opгaнiзyвaти i пpoвaдити хop a6o opxeстpy.
2) Зaписyвaти пpи дoпoмoзi якoгoсь мyзичHoгo iнстpyмeнтy - дyxoвoгo
a6o стpyннoгo' I-|aпPикЛад гvлaPн' мaндoлiни, скpипкиl 6aндypи, нapoдHy
'
пoвстaннy МyзиЧHy,твopчистЬ' стapy сyчaсHy (oнeвиднo opигiнaльнy
yкpaТнськy, a нe мoскoвськo-6oльшeвицькi ..Кaтюши'', .,Beйтесь ЧopнЬ|е
..Paз6oйнiкi''

i

i

KУАPИ,,,
i т. п.).
3) oскiльки Мo)кЛивo' пoвинен вiн кoмпoнyвaти нoвi пiснi, гepoТvнi

змiстoм

i yкpaiнськi фopмoю.
i poз'яснювaти нapoдoвi, щo6

пiсeнь з ЧРки?"lи мeльoдiями
(мoскoвськиMи' пoлЬсЬкими) нe спiвaти.
6) Плaстиннe tvlистeцтвo. B склaд стaницi УПC вxoдять piвнo ж i oдин
мaЛяp. Biн зaймасться:
.l)
3apисoвyвaнням (pисyнкoвиt.t вiдтвopyвaнням 6oiв), якi пpoвaдив
вiддiл УПA, oкpемиx eпiзoдiв з тиx 6oТв, мiсцeвoстeй, дe 6oi вiд6yвaлись,
фpaгмeнтiв нaшиx i вopoжиx стaнoвищ' виглядiв пo6oйoвищ в xapaктepистичниx пoзаx вopo)t(иx тpyпiв (зapисoвки po6ити пo Moжливoстi pеa.
лiстичнo з yзгЛяднeнHям пepспeктиви тpox вимipнoстi, a нe сxeматичHo'

4| Д6aти

a6o yмoвнo тoпoгpaфiннo).

2) Пopтperyвaнням (кapикаrypyвaнHям) кoмандиpiв

i

стpiльцiв свoгo

вiддiлy, який чим-нe6yдь вiдзнaчився a6o зoвнiшньo виpiжня€тЬся
(хapaктepистиннo) зapисoвyвaHHям xаpaктepистиЧниx типiв мiсцeвoгo

Haселeння, пoлoнeниx i т.п.
3) З6иpaнням pисyнкiв i кapикaтyp iншiх aвтopiв.
4) Xyдoжнiм oфopмлeнням тa6opoвиx гaзeт, листiвoк i взaгaлi видaнЬ
вiддiлy.
5) Фoтoгpaфyвaння 6oiв eпiзoдiв

з ниx мiсцeвoстeй i типiв.
в) Фoтoгpaфiя. Cтaниця УПC мyсить кoнeчHo здo6yти сo6i фoтoгpaфiнний aпаpат i кoжнy важнiйшy пoдiю з aкцiй вiддiлy тa пoвстaнчoгo
пo6yтy 06oв'язкoв0 знимати.
4' АpхiBнo npoця УПC

r

l-|iллю apxiвнoi пpацi стaнiцi УПC
з6epiпи для 6yдyннoстi всi
мaтеpiяли, з кoжнoi вищe згaдaнoi дiлянки пpaцi. Cтaниця УПC MyситЬ
мaти пpи сo6i oдин apxiв, дpyгiй y гoлoвнiй станицi УПC, кyди кoжнoчасHo
висиЛа€ пo двa пpимipники всix мaтеpiaлiв, a тpeтiй дo6pe 6yлo 6 мaти
пpи мiсцeвих apxiвax зaпiлля. Taким спoсo6oм мoжна мaти пeвнiсть, щo
всe Ж тaки 6oдaй oдин apxiв з6epiжетЬся дЛя мaй6yтньoгo.
а) .{iлянкa [мe]мyapистиннoi* пpaцi. Кoжний пpимipник мaтepiaлiв з
* У neкcmi: кoмyapистиннoТ
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i всix дoписax пoдaвaти на3ви
мiсцeвoстeй,
пpизвищ
взгляднo
псeвд
тa людeй, дaти.
фaктiв,
6) Myзикa i спiв. Hа кoжнoмy пpимipникy зaписaнoТ пiснi (poзyмieться,
з нoтами) зaзнaЧити' xтo i дe ствoPив пiснlo - слoвa i мeльoдiю д;lлЬшe'
ни цe вислiд з6ipнoi пpaцi, ни ний opигинaльний твip.
в) Плястиннe Мистeцтвo. Пopтpeти, кapикaтypи pисyнки, якиx He
мo)KЛивo вiдтвopyвaти в тpЬox пpимipникax, слaти зPaзy oди}| opиги|.|aльний
пpимipник дo гoлoвнoi стaницi УПC, зазнaчyюнi знoвy )к aвтopa' якa
пoдiя чи кoгo пpeдстaвляe дaний pисyнoк i дe зpo6лeнo.
г) Фoтoгpaфiя. Ha кoжнoмy пpимipникoвi, пpизнаЧeнoмy дo apxiвiв,
Haписaти з дpyгoгo 6oкy мiсцeвiсть, дaтa, нaзвa гpyпи
пpи гpyпoвиx
знимк:lx' пpiзвищa тa псeвдa oсi6 тa ix стaнoвищa. .[o apxiвy гoлoвнoТ
стaницi УПC пepeсилaти, кpiм двox пpимipникiв, знiмoк, щe й клiшy
тieТ дiлянки тpe6a списaти' т. 3н. в лiтoписi

i

-

фoтoгpaфiннy.

5*, Пepcoнoльнuй cклol
cmoнuцi УПC

Як yжe 6yлo скaзaнo' в склaд стaницi пoвинHo вхoдити нaйменшe 3-

5 oсi6' мoжe 6yти й

6iльшe. Пpoвiдникoм станицi УПC пoвинeн 6утu
виxoвHик чи пoлiтичний кepiвник пpи вiддiлi УПA, poзyмi€ться, кoли вiн
нe e пepeтяжeний свorю пpацeю. Тaк ни iнaкшe, в склaд стaницi УПC
вихoвник зaвжди вxoдитЬ.
Пooдинoкi фyнкцii мoжнa piзнo poзпpидiлювати мiж людeй. Кoжнa
дiлянкa пpaцi стaницi УПC e д1pкe piзнopoднa, aлe }4ae ry кopiснy стopiнкy'
щo пooдинoкi фyнкцii з piзниx дiлянoк мoжe спoвI.,|яти oднa oсo6a. | тaк
зa пpoпагaндивнy пpацю в цiлoстi мyситЬ вiдпoвiдaти oдин нoлoвiк' iule

йoмy дoпoмaгaютЬ iншi члeни стaницi. l-[eй, xтo пишe лiтoпис вiддiлy,

мoжe piвнoнаснo зaйнятись з6иpанням твopнoстi пoвстaнцiв та нaсeлeння'
вoяцЬкoгo гy},iopy' пiсeнь тoщo. Biн тeж мo)кe вeсти apxiв тa пиЛЬнyвaти
висилкi мaтepiялiв дo гoлoвнoi стaницi УПC. Boeнний кopeспoндeнт мo)кe
piвнoнaснo нaвчитисЬ фтoгpaфyвання тa дo всix дoписiв дoл}л]aти знимки.

Mистeцькa дiлянкa пoвиннa мaти 6oдaй двox людeй, мaЛяpa i мyзикa, aлe
цe в мipy мoжливoстi.
Cтaниця УПC нaйпiзнiшe дo 10 кoжнoгo мiсящ пpисиЛa€ дoкладний
звiт дiяльнoстi дo гoлoвнoi стaницi УПC та пo двa пpимipникi всix мaтepiaлiв,
якиi'lи poзпopaд)кaс.

l4lАBo, ф,3s3s, on, |, слp' 7o, opк. l-3'

* B meкcпi:
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lнстPyкцlя кЕPlвHикA пoЛlтиЧHoг0
вIддtлy,, г
кЕPIBникAм пoЛlтичHиx BlддlлIB
y спPABAX
^лv1цv1',
lдЕoлoгlчнoгo тA пoлlтиЧHoгo
BиxoвA}|ня члЕHстBA
|8 жoamня |943 p.
,Qo кepi6нuкi6 noлimuчнuх 6i0Оiлi|

Пpoшy тoЧHo дoтpимyватисЬ пoдaниx нищe вкaзiвoк

iдeoлoгiннoгo

i

пoлiтичнoгo пepeшкoлy члeнства.

в

спpaвi

|. lдeoлoгiя
a) Cвiтoглядoвi залoжeння. B спpaваx фiлoсфiннoгo &lснoвкy свiтoглядy

нe пpoпaгyrмo aнi iдeaлiзмy, aнi мaтepiялiзмy, зaлишaюни цi piнi дo

iндивiдyaльнoгo спpиймaння кox{нoгo чЛеHа.
6) Hayка пpo нaцiю. Haцiю (наpoд) пpиймaти як фaкт, щo iснyс нa
пpoтязi вiкiв. Бopoть6a нapoдy зa iснyвaння в чaсi всix фpм гoспoдapсЬкoгo
yстpolo дoкaзy€ йoгo живyviсть i вaгy в iстopii. o6opoняeмo нaцiю, 6o
знищeння ii oзнaчас пoнeвoлeння i pa6ствo для цiлoгo нapoдy. (Poзвинyти
аpryмeнтaцiю в цЬo}лy нaпpямкy.) .Qoкaзiв тeop€тичниx Mo)кнa шyкaти в
"TeopiТ нayки'' пpoф. CтapirсoлЬсЬкoгo. (Бiльшe [нe] вiльнo в)кивaти нiякиx
дoкaзiв, щo6 пpeлeгeHти He впадaЛи в пpимiтивiзм.)
в) Пoвстaння i poзвитoк yкpaТнськoi нaцii i yкpaTнськoi дepжaви Ha
пpoтязi iстopii. Bиклади пpo цe мyсятЬ дoкa&lти' щo 6oрть6a зa з6epeжeння

нaцioнальниx фopм 6yлa 6opoть6oю пpoти фiзиннoгo винищeння

i

i poз6yдoвa нaцioнaльнoi кyльтypи в шиpoкoмy
poзyмiннi цЬoгo слoвa - пepeдyмosa для [yд]epЖaння нapoдy y вЛасниx
opгaнiзoвaниx фpмax. lмпepiялiзм oцiнювати як нeгaтивнe явищe. Biйнy
в нaшiй iстopiT oцiнювaти, як кoнeчнiсть o6opoни Х(иттсвиx iнтepeсiв
Hapoдy, нel{инyчy в тиx o6ставинаx.
г) Пepioд 6opoть6и вiд пoстaння 0УH дo ви6yxy нiмeцькo.6iльшoвицькoi
пoHeвoЛeння. З6epeжeння

вiйни oцiнювaти' як iстopинний eтaп 6opoть6и' Poзглядaти кpитичнo всi йoгo
пoзитиви i нeгaтиви. o6opoннa кoнцeпцiя в пpoтистaвЛeннi дo тeпepiшньoi
зaчiпнoi. [06o]poннiстЬ виявилaсЬ в екслюзивHoстi. B сьoгoднiшниx yмoвax

нe в'я3aтисЬ дoгмаlмиl тa тaктични],lи пpийoмaми тoгo чaсy' a спеpтисЬ
..Пoстaнoвax
всeцiлo на
l]I-гo Hадзвичaйнoгo Beликoгo 36opy'.
д) Poзpo6ити дoкЛaднo питаH}|я 6opoть6и пoHeвoлeHиx нapoдiв Cxoдy
i мiсцe УкpaTни в цiй 6opoть6i. (Пpo6лeмa Poсiя
Укpaiнa.)
Eвpoпи [i] AзiТ зa вoлlo

-
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2. Пoлiтичний вишкiл
a) Гeoгpафiннi, люднoстeвi

i

гoспoдapнi пiдстaви yкpaiнськoi

дep)кaвнoсти. (Гeoгpaфiя УкpаТни.)
6) Haшi сyсiди: Poсiя, Пoльщa, Бiлopyсь, Пpи6aлтикa, тypeччиtlа,
Кaвкaз' Пoлiсся, [Уpа]л, Cи6ip/Сepедня Aзiя, Бaлкaни. (Poзглядати пiд
тaкиN| кyтol,|
кpaй, люднiсть, lпpиlpoднi 6aгaтствa, пoлiтикa, зoкpeMa
вiднoшeння дo УкpaТни.)
в) Biдoмoстi гeoгpафiннi, екoнoмiчнi i пoлiтичнi пpo вaжнiшi дep)кaви

-

свiтy.

г) Кoлoнii i пiвзалeжнi дepжaви. ix пpaвнo.пoлiтичний i гoспoдapський
стaн та iх вaгa для мeтpoпoлiй.

д) Тeпepiшня вiйнa. Пpинини, пepe6iг, цiль, кoнфлiкти в лoнi сoюзHиx
дepx(aв [тa] Тx пpиЧини.
e) Haшa пoлiтичнa плaтфpма: 6opoть6a зa нaцioнaльнi дepжaви пpoти
..Пoлiтичниx
iмпepiялiстiв. .Цoклaднi стyдiТ
пoстaнoв l||-гo Haдзвинайнoгo
Beликoгo З6opy''"
,.ПpoгPaмoBиx

е) Hашa пpoгpaмa. ,Цoклaднi стyдii

пoстaнoв lIl-гo

Haдзвинaйнoгo Beликoгo 36opy',.

Пoстiй, 18 жoвтня 1943 poкy.
Пoлiтинний вiддiл

/-/
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Po3пoPяджEнHя кEPlBHикA пoлlтичнoгo
пPo Po3пoдIл
вlддlлy,,т
^лv1j1у1,'
I читAнHя ЛIтEPAтyPи
27 жoamня |943

PoзпoPяд)кEHHЯ

B сnpoai

poзnoОiлц

i

p,

ч.1

чumoння лimepomцpu

1. Poзпoдiл лiтeparypи в тepeнi мyситЬ вiд6yвaтися зa слiдyюним
пPинципoм: кo)кнe сeлo, кoжний вищий кepiвний opгaн opгaнiзaцii, кoжнa
сaмoстiйнa, вiдipвaнa вiд теpeнy opгaнiзaцiйна oдиниця дiстaе пo oднoмy
пpимipникoвi лiтepатypи.
B сeлo лiтeparypa пpиxoдитЬ нa Pyки стaHичHoгo a6o кoгoсь з члeнiв.
(Якщo вeЛикe сeлo, тoдi мoжe дiстaвaти пo двa пpимipники лiтepaтypи.)
У iншиx opгaн:D( opгaнiзaцii - лiтeparypy дiстaють кepiвники дaниx opганiв

(пo oднoмy пpимipникoвi).
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B УпA Лiтepaтypy дiстaють кo}laндиpи сaмoстiйниx вiддiлiв (пo oднoмy
i виxoвники, кoжний пo oдHolvly пpимipникoвi. (Якщo y
вiддiлi € двa Bиxoвники, тoдi нa вiддiл iдe тpи пpимipники лiтepaтypи:
oдин кol1ariдиpoвi, a двa для виxoвникiв.) He вiльнo poздiляти лiтеpaтypи
пo кiлькa пpимipникiв нa oднy opгaнiзaцiйнy клiтинy.
2, Читaння, Cтaничнi пpoчитyЮтЬ i o6гoвopюють лiтepaтypy paзoм з
чЛeнaми стaницi. Пo пpoнитaннi лiтepaтypи в станицi xтoсЬ з чЛeHiв
пpoЧитyс i пoяснюс нa спiльнoмy читaннi лiтepaтypy нaсеЛeнню. B iншиx
opганax opгaнiзaцii читaс i пoясню€ лiтepaтypy нa спiльнoмy нитaннi
пpимipникoвi}

пpoвiдник a6o пoлiтичний peфеpeнт.
B yпA Читaння лiтeparypи вiд6yвaеться спiльнo. Читас i пoяснloс лiтеpaтypy
виxoвHик.

3. Лiтepaтypy' нeчиткo вiд6итy, злe o6piзaнy, i iншy, щo нe нaдa€тЬся

дo yЖиткy'

За

}|aЛe)китЬ звepнyти.

пopушeння пpиписiв пoвишoгo poзпoPяд}кeння пoPyчaeтЬся
6eзпoсepeднiм звepxникaм винниx зaстoсoвyвaти сyвopi кapи.
4.

27 жoвтня 1943

p.

ДАPo' ф. P.30, on. 2, сnp. 35, opк. 28,

Кepiвник пoлiтичнoгo вiддiлy
Гaлинa

/-/

Koniя.

Ns 36
пPOгPA}4A' п!дгoтoBлЕHA пoлlтиЧHиl,l вIддlЛo},t
HA пPoвEдЕHHя BиxoBHиx гyтlPoк' дoклAдlB I лЕкцIЙ
Жoameнь |943 p,

пPoгPAMA

auхoBнuz ецmipoк, doклodia i лeкцiй

в

уПА

!. Aктyaльнi тeии
o) Щo)eннe

в уПА

'rcummя
1. Як викopистaти чaс пoзa слyж6oю, щo6 He втpaтити aнi xвилинки
дopoгoгo нaсy. (Caмooсвiтa.)
2, Осo6нcтa Чистoтa тa нaслiдки лiнивствa'
3. Як виpiшити спpaвy MoЛитви' xoд)кeння дo цePкви' тoщo.
4. Тeми, зв'язанi з пiдгoтoвкoю дo свят' o6xoдiв, тoщot тa з кoнкpeтниMи
пoтpe6aми жиrгя дaнoi гpyпи УПA.

6) Bi1нoшeння УПА 0o нoсeлeння:
1. 3aвдaння пoвстaнця y виxoвaннi сyспiльствa.

2. ПoвстaнeцЬ' як пpoпaгандист визвoльнoi iдei.
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3. Пoвстанцi дoпoМaгаЮтЬ сyспiльствy y всЬoмy.
4. Cтанoвищe пoвстaнця сyпpoти мoлoдi.
5. Як пoвинeн зaxoвyвaтисЬ пoвстaнeцЬ сyпpoти нaцioнальнo мiшaнoгo
сyспiльства.

6. Biднoшeння

дo пoлякiв, poсiян, 6iлopyсiв, нexiв i

iншиx

нaцioнaльнoстeй.
7. Як пoвинeн зaхoвyвaтисЬ пoвстaнeцЬ сyпpoти yкpaiнськoгo i нyrкoгo

нaцioнaльнo-нeyсвiдoмлeнoгo нaсeлeHHя.
8. Як зaxoвyватися пoвинeн пoвстанeцЬ сepeд вopo)l(oгo нацioнальнoгo
i скoмyнiзoвaнoгo yкpaiнсЬкoгo нaсeлeHня.
9. Як пoвиннa зaxoвyвaтися пoвстаHЧa гpyпa пpи пepexoдi нepeз
сeлo, a6o мiстo. Чoмy?
10. Як o6xoду1тv1cя 3 пoЛoнeниilи yкpaiнськoi i iншиx нaцioнальнoстeй,
щo пoпадyтЬ в УПA.
1l. 06мoлoт i пoсiвнa кarипaнiя - як УПA мoжe в цЬo},ly дoпot-iloпи.
12. |ншi тeми, зв'язaнi з щoдeнниM ЖиттяM.

B) Пumoння сeлo й мicmo

a

c6imлi

cboeo1нiUJньo| diйснoсm u

1. oдининнa i гpoмaдськa кoнспipaцiя.
2. opгaнiзaцiя сaмoo6opoни в сeлi i мiстi.
3. Як з6epeгaти мaйнo вiд вoгню i гpa6eжi.
4. opгaнiзaцiя пpaцi i дoпoмoга пiд нас жнив.
5. opгaнiзaцiя 6езпeки нa сeлi i в мiстi 3и}'olo.
6. opгaнiзaцiя зв'язкy мiж УПA i нaсeлeнням.
7. Cпiвпpaця мiж УПA i нaсeлeнням y кoнкpeт}iих випaдкax.
8. Як пepeжити xвилю фpoнry i знaйтися в эaпiллi 6iльшoвикiв, тa
як тaм 3ilxoвyвaтися.
9. lншi пoдi6нoгo xapaктepy тeми.
е) ПoОii B caimi
1. Hа якиx yмoваx зaкiнчилася Пepша свiтoвa вiйнa тa якi викликала
пoвoсннi нaслiдки.
2. B яких yмoвиHax oпинилaсЬ УкpaТнa пiсля 1920 poкy.
3. Дo чoгo стpeмiлa i стpeмить Hiмeччина.
4. ,Цo [чoгo] стpeмiлa i стpeмить сссP.
5. Biднoсини пoлЬсЬкoгo iмпepiялiзмy сyпpoти УкpaТни.
6. Пoлiтичнi стpeмлiння Aнглii i Aмepики.
7. Чoмy lтaлiя пpистyпила дo вiйни.
8. lншi дep)кaви сyпPoти сьoгoднiшньoi вiйни.
9. Пpи.rини дpyгoi свiтoвoi вiйни i дoсьoгoднiшнi ii нaслiдки.
10. oстаннi фpoнтoвi i пoлiтиvнi пoдiТ.
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11. Якy мoк.пивiсть нa вигpaнy [вiйнy] мaють: Hiмeннинa, Aнглo.Aмepикa,

сссP i iншi нapoди тa дep)кaви.
12. Чи мoжe дiйти дo зyдapy мiж Aнглiсю i сссP?
13. Haшe пoлiтичнe пoлoжeнHя в сьoгoднiшнiй вiйнi.

Япoнiя,

14. Cилa yпA
гаpaнтiя нaшoгo пpaвa на ЖитTя.
15. L{iлi i зaвдaння УПA.

-

16. Мoжливoстi пpихoдy бiльшoвикiв i 6opoть6a в ixньoмy зaпiллi.
|ншi aктyaльнi пoлiтичнi тefi{иl щo видвигHe 6iжyне )киття.

.l7.

l|. Haвчaння в УПA
o) lсmopiя
1. Устiйнeння нaзви Укpaiна.Pyсь.
2. Пepшi пoчaтки )|(иття в УкpаТнi.
3. Кapтини )t(итTя з Княжoi дo6и.
a) Пoxoди Cвятoслaва 3aвoйoвникa. Tип вoяка.
6) o6'eднaння зeмeЛЬ зa Boлoдимиpa Beликoгo.
в) УкpaТнa в pядi визнaЧниx дepжaв за Яpoслaвa Myдpoгo i iншиx
князiв.

г) Taтapськa Haвirлa.
d Moгyrнiсть Boлинськo.Гaлицькoi дepхaви.
e) Пpинини i наслiдки yпадкy мoryтньoi Укpаiни в Х||FXIV ст.

4. Кapтини 3 )киття кoзаЧчини.
a) Пpинини i цiлi зaснoвaння 3aпopiзькoТ Ciчi.

i пoлiтичний yстpiй в
3aпopiзькiй Ciнi.
в) Гepoiннi пoxoди зaпopoжцiв нa тypкiв.
г) Хмeльницький, Гетьмaн yсiei УкpaТни. Хopoшi i пoганi пpикмeти

6) Cyспiльнo-гPoмадсЬкий, вiйськoвий

дiяльнoсти Xмeльницькoгo.
д) Дo6a "нopниx paд". Bмiшyвaння сyсiдiв в yкpaТнськi спpaви

i

нaслiдництвo.

e) ДeP>кавнoпoлiтичнi плани Maзeпи. Hищeння УкpaТни Пeтpoм l.
ж) Кpитикa KoзaцькoТ дo6и.

5. Heвoля.

..Кo6заpя''
а) Пaнщинa в Укpaiнi. (Bipшi з
i oпoвiдaння M. Boвнкa.)
6) KoлiТвщинa. iT пpинини i нaслiдки.
в) Життя пiд Aвстpiсю (Кoжeньoвський: Bepxoвинцi).
r) !мпepiялiзм Moскви в Укpaiнi.
6. УкpаТнa пiсля скасyвaння пaнщини.
а) Kаpтини tflття' змaльoванi в твop.rx Heнyя-ЛeвицЬкoгo "Xмapи',,
..Hад
Чopним мopeм".
6) Mixнoвський _ oснoвoпoлo)кник нoвoi дo6и.
в) УкpaТнський тeaтp, лiтepaтypa нa пepeлoмi x|x-xx стoлiть.
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7. Cвiтoвa вiйнa й жoвтнeвa peвoлюцiя.
a) BикopистoвyвaнHя УкpaТни Poсiсю.
6) yсс в Гaличинi.
в) Peвoлюцiя i видвигнeння yкpaiнськoгo питaHHя.

г) flo6a (eнтpaльнoi Paди в УкpaТнi.

д) Гeтьмaнaт в Укpaiнi.
е).Цo6a УHP. Бopoть6a з 6iльшoвикaми. Xoлoдний Яp"
с) Kpyти" Гepoiзм yкpaiнськoi мoлoдi.

ж)o6'сднaння з6poi HЕПy.
з) Базap. Упaдoк УкpaТни.
8. Пiд сoвiтськoю oкyпaцiею.
a) .(o6a Ленiнськoгo HЕПy.

6) Eфpeмoв: Coюз визвoлeння УкpaТни.
.|930в) Лiквiдaцiя пpoти 6iльшoвицЬкoгo фpoнтy в УкpaTнi в лiтax
1938.

г) Pyсифiкaцiя yкpаiнськoгo )киття.
д) Кoлeктивiзaцiя i гoЛoд в 1932-1934.
9. Пiд пoльськoю oкyпaцieю.

a) Бopoть6a в Галичинi зa пpaвo yBo-oУH, oльгa Бeсapа6oва
iншi гepoi цiei вiйни.
6) Гopoдoк Aгeйлoнський, Бiлaс, .Q.aнилишин i iншi.
в) У6ивствo Пipaцькoгo i пpoцeс Бaндepи.
г) Пoльoнiзaцiя нa Boлинi. Шляxтa зaгpoдoвa. Peвiндикaцiя.
д) Бopoть6a зa цepквy нa Хoлмщинi i Пiдляшшi.

i

Пiд iншими oкyпaцiями.
a) 3aкapпaтськa Укpaiна.
6) Pyмyнiзaцiя нa Бyкoвинi i Бeсapa6il.
1.!. Укpaiнa в дpyгiй свiтoвiй вiйнi.
.,гoспoдapювaння,,.
a) 3aйняття 3У3 6iльшoвикaми та ix
6) УкpaТнa в 1941 p.
в) Hiмeцькa кoльoнiяльнa пoлiтикa в Укpaiнi'
.1943
p.
г) Укpaiнськi пoвстaння в
10.

6) Гeoеpoфiя Укpoi.нu

в €вpoпi.

1. Пoлoжeння Укpaiни

Пpиpoднi

гpaницi УкpaТни.

2.
3.
4.
5.

Клiмaт i poслиннiсть тa piuки Укpaiни.
Пpoстip Haзви зeмeЛЬ.

штyннi eтнoгpaфiннi

Бaгaцтвa нaдзeмнi i пiдземнi в Укpаiнi.
Haсeлення УкpaTни
йoгo кyЛЬтyPa. Haцioнaльнa oкpeмiшнiсть

yкpaTнцiв.

i

6. Moжливoстi poзвиткy дo6po6yry в Укpaiнi.
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i

a) Honpяltнi Укpoi,нcькoi, ,QepэrcoBu B сaimлi ji'
i Lнgnpiшнiх цмoauн

еeonoлimuчнoеo noлoжeння

1. Hашi гpaницi пiд вoенним oглядoм.
2. Haпpямнi нaшoi зoвнiшньoi пoлiтики.
a) Boля наpoдaм i людинi.

6) 06opoнa Haшиx гpaHицЬ.
в) Biднoшeння дo мoскoвсЬкoгo iмпepiялiзмy i наpoдy.
г) Biднoшeння дo пoлЬськoгo iмпepiялiзмy i нapoдy.
д) Biднoшeння дo Бiлopyсi.i.
e) BiднoшeнHя дo Hapoдiв Кавкaзy, Пiдкaвказзя' Kaспiя

i

Hижньoi

Boлги.

е) Biднoшeння дo Тypeннини.
ж)Biднoшeння дo PyмyнiТ, Мадяpщини, ЧexiТ i наpoдiв Бaлкaнy.
з) Biднoшeння дo Hiмeнчини i ii iмпepiялiзмy.
i) Biднoшeння дo наpoдiв 3axoдy' Пiвнoнi, Cxoдy, щo нe Me)кyютЬ
з Укpaiнoю.
3. Мoжливoстi гoспoдapнoi i пoлiтичнoi сaмoстiйнoстi i сyвepeннoстi
УкpaТнськoТ .Qepжaви.

4. Пpoгpaмoвий yстpiй yссд.
a) 3eмельнe питання.
6) Пpoмисл i тopгoвля.
в) Cyспiльнo-гpoмцський yстpiй.
г) oсвiтa i сoцiяльнe зa6eзпeчeння.
д) Дepжaвний yстpiй.
e) Hацioнaльнi мeншoстi.
с) lншi пpoгpaмoвi питaння.

e) Укpoi.нcькo ideoлoeiя

..нaцiя''.

1. Щo цe такe
2. УкpaТнa як нaцiя.

3. УкpаТнськi нaцioнaльнi eм6лeми i гiмн.
4. Чим piзниться yкpaiнський нaцioнaлiзм вiд гiтлepизмy, фaшизмy

6iльшoвизмy.

5. Укpaiна ма€

)киття14.

пpавo на вiльнe життя

lll. Bиxoвнi

i

i

вoHa xoчe жити вiльним

тeми

o) Пoняmmя no6цОo6u сусniльcm\o
1. Ha uoмy пoЛягаr opгaнiзaцiя сyспiльствa.
2. Пoтpe6a oдиницi i гpyпи в сyспiльствi.
3. Пiдпopядкoванiсть oдиницi пoтpe6aм зaгaлy. .Цo6po oдиницi i дo6po

3aгaлy.

4. Егoiзм

i

aльтpyiзм oдиницi в сyспiльнoмy життi.
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Kepiвництвo в сyспiльствi.
Biдпoвiдaльнiсть oдиницi зa свoю po6ory.
oдиниця кopисна i шкiдлива в сyспiльствi. Якa.
Haцioнaльнe й 6aгатoнaцioнaльнe сyспiльствo (сссP, Aмepикa,
Швaйцapiя i т. п.).
9. .Qopi6oк oдиницi цe сyспiльнa кoPистЬ.

5.
6.
7.
8.
Япoнiя,

10. Eвoлюцiя Poзвиткy сyспiльствa. Bплив стаpшиx нa MoЛoдшi пoкoлiння.

6) Пoняmmя no6ц0o6u depэrcoau
1. .Qepжавa, як найвища фpма пo6yдoви сyспiльствa.
2. .Qepжaвa нaцioнальнa, сoюз нaцiй, iнтepнaцioнaл.

3. Piзнi yстpoT дepжав.
4. Ha .roмy пoЛягaс силa дep)кaви нa зoвнi i в сepeдинi.
5. Пiдпopадкoванiсть oдиницi вoлi дep>кави. .Qepжавнa oпiкa

нц

oдиHицeю.

6. Пoшaнa дepжaвнoi влaснoстi.
7. .(epжaвнa сиЛa' пpaвo' влца i aдмiнiстpaцiя.
8. Ha .,roмy пoлягa€ пpaця дep)кaви й нapoдy. Пpoдyктивнiсть пpaцi
oдиницi пpиHoситЬ сo6i кopисть i дepжaвi.
9. Щo дaсть Укpaiнська .Qep>кaвa yкpaiнцeвi i щo пoвинeн yкpаTнeць
дaти свoIй дepжaвi.
10. o6opoнa дep)i€ви - свящeнний o6oв'язoк кo)кнoгo гpoмaдянинa.
11. Щo я po6итимy в свoiй дepжaвi. Чи гoтoвий дo цЬoгo.

6) Mopoльнe Buzo\oння oduнuцi

i ii пpикмeти. oкpeслeння дoскoнaлoстi.
..Haйсильнiший
2. Людина сильнoi вoлi. Hа чoмy пoлягаe силЬнa вoля.
тoй, xтo сe6e пepeмoжe i гoвopить сo6i пpaвдy в oЧi''.
3. Упepтiсть i сильнa вoля.
4. Людинa кopиснa й шкiдливa в сyспiльствi.
5. Кoгo ми називaсмo poзy!4ним i iнтeлiгeнтним.
6. "Якщo po6иш' po6и poздyмaнo i дивися нa кiнeць,'.
7. Гoв[o]pення пpaвди i з6epeгання тa€м}|ицЬ.
8. Щo такe стpax? Як oпанyвaтися (iнстинкт сaмoз6eрження). Пoнягrя
6eзстpашнoi i oнaйдyшнoi людини. Бeзстpaшнiсть i [...Japажyвaння сe6e.
9. Пoгaнi нaслiдки заздpoстi, злo6и i кpадixi в сyспiльствi.
10. УнижeнiстЬ пePeд чy)оr.t чи пoслyx свoгo.
..Xoчeш
11.
6ри щaсливим y сyспiльствi,- 6yдь кopисний''.
.,.Qo6poгo
12.
тoваpишa пiзнaеться в 6iдi".
1. Людинa дoскoнaлa

..piшyнистЬ''.
13. Щo 3нaчитЬ
14. Пoняття 6paтepствa y гpyпi, сyспiльствi
.|5.

16.
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i

Як 6ри пpoвiдникoм мас.
Як сo6i здo6yти автopитeт сepeд людeй.

дepжaвi.

1.
2.
3.
4.

e) BiЙcькo\e 6uхoaoння
Як виpo6ити co6i здi6нiсть o6сepвaцii i пaм,ятi.
3нaчeння дисциплiни, кapнoстi i пoслyxy в apмiТ.
Щo такe ненавiстЬ дo вopoгa, а щo нeнaвiсть дo свoгo.
PяryЙ дpyгa свoгo в нeщaстi i кpiс йoгo нe oглядаloчись нa нiщo.

5. Cлaвa yпaвшoгo Гepoя виxoвyс пoкoлiння.
6. Cмiлiсть i вiдвaгa в 6oю. Biдвaгa i o6epeжнiсть.
7. Як гoтoвитисi дo 6oю. Як зaxoвyватися в 6oю i пiсля ньoгo.
8. Tип зpiвнoвaжeHoгo
6eзстpaшнoгo вoякa (нaкpeслити сЛoвну

i

кapтинy).

9. Biдпoвiдaльнiсть пoвстaнця зa свoТ дii пеpeд кoмaHдиPoM, нapoдoм
iстopieю.
10. Пoшaнa кoмaндиpa i пoслyx йoгo.
11. Biдпoвiдaльнiсть кoмaндиpa зa жипя стpiльцiв i кoнeннiсть 6ез
oгляд|.|oгo пiдпopядкyвaння йoмy.

i

12. lдeaл кo}laндиpa.
13. 36epeгaння вoеннoi тайни.

14' Кapтини типiв 6iйцiв

iстopii.

i

кoмaндиpiв та кapтиHи 6oiв нa пpoтязi

15. Штyкa вeдeння poзвiдки. Пo6opювання чркoгo шпioнствa.
16. Чoмy y вiйськy пoвиннa 6yти спpaвнiсть i тoчнiсть.

d) УлoшmoaцBoння cBяm, oкodettiй, noc1яuцaoння i4oellл, noхodiL,
nopod, naкoлu aiйськoaoi. i фiзuvнoi. cnpoBнocп ll, l<Uльm цpнш Beuopнuць,

лimepomgpнo Оeклялoцiйнur ctoОuн moщo.

e) opeoнiзoцiя zopц, oprccmpo mo poзI''uнкo\o-auхo\нut

(нonp[uклodI, шoх'мomu), cojnooсвimнir aцpmкia,

с)

ieop

a iншuх 1iлянкoz, meoлpoкmuннoeo ilсtlmmя' якe Boнu 6oэrcoюmь co6i зpo6umu.

oco6ucmo donoмoeo сot,tocmiйнuкoп

pumuЧнoeo

i

Жoвтeнь 1943 poкy
ЦtАBo' ф.

Пoлiтинний вiддiл

3967, on, |, cnp, 46, opк, 9-13' Кoniя'
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lнстPyкцlя для BиxoBникlB пPo PoБoтy y BIддlлAx

IHсTPyКц|я

Оля 6uro6нuкia

tl9a3

P'l

ц 6id0iлot УПА

3aвдaння вl|xoвaння
Bиxoвaти Людинy i фiзиннo, yмoвo тa дyxoвo пpигoтoвaнy дo oсягнeння
нaйвищнoТ цiлi yкpаiнськoгo нaцioнaлiзмy _ з6yдyвaти yссд, зaкpiпити ТТ
52e
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силy тa пoставити }|a HaлeжHolr,|y мiсцi в свiтi. Toмy тo тpe6a виxoвaти
людиHy фiзиннo, мop;lлЬнo' сyспiльнo i пoлiтиннo, виxoвaти 6oйoвий дyx,
спoлyнeний з глy6oким пpaвдивим пaтpioтизмoм вiльним вiд вyзькoгo
шoвiнiзмy тa Poзвивaти всi пpиpoднi здi6нoстi, якi мoжнa 6yдe впoвнi
викopистaти в пpaцi пpи poз6yдoвi УкpaiнськoТ ,Qеpжaви.

ПPeдмeт виxoвaння
Укpаiнeць з yсiмa йoгo дo6pими тa пoгaними пpикMeтaми.
Психiчнa xapaктePиcтикa yкpaTнця взaгaлi
1. Шиpoкo poзвинeний iндевiдyaлiзм' щo гpaниЧитЬ з сaмoЛю6ствoм,
Heпoслyxoм i 6paкoм пoчyвaнЬ сyспiльнoгo пiдпopядкoвaння.
2. Beликa нyпевiсть в граниt{ях вiд нaйтoньшoТ нiжнoстi дo нaй6iльшoi
жopстoкoстi' якa вxoдить майжe в oснoвy всЬoгo псиxiчнoгo життя, гiн дo
виви)|G|еHня сepeд свoix' xваль6a i 6paк кoнспipативнoстi (''зaxiдники',).
3. Tвepдa пpиpoдня пpив,язaнiсть дo зeмлi, дo piдньoi xaти i сiм'Т.
4. Пiд впливoм пoнeвoлення зaкopiнeнe noчyття pa6ствa, н.lxил дo
l.loсЛyxy чyжинця[м] тa 6pак пoчyття пiдпopядкoвaння свoмy, пoчyття
мeнцjeвapтoстi i 6pак нaцioныtьнoi гopдoстi в зyстpi.,ti 3 чркиHцями, oсo6ливo
гypтo}' uyжинцiв.
5. 3aтpaнyвaння свoгo iндивiдyaлiзмy в мaсi та нepiшyнистЬ пepeд
зaxoплeнняt'| кepiвництвa в мaсi.
6. Бpaк систeмaтичнoстi' плянoвoстi i витpiвaлoстi в пpaцi. Haxил дo
викoнyвaння най6iльшoгo xoн6и vинy пiд впливoм чyттeвиx iмпyльсiв.
7. Пpиpoдня здi6нiсть дo твopчoстi i iнiцiaтиви.

0сo6ливoстi укpaТнця, 6увшoгo цlyц}raнa
1.
2.
3.
4.

Haxил дo вигoди' нaвiть кoштoм нyжoi влaснoстi.
Bсeзнaйствo i заpoзyмiлiсть.
Heдисциплiнoвaнiсть пepeд свoiм i слyжaльствo пеPeд чyЖиМ.
Haxил дo п,янств i poз6ишaцтвa.

0сo6ливoстi yкpaТнця-..сxiднякa''*
1. Пepeнyлeннiсть нa сoцiaльнi кpивди.
2. Cкpитiсть i нeдoвipствo. Biдвaгa i piшyнiсть.
3. Кoсмoпoлiтизм i всeсoюзнi кaтегopii дyмaнHя (oсo6ливo сepeд

po6iтництвa).

4. Пpaкти.,lнiсть в
нaxил
'(иттi,
кoм6iнацiй.
5. Mатepiaлiзм y свiтorлядi.

t
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Тoк g mекспi'

дo всякoгo poдa

мapкepaнствa

i

3aгшьнi виxoвнi
3aлoжeння

1. Пpoтидiяти xи6aм, aлe poзвивати дo6pi пpикмeти xapaктepy людиHи.
Усвiдoмляти нaцioнaльнo, пoлiтичнo i гpoмадськo.
2. Cтaвити 3aвше яснy' пpaвдивy i життeвy цiль, зo6oв'я3yвaти дo
вiдпoвiдaльнoстi пepeд кePyюЧиMи тa сyспiльнolo гpyпo}o зa кoжнy' xoЧ
6и нahдpi6нiшy пpaцю. Bи4oвyвaти вoлю i витpiвaЛiсть, внити систeмaтичнoстi
i пopядкy в пpaцi.
3. Haстaвляти пepeд кo)кHиM зaвдaнHяl.4 нaвiть дeщo нa гipшi, нiж нa
лeгшi пepeшкoди. fl,aвaти зMoгy викaзaти iнiцiaтивy.
4. Пoгли6лювaти пoлiтиннo-iдeoлoгiчний тa сyспiльний iдeaл
yкpaiнськoгo життя' тa вiд ньoгo виxoдити завшe дo житTeвиx зaвдaнb.

Meтoди виxoвaння
1. Moвa yснa

i

писaнa:

a) Haвнaння - 6eзпoсepeднс спpиймання знaнЬ з yсix дiлянoк нayки,
6) Пpoпaгaндa - нaвчaнHя в пoлiтичнoмy i iдeoлoгiннo]r4y HaпpяMкy'
спepTe на дiйсниx фaктax.
в) Aгiтaцiя
кopoткoтPiвалий вплив нa чyття пepeд викoнанHяM

-

якoгoсь дiлa.

г) PoзпoвсюдЖyвaнHя дylvloк' фaктiв i випaдкiв тa гepoйськиx чинiв
людeй сepeд нaйшиPllJиx N,laс сyспiльствa (пoпyляpизaцiя).
Koжнe сЛoBo МyситЬ в'язaтися з чиHo]'/t' He рlo)кe 6щи пyстoмeЛЬстBa

i

вep6aлiзмy.
2. Пpиклaд i тoвapиствo:
a).Цo6pий пpикЛaд тягHe дo чиHy дpyгoгo,
пpикЛад виxoвникa.

a нaй6iльшe дo6pий

6) Пepe6yвaння в гpyпi зo6oв'язye дo спiвпpaцi з гpyпolo. fiyxoм
Гpyпи нaсякaс ЛЮдиHa, як гy6кa вoдoю. l!иpiсть, спiвпpaця i
тoвapискiсть в гpyпi дoдас oxoти дo пpaцi, зo6oв'язye дo ToЧнoстi
Тi викoнaння тa дa€ змory викa3ати iнiцiaтивy oдиницi i гpyпи.

3. Пpaця

i

нин:

a) Iстoтoю пpaцi е нин.
6) Пpаця дo6pe викoнaнa дa€ мopaЛЬне сa}4oзaдoвoлeння.
в) Meтa пpaцi мyсить 6утп яcнa i пpaвдивa.
г) Кoжна пpaця MyситЬ 6yти пoсильнa тo зH. Moltиивa дo викoHaнHя
даним зaсo6oi4 сиЛи i тpyдy.
д) Бepeпися тaHдeти' 6o це впoвнi MopaЛЬнo poзкЛaдa€. Bикoнyвaти
пpaцю тoчнo i aкypaтнo.
e) Toчнa пpoвipкa кoжнoi пpaцi o6oв,язкoвa.
т1

Cуспiльнo-мoPaльнe
виxoвaння

B дyшi люAини 6opяться пеpe)кивaнHя: пpиpoднiй гiн пoсiдaння е
сyспiльним o6oв'язкoм пoшaни нyжoТ влaснoстi, сyспiльний пpимyс нeoгpаllичеHий свo6oдoю' пopив з пoтpe6oю oпaнyвaти сe6e, лю6oв з
нeнавiстю.

B виxoвaннi вpаxyвати всi цi мoмeнти i вiдпoвiдHЬo HастaвЛяти так,
що6 пepeвaжaли сyспiльHi мol4eнти над oсo6истими, iндивiдyaлЬHиЬlи.
дисЦИпл||-|A - цe мopальний, a6o фiзинний пpимyс.

i

t" Фiзичний приMус € кopoткoтpiвaлиЙ. Biн тopкaс oсo6истy aм6iцiю
дo нeнaвистi i пiмсти. Bживaти йoгo тiльки в oстaтoчнol.ly

пo6yджуe

випaдкy.

з

2. Мopaльний пpимyс с дoвгoтpiвaлиЙ, виникaе iз свiдoмoстi людиHи'
i чyттeвe' вiн 6yдyс

iдei. Biн мyсить мaти дo6pe пiдлoжжя yмoвe

людиHy"

3. Мopaльний пpимyс виpo6ляеться нepeз дoвгий yсвiдoмлюtоlo-iдeйний
впЛив тoвapиствa тa oдиницi чepез сЛoвo, зв'язaнe з ЧинoM.
4" Пpив'язaння дo цiлi i iдei тa дyxoвий зв'я3oк з HeЮ дoдaЕ oxoти
дo пo6opeння пepeшкoд. 0тх<e виXoвyвaти дисциплiнy Чepез ясHy i гли6oкy
вiднyry цiль свoгo пoстyпoвaHня.
5. Узнaння aвтopитery нaкaзуючoгo зo6oв'язye дo пoсЛyxy. Haказyюний

мyситЬ виpiзнятися мopaлЬHo i дyxoвo, 6o тoдi тiльки мaтиме aвтopиTeт.
6. Пpoвiдництвo гpyпoю зo6oв,язye дo пoсЛухy i кoмaндиpa грyпи,
пoскiльки цeй xoнe
автopитeт сepeд свoсТ гpyпи i нeю кepyвaти.

'vlaти
Людям aм6iтним, здi6ним,
aле чepeз свiй вeликий iндивiдyалiзм

нe
дисциплiнoвaниi,r' дaвaти якyсь кepiвнинy po6ory в гpyпi людей. Пpoвiдництвo

витвoрo€

вiдпoвiдaльнiсть

i

iнiцiaтивy.

7. Poзвивaти свiдoмiсть сyспiльнoi

дo

i

пpивaтнoТ влaснoстi Ha пoшaHy

нei.

8. Пoгли6лювати пoняття' щo oдиниця € члeнoм гpyпи, тoмy вiдпoвiдальнiстЬ 3a свolo po6oтy oдиниця пoнoситЬ пеpeд rypтot.l.
9. Cпiльна пpaця € сepeдoвищe}r сyспiльнoгo виxoвaння.
10. Тoвapиша пiзнaeться в нeщaстк). Тoвapишa тpe6a pяryвaти з кoжнoi
6iди, нaвiть 3 HapФкeHHяt{ свoГo }киття. Bиxoвник пpи цЬolvly мусить 6yти
пpиклaдoм.

flepжaвницькo.пoлiтичнe в]|xoвaння
Зaвдaння: 1) Bихoвaти свiдoмoгo 6oсвикa. 2) Bиxoвaти свiдoмoгo

yкp[aiнськoгo] naтpioтa, aлe нe ByзЬкoгo шoвiнiстa. 3) Bиxoвати дepжaвнoгo
6yдiвникa в цiй дiлянцi життя, в якiй вiн мae oxoтy i змoгy пpацювaти.
Hавчити пPaцювaти в свoiй дepжaвi.
1. Бoсвик (жoвнip) мас 6yти:
a) Cвiдoмий свoсi дepжавницькoТ пpинa/le)кнoстi тa гoтoвий вiдвaжнo
6итиcь 3 кo}кt|им вopoгoм свoei дepжави.
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6) Tвopний i iнiцiaтивний нa стaнoвищe кepyючoгo тa в сaмoстiйниx
(oдиничниx) дiяx, пoслyшний i дисциплiнoвaний сyпpoти свoгo
кoмaHдyвaHHя.

в) Cвiдoмий yсix 6лaг, якi йoмy мoжe зa6eзпечиTи вЛaсHa дepжaвa.
г) He 6oятися смepтi. Cмepть зa 6aтькiвщинy € пoчoтнolo' слaвнolо'
aлe }киття для 6aтькiвщиHи мaс щe 6iльшy вapтiсть.
д) У вiднoшеннi дo дpyзiв свoix людяний, тoвapиський, дoпoмaгaс
i спiвuyвaс дpyгoвi в Heщaстю. 3a кoжнoгo свoгo дpyгa yкpaТнця
гoтoв стaти дo сi4epтeлЬнoгo 6oю в o6opoнi йoгo жигrя i чeстi.
e) Пеpeд нapoдoм свoТм вiднyвaе гли6oку вiдпoвiдaльнiсть зa кoжнy

r)

свoю po6oтy.

Кoжний йoгo чин пePexoдитЬ дo iстopii тa пepeдaсТЬся в спцщинi
мaй6yтнiм пoкoлiнням. oтжe д6aти тpe6а, щo6 ця iстopiя нинiв
6улa як нaйкpаща i свiтлa пpикладoм для мaй6yтнoстi.

2. Пaтpioти:

a) Лю6ить свiй кpaй, нapiд, 3вичaй, мoви тa всe' щo yкpaТнськe.
Чyжe, щo дo6pe, стapa€тЬся спpиймaти, щo6 викopисTaти дЛя

дo6pa свoгo нapoдy.
6) 3нae свoю iстopiю, нa нiй вЧитЬся твoPити мaй6yтнiсть. Бepe зa
взipeць всe слaвнel aЛe oмиHar всel щo пoгaнe i мильнe. Ha
дoсвiдi минyЛoгo вчитЬся 6удувaти кpaщe свoe життя.
в) УкpaТнy лю6ить, цiнить пoнaд yсe в свiтi.
г) Чин йoгo нe poз6iгaсться зi слoвoм.
д) Bсюди 6opoнить всiмa силaми чeстi i слaви свoгo нapoдy"
3. .Qеpжaвний 6yдiвниний:
a) Bниться на кo)кнoмy кpoцi сaм, вiд дpyгиx тaкoж. Пpигoтoвляeться
дo пpaцi в свoiй дepжавi в цiй дiлянцi, якy лю6ить тa дo нei мaс
здi6нiсть. .(oсвiдoм дpyгиx пoгли6люе влaсний дoсвiд свoгo фaxy.
6) Cвященним o6oв'язкoм кoжнoгo yкpaiнщ € пpaця для свoс[
дepжаBи в yсix ii дiлянкax )киття. Чи 6yдe цe Poзyмoвa, ни фiзиннa
(нopнopo6oнa) пpaця - вoHa e в piвнiй мipi вaжнa i вiдпoвiдaльнa.
Maтepiшrи

з

i вкaзiвки дo Tx викopистaння
пPи виxoвaннi 6oeвикa i пaтpioтa

iстopiТ УкpaTни

1. Гepoiннa дo6a князiвствa:
а) fiepжaвницькi пляни lгopa i oльги. Бopoть6a зa o6'сднaння всix
yкpaТнськиx зeмeЛЬ в oднiй дepжaвi.
6) ГepoTннi пoxoди Cвятoслaвa Зaвoйoвникa нa Biзaнтiю, Бoлгapiю

i

йoгo 6opoть6a з стeпoвиMи кoчoвикaМи.

в) Boлoдимиp Beликий. 06'сднaння yкpaiнськиx зeМeЛЬ. Poзвитoк
кyлЬтypи' 6aгaцтвa i слaви KиТвськoТ Pyсi.
г) Яpoслaв Myдpий i Boлoдимиp Moнoмаx. Укpaiнa в pядi визнaнниx
дep)кaв Eвpoпи.

т3

2, Xи6и княжoi дo6и:
a) Cвapкa зa пpeстoл (yсo6ицi).
6) Бopoть6a зa влaснi oсo6истi iнтepeси.

в) 3piст пoтyги сyсiдa-вopoгa uJляxolvl внщpiшньoгo пoсла6лeння

Pyсi.

3. Кoзaччинa:

a) Пpинини пoвстaння кoзaЧтвa на 3aпopiжжi i iдei йoгo 6opoть6и.
Cyспiльнo.пoлiтичнa пo6yдoва ЗaпopiжськoТ Ciнi. БaйдaBишнeвeцький.

6) Гeрiннi пoхoди кoзaкiв нa rypкiв. Пeтр Кoнaшeвин-Caгaйдaнний.
в) Poз6yдoвa кoзaцькoi дep'(aви тa iТ свoсpiднiсть.
г) Бoгдaн Xмeльницький гeтьман всiсi Укpaiни. Miжнapoднe
знaЧeння УкpaТни, як дepx(aви.
д) Бopoть6а пpoти Moскви i Пoльщi.
e) Mазeпa. Йoгo po6oтa для Укpaiни.
с) 3нищeння 3апopiжськoi Ciнi Кaтepинoю ||. Cмepть Kaльни-

-

шeвсЬкoгo.

4. Xи6и кoзaччини:

a) Бpaк гли6oкoТ самoстiйницькo.дep)кaвницькoi дyмки сepeд

шиpoкиx мaс кoзaцтвa.

6) Hаxил дo гyляйпiльствa i пiяцтва.
в) Cвapня 3a стaнosищa в дo6i пiзнiшoT кoзаччини.

5. Heвoля:

..B
a) Шeвнeнкo i йoгo iдei:
свoiй хaтi свoя npaвдa i cилa'.,"
..Учiтeся
..Heмa
кpaщe, як в Укpaiнi',. Bивчити
6paти мoi...'',
..ГaйдaMaки'',
..Пoслaнiс'', ..Coн'', ..Poзpитa
]',loгиЛa'',
твopи
..lpшавeцЬ,,, ..Cy6oтiв'', ..3aпo8iт,,.
..Moйсeй'', .,Biчний peвoлюцioнeP,,, .,3аxap
Бepкyт''.
6) Фpaнкo
..Кoнтpa
..Бoяpиня'', ,.Ha
pyТнax''
в) Лeся Укpaiнкa
спeM спepo,',

6'

в) Бoсвики yBo i oУH.
г) |стopiя yкpaTнськoгo нaцioнaлiзмy.
Bивчаючи iстopiю, шyкaти пpичин тa наслiдкiв пoдiй. Бpaти зa пPиклaд
в житri гepoйськi вчи}lки, n'ятttyвати i пoз6yвaтися пoгaниx. Ha пpиклaдax
iстopинниx фaктiв дoвoдити пpo пoтpe6и сднoстi i згoди всЬoгo yкpaiнськoгo

HaPoдy. Poз6yджyвaти свiдoмiсть свoсi oкpeмiшнoстi сyпPoти Moскви.

Яскpaвo пpeдставЛяти мoскoвський iмпepiалiзм нa нaшиx зeмЛяx тa пoтpe6y

6opoть6и
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i

iншi.
г) Heнyй-Лeвицький ,.Haд нopним Mopeм',, ..Хмapи,', ..ПpиЧeпa''.
..Пiд
..Coняшний
тиxими вep6aми'',
пpoмiнь'' i iншi.
д) Б. Гpiннeнкo
e) Mixнoвський, як oсrioвoпoлoжник yкpaТнськoгo нaцioнaлiзмy.
Hoвiтнi геpoi:
a) Пeтлюpa i йoгo деpжaвницькi стpeмлiння.
6) Кpyти i Бaзap.

з

Hиlvl.

Meтoдичнi вкaзiвки пpl| виxoвaннi 6iйцiв

(plя

виxoвникa)

1. Bиxoвyвати чepeз пpиклад:
а) Hаслiдyвaти гepoiв t.lинyвщини

i сyнаснoгo життя.
6) Hаслiдyвaти дo6pi вчинки тoвapишiв.
2' Стaвити 6iйця пepeд peалЬниN4 зaвдaнняl,l, зo6oв'язyвaти дo вiдпoвiдaльнoстi, пiд6aдьopyвaти дo дo6pиx вчинкiв'
3. .Qaвaти змory виpiiнитися дo6pиMи Bчинками' гoвopити те всiм,
каpaти хи6и, aлe нe вpaкyвати. floдaвaти вipи в пoпpaвy.
4. Усвiдoмляти сoцiальнo i пoлiтичнo пpo цiлi i зaвдaння yкpaТнськoгo
Hapoдy' йoгo внyтpiшню i зoвнiшню пoлiтикy.
5. Яснo пpeдстaвЛяти фopмy мaй6yтньoi yссд.
6. Яснo пpeдстaвляти, щo здo6yттяM дep)кaвнoстi нe зaкiнчyемo дiлa.
а) 3 фpoнтoвoгo 6oсвикa пepeтвopитися в 6yдiвникa дepжaви.
6) He -xаnaтися нa висoкi пoсaдиl a 6paти ix в мipy свoгo знaння'
здi6нoстeй

i фaxoвoi

пiдгoтoвки.

в) Po6oтy свoю викoнyвaти тoчHo, спPавнo

i

вiдпoвiдaльнo зa

нaс[лiдки].
г) Бyти гoтoвим кoжнoi хsllл|lltи взяти з6poю для o6opoни дepжaви.

Meтoдичнi вкaзiвки пocтyпoвaння з yкpaТнцят.lи

з

BeликoT УкpaТни

1. He 6opoтися зa тeopитичHy iдeoлoгiю, aлe зa yкpaТнськy дepЖaвy.
2. Poз6yджyвaти нa пpикJlaдax ненaвiсть дo гiтлepiвськoгo i стaлiнськoгo

iмпepiaлiзму. Bкaзyвати
стaлiнськoгo iмпepiaлiзмy.
3. 3дpyжyвaтисЬ

з

нa пoдi6нiсть po6oти в УкpaТнi цapськoгo

i

Hиt''lи.

4. Tpaктyвaти пo зaслyзi' a нe пo виглядi. Бyти сyпpoти ниx щиpим i
ввiчливим. Cпpaвeдливo i 6eзстopoнньo oцiнювaти iх знaння i po6ory та
пpикмeти хapaктepy.

5. Bкaзyвaти пoстiйнo нa дyxoвий, кyльrypний i пoлiтичний тa сoцiaльний
зв'я3oк yсiх yкpaiнцiв в УкpaТнi i пoзa нeю. Hiкoли нe po6ити якoiсь
пpoвiнцioнaльнoi piзницi мiж yкp[a[нцями] сxiднix, зaxiднix ни пiвденниx
зeмeЛЬ Укpaiни.

Xapaктepистикa виxoвникa
1.
2.
3.
4.

.Qpyжний. Tpaкrye всix oднaкoвo.

Bикoнyс тe' щo гoвopитЬ.
Шaнyе дpyгиx' oцiнюс всix спpавeдливo.

Biдpiзнюeться вiд свoгo oтoчeння вiдвaгoю, piшщiстю тa тoвapисЬки]t4
вiднoшeнням.
5. Йoгo мaють лю6ити i пoважaти.

Cлo6o Укpoiнi!
l]!д7g, ф, 57, on' 4, сnp'377, opк. 5Ф53,

Koniя.
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Ns 38
пPoпAгAHдистсЬкi lHстPyкцlT пPo PoБoтy
сЕPЕд HAсЕлEHня

п

PoпAгAHдивHi вкAз|BKИ

[19a3 P']

,!o npoпoa

Пpoмoвцi пepeвaжHo гoвopятЬ пpo мyки, тepпiння, плач i зaгальнo
пpo 6opoть6y нeпpaвилЬнo. Haшa iстopiя - цe He Лишe мyки' слЬoзи'
пoнeвipяння - це тaкo)к вeлич Киiвськoi дepжaви, Кoзaцькoi дo6и, - цe
вeликий наpoднiй здвиг 1917 p. Toмy в пpoмoвaх пiдкpеслювaти - цe' нe
..Пpo
лишe
Бepeстeнкo' a i Кoнoтoп'' гoвopити. oнeвиднo, щo i цьoгo нe
мoжнa минaти' aлe xoдитЬ пpo [тel щo6 ми нe ЛицJe плакaли. Кoли
xoдитЬ o 6opoть6y, Myки' тo стapатисЬ дiяти кpo[в']ю, тo6тo дaваTи сильнi
мoмеHти' якi спpaвдi зpyшaтЬ людЬми' a He зaгaЛЬHy 6aлaкaнинy.
Maсi мaлo с гoвopити пpo пoтpe6y 6opoть6и зa УкpaТнy зaгaльнo. Тpe6a
дaвaти o6paзи, життя Hapoдy в УcC,Q, тo6тo дaвaти мaсi нaшy пpoгpaмy. l-te
тoмy, щo6 мaса знaJla' зa щo 6opoтися. Пiдтвepджyвaти цe нauJoю po6oтoю
в тepeнax УПA. (Poзпopяд)кeHня прo зeь{Лlo' лiквiдaцiя фiльваpкiв).
2. Пpoмoвaми нapiд тpe6a вeсти в )киття' у 6iй, a He nлaкaти з Hим.
Toмy дaвaти кoнкpeтнi вкaзiвки як: спpaвa пiдгoтoвки дo зиt.4и' зaxoвaння

xлi6a, вapти, po6лeння кpиiвoк, пoкpaщeHHя сaнiтapниx yt,loв )киття' вiдкpиття

i т. д.
3. Haйкpaщe нa ]vlaсy впЛивaTи o6pазaми тol4y' кoли гoвopитЬся пpo
6opoть6y, тo [нe] мoжнa зaгaлЬнo гoвopити' a дaBaти кoнкpeтнi пpиклaди
шкiл

гepoйськoТ 6opoть6и нeohи]нoких людeй, (нaйкрaщe мiсцeвиx пoвстaнцiв,
чи члeнiв oУH, а6o вeликi пoстaтi нашoi peвoлюцiТ - ,{aнилишиH, opЛик,

Maзypeць ...).

4. Пaм'ятати' щo ми щoйнo pуuJу1л|4 дo з6poйнoТ 6opoть6и. Пepeд
нaMи пoвнo тpyднoщiв, нeвдач' a нaйвaжнiшe пpaцi. Тoмy стaлo i сильнo
B пpoмoвax т,1cI1уту1 нa vyйнiсть Hapoдy' нa мoзoЛЬнy пpaцю' якa дoвкoЛa
Hас, пpo тi вeликi зaвдaHHя' щo чекaютЬ нaс' xoдитЬ o тe, щo6 нapiд нe

6aйдyжiв, нe склaвши Pyки Чeкaв ЧoгoсЬ' a6o дyмaв, щo в)ке всe в
пopядкy' щo УПA всe сaма змiтe.
5. 3aвжди згaдyвaти пpo Бaндepy' як тoгo, щo теpпитЬ вжe цiлi poки
пo тюpмax зa нapoд. (Biд 34 p. 3 мaЛими пepepвal4и aж дo нинi).
6. B дoсryпнi[й] фopмi кoHeчнo гoвopити пpo мiжнapoдHe пoлoжeння'
HaЛe)кHo нadвiт]люючи.

7. l!o6 дати нaшoмy нapoдoвi пpавиЛЬнe пoлiтичне пoняття пpo
Укp[aTнськyl Haц[aцioнальнy] Co6[opнiсть], тpe6a гoвopити пpo визвoлЬHy
6opoть6y iншиx пoнeвoлeниx наpoдiв 3axoдy i AзiТ, кoнкpeтнi пpиклaди:
пеpexiд aзiйськиx лeгioнiв нiмleцькoi] apмii дo нaс. l-tим пiдкpeслювaти
нapoдoвi, щo ми нe сaмi! (Biдпoвiдь Ha цe дe нaшi сoюзники.)
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8. Cтaлo кидaти нашi кличi.

a) Mи с пpoти вiйни, 6o цe вiйнa с iмпepiялiстичHa, якa кpiм xеpтв,
нapoдy
нiчoгo не несe. Aлe ми знa€i,lo' щo вiйнy }toЩ,тЬ зaкiнчити i
для
встанoвити тpiвкий миp ЛицJe нaцioнaльнi peвoлюцii. Тoмy ..Гeть

з вiйнoю!

Xaй живe peвoлюцiя i миp!,'. ..Biйнa iмпepiялiстиннa нeсe HaPoдail лишe
зry6y, тoмy гeть вiйнy! Xaй живe peвoлюцiя i миp!''. ..Mи хoЧeмo миpy,

алe зна€мo' щo lt1иp мo)кyrЬ встaнoвити лишe нац[ioнaльнoю] peвoлюцiсю!,,
6) Щo6 пpискopити кiнeць вiйни i встaнoвити миp Укpaiнський нapiд
..УПA
ствopиB УПA. oтжe
6opeтЬся за миp!,', УПA 6opeться зa кpaщy
дoЛю сeляниHa' зa зeMЛIo дЛя HЬoгo' пpoти фiльвapкiв i кoлгoспiв, тим не
дae мo)кливoсти вopoгaм гpa6ити нapiд i чepeз тe вopoги тaк сиЛЬнo
..УПA
вoю]oтЬ пpoти УПA. oтжe
пpoгнaЛa зaйд, дaлa зeмЛю сeляHaM.
Bopoг xoнe знoв зaгap6aти ii _ 6opoнiм спiльними cИлaMIA нaшy зeмлю!,'
Пiдкpeслюймo викopистoвyвaння кличiв вжe пpийнятиx, як ..Cвo6oдa
..3а
нaPoдaм i лtoдинi'',
нацioнaльнi дepжaви нa eтнoгpaфiчниx зeмляx!'' i
iншe.

Кличi цi (дeякi) мo)кнa висyвати нa видниx мiсцях.
Bкaзiвки цi пoдaти всiм пpoпагaHдистaм.

,Cлoao Укpoiнi!

lh44гo, ф' 57, on, 4, cnp' 342' opк, 100' Koniя.

Ns 39
дoкyмEHт oсЕPЕдкy y спPABAX
IHlllиx HAЦloHA,lЬHoстEЙ
2 epцlня |943 p,

Ng 39

lнстPyкцlя пPo oPгA}|l3Aцllo' викoPистAння
Й lнoopмyBAHHя щoдo HAцloHAлЬHиx Blддlлlв
пPи yпA тA HII.{EцЬкIЙ APмIT

2 epцdня |943

p.

Tuлtчocoao iнсmpцкцiя a cnpoBoz iншuх нoцioнoльнoсmeй
(нeцкpoi,нцia) CroОц €6ponu i Азi, щo с npu УПА
o6o знoxodяmься нo mepeнi 0iяння УПА

1. Biддiли iншиx нaцioнaльнoстeй Cxoдy пpи УПA opгaнiзoвy€tjto з
ileтoю кoнкpeпrиx пoлiтичниx зaвдaнЬ. Toмy вiднoшeння дo ниx вiйськoвиx

7т

кoмaнд УПA мyсить бyти yзгiднювaнe

з

пoлiтичним oсepeдкoll пo тиi4

спpaвaм.

2. Пpипинити нa пeвний нaс дaльшi фpмyвaння (гpyпyвaння) тиx

вiддiлiв.

3. Bжe згpyпoваHих вiддiлiв нe пpизнaчyBaти

завдaHЬ.

дo

вiйськoвo-6oсвиx

4. 3фopмoванi (згpyпoвaнi) вiддiли poзмiстити в тepeнi y вiддалi' щo
вiдпoвiдaлa 6 питaнню нeo6xiднoi iзoляцii вiд iншиx нацioнaльниx вiддiлiв,
тa нe yтpyднювaлa 6 кoнтактy 3 ни1'4и пoлiтичнoгo oсеpeдкy пo тиt',l
спpaвaм. [eй пyнкт нe вiднoситься нapазi дo aзep6aйжaнцiв.
5. Haцioнaльнoстi, зaсryплeнi мaлим числoM (меншe 7 людeй), poзмiстити
згiднo з ixнiм 6aжанням i пoлiтичнoto дoцiльнiстю. Poзмiщeння po6ити з

з

пoлiтичним oсepeдкoм.
пPилyчeнoю фopмoю }Ф 1 зi6paти пo всix вiйськoвих
вiддiлax УПA данi i здaти Тx нepeз кypiнниx кoмaндиpiв кoмандиpy Енeю
дo 10.Xll.1943 p. Кoмaндиp Eнeй мyситЬ пepeдaти Тx пoлiтичнo]vly oсepeдкy
в спpaвax пoневoЛeниx нapoдiв Cхiдньoi €вpoпи й Aзii.
7. ,Qopyнити poзвiдцi (а такoж opг[aнiзaцiйнiй] сiтцi i CБ) якнайскopiшe
пoдaти дo пoлiтиннoгo oсepeдкy пoнeвoЛeниx нардiв Cxiдньoi €вpoпи i
AзiТ дaнi пpo мiсцe poзмiщeння на тepeнаx УкpаТни piзних нaцioнaльниx
чaстиt|' щo r в нiмeцькiй apмii (згiднo з фopмoю }& 2).
Тaкoж пoстiйнo згoлolllyвaти пoлiт[ичнoмy] oсepeдкy npo пpи6yпя нa
тepен дiяння пeвHoгo вiйськoвoгo вiддiлy УПA, якoТ-6yдь нацioнальнoi чaстини
пpи нiмeцькiй apмii а6o вiддiлiв шyцпoлiцii, згiднo з фopмoю Nя 2.
пoгoдЖeнняl..t

6. 3гiднo

з

Cлoao Укpoiнi!
Гepoяt'l CлoBo!
Пoстiй, 2.Xll.1943 poкy
Пoлiт[ичний] oсepeдoк пoнeвoлeних нapoдiв

Cхoдy €вpoпи
Чepник (тiльки для влaсHoгo вжиткy)*

* Нo1nuc у пuпулi
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дoкyмЕHти l },tAтЕPlAли
слDкБи БE3пЕки yгlA
25 aepecня |943 p, - |5 ciчня |944

p.

Ns 40
пoвlдol.'lлЕння сБ пPo пPисyд
PЕвoлюцIЙHoгo тPиБyнAлy yпA
25 aepecнл |943 p.

3a зpaду

-

G]i{epть

oстaннiм чaсoм i 3 poстoм сили тa aвтopитery УкpaТнськoТ ПoвстaнчoТ

ApмiT, як €ди}|oгo виpазникa вoлi УкpаТнсЬкoгo }|аPoдy в 6opoть6i зa
УкpaТнськy Cамoстiйнy Co6opнy,Qеpжaвy, t|oc|4лу1лу1cя спpo6и вopo)киx
aгeнryp пiдipвaти дoвip,я yкpaiнськoгo }tаpoдy дo УПA .lepeз свoix aгeнтiв.
[i нaмaгaння lt,loскoвсЬкиx 6iльшoвикiв тa нiмeцькoгo гeстапo зaвчaсy
вiдoмi Cлyж6i Бeзпeки, i вoнa ix yспiшнo лiквiдyе.
Ha пoслyгax вopo).иx aгeнryp пpaцюютЬ щe дo сЬoгoднi дeякi yкpаТнцi
з noxoд)кeння тa вeдyтЬ дaлi свoю кaiнoвy po6ory.
He мaючи зtvloги' з дo6pe зpoзyмiлиx причиt|' пoстiйнo пoвiдoмляти
yкpaТнськe гPoмадянствo пpo тиx зpадникiв i запрданцiв, Cлyж6a Бeзпeки
пoдar дo вiдoма, щo apeштoвaний нa пiдстaвi зi6рних матepiялiв opгaнaми

сБ

Mиxaйлo Тapнaвський

з

Boлoдимиpa' oстaннЬo Koвeльськo-

Boлoдимиpський спискoп MaнyTл Aвтoнoмнoi Пpaвoславнoi [epкви, 6yв
нa пoспyгaх нiмeцькoгo гeстaпo, a дo чepвHя 1941 Poкy нa слyж6i
,,рзр6ляв"
,Гpo].,t''
тa
6iльшoвицькoгo HКB.Ц" в якo1vty пpaцювilв пiд псeщoм
спpaви yкpaТнськиx нaцioналiстiв' зoкpeмa пo o6винyвaнeннi 6paтiв Пyксiв,
llJeвнeнкa, .Qeнисюкa i 6aгaтьoх iншиx.

Пiд нiмeцькoю зaймaнщинoю дoнoсив Ha свiдoмиx

гpolvtадяt|, oст;lн}|Ьo нa вiдoмиx дiянiв

opгaнoм CБ мyсiли зaвчaсy втiкaти

yкpaТнськиx

з Boлoдимир, якi пiсля пoпepeджeHHя

з

мiстa.

Бyд)дrи в слiдствi, aрштoвaний пPизнaвся дo :t.lкидyЕlilниx йoмy злo,tиHiв,

пiдтвеpдив фкт спiвпpaцi з вopoжиrли aгeнrypами ,тa пoдaв пpo свoю
aгeнтypнy дiяльнiсть шиpoкo. Пoкaзaнi йoмy opигiнaли a6o кoпiТ дoнoсiв
визнaв за свoT i склaв* щe дo цьoгo свoT письмoвi зaяви, якi y свiй нaс
6yдyrь пoданi дo пpилloдHoгo вiдoмa.

*B
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opuaiнoлi: c'lиaг

Pевoлюцiйний тpи6yнaл УкpaiнськoТ ПoвстaнчoТ Apмii нa свoмy
вiд 11 вepeсня .1943 p. визHaв згадaHoгo Mиxaйлa

сyдoвot.,ly зaсiдaннi

- eпискoпa МaнyТла Aвтoнoмнoi Пpaвoслaвнoi
l.|epкви, пiдпopядкoванoТ Moсквi' ви|.lниМ y зpадi yкpaiнськoгo нapoдy тa
вopoжiй дiяльнoстi i зaсyдив йoгo нa с}iepтЬ нepeз пoвiшeння.

Тapнавськoгo з Boлoдимиpa

Пpисyд peвoлюцiйнoгo тpи6yнaлy зaтвepдиЛи вiдпoвiднi нинники,
виpoк викoнaнo.
ПoстiЙ, 25 вepeсня 1943 p.
ЦДAвo' ф. 3837, on. |, сnp' 9, opк.
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Cлyж6a Безпeки УПA

43.
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l}lстPyкцlя кЕPIBHикA]I{ yпA' зAп!Лля тA сБ

y спPABI 3AБE3пЕЧEння БЕ3пЕки дlяЛЬHoст! yпA
TA 3AпlлЛя

|5 ciчня |944 p.

IHстPyкцiЯ

ч'1

Кot,loнdoнmoм coмoсmiйнuI diляl]oК npu 2oлoвнoh|ц ulmo6i yПА,
еpuno Пiвнiч, кoмoнdupot't Bo mo кoманdoнmo,*t сБ Bo
1. Здepжaти вeдeння aгiтaцii в чркиx сepeдoвищaх (шyцмaни, кoзaки'
дo6poвoльнi вiддiли нaцмeнiв, вo€ннoпoЛol"leнi нepвoнoapмiйцi, uepвoнi
пapтизaни' нiмцi, мaдяpи' Чepвo!{oapмiйцi) зa пepexoдoм нa стopoнy УПA.
Tиx, щo пepeйдyть саl.loчиHt|o' нe вкЛloЧити дo вiддiлy УПA. Тpимaти
Тx пoдальшe вiд oсepeдкiв кoмaнд' зв'язкiв тoщo. oсo6ливy yвary звeрнyтtl
нa пepe6iгaнiв oдинцeм та n4алими гpyпaми (кiлькa, кiлькaнaдцять людей).

Bсix o6oв'язк0вo пepедaти oргal{aм CБ для пpoвipки.

2. He зв,язaтися з цивiльними слyж6oвцямиl Цo npийдщь зa Чepвoнoю
Apмiсю пopя.qкувaти дepЖaвHo-сyспiльне )китТя' 6o цe нaдiйний i вибpaний
6oльшeвицький eлeмeнт. 3.пoмiж ix мyсить peкpyгyвaтись 6oльшeвицькi
пpoвoкaтoPи.

3. Bсiм, щo пpацювaЛи в УПA, нe вiльнo стaвaти дo пpацi в дep}кaвHoсyспiльнo-гoспoдapсЬких 6oльшeвицькix iнстиryцiяx" Bсi цi Люди Е y вeликiй

мipi poзкoнспipoвaнi. Бoльшeвицькi opгaни 6eзпeки в скopo}ly чaсi i 6eз

тpyдy здeь,taскyють ixню дiяльнiсть в УПA i стpoгo пoкapаютЬ a6o зaвeфyють
дo свoе.i aгeнтypнoi po6oти пpoти УПA. Tpe6а пaм'ятaти' щo в кoжнiй
6oльшeвицькiй iнститyцii пpи т. з. вiддiлi кaдpiв е клiтинa HKГБ (дo лютня
1941 р' цiсю po6oтoю зaймaлoся HКB.[), щo називa€ться спeцвiддiлoм.
Cпeцвiддiл зaймaeться дoклaднoю пepeвipкoю пpaцiвникiв свoеi iнститyцiТ,
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вep6yвaння aгeнтiв' &l пoМiччlo oстaннix poзпpацЬoвyвaнням т. зв" вpeдитeлeй
..вpeдитeЛeй''
в pyки слiдниx opгaнiв HKГБ для oстaтoчнoгo
poзв,язaння спpaви 1 пoкapaння. B шкoлax цiсю po6oтoю зaймaються
кoмсopги i диpeктopи.
4. Tpe6a паi,t,ятaти, щo HKГБ (пepeдшe HKBД зaapeштoвaниx пo

тa пepедaвaFiням

пoлiтичнiй po6oтi звiльнюe тiльки тoдi, кoли заapeштoваний згoдитЬся нa
aгeнтypнy пPацю в кopистЬ 6oльшeвикiв. Bсix тaкix людeй (звiльнeниx
пiсля зaаpештoвaння) He мoЖнa пpийняти дo пpaцi [в] УПA. Cюди тpe6a
вpaxyвaти тaкoж всix тиx' щo пepедшe пpaцювали в УПA, вiдтaк пiшли
пpaц}oвaти в 6oльшeвицькi iнстиryцii a6o шкoли, a згoдoм втiкaють пeрeд
peпpeсiями* а pядaми yпA _ дo дaльшoi пpaцi. Bсix такиx людей тpe6а
нeгaйнo пepeдaвaти opгaliaм CБ для пpoвipки. Хтo нe 6yде цьoгo
пpидep)кyвaтися' та знaчитЬ 6yдe пpиймати тaкиx людeй дo пpaцi [в]

yпд

6eз пoпеpeдньoT Тx пpoвipки opгaнaми CБ, 6yде пoкapaний нa piвнi з
ти]t,tи, щo свiдoмo дiють нa шкoдy УПA.
5. Пepeд дopyЧeI{F|ям вiдпoвiдальниx o6oв'язкiв кoнeЧHo с вiддaвaти
людeй для пpoвipки opгaнам CБ.
6. Ha чaс 6oльшeвицькoi oкyпaцii стapaTися якнaй6iльше o6мeжити
УПA пo тepeнi. Жoдниx пpивaтниx вiдпyстoк (дo poдини,
зHaкo].4иx тoщo) нe дaвaти. Пo тepeнi мo)tryтЬ тiльки iздити в слyж6oвиx
спpaвax ви6paнi дo цЬoгo люди i тo нe мeншe двox. Члeнiв УПA тpимaти
вeштaнHя члeнiв

гpyпaМи.

Hавiть нeчлeнaм УПA (мeшкaнцям сiл в тepeнi yпA) стapaтися
o6мeжити вештaHHя пo тepeнi.
0сo6ливo звepнyти yвaгy I{a шпекyлянтiв. ix тpe6a пepeдaвaти дo
CБ. Тaкa пoстaнoвкa кoнeчHa тoмy, щo6 yHeмo)КЛивити зв'язки aгeнтiв з
po6iтниками HКГБ.
7. Члeнiв УПA стapaтися пеpeкинyти з iх poдинниx теpeнiв в дaльшi
тePeни. [e, як пpaвиЛo' пpимiнювaти дo нoвoмo6iлiзoвaниx в чaсi 6oльшeвицькoT oкупaцii.
8. 3a згoдy спiвпpaцювaти з 6oльшeвикaми пpoти yпA - кapa смepти.
9. 3a спiвпpaцю з нiмeцькими тa з iншими poзвiдними цeнтpal4и

-

кapa смepти.

10. Цю iнстpyкцiю пoдaTи дo вiдoмa всiм члeнaм УПA тa ii симпaтикaм.
11. 3a занeд6aння 10-i тoчки виннi 6yдyrь пoтягнeнi дo вiдпoвiдaлЬнoсти.
12. |нстpyкцiя мaс o6oв'язyюний xapaктep.

Пoстiй, 15.|.44 p.

ДАPo' ф. P-30, on' 2, cnp. 32, opк' 280' Koniя'
* У meксmi: пеoесiями
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Кoмaндaнт oсepeдкy CБ

в гoлoвнiй квaтиpi yпA
Pукonuc.

-

гpyпa

/-/

..Пiвнiн''

Kapуcпун

Ng 42- 48
дoкyl'{ЕHти

l

мAтEPIAЛи

гoспoдAPЧoгo Blдд!лy yпA тA 3AпlЛля
Tpoaeнь

-

1 epцdня |943 p.
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lHстPyкцlя oyH пPo oPгAHl3Aцllo
гoспoдAPчoгo AпAPAтy
Tpoaeнь |943 p.

opгaнiзацiя rocпoдapчoгo aпaPaтy тa йoro дiяльнoстi
Koли пpисryпaсмo дo opгaнiзaцii гoспoдapчoгo aпaPаry тo' пepцJ
yсЬoгo' мyсиlt{o йoгo opганiзyвaти вмiлo, 6o дiлянкa ця € нei,|eнш вilt(на
як iншi. He с npактичним i дoцiльним, кoЛи щe нeмa нiнoгo, a тoй чи
iнший гoспoдapний твopить y вeликiм мaшта6i апаpaт i люди 6eздiльнiстю
дeмopaлiзyються. Aпаpат тщ6а рз6yдyвaти в мipy poзpoстання гoспoдapнoi

дiяльнoстi впepед. Кoли xoдить пpo пiд6ip людeй, тo тpе6a yвaжaти, щo6
дo цiсТ дiлянки пpaцi yвiйшли людe iдeйнi.
Людинa, якa t{oгЛa 6 зaйняти кepiвнe стaHoвищe в цiй дiлянцi,
lvlyситЬ 6yти пoлiтиннo i дiлoвo виpo6лeнoю.
1. lдeйнa, спpaвeдЛивa, piшyнa, xapактepна i нiкoли мaтepiялiст.
2. Пiдпpисмнивa' якa мaс дeякiй дoсвiд в цiй пpaцi (a6o лю6ить цю
пpaцю _ тeopeтиЧнe знaння). Якa зyмie зopгaнiзyвaти кoжнy дiлянкy
гoспoдapствa i poзyмieться Ha цЬoмy.
Пepeд нeю стoятЬ вeликi зaвдання. Пiд чaс зpивy вoна мyситЬ ствopити
aпapaт та нaЛаднaти гoспoдapчe житTя paйoнy чи 6iльшoгo теpeнy.
.[дя тoгo' щo6 в чaс зpивy спpaва пiшлa лerшe, тo тpe6а ii нaлeжнo
пoстaвити пiд нaс пiдгoтoвки дo зpиBy.
Пepшим ii кpoкoм в пpaцi цe € вивЧeння eкoнoмiки тepeHy. Людинa
MyситЬ
знaти всi пoдpo6ицi тepeнy' щo вiднoситЬся дo гoспoдapствa.
ця
Знаючи eкoнoмiкy тepeнy' мyситЬ знaтиl дe щo с i скiльки. Пpи цьoмy
наЛежитb взяти пiд yвaгy слiдyюнe:

A.1) млини, 2) мaстки, 3) зaгoтзepнo, 4) 6aзи, 5) кooпepативи,
6) кpyпoдepнi, 7) oлiйницi, 8) фa6pики, 9) пeкapнi, 10) мoлoнapнi,
.|3)
вoвнoЧoски' 14) стoляpнi, 15) 6eтoняpнi
pяд
iншиx
6iльшиx
чи
мeншиx пiдпpиемств,
цeгoльнi
Ha цe тpe6a звepнyти yвaгy.

11) тapтaки, 12) eлeктpoвнi,

i

i

Б.1. 3нaти, дe щo знaxoдитЬся i скiльки.
2. B якoмy стaнi.
3. Який o6opoт"
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4, ЯкнЙ [шм]ат.
5. Якi o6oртнi фнди.
6. Якi зaпaси на складaх.

7. Якa пpoдyктивнiсть пpи пeвнiм т[...b пpaцi i т. д.
Taкoж тpe6a знати мaтepiaльний стан [сeлa].
1. Cкiльки пepeсiннo пpипaдa€ пoсiвнoТ плoщi, пaсoв[иськJ, сiнoкoсy,
лiсy нa гoспoдapя та iншi дaнi пр сeлo.
2. Щo пoтpi6нo, щo6 пoкpaщaти )киттевий piвeнь сeляHинa.

3. Cтатистичнi Aанi щoдo кiлькoсти: a) кoнeй' 6) свинeй, в) кopiв i т. д'

4. Cкiльки нoгo за6pали нiмцi.

Гoспoдapний вeдe pесстP всякoгo poдy фaxiвцiв. 1) Miсцe зaмeцJкaння,

2) iм'я i пpiзвищe, 3) нapoдxeння, 4) пpaцeздaтнiсть, 5) квaлiфiкацiя i т. д.
Bсi дaнi, зв,язaнi з йoгo дiяльнiстю l''yситЬ Mати зaвx(ди пiд pyкoю.
Xoтiвщи нaЛaднaти спPавy гoспoдapки зapаз i в Час зPивyt дo iT opгaнiзaцii
тpe6a пpистyпити вжe зapaз, пiд6иpаючи зaзд.rлeгiдь кepiвний i тexнiчний
aпapат.

з

l-[i всi вкaзiвки станyrь 6iльш зpoзyмiлими, кoли людина стPинeться

в пpaктиннiй po6oтi. Bсe, щo вийдe з пpaктики' ввalкa€тЬся зil
дoцiльнiшe. Ha6yгi знaння гoспoдapний пoвинeн викopистoвyвaти цiлкoвитo
в po6oтi.
3aвдaнням гoспoдаpчoгo апapaтy 6yдe пpoтиставитисb нiмeцькiй
кoлoнiяльний пoлiтицi, з6eрпи р|€ мaси пepeд гoлoдoм. Кoжний прцiвник
пoвинeн стаpaтисЬ, щo6 йoгo пpaщ 6yлa якнaй6iльш пpoдyктивнa i дaвала
6aгaтo кopистi для спpaви. Cтягнyти i змaгaзинyвати всe' щo пoтpi6нe в
нaшiй 6opoть6i. Hищe пoдастЬся aсoPтимeнт (спис пoтpi6ниx piнeй), який
здo6yвати якнaй6iльшe.
ниttlи

t. Xapreвi пPoдукти
1. Xлi6
2. сyxapi

3. мyкa житня

4, "

пшeничHa

5. кpyпи гpeнaнi

6. "
7, ''

ячмiннi
пшoнянi

8. житo

9. пшeниця
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13.
14.
15.
16.
17.

салo
мaслo
смaлиць

кoв6aсa

кapтoпля
18. милo
19. сiль

20. сoдa

10. oвeс
11. ячмiнь

21. 6уpяки
22. мopквa
23. кaпyстa

12, ciм,я ЛЬнянe

24. мeд

25. сyшенi oвoнi
26. нepницi

2l, цsiт

лun.a

28. сиp сyxий
29, ци6уля
30. часник
31. oгipки
32. iншe

33.
34.
35.
36.

гopox
фасoля
oцeт
кавa

37. цyкop

i т.

д.

2. oдяr
1. Copoнки нoл.

2.

''

15.
16.
17.
18.
19.

взуття

сyкнo

пoлoтнo
вoвнa
пpoстинi
нaвoлoчки
20. кoци
21. мaнyфaктypa

)i(iн.

3. пiдштaнцi
4. pyшники
6. хyстинки

l,

i

мундиpи

8. мapинapки
9. штaни

22' куpтки

23. вiйськoвi плaщi

10. свeтpи
11. шкapпeтки
.|2.
pyкaвинки
13. шaлi
14. шапки

24. лaльтa

25. oжyxи
26. чo6oти

27. нepeвики
28. жiнoнa o6yв

29. пiдoшви
30. вepх нa взyття
31. шнypiвки
32' нитки дo шиття
33. нaплечники

34. ryзики
35. гoлки
36. мaшини дo шиття
37. пoстoли

38. шaпки

з

всиll

3. Tpaнспopт
3. вoзи
4. фypaж (сiнo,

1. Koвшi

2. упpяж

oвeс

i т.

5. пoстopoнки
6. сiдлa

д.)

4. Кaнцпpиладдя
1. Пaпip в кг piзний

2. зoшити
3. oлiвцi
4. нopнилo
5. тaсьмa дo

6.ryш

9.

мaши}|и

7. пepа

10.
11.
12.
13.

цикльoстилi
мaтpaнi

дpyкapнi

нepeнки
спиначи
14, клeЙ кaнциляpiЙниЙ

8. машини дo пис;l}lня

16. книжки в чист[ий]
пaпip
17. всякy лiтepатypy
(стap[al сoв[iтськa])
18. ляк (.ypl-yu)
19. шaпipoгpафи
20. кoмпаси

15. кaлькa

5. Tapa
1. Miшки

2, 6oчкtl нa нaфтy
6eнзинy

3. 6oчки на з6iхо<я
4.6oчки мoлoнapськi

i

5. скpинi

10. шнypi шпaгатoвi

6. дoшки
7. кoшики

11. лaнцюги

8. 6yrлi
9. пляшки

13. пaпip

12. ящики
дo спaкoвaння

6. lнщi
1. Poвepi

2. дуwi

3. плащi

poвepoвi

4. кoлeсa
5. дpi6нi чaстини

6. вaзeлинa

11. лoжки

t.

12. нoжi
13. нoжицi

8. oливa
9. пoлeвi

пЛяшки

10. мaнaшки

14. ''

дo дpory

15. ключи всякoгo poдy
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16. цвяxи
17. кoтли
18. пoлeвi кyxнi

19. вiдpa

20. палaтки
21. 6eнзина

22" нaфa
23. сoкиpи

сaмoxoди
пастa дo взyття

36.

'' дo мaшинoк

2l,

42. лoпaтки

тeчки
28. сipники

29. шльoми
30. дpiт

49. aкyмoлятopи
50. кa6лi

37. вiдeльщ

25. дaлекoвиди

26. мaшинки

47. 6атepii
48. aпаpaт тeль[сфoнJ

6pитви

38. ск[лянки]
39. кy6ки
40. таpилки

24. пилtl

44. пiдкoви
45. лiтapи
46. paдия

31. oлив'яpки
мoтoциклi

32.
33.
34.
35.

51.

52. eлeктp[ичнi] ляпки
53. фтoaпapaти
54. пpи6opи дo фтo

41, миcкп

гpaфyвaня

43. цвяxи дo кyrтя кo.

55. 6yсoлi

нeй

Лiкн

56. йoдинa
57. спipт
58. 6iнт

59. вaтa
60. oдeкoлoн
61. сoдa дo npaння

тoirлeтнe 67. шкipи кiнськi
пpaння 68. " кoрв,яvи
" дo гoлiння 69. ' oвeчи
65. iнши лiки
70. '' тeлячи.

62. милo

63.
64.

'' дo

66. мaсть дo кopoсти

i

вoшeй

Maгeзинувaння
Пiд6иpaю.rи пyt|кти нa магaзиHи, тpeбa, пepeдoвсiм, ввЕDкaти, якi e
Люди' чи зaiзднe мiсцe, ни не poзкoнспipoвaнe i т. д.
He мoжнa твopити мaгазинiв тaм' дe e зaxвальнi лloди, гoвopливi i т. д.
Пpo мiсцe tvtaгaзиF|y' дe знaxoдиться, нixтo нe смiе знaти, кpiм мaгaзинepа'
за щo вiн е вiдпoвiдaльний. Мaгазини po6итн в сyxoмy мiсцi.
Як пpoвipити вoгкiсть лЬoxy.

Bзяти два Листи гaзeти i склeйти ix apa6ськoю гyмolo. CклeТвши,
дo льoxy та пiсля якoгoсЬ нaсy пpoвipити.
1. Кoли склeйлoсь i засoxлo . льox сyxий.
2. Кoли склeйлoсь i легкo мo)кнa poзлiпити - вoгкiсть нopм;rлЬнa.
3. Кoли poзклeйлoсь i гaзeтний дpyк poзплiвся - лЬoх зaвoгкий'
Poзмipи дoвiльнi (зaлeжнo вiд пoтpe6и)

вЛo)кити

Мaгaзинepи маютЬ yi,toвЛeнi клички

i

псeвдa.

Tapa

B po6oтi гoспoдаpчoгo пoтpi6на вeлика кiлькiсть yсякoгo poдy таpи,
a сaмe:
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Мiшки
квaснi
3. ,, нa з6iжжя
1.

2. 6oчки

6. дoшки
7. кoшики
8. 6yтлi

10. шнypi шпaгaтoвi
11. ланцюги

12, виpoвки

4. 6aки мoЛoчapсЬки 9. пляшки
5. ящики

13. папip

дo

спaкoв€tн}|я

Гoспoдapний }4yситb tvtaти дoстатню кiлькiсть таpи' в пpoтивнoмy paзi
вiн нe змoжe вив'язaтись зi свoТx завдaHЬ.
B цьoмy нe Mo)кe 6yти 6paкy. Bся тapа дaнoгo гoспoдаpчoгo мyситЬ
мaти якийсь знaк.
Кoнсepвoвання
Maючи вiдпoвiднy кiлькiсть тapи i мiсцe пePexoвyвaHHя' пpисryпaeмo
дo сaмoгo з6epiгaння тoвapy. Haй6iльшi тpyднoщi в цЬor4y випaдкy з
xapЧoвиMи пpoдyктаMи' Oднaчe пpи вмiлiм кoнсepвoвaнню
вдa€тЬся Тх з6epiгти в дo6poмy стaнi.
Bживaючи слiдyюних спoсo6iв кoнсepвoвання:

з6epiгaнню

5. нepeз пepeтoпЛlo-

3. сoлeння

1. сyшeння
2. квaшeння

i

4. кoпчeння

вaння

i т.

д.

Bсi виlцe згaдaнi спoсo6и е мaйжe в сeлi вiдoмi. Дo6pe зaкoнсedвo]вaти
тpe6a, щo якийсь нaс пepeвipювaти' щo дастЬ змoгy дoвцJe з6epiг[aти]
пpoдyкти.

Пoстaчaння пoвGтaнчиx зaгoнiв

в

3aдoвiльнe ви[жи]влeння тa пoстaчaння пoвстaнчиx зaгoнiв зaлeжить
знaчнiй мipи вiд гoспoдaPчoгo дaHoгo тepeнy. Йoгo зaвдaнHя € в

i

з кoNtaндиpoм iнтeндaнтoм пoтвopити в тepeнi пyHкти'
nlo)кнa
6улo oдep)кyвaти xapн 6iлизнy тa здaвaти складати
пeвнoгo нaсy мaйнo, здo6yтe нa випpaваx. Пpи цьoмy тpe6a з6epiгaти
нaйстислiйшy кoнспipaцiю. З влaсниками пyнктiв yмoBити клички.
Hiчoгo нe мoх(нa po6ити 6eз клички.
B po6oтi l{yситЬ 6yти пoслiдoвнiсть пopядoк, нiкoли нiчoгo
пopoзyмiнi

6

flжepeлa
сy1.4и

i

i

po6ити xaoтичнo.

Гршeвi

i

i

дe

дo

як

нe

спoсo6и здo6увaння фoндiв

мo)кнa здo6yвaти piзними спoсo6aми. Haй6iльш пpoсти1vl

спoсo6oм - цe 6yдyть всякoгo poдy з6iPки, iмпpeзи i т. д.
l-tе всe yx(е зaЛeжить вiд спpиry i xисry сaмoгo гoспoдapЧoгo.

Пpи тoмy всЬolt,ty мyситЬ 6утu cтиcлa кoнтpoля (oсo6ливo пpи гPoшeвиx
oпepaцiях).

Бyвaють випадки, щo HaсeЛeння дaлo 6 6iльш гpoшeй oднaчe чepeз
пepeвoдять з6ipки дaютЬ лиllJ
мiнiмaльнi датки. 3aвдaнням гoспoдapчoгo с ствoPити тaкий aпapaт, щo6

тe' щo мaютb нeдoвip'я дo людeй, якi
в мас:lх нe 6yлo дo ниx нeдoвip'я.
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Кpiм гpoшeй, тpe6а щe тaкi вaлюти тa цiннoстi:
1. Гpoшi: нiмeцькi, сoвiцькi, дoляpи, нiмeцькi мapки' слoвaцькi кopoни

iт.д.

2. Шляxoтнi мeтaлi: зoЛoтo' сpi6лo, nлятинa, piзнi сpi6нi i зoлoтi
гpoшi, зoлoтi гoдинники, пepстeнi i т. п. Bсe, щo ма€ якyсь ваpтiсть.

Евiдeнцiя мaйнa

i

кaси тa звiтувaння

Кoжний гoспoдap.rий peфpeнт згiднo yсix зaсaд кoнспipaцii пpoвaдить
тoннy eвiдeнцiю мaйна i каси, якy lцo якийсь чaс кoнтpoлlo€ гopа.
Ц]oдo майнa, тo дiлимo йoгo нa: 1) тe, щo мaс з6epiгатися на дoвший
час, 2) тe' щo € пPизнaчeнe нa кopисryвaння xвилeвe. 3мaгaзинoвaнoгo
мaйнa 6eз виpaзнoгo Haкaзy дiлoвoгo звepxникa yпoтpe6ляти нe вiльнo.
3а цe вiдпoвiдaе гoспoдapний. Гoспoдapний для вeдeнHя тoчниx зaписiв в
книгax мyситЬ opiснтyвaтись, як ix вeсти' a сaMe гoЛoвнe MyситЬ знaти,
щo цe e o6лiк. o6лiк (6yxгaлтepiя) цe r зaпис piзниx гoспoдapниx i
тopгoвeлЬ}lиx oпepaцiй в GyxгaлтepсЬкиx кHигax' з якиx ми lt,to)кимo

-

кoжHo{aсHo зopiенryвaтись

пр

вислiд

прцi пiдпpиемствa' пpo йoгo пpи6щки

чи стpaти. o6лiк с дркe вaкнoю спPaвoю i 6eз ньoгo He мo)ким пoвeсти
фiнaнсoвoТ гoспoдаpнoТ пpацi. oднaue' щo6 o6лiк 6yв дoкладний, MyситЬ

6yти дoклaдHa кoнтpoля. Бeз кoнтpoлi o6лiк нe дастЬ нaм 6aжаниx
нaслiдкiв. 06лiк i кoнтpoЛЬ тpe6a пpoвцити oднoчaсHo.
B нaшiй пpaцi 6yдeмo пoсЛyгoвyвaтисЬ книгolo кaсoвo|o i мaгaзинoвoю

тa пpиxoдoвим

i

poзxoдoвим дoкyмeнтai{и. Hа випaдoк знищeння a6o

втpaти пpoдyктiв складa€]jto лiквiдaцiйний aкт. Hищe пoдa€тЬся кoPoтeHbкe
пoyЧення i взipцi дoкyмeнтiв тa книг' якими 6yдeмo пoслyroвyватисЬ.

floкyнeнти
Koжнy якyсЬ oпepацito, чи тo тopгoвeлЬнy' чи гoспo,ЦaPчУ, чи видaчy

з Maгaзинy' ни пpийняття дo мaгaзиHy, oфopмлюстЬся зaвжди дoкyь4eнтoм
(poзпискoю). l-{e po6имo тotvly, щo6 пoтiм мaти пiдстaвy дo зaписy в
книгy. Кoжна пoзицiя в книзi мaгaзинoвiй чи кaсoвiй мyситЬ мaти

пoтвepдЖeння дoкyмeнтoм. B книry нe мoжнa нiкoли нiчoгo зaписaти 6eз
oпpaвдyloчoгo дoкyмeнтy, цe6тo в пoвiтpя, зaписи в книгаx noвиннi вeстисЬ

i пpaвильнo.
Hищe пoдaетЬся пpиxoдoвoгo i poзxoдoвoгo дoкyМeнry тa лiквiдацiйнoгo

фopмaльнo
акry.

B

PoзпискA
oдepжaннi 1 кг смaльцю вiд Чopнoгo, мнo|o..Baсилeм'' дня 25

квiтня 1943 p'

Bидaв

Такy ж самy Poзпискy скЛaдa€тЬся
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i пpи

oдepжaв
пpиймaнню дo Мaгaзинy.

лiКBlддцlЙниЙ AКт
Cкладeний дня--.!943 p. в пpисyтнoстi--на нop}'ly ци6yлi, яка
. Пpисyтнi пpи скЛaдaнi актy yxвaлили,
з|псyвaлaся з вини
зa xaлaтнe з6epeжeня пpoдyктiв пoкpивar втpaтy в наrypi

щo

Пiдписaли:

,

Касoвa книгa

B касoвiй книзi зaписyеться всi гpoшeвi oпepaцiТ, цe6тo пpи6yтки
гpoшей дo кaси i видaтки гpoшей з кaси.
Кoжнy видaчy ни пpийняття гршeй в кaсy oфpt,|лlo€тЬся пpи6щкoвим
a6o видaткoвим дoкyмeнтoм. Ha пiдстaвi тиx дoкyмeHтiв зaписyeмo в
кaсoвy книry зa пopядкoвим числoм.

Ф0PMи KAсoBoT

gп/п

3мiст

.(aта

з
з0

7.1v.

31

10.1v.

кн|4г|4
Poзxoд

Пpиxoд

пepeнoсy

.,Жyка',

Oдepжaнo вiд
Ha кaнuleляpськe] пpилaддя

Caльдo

550

300
230

350

200

B py6pицi пpиxoдy зaписygt'to нaдxoд)кeня гpoшeй в кaсy.
B py6pицi poзxoдy зaписy€мo видaчy гpoшeй з кaси.
B py6pицi с.rлЬдo пишe]'4o oстaтoк гpoшeй в кaсi, тo6тo книжкoвий

стaн кaси (oдеpжygмo цe в тoй спoсi6, щo вiдiймaсмo сyмy Poзxoдy вiд
сyМи пpихoдy). Пiсля нoгo пepeлiнyсмo гoтiвкy в кaсi i ствepджyемo
фaктинний стaн з кни)ккoвиlv|. B кaсi нiкoли He пoвиннo 6yrи зa6агатo a6o
зaмaлo гpoшей. B pайoнoвiй кaсi кoжнoчaснo Myсить 6yти вiдпoвiднa
сyмa гpoшeй' як сaлЬдo. (e с пoтpi6нe для пpинaгiднoгo зaкyпy дeяких
piнeй тa нa iншi видaтки.

Maгaзинoвa книra

ФoPMA MAгA3иHoBoТ КHиги
Haзвa тoвapy: сaлo в (кг)

lфп/n

flaтa

3мiст

13

27.lV.

3 пepеHoсy
Biд Тpави

14

1,V.

,Qдя Бiлoгo

Пpиxoд

100

50

Poзxoд

Peшта

150

30

+

120

B мaгaзинoвий книзi зaписy€тЬся надxoд)кeння i видaнy тoвapiв. Boнa
e пo6yдoвaнa нa взip кaсoвoi, лишe змiнa с в вeденнi ii.
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Hа кoжний тoвap' чи пpoдyкт' ни мaтepiял (xлi6, сaлo,

сopoЧки'

сoкиpи) вiдкpивaсться iншy lкaplткy. 3аписи l4yсятЬ 6yти тoннi i пoслiдoвнi,
нe смiе 6yти [...].

3вiтyвaння

3 цiлoi пpацi щo дeякий чaс складa€тЬся в тpox пpимipникaх фiнaнсoвo
гoспoдapний звiт свoгo теpeнy. 3 тиx тpox пpимipникiв oдиH зaлишa€тЬся

в HЬoгo' дpyгий вiдсилaс
дlлoвoгo 3вepxникa.

дo

opгaнiзaцiйнoгo звеpxникa'

a

тpетiй дo

Звiти склaдaстЬся на тe, щo6 пpeдстaвити свoмy дiлoвoмy

i

opгaнiзaцiйнoМy звepxHикoвi стaн свoсi пpaцi за пeвний час. |нaкшe гoвopяЧи,
цe е o6paз пpацi гoспoдapнoi peфepeнтypи нa дaнoNly тepeнi,
3вiт e тoдi тiльки вapтiсний, Кoли вiн тoчнo викoнaний' нe писaний з
пoвiтpя тa нaдiслaний тoчнo Ha чaс дo дiлoвoгo зBepхникa.

Фopмy звiтy пoдaетЬся oкpeмo.

3вiти нaдсилaти зaкoдoвaниMи.
B дальшoмy вeдeнню гoспoдapнoТ po6oти кoжний 6yдe нa6иpaти
життсвoг[o] дoсвiдy i poзгopнe свoю дiяльнiсть в мipy пoтpe6 тepeнy i

Укpaiнськoi Haцioнaльнoi Peвoлюцii.
Слoao Укpoi.нi

-

Гepoям Cлo6o!
гP.. 0п.. oyH

Тpaвeнь 1943 p.

l]!17gу' ф, 57' on. 4'

cnp. 353, opк,1|2-||6, Кoпiя.

Ng 43

lнстPyкцlя гoспoдAPчoгo вlддIлy yпA
пPo oБoB'я3ки lHтЕндAHтlB Blддlл!в
|[5J лunня |943 p.

o6o6'язкu iнmeнdoнmo (еocnoОopuoeo)

6i0diлц (comнi) УПА

1HстPyкЦiя
Koжний нaймeнший вiддiл, мaючи пeвнy кiлькiстЬ пoвстанцiв, мaс
свiй iнвeнтap i iншe пoтpi6нe для нeгo мaйнo. Ha чoлi кo)lнoгo вiддiлy

стoiть кoманА|1P'Для пoлeгшeнHя пpацi кoмaндиpa вiддiлy, кoтpий зaнятий
спpaвaми виклloЧHo вiйськoвoгo xapaктepyl кoжний вiддiл мaе iнтeндaнтa
(гoспoдapнoгo), кoтpий кepyr цiлoю гoспoдapкo}o i вiдпoвiдaс за йoгo
майнo.
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flo o6oв'язкiв

iнтендaнтa Haлe)кить:

1. Maйнo вiддiлy

i

вiдпoвiдaльнiсть,

2. Aпeлi i гoспoдapнiсть'
3. Bиживлeння вiддiлy,
4. Tрaнспopт,
5. Пo6иpaння мaтepiялiв

i

звiтyвaння,

6. Книгoвoдствo.

t. Maйнo вiддiлу i вiдпoвiдarrьнiсть
Пepeдoвсiм iнтeндaнт мyситЬ знaти стaн свoсТ гoспoдapки. Який в
йoгo вiддiлi t'laeться iнвeнтap, piнi випoсaжeння i в якoмy стaнi. Myсить

мaти пoвнy' яснy кapтинy, щo6 кoжнoi хвилини мiг зopiенryватись, скiльки,
i дe вol|o знaхoдlатьcя, \ля тoгo тpе6a зaвeсти
мaтepiялoвy i iнвeнтapнy кHиги' кyди вписaти цiлe майнo вiддiлy. (Bзipцi
в п' 6 книгoвoдствi). Кoжний стpiлeць, пoсiдaючи видaнi йoмy piнi, як
oдяг, 6iлизнa, o6yв, нaплeЧники, пpи6opи дo iжi тa iншe, Е зa ниx
вiдпoвiдальний. |нтeндант мaс Тм цe oгoлoсити i вiдпoвiдньo пoyчити щoдo

чoгo в йoгo мaеться

кoнсepвaцii цих piчeй. 3a цiлiсть мaйнa вiддiлy вiдпoвiдaс iнтeндaнт oсo6истo.

2. Aпeлi

i

гoспoдapнiсть

lнтeндант, як дo6pий гoспoдаp' пpиймaюни пiд yвary вo€'нний

нaс,

зHищeHHя кpaю i o6стaвини, пpи якиx пpацюсnlo' мyситЬ плaнoвo i дoцiльнo

викopистoвyвaти дopyчeний йoмy iнвeнтap тa iншi мaтepiяли, щo6 мoгли
слyжити Haм нa якнaйдoвший нас. Пpи y6oю xyдo6и o6oв'язкoвo з6иpaти
лiй i iнш[il вiдпaдки в[...lipяюнi в сo6i жиp i вiдсилати paзo}! з шкipoю зa
вiдпoвiдним пoквитoвaнHя1{ нa гoспoдapнi пyнкти. Кишки шлiфyвaти, сyшити
i piвнo ж здaвaти на пyнкти.
06oв,язкoвo oдин pаз в ти)кдeнЬ po6ити aпeлi мyндиpoвi, iнвeнтapя,
випoсa>кення вiйськoвoгo тa iншi.
Пpи aпeляx звepтaти yвaгy нa:
а) oпe>кv. зaлoйoжeнi кoвнipi i кишенi o6oв'язк0вo пepeпpати, малi
дipки, 6pак ryдзикiв peпepyвати нa мiсцi.
6) Hа o6yв - мшi peпepaцiТ yсyвaти на мiсцi' o6yв нaлeжитЬ смapyвaти

xoч двa paзи нa мiсяць.
в) Ha 6iлизнy - зaвoшивлeнy 6iлизнy вивapювaти. Bзaгaлi cлtдити,
щo6 пpи пpaннi 6iлизнa дo6pe вивapювaлaсЬ. Бiли9нy мiняти oди}| paз

тЛyщo}.i|

тижнeвo.

г) Ha пpи6opи дo iжi. Myсить 6yти дo6pе o6митa i нaсyxo витepтa.
He смiс ЛишитисЬ жoдHиx слiдiв вiд iжi.
He смiс 6yти дoпyщeнo, щo6 стpiлeць xoдив o6ipвaний a6o 6pудний.
Mалi peпepaцiТ зapaз жe yсyвaти на мiсцi. .Qдя тoгo пpи кoжнiм вiддiлi
ltiyситЬ 6щи свiй цJвeцЬ' кpaвeцЬ i фpизep. Пoтpi6нi мaтepiяли для рпepaцii
91

зaпoтpi6oвyвaти

з 6аз

гoспoдapЧoгo вiддiлy. Бiльшi peпepaцii вiдсилaти

дo ваpштaтiв. 3a матepiялa[4и' як ниткa' гoлкa' ryдзик i iншi пoтpi6нi piui,

якi мoжна сaмoмy лeгкo Poздo6утvl, в зaпoтpe6oвaннях нe звepтатись. Tyт
iнтeндaнт мyситЬ дyмaти свoiм здopoвиM Poзy1t4o[4 i 6yти сaмoзapядниt't.
Peпepaцil, як пpиlllиття ryдзикa' стpiлeць мyсить сaм викoнaти. Heoxaйниx
i лiнивиx пpeдстaвляти кoмaндиpaм дo yкapання.
Бiля кyxнi o60в,язкoвo мyситЬ 6yти викoпaнa ямa, куди 6 скидaлисЬ
i засипались зeМлeю piжнi вiдпцки з Тжi.
06oв'язкoвo pа3 в ти)кдeнь (в пopoзyмiннi з кot.iaндиpoм) po6ити з
стpiльщми oднo a6o двoxгoдиннy пoгaдaнкy Ha гoспoдapчi тeми. Пaм'ятaти,
щo iнтeндaнт € тaким сaмим жoвнipoм, як i кoжний стpiлeць. Живe в тиx
сaмиx ylt{oвинilx' oтжe мyситЬ 6yти зaвжди )l(иви},l взipцeм i слyжити
пpиклaдoм

у свoЙoмy

вiддiлi.

3. Bиживлeння вiддlлy
lнтeндaнт мyситЬ знaти стaн людeй свoгo вiддiлy' нa кoтpиx 31iднo

нopми пo6иpaс

i

poзxoдyс првiянт. Пeрдoвсiм мyситЬ знaти

}|optt4y

виживЛeнHя oднoгo стpiльщ Ha oдиH дeнЬ' кoтpа € гoспoдapчим вiддiлoм
УПA виpo6лeнa i тр пoдa€тЬся.

Hopмo 0uzсuaлeння oОнoeo cmpiльця нo oduн

1. Хлi6

[8]00 г

400

2. Cyxapi (зaмiсть xлi6a)
3. Кapтoпля

4. M'ясo вoлoвe
5. M'ясo свинячe (зaмiсть
6. Cалo

10. Ciль
11. Цyкop

л

1000 "
120-1[3]0 г
вoл[oвoгo])

7. Maслo, oлiй, смaлeць (зaмiсть

8. Kpyпa
9. Гopoxфасoля

Оeнь

сaлa)

100-1[2]0

'

[8]0 г
[3]0 "
[8]0 "
[5]0

'

20n

20"

12. Яpинa
20n
13. Кaвa
[3]0 "
14. Mилo - 100 г на oднoгo стpiльщ нa oдиH мiсяць.

П p и м i т к и. .[вi яйцi зaмiнюс oднopaзoвy пopцiю м,ясa.
B paзi 6paкy тлyщy видa€ться пoдвiйнa пopцiя м'ясa.
Пpи пo6иpанню нa xлi6 мyки тpe6a знати' щo з 100 кг Nlyки виxoдитЬ

12v125 кг xлi6a, тo 3нaчитЬ 2т25 % пpипiкy.
Пpoвiянт i iншi мaтepiяли iнтeндaнт пo6иpaс 6eзпoсepeдньo 3 6aз
paйoнниx гoспoдap{иx. 3aпoтр6oвaння нa пpoвiянт i iншe iнтeндднт }tyситЬ
спopяд)Кyвaти пapy днiв нaпepeд, щo6 дати мoжнiсть гoспoдаPчиll пeвниx
пyнктiв, в paзi 6paкy дeякиx пpoдyктiв, нa чaс дoставити Тx з iншиx 6аз.
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{дя пoлeгшeння прцi нaлe)китЬ po6uти зaпoтр6oвaння i пo6ирти првiянт
oдиH paз нa тиЩдeнь' a6o щoнaймeншe нa 3-4 днi. He смiс 6yти дoпyщeнo,
щo6 щoдeннo вapиЛасЬ oдна i тa сaма стpава. Cтpaвa, чepryючисЬ, мyситЬ
мiнятись чaстo i 6yти piзнoмaнiтнoю. Po6ити апeлi кyxoннoгo начiння.

4. Tpaнспopт
06oв,язкoвo oдин paз в тЮщдeнЬ iнтeндaнт мaс po6ити aпeлЬ тPанспoPry.
3веpтати yваry нa yпpяж. Кoтpa пoнинaс pвaтисb зapaз peпepyвaти. Упpяж
xoЧ чaс вiд нaсy MyситЬ 6щи нaсмаpoваHa дЬoпeм а6o дpyгим тлyщoм.
(flьoгoть зaпoтр6yвaти в гoспoдaPr{иx пyнктax). Пpи апeляx дo6р oглядaти
вoзи. B paзi пoтpe6и peмoнryвaння' нe чекaти alк poзсиплeться. Cтeжити
зa Чищeнням кoнeй i кopмiнням Тx, щo с дyжe вaжHe. Пpиyнити фipмaнiв
чистити' кop]vtити i пoiти кoнi в oднy пopy, i тo з6ipнo. Пам'ятaти щo yxiд

зa кiньми, цe € дPyгa пopцiя oвсa. Фypaж, piвнo ж як

i

пpoвiянт,

пo6иpати пo зaпoтpe6oвaння1',l згiднo нopми в гoспoдaPчиx пyнктax.

leннo

|toplJ|o 6uжuaлeння нo o1нoeo кoня

oвeс 3 кг
2. Ciнo 8 "
1.

.Qдя пepexoвaння м'ясa в лiтню пopy зpo6ити нa oднoмy вoзi ящик
(таpy на пiввoзa), дe 6 мoглo пepexoвyвaтись м'ясo. Ящик мyсить 6ути
щiльний, з вiчкoм i пo мoжнoстi всepeдинi o66итиЙ 6ляxoю. Пpи тpaнспopтi
o6oв,язкoвo мати 3-4 зaпaсoвi пoстopoнки' вiдpo для пoeння кoнeй, 4-5 м
звичaйнoгo дPory i пapy шнypкiв нa piжнi випaдки в дopoзi.

5. Пpи6иpaння иaтepiялiв i звiтyвaння
Пo6иpaння пpoвiянry, фypaжа i мaтepiялiв нaЛe)китЬ дo iнтeндaнтa.
Пoтpi6нi мaтepiяли iнтeндaнт пo6иpaс 6eзпoсepeдньo з paйoнoвиx
гoспoдapчиx 6aз пo зaпoтpe6oвaнням. B зaпoтpe6oванняx вимiнювaти всi
мaтepiяли, якi зaпoтpe6oвyютЬся' в якiй кiлькoстi, нa який час i для якoгo
вiддiлy. 3апoтpe6oвaння маютЬ 6yти пiдписaнi кoмандиpoм i гoспoдapним
дaнoгo вiддiлy. 3aпoтpe6oвaння спopяд}ryвaти в двox пpимipник.lx' oдин
з ниx вiддa€тЬся гoспoдapним paйoнoвим, дpyгий вiдпис лишастЬся пpи
дoкyь4eнтаx вiддiлy. Koжнe пo6иpaння пpoдyктiв тa iншиx мaтepiялiв MyситЬ
6yти пoквитoвaнe. Bсi пoквитoвaння ствepд)кyстЬся двoltlа пiдписaми
гoспoдapчoгo щo видaс i iнтeндaнтa, кoтp[ий] пpиймae зaпoтpe6oвaнi piнi.
Bpaзi пoтpe6и i з дoзвoлy кoi4aндиpa iнтeндaнт мoжe мaти пpи сo6i двox
пoмiчникiв - пpoвiянтoвoгo i дoстaвця' ЦoтPим poзпpидiлити пpaцю пo ix
пpизнaчeнню. Iнтeндaнт oди}r paз в мiсяць (нa кoжнoг[o] 5.гo числa
Haстyпнoгo мiсяця) мyситЬ спopяркyвaти
пpllcилaти дo гoспoдаpчoгo
вiддiлy УПA мiсячнi пpи6yткoвo-poзxoдoвi мaтepiялoвi звiти пo дoЛyчeнoмy

i

взipцю н.

1'

93

Bзipeць
43

Мaтеpiялoвий звiт за

УПA вiддiл

Cтaн стpiльцiв

Cтaн кoнeй
ч.

п/n

ч.1.

p.

oсi6

--

Кiлькiсть
Haзва
матepiялiв

Bимip
oдиницi

Лишилoсь

на t.Vl|.43

Пpи6yлo

l

Poзxoд

в

м.цЬ

r,i.ць

Лишилoсь

Пpимiтки

на 1.VIIl.43

Koмaндиp вtддiлу
|tlтендaнт

6. Книгoвoдствo

/_/
/-/

Кoжний вiддiл мyситЬ |lpовaдити книгoвoдствo' зa кoтpе цiлкoвитo
вiдпoвiдаe'iнтeндaнт. 3aпpoвaдити слiдyюнi книги.
а) |нвентapнa книгa (взipець н. 2), в кoтPoмy вписaти весь живий i
мepтвий iнвeнтap.

Bзipeць

ч.

п/n

Hазвa

Koрткий

lн9eHтаpя

oпис

ч.2.

Кiлькiсть
Bимip
oдиниц.

B станi
дo6poмy

B станi
пoсepед.
ньoмy

3амiтки

o ви6yпю
Paзoм

|нвe}.таpя

6) Maтepiялoвa книгa (взipeць ч. 3) кyди вписyeтЬся пpи6yтoк i видaтoк
пpoвiянтy, фypordy] тa iншиx мaтepiялiв. B мaтepiялoвiй книзi нa кoжний
вид матepiялy ]t4yситb 6yти зaпpoвaд)кеFia oсi6нa кapткa (2-3 листки).

Bзipeць

ч.3.

Кapтoпля
ч.

п/n

llата

lф

дoкyмeнтy

3мiсr

Bимip
oдиницi

Paзoм
94

O6opor
Пpи6yт[киI

Bидат{ки]

Пpимiтки
Peшта

Mатepiялoвa книгa пiд6ивaeтЬся i зaмикaeться щoмiсяннo.
в) Cпис випoс.Dкeння вiйськoвoгo видaнoгo пooдинoким стpiльцям.
Кyди вписyrтЬся псeвдo стpiльця i piнi, якi йoмy виданi дo yжиткy. B
спискy стpiлець y вiдпoвiднiй py6pицi свoТм пiдписoм (псeвдo) ствepд)кy€
пpaвдивiсть зaписy' vим i 6epe на сe6e вiдпoвiдaльнiсть зa видaнi йoмy
piнi (взipeць н. 4).

Bзipeць

ч.4.

Kiлькiсть
б
б

хф
ts
б

o9

s{
Ф;

s

Е

s
o q
Е х s т
= х
@
z

l]Ё
цU

:L

хCT

s
sct

З 6paкy вiдпoвiдних

E

Y

Y

- sфФ
!s

s
j

Ф

эs

п Y ф
o

б

Y

хх

п

:G
I

o :

t

fr

C

Ф

E

Y

Ф
Ф

(F
F
G
C

iE
б

:

Y IF o

o

п

х

п

o

к|.|иг' кHигoBoдствo Mo)кe пpoвaдитисЬ

G

o

Ф
ts
Ф

aсL

ё&
=

ц6

нa звичaЙниx

зoшитax вiдпoвiдньo пopy6pикoвaниx.
.!,ля пpaктиннoгo викoнaнHя o6oв'язкiв iнтeндaнтa нaЛeжитЬ ьиpo6ити

сo6i тижнeвий плaн poзпoдiлy пpaцi. .[ля пpикЛaдy пoдa€тЬся взipeць:
ПoнeОiлoк - пo6иpaння пpoвiянry, фypaжa тa iншe.
BiBmopoк -aпeлЬ мyндypoвий i випoсaжeння вiйськoвoгo.
CepeОo - нaпpaвa oдягy, o6yви тa yпpяжi.

Чem9ep - апеЛЬ тpaнспopтy, кyxнi.
П,яmнuця
спopядити зaпoтpe6oвaнHя нa пpoвiянт. фypaк та iншe

-

нa Haстyпний тиждeнь.

-

-

Cцбomo змiнa 6iлизни
пopядкyвaнHя.
yпopядкoвання книгoвoдствa i дoкyмeнтiв' пoгaдaнкa гoсHeОiля
пoдapчa з стpiльцями.
План poзпoдiлy пpaцi кoжний iнтeндант yклaдaс сo6i сaм. Пepшим
дopадникoм iнтeндaнтa в спpaвaх гoспoдapчиx явЛяeтЬся кoмaндиp вiддiлy.
B paзi пoтpe6и вкaзiвoк тexнiчних звepтaTисЬ дo peфpeнтypи гoспoдaPчoгo
вiддiлy УПA.

oпpацьoвaнo гoспoдapчиМ вiддiлoм УПA
Пoстiй, дня 1[5].Vll.с3 p'
ДАPo' ф, P-30, on. 2, слp.

16, opк. 7477. Кoniя'
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Ns 44
пPoЕкт oPгAH|зAцIT lдмlнlстPAтиBHo-БyxгAлтЕPсЬкиx
кyPсIв пPи гoспoдAPчot,|y PEФЕPAтI yпA
20 aepeceня |943

пPoЕкТ

p,

opaoнiзoцii, кцpci6 odl,tiнicmpamuaнo-бцzeoлmepuйнuх
npu еoсnodopнot'lц peфepoпi УПА

1. [iль кypсiв: пiдгoтoвити пpaцiвникiв для адмiнiстpaтивнoгo aпapary
paхiвникiв для цивiльниx yпpaв тopгiвeльниx i пpoмислoвиx opгaнiзaцiй.
2. Пpедмет кypсiв: 1) Бyxгalrтepiя тopгiвeльна тa пPoмислoвa i 6yxгaлтepiя в pайoнoвиx тa oкpрt(ниx yпpaвaх. opгaнiзaцiя пpaцi. 2) Aдмiнiстpацiя вiйськoвa i o6лiк. 3) opганiзацiя цивiльнoi адмiнiстpацii. Упpaви
сiльськi' paйoнoвi i oкpyжнi. 3aсяг дiяльнoстi кoжнoi yпPaви. opгaнiзaцiя

i

пpaцi в yпpaвax.
3. Hа кyри пpиймaються oсo6и, якi закiнчили щoнaймeншe 6-7 вiддiлiв
наpoдньoi шкoли. Бaжaнo пpиймaти тиx, щo в)кe пpaцювaЛи в 6yxгaлтеpii
a6o в aдмiнiстpацii.
Tepмiн виtlJкoлy мiнiмyм
Пoчaтoк 20.|Х.1943 p.

-

6 тижнiв.

Пpeдмeти:

1) Бyxгaлтepiя,
2) Aдмiнiстpацiя,
3) Maтeматикa,
4) 3aгaльнo-oсвiтнi пpeдмeти (lстopiя Укp[аiниl, iдeoлoгiчний вишкiл),
5) Bпopяд.

o

дЕHHиЙ пoPЯдoк
u aнol1цrеo л[m e p i й н u xJ

d м i нfic m po m

кц pc iB

eocnodopuoеo aiОdiлц УПА
ч.

3мiст

n/n

96

Гoдини
в|д

I

Пo6yдкa

6

2

Pанiщня гiмнaстикa, t,tиття, чисткa, з6ipкa

6

3

Cнiдання

7.30

4

ЛeкцiТ

5

o6iд i пiсляo6iднiй

6

ЛeкцiT

I

вiдпoнинoк

дo

7.з0

I

12

12

14

14

15

ч.

I

Гoдини

3мiст

n/п

вд

Bпopяд

Ao

15
't6

16

Bечepя

't0

20

Beнipня з6ipкa

20.30

21

21.15

11

Biдпoнинoк

22

I

Biльний Чaс дЛя пepepo6Л[ення] завдань

I

20

6

PoзпoДiЛ гoДИH

npu 6-mu muЭtсHeвiЛ auшкoлi
ч. n/п

Hазва пpедмeтiв

Кiлькiсть гoдин

1

Бyxгалтеpiя

2

Aдмiнiстpацiя

36

3

Maтeмaтика

36

4

3aгальнo-oсвiтнi пPeдмeти
Biйськoвий вишкiл

36

R

ll/lАвo' ф,

Пpимiтки

72

36

3838' on, |, cnp' 53, opк, 8-9. Koniя.
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M

..3yБAтoгo''
пPABилЬHик гoспoдAPчoгo PEФЕPЕ}|тA
пPAц!вHикAм зAпtлля пPo PoБoтy }кlHoчoТ
oPгAHIзAцlТ чЕPBoHoгo xPЕстA

0|

20 лucmonoОo |943 p.
пPABЕЛЬHИК ч.

01

Гocno1opvut'l peфepeнmoм Boсннuх oКpцe i уЧх
Оo auКoнoння, KoIneн1oнmaм aoсннuх oкpue'
peфepeнmolу| nponoeoнdu Оo 9iОoмo

3гiднo poзпopяджeння пpoвoдy' для yсyнeнHя тиx нeдoтягнeнЬ' якi
зaйшли в гoспoдapцi yпA, i для ypeгyЛЬoвaнHя спiвпpaцi з жiнoчoю
opгaнiзaцiсю Чepвoнoгo Xpeстa, в гoспoдapсЬкiй дiлянцi poзMeжoвy€тЬся
спiвпpaця в слiдyючий спoсi6:
1) Жiнoчa opгaнiзaцiя ЧХ пpaцюс в зaгaлЬнiй гoспoдapцi як oкpeмa

склaдoвa ЧaстиHa.
[2]) Пepе6иpaс нa сe6e всi ткaцькi виpo6и i шиpoкy пpoпaгaндy пpo
мaсoвe виpo6лення сeлянсЬкoгo пoЛoтнa, з6иpaння тoгo пoЛoтна тa шиTтя
6iлуtзни i вepxньoгo y6paння дo стpiльцiв.

9т

i

3)

З6иpaння вoвни i виpo6и з неi, а сaмe: свeтpiв, шaлiкiв, pyкaвицb

шкapпeтoк.

4|
5)
6)

Шипя тeпЛиx штанiв
Пpaння

i

i

кyфaйoк.

лaтaння 6iлизни.
Po6iть зaгoтiвлю Hитoк: кpaвeцЬкиx' шeвсЬкиx' pимapсЬкиx'
Пpoвадять кoнсepвaцiю гopoдини' яpини i oвoнiв, po6iть мaкapoни
i сyшiть сyxapi.
8) Bсю вищe зaзHaчeнy po6oтy Ж0ЧX пpoвoдитЬ в пopoзyмiннi з
paйoнoвими гoспoдаpЧиMи 3 дoпo}.toгoю кolt4ендaнтiв тa пpoпагaндивнoi

ll

сiтки.

9) Bсю виpo6лeнy 6iлизнy' oдяг i xapнoвi пepepo6лeнi пpoдyкти
ЖoЧx пepeдaс гoспoдapчи}r зa пoквiтoвaнням' a кpiм тoгo y сe6e вeдe
стиcлий o6лiк

i

звiтyе пepeд пpoвoдoм

i

гoспoдapним oкpyги.

10) 3гiднo Hаказy кoмeндaнтa УПA з дня 10.Xl.43 p. н. 20 гoспoдapчa
сiткa всix вo€нниx oкpyг Maс нeгaйнo пepeдати )Кoчx жiнoнy вepxнк)
oдeжy, жiнoчe y6pання, жiнoнy 6iлизну, всi piнi xapaктepy шпiтaльнoгo
paзoм з лiкapствaми тa пPипapaтaми, зркитy 6iлизнy так пepкaЛeвy, як i
пoЛoтнянy i всi виpo6и тot|киx i мapлeвиx мaтepiялiв.
11) Poзмeжyвaння npaцi тpe6a ввaжaти He як пoвне вiддiлeння ЖoЧX
вiд зaгaльнoi гoспoдapки' a як скЛaдoвy чaстинy зa пPaцЮ якo[ вiдпoвiдaс

)кoЧX.

1[2]) Гoспoдаpнi peфepeнти i жiнoчa opгaнiзaцiя Чepвoнoгo Хpeстa
мaють нeгaйнo пoвiдoмити свoi сiтки i пpипиЛЬнyвaти, щo6и Haстaвити
пpацю згiднo цьoгo пpaвeлЬникa.

Пoстiй, дня 20.Хl.43 poкy

Пo yпoвнoвокeHню пpoвoдy

/-/

За згiднiсть
ДАPo' ф, P-30, on, 2, сnp,
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гoспoдAPникAl.,| Bo 002 y спPAвl вип!кAHHя xлlБA
[Лuсmonod

-

еpц)eнь |943 p.]

пoyЧEHHЯ
ПpиглядaюнисЬ дo гoспoдapки y B0 002, зayвa)кив' щo y випiкaнню
xлi6a с вeликi нeдoтягнeння. Чoмy цe тaк? A цe тoмy' щo пeнeння xлi6a
ввat(a€тЬся звичайнoю piнню i oсo6ливoi yвaги нixтo нe звepта€.
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пpoдyктolt.t' а щo i,lи цeй пpoдyкт o6eзцiнюсмo i
тo лицJe тoMy' щo йoгo зa6агатo мa€мo, aлe мyсимo 6yти

Xлi6 е дp<e цiнним

мapнy€Mo

-

пpигoтoвлeнi дo тoгo' щo кoжний кyсник xлi6a 6yдe вaкити нa Hашoмy )киттlo.
Ми видaемo lityкy гoспoдиням, якi пeчyтb 3 тoi мyки xлi6, aлe настo
з тoгo пeчивa виxoдитЬ тaкий xлi6, щo 6iльшa пoлoвинa йдe дo цe6pа, a
стpiльцi нe дoiдaють a6o мyсять 6paти 6iльшe нoPMи. Кpiм тoгo недoпeнeний
xлi6 в шлyнкy з6ивaeться в клюцки' нe викopистoвyстЬся як слiд opгaнiзмoм
i вiд,eмнo впЛивaс Ha здopoвля людиHи - i в тoй спoсi6 мaPHyстbся N4yкa.

Гoсnoдинi чaстo стa8лятЬся дo пeчiння xлi6a для нашoi гoспoдapки
HeпpиxиЛЬнo i вiд6yвaють тe пeчивo 6yдь-як.

.[дя yсyнeння нeдoтягнeнЬ в пeчeнню xлi6a пoдaю слiдyюнi пoyчeння:
1. Пepeд poщинoю xлi6a дiжa мa€ 6yrи o6iгpiтa в тeплo]t,|y пpимiщeннi.
2. Koли po6имo poщинy' тo мyсимo дaти 6iльшe кисЛoгo тiстa' Poщинy
po6имo нa тeплiй вoдi. .Qo6pe € nepeд poщинolo звapити 3-4 шт. кapтoплi,
пoтoвкти нa сMeтанy paзoм з тoю вoдolo, в якiй вapиЛaсЬ кapтoпЛяl
змiшaти з квaсним тiстoм, B.,1л|,1тJ,| дo якoTсь pинки чи гopuJкa' noстaвити
в тeпЛoмy мiсцi i дати пiдкиснщи :Dк пoЧнe пiдхoдити - а тoдi poщиняeмo.
(e po6иться для тoгo' щo6и дaти квасним 6aктepiям дo6pе poзмнo)китисЬ.
3. Poщинy po6имo ryстoти piдкoi смeтани пo кiлькocти 1/3 дiжi i
квaсиМo дo тoi пopи' пoкa Poщина нe пiднeсeтьcя дo 2/3 дiжi i вищe.
Miсити тiстo пoчинaeмo Лишe тoдi, кoли рoщинa пoчиHaс сiдaти (знижyвaтись).
.Qoвшe poщини нe вiльнo дep)кaти' 6o тoдi лeгкoквaснi 6aктepii пepeтвo-

ploютЬся в aлЬкoгoлeвi 6aктеpii, a далi в гoстpoквaснi, i хлi6 мoжe виЙти
дyже кислий. 3aвчаснo poщини тaкox( He вiльнo мiсити, 6o тoдi вiдстaнe

в пeчi вiд вepxньoi шкapлyпи (кopки) i 6yде глeвкий з сoЛoдкoвaтиt,l
смaкoм. Bимiсювaти xлi6 тeж тpe6a дyжe дo6pe, щo6и 6aктepii poщини
мoгли дo6pe вмiшaтись з свiжoю пiдсипaнoю мyкolo, 6o xлi6 такoж вийдe

глeвким i з вeликим зaкaлЬцeм.
4. Cаджaсмo xлi6 дo печi лишe тoдi, кoли зaмiсянe тiстo дo6Pe пiдiйдe,
а самe: кoЛи lt.lи poщиHили 1/3 дiжi, тo зaмiсянoгo тiстa 6удe 2/3 дtжi, - кoли мa€мo сaд)кaти дo пeнi xлi6, тo дiжa мaе 6yти пoвнa, a тiстo
з дiжi мae B|4лaЫ4т.1, Пiч мaс 6ути тaк нaпaлeнa' щo6и нe 6yлa aнi гapячa'
aнi xoлoднa. Пiн пpo6yсмo t{yкoю a6o гpисoм. Кoли вигopтaсмo з пeчi
Bугoлля (жap), тo пoсипa€мo пo ниpинi тpoшки мyки а6o гpисy. Кoли з мyки
чи гpисy пiдe дим тo пiч гapячa' кoЛи мyкa Чи гpис стaютЬ швидкo
кopичHeвиllи - тo пiч дo6pa i xлi6 мoжнa сaджaти нeгaйнo. Кoли мyкa с
6iлa тo пiч мaлo нaпалeнa i тpe6a щe пiдкинyти якиxoсЬ дpi6ниx тpi.
сoк 6o iнакшe xлi6 зiпсyемo.
Хлi6 дepжимo в пeчi вiд oднoi гoдини 45 хsилин дo 2-x гoдинt в

-

-

зaлeжнoстi вiд вeлинини 6oxoнцiв.
5. Кoли xлi6 пeчeмo пo вaзi, тo сaджа€lvto 6oxoнeць, який мae
2,35 кг, виймaемo з пeнi тoдi, кoли 6oxoнeцb вaкить 2,05 кг вистигнe' тo 6yдe важити 2 кг.

вa>кити

a

кoли
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6. 3мyшeний щe звepнyти yвary гoспoдapникal{, щo пpи пeЧeHHю
xлi6a нe скpiзь вeдeться o6лiк пpипЬoкy. Ha xлi6 видa€тЬся l,lyкa - aлe
скiльки вихoдитЬ xлi6a i скiльки мa€ вийти, 6iльшiсть тoгo He кoнтpoЛюс'
a чaсal{и i нe знaють' як тo кoнтpoлювaтИ, NIя тoгo, щo6и yсyнyти

HeдoтягнeнHя 3 пpипЬoкoм xлi6а, пoдaю нaйниж,.ty нopмy пpипЬoкy' a
сaмe: з 100 кг мyки мaс вийти наймeншe 130 кг пeчeнoгo дo6poгo xлi6a.
7. Пoдaюни дo вiдoмa гoспoдapнiй сiтцi мoi пoyчeнHяl дopyчaю
гoспoдаpЧoмy вiддiлy УЧХ дoпильHyвaти i пoyнити чepeз свoю сiткy всix
тиx гoспoдинь, якi noстiйнo чи випaдкoвo пeчyтЬ xлi6 для УПA.
Piвнo ж гoспoдаpнi peфepeнти нepeз свoix дoвipeниx людей мaютЬ
пpипилЬнyвати, щo6и нe мapнyвaти тaк цiннoгo пpoдyктy
як хлi6.

-

Пo yпoвнoвaжeнню УПA
ц/lABo' ф. 3837, on' |, cnp' 9, opк, 96'
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3o Coмocmiйнц

1944

pp.l

Boля нopo1ot,t i люОuнi!

Укpoi.нц!
Cm

-

epeэtu

c

ь n poвoКo

m

opiв !

Cпoсi6 зaкoпyвaння з6iжжя
1) Bикoпaти нa висoчинi (дe 6 нe пiдхoдилa вoдa) глy6oкy яl.ry.
2) Hа спiд пoлoЖити чистy сoлoмy в oкoЛoтax в гpy6oстi 50 см, тoдi
з 6oкiв кЛaсти ставЛяючи сoлotury' пpидеp)кyвaти тичкaMи, щo6и сoлс:мa
He пaдaЛa' в гpy6oсти 40.50 см.
3) [Пo] пoстaвлeнi сoЛoми пo 6oкax, всипaти нa спiд пoлoви )китньoi,

a6o ячмiннoT гpy6oстi 20 см.
4) B так пpигoтoвaнy яl,ty сипaти з6iжжя. (Увaгa: пepeд висипaHHям
стapaтисЬ висyllJити нa сoнцi, Mo)кHa сипaти 15-20 см в oдHy яlt,ly з Taки[4
poзмipoм, щo6 piвeнь зeмлi piвнявся дo 1,70 м.) Hoвe з6iжжя сипaти

paзoм iз пoЛoвo}o.
5) Пo нaсипaннi з6iжжя сипЛeмo знoвa 20 см пoЛoв}l, a вiдтак дасмo
50 см сoлoми тaкoi сaмoi, a тoдi щoйнo зeмлю в гpy6oстi oдHoгo мeтpa'
щo6 нe дoxoдиЛo пoвiтpя. Ями нa з6iжжя нaйкpaще кoпaти нa стеpнi, a
зapaз paнкoм пoopaти' щo6 нe 6улo cл|ду' 3емлю тpe6a вивoзити зaв)кди
в МиЛЬнy стopoнy. Taк зaмaгaзиHoвaнe з6iжжя мo)ке пеpeхoвaтись цiлий
piк, a нaвiть i 6iльше 6ез зiпсyття.
100

Cпoсi6 riaraзинувaння

.

кoнGepвувaння }t,ясa

1) Пoсyдy (6oчкy) дo6pe o6мити, щo6 нe 6yлo нiним нyти.
2) Tpe6a зpo6ити дo 6oнки дPyгe дHo, щo6 пo нaлoжeннi 6yлo дo6pe
в[сhaвити йoгo.
3) Пpигoтoвити сoляник сiк. 0дин кг сoли нa 3 л вoди. Boдy 6paти
чистoдx(epeльнy a6o пepeвapeнy. Hа 100 кг t4яса пoтpi6нo 25.30 л тaкoгo
сoкy.
4) Cвiжy зa6иту штyкy poз6иPaстЬся' виpiзyюни мясo вiд кoстeй (нe
клaсти всякиx )кил), м,ясo py6aти нa кyски нe 6iльшe 1-2 кг класти oдин
пpи дpyгoмy тiсн[o], щo6и нe 6yлo пopoжнix шпap. Taк нaклцжeHe м'ясo
пoливa€мo тим зilздaлeгiдь пpигoтoвaним сoкoм. Bливасмo йoгo дo м'ясa

пoвoлi, щo6 тoй вxoдив y сepeдинy. Hакoли вжe пepeстане вxoдити
(зaждaти кiлькa гoдин), залити, щo6 зaкpилoсЬ M,ясo, заднити 6oнкy й
тaк вGтaвлeним днo1t4 навepx зaкoпaти' пpи тiм yЕt.Dкaти, щo[6] нe пepeвeprryrи

Ha дPyry стopoнy i нe зpyшити тoгo, щo н;rлoжeHe.
Тaк закoнсepвoвaнe м'ясo ttoжe стoяти oкoлo poкy i дyжe кpитинний
мoмeнт 6yдe злiквiдoвaний. Bистаpvить в тaкol1y мoмeнтi витягнyти тa
вкинyти 20-30 [кгJ дo гopцJка' нe пoтpi6нo вoди, a 6opщ 6yдe знaмeнитий,
як на сoвiтськy дiйснiст[ь] 6yдe цe oкaзiя.

Пo1omu do Bidoлo цiлotttц l]oceлeнню!
Cлoao Укpoiнi - Гepoял Cлoaа!
ЦДАBo' ф' 3833' on, |, cnp' 63, opк. |06' Кoniя'
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l}|стPyкцIя гoспoдAPчoгo BIддlлy yпA
пPo пPOBEдЕHня 1 гPyдHя 191|3 p.
нoBoi IHвЕHтAPи3AцIT всЬoгo мAЙнA yпA
I epцОня |943

tнстPyКцlя

Пo nepeae1eннi нoaoi iнBeнmopuзoцii.
нo |'Xll,|943 poкц

p,

t,'toЙнo УПA

1. 3a пpaвильнe i свoечaснe пepeвeдeHня iнвeнтapизацii всьoгo мaйнa
УПA нa 1.x||.43 P. несyтЬ вiдпoвiдaльнiсть peфеpeнти гoспoдapЧих вiддiлiв.
2. lнвeнтаризацiсю oxoпити всi склaди пo стilницяx, пiдpайoнаlt, рйoнax
i нaдpайoнax, всi пpoмислoвi пiдпpи€мствa i xapнoвi пyнкти (oстaтки

xаpчoвиx пpoдyктiв, пpoмислoвиx тoвapiв
здaнi нa виpo6ництвo).
62e

i

матepiялiв тa сиpoвини' щo
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3.

flo

пepeвeдeння iнвeнтapизaцiТ ствopити iнвeнтapизaцiйнi кoмiсiТ, в

склад якиx yвiйшли

6:

1) Пo станицяx: гoЛoвa сiль[ськoТ] yпpaви' сeкpeтap тa двoх члeнiв.
2) Пo paйoнoвиx мaгaзинaк пpeдстaвник paй[oнoвoi] pефpeнтypи,
пpeдсTaвник paй[oнoвoi] Упpaви тa мiсцевий гoлosa C/У,
3) Пo нaдpaйoнoвиx мaгaзинax: пPeдставник нaд[paйoнoвoТ] гoсп[oдapнoi] pефpeнтypи та пo oднoмy нлeнoвi сiльськoi i paйoннoi yпPaви.
4. lнвeнтapизaцiйнi списки викoнaти пo тaкiй фopмi:
lнвeнтаpизaцiйний aкт нa дeнь
Maгaзин lф
Maтepiяльнo вiдпoвiдaльнa oсo6a
Кoмiсiя в склaдi

1943 poкy.

Cтаниця lф

(псeвдo)

(вимiнити всix членiв кoмiсiT)

Пepeвeлa пoвнy iнвeнтapизaцiю майна пo мaгaзинi дpyгa
1943 poкy тa виявилa слiдyюни oстaтки мaтepiяльнoflня

1

гPolllевиx цiннoстeй pyxoмoгo тa HePyxoмoгo мaйнa та всЬoгo iншoгo
мaйнa УПA, щo 3нaxoдитЬся нa вiдпoвiдaльнoсти цЬoгo дpyгa.
ч.

Hазва майна

п.n.

oдиниця вимipy

Kiлькiсть,
вагa а6o сyмa (кp6)

Пpимiткa

(сopт, стaн)

5. Hа пiдстaвi iнвeнтapизaцiйниx спискiв всix стaниць, пiдpaйoнiв,
пpoмислoвиx пiдпpиeмств тa хapЧoвиx пyнктiв paй[oнoвa! 6yхгaлтеpiя
.1943
poкy,
вигoтoвитЬ звeдeний списoк oстaткiв нa

poзшифpoвyючи i пo кo)кнoмy пyнктi, склaдi тoщo зoкpeма, щo пoслy)t(итЬ
дo зaпpoваджeння 6yxгaлтepiйниx кtlиг. fle вжe тaкi зaвeдeнi - yзгiднити
с;rлЬдo книжкoвoi з сaлЬдaми' виявлeними iнвeнтapизaцiйними aктами, i в
випадкy poзxoд)кeнЬ нeгaйнo B|1яc|4|^т|,1 пpиЧи}lи.
6. Hадpайoнoва 6yxгaлтepiя пoсryпитЬ тaк' як pайoнoвa (пyнкт 5),
тo6тo вiзи нa o6лiк всi свoi мaгaзини, книжкyюЧи кoжний зoкpeмa.
7. КoпiТ звeдeниx iнвентapизaцiйниx спискiв гoспoдapчи peфepенти
пepeшлютЬ свoиoмy д|лoвoмy 3вepxHикy дo дHя
1943 poкy.

-

Гoспoдаpuий вiддiл УПA
ДАPo' ф, P-30, on, 2, сnp' |6, opк, 62.
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Кoniя'

Кoмeндaнт запiлля,.Гop6енкo'
(.,Павлeнкo', Poстислав Boлoшин).

Фoтo 1943 p.

Кepiвник Служ6и Безпeки
(..Cipoмaнeць',

Baсиль Мaкap)

..6eзpiдний"

Кepiвник пoлiтиннoгo вiддiлy

"Poман Гaлина" (Якiв Бyсeл).
Фoтo 1943 p.

Кepiвник гoспoдаpчoro вiддiлy

B0

.3arpaва"

та ГK УПA' вiддiлy зoвнiшнix зв'язкiв

.Oмeлькo"

кoмaнди УПA.Пiвнiч (19aa p.)
(Poмaн Пeтpeнкo}. Фoтo t955 p.

!0з
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пPABИЛЬHиК
Укpoi,нськoеo ЧepBoнoeo Xpeсmo

вiддiл,
вiддiл,

2. Aптeчний вiддiл,
4. Xаpитaтивний вiддiл.

1. Meдичний
3. Гoспoдаpний

yЧx.

Aд* 1. 3a мeдинний вiддiл вiдпoвiдaе мeдинний шeф, як peфepeнт
2. Мeдинний шeф вiдпoвiдaс за сaнiтapнy po6oтy y вiйськy

тa за сaнiтаpнo-oсвiтню po6oтy.

i

зaпiллi

a) oпiкa сaнiтapна нaд вiйськoн
ч.

1. opгaнiзацiя мeдичнoi po6oти в 6oевиx Чaстинax нopмye peгyлямiн
1.

2. opгaнiзацiя шпитальництвa' мeдинниx aм6yлaтopiй (сaн[iтapниx]
пyнктiв).

6) oпiкa санiтapнa запiлля

1. Poз6yдoвa сaнпyнктiв для цивiльнoгo нaсeЛeння

-

peryлямiн н.

1.

в) Caнiтapнo-oсвiтня po6oтa
1. Meдинний шeф вiдпoвiдae

(зaлyнник н. 3).

зa

пiднeсeння HapoдHЬoгo здopoвля

Aд a ..1'') Зa po6oтy сaнiтapнy в 6oeвиx Чaстинax вiдпoвiдaе лiкаp,
фльдшep й сaнiтap пepeд мeд[инним] шeфoм.
1) Лiкap po6ить пepeгЛяд стpiльцiв щo 2-4 тижнi й po6ить пpийoм
хвopиx в aм6yлaтopii.

*
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Оoлi BэкuBoсmься кoльlo

з лon' Аd

-

,Qo.

2) Фeльдшеp дae пoмiн в 6oю й в чaсi пoстoю, вiдпoвiдас зa гiгieнy
oсo6исry вoякa тa зa гiгiснy xapнiв' зa сaнiтapнo-oсвiтню po6oтy сepeд
стpiльцiв, зa poз6yдoвy апapaтiв дo дeзинфeкцii й дeзинсeкцii, пo6иpaс
i4eдикaмeнти для сaнiтapiв.
Фeльдшep пoдaе звiт зi свoеi po6oти мeдиЧнoмy шeфoвi двa pа3и дo
мiсяця.
3) Caнiтap

да€ пepшy пoмiн: a) в 6oю, 6) вiдстaвляe xвopиx нa
в) r лoмiннoю сиЛolo в р6oтi фльдшepa. Meдикaмeнти

пeрв'язotний пyнкт,

для вiддiлiв пo6иpас фeльдшep в aптeЧнoмy вiддiлi УкpaiнсЬкoгo Чepвoнoгo
Xpeстa згiднo визнaнeнoi нopми.
Ад a ,,2"| Пpaвильник сaнiтapниx пyнктiв вiйськoвиx i запiлля.
1. Caнпyнкт poз6yдoвyеться зi oглядiв вoсннo.стpатегiчниx (yзгляднити
6eзпeкy тepeнy) в пopoзyмiннi з кoмaндиpoм.
а) шпитaлi для тfl(opанeниx poзмiщarтЬся в 6eзпeчниx мiсцяx;
6) шпитaлi, якi нe вимaгaють oпiки лiкapськoi (дoгляд фельдшеpa,
a6o сeстpи), нaс вiд нaсy лiкap дoТзжaс;
в) шпитaлi для внyтpиtlJ}|Ьo xвopиx;
г) шnитaлi eпiдeмiннi;
д) шпиталi peкoнвeльсцeнтiв;
e) aм6yлaтopii;
е) мeдпyнктiв пepшoT пoмoчi.
2. a) Bсi пpимiщeня для xвopиx' всi лiкapнi, мeдпyHктиl xaти, пpимiщeнi
на oднolиy тepeнi, цe e o6'екти oдHoгo сaнпyt|ктy.
6) Caнпyнкт мoжe 6yти пpимiщeний в oднoмy 6iльшoмy 6yдинкy
a6o poзмiщeний в пooдиt|oкиx xaтax.
3. Cанпyнктoм завiдyс зaвiдyюний сaнпyнктy. Hим мoжe 6yти лiкap,
мeдтexнiк a6o людина, o6знaйoмлeнa з opганiзaцiсю шпитaлЬHицтва.
4. 3авiдyюний сaнпyнкry вiдпoвiдae за:
а) пpимiщeння сaнпyнкry й йoгo зa6eзпeчeння в хapнi, пaЛивo'
6iлизнy, yPяркeння. (Hixтo iнший в спpaви xapнeвi, фaxoвo
лiкapськi сaнпyнкry нe смiс вмiшyвaтись xи6a кoнтpoльнi чинники

yчx).

6) мeдикaменти,
в) пepсoнал,

г) зa гiгiснy нa сaнпyнктi,
д) за зa6eзпeчeння сaнпyнктy пepeд нe6eзпeкoю зi стopoни вopoгa,
e) зa виxoвнy стopiнкy Ha сaнпyнкт€lx' сepeд xвoPиx i пepсoнaлy
пiд oглядoм opганiзaцiйним - дiлoвo вiдпoвiдaс пoлiт[ичнийJ
виxoвник'

e) за тpaнспopт пpи сaнпyнктi,
ж)за пpийoмнi як для вiйськa тaк i цивiльнoгo нaсeлeння (пpийoмна
мoжe 6yти пiдпopядкoвaна 6eзпoсepeдньo мед[ичнoмy] шeфoвi).
Пpийoм xвopиx, як вiйськoвиx так i цивiльниx, вiд6yвaстЬся в oзHaчeниx

гoдинax.
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Пpимiщeння для пpийoмниx t.1yситЬ 6щи пoлoжeнe дaлЬшe вiд шпитaлю.
3aвiдyюний сaнпyнктy вiдпoвiдaс пepед мeд[инним] шeфoм.
Beсь мeдинний пepсoнaл нa санпyнктi (лiкapi' мeд[иннi] тexнiки, сaнiтapи)
oiдпoвiдають пepeд зaвiдyючим сaнпyнкry (фaxoвo пepeд лiкapeм).
5) 3aвiдyючий санпyнктy мae дo пoмoчi:
а) мeдинний пepсoнaЛ,
6) гoспoдаpнoгo,
в) завiдyюнoгo aптeкoю'

г) вiддiл o6eзпeнyюний сaнпyнктy.

6)

3a

гoспoдаpкy нa сaнпyнктi вiдпoвiдae гoспoдаpний: (а) кyxня,

6) пpaльня, в) мaгaзин

xаpневий).

Xвopi дiстaютЬ нopl4y xapчoвy' виз|{ачeнy для xвopиx в зaлyнникy н.

4.

3 oдягy шпитаЛbнoгo xвopi кopистaютЬ на vaс пepe6yвання в шпитaлi.
7) 3авiдyюний aптeкoю

i

iнстpyмeнтapeм Ha сaнпyнктi вiдпoвiдас зa

гoспoдapкy aптeЧними мaтepiaлaми' зa книгoBeдeHHя' зa звiryвaння (щo
двa тижнi здae звiт дo аптeчнoгo вiддiлy).
3aвiдyюний aптeкoю нe смiе 6iльшe пepeдep)кyвaти Мeдикaмeнтiв, як
визнaчeнy нopмy. ,[epжить щo йoмy кoнeчнe' a peштy зда€ дo aптечнoгo
вiддiлy УЧХ.
Лiкapaм нe вiльнo пepeдepжyвaти y сe6e )кoдниx aптeк, aнi нeпoтpi6нoгo
iнстpyмeнтapя.

Aд 5

..г'')

oxopoнa шпитaЛbHa нa чaс

opгaнiзацiйнo нaлeжитЬ
звеpxникiв.

дo

пoвHеI.|||я

зaвiдуюнoгo сaHпyнктy,

а

свoei фyHкцii

дiлoвo дo свoix

Жигrя xвopиx i пеpсoнaлy i opганiзацiя в нyтpi сaнпyнктy peryЛIoloтЬся

зaлрникoм н. 5.
Кoнтpoля нa сaнпyHктax HаЛеЖитЬ
кoмандaнтiв зa вiдoмoм зaвiдyюнoгo.

дo opгaнiв УЧХ,

кoмaндиpiв,

Caнпyнкт мyситЬ 6yти стpoгo зaкoнспipoвaний. Xвopиx пepe6иpaс
санпyнкт нepeз зв'язoк, a6o ам6yлaтopii нepeз спeцкyp'сpa.
Шпиталi цивiльнi o6oв'язye тoй сaмий пpaвилЬHик' щo i вiйськoвi з
тиM' щo для цивiльнoгo насeЛeнHя opгaнiзyeться в кoжнiй стaницi пyHкти
пepшoi пoмoчi дЛя Лeгкo xвopиx' дe пoмiн дaють гiгiснiстки сeла.
Meдикaмeнти для цивiльнoгo нaсeлeHня видaютЬся в pазi нaгЛиx
випaдкiв, iнфкцiйниx xвopi6.
Aд 3 ..в,') B тepeнi твopятЬся гpyпи пpoпaгaндистoк-гiгiснiстoк в
paйoнi, якi пiдпopядкoвaнi pайoнoвiй гiгieнjс[т]цi i д6aють зa гiгiенy й
здopoвля насeлeнHя зaсo6aми:
1) BлaштoвyютЬ кypси, вiднити, peфepaти, пpoмoви' зaгaльнi кypси
дЛя Hapoда, вiдoзви i т. д.
2} Bлaштoвyють кyPси
пpакTиЧниlvlи впpaвaми в poз6yдoвi
кaмep
i 6ань.
дeз[инфeкцiйних]

з
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3) BiдnoвiдaютЬ 3a дeзинфeкцiю й дeзинсeкцiю тepeнy.
4) Гiгiснiстки вiдпoвiдaють пepeд мeд[инним] шeфм й йoмy пiдлягaють.
5)
гiгiенiстoк нaлe)катЬ aптeчки сeлa. oпpiн тoгo, мo6iлiзyють
'Цo i пepев'язoннi мaтepiaли
Meдикaмeнти
для загaЛЬнoi aптeки.
6) Гiгiснiсткa сeлa вiдпoвiдa€ зa пoшиpeння iнфeкцiйниx нeдyг нa ii
тepeнi. B paзi пoяви згaданиx нeдyг зaпo6iгaе.

-

,

2. Aптeчний вiддiл

3a anтeчний вiддiл вiдпoвiдaс шeф aптeчнoгo вiддiлy. Aптeнний вiддiл
poз6yдoвye свiй апapaт вiд стaницi. B стaницi зa аптeчкy вiдпoвiдае

гiгiенiсткa сeла:
a) сopтoвaння i з6ipкa зeл нaлe)кить дo гiгiенiстoк сeлa.
6) гiгiснiсткa сeлa мo6iлiзyс лiки i пepeв'язoчний мaтepiaл для загaльнoi

аптeки.

в) гiгiенiсткa сeЛa чepeз paйoнoвy гiгieнiсткy кoнтaктyrтЬся з шeфoм
anтeчнoгo вiддiлy в paйoнi.
B paйoнi зa aптeчний вiддiл вiдпoвiдaс шeф aптeчHoгo вiддiлy. Biн
тaкo)к:

a) мo6iлiзyе лiки, 6) кepye з6ipк6ю зeл' в) opгaнiзyс 6aзи aптeчнi i
за ниx вiдпoвiдae, пpичoмy кoж}|a 6aзa i aптeкa мae пoвниЙ
aсopтиMeнт лiкiв, г) вигoтoвЛя€ peцeпти для шпитaлiв i вiддiлiв, fl вiдпoвiдаe
зa мaгaзинoвання i пepeхoвaння лiкiв, e) кoHтpoлюe аптeЧки llJпит;lЛЬнi'
с) вигoтoвляс пpeпapaти aптeuнi, визнaчeнi кoнтигeнтolvt згopи.
Шeф aптeннoгo вiддiлy в paйoнi вiдпoвiдaе пepeд свoТм звepxникol{
в нaдpaйoнi i пepeд кoмaндaHтoм УЧХ в paйoнi.
B нaдpaйoнi зa aптeчний вiддiл вiдпoвiдaе шеф aптeчHoгo вiддiлy.
Йoмy пiдпopядкoвaний цiлий aпapaт аптeчнoгo вiддiлy дo надpaйoнy. flo
шeфa aптeннoгo вiддiлy Haлe)китЬ: a) зaгoтiвля лiкiв з poслин, 6) opгaнiзaцiя
6aз аптeчниx i аптeк, в) вигoтoвлeння тiнктyp, мaстeй, poслиниx мiшaнoк
i стepильнoгo матepiaлy пo пoдaним пеpeписaм.
3 вигoтoвлeниx пpeпapaтiв aптeчниx зeл, yдiлюсться вiд 20 дo 30 %
для aптeк запiлля.

aптeки

i

B нaдрйoнi opганiзyeться ля6opaтopiя aптeчнa, пo плянi, вигoтoвлeнoмy
пiд ч. 7.
3a ля6opaтopiю вiдпoвiдae кepiвник пepeд шeфoм aптeчнoгo вiддiлy
надpайoнy.

3a книгoвeдeнHя в aптeкaх, ля6opaтopiяx i зa звiтoвaння вiдпoвiдae

шeф aлтeннoгo вiддiлy.
Шeф aптeннoгo вiддiлy вiдпoвiдaс

за poздiл

мeдикаментiв, зa

виЩкoлeння аптeЧ}|oгo пepсoнilлy.

llJф аптe.lнoгo вiддiлy npи Bo oчoлюe цiлий aптeuний вiддiл
6eзпoсeрдньo пiдпopядкoвaний кoмaндaнтoвi УЧX y Bo.

i
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Шeф aптeннoгo вiддiлy пpи Bo opгaнiзyе 6ази aптeчнi

нa нaдpaйoни.

i

poздiльнюе

Шeф aптeннoгo вiддiлy пpи Bo i в нaдpaйoнi opгaнiзye 6aзи пpилад
лiкapськиx i пoкpивaс зaпoтpe6oвaHня tlJпит:шlo.
Шeф aптeннoгo вiддiлy вiдпoвiдaе opгaнiзaцiйнo пepeд кoмaндaнтoм
УЧX, а дiлoвo - пepeд шeфм aптeчнoгo вiддiлy в гopi.

3. Гoспoдapчий вiддiл

3a дoпoмiннy po6ory в зaгaльнiй гoспoдapцi вiдпoвiдaс гoсnoдapчa
УЧX зi свoiм aпapaтoм пepeд кoмaндaнтo}jl УЧX, a) зa вигoтoвлeння

нaлoжeнoгo кoнтигeнry' 6) пpoявляe iнiцiятивy влaснy i пoдaе свoi пpoeкти.
.Qo нei нaлe)китЬ opгaнiзaцiя: a) apтiлeй тpикoтapсЬкиx, 6) пpадiлeнь,
в) пpaльнь, г) ткaльнь, д) кoнсepвaцiя яpинll i oвoriв, e) р6лeння макaрнiв
i сyхapiв, с) дoпoмoга в з6ipкaх.
Гoсnoдapнa вeдe книги виpo6y (пpиxiд, poзхiд) вiд станицi i пepeдaс
виpo6лeнe майнo гoспoдаpчoмy в paйoнi
нaдpайoнi зa пoквитoвaнням.
Гoспoдаpнa УЧX гoспoдapить мaйнoм УЧX.
1) Пeр6ирс вiд зaгaльнoi roспoдaрки мaйнo xaрктepy: a) шпитшlьнoгo,
6) aптe,,rнoгo, в) жiнouy oдeЖy' г) вiдпoвiдaс за вигoтoвЛeння спeцiaльниx
пpoдyктiв для lllпит.rлЬHицтвa.

-

3aлyЧ}lик

Hopllo ropue\o Оля taopuz

ч.4

г м'яса - 800 кальopiй
" тoвшy _ 880 ''
', кpyп - 200
4) 50 ', мyки
5) 300 '' xлi6a - 800

1) 200

2) 100
3) 50

,,

'|

n

6) 0,5 л мoлoкa' 2 яйцi, кaпyстa' мopквa, oвoнi (oвoнi i дeякy яpинy
дaвaти в сиpiм станi як вiтaмiни).
Hopмa xаpчeва мoжe 6yти пo6iльшенa пo пPиписy лiкаpя.

ЗaлyчHик

Topбo coнimopнo
1. 6aндажi звичайнi 5 штyк пo 5 м
5. йoдина 25 г
2, oдин пaкeт стиPилЬHиx сepвeтoк 6. шини 3-4 штyк
3. ватa 6iла 50 г
l. pивaнeль 1 г

4. вата сipa 100

г

8, кaлiЙ 2

г

Фeльlepськo mop6o
1. Bата гiгpoскoпiйна 100
2. вата сipa 200

r

t10

г

3. йoдина 50
4. спipт 100 г

г

ч.5

м 18. вaлipiянa 50 г
сepвeткoвi 19. нaшaтиpний спipт 100 г
20. aспipiн 30 та6лeтoк 0,5 гpамoвиx
дpoтянi
пoлoтнянi 21, caльoль з 6eлядoнoю 20 тa6стеpeлiзa Лeтoк
тoPoм
22. пopaмiдoн a6o кoryтики 15 пo
poшкiв
10. п'ять шryк гoЛoк дo шпpицiв
5. 6андажi стepильнi 5 штyк пo 10
6. нoтиpи пaкeти
7. шини
8. жryти гyмoвi a6o
9. oдин шпpиц 2 смз зi

11"

кaнфopa в зaстpикaх 12 aмпyлoк, 23.кoдeiн з сoдolo 0,015 + 0,3 сoди

aмпyлoк

12. кoфeiн в зaстpикax 12
50 пopoшкiв
13. мoфiнi a6o пaнтonoн 5 aмпyлoк 24,гipкa сiль a6o peцинa 100 г
14. пepeкiсь вoдня 0,5 л 3
25. кaлiюм гiпepмaнгaнiкyм 5 г
15. мaзь дixтiлoвa 50
26. pивaнeль 3 г
16. мaзь цинкoва 25
27. скальпeль, двi пeнцeтки' нoжeчки'
17. цинкoвi каплi

тePмoмeтp.

г
г

%

25 г з пiпeткoю

3aлyчник

ч.6

Гieiснiчнuй 6uшкiл

1. Aнaтoмiя й фiзioлoгiя людини:

a) Пoxoдження заpoдкy i poзвитoк opганiзмy. Кiстки. Пoдiл кiстoк
i спoлyнeння мiж сo6oю. M,язи, як pyxoмий anapaт. opгaни
тpaвлeння' Cклaд Тжи' opгaни кpoвoo6iгy. Cклад i кiлькiсть
кpoви. opгaни диxaння. opгaни видiлeння.
2. Miкpo6и - життя ix' poзмнoжeння' pyx' фopмa.
3. a) Пapaзити Людини: вoшi, 6лoxи, 6лoщицi - (спpининники тифy
висипt|oгo' пoвoPoтнoгo, нyми).
6) Myxи, кol4apи - спpичинники тифy чepевнoГo' хoЛepи, дeзинтepii

й

мaляpiT.

4. |нфeкцiйнi xвopo6и:
a) спoсi6 зapiDкeння'
6) пepe6iг xвopo6и,
в) лiкyвання,
г) пpoфiлaктикa.

5. Гiгieна oсo6истa, жiнки-мaтepi, гiгieнa дитиHи й виxoвання, ПPИмiщeння, пoдвip'я. Гiгiсна xapчyвaння (дiятeтикa., зaгaлЬHe кyxoвapствo).
6. Beнepиннi xвopo6и: a) зapaжeння, 6) знaнeння ix в сyспiльствi й в
життi нapoдy, в) o6,яви, г) пpoфiлaктикa.
7. Пеpша пoмiн.
8. Газoвa вiйнa й пiдгoтoвкa насeЛeння дo сaмoo6opoни.
9. Бaктepioлoгiчнa вiйнa i пiдгoтoвкa дo нei.
.l0.
.Qeзинфeкцiя, дeзeнсoкцiя, poз6yдoва кa}iep' 6aнь - пPaктичнo

пepeвoдити впpaви'
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Плян ля1opomopi
Bигoтoвлeння лiкiв на запaс
.[iли пpoдyкцii: а) xимiнниiq, 6| гaльoнoвий, в) мiшaнки, r) мaсти.
Aд a) Bиpaмoн, ци6альгiнa, пiopoнoлЬ' гЛloкoзa' стepильнi poщиHи'
дистилЬoвaнa вoдa...

fu

6) Тiнктypи' eкстpaкти.
Aд в) Miшaнки poслиннi (пeнiнкa, лeгeнi, надкiслoти, ниpкoвi, сeнeгiннi,

пoти, пpoсryдa).

fu

г) Maсти (вiдмopoжeнHя' peвмaтичнi, кopoстa)...
Cтepeлiзацiя пepeв'язoЧниx мaтepiaлiв i стepeлiзaцiя шoвкy.

Peгуляиiн сaнiтapнlrx пунктiв

Beсь пepсoнElл шпитальний зo6oв'язаний дo 6eзoгляднoгo пoслyxy

i

вiйськoвoT дисциплiни nepeд свoТми звepxникaми.

1. Кoжний пpaцiвник шпитальний д6ас пpo скope виздopoвлeнHя

xвopoгo.

2. Kepiвництвo lllпитaлю н;шeЖитЬ дo зaвiдyюнoгo (гoспoдapка' пpaця'
пepсoн.lл' 6eзпeка i т. д.).
a) Ceстpa-гoспoдиня вiдпoвiдaе зa пpaцю пеpсoнaЛy (сестeрсанiтaщк,
зa xaPЧyвaння xвopиx' фaxoвo пepед лiкaщм, aдмiнiстpaтивHo
пepeд зaвiдyюним).
6) oхopoнa шпитЕlлlo вiдпoвiдаe за 6eзпeкy тa пepeтpaнспopтoвaння
xвoPих.

3. Пepсoнaл шпитaльний пoвиHeн д6ати пpo здopoв,я й гiгiснy oсo6истy
Paнeниx i xвopих, пpo Чистoтy в лiкapнi i oтoчeннi:
a) o6oв'язyс 6eзoгляднa чистoта'
6) зa6opoняeтbся в салi xвopиx Kуp|,|ту|'
в) пepeдepжyвaння oдяry в сaлi xвopиx зa6opoняеться,
г) кoжний xвopий зaЛишaс oдяг в лазнi, пo викyпaннi й стpиженнi
oдep)кyr нистy бiлизнy i пepexoдить дo сaлi xвopиx'
д) oдяг хвoPиx i paнeних пoвинeн 6yти oкpeмo пpимiщeний i нa
кoжнiй з Hиx пoвиllна 6yти кapткa 3 псeвдol'l xвopoгo'
е) пo зipцi венipнiй на зaлi o6oв'язye 6eзoгляднa тиLlJинa.
Ha салi xвopиx мyсятЬ ди>lrypити Aижypнa сeстpa i сaнiтapкa. B нaсi
дижypiв дeHниx i нiчниx дижypнi сeстpи i сaнiтapки не смiють onyскaти
сaлi xвopих, юl6a в виняткoвиx випадкax. Гoдини oглядин i пepeв,язoк
мyсятЬ бyти змiнeнi в нaгЛиx випaдкax (нe6eзцeкa, oпepaцiя наглa).
Пеpсoнaл цlпитаЛю не смiс вiддaлитися пoзa дoмiвкy lllпитЕlЛю й свoс
пpимiщeння 6eз дoзвoлy цмiнiстpaтopa a6o кoм[aндaнтa] ЧX. 3a наpyшeння
6yдe пoтягнeний дo стpoгoi вiдпoвiдaльнoсти.
Ha санпyнктi o6oв'язye 6eзoглядна кoнспipaцiя, зa видaвaння тaйн
сaнпyнктy 6yдe пoтягнeнo дo стpoгoi вiдпoвiдaльнoсти.
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Bстyп нa с.rлю xвopиx
зa6opoнeний.

дoмiвкy шпитaлЬнy oсo6ам пoстopoннiм

ПoPядoк дня

1. Bстaвaння
2, N1иття хвopиx
3. Cнiдaння
4. Mipaння тeмпepатypи

5. oгляд пeрв,язки.
6. o6iд
7. Мipaння тei4пePaтypи

8. Beнepя
9. Cпaння

тaк

i

3a пpидepжyвaння
i xвopi.

6

30
7.30
gu
gu

гoд.

6.

13
16
1g
19"

'l

n

','
'|'

')

пpиписiв peгyлямiнy вiдпoвiдaють'

як

пepсoнaл,

Кoм[андaнт] УЧХ

Пoстiй, 10.11.1943 p.
цДАгoy' ф' 57, on. 4, cnp' 377, opк. |9-24,

Koniя.

Ns 50

lHстPyкцlя y спPABI oPгAнl3AцlТ
сAH!тAPHиX слD|(Б yпA тA 3Aпlлля
[19a3

lHстPyкцiя

P']

no opeoнiзoцп, сoнimopнuI слwtс6

l.

Caнiтapнa слyж6a лiнiйнa y пiдвiддiлax, вiддiлax i oдиницяx УПA,
зopгaнiзoванa пiсля пpaвиЛЬHика PeryЛяPниx вiйськ. Caнiтapний пepсoнaл
peкpyтyсться iз сaнiтаpниx слyж6 тepeнoвoгo
tltкoЛитЬся' нaвЧaстЬся

i

зaпiлля.

ll. Caнiтapнa слyж6a зaпiлля пiдлягaс пpoвiдним тepeнoвиM oсepeдкaм.

Пpацю вeдe y тpЬox напpямкax:
1. opгaнiзyс сaнiтapнi пyнкти' щo

тa paHeними.

2. 3агoтoвляс

i

пPиHиN4aють

i пiклyються

ХвopиМи

виpo6ляе сaнiтаpнi, мeдичнi тa фapмaцeвтиннi

мeдикaмeнти.

3. Bлaштoвyс i виpo6ляс санiтаpнi, чoлoвiчo-жiнoнi кypси нoсiiв
xвopиx' сaнiтapiв тa медсeстф.
lll. Caнiтapна слyж6a зн:lxoдить свo€

сaнiтapний oсepeдoк. Ha йoгo чoлi

зaвepшeння в oкpyзi, як oкppкний
стoiть лiкаp, щo фaxoвo кePмy€'
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кoнтpoл|oс i iнeтpyye. санiтapнy cлу}х6у в oкpyзi. .Qo пoмoli маe вiдпoвiдний

мeдичlJo-сaнiтаpний пepсoнaл. opганiзaцiйнo пiдлягaс

oкpy)кHo1vty

пpoвiдникoвi, a o6лaснoмy санiтapнoмy peфepeнтoвi-лiкapeвi дiлoвo. Hnrсri
сaнiтapнi cлуж6и нa тepeнi oкpyги' пpaктичнo сaнiтapнi пyнкти' oтх(e:
пoвiтoвi пoлeвi шпиталi, paйoнoвi сaнiтapнi пyHкти' тa мiсцeвi сaнiтapнi
пyнкти пiдлягaють y всякolt1y випадкy свoiм тepeнoвим opгaнiзaцiйним

звеpxникам. Дiлoвo 1t4oжyтЬ i мyсять 6yти кoнтpoльoвaнi пoсepeднЬo
пpaцiвникaми сaнiтapниx слyж6 вищoгo щa6ля.

IV. Miсцeвий санiтapний пyнкт
B кoжнoмy сeлi твopитЬся нe мeншe oднoТ сaнiтapнoТ лaнки, якa
мar 3a зaвдaHня 6yти зaвцди гoтoвoю нeсти в мeжaх назнaчeнoгo сo6i
тepeHy пepшy дoпoмory paHеHим i пoтepпiлим. Caнiтapнa ЛaHкa склaдaетЬся
з oдHoгo лаl.lкoвoгo' вишкoлeHoгo нa сaнiтapнoмy кypсi, i двox нoсiТв,
виllJкoлeHиx 3 чePги лaнкoвим. Hoсii кoнeчнo oднoгo poстy.
2) Ha iнвeнтаp сaнiтapнoi лaнки складa€тЬся:
a) нoсилки (зpo6лeнi пiсля нищe пoдаHиx iнстpyкцiй),
6) лixтap i елeктpиннa лямпкаl
в) сaнiтapнa сyмкa (зpo6лeнa пiсля нищe пoдaниx iнстpyкцiй).
3а цiлiсть i стaн iнвeнтаpя сaнiтapнoi лaнки вiдпoвiдae лaнкoвий.
Biдпoвiднe вишкoЛення нoсiiв нepeз лaHкoвoгo:
a) зpyuнe i скope складaння i poзклaдaння нoсиЛoк'
6) пepeнoшeння xвopoгo нa нoсилкax (1-2 oсo6и),
1)

в) xiд з нoсиЛкаl,tи,
г) пepeнoшeння хвopoгo з нoсилoк на лiжкo (1-2 oсo6и).
Пpи тoмy нeo6хiднi впpaви 1-3 paзiв в ти)кдеHЬ i знaння свoгo тepelly.
Coнinopнi нocuлКu
a) .Цвa мiцнi дpюнки' дoв)киHи - 2 м 20 см' нa кoтpиx пpи6итe
пoлoтHo' змiцнeнe пiд спoдoм пoясaшtи. .Qpюнки ЛyЧaтЬся двoмa
залiзними пoпepeчкai4и, якi склaдaютЬся' дoвгими на 60 см.
Hoсилки стoятЬ нa нix<кaх, мoжливo тaкиx скЛaдaних, висoкиx
нa 15 см.
6) Hoсилки пoвиннi 6yти вeсь чaс гoтoвими дo в)киткy, в пoвнiй
спpaвнoстi. .Qpюнки цiлi i нe пoтpiскaнi, пoлoтнo сyxe i нистe,
всi мeталeвi чaстиHи нe пopжaвiлi, нaмaзaнi i дo6pe pyxoмi.
Coнimopнo сU'lкo (mop6o)
[a)] 3po6лeнa з пoдвiйнoгo пoлoтнa, зЛaд)кeнa тaк' щo мoжнa нoсити
iT нa спинi a6o пepeвiшeнy кpiзь,плeчe. Ha пoкpивцi сaн[iтаpнoiJ
сyмки нaшити нepвoний xpeст.
6) Bсi винислeнi npeдмeти MaютЬ лeя(ати зaв)кди в пoвнoмy пopядкy,
кoжlia y вiдпoвiднiй пepедiлцi i oпaкyвaнню.
в} Кpiм вичисЛeниx мaтepiялiв i лiкiв, нe вiльнo нiчoгo в сyмцi нoсити.

г) Poзxiд мaтepiялiв
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i

лiкiв iз сyмки дoзвoлeнi тiльки y випaдкax

дiйснoi пoтpe6и, пpичoмy зa кo)кHиi4 paзoм зaписyсться poзхiд i пoдaсться

зaпoтpe6yвaння Ha дoпoвнеHня iнвeнтapя сyМки.
lн\eнmop coнimopнoi' cцtilKu
.l.
iндивiдyaльнi пaкeти - 20 штyк (а6o стepильнa гaзa й xip[ypгiннi]
нoжицi)

2, диryт. Есмapxa, a6o зaкpyткa
3. вaтa
4. йoдинa, а6o спipi, йoдaлькoгoль
5. piвaнoль (poзпyнeний.)
6. амoняк

кaплi
8. пipaмiдoн
9. кaплi iнoземцoвa
7. вaлepiaнoвi

тpикyтнi xyстки дo

20'0
30,0

20

шт.

20,0x30,0

10. шини мoкливo-дpoтянi
11.

50,0
100,0
100,0

пepeв'язoк

3

шт.

V. Paйoнoвий сaнiтapний пyнкт
a) B кoжнoмy pайoнi opгaнiзyeться pайoнoвий сaнiтapний пyнкт.
6).Цo цьoгo пyнктy спpямoвyютЬ лaнкoвi мiсцeвиx сaнiтapниx пyнктiв
paнeнoгo' ни пoтepпiлoгo в)кe пiсля пepшoТ дoпoмoги.
в) B тiй цiлi слiд пiдгoтoвити oкpеMy xary' сyxy' яснy, Nlo)Kливo з
пiдлoгoю.

г) Cлyж6y в сaнiт[apтoмУJ пyнктy пpипopyча€ться

oднiй дo6pe
вишкoлeнiй сaнiтapцi.
r) Ha iнвeнтap pайoнoвoгo сaнiтаpнoгo пyнкry скЛaдa€тЬся:

-

1. лiжкo
lvlo)кЛивo зaлiзнe
2. 2 пpoстиpaлa,

3. 1 пepaткa'
4.1кoцвпpoстиpaлi,
5. 3 пpoстиpaЛЬця'
6. 1 пoдyшкa'

l.2

з дo6pим сiнникoм,

.

пapi 6iлля,

8. aптeнкa,
9. 50 шт. 6aньки,
10. мiшoчoк нa лiд,
11. тapмoфop (мoжe 6yти фльфляшa),
12. гaгep,
13. нoсилки,
14. сплювauкa,
15. лямпa,
16. мидниця, lvlилo' pyшHик, з6aнoк Ha вoдy' шкЛянкa'
.l7.
xалaт лiкаpський i xyстка }|а гoлoвy.
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fl

|нвeнтap aптeчки paйoнoвoгo сaнiтapнoгo пyHктy:
100,0
1. йoдинa
,l0
piвaнoль
паст[ильoк]
2.
5,0
3. калi. гiпepмaнгaн

4. йoдoфopи
5. пaстильки Ha квaсHy вoдy
6. мaсть 6opoвa

l. ''
8. ''

5,0

100 шт.
50,0
50,0
20,0
20,0

пpoципiтатoвa

дxтioЛьoва.
9. мaсть циHкoва
10. aспipинa пo 0,5
11. xiнинa пo 0,25

50,0

50,0

12. амoняк

10,0

13 вaлepiянoвi кaплi

50,0

14. кaмфpa iнiлeкцiТ
15. кoфeiнa
16. кapдiязoль

20
20
20

17. гipкa сiль

50,0

40
20

18. пipaмiдoн
19. пopoшки нa 6iль гoлoви

шт.
шт.
100,0

20. pицинoвий oлiЙoк
21.

шт.
шт.
шт.

сoда oчищeнa

10,0

22.тaнaль6iнa

20 шт.'

23. кaплi iнoзeнцoвa

30,0
30,0

24,6eлядoння
25. квaс 6opний
26. пiцeткa (шпpицкa дo oкa)
2l.мacть нa кopoсry
28. пepев'яски: шиpoкi, сepeднi i вyськi пo
29. стepильнa гaзa пo 0,5 см пo

20 шт.
10 шт.

10 шт.
100,0

30. вaта
31.

10,0

лiгнiнa

500,0

5

32. пpoтитpaвHeвa. сиpoвaткa
33. xipypгiннi нoжицi

шт.

34. пiнцeтa
35.

тepмoмeтp

36. цepвlehка
37. шини
38. стpикaвкa

e) Aптeнкa
yпoPяткo8aHa.
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дo o6кладiв

_ 50

см

пoвиHна зHaхoдитися

в

oкpeмiй шaфцi

з

пoЛичкaМи

с) 3a цiлiсть i стaн iнвeнтаpя щй[oнoвoгol сaнiт{apнoгoJ пyнкry вiдпoвiдaс
сaнiтapкa, пpидiлeнa дo сaнiтapнoгo пyHктy.
ж) Лiки 3 aптeчки видaстЬся тiльки y випадкax дiйснoТ пoтpe6и
пpичoмy 3a кo)кним paзoм зaписyстЬся poзxiд i зaпoтpe6oвaння пoдaстЬся
нa дoпoвнeння iнвeнтapя aптeчки.

Vl. Пoвiтoвий пoлeвий

3

шпит€lлЬ

paй[oнoвoгo],сан[iтаpнoгo] пyHкry спpямoвyrтbся в paзi пoтpe6и
пoвiт[oвoгo]
шпитaля.
дo
a) Пoвiтoвий шпитilлЬ дie дo пeвнoТ мipи як сaмoстiйнa oдиHиця.
6) Пoвiтoвий шпит;rЛЬ [4a€ xаpaктep шпитЕlля пoЛeвoгo' тoмy iнвeнтap
пoвинeн 6yти pyхoмий тaк, щo6 мoжнa 6yлo йoгo poзвинytи i звинyти
1.

пpoтягoм кiлькox гoдин.
.t
в) B склад шпитaлЬнoгo пepсoHilлy вxoдятb: лiкap, якиЙ e piвнoнaснo
кepiвникoм lllпит;tля' [8I сeстep дo6pe вишкoлeниx' 3 кoтPиx oднa o6iймaс

стaнoвищe нaчaльнoТ сeстpи. Haчaльнa сeстpa вiдпoвiдaс за iнвeнтap пoлeвoгo
шпит;lЛя тa 6eзпoсepeдньo пiдлягae пpoвiдникoвi шпитaля. 0днy з сестep

назнaЧyrтЬся'

як

сeстpy-пpиймaнкy.,!,o o6oв'яскiв сeстpи пpиймaюнoТ

нaЛeжитЬ стe}<ити зa стaнoм чистoти тiлa, oдягy пaцieнтa, якoгo пpиймaс
шпитilлЬ eвe}|тyалЬнo пepeвeсти в нЬoгo в тoмy нaпpямi вiдпoвiднi з.lxoди.

г) B склад пoлевoгo шпит.Ця вxoдитЬ:
1. 40 лiжoк (мoжливo зaлiзниx),
2. 40 мaтepaцiв (пo тpи нa oднo лiжкo
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

пiдпipки пiд гoлoвy),

40 кoцiв в пpoстиpirлаx'
40 пoдyшoк,
10 цepатoк,
20 мaлпх пpoстиpaлiв,

80 шт. 6iлля,

15 xalrатiв лiкaрькиx

10.40 сплювaчoк,
11.

i

120 пpoстиpaлiв,

i8

.reпкiв,

5 6асeйнiв,

12. аптeкa'
13. iнстpyмeнтap лiкapський (xipypгiuний),
14. 5 тepмoфopiв,

15. 5 мiшeчкiв нa лiд,
16. гaгep,
17. 10 6aньoк,

18.1 вaннa,
19. oпepaцийнtlЙ стiл,

20.1 нaсидiвкa,

|1т

21. 10 мидниць' 10 з6aнкiв,
22. 30 pyшникiв,
23, 20 вiдep,
24. 6 пap нoсилoк'
25. дeзинфктop.

r) lнстpyмeнти пoвiтoвoгo

1.
2.
3.
4.
5.
6.

tllпит;rля:

1 стepилiзатop нiкльosaниЙ 42х48 с},t 3 pyЧкaми,
1 стepилiзатop нiкльoваниЙ 22xt372 cм,
1 стеpилiзaтop дo гoлoв. гipypгi,.tниx,
.l
лям[п]ка 3-пoлyмiнeва' лai4пa спipтoвa,
пoдyшкa жiмeль6yтa. 27x16 см,
1 кopиtднгa пpoста'
кpива'
2 жoxepи з пoдвi[й]ним зaмкoм калiнiв,
10.* 1 мадлo. Maтвiевa,
11. 1 нoжицi прстi'
12. 1 oтвиpaн yст Poзepa Koпiцa,
13. 1 кaтeтep мeтaлeвий,
14, 5 кaтeтеpoм гyмoвиx'
15. 4 пiнцeти xipypгiннi,

l. 1 ,
8.

16.

17.

peфлeктop чoлoвий з фi6poю,
зеPкaлЬцe гopлянe числo 1,

'5,

18.
19.

20,
21.
22.
23.
24.
25.

pyЧкa дo зepкaльцiв,
1 стpикaвкa Шiмeль6yтa 150,

2 кoxepи 18 см дoвгi,
1 aпapaт дo мipeння тискy кpoви'
1 мaска дo Hаpкoзи'
2 стpикaвки пo 10 см,
пo 20 см,

2 ''
26,2 ,
2l ,2
"

*
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пo 5см,
пo 2cм,

28. 1 клiщi в,язивa кoлiнa,
29. 1 кoмплeт для iнфyзii,
30. 1 кoмплeт взopникiв yшHиx'
31. 1 взopник пaсoвий,
32. 1 фapтyx гyмoвий,
33. 1 нepкiвкa oмeльнoвaнa.,
34, 5 шт. скaльпeлiв,
35. 1 стoлик з пpo6ipкaми,
з6. гipypгiннi гoлки,
Toк

ц

meкcmi'

37. гoлки дo стpикавoк'
38. дeнатypaт.
lнBeнmop onmeКu noлeaoeo utnumoля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

йoдинa
йoдaлькoгoль
piвaнoль

1000,0

кaплi гiнep.мaнгaн
сy6лiмaт
oкиснeнa вoдa

30/9

6opний квaс

лiзoль
кap6oль
10. йoдoфopм
11. пастилЬки нa кваснy вoдy
12. мaсть 6opoвa

13. мась пpипепiтaтoва
14. мaсь ixтioльoвa
15. мaсь цинкoвa
16. aспipинa пo 0,5
17. xiнiнa пo 0,25

18. мoняк
19. вaлepiяна
20.
21.
22.
23.

2l,

1000,0

500,0
20,0

200 шт.
500,0
500,0
50,0
50,0

200 шт.
200 шт.
100,0

200,0

пipaмiдoн

500 шт.

пopoшки на 6iль гoлoви

100 шт.

Pицинoвий oлiйoк

500,0
200,0

piдкa сiль
24. coдa oЧищeнa
25. вyгoль
26. тaнaльгiнa

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

500,0
100 пaст[ильoк]
20,0
50 паст[ильoк]
500,0
50,0

кaплi |нoзенцoвa
6eлядoна

oпiсвa нaлявкa

кoфiнa (iнiскцii)
кaмфopa
каpдieзoль
мopфiна
кapaспiнa

льo6eлiнa

aфнтoзiль
сpeйтацiт а6o аптiстpeйтинa
6poмypaль
льoмiналь

100,0

100 паст[ильoк]
100 пaст[ильoк]
100,0
100,0
100,0
100 шт.

100
100
100

t'

"
t'

50"
50n

100
100
50
50

"

''
tl
t'
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глiцepинa
кopoстy
42. мaсь нa вiдмopoжeнн[я]
40.

100

41. мaсь на

20 шт.
100,0

43. кeтгyт (piзнoT гpy6oсти)

44. шoвк дo шиття
45. клямepки
46. стep дo

нapкoзи
хoлopeтиль
48. кoвoкoiнa.
49. '' iнieкцii (скiльки
50. гaзи

1000,0
50 шт.

47.

51. гaзи стepильнoi пo 0,5
52. вaтa якнaй6iльшe

53.

лiгнiни

мox(нa дiстaти)

м

5м
50 пaчoк

n

54.6андaжiв "зпoлoтHa
55. ,' piзнoТ шиPиHи

56. гiпсoвi 6aндaжi якнaй6iльшe
57. кpoxмaльнi 6aндaжi

58. шини
59. цepaтки дo o6кладiв
60. 5 тepмoмeтpiв

61. пpoтитpaвнeвиx iекцiТ
50 шт.
д) Aптeкa пoвиHнa 6ри вeсь нaс дo6pe пepexoвaнa' пoпaкoвaнa

пaчкax

i

в

зa6eспечeнa пеpeA вoгкiстю.

Vl|. 3а цiлy po6oтy i opгaнiзацiю сaнiт[apних] слyж6 вiдпoвiдaють
oкpyжнi пpoвiдники тa фaxoвo начaльнi[й] лiкap oкpyжнoгo oсepeдкa.
ДАPo' ф, P-30, on .2, сnp.| 6, opк. |3$|38,

Koniя'

Doсu},lENтs AND мAтЕRIALS oF тHЕ UPA
sUPRЕ]i!Е сo]v|l'{AND (UPA.NORтH) AND !тs DIvlsloNs
Тhe seсond сhapter of doсuments аnd materia|s of the UPA (UPA-Noпh) Supreme
Command presents doсuments and mаteriа|s of the UPA units. The first group of
doсuments in the сhаpter are materiaIs of the po|itiсal seсtion issued from June 10 to
Oсtober 1943 (doсuments no. 30-38). They сan provisiona|ly be divided into the fo!|owing
сategories: instruсtions regarding асtivities of politiсa| and soсiаl offiсers; instruсtions
regarding po|itiсal and propagandа асtivity iп UPA uпits; instruсtions regarding thе
organization of propagandа work among OUN mеmbеrs аnd the popu|ation.
Тhe first provisional сategory inс|udes instruсtions: no. 1, dated June 10, 1943
(doсument no. 30), about the aсtivity aпd reporting of propаgandists.po|itiса| offiсers;
пo. 2, dated 1943, regarding work orgаnization, tаsks and rights of soсia| offiсers

120

(doсument no. 31); no. 3, dated 1943 (doсument no. 32), about reportiпg by soсia|
offiсers.
Тhe seсond provisionа| саtegory inс|udes: aп instruсtion, dаted Sеptember 1943
(doсument no. 33), аbout the organization and work of the UPA Ukrаinian Press Serviсe;
an instruсtion, dated Oсtober 18, 1943 (doсument no. 34), by the politiсa| division сhief,
oHаlynа'',
about politiса| eduсation for members; a progrаm for сonduсting eduсationa|
talks, reports and leсtures in the UPA, dаted Oсtober 1943 (doсumeпt no. 36); an
iпstruсtion, dаted 1943 (doсument no. 37), |isting the tasks for soсial-jmorаl аnd state.

oriеnted po|itiсa| eduсаtion.

The third provisiona| сategory inс|udes: а direсtivе by politiсa| divisioп сhief
regarding distribution аnd rеаding of |iterature (doсumеnt no. 35); quide|ines

..Hа|yna''

for propaganda work аmong the popu|аtion, dated

.1943

(doсument no. 38).
Doсument no. 39 is ап instruсtion, dаted Deсember 2'1943, from the сentre for
other nаtionalities about thе orgaпizatioп' use and provision of iпformаtion аbout
nationаl units in the UPA аnd the Germаn army. Тhe instruсtion requires a temporary
suspension of formation of units of othеr nаtiona|itiеs and of aсtive military assignments
for those a|ready in existenсe.
Thе group of Sесurity Serviсе (SB) doсuments and materia|s inс|udеs: a Sесurity
Sеrviсe notiсe, dated September 25,194з (doсument no.40), about a sentеnсе passеd
by the UPA revo|utionary tribuna|; an instruсtion to UPA, rеаr line and Seсurity Serviсe
|eaders, dated Jаnuary 15, 1944 (doсument no. 41)' аbout guаranteeiпg the seсurity of

UPA and reаr

|ine aсtivities'

Тhe doсuments and mаterials пumbered 42-48 were issued by the UPA аnd reаr
Iinе eсonomiс mаnagemeпt division bеtweеn Mаy аnd Deсember 1, 1943. The first two
.|5,
instruсtions, dated Маy 1943 (doсument no. 42) aпd JuIy
1943 (doсument no' 43),

dea| with the organization of the eсonomiс manаgement аpparatus and provide
standards for the performanсe of duties by supp|y offiсers. Doсument no. 44 is a p|aп,
dated September 1943, for the organizatioп of management and aссounting сourses
by the UPA есonomiс management seсtions. Doсumеnt no. 45, dated Novеmber 20,
oZubаtyi''
1943, сoпsists of regulations by UPA eсonomiс maпagement seсtion head
for military region (V0) rеar line workers regаrding сo-operatioп with the womeп's Red
Cross organizаtioп. The neхt instruсtioп by UPA eсoпomiс manаgement seсtion head
,Zubаtyi'',
to V0 002 eсonomiс managemеnt ofliсers аbout bread bаking, was issued
.|943

(doсument no. 46). Doсumеnt no. 47 is аn instruсtion f rom
in November-Deсembеr
|аte 1943 informiпg about methods of grain storage аnd meat сonservation. The |ast
instruсtion, dаted Dесеmber 1, 1943 (doсumeпt no. 48), speсifies the performanсe of
аn inventory of UPA property on Deсember .l, .|943 аnd the estab|ishment for this
purpose of inventory сommissioпs.
Тhe сhаpter of UPA (UPA-Noпh) Supreme Commаnd doсuments aпd mаteria|s

ends with mаteriаls issued by the Ukrainian Red Cross: the Ukrainiаn Rеd Cross
regu|ations, dated November 10, 1943 (doсument no. 49)' whiсh set out the aсtivities
mediсa|, supp|y, phаrmaсy and сharitаble units; and an instruсtion dаted 1943
(doсument пo. 50) аbout the organization of UPA and reаr |inе heаlth serviсes.

of the
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HAкAзи кot.,lAHдyвAHHя t.Т гPyпи yпA
|5 uep6ня

-

6 Bepeсня |943 p.
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lb7

HAкA3 кo],{AндиPAм вiддiлlв B oPгAнlздцiЙниx'
iноopмдцiЙниx тд звiтниx спPABAx
|5 чep6ня |943 p.

УПA l.a гpyпa

Пoстiй: дня, 15.Vl.1943 p.

HAкAз

ч.7

1. .[ня 26 тщвня згиHyв гeрйськoю смepтю poзвiдник iгop, викoнyorи
6oeвe завдaння.
2. 3 сьoгoднiшним днeм пpи3нaЧyю слiдyюниx чеpгoвиx кoMaндиplв:
.|6
неpвня _ Bepxoвинецo, lz. пЬ'.pиц'' 18. [игaн, 19. Бopистeн, 20. Ipxa,
21. Kop6aн, 22, Гopинь з цим сaмиNl пoPяAкo}4 змiннoсти в дaльнiйшoмy.
3. .[o oкpeмих вiддiлiв пpизHaчyю слiдyюниx iнстpyктopiв: Гpa6eнкo,
Cпapтaк, Гpoмeнкo - вiддiл "Boвкiвn, Mopoзeнкo - вiддiл кoм[андиPa]
_ вiддiл ..oсa".
[игaнa, Кapмeлюк i Климeнкo
Biдпoвiдaльними чи}lю: a. пPoтилeтyнськoi oxoPoни - Cпapтaк, кyxня - Гpа6eнкo, тa6op - Гpoмeнкo.
4. Зo6oв'язyю кoмаHдиpiв вiддiлiв пoдaвати мeнi oсo6истo писeмний
звiт пpo стaн вiддiлy, щoдeHнo дo гoд. 7.oi.
5. .Цo дня 20 ц. м. пoдaти списки пpo кiлькiсть стaн з6poТ, нa6oiв i
гpaнaт тиx вiддiлiв, кoтpi дoтeпep цЬoгo нe зpo6или.
6. Пpo всякi змiни y вiддiлаx, як paненi, yпaвшi, xвopi, дeзepтиpи
накaзyю пoдaвaти писeмнi звiдoмлeння, 6eзпoсepeдньo пiсля випадкy.
7. 3a6opoняю впpoвaд)кyвaти нa6oi Ao цiвки в кpiсах сoвiтськoгo
типy.

8. 3a6opoняlo пити нe пePeвapeнy вoдy i мoлoка тa спaти нa гoлlи
зeмлi. B кyxнi мyсить 6yти стaлo зaпaс пepевapeнoi вoди.
125
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Кoмaндиpи вiддiлiв пepeвeдyтЬ пepeвipкy 6iлля, взуття вepxньoгo
oдягy, вpaxoвyючи нa кo)кHoгo стpiльця двi змiни 6илизнуt, Пpo кiлькiсний
6paк 6tлля, взyття i вepxнЬoгo oдягy зЛo}<aтЬ писемнe звiдoмлeння дo
дня 17 ц. м. 12-гoд. в пoлyдHe. Koмaндиpи вiддiлiв мaЮтЬ зopгaнiзyвaти
пoтpi6нi мiшки нa 6pyд*y 6iлизнy.
9. .Цня 13 ц. м. чaстиHa вiддiлy кoмlaндиpa] Шавyли зpo6ила зaсiдкy
нa нiмцiв
в кiлькoстi 60 чoлoвiк.
.3нищенo
автo i в6итo 7 чoлiвiк та 5 pанeнo. B 6oю згинyв кoмaHдиP
iнстpyктop Maнжypa, кoтpий 6opoвся в пepшиx pядax, вкaзyюни iншим

дopoгy.

3гинyв як Гepoй.ПoвстaHецЬ, кpaщий o6opoнeць Батькiвщини.
Haкaз пiдписaв
oтpимyють кoм[aндиpи} Кop6aн, Бopистeн, (игaн,
Pyдящий, Шaвyлa, Яpeмa, Кpyк,
Кoмap, Бeскiд, Пoтaп, Енeй.

/-/

Maкapeнкo

Кoмaндиp гpyпи

Пpиняли Haкaз дo вiдoмa:

Шaвyлa*
Il,цАBo' ф. 3833' on. l, сnp. 63, opк. 5. Кoniя,

Ne 52
HAкA3 кo},lAHдиPAм BiддiлiB з нAгoди
дHя пPoгoлoшЕHHя yкPAiнсЬкoi дEP)кABи
тA B oPгAнiзAцiЙнo.iнoopмдцiЙниx спPABAX

lh8

30 vep6ня |943 p,

Укp[aiнськa] Пoвстlaнval Apмiя

l-a

гpyпa

Пoстiй, дня 30.Vl.1943 p.

нAKA3ч.8

30 нepвня зaлиulитЬся в нaшiй iстopiТ днei/t' в якoмy yкpaТнський
нapiд yстaми opгaнiзaцii Укpaiнських Haцioнaлiстiв Caмoстiйникiв
.flepжaвникiв висЛoвив свolo нeзлoмHy вoЛю i нeпepeмoжнe 6ажання жити
сaмoстiЙним )t(иттям нa свoiй зeмлi.
Cвiт пoнyв кpицeвe слoвo i дoвiдaвся, щo yкpaiнський наpiд iснyс
всiмa силaми 6eщться твopити Caмoстiйнy ,Qеpжавy.
*
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HoОлuc ц пumцлi.

i

i

Boлi i мopaлЬHиx сиЛ нe 6paкyвaлo. Бpaкyвaлo лишe мiлiтapнoi сили

згoди сepeд пpoвiднoi вepстви yкpaТнськoгo нapoдy. l.[o вopoг скopo

здyшив вiдкpитий сaмoстiйницький pyx, тpе6a зaвдянyвaти чaстиHi пpoвiднoi
вepстви' якa щe paз стaЛa Ha шЛяx HeсЛaви i гaнь6и, вiддaюни нaйкpaщиx
Ha зHищeння oкyпaHтal4. Чин Тx iстopiя пpoкЛяHe.
.Q,pyгa нaстинa пpoдoв}(иЛa 6opoть6y зa сaмoстiйнy дep)кaвy' змiнюючи
тiльки мeтoди i зaсo6и. У вислiдi циx змiн пoBстaЛа УкpaТнськa Пoвстaнчa
Apмiя, якa пoстaвилa в ,oсHoвy клин: ..3дo6yти a6o вдoмa нe 6yти''.
Bи, кoмaндиpи i стpiльцi' явЛя€тeсЬ тиMи пеpeдoвикаМи УПA - тими,
щo пеpшi зpiклись oсo6истиx вигoд' ти]vtи, щo пepшi пoстaнoвиЛи B
пoтpe6i пpoЛити кpoв свolo для вeликoi цiлi' Toмy Baм сyдилoся зaписaти

нoвi стopiнки yкpaiнськoi iстopii зoлoтиt.4и 6yквaми'
Bopoг нeминyЧe пaдe. Пepeд Bами тepнистий i дoвгий шляx, aлe Baм

cуА|lлocя нaсoлoдy пo6iди" вiднyти.
Bipa в пo6iдy, вipa в слyшнiсть свoсi 6opoть6и неxaй Baс кpiпить тa
дoдaс N4opаЛьниx i фiзинниx сил' 6opoть6y дoвeсти дo кiнця.
З вipoю y BeЛиЧиHy пePeмoгу йдeмo, щo6 знищити вopoгiв Beликoгo

Укpaiнськoгo Hapoдy.

Bпepeд! .!.o пepeмoги, геpoйствa i слaви!
2, \ня 10 нepвня згинyв гepoйськoю сМepтн] кoмaндиp-iнстpyктop дp.
Пyгaн. .Qpyг Пyгaн 6yв зaвЖди взopoм для всix пoвстaнцiв i в нaйтяжчий
Чaс викoнaв свiй o6oв'яз0к
згиHyвl.llи' як Гepoй-Пoвстaнeць.
3. B 6oю з 6iльшoвикaМи згиHyЛи oстaннЬo кoм[андиp}iнстp[yктopl

_

Coкiл

з

вiддiлy Яpeми та

в

iншиx 6oяx дp. flжeджaлiй' Чopнo6aй

сaн[iтapка] Кaтя.
Bсi знaнi i незнaнi дpyзi пoлягли зi з6poсю в pyкaх' стoяЧи на стopoжi

в 6opoть6i зa нeзaЛe)кнiсть Haцii.

i

-

4. 3a зpaзкoвy вoяцЬкy пoведiнкy виpiжнюю стpiльцiв: Ткaнa, Тapaсeнкa
..Boвкiв,'.
Cвятoслaвинa з вiддiлy
5. 3 нaгoди сьoгoднiшньoгo дHя звiльняю з кapнoгo вiддiлy стpiльцiв:
Coкoлa, Heвдaннoгo, Щyкy i Бистpoгo, якi пеpexoдять дo iнших вiддiлiв.

i

/-/

Пiдписaв
У|aкapeнкo
Кoм[aндиp] 1-oi гpyпи УПA

,Qiстають: Бopистeн, Бeскiд, Пoтaп, Kop6aн,
Pyдящий, Eнeй, Шaвyла,

Кoмap,

l-[игaн

Шaвyла*

цtАBo, ф,

3833' on, |, cnp. 63, opк, 6. Koniя.

* НoОnuc
ц

muпулi,
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Ns 53
HAкAз кol.{AHдиPlм вiддiлiв
в opгднiздцiЙнo.iнooпмlцiЙниx спPAвAx
29 лunня |943 p.

I'le 9

УПA l-a гpyпa
Пoстiй, дня 29.V|l'43

p.

HAKAз

ч.9

s1

Hа чaс вiдсyтнoсти кoMаHдиPa fly6oвoгo пepe6иpaю

гpyпoю.

кoN4aндyвaнHя

$2

Biддiли yпA 1.i гpyпи в дняx 17, 18 i 19 ЛипHя пpoвoдили oпepaцii
pайoнax пoлЬсЬкиx кoлoнiй: Гyтa-Cтeпaнь, Ceлиськo, Bиpкa, Bиpo6ки.

в

3aвдання. 3нищити yз6рсннi пoльськi 6aнди, якi 6ули стaЛoю зaгpoзoю
для мiсцeвoгo yкpaТнськoгo нaсeЛeння тa пepeвoдили Ha ньoмy мopди i

pa6yнки. Cили вopoга склaд.rлися з 6iльшe 400 yз6poeниx ляxiв тa вiддiлy

чepвoHиx.

Згiднo плaнy oпepaцii нaстyп нa дaнi селa пpoвoдився з тpЬox пyнктiв:
пiвдня, сxoдy i пiвнiчнoгo сxoдy' двoмa yдapHиtt,lи гpyпaми.
нa Ceлиськo,
Haсryп пepшoi гpyпи 6yв спpямoвaний нa Гyry i дpyгoi
Bиpкy i Bиpo6ки. Bнaслiдoк пеpeвeдеHиx дiй викoнaнo цiлкoвитo пoлoжeнi
зaвдaнHя нa oкpемi вiддiли.

_

Piвнoчaснo звeдeнo двa

6oi з нiмцями, y вислiдi чoгo за6итo

16

нiмцiв, peштa poз6iглaсь. 3дo6yтo 2 тяжкi кyлeмeти, 2 лeгкt кyлeмeти, 4
Mп, 3 кopoткi пiстoлi, 11 кpiсiв, 28 гpaнaт тa пoнад 2400 шт. амyнiцiТ,
спaЛeHo двa aвтa.

B

6oяx

з

$3

пoлЬсЬкими oз6poеними 6aндaми пoлягЛи: кoм[aндиpи]
iнстp[yктopи) Cпapтaк, Галайдa, Жypaвeль, .{oв6yш. Cтpiльцi Лiс, oдop,
Beселий' Люшня, Петpик, Meдвiдь, Чopнoтa, Koлoс, Шyляк, 3aпopoжeць.

(i

дpyзi свo€Ю кpoв'ю зaписaли нoвi стopiнки yкpaiнськoi iстopii, a

пoстaтi

ix

стaли дopoгoвкaзoм всiм yкpаiнським 6oсвикaм.

04
3a пpимipнe пepевeдeння 6oю з нiмщми вiдзнaнyю кoм[aндиpa]
кoтpий пoлoжeнi Ha нЬoгo зaвдaння викoнaв взipцeвo.

0s

''

l-[игaна,

Кapoю смеpти пoкаpaнo: Чy6iя Гpиця _ Чy6iя за дизepцiю. Moxa '' [3a дизepцiюl. Cтpiльщ Мoха yлaскавлeнo вiд пoкapaння смepтю

зaмiнoo Ha пpизнaЧeння дo каpнoгo вiддiлy.
128

!6

3a нeсoлiднe

Бepeзy

i

BикoHaHHя нaкaзy пpизнaчyю
Чyпpинy нa пpoтяг двox мiсяцiв.

дo каpнoгo вiддiлy:

$7
i

Hакaзyю з днeм 21 липня закiнчити вишкiл вiддiлy
виxoвникiв пpидiлюю згiднo листи пPизнaчeнЬ'

..Boвкiв''.

стp.

iнстpyктopiв

08

Hакaзyю: a) зaкiннити opгaнiзaцiю нoвoгo вишкiльнoгo вiддiлy нa
дeнь 1 сepпня ц. p.
[...I зopгaнiзyвaти вишкiл сaнiтapiв
[...l зopганiзyвaти вишкiл пioнepiв.

se

Biддiли зaпpoвaдятb в се6e слiдyюни книги: a) пepсoкrлЬнa кHигa
людeй (тiльки пo псeвдax), 6) книгa yз6poсння (нислa), в) книгa вiйськoвoгo
виpядy' г) книгa каp.

s10

Bсi пoдвiйнi мaпи i тi, щo нe вiднoсятЬся дo дaнHoгo тepенy' здати дo
кaнцeляpiТ гpyпи.

s

1r

Кoжний сaмoстiйний вiддiл мaс зaвeсти в сe6e вapтiвнини книги.
Пoнтa

дo всix

гpyпи.

i зi

$t2
всix вiддiлiв пepexoдитЬ тiльки нepeз кaнцeляpiю

s13

Пpигaдyeться кoмaндиpaм oкpeмиx вiддiлiв, щo всi звiти нaлeжить
n1уIс|,|лaти тoЧHo

дo 5-гo кoжнoгo мiсяця.

014

Пpигадyeться щo всi здo6yтi piнi тaк гoспoдaPчoгo, як
xapaктepy' нaлeх(итЬ пepeдaвaти дo цeнтpy гpyпи.

i

вiйськoвoгo

s15

Пpигaдyю' щo вiддiли нe мaютЬ пpaвa мo6iлiзyвaти тa пpиймaти
людeй, a oxoтникiв тa вiйськoвиx спeцiaлiстiв e зo6oв'язaннi пepeсилати
дo цеHтpy гpyпи, всi звiдoмлeння тa пePeсиЛки пePeвoдити свoiми пiслaнцями.

s16
кoрi пpиxoдть дo вiддiлiв
3гoлoситись y канцeляpii.
Cтpiльцi,

тa тi, щo звiльняються, e зo6oв'язaнi
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017
Bсi вiддiли дo дня 5 сepпня

ма|oтЬ пoдaти списки: a) гoспoдapнoгo
виpядy вoзiв i кoнeй, 6) o6мyндypyвaнняl взyття' тa вiйськoвoгo виpядy.
(Пiд yвaгy 6epeться тiльки вiйськoвi piнi: плащi, мyндypи' кoци' взyття'
хлi6aки, Haплечники i iнш.).

$t8

Гoспoдapнi чaстини вiддiлiв

e

зo6oв'язaнi здaвaти

пyнктiв: а) тoплeний лiЙ, 6| нищeнi сyxи кiшки.

дo

Haкaз пiдписaв

гoспoдapчиx

/-/

Cлaвщa
Кoм[aндиp] гPyпи

oдep[жанo] 5.v|l|.43*
l|/lАBo' ф. 3038' on. l' cnp, 40, opк'

18-19' Koniя'

Ng 54

iнстpyкцiя B спPAвi звiтнoстi
пPo пEPсoHAлЬHиЙ
стAн Biддiлiв
УПA 1-а гpyпа
Пoстiй,дня 6.Vl||.43

p.

6 cepnня |943 p.

lн стPy кцiЯ

B cnpoai nepcoнoльl]uI 1oнuх
mo змiнu ц ai1Оiлi

Пеpeсилaсмo Baм списoк кoмaндиpiв-iнстpyктopiв тa стpiльцiв Bашoгo
с y кaнцeляpiТ l.oi гpyпи УПA зapеeстpoвaнl py6pикyвзipeць, 3а якolо сnисyвaтиMeтe нeзapе€стpoвaниx.

i

Biддiлy, якi

Haлeжить:

1. 3a пoдaним взipцeм зi6paти всi дaнi пpo кoмандиpiв-iнстpyктopiв
тa стpiльцiв Baшoгo вiддiлy, якиx Heмa пoдaHиx y заЛ}^{eнoмy спискy.
2. Якщo y зaЛyЧeнoмy спискy е тaкi людe, якиx вжe Heмa в Baшoмy
вiддiлi - пoдaти' кyди вoHи вiдiйшли, a6o дe знaxoдятbся.
3. Koжнopaзoвy вiдпyсткy ни звiльнeHня дoдolt4y' a6o дo сaнiтapнoгo
вiддiлy y випaдкy xвopo6и' ни пepexiд дo iншoгo вiддiлy, дизepтиpствo'
* Нodnuс mumцлi'
ц
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ПiОnuс нepoз6ipлu6uЙ,

_

пopaнeння' смepтЬ' нoвoпpи6yлиx i пpo iншi змiни y вiддiлi
нeгaйнo
згoЛoшyвaти y канцeляpii гpyпи.
4. Пoдaти пepсoнaлЬний списoк вiддiлy з пiдвiддiлами.
5. Cписки випoв|{Ювaти poз6opнивo тa тoчHo пoдaвaти всi дaнi пpo

людeй.

6. Пpaвдивe iм'я й пpизвiщe тa aдpeсy, шифpyвaти зa пoдaним шифpoм
(шифp, 3a яким вiдшифpoвyсмo клиuкy).
7. Bикoнати дo
i пepeслaти дo кaнцeляpiТ гpyпи.

дI.|я

3a кoмlандиpal l-oi гpyпи
/Cлaвутa/
ll/lАBo' ф. 3838, on, |, сnp, 40, opк. 20'

opuaiнoл.

Ne 55

нAкA3
..БyлЬБи''
BiддiлAPl кoмAHдиPA
пPo пiдпoPядкyвAHHя гк yпA
6 Bepecня 1943 p.

yпA

..3aгpaвa''

Koмoнdupoм
ai1diлia Бцльбu

B iмeнi

УкpaТнськoi Пoвстaнчoi Apмii нaкaзyю:

_

пepeйти зi з6poсю y вiддiли УПA. Пo цiм
теpмiнi yвaкaтимy вiддiли Бyль6и зa вopoжi тa 6yдy змyшeний силo|o
пiдпopядкyвaти нaкaзaм ГoлoвнoТ Кoмaнди УПA.
мiсцeвiсть Xмeлiвкa
3гoлoшyватись
вiддiл Heryсa.
.Цo дня 8.9.1943 roд. 12

_

6.9.1943, гoд'

_

8

/Cлaьутa Макapeнкo./

Екcnoзuцiя кpoсзнo0юeo лtцэeю Piaнeнcькoi o6лoсni, opueiнoл*. Pукonuс'

* Нo Оoкцмeнmi с Bid6umoк

пop. Cлaвда

neчonl<U:

УПA Гpyпa ..3aгpaвa''. Щeф вiйськoвoгo

штa6y
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Ng 56
HAкA3 PЕФЕPЕHтA гoспoдAPчoгo в!ддiлy
t.T гPyпи yпA
2 тpaвня 1943

lte 2

Ns 56
}|AкAз y спPABAX iнввнтдpи3AцiТ тA 3вiтнoстl
2 mpoaня

УПA l.а гpyпa. Гoспoдapний
.[ня 2.V.43

ч.2

p.

p.

вiддiл

HAкA3

|943 p.

.Цo
в

ч,2

Гoспoдаpний вiддiл УкpaТнськoТ Пoвстанчoi Apмii цiм нaкaзyс:
1. Ha дeнь 5.v.1943 p. пepeвeсти iнвeнтapизaцiю, }iaюнися в мaгази}|ах
Baшoгo пyнкry (пo paйoнy) iнвeнтаpя, матepiaлiв, пpoдyктiв i вiйськoвoгo
випoсiDкeн}|я, yзгiднююни всe з дoтиxЧaсoвими Bашими 3aписа1t,lи.
2. lнвeнтаpизацiйний звiт cпopядити згiднo дoлyчeннoгo взipщ н.3,

зaпoв}|loloчи всi py6pики.
3. lнвeнтapизaцiйний звiт спopядитИ s 2-х пpимipникax. oдин пpимipник
лишa€тЬся пpи дoкy!|eнтax пiдpaйoну, дpугиЙ дня 7.V ц. p. мyсить 6yти
вислaний гoспoдapчoмy pайoннoмy. Paйoнний гoспoдapний з oдepЖaниx
дoкyмeнтiв po6ить зaгaльний звiт мaйнa свoгo paйoнy, тaкoж в 2-х
пpимipникaх' oдeн з кoтpиx дня 8.V ц. p. висилaс гoспoдap{o}ry oкpy)|ffioмy.

oкpyжний гoспoдapний po6ить тy сaмy чиннiсть

i

oдeн пpимipник
iнвeнтаpизaцiйнoгo звiry дaннoТ oкpyги al4cl4лae дня 10.V.43 p. дo гoлoвнoT
кaнцeляpiТ гoспoдapчoгo вiддiлy УПA.
4. lнвeнтapизацiйнi звiти мaють 6yти ствepджeнi двoмa пiдписaми
(клиuками) гoспoдapчoгo данoгo пyнктy i книгoвoдa-сeкpeтaPя.
5. Hадалi, пiсля спopядження iнвeнтapизaцiйниx звiтiв o6oв'язкoвo
мyсятЬ пoдаBaтисЬ пiдpaйoнними paйoнy paйoнними oкpyзi тижнeвi
пpи6yткoвo-видaткoвi звiти в тepмiнax 7, 15, 21 i 30.гo кo)кнoгo мiсящ.
oкpyжнi гoспoдарi дo гoлoвнoT кaнцeляpii гoсп[oдapнoгo] вiддiлy УПA
висилaють звiт[и] двoтижнeвi, станoм нa 15 i 30 кoжнoгo мiсяця. Bзipeць
тижнeвиx звiтiв ч.4 дoлyчarтЬся.
Tижнeвi звiти тaкoж спopяд)кyвaти B двox пpимipникax.

i

Peфpeнт гoсп[oдapчoгo] вiдhiлy]
l0цABo, ф. 3837' oл' |, cnp' 8' opк, 39, Кoniя.
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1-Т

гpyпи УПA
|Ioтaл

/-/

Nq

57-75

HAкA3и кot,tAHдиPA
БoЙoBoТ гPyпи "БoPистЕHA''
5 сepnня

I'le

-

|7 Bepeсня |943 p,

Ns 57
HAкAз-пoвiдoмлвння пPo BикoHAHня
кAPHoгo пPисyдy
5 cepnня |943

I

Бoйoвa гpyпa кoм[aндиpa] Бopистeнa

HAкAз

p,

Пoстiй, дня 5.VlI|.43 p.

ч.9

1. 3a нeсy6opдинaцiю тa впpoвa|ryвaння aнаpxii в pяди УПA рзстpiлянo

фльuepa Япoнця.

Япoнeць }oкe paз 6yв зaсyджeний пoльoвим сyдoм на кapy смepтi.
flopoгoю Лaски oдepжaв мoжливiсть peгa6iлiтaцii, oднaк дaльшe свoiм
пoстyпoвaнняi4 виявив свoю впеpтy нeпoпpaвнiсть.
Кoмaндиp /Бopистeн/

цtАBo' ф.

lh

3030'

on' |, сnp' 64, opк' 2. opuеiнoл'

Pцкonuс'

Ns 58
HAкA3 кo].{AндиPAм вiддiЛiB
в oPгAHiзAцiЙHo-iнФoP].{AцiЙниx спPABAX
t7

|2 сepnня |943 p.

Бoйoвa гpyпa
кoм[андиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] 12.8.43 p.

HAКAз

ч.17

1) Haкaзyю вiдxiд нa пiвнiн вiддiлiв: Bopoнoгo, Шayли, Яpкa i Toпoлi.
2) .Цo вiддiлy кoм[aндиpal Toпoлi влyчa€тЬся 6oiвка кoм[aндиpа] 3мiя.
3) Hoвoствopeний вiддiл кoм[андиpa] Кopи (з 6oiвoк Кopи, Гaлaйди,
Xмeля) oстa€тbся в свoйoмy тeрнi.
4) Cапepи, пpи6yвши з кoм[aндиpoм] Бepeзюкol,l' oстaютЬ пpи кo.
м[aндиpoвi] Кopi.
72e
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5) Biддiли кoм[андиpiв] Яpкa i Toпoлi на пPипopyчeння кoмlaндиpa]
.Qy6oвoгo oчoлю€ кoм[aндиP] Лaйдaкa.
6) Кapний piй вiдпpaвля€тЬся дo штa6y УПA l-a гpyпa.
l| Пoкликyю кoмlaндиPa] Boрнoгo нa свoйoгo застyпникa' 6yннyжнoгo
oстaпа нa iнтeндaнтa 6oйoвoТ гpyпи. Piвнoчaснo нaкaзyю yпopядкyвати i
зopгaнiзyвaти пoстaЧaння для гpyпи.

-

flp. Явopський

являeтьcя лiкаpeм 6oйoвoi гpyпи.

Haкaзyю дp. Явopськoмy ствopeння лiкaщькo.сaнiтapнoгo вiддiлy.

/Бopиcтeн/
I0цAB| ф. 3s3s' on' |, cnp. 64, opк. 3. opuaiнoл. ,uronu!o't^^диp7

Ns 59
HAкAз кoмAндиPAl.{ BiддiлlB
в oPгAH|3Aц!Йнo.lнФoPl.lAцiЙHих спPAвAX
IФ |9

|6 cepnнл |943 p.

Бoйoвa гpyпa
кoмlaндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] lо.в.д3.

HAкAз

ч.19

Як дoтeпep висrynaЛи ми зaкoнспipoвaнo' щo6 мoгти зaскoчити i
здeмaскyвaти вopoгa, так вiд сьoгoднi, тoмy lцo вopoг yтiкaе i oминас
зyстpi.,tи 3 нal'и, a тepeн ueрз який пepexoдимo' oпaнoваний 6iльшoвищкoю
6aндoю, висryпa€мo дei4oнстpативнo' шиpючи пpoпaгaндy Bизвoльнoi
Бopoть6и Укpаiнськoгo Hapoдy.

Biддiл виxoвaння й прпaгaнди po6ить зi6paння нaсeлeння з пpoмoвaIr,lи'
спiвaми, мoлe6нoм тa poздаA, poзлiплюс i poзкидae лiтepатypy УПA.
БiльшoвицЬкa пpoпaгaндa свo[ми пiдлими мeтoдaми нe пepe6иpaюни
в -[...l зaстpauJилa нapiд, щo пoвipивши 6pexнi, втiкae пepeд нaUJими
вiддiлaми в лiси, вв;Dкaючи нaс 3a нiмцiв, а6o 6aндитiв, щo йдyть гpa6итп,
в6ивaти Й пulllти,
Toмy нам нaлe}flтb 6уи як нaйдeлiкaтнiшиlt,lи' скPoмними в пoсryпoвaннi
3 ти},l' щo пoчyвtlJи yкpаiнськy пiсню, пiзнaвши щo цe тaкi yкpaТнцi, a нe
сiкaнi, вepтae' aлe всe ж тaки з нeдoвip,ям з лiсy дoдoмy.
Haшим зaвдaнняlvt' нe знайшoвши вoP,oгa, 6yдe пepeйти чepeз сeла й
6yш нe тiльки вoякoм' a тe)к дo6pим пpoпaгa|{дистoм i oсвiдoмити yкфнськe
нaсeлeнняl пoяснити зaвдaння i цiлi УПA.
К[oмaнди]p гpуnи /6opиcтeн/
Шayла

-

lL\Aвo' ф' 38j8, on' |, cnp.
134

64, opк' 4. opuaiнoл. Pукonuc'
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нAкA3 кoмAндиPlм вiддiлiв
в opгднiздцiЙнo-iноopмдцiЙниx спPABAx
26 cepnня |943 p,

lФ 20
Бoйoвa гpyпa УПA
к[oманди]pa Бopистенa

Пoстiй, дн[я] 26.8.43 p.

HAкAз

ч.20

,Qo aidot'lo ai1iliлotq

3 кoжним днeм iз пpoсyвaнням нaшoi 6oйoвoi гpyпи

в тepeн, oпaнoвaниЙ

вopoгoм, виpинaютЬ пepeд нами щopaз тo 6iльшi зaвдaння' як тexнiчнoтaктичнoгo так сyспiльнo-пoлiтичнoгo xapaктepy.

3 цьoгo виxoдитЬ нeo6хiднiсrь дeякиx змiн y вiйськoвo-цмiнiстpaтивHoмy
i тoмy тex( заPяд)l(yю peopгaнiзaцiю 6oйoвoi гpyпи, щo матимe

aпapатi

xapактep тиМчaсoвoсти.
Hа начaльникa штa6y пoкликaю дpyга Bopoнoгo.
Кoмaндaнтaми пooдинoкиx вiддiлiв штa6y дpyзi:

-

кol.{aндaнт жaндapмepiТ'
.[oв6yш
кo},laндaнт зв'язкy,
Бaйдa
Кiт кoмaндaнт poзвiдки,
сaнiтаpний вiддiл,
.[p. Явopський

-

-

_

oстaп - iнтeндант,
Xмapa - пpoвiдник вiддiлy виxoвaння тa пPoпaгaнди.

Канцeляpiю oчoлить дp. Kалина.
Hа чaс вiдсyтнoстi к[oмaндиpa]pa Bopoнoгo, в вiддiлi 1.
1. Koмaндиpoм вiддiлy нaзнaчyю дp. Bopoнa.
2. 3 сьoгoдняшHи]vt днe}4 вxoдитЬ в стaH 6oй[oвoT] гpyпи вiддiл кo-

}4aндиpa Кopи на нaс спiльнoi aкцiТ.

3. Кoжний нaкaз' видaHий кloмaнди)poм гpyпи, а пpизHaчeниЙ для
вiддiлiв, к[oмaнди]pи вiддiлiв зo6oв'язaнi пpo.{итaти пepeд свoТми вiддiлaми.
4' Cлpк6a нa пoстoяx i в пiднaс мapщy кox(нoгo дня мiж 13.0H4.00
чepгyютЬся cлуж6н i вapти.
Пo гpyпi явля€тЬся iнспeкцiйним стapшина' щo ним мoжe 6щи нoтoвий,
кo}raндaнт ваpти - poйoвий.
Пo пpиняттi cлуж6и, пo yпopядкoвaннi тa6opy пoxoдy, пo пoxoдi тa
пo yпopядкoвaнню тa6opy нa пoстoi, a6o тeж пo Haкaзy в iншиx випaдкax.
B iншиx випaдкax iнспeкцiйний згoлolllyетЬся дo кo}jlандaнтa гpyпи тa
начaлЬникa штa6y.
lJ.[o6 згapмoнiзyвaти життя й oxopoнy пo вiддiлaм, Haлe)китЬ iнспeкцiйнoмy згoлoситисЬ в кoжнoгo кoмaHдиpа вiддiлy, тa з чepгoBими пiдстapшина1vtи

пo вiддiлaм нoPмyвaти

)|(иття гPyпи.

3

неpгoвими
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пiдстapшиHaми iнспeкцiйний пiд6иpaе мiсцe пoстolo' poзпpeдiлюе мiсця
i нaглядас за пopядкoм.
Teж iнспекцiйний пoмагас кoмaндиpoвi вapти poзстaвити зaстaви i
стiйки. Чepгa вiддiлiв, щo нaзHачaютЬ iнспeкцiйниx i кoмaндaнтiв вapти,
слiдyюнa
вiддiли кoмaндaнтiв: Bopoнa, Шayли, Тoпoлi, Яpкa, Кopи.
oстiльки нa oзнaЧeний чaс вiддiл 6yдe вiдсyтнiй, тoдi iнспeкцiйнoгo i
кoмaндaнтa вaPти Haзнaчyr зa чepгo|о слiдyюний вiддiл.
5. Пpигaдyю Haкaз ч. 2 т, l,9, видaний КB0 к[oмaнди]poм .Цy6oвим

для вiддiлiв

-

з дня 14.8.43, дe гoвopиться:

Haкaзyю сyвopo i тoчнo пpидepжyватись всix пpaвил y6eзпeнeння тa
вapтoвoi cлуж6u,3а нeзнaння цix пpaвил тa спaння на стiйкаx кapaтимeтbся
стpaшHи1t1и кapaми, Bклloчнo дo poзстpiлy, 6o стpiнaютЬся випaдки тяжкoгo
кapiгiднoгo зaнeд6yвaння o6oв'язкiв стiйкoвoгo, a тe)к випaдки, дe стpiльцi
зa6yвaють пoдaнi кЛиЧки.
6. Здo6yтi peнi стpiльцi мyсятЬ здaти свoiм кol'{aндиPaм, a кoмандиpи
кaнцеЛяpii
гpyпи.
дo
3aпoтр6oвaння нa пoтpi6нi стpiльщм рни к{oмаrци}и вiддiлiв пoдaютЬ
нa письмi. Caмoвiльнe пpисвo€Hня здo6yтиx peueй пooдинoкими стpiльщми

сyвopo кapaтимeтbся.
Кoмaндиp гpупн /6opиcтeн/
lh\АBo, ф. 3838' on. |, cnp. 64, opк. 5. opuaiнoл.

Pцкonuc,

Шg 61

lф 2|

нAкA3 вlддiлA}r y спPAвAX святкyBAння
сBятA 3БPoi, Po3пPидlлEнt.|я пoпoBHEнHя
тA пoкAPAнЬ

3| сepnня

Бoйoва гpyпa УПA
кloмaнди]pa Бopистенa

|943 p,

Пoстiй, дня 31.Vl|I.43 p.

HAкA3

ч,21

,Qo Bi1oмo Bi11iлoм
1) 3apяддyю вiдсвяткoвання 24.piнницю вмapц,y УкpaТнськoТ Пeщмoжнoi

Apмii в Киiв "Cвятo 36poi'. Biдпoвiдальниi,r 3a пepeвeдeн}|я Haзнaчyю
к[oмaнди]pа Хмаpy. Учaсть y святi 6epyть yсi вiддiли, кpiм слyж6и ваpти
й кцаpiв. Hалeжить тaкoж пpитягнyти дo растi в святi якнaй6iльшe
насeлeння. Пoчaтoк свята 17.00. Hа мiсцяx мaють yсi 6yти 16.50.

2) Cьoгoднi пpи6yлo дoпoвнeння вiддiлiв 56 чoлoвiк. floпoвнення
дiстaють вiддiли: Тoпoлi 41, Шаyлa 8, Яpoк 4, Bopoн 1.

r36

3) Пoкаpaнo дня 24.Y|||,43 p. стpiльцiв: Бiлoгo з вiддiлy Шayли й
Яpoслaвa з вiддiлy Яpкa двoмiсяч}|им кapним вiддiлoм. Бiлoгo 3a тe' щo
6yдyчи нa зaстaвi, дався зaскoчити вopoгoвi i стpaтив кpiс. Яpoслaвa' щo
свiдoмo лiг спaти нa зaстaвi, лиlllивши зaстaвy з BCК. 6eз стiйки.
.Цня 25.Vll|.43 p., зa зaнeд6aння o6oв'язкiв стiйкoвoгo, стp. Бepeзy й
Лyгoвoгo з вiддiлy Яpкa 100 дoлiв. Haливaйкa з вiддiлy Яpкa 200 дoлiв,
iскpy з вiддiлy Яpкa 5-гoдиннoю стiйкoю пiд кpiсoм.
.Цня 26.Vl||.43 p. сtp. 0кyня з вiддiлy Шayли 200 дoлiв зa зaнeд6ання
o6oв'язкiв стiйкoвoгo.
,Цня 28.V|||.43 p. стp. Myxy, Люлькy, Хвилю з вiддiлy к[oманди]pa
Яpкa, Чaйкy з вiддiлy кloмaнди]Pa Bopoнa нa 200 дoлiв зa кypiння внoнi

пiд нaс мapшy.

Cтp. oлeксy, Шишкy, Чyмaкa 50 дoлiв, oдyдa 100 дoлiв зa нeзгoлoшeний
з вiддiлy ..Хopтищ',. Cтp. Кapликa з вiддiлy ,Xopтищ'' 50 дoлiв y
6iry, Кopoля з вiддiлy к[oмaнди]pa Bopoнa 100 дoлiв зa нeпpaвилЬнy Тздy
пiд нaс маpшy.
Cтp. Кpyглякa з вiддiлy к[oмaнди]pa Bopoна, 50 дoлiв зa тe, щo ixaв
6eз кpiса, Мисливщ з вiддiлy к[oманди]pa Шаyли 100 дoлiв зa HeзHaнHя

виxiд

клиЧки. .Qoв6yшa 1.гoдиннoю стiйкoю пiд кpiсoм, Кoтикa 100 дoлiв за
нeo6еpeжний стpiл нa стiйцi. o6идвa з вiддiлy к[oманди]pa Яpкa.

Кoмандиp гpупп /6opистeн/
Щаyлa
||"1ABo' ф. 3838' on. |, cnp. 64, opк. 7, opuеiнoл' Pцкonuc,

Ne 62

}|AкAз y сAHIтAPHиX

тA iHФoPмAцiЙHиx спPABAX

lh

2 aepecня |943

23

Бoйoва гpyпа УПA
кoм[aндиpа] Бopистeнa

p.

Пoстiй, дня 2.lХ.43 p.

нAкAз

ч.23

1) .Qo всix сaнiтapiв гpyпи:
Пepшим i гoлoвним o6oв'язкoм кoжнoгo сaнiтаpa - давaти пoмiн
пoPaнeни}| в часi 6ою i д6aти пр стaн здopoв,я i гiгiснiчний стан

стpiльцiв.
2) .Цpyгим вilкIlивим o6oв'язк0м сaнiтapiв

e запo6iгaння всix xвopi6,
гoлoвнo пoцjeстяx. .Qдя yperyлювaння пepшoгo o6oв'язкy пoдiляeться
сaнiтapiв кoжнoТ сoтнi на стаpшoгo i мoлoдшиx сaнiтapiв.

a
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a) Cтapший санiтap зaвiдye сoтeннoю aптeчкoю i дaе всi вкaзiвки для
i'oлoдших сaнiтapiв, йoгo пpизнаuye кypiнний лiкap в пopoзyмiннi з кypiнним
кoмандaнтo]',l.

6) Cтаpший сaнiтap лишaстЬся в пeвнiй oдлeглoсти вiд пoля 6oю для
тoгo, щo6 Mo)кнa 6yлo лiпшe дати дoпoмory.
.Qдя yperyлювaння дpyгoгo o6oв'язкy заpяд)ryeтЬся:
1) Caнiтapи вiдпoвiдaють зa чистiсть i дo6poякiснiсть o6iдy i нистoтy

кyxoHнoгo пoсyдy.
a) Caнiтapи првipяють спo)киви пpoдyкти, з кoтPиx гoryrтЬся стpaва
пpинaймi paз дeннo.
6) Caнiтapи вимaгaютЬ вiд кyxаpiв, щo6 вoни д6али пpo смaк
стpави (дoдавaли мopквy' ци6yлю) i чaсriшe мiняли стPaви.
в) Caнiтapи пpoвipяють щoдeннo чистoтy кyxoннoгo пoсyдy i нистory
кyxapiв.

г) Без пpo6и санiтapiв жoднa стpaвa нe видaстЬся стpiльцям.
2) B спpaвi зaпo6iгaння пoшeсниx xвopo6 зapяд)tryстЬся:

з пepшoю voтoю йдyть всi сaнiтapи
дaHoгo вiддiлy пpoвipяють хати, Чи нeмar пoшeсниx xвopi6,
ви6ipають вiдпoвiднi кpeницi, з кoтpиx стpiльцi мo)кyтЬ пити вoдy.
6) Пpи найкopoтшoмy пoстoi сaнiтаpи д6ають пpo пoмийнi ями й
a} Пpи вxoдi дo кoжнoгo сeЛa

клoзeти.
в) 06oв'язкoм санiтapiв с д6aти пpo тe' щo6 пpи кyхнi сталo 6yла
пepeвapeнa вoдa дЛя в)киткy стpiльцiв.
г) 06oв'язкoм санiтapiв с yсвiдoмлювaти стpiльцiв вiднoснo пoшесниx

xвopi6 i 6opoть6и з ним[и.]
3) Пoкapaнo дня 25.V|||.43 p. стpiльцiв з вiддiлy Boрна Бepeзy
3 гoд. стiйки пiд кpiсoм, 3y6aтoгo 1 гoдин[нoю] стiйкoю пiд кpiсoм i стp.
Кoлкa i Лaстiвкy кo)t(Hoгo пo 100 дoлiв.
Cтpiльця Чyпpинy з вiддiлy Яpкa 100 дoлiв за нeсoвiснe пoвнeння

-

вapти.

Дн[я] 28.Vlll.43 p. стp. Ясeня з вiддiлy Toпoлi 200 дoлiв зa тpиMaнHя
папepoси в yстax niд uaс нiчнoгo мapц'y.
Кoм[aндиpJ гpули /Бopистeн/
Шayлa

цtАBo, ф,
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3838' on, |, cnp, 64, opк' 8' opuеiнoл. Pцхonuc'

ib

Ns 63
нAкAз.пoBiдoмлвння вiддiлlм
пPo ]lPoвEдЕння вiЙськoвoi дкцiT
2 aepecня |943

24

Бoйoвa гpyпa УПA
кoмlaндиpa] Бopистeнa

p.

ПoстiЙ, дн[я] 2.lХ.43.

HAкAз
,!o BiОoмo

ч.24
1iddiлot'l

Haкaзyю для лiквiдaцii oстaннix y цЬorvly paйoнi пoлЬсЬкиx oсeлЬ
пoxiд вiддiлiв Яpка i Тoпoлi пiд кoмaндyвaнHям к[oмaнди]pa Лaйдaки з
с. Лyкe нa xщip Лyкe i Cтeпaнгopoд, Гyry. Biддiли кloмaнди]piв Кopи й
Bopoна, a 3 }|иM тa6opи всix вiддiлiв пiд oxopoнoю вiддiлy к[oмaнди]pa
Шayли нa .Qo6pинь, Cтeпaнгopoд, Гyтa, .[,y6oв'с, Лyкoм oкpyжити лiс й
злiквiдyвати стpiнyвшoгo вopoгa.
Biддiл к[oмaнди]pa Bopoнa мaе злiквiдyвaти пoлЬсЬкi oсeлi: Гypнe,
oстpий Piг, 3гoщ.
Пo скiнченню згцaнo.i акцii вiддiл кloмaндиJpa Kopи вiдxoдитЬ дo
сaмoстiйниx aкцiй, а чepeз тe тeж вiдxoдить з нaшoi гpynи.
3а пepeведeний спiльний пoxiд i спiвпpaцю складaЮ к[oмaнди]poвi
Кopi a piвнo ж стpiлецтвy щиpy пoдякy, a piвнouаснo 6aжaю якнaйкpaщиx
yсп|Xiв y жepтвeннiй слyж6i для Батькiвщини.

Кoмaнdиp] гpyпи

/Бopиcтeн/

!tА0o, ф'

3838'

on' |, cnp. 64, opк. 9, opuaiнoл.

Pцкonuc,

Ns 64
HAкA3-пoBiдoмлвння вiддiлAм
пPo викoнAHHя кAPHиX пPисyдiв
IФ 25

4 aepecня |943 p.

Бoйoва гpyпa УПA
кoм[aндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] 4.|Х.43 p.

HAKAз

ч.25

(Цo ai1oмo aidОiлoм)
Пoкapaнo дня 29.V|l|.43 p.
дoлiв.

з вiддiлy Bopoнa

стpiльцiв: 3eлeнoгo 100

!39

30.vl]| 43 p. стp. Бepeзoвoгo 50 дoлiв в 6iry i 200 на мiстi. 3 вiддiлy
Шayли стp. Гopoxa i 3aпoржщ пo 50 дoлiв.
2.lx.43. пoкapaнo з вiддiлy Тoпoлi стpiльцiв Mамyтa i Кoмapiкa пo 50
дoлiв в 6iry, всi 3a Heдoдepx(aнHя пopядкy пiд vaс мapшy (Бepeзoвий кpiм

тoгo 3a o6мaн).

31.Vl|l.43 p. пoкapaнo з вiддiлy Bopoнa стpiльцiв Kpiсa, Кopoля,
Koжeм'якy пo 50 дoлiв кo)|(Hoгo за невистaвлeння стiйки внoнi пpи пpи.
мiщeннi, дe вoни заквaтepyвaЛи. Cтp. Гy6кy 1 дo6y apeштy зa хлi6oм i
вoдoю зa Heдoдep)кaнHя чистoти пpoдyктiв спo)кипя стpiльцям.
30.vl||.1943 p. з вiддiлy Шayли стpiльцiв: .Qoнa 200 дoлiв зa Heдoзвoлeнy
iздy нa фypi, стpiльщ Гopoxa 1 гoд. стiйкoю пiд кpiсoм i Гpoмa 500 дoлiв
..Xopтиця'' _
poзвiдникa Пyгaна 500
3a нeвикoнaння нaкaзy. 3 вiддiлy
зa
спа}|t|я
на
стiйцi.
дoлiв
uХopтищ'' poзвiдникiв
Hiж i Пiсoк пo 100 дoлiв за
2.Ix.43 p. з вiддiлy
самoвiльнy вiдлyнкy вiд вiддiлy. 3 вiддiлy Яpкa стpiльц[iвl Бypякa i Мyxy
пo 50 дoлiв зa нeзнaння клички.
Кoмaндиp гpyпи

lL|ABo' ф, 3838' on, l, сnp. 64, opк. |0, Кoniя. Pукonuc'

26
^Ig

Ns 65
нAкA3 BiддiлAl,t
пPo пPoвEдЕння п.oxoPoнy
зAгиБлoгo стPlлЬця

УПA

4 aepecня |943 p.

Пoстiй, дн[я] 4.1Х.43 p.

БoЙoва гpyпа
кoм[андиpа] Бopистeна

HAкAз

ч.26

.Qo aiОoмo aiddiлoл
.Цня 3.lХ.1943 p. ввeнepi пoмep стpiлeць

з вiддiлy к[oмaнди]ра Тoпoлi

€вгeн внaслiдoк oдеpжaння Paн y 6oТ з ляxaми дня 3.lХ.43 p.
Cьoгoднi в гoд. 16.00 вiд6yдeться пoхopoн пpи спiвyнaстi дyxoвeнствa,
вiддiлiв i гpoмадянствa.

Texнiчнe пepeвeдeння пpипopyчaю вiддiлoвi виxoвa}|ня та пpoпагaнди.
Кoм[aндиpl гpулu /6opucтeн/
lt/lABo' ф, 3838, on. |, сnp, 64, opк. |1, opuaiнoл'
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Pцкonuс.

Ns 66
нAкA3-пoBlдoмлвння кoмAндиPAм
сoтEнЬ пPo Bикo}|Aн}|я
кAPHиx пpисyдiв

4 aepecня |943

27
^b
Бoйoвa гpyпa УПA

кoм[aндиpа] Бopистeнa

p,

Пoстiй, днtя] a.lХ.a3 p.

HAкAз

ч.21

(Дo ai1ollo coneннuл)
.Цня 24.VlIl.43 p. пoкapaнo кoмaндиpiв вiддiлiв Яpка i Шayлy пo 1 гoд.
стiйки. 2l.v|||,4з p. кoм[андиPiв] вiддiлiв Шayлy 40 xв. стiйки, Яpкa 5 xв.
стiйки i Тoпoлю 20 xв. стiйки зa спiзнeння нa вiдпpaвy кoмaндиpiв.
28.vll|.1943 p. свящeHникa Mстислaва зa нeзгoлoшeний вiдxiд з вiддiлy - yпoмнeння,
ПPoшy пoдaти дo вiдoмa свoiм вiддiлaм нaкaз н. 8, пiдписaний
кoм[aндиpoм] yпд Климoм Caвypoм.

Кoм[aндиp] гpуnи /6opиcтeн/

ЦДАBo, ф. 3838' on. |, cnp. 64, opк. |2. opueiнoл, Pцкonuс,

Ng 67

нAкAз-пoBlдoмлвн ня кo}rAндиPAl,l
сoтЕHЬ l чoт пPo BикoнAнHя
кAPниx пPисyдiB
4 6epecня |943 p.

Iф 28

Пoстiй, дн[я] 4.|X-43 p.

Бoйoвa гpyпa
кoм[aндиpa] Бopистeнa

нAкA3ч.28

(Цo 6i0oлo сomeннuм

i

чomoauл)

Пoкapaнo дн[я] 28.8.43 p. чoтoвoгo Кapмелюкa з вiддiлy Шayли. 2.lX-

43 p. 6yннyжнoгo Жyp6y з вiддiлy Яpкa, пеpшoгo 4 гoд. стiйкoю пiд
кpiсoм i дpyгoгo 5 гoд. стiйкoю пiд кpiсoм зa спiзнeнe згoлoUJeнHя дo
кaнцeляpil гpyпи paннix звiтiв i нoт. Кoмapa з вiддiлy Toпoлi yпoMHeHняM

3a Heпoслyx.

Кoм[aндиp] гpули /Бopиcтeн/

lLЦABo' ф.3838' on. |, сnp.64, opк |3. фuеiнoл. Pцкonuс,
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tф 68
нAкA3-пoв!дoмлвння кot.{At|диPA},t
пPo викoнAння кAPниx пгисvдiв

lh

4 aepecня |943 p.

29
Бoйoвa гpyпa

Пoстiй, дн[яI 4.|X-43.

кoм[андиpal Бopистeнa

HAкAз ч.29
(4o aidoмo aciп кot'loнОupoм)

.Цня 25.8.43 p. пoкapанo: з вiддiлy Яpкa poй. Cayлякa за несoвiснe
пoвнeння вapти 2 гoд. стiйки пiд кpiсoм.
2l.8.43 p. poй. Cаyляка 1 гoд. стiйки пiд кpiсoм.
28.8.43 p. HедoпитaльсЬкoгo нaгaнoю, poй. Maxнo yпiмненням.
3 вiддiлy Bopoнa poйoвoгo Гoнтy нaгaнoю.
2.9.43 p. з вiддiлy Toпoлi poйoвoгo Гoлoснoгo нaгaнoю poй. Шypикa
yпiмнeнням, всix зa HeдoдepхryвaнHя пopядкy пiд uaс кo)t(нoгo lvlаpшy.
31.8.43 p. рйoвoгo Maxнo з вiддiлy Яpкa за нeзнaння клички нaгaнoю.
25.8.43 p. poйoвoгo Бeщзy з вiддiлy Шаyли зa нeдoдeP)кaння кapнoсти
нa зaстaвi 2 гoд. стiйкoю пiд кpiсoм, poйoвoгo Шинкapя зa Heвикoнaння
нaкaзy 5 гoд. стiйки пiд кpiсoм.
Дня 25.8,43 p. з вiддiлy Bopoна poй. Бoйoвий зa нeдoпилЬнyвaння
нaгaнa.
вapти 2 гoд. стiЙки пiд кpiсoм. 2.lx.43 p. iнтeндaнтa кyxнi
з pядiв
Тoпoлi
вистyпЛеHня
3a
28.8.43 P. виxoвникa Гaлкy з вiддiлy
..Хopтищ''
yпiмненням
Xмapy
з
вiддiлy
i 28.8.43 P.' виxoвHикa
пiд нaс мapшy
yпiмнeнням.
зa Heдoзвoлeнy вiдлyнкy з вiддiлy

-

_

Кoм[андиp] rpуnи /Бopuстeн/
l|/|АBo' ф' 3838' on. |, сnp.64' opк, |4, фuziнoл, Pцкonuc,

Ns 69

HAlGз.пoвlдoмлвння вiддlлAм
пPo Bикo}|AHHя кAPниx пPисyд|в

i& 30

4 aepecня |943 p.

Бoйoва гpyпa
кoм[aндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] 4.9-43 p.

нAкAз

ч.30

[Цo aidot'to aidОiлoм)

B зв'язкy 3 пeвними змiнами в плянyвaннi, вiдлo)кeнo пoxopoн кoзaкa
€вгeна

B

на дeHЬ 5.IХ-43 p.

гoдинi 9.00 Apxiрйська Cлyж6а Бoжa в с. 3aлишaнax
пoxiд з тлiнними oстанкai,lи нa мoгилки с. Литвиця.
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i

вiдтaм

Kiнна стeх<а УПA нa Boлинi в 1943 p.

Учaсть 6еpyть всi вiддiли, висилaючи пo двi чoти к[oманди]p[иJ Bopoн
i Toпoля
пo oднiй нoтi. Biдпoвiдaльним пpи тa6opaх
з.rлишaeтЬся к[oмaнди]p Boрн.
36ipкa в гoд. 7.00 пPи кaHцeляpii штa6y.

i

_

Шayла, Яpoк

Кoм[aндиp] гpупи /Бopиcтeн/
ЦДАBo' ф, 3838' on' |, сnp. 64, opк. |5' opueiнoл, Pцкonuс,

Ne 70

HAкA3.пoвiдoмлвння BiддiлA}l

Ns

33

y oPгAHi3AцiЙHиx тA кAPHиX спPAвAX

УПA

9 Bepeсня |943 p,

Бoйoвa гpyпа
к[oманди]pа Бopистeнa

H A к A з ч. 33
(Цo \iОotvtа 6iО0iлoм)

Пoстiй, дн[я] 9'|X..l943 p.

1) Biд сЬoгoдHя пoЛaгoдхryвaння всix спpaв пePевoдитЬся чepез
кaнцeляpiю кypeня; 6eзпoсepeднЬo пoлагoджyвати спpaви з вищиNtи

чинниками нe вiльнo.
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нa

2) 3а нaкaзoм вищиx нинникiв, &rлиuJaeмo нaзвy стpiлeць, заMiнююни

..кo3aк".

3) Ha мiсцe paнeHoгo к[oмaнди]pa Шayли, нaзначyю нoт. Cвipкa.
4) Ha нiнниx i вiдпoнинкoвиx пoстoяx ввoдитЬся дюкypoвaння. tи>кyp
викoнyютЬ зa чepгolo кoмaндиpи: Bopoн, Cвipкo, Toпoля, Яpoк, в paзi ix
HепpисyтHoстi ix зaстyпникi' HaлeжитЬ зaпpoвадити книгy дижypiв a тaкo)к
книги iнспeкцiйнoгo стаPц,|ини i кoмaндантa вapти пo тa6opi. Biдпoвiдaльним
зa цe HaзHaнyю к[oмaнди]pа Bopoнoгo.
5) Пpизнaнyю дo вiддiлy к[oмaнди]pa Яpка кoзaкiв: Cтpи6yнa, Cвiнкy,
Cкyпкaсa, oгipкa i Bиxopa. Кoзaкiв Гiллякy i Кoтapy дo вiддiлy кloмaнди]pa
Тoпoлi.
6) Пoкapaнo пpи кaPнoмy звiтi дн[я] 3.lX кoзaка Пoчaйoвця зa не.
дoTpиMa}iня пopядкy в стpiлeцькiм pядi пiд чaс пepel'apшyl д}|я 5.lX.43 p.
кoзaкiв .Qoв6yшa i Koсаpa зa пyщeння фaлшивoi вiстки - yпiмнeнням. .[ня

6.|x.43 p. кoзакa Тoнкoгo зa те' щo нe питaв кЛички пpи кoнтpoлi _ 2 гoд. стiйки пiд кpiсoм i кoз. .[oв6yuJa зa тe' щo зiйшoв з пoстy
стiйкoвoгo тaкoж 2 гoд стiйки пiд кpiсoм - всi з вiддiлy Яpкa. .[ня 5.IX43 p. кoз. Кoтa 100 дoлiв в 6iгy, llyпaка 5 гoд. стiйки пiд кpiсoм, Зopю
2 гoд. стiйки пiд кpiс, зa нeд6aлe пoвнeння служ6и нa стiйцi. Bсi з вiддiлy
Toпoлi i кoз. Toкapя з тoгo ж вiддiлy зa HeзгoЛoшeння здo6yтиx чo6iт 500 дoлiв. flня 6.lX.1943 p. з вiддiлy Bopoнa кoз. l{yпaкa 3 гoд. стiйки
пiд кpiсoм зa нeд6aлe пoвHеHHя cлуж6и на стiйцi i дн[я] 5.|Х.43 p. з
вiддiлy Шayли кoзaкiв Гopoxa i floна зa лaйкy в стpiлeцькiм pядi пiд нас
мapuJy

-

l{аганoю.

Koмaндиp гpупи /6opиcтeн/

lL0АBo' ф, 3838' on' |, сnp, 64, opк, |6. opuziнoл. Pукonuс.

Ng 71

Ne 34

HAкAз вiддiлA}{
пPo oPгAнlздцiю пoxoPoHy
3AгиБлиx кo3AкiB

Бoйoвa гpyпa УПA
кoм[aндиpa] Бopистeнa

|0 6epeсня |943

p,

Пoстiй, дн[я] 10.|X-43 p.

HAкA3

Ч.34

(Цo aiОoмo BiООiлoм)

B гoд. 10.00 вiд6yдeтЬся пoxopoн тpЬox кoзакiв: Bopo6ея, Heдoлi з
вiддiлy к[oмaндиJpa Шayли й Хвилi з вiддiлy к[oмaнди]pa Яpкa, впaвшиx
y 6oТ з чepвoними' дня 8.|X-43 p. в сeлi Kpивиця.
144

Heyстiйнeний пoвстaнський вiддiл

Пoxopoн вiд6yдеться тaки},l пopядкoм як пoпepeднЬo.
Biдпoвiдальним за цiлiстЬ po6лю кloмaнди]pa Лaйдaкy.
Кoмандиp гpупи /6opнcтeн/
ЦДABo' ф, 3830' on' |' сnp, 64, opк' |7' opuеiнoл' Pцкonuс,

l'lp 72

HAкAз.пoвiдoмлвння BiддiлAlt{ пPo висyHEHl,|я кo3Aкiв
HA Biд3HAЧEHHя тA пPo BикoHAHHя кAPHиX пPисyдiB
t'Ig

36

|2 aepecня |943 p'

УПA

Бoйoвa гpyпa
к[oманди]pa Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] lz.tx.tgц3 p.

H

A КA З ч.36

(Qo BiОoмo Biddiлoll)
.l)

Кoмaндиpи вiддiлiв пoдaдyтЬ нaйкpащиx кoзaкiв, щo визI{aЧиЛися
i вiдвaгoю в 6oяx, а тeж кapнiстю y вiддiлax' як каHдидaтiв дo
вiдпyстoк. Кoзaки, щo пoхoдять зi сxiдниx o6лaстeй, тe)к MoгтимyTЬ
скopистaти з пpaва вiдпyстoк. Miсцe вiдпyстoк вкaЖe iм Укpaiнський
мyжнiстю

Чepвoний Xpeст.
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2) Пoкapaнo пpи кapнoмy звiтi дня 10.|X.43 p. з вiддiлy Toпoлi кoз.
Гpа6а 50 дoлiв зa o6мaн, з вiддiлy Bopoнa кoзaкiв Гу6ку Й Пильнoгo пo
200 дoлiв за нeпpигoтoвЛeння o6iдy нa Час кo3акам' з вiддiлy Шayли кoз.
Клeнa зa вистpiл 6eз пoтpe6и 300 дoлiв. 3 вiддiлy Яpкa кoз. Чyмaкa зa
..Хopтиця''
пpивЛaщення здo6yтиx гpaнaт - нaганolo i кoзaкiв з вiддiлy
Кoлю за пoдавaння в гpипсi дoдoмy вiдoмoстi, кoтPиx нe нaЛeжЕlЛo
пoдaвaти 2 гoд. стiйки пiд кpiсoм i жaнд[apмa] Meтeлиця зa згy6лeння
кpiсa - 5 гoд. стiйки пiд кpiсoм.
Кoм[aндиp] rpуnи,/6opиcтeн/

ЦtABo' ф,

3838, on, |, сnp' 64, opк, |8, opuеiнoл, Pцкonuс,

Ns 73
HAкA3-пoBiдoмлвння BiддiлAм
y oPгAнiзAцiЙHиx, кAPниx
тA мAЙHoBиx спPABAX

|4 Bepeсня |943 p.

Ne 40
Бoйoвa гpyпa УПA
кoм[aндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я]lд.tx.д3 p.

HAКAз

ч.40

(Дo ai1ollo BidОiлoм)
1. ПpинимaстЬся в pяди 6oй[oвoi] гpyпи кoзaкiв Пiдкoвy, Ciнкy, Пoлoвy
й Чepeйкa. Пiдкoва, Ciчкa й Пoлoвa пPизHaчaю дo вiддiлy кloмaнди]pa
Тoпoлi, Чepeйкa дo вiдд[iлy] Яpкa.
2. Biдiйшли 3 гpyпи кoзaки Bopoжейкiн, Чyмaк, Хoлoдний з вiддiлy
..Xopтиця'',
Клeн, Гpy6ий, 3eлeний, Кoпoк, oвoд з вiддiлy к[oмaнди]pa
Bopoнa, Heнaй, Kвaшa, .[oн з вiддliлy] к[oмaнди]pa Cвipкa, Люлькa,
Зaпopoжeць, Mo[...]p, lleдpий з вiдд[iлy] к[oмaнди]pa Яpкa, Гpa6, Bигoн,
B'юн, Mиш i Гpи6 з вiддiлy к[oманди]pa Тoпoлi, всi вoни вiдiйшли дo
кiннoти.

Звiльнeнi лiкapeм з пpичиH xвopo6и чи Heдoмaгaнь фiзинниx кoзaки
Кoжyмякa з вiддiлy к[oманди]pa Bopoнa i Гaлaйдyп з вiдд[iлy] к[oмaнди]pa
Cвipкa. 3гинyли в 6oяx з 6iльшoвикaми, нiмцями Й ляхaми слiдyюни
кoзaки: дн[я] 8.lХ.43 p. кoзaки Гopo{eць i Heдoля з вiддiлy к[oмaнди]pa
Cвipкa, Хвиля з вiддiлy Яpкa, €вгeн з вiддiлy Toпoлi, дн[я] 12.|Х.43 Heчaй
з вiддiлy Кopи i 14.lx.43 3 тoгo ж вiддiлy кoзaк Mapкан, кoтopий згиHyв

пiд нaс випaдкy.
Piвнo ж вiдiйшли пo свoiм
вiдд[iлy],.Xopтиця''.
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пpизнaЧеHняt"'|

кoзaки Toпoля й Cливкa з

B мiжчасi (2-14.lx.43) пpи6ули дo вiддiлy к[oмaнди]pа Кopи 28 кoзaкiв
Кyстаp, Бopщ, Кoлoс, Кoзaненкo, l!ep6aк, Лipник, Cпapтaк, Миш, Кiт,
Mipнyк, Mapeнь, Cyдaк, oкyнь, Coxa, Kapмeлюк, .{opoшeнкo, Caгaйдaнний,

Гaл[..J, Щyrкap, oжина, Гopa, Бiдa, Bepн, Мyл, Xвoя, Meдяp, Бopoдаv,
Hюнoк.

3. Пoкapaнo пpи кapHolvty звiтi: дня 13.Ix.43 p. кoзaкiв oльxoвoгo,
Кoсapя й Лe6eдя з вiддiлy Яpкa зa сaмoвiльнe зaтpимaння 6eз пoтpе6и
вiддiлy в МapцJy пo 50 дoлiв кoжнoгo. З вiдд[iлy] ..Xopтиця'' poзв[iдникal
oгoнь зa самoвiльнy вiдлркy yпiмнeнням i з вiдд[iлy] Cвipкa кoзaкa
Шepaй зa вистpiл на вapтi 6eз пoтpe6и 200 дoлiв.

4. .Цo дн[я] 16.|x.43 к[oманди]Pи вiддiлiв мaютЬ здaти всю нeпoтpi6нy
з6poю, злo)китЬ пonсyry' нeпoтpi6нy дo в)|(иткy, чи тo x iншi peни (ви6yxoвi
peчoви}tи, мyнiцiю й iншe). К[oмaнди]pи, Щo € в слyж6oвиx пoдopoжa('
викoнyютЬ цe сeй чaс пo пpи6yrri дo тa6opy. Ha 6yдрe пpoшy таки peчи
здaвaти 6eз oсi6нoгo пPигaдyвaння.
,Qoписaнo в пyнктi 1 пpинятиx кoзакiв Кiнюкa i l{eкy i кoтpi пpизнaнeнi
вiдд[iлy]
к[oманди]pa Яpкa.
дo
Кoм[aндиp] гpупи /6opнcтeн/
К[oманди]py Cвipкy*
ЦlIАBo' ф' 3833' on, l, сnp, 64, opк. 19' opuaiнoл. Pцкonuc,
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нAкAз.пoBiдoмлвння кo]r{AHдиPAt,l сoтЕHЬ l чoт
пPo BикoHAHня lиP}|иx пPисyдiB
Iф 42

|6 aepecня |943 p'

Бoйoва гpyпa УПA
кoм[aндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дн[я] 16.1x-43 p.

HAкAз

ч.42

(Дo aidoлto comeннuп

i

чomo\uм)

Пoкapaнo пPи кapнo}ry звiтi з вiддiлy Шаyли дн[я] 10.lХ.43 p. нoт.
Mopoзeнкa за спiзнення i 13.|X-43 p. зa стягHення 6eз пoтpe6и зaстaви
..Xopтиця''
4.|X-4з
[н]а 1.20 i за дpyгe 3 гoд. стiйки пiд кpiсoм. З вiддiлy
p. кoм[андиPa] .Цoв6yшa за нeзгoлollJeння пiдлeглиx кoзaкiв дo кapнoгo
звiтy 1 гoд. стiйки пiд кpiсoм. tн[я] 10.|X.a3 p. свящeнникa Мстислaвa зa
спiзнeння нa 3,1/2 гoд. дo вiддiлy - 1 гoд. стiйки.
Дн[я] 4 i 15.|x-43 p. к[oмaнди]pa Бaйдy за Heзгoлoшeння paнHЬoгo
звiry - 1 гoд. стiйки пiд кpiсoм i за нeдoстаpЧeHня фypмaнoк на стiйкy
* Hodnuс
ц

munцлi.
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2

roд. стiйки пiд кpiсoм. 4.lx-43 p. doманди]pа Кoта зa нeзгoлoшeння

-

yпiмнeнням i дн[я] 17.lx-43 P. пoкapaнo адмiнiстpaтивним
PанЬoгo звiry
пopядкoм сeкPeтapя Kaлинy зa нeдoгляд пpи пpиймaнню paннix звiтiв 50
дoлiв. .[н[яI 5.lx.43 p. noкaPaнo пPи кapнo}ty звiтi з вiддiлy Toпoлi чoт.
yпiмнeнням, з вiддiлy
Kpoтa зa нeвистaвлeнHя стiйки пpи тa6opi
Bopoнa 6yннyжнoгo oстапа за нeсвo€чaсHe видaння для вiдxoдящoгo
вiддiлy к[aндиlpа Тoпoлi xaPчeвиx пpoдyктiв 1 гoд. стiйки пiд кpiсoм.

i

-

(oмaндиp гpуnи /6opистeн/
Cвipкo*
IL0ABO' ф.3838, on. l, cлp.64 opк 20. фueiнoл. Pцкonuc'

Ns 75
HAкA3.пoвiдoмлвння всiм кot,lAндиPAм
пPo BикoнAння кAPHиX пPисyдIв
IФ 43

|7 aepecня |943 p,

Бoйoва гpyпa УПA
кoм[aндиpa] Бopистeнa

Пoстiй, дH[я] 17.lx-43 p.

HAкAз

ч.43

(Qo BiОoмo aciм кoмoнОupoм)
Пoкapaнo пpи кapнoмy звiтi дн[я] 6.lx-43 p. з вiддiлy Шayли poй.
3aпoржщ зa лaйкy в стpiлeцькiм pядкy i 13.lx-43 p. poй. Moрзькa зa
вистpiл 6eз пoтpe6и

-

нaгaнoю.

uXopтищ''

виxoвникa Xмapy зa нeпoвнe
Дн[я] 4.lX-43 p. з вiддiлy
викoнаHt|я накaзy 5 гoд. стiйки пiд кpiсoм. 5.|x.43 P. зa HeзгoЛoшeHня
paннЬoгo звiтy 2 гoд. стiйки пiд кpiсoм. 10.lx-43 p. 3a нeвикoнання нака3y
3 гoд. стiйки пiд кpiсoм i дн[я] 15.Ix-43 p. зa HeзгoлoшeHHя свoсчaснoгo
pаHнЬoгo звiтy 1 гoд. стiйки пiд кpiсoм.
Дн[я] 5.|Х.43 p. кo3. Cвaxy зa нeвикoHaHHя накaзy 5 гoд. стiйки. 6.|X43 p. зa нeзгoлouJeння дo вiд6yггя кapи 1 гoд. стiйки.
Дн[я] 4.lХ-43 p. сaнiт[apкy] Лялю за yxил вiд o6oв,язкy нaганoю.
Дн[я] 10.|Х-43 p. дякa Кaмepтoна зa нeсyмлiннe викoнaння нaказy 1 гoд.

дн[я] 6.|x-43 p. з вiддiлy Toпoлi poй. Boвкa зa
нeвистaвлeння aляpмoвoi стiйки
2 гoд' стiйки niд кpiсoм, 10.lХ-43 p.
санiтlapal Kpyкa зa нeвлaстивe вiднoшeння дo к[oмaнди]pа - yпiмнeння i
з вiддiлy Яpка poй. Мopoзa за нeзгoлoшeння здo6yтoгo кpiса - yпiмнeнням.
стiйки пiд кpiсoм,

-

Кoм[aндиp] гpуnи /Бopнстeн/

lulАBo' ф'

3838,

on' l, сnp. 64, opк' 2|' opueiнoл.

* Hodnuc пungлi.
у
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Pцкonuc,

DoсUмЕNтs ot UNlтs
AND sUвUNIтs
This сhapter of doсumеnts of units and subunits prеsents doсuments
of the First UPA Group сommand, issued between June 15 and September 6,
1943, an order by the сhief of the First Group eсonomiс maпagement
divisioп, dated Mаy 2, 1943, and orders for the period August 5 to September 17, 1943 by сombаt grdup сommander ..Borysten''.
The First UPA Group сommand doсuments сonsist of orders to unit
сommanders oп organizatioпa|-jinformation matters аnd an instruсtion for
organizing reporting. order no. 7, dated Juпe 15, 1943 (doсument no. 5.t),
informs сommanders about new аppointmeпts and iпс|udеs a rеquirement for
reporting on the сondition of units. Order no. 8, datеd June 30, 1943
(doсument no. 52), was issued to mark the сe|ebration of the Day of
Deсlaration of Ukrainian Statehood and informs unit |eаders аbout dеaths
and deсorаtions of UPA lighters. The fo|iowing order, no.9, dated lu|у 29,
1943 (doсument no. 53), informs about the mi|itary aсtion of Ju|у 1l, 18 and
19, 1943, deaths of so|diеrs on the batt|efield, the dесoration of сommander
..Тsyhan''
and punishmепt of dеserters. The next doсument in this group is
an instruсtion dated September 6, 1943 (doсumеnt no. 54) about organizing

reporting on personnel. The |ast order in this group, dаted Septembеr 6,
(doсument no. 55), is addressed to сommander ..BulЬa's'' units, demanding that Ьy 8.9.1943' they Ьёсome part of the UPA.
A separate doсument is ordеr no. 2, issued on May 2,1943 (doсument
no. 56), by the First UPA Group eсonomiс management seсtion head,
..Potap'',
about inventory performanсe and reporting.
Тhe nеxt group of doсuments and materia|s сoпsists of orders of
сombаt group сommander "Borystenn for the pеriod from August 5 to
September 17, 1943.
Some of these orders iпform about promotions аnd the administration
of punitive sentenсes: no. 9, dated August 5, 1943 (doсument no. 57); no.
25, (doсument no. 64); no. 27 (doсument no. 66); no. 28 (doсument no. 67);
no. 29 (doсument no. 68); no. 30 (doсument no. 69) а|| dated September
4,1943; no. 33, dated September 9, 1943 (doсumеnt no. 70); no 36, dated
Sеptember 12 (doсument no. l2); no, 42, dated September 16, 1943 (doсument no. 74|i no. 43, dated Sеptember 11 1943 (doсument no. 75).
Another set of orders dea|s with organizational-informational mаtters.
.l7,
order no.
dated August 12, 1943 (doсument no. 58), inс|udes a direсtive
regarding the reorganization and stаtioning of units аnd new аssignments.
oгder no' 19, dated August 16, 1943 (doсument no. 59), refers to the
orgаnization of propagandа aсtivity among the рpu|ation. ordеr no. 20,
.1943
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dated August 26, 1943 (doсument no. 60), informs about сhanges of сommand personne| and the reorganization of the сombаt group.
Next сome a set of orders regаrding the organization of unit асtivities:
no. 21n dаted August 31, 1943 (doсument no. 61), аbout the сelebration of
Ukrainiаn Armed Forсes Day, distribution of nеw reсruits and deteгmination
of disсip|inary measures; no. 24, dated September 2, 1943 (doсument no.
63), about сarrying out a mi|itary aсtion; no. 40, dated September 14, 1943
(doсument пo. 73), regardiпg use of equipmеnt in units.
ordеr no. 23' dаted Sеptember 2' 1943 (doсument no. 62), regulates
hеa|th-re|аted aсtivities and sets out the duties of group paramediсa| щrsonпe| and their distribution aпd duties.
Thе final set of doсuments сonsists of orders to uпits regarding funerаl
arrangements for faIIen soldiers: пo. 26, dated SeptemЬеr 4, 1943 (doсument
no. 65), and no. 34, dаtеd Septеmber 10, 1943 (doсument no. 71).

дoкy!lЕHти

кolt{AHдyBAнHя гPyпи
гI
Ng 76-81

HAкAзи кoмAHдиPA гPyпи
|5 сepnня

-

24 лucmonodo |943 p'
Ng 76

нAкAз y oPгA}|i3AцiЙHиx
i дисцiплiнAPниx спPABAx
Ng2
yпA
Гpyпa

кB0

|5 cepnня |943 p.
..3aгpaвa''

HAKAз

ч.2

1. ,{oтепepiшнс кepyвaння пpaцeю спoчивaлo B pyкax opгaнiзaцiйниx
чинникiв. Miлiтapизaцiя, якy пepeвeдeнo в opгaнiзацii, мae впЛинyти нa
peвoлюцiйний poзмax й скpiпити oснoви yссд' яки ми чaстиHнo пo6yдyвarrи.
Ha члeнiв oУH нaлoжeнo щe 6iльшe пpaцi. 3 вyзЬкиx paмeцЬ кoнспipaцii
ми мyсiли вилiзти нa uJиpшy плoщинy й пpo6лeмy визвoлeння УCCfl
iнтeнсивнiшe рзpo6ляти. Biйнa змyшyс людeй в вeликiй мipi pискyвaти, в
Pизкy t{aлoдyшнiсть людeй всe вилa3итЬ нaвepx. i тoмy тaки )кopстoки чaси
6удуть нeмилoсepдHo Poзпopolllyвaти aвтopитeтн,

яК|4

нe вiдпoвiдaють дiйснoсri.

Людe нe життствopнi MyсятЬ усryпI4т|4 мiсцe мopальнo силbнo]vly eлемeнтoвi.
Peвoлюцiйнy мopaлЬ, кoтPy Mи ствopили в тeпepiшнiм нaсi, мyсить скpiпитися
peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя' l-[e нe с якeсЬ тoвapиствo чи ..Блaгaтвopитeлbнoе

o6щeствo'', Людe пoв'яжyть сe6e слa6пми ниткaми тoвapискoстi чи якiмiсть
дpi6нoмищaнсЬкими рlopаЛями i плiснiють зaмiсть жити.
Bстyпивши в opгaнiзaцiю' ми мyсимo зipвaти з yсiмa стaPими пpи3ви.
чa€няMи' якi нам шк[o]дили 6 в po6oтi. Teпepiшнiй чЛен 1t4yситЬ стати на
висoтi зaвдань. Пpaця i oтoueння, сepeд якoгo х(ивeп4' нe всe 6yвaе з
члeнiв й тoмy стapиx peвoлюцioнеpiв нe paз poзтpипyс мopaЛЬHo i звoдить
нa мaнiвцi. Cтpiнaсм в тepeнi нлeнiв, якi кypять, п'ють тa iншi нeмopaльнi
пoстyпки po6лять. Пepeд звинaйними людьMи BистyпаютЬ як anстинeнти.
Mаси ми мyсиMo нe тiльки слoвot't' aлe i пpикладoм вихoвyвaти i тoмy

пepeд yсiмa Ми всe муcим 6ути свiтилoм. Пpи зaпитi нлeнiв нищиx
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щe6лiв opгaнiзaцiйниx' чoмy кypятЬ Чи п,]oтЬ, вiдпoвiдaють: звepxник кypитЬ'
а мeнi нe мoжна! oгжe, тaким пoстyпoванням ми 6yдeм тiльки дeмopaлiзyвaти
пiдкoмaндних. Ми мyсим 6yти yвiльнeнi вiд нaлoгiв, яки пpинoсятb нaм
llJкoдy.

HAкAзyЮ!

Bсiм

кepiвниtt,l скЛaдам вoснHиt,t' зaпiлля, oкpyги' нaдpaйoнy, paйoнy

тa нищим opгaнiзaцiйним клiтинaм пepeстaти з дня 15 сepпня 1943 poкy
кypити та пити. Зa нeвикoнання нaкaзy 6yдeться пoтягaти всix дo стpoгoi
вiдпoвiдальнoстi.
2. 3 пepeвeдeнням мiлiтаpизaцiT в opгaнiзацiТ мyситЬ скpiпитися в нaс

дисциплiнa, тoннoстi, сoлiдapнoстi, 6yвaють i тaкi кoмпiляцii, якi тpe6a нe

paз лiтaми напpaвляти.

HAкAзylo!

Bсiм членам oУH пiдтягнyтисЬ дo висoти вiйськoвoi дисциплiни тa
пopядoк' який нaс в пpaцi, зo6oв'язyю тoчHo пеpeстepiгaти.
а) Bсi нaкaзи свoТx звepxникiв тoЧнo, сoлiднo тa чeснo викoнyвaтЬ.
Кoжний Haкaз Myситb 6yти звiтoвaний.
6) 3гoлoшyвaти пo-вiйськoвo]t4y свoe пpи6yття найстapшoмy
opг[aнiзaцiйнoмyl нлeнoвi, вiдxiд piвнo ж згoлollJyвaти.
в) flo opганiзaцii стаpшиx члeнiв нe вiльнo спoyxв:lлювaтисЬ тa

г)

fl

вyЛЬгаPнo вiднoситись. Opгaнiзaцiйнo стapшим Людя]r4 всe тpе6a
вiддaвaти н:rлеж}|y пoшaнy.
Кpитикyвaти свoiх звepxникiв в пpисyrнoстi зaгoнy, a6o впяsлятJ,|

oсo6истi aнтипaтii

i т. п. нe

вiльнo. Жaлi свoТ вv|яBлят}l

B

ч[o]тиPи [ohi, a6[o] дopoгoю слyж6oвoю дo гopи.
He вiльнo пpисвoювати a6o poзкpaдaти opгaнiзaцiйнoгo мaйнa.
3a кoжнy дe[гp]aдацiю opгlaнiзацiйнoгo] мaйнa (гpoшeй) 6yдe

кapaтися poзстpiлoм.

e)* He вiльнo Члeнain 0УH 6eз дoзвoЛy a6o слyж6oвoгo пopyЧeHня
пЛeнтaтисЬ пo чy)кoмy тepeнi. Ko)кнoгo, кoгo злoBитЬся' ЧиHники
CБ мaють првipити i кoли, винeн, надaти opгaнiзaцiйнoю дopoгoю

noкapaння вищeзгaдaниx.
3a6oрня€тЬся писaти пpивaтнi л|1сту1 тa пoсиЛати opгaнiзaцiйними
штaфтaми. [e лишнe o6тяжeння зв'язкiв.
3. Пiсля з6opy сьoгopiннoгo ypo)каlo Люде сТaнyтb гHaти сaмoгoн тa
зaтpyювaтись aлЬкoгoлЬoм.

с)

нAкAзyЮ!

Cлyж6i Бeзпeки зaйнятись пo6opювaнням ilЛЬкoгoЛiзмy тa iнших
дeмopaлiзaцiй.

*У
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meкcmi: с|

4. Hiмeцькi вiйськoвi чaстини в зyдapi з зaгoнan.rи УПA, втiкaють зi
свoix ..штип-пyнктiв'' i лишають тepeн aдмiнiстpaцiйнo Heoxonлeниll. Тi всi
лloки, щo сьoгoднi ЛишaютЬ нiмцi, ми lvlyсимo свoeю адмiнiстpaцiсю
зaлoвнlollilти. Haкaзyю в paйoнax.[eparсr[el, Cтидинь та Cтeпaнь opгaнiзyвaти
дo дня 3.|Х.43 p. paйoнoвi та сiльськi Упpaви. Ha всi iншi paйoни в[oеннoi]
oкpyги пiдгoтoвити aдмiнiстpатopiв дo дня 3.X.43 p. Гoлoвним зaвдaнням
6yде oxoпити гoспoдapчy дiлянкy. Пepeвeдeнняn4 цЬoгo в життя зaймeться
пoлiтpeфepат вoeннoi oкpyги.

5. Bсi oPг[aнiзaцiйнo-]мo6iлiзацiйнi peф[epeнти] зaймyться дo дня
30.Vll|.43 p. зopгaнiзyвaнням в зaпiл[л]i вiйськoвoгo зв,язкy. Пpи кoжним
opг[aнiзaцiйнiм] зв,язкy мyситЬ 6yти пyнкт i вiйськoвий. Пoтвopити piвнo ж
штaфти вiйськoвi.
a) Hа кoжнiй штaфeтoвiй лiнii мyсить 6yти кoнтpoльний пyнкт
(гpaницi) ваulиx нaдpaйoнiв, дe кoнтpoлю€тЬся

6)
в)

г)

д)

всix людeй, кoтpi
пPoхoдятЬ пo лiнii.
Кoнтpoльнi пy|.lкти на opг[aнiзaцiйниxl штафeтаx тa вiйськoвиx.
Пpи пepeiздi штaфeтoю вищиx кoмaндиpiв a6o пepeвoзi вaЖниx
piнeй (aмyнiцiя i т. п.) лiнiя мae 6yти o6стaвлeнa ваpтoю.
Bсi зaлiзниннi пеpeТзди, кyдoю пepeТзджaють нaшi дpyзi, дo6pe
o6стaвити вapтolo' щo6 вopoг нас He мiг наскoчити.
Bсi зв,язкoвi пyнкти, щo мaютЬ нeдaлeкo piки, мaють пoстapaтися
вiд 6.ти дo 1}ти чoвнiв. Чoвни мaють слух<Итv1 дo пepeпpaвлeння
вiйськa ни тpaнспopтiв.
Кoжний пyнкт зв,язky мyситЬ мaти 2 вepxoвцi та 2 фipмaнки
слyж6oвиx.

e) Bсix людeй, piнi та пoштa' якa пеpexoдитЬ чepeз зв'язoк, з
мiсця вiдстaвЛяти нa слiдyюний пyнкт.
с) Кoжний зв'язoк MyситЬ мaти кHижкy' дe нoтy€тbся всi гpипси,
кoтpi пepexoдятЬ чepез зв'язoк. Кoжний вiд6ip тa пePeдачy
гpипсiв зв'язкoвi квiryють з зaзнaчeнням гoдини.
ж) Biд всix зв'язкoвиx ви]'4aгa€тЬся тoннoстi, сoлiдаpнoстi, спpaвнoстi
тa кoнспipaтивнoгo пoвeдeння. 3a нeдoтpiмання всix тoloк стpo[гo]
кapaтимeтbся.
з) He вiльнo no opгaнiзaцiйних зв'язкaх вiдстaвляти людей дo
УПA, пepсoнaлЬHo Heпepeвipeниx. Тaкиx людeй пepедaвaти нa

мo6iлiзaцiйнi пyнкти.

6. Beсь пaпip, яким дo цЬoгo часy

poзпopядx(aЛисЬ пooдинoки

peфepeнтypи' пePеxoдитЬ дo шeфа пoлiтичнoгo штa6y в[oeннoT] oкpyги.
Гoспoдapui peфepeнти] мaютЬ видaти зi свoТx мaгaзинiв пaпip, нopнилo,
oлiвцi тa iншi xeмiчнi пpиЛaЛ.qя для ШПШBo.

7. Haказyю всiм пoлiтичним рfleщнтам] oкPyги, нaдpaйoнy тa paйoнy
дo дHя 15.x.43 p. зopгaнiзyвaти в Bo нapoднi шl(oли' згiднo iнстpyкцiй
шк[iльнoгo] peflepeнтal пpи ШПШ.
15з

8. opгaнiзaцiйнoмo6liлiзaцiйнi] pфepeнrи] oкpyги, нцрйoнy тa рйoнy,
пoтвopятb мo6iлiзaцiйнi пyнкти, дe скyпчyвaтимрь всix людeй, кoтpi йдyть
в УПA' Mo6[iлiзaцiйнi] пyнкти мyсятЬ 6yти зi сo6oю пoв'язанi 6eзпoсeщдньo

yсi pайoни з нaдpaйoнaми, нaдpайoни з oкpyгoю. Bсi нoвoзмo6iлiзoванi

нa мo6[iлiзацiйниx] пyнктax мaють 6yти nepсoн;lлЬнo тa лiкapськo пщвipeнi.
Кoжний дiстaе ка[теIгopiю тa oпiнiю. lloйнo нa Haкaз ШBШ вoни з

мo6[iлiзaцiйниx] пyнктiв виxoдятЬ

дo УПA.

Hoвo6paнцiв

нa зв'язoк

opг[aнiзaцiйний] нe вiльнo пyскaти.
9. Haкaзyю opг[aнiзaцiйнoJмo6[iлiзaцiйним] peфepeнтaм] пpoвeсти в
зaпiллi Peeстp з6poi, списoк зpo6ити пo paйoнаx, нaдpaйoнax i oкpyгах:
псeвдo чЛeна' стaнoвищe' нoмep кpисa, пiстoлi, мapкa i кiлькiсть aмyнiцii.

Пoстiй, 15.V|l|.43

p.

Cлoao Укpoiнi!
Кoмандиp вoсннoТ oкpyги
ДАPo, ф. P-30, on, 2, cnp' 34, opк. 22-23.

/-/

Koniя.

Ду6oвиЙ

Ns 77
HAкA3 пPo пPoвЕдЕHHя святA
yкPATнськoТ зБPoT

M3

25 cepnня |943 p,

Boснна oкpyгa

..3aгpaвa''

.Qня 25'V|ll.43 p.

HAкAз

ч.3

B дeнь Cвятa УкpaТнськoi 36poi, т. с. 31.Vll|.43 p., пepeвeсти святoчнi
i запiллi УПA.
Cвятo вiд6yти пpи шиpoкiй спiвy.raстi цiлoгo сyспiлЬствa зa слiдyюним

сxoди|{и пo всix вiддiлax
пopядкoм:
1. 36ipкa

i

звiт,

2. Bсryпнe слoвo'
3. Hакaз кoмaндиpa УПA Kлимa Caвypa,
4. Haцioнaльний гимн.
B вiддiлax УПA дeнь 31.vll|.43 p. ввФкaти зa дeнЬ святoчний.
Koмандиp вoеннoТ oкpyги

/-/

Cтpyнкo!*
Cпoчинь!
Cтpyнкo!

ДАPo, ф, P.30' on, 2, сnp, 34, opк. |9.
* HoОnuc у nungлi.

1s4

Кoniя,

Ду6osИЙ

tф 78

3

нAкA3 пPo пPизHAЧE}|Hя lшEФA вiйсЬкoвoгo
ll|тAБy гPyпи

^t9

УПA гpyпa

|0 aepecня |943 p,
u3aгpaвa"

нAкA3

ч.3*

3 днeм 10.|x.43 p. к[oмaнди]p Мaкapeнкo пepeста€ 6yти шeфoм
вiйськoвoгo штa6y.
Кloмaнди]pa Бopистeнa назHaчyю шeфм вiйськoвoгo штa6y.
06oв'язки

шeф o6iймar з днeм

Пoстiй 10.|Х.43

p.

10.lХ.1943 p.

квo

/Ду6oвnЙ/
l|'44Bo' ф, 3838, on' |, cnp. 4Q opк 22. opuaiнoл'

Iф

8

УПA, гpyпa
кBo

Ns 79
нAкA3 пPo пPизнAЧЕHня пoлiтичHoгo
PЕФЕPЕ}|тA вiЙсЬкoвoT oкpyги
20 Bepecня 1943 p,
..3aгpaва',

HAКA3ч.8

1. 3 днeм 20.lX.43 p. дpyгa 3аxapa звiльняю з o6oв'язкiв пoлiтичнoгo
peфlepентa] Bo (зaпiлля).
2. 06oв,язки пoлiтичнoгo рflepeнтal вoсннoТ oкPyги накanyю пepeдaти
дpyгoвi Aскoльдoвi.

Пoстiй, дня 20.lХ.43 p.
30.|x.1943 lф

кBo

/Ду6oвиЙ/

10

ДАPo, ф. P.3a on, 2, cnp. 34, opк. 38.

opuеiнoл**.

* Гoк g пeкcni. Нoneaнo, lloс 6цmu:5
** Нo Оoкцпeнni с Bid6unoк кpцaлoi
neчomKu: УкpaТнська Пoвоaнча Apмiя.
.Заrpaвa'

Гpyпа

155

Ns 80
HAкA3 пPo пPизHAЧЕHHя кoMEHдAHтA
вiЙськoвoгo нlдгlЙoHy стoлиH

9

2[31

^lb

УПA, гpyпa
кBo
1.

..Зaгpaвa',

aepecня |943 p.

HAкA3ч.9

3 днeм 2[3]'lX.43 p. дpyгa Кpyка звiльняю з o6oв'я3кiв кoмaндaнта

вoeHHoгo нaдpaйoнy Cтoлин.

2. Haкaзyю дpyгoвi Шeпeльoвi пepe6paти o6oв'язки КBH.

p.

Пoстiй, дня 2[3].|X.43

цtАBo' ф.

Ns |2
yпA
Гpyпa

3837'

/

on' l, сnp' 8, opк. 3|.

кBo
Ду6oвий/

opuziнoл*'

Ns 81
вiдпис }|AкAзy кoltilAHдиPA Bo пPo 3HищЕHня
Bсlx 3AсoБiB зB'я3кy нA тЕPитoPii oкPyги
24 лucmonoОo 1943 p'

,.Зaгpaвan

KBo

HAKAз

ч.

12

Haкaзyю пo всiй мoiй вoсннiй oкpyзi знищити всi тeлeфoнiннi

i

тeлегpaфiннi спoЛyчeHHя.

flрти (телeфнiннi)
i пoпaлити.

пopiзaти

змoтaти i зaxoвати y кpиТвкax. Teлeфoнiннi стoвпи

Пoстiй, 24.Х|** 1943

poкy.

Дpцжe Шeneль!
Biдпис нaкaзy КBo ч..l2 пepeсиЛaю дo викoнaнHя.
Пoстiй, дня 6.X|.1943

poкy.

ДAPo' ф. P-30, on. 2, cnp, 35, opк' 90. Koпя.

* Ho doкцлeнni с Bid6unoк

.,3агoава''

** НoneBнo, лoс 6цnu: Х

156

'

З

/-/

КBo
Ду6oвиЙ

дopyнeння К3Bo

/Мaяк/

кpуeлoi neчomкu: Укpаiнська Пoвстaнчa Apмiя' Гpyпa

Ng

82-84

HAкA3и

шEФA вiЙськoвoгo lllтAБy
5 жo\nня

УПA гpyпa
шBш
ч, 42/43

[лucmonod] |943 p.

Ns 82
HAкAз - кAPниЙ пPисyд
PoЙoBoмy кoвдлвнкoвi

4
^tg

-

5

эrcoamня 1943 p,

u3aгpaвa..

HAкAз

ч.4

3a несoвiснe i лeгкoвaжнe викoнyвaнHя пPипopyчеHoгo зaвдaння' як
тeж зa кpyтiйствa в свoйoмy oпPaвдyвaннi, пoкapaнo poйoвoгo Кoвалeнкa
5-ти гoдиннoю стiйкoю пiд кpiсoм.
3а пискoвання i нeпoтpi6нe гoвopeння пoмимo зa6opoни пoкаpaнo 2.
гoдиннoto стiйкoю пiд кpiсoм. Poйoвий Koвaлeнкo вiдмoвився викoнaти
кapy.

Тoмy тeж пo пepeпpoвaджeннi слiдства пoкapaнo poй. Koвaлeнкa зa
з зняттям 3
фyнкцii poйoвoгo нa звичaйнoгo кoзакa.
Бeз дoзвoлy шeфа вiйськoвoгo штa6y кoзак Кoвaлeнкo He мoжe

свiдoмe нeвикoнaнHя наказy пo кiлькapaзoвol1y yпiмнeннi
o6няти фyнкцiТ poйoвoгo.
Пpoшy пoдaти дo вiдoмa кoзaцтвy зaгoнy iм. 0стапа.

Пoстiй, 5.X.1943 p.
Кoмaндиp /6opvlcтeн/

6.X.43 p.*
ЦДАвo, ф' 3838' on. |, cnp' 64, opк. 25. opuziнoл.

* Пidлuc

нepoз6ipлu8uii.

157

Ns 83

нAкA3 y спPAвAx opгднiздцiЙниx
пPи3нAЧЕHЬ тA oБoB'язкIв

пoлiтичниx виxoвникiв

lb8

30 эtсoBmня |943 p,
..3aгpaвa,'

УПA, гpyпa
шBtlJ _ вiддiл виxoвaння
ч. 111/43

HAКAз

Пo зoeoнox

l.

ч.8
i BoП

Пpизнaнyю:

1. Кloмaнди]paми виxoвaння i пoлiтинними кepiвникaми зaгoнiв:
a) К[oмaнди]p Xмapa - зaгoнy iм. Бoryна.
6) К[oмaнди]p Koсaн _ загoнy iм.0стaпа.

_

зaгoнy iм. КoлoдзiнсЬкoгo.
зaгoнy iм. Кoнoвaльця.
Bиxoвники зaгoнiв пo влaсHoljty визнaннi пpизHaчaютЬ кloмaнди]piв
вихoвaHHя нa кoжниЙ вiддiл, якi в свoю чepry, пiд6иpaютЬ пpoпaгaндистiв
в) К[oмaнди]p Зy6ap
г) K[oманди]p Галка

-

в кoжнiй чoтi.

а) К[oманди]p Жyp6a
6) К[oманди]p Baдим

-

_

i

пoлiтинними кepiвниками BoП:
..Xopти".
вишкiльнoгo вiддiлy
uBeзyвiй',.

2. К[oмaндиlpaми виxoвaння

вишкiльнoгo вiддiлy
Boп пpислyгoвy€ пPавol в paзi кoли 6
|l. Кioмaндиipaм зaгoнiв
виxoвt|ики нe вiдпoвiдaли нa свoi стa1oвищa' згoЛoсити нepeз кaнцeляpiю
ШBШ дo вiддiлy виxoвaння i пoдaти кaндидaтypy.
виxoвникiв зaroнiв та BoП взarмнo
l|l.3o6oв,язyю к[oмaндиJpiв

i

i

спiвпpaцювaти.
a) Bиxoвники ввoдятЬ кloмaнди]piв в кyр пoлiтичнo-виxoвнoТ р6oти,
6) к[oмaндиJpи ввoдятЬ виxoвникiв в кypс свoix зaвдaнь,
в) к[oмaндиlpи е вiдпoвiдaльнi зa пoлiтичнo-виxoвнy po6ory в нaс
вiдсyтнoсти виxoвникiв.

lV.Ha виxoвникiв нaкладаю вiдпoвiдальнiсть

зa:

a) пiднeсeння нaцioнaльнoi i пoлiтичнoi свiдoмoсти кoзaкiв,
6) пoлiтиннy лiнiю i iдeйнy пiдгoтoвкy зaгoнiв i Boп,
в) мopальний i дyxoвий стaн кoзaцтвa.
V. Bиxoвники зa свoю po6oтy вiдпoвiдaльнi пepeд свoiм дiлoвим

вepx}|икoм.

Vl.Кoмaнди]piв виxoвaння

i

пoлiтичниx кepiвникiв нaзивaти:
..Кoмaндиp

Bиxoвник''. Пpи пiдписax вихoвники мaютb в)кивати:

a6o

1s8

..Bиxoвник''.

..Дpyжe

вихoвHик''

Vl|. 3a пepeвeдeнHя y )киття цЬoгo нaкaзy Po6лю вiдпoвiда.льними як
к[oманди]piв, тaк i вихoвникiв.

Bиxoвник
/3имний/

Кoмaндиp

/6oPlаcтeн/

Пoстiй, 30/X-a3 p.

Гaлyзa*

ДАPo, ф' P.30, on, 2, сnp.

26, opк.

2|,

Оpueiнoл**'

Ns 84

HAкA3 y мЕдичнo.сAHiтAPHиx
I'h

спPAвAX

9

[Лuсmonod| |943 p.

ч. 121/43

HAKAз

ч.9

1. flo дня 20/х|-4з p. пoдати пepсoHaлЬний спис сaнiтаpнoi o6cлугн
загoнiв, як piвнo ж санiтapнoгo мaйнa пiсля зaлрeнoгo взipця.
2. Hе вiльнo кoмaндиpaм загoнiв пpиймaти пepсoн;lлЬнoi сaнiтаpнoi
..3aгpaвa...
o6слугu 6eз пpизнaнeнHя HaчaлЬнoгo лiкapя гpyпи
3. Xipypгiннi пpиЛaддя' aптeчки чи aптeкиl сaнiтapний iнвeнтap, здo6рий
пiсля вислaння звiдoмлeння, нeгaйнo пoвiдoмляти нач;lлЬнoгo лiкapя.
[e сaмe вiднoситься й дo втpaт.
4. Кoли 6 зaгинyв xтo з сaнiтapнoгo пePсoн:rлy - нeгaйнo пoвiдo[митиl
нaЧaлЬHoгo лiкаpя.

Hанaльний

/БpaвиЙ/

лiкаp

Кoмaндиp

}& 16 Пpинятo дня 8.xl.43 p. Koм[aндиpl Cвipкo
IL0ABO' ф. 3838' on' |, сnp' 64, opк. 34. opueiнoл**,

* Hodnuc

numцлi,

ц
** Ho doкцlleнпi с Bid6uпoк neчonкu: УПA Гpyпа ,.3aгpaвa" Шeф вiЙськoвoгo штa6y
Бopиcтeн

ts9

Ng

85-96

HAкAзи I|JEФA пoлiтичнoгo штAБy
20 cepnня

lф

4-5

-

|7 лucmonodo |943 p,

Ns 85
HAкA3 пPo пPи3HAчEHHя
шкlлЬHoгo PEФEPЕнтA вiЙськoвoT oкpyги
20 сepnня |943

p.

*- yпA

Гpyпa "3aгpaвa..

шпш

Ч. -x

HAкA3
.Qpyгa

ч.4-5

Тивepщ пpизнaчаю тиilчaсoвим oкPркниlt.l шкiльним

рфрнтoм'

Пoстiй 20.vlII.1943
Шeф пoлiтиннoгo штa6y
ocтaп

/-/

onц6л,: Лimonuc уПA.

-

Topoнпo, |989.

-

т, |'

-

с,

|70.

Ng 86

нAкAз пPo пoЧAтoк t|AвчAння дiтЕЙ
B t|oBoмy l|JкiлЬнor,|y Poцi
l,le

[201 Bepecня |943 p,

14

!ля

oкp[цжнoеoJ шкiльнoeo iнсneкrnopomц

l.|AкA3ч.14
Ha всix теPeнax' звiльнeниx УПA вiд iмпepiялiстiв, дня 15'|X.1943
пoчати 1943/44 116[oвий] piк в шкoлax' дe мo)кливo закiнчити 6iхсуuиЙ
peмoнт нa цeй тepмiн i е пeдaгoгiчнi cuлu
.Qня 1.X.1943 p. пoчaти yн6oвий piк y всiх iнших шкoлах звiльнeнoгo
тepeнy тa за6eзпeчити пeдaгoгiнними силaми.
* - * у нocnцnнUl Оoкулeнmoz (I0 86-96) цю чoсmuнц
фopлцляpo onцщeнo.

160

Haвчaння в шкoлi € 060в'язк0вим.
Mединний oгляд дiтeй мaе вiд6рися

кoтpiм poзпoчи|,|астЬся HaвчaнHя' €

дo пoчaткy

святoчt'|им дHем

нaкaзyю yдeкopyвaти шкiльнi пpимiщeння

i

навЧaння. .[4eнь, в

для yннiв, а тoмy

вiдпoвiднo пpигoryвaтись. .Qo

дeкopaцii слiд yжити пopтpeтiв ви[з]нaчниx людeй, тa [в] цeй дeнЬ

Ha

цJкoлax вивiсити нaцioнaльний пpaпop.

Пoстiй 20*.|x.1943'
onу6л,: Лiпonuc уnА"

^h

15

-

Topoнmo, 1989.-

т,

|. с,

Шeф пoлiтиннoгo штa6y
/_/ oстaп

|70-|71.

Ns 87
нAкA3 пPo пoчAтoк нAвчAHня дiтЕЙ
y Hoвoil|y шкIлЬ}|o}ry Poцi
3 aepecня |943 p,
HoОpoйoннuм, poЙoннuл

i

сiльcькuм цnpoBoм

нAкA3ч.15
1. Ha тepeнаx звiльнeниx УПA вiд iмпepiялiстiв, пepeвeсти peмoнт шкiл.

i

Бiжyний peмoнт закiнчити дo :ls.|x Ц.P., капiтальний - дo 30'|Х.1943 p.
B мiсцeвoстяx, дe шкiльнi 6yдинки спaлeнi, слiд пiдi6paти a6o пpивaтний
6yдинoк, вiдпoвiдний нa шкiльнe пpимiщeння, a6o дep>кaвний.
2. 3а6eзпeчити шкoли пilливo}' нa зимoвий сeзoн' нa 30.lХ.43 [та]
тexнiчним пepсoн.rлoм (в6иpальники' стopoжi).
3. 3a6езпeчити шкoли п.rливoin нa зимoвий сeзoн на дeнь 30.lX.43 3a
нopмаN,tи пaливa звepтатися дo вiдпoвiдниx лiсниx вiддiлiв.
4. Зa6eзпeчити iнспeктopiв тa вчитeлiв тpaнспopтoм в слyж6oвиx
спpaв.rx.

5.

Bсi

гoспoдap.li спpaви шкiл

та

вчитeлiв poзв'язyють вiдпoвiднi

нaдpaйoннi, pайoннi тa сiльськi yпPaви.

Пoстiй 3.lx.43
Шeф пoлiтиннoгo штa6y
ocтaл

/-/

Йц6л.: Лimonuс уtl^

-

Topoнmo, |989.

-

T. |.

- c'

|7l'

* Hone6нo, noс 6уmu:2
161

I'I9

|9

lф 88
нAкA3 пPo пPoвЕдЕHHя
зБoPy кншl(oк д,lя цEнзyPи

7 6epecня |943 p.

HAKA3ч.19
книжoк пo тepeнax i нaдiслaти ix дo

3аpядити з6ip

пepeвeдeння цeHзypи нищeнHя.

p.

Пoстiй 7.lХ.1943

цeнзypи. дo

Шeф пoлiтиннoгo штa6y
ocтaп

onц6л': Лimonuc УПА-Topoнno, |909.

- т 1. -

/-/

с.

|72.

Ns 89
нAкA3 кEPiBHикoвi ЧEPBoHoгo xPЕстA пPo пPoBЕдЕHня
1v|Eдичниx oглядiB дlтЕЙ
7 Bepecня 1943

p,

,Qo кepiaнuкo Чep\oнoeo Xpeсno

B цiляx oxoPoни здopoв,я дiтeй

пpoпoнyю:

1. Пepeвeсти мeдинний oгляд дiтeй пo всix ll!кoЛilx нe пiзнiш, як дo

20.IХ.1943 p.

2. Hазнaчити спeцiяльнi санiтapнi кoмiсii, кoтpi
сaнiтapнo-гiгiснiчним oглядoм дiтeй.
Пoстiй 7.|Х.1943

onу6л,: Лimonuс у|lА'.

-

p.

6

стaлo займaлися

Шеф пoлiтиннoгo штa6y

/-/

Topoнпo, |989'

-

т, |'- с.

Оcтaп

|72,

Ne 90
}|AкAз нAдPAйoHoвим yпPAвAtJt
пPo БyдlвHицтвo БAнЬ тA дEзиHФЕкцiЙниx кAl.,tЕP
l{9 25
|5 aepecня |943 p.

HAкAз

ч.25

B цiляx oxopoHи здopoв'я тa зaпo6iгaння Poзпoвсloдx(eнHя xвopi6
сepед вiйськa та цивiльнoгo нaсeлeHHя нaкaзyю:
162

Ha тepeнi кo)кнoгo надpaйoнy пo6yдyвaти 3-4 6aнi з дeзeнфeкцiйними
кaмepaми.
Зa пpoeктaми тa калbкyляцiями звеpтатися дo пpoeкт6юpa пpи oкpylr<нiй
yпpaвi.
ПoстiЙ 15.x.1943

onц6л.: Лirnonuс уПA.

tф

-

Шeф пoлiтиннoгo штa6y
/-/ ocтaп
ropo,':o, |g8g. -т. |,

-

c.

|72-|73,

Ns 91
HAкA3 пPo пPи3нAчEння
шкiлЬHoгo нAдlнспЕктoPA
тA iнспЕктoPA oкPyги

34

7

HAкAз

жoamня |943 p.

ч.34

oкpyжним шкiльним надiнспeктopoм пpизнaчyю дp. Tивepщ.
oкpyжним шкiльним iнспeктopoм пPизнaчyю дP. €кiфa*.
Пoстiй 7.x.1943

Шeф пoлiтиннoгo штa6y
oстan

/-/

ong6л.: Лitnonuc

yП^

-

fopoнmo, |909'

-

т.1,

-

с,

l73'

Ng 92

l'tg

35

нAкAз пPo зAтвEPркЕнHя
штAтlB oкPDк}|oгo шк|льнoro
yпPAвлlHня

HAкAз

ч.35

7 эrco6mня |943 p,

Biд дня 1.X.43 p. затвepджylo слiдyюнi штaти oкpy)кнoгo шкiльнoгo

yпpaвлiння:
1. oкppr<ний шк[iльний] нaдiнспeктop (1 чoл.).

*
1943 p.)

Toк

у пeкcпi.

Пe9нo tiloс 6уnu: Cкiф (QuB. нoкoз I& 49

вid |2

лuспoлodo

163

2. oкpyжний шк[iльний] iнспeктop (2 чoл.)
3. iнстpyктopи мeтoд[иннoгoJ кa6[iнeтy] (7 чoл.).
4. .Qiлoвoд зaгaльнoi канцeляpiТ (1 чoл.).

p.

Пoстiй 7.X.43

onу6л.: Лimonuc

уIlA'

-

Шeф пoлiтиннoгo штa6y
ocтaп

/-/

Topoнпo, |989'

-

т' |'

-

с,

173-174.

Ng 93

нAкAз гoлoв| сЕлищA БЕPDкHиця
пPo пЕPЕдAчy БyдиHкy
для шкiлЬHoгo iHспЕктoPAтy

HAKAз

|9 эrcoamня |943 p.

ч.

Ha дeнь 1.Xl.43 p. 6yвший ксьoндзiвський 6yдинoк ]vlyситЬ 6щи звiльнeний

вiд всix iнстиryцiй, a пepexoдитЬ в кopистyвaння шкiльнoгo iнспeктopary.

flня 19.X.43

p.

Шeф пoлiтиннoгo шта6y

/oстaп/

NP 22

tАPo, ф.

P-30, on, 2, слp. |09, opк. 22, opueiнoл.

Ne 94

HAкA3 мiсцЕви]Yl yпPABAм
пPo зAкiнчЕHня Bи]-'IoлoчEHHя 3БDЮкя сЕляHAltи
Iф 43
22 жoamня |943

HAкAз

p,

tф43

oкpцэrcнuм, нodpoйoннuм, poЙoннuln

mo сiльcькuл цnpoaoм

У

зв'язкy

з

мo)Kливolo зaгpoзoю на6лижeння фpoнтy,

MaсoвoМy знищeнню з6iжжя

тaкoж нiмaкiв.

i

всix xapvoвиx зaпасiв

щo зaгpo)кye

з 6oкy

чepвoниx' a

Haказyсться всiм сeлянaм, якi щe нe вимoлoтили з6ixо<я, якнaйскopшe
i вiдпoвiднo йoгo зaxoвaти, пpитягt|yти дo цЬoгo всю свolo

цe зpo6ити
poдинy.
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B paзi звoлiкaння i нeвикoнaння цьoгo нaкaзy' пpoтягot{ двoх днiв з
дня йoгo oгoлoЩeння' виннolr{y 6yдe скoнфiскoвана чaстинa йoгo
виl{oлoчeнoгo з6iюкя.

Пoстiй 22,10,1943

p.

Шeф пoлiтичнoгo щтaФ

/ocтaп/

}ф 37
.Qo paйoннoi Уnpaви Умань.

tАPo, ф, P.3o

,flo викoнaння Пaвлo. 23.X.43

p.

on' 2' cnp, l09, opк' 23. opuaiнoл.

Ng 95

нAкA3 пPo пPи3HAчЕн}|я llJкiлЬнoгo iнспвктopд

^h

49

нAкA3ч.49

|2 лucnonoОo |943 p.

B зв'язкy з xвopodoю щкiльнoгo iнспeктopa дp. Лyга звiльняю йoгo з
o6oв'язкiв тa пpизначaю шкiльним iнспeктopoм дp. Cкiфa.
Пoстiй

12.11.1943 p.

tАPo' ф. P-30,

Шф

on' 2, cnp, 35' opк. 29, Konin,

пoлiтиннoгo штa6y

/-/

ocтan

Ns 96
}|AкA3 пoлiтичниtt{ PЕФЕPЕ}|тA}| пPo святкyвAнHя
сBятA гЕPolв БA3APy

50

|7 лuсnonodo |943 p,

HAкAз

^I9

[ч.]50

Bсiм пoлiтичним рфpeнтaм в oкpyзi.
Дня 21 листoпада ц. p. нa всix тepeнax oкpyги вiдсвяткyвaти Cвятo

Бaзаpy.

,[eнь цeй е нaцioнaльним святoi,l' в якolty },lас взяти щасть opгaнiк)lЕlним
пopядкo].,t всe yкрТнськe сyспlльствo.

Пpoгpaмa свята дoлyчa€тЬся.

Пoстiй 17.Хl.1943 p.

Cлoao Укpoiнi!
Шeф пoлiтиннoгo штa6y

llАPo'
E

2e

/ocтan/

ф. P-30, on' 2' cnp. 63, opк 36. opuеiнoл'
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Ns 97
HAкAз квpiвникд вiддiлy
вiЙськoвoi poзвiдки
|0 epц1ня |943 p,

Ns 97
нAкA3 нцпfioнoвиt,t l pдЙoнoвим PЕфЕPЕнтA}{
вiЙськoвoT poзв|дки в спpдвI звiтнoст|

пPo стAн вoPo)киx сил

|
yдсБ
lф

|0 epцdня |943 p.

Biддiл: Biйськoвa

ч.

д[yжe) та€мнo
Пoстiй. .Qня 10.Xll.43 p.

рзвiдка

1

HAкA3
Peфpeнтaм вiйськoвoT poзвiдки в нaдpaйoнax i paйoнax У,QCБ гpyпи

u3aгpaва..

дo дня 20 ц. м.

устaлИт|1.стaH вopo)|(иx з6poйниx

кo)кдol.{y paйoнi за пля}|oм' пoдaним }|ищe.

сил

в

Hiмцi

uштiцпyнкт").
1. Пoстiй вiйськoвиx чaстиH (сeлo' мiстo,
2. Мiсцe зaквaтиpyваP|Hя вiйськoвиx чaстин (нaмалювaти шкiц

пpимiщення вiйська).
3. Piд вiйська: пixoтa, кiннoтa, аpтилepiя

CДiт.п.

i

iншi

рди

з6poТ, як CC,

4. Кiлькiсть вiйська в д3нiй мiсцeвoстi (стapшин, пiдстapшин i pядoвикiв).
5. Haцioныlьний склaд вiйська (вкaзaти кiлькiсть нau[ioнaльниx] мeн[шин]
стаpllJи}|и' пiдстapшин
ки[x]

i

pядoвикiв).

6. Уз6рсння. Bкaзaти кiлькiсть: кpiсiв, фiнoк, MП, скopoстpiлiв лeг-

-

тя)ккиx' гpaнaтoмeтiв, мiнoмeтiв, гapмaт

амyнiцii нa кoжний кpiс, кyлeмeт, мiнoмeт

i т.

i

iншe. (.(oдaти кiлькiсть

п., як piвнo ж залiзний

зaпaс aмyнiцiT).
7. Тa6op, кiлькiсть: автo}j|aЩинl вoзiв, кoнeй i iншoi тяглoi силуt.
8. Пiдхoди дo мiсщ poзташoва}|t|я вiйськa (вказaти пePeшкoд}l' пpирднi
i шryннi тa пoля o6стpiлy).
9. 3в,язoк мiж пpимiщeннями вiйська i якi с l'o)|qивoстi yшкoджeння
зв'язкy.

t66

Koмандиp гpyпи (Bo) ,,Ду6oвиЙ''
(iвaн Литвиннyк)

(..Cлавyта,', Mикoлa Лeвицький)

ЩBШ гpyпи ,.Бopистeн,' (.Qмитpo
Кopiнeць). Фoтo 1941 p.

Пoлiтичний виxoвник гpyпи ..3имний"
(Cтeпaн Кoстeцький)

ШBШ гpyпи ..Mакapeнкo"

10.Bapта тa зaстaви. Poзмiщення вapтiвнi i застaв. Пpирднi тa штрgi
пepeшкoди вapтiвeнь. Kiлькiсть вapтoвик стapши}|' пiдстapшин i pядoвикiв,
якi пeр6yвaють нa вapтiвнi i нa стiйкaх, oкPeмo в дe}|Ь i в нori. oз6poсння
вapти. Укpiплeння вapти, засo6и 3в'язкy ваpти. Moжливoстi зaскoчeння
вaPти вдeнЬ внoчi. Hамa,лювaти шкiц рзмiщeння ваPти стiйoк, з
yзгляднeнням poзмiщeнням кyлeмeтiв i iншoT з6poi.
11. Щтa6и вiйськoвi, пoлiцiйнi i iншi. Miсцe poзтaшoвaння тaкoгo штa6y
вкaзirти дoKладнo. oxopoнa штa6y зoвнiшня i внщpiшня' вдe}|Ь i внori.
Кiлькiсть пpaцiвникiв штa6y (стapшин, пiдстapшин i pядoвикiв) i дe вoни

i

l

мeшкaютЬ. Мoжливoстi пiдxoдy дo штa6y (зaзнarивши нa щкiцoвi всi
пeршкoди). 3в'язoк штa6y з пiдлeглими чaсrиHaми штa6y та якi мolкltивoсri
yuJкop|(eн}lя зв'язкy. 0з6poення штa6y.

Чepвoнi
1.

Кiлькiсть Тx. 0з6рення. 3aвдaння тих "oтpядiв". Банда тepiтopiяльнa

i 6рдянa (6poдячиx 6aнд вкaзaти напpямки pyxiв' а тepiтopiяльниx гpаницi
тepeнy' нa якoмy oпepyють' чи стoятЬ пoстoем). Пpiзвищa i paнги првoдиpiв
6анд як piвнo ж нaзви 6анд (н[a]пdиклaд]: iм. Чaпаeва, Кiрвa, Mыtirювськoe
сoедiнeнie

i т.

Ляхu

п.). Mopальний стaн.

Тi ж самi дaнi, щo дo чepвoниx 6aнд, лише вiдpiзняти

нaцioнaльнo

пoлbсbкy пapтизаttкy вiд нepвoнoТ пoльськoi 6aнди. Пpo змiни в зElлoг.lx
.tи вiддiлaх i poэтaшoвaнню вopoжиx з6рйниx c|'|л, якi l'o)|(yгЬ }|aсryпити.
нaдсилaти вiдoмoстi 5, 15, 25 Числa кoжнoгo мiсяця. To нe виключaс
нaдсилaння iнфpмaцiй пpo вoPoга' якi надсилaютbся щoдeннo.
Peфpeнтaм вiйськoвoТ poзвiдки нaдiслaти звiти пpo викoнанy пpaцю
зa минyлий Чaс дo дня15/12-43 p. i в мaй6рньoмy пoдi6нi звiти нaдсилaти
1, t0 i 20 числa кo)кдoгo мiсяця.
Poзвiдчi мaтepiяли i листyвання дiлoве з цiеi дiлянки слати Лишe
3в'я3кol,t

yдсБ.

/Heмo/
tlдАBo' ф. 3B8' on.

t68

1, cnp' 43,

opк |. фuziнoл.

DoсU]{ENтs oF тHE GRouP сo].l]t{AшD
The сhаpter of doсuments of group сommands inс|udes: orders of
grouP сommander uDubovyin lor the рriod August 15 to Novem&r 24,
1943; orders of mi|itary сhief of stafl "Borysten", dated oсtober 5 to
November 30, 1943; orders of рlitiсal сhiel ol staff 'ostapn, dated August
20 to NovemЬer 17, 1943; an order by the сhiel of the mi|itary intel|igenсe
divisioп "Nemo".
Тhe first group of orders by сommander "Dubovyin inс|udes doсuments
uZahrava'' group (Vo)
regarding the organization of
aсtivities. Order no. 2,
dated August 15, 1943 (doсument no. 76), demаnds thаt a|| miIitary and rear
line leaders respeсt the prohibition аgаinst а|сohol сonsumptioп and smoking, as we|l аs iпсreаse disсip|ine and improve reporting. Тhere аre aIso
direсtives about organizing сommuniсation and e|ementary sсhoo|s and regu|ating the work of mobi|izatioп сentres. Order no. 3, dаted September 25,
1943 (doсument no. 77), dea|s with the сelebration of Ukra]nian Armed
Forсes Day. order no. 3 (probably shou|d be no. 5), dated September 10,
1943 (doсument no. 78), informs of the appointmeпt of the group,s new
,Borysten".
order no. 8, dated September 25 (doсumiIitаry сhief of staff,

of the appointmeпt of Vo politiсa| seсtion head
,Askold''. order пo. 9, dаted September 23, 1943 (doсumeпt пo. 80)'
..Sto|yn".
informs of the apрintment of military nadraion rear |ine сommander
order no. 12, dated November 24, 1943 (doсument no. 81), requires that аl|
of the enemy's meаns of telephone and telegraph сommuniсation in the Vo
be destroyed.
..Borysten"
The seсond group of orders by military сhief of staff
inс|ude: a punitive order, a senteпсe agaiпst squadron |eader KovaIenko, no.
4, dated oсtober 5, 1943 (doсumеnt no. 82); no. 8, datеd oсtober 30, 1943
(doсumeпt пo. 83), apрinting po|itiсal сhiefs of divisions (zahony); no. 9,
from November, 1943 (doсument no. 84), deа|ing with mediса| and health
mеnt no. 79), speаks

matters.

The third gгoup of orders, by рlitiсal сhief of staff "Ostapn, сan bе
divided provisioпa|ly iпto severa| thematiс sets. Тhe first set deals with the
organization of sсhoo| management boards: order no. 4-5, dated August 20,
1943 (doсument no. 85), refers to thе appointment of а sсhool seсtion head;
no. 34' dated oсtober 1,1943 (doсument no. 91), deа|s with the apрintment
of a regional sсhoo| suрrintendeпt аnd sсhool insPесtor for the rщion; no.
35, dаted oсtober 7,1943, сonfirms the stаff of the okruha sсhool manаgement board (doсument no. 92); no. 49' dated November |2 (doсument пo.
95), refers to the apрintment of a sсhoo| inspeсtor.
The seсond set of doсuments sets out the tasks for work in the vo
rear |ine. orders no. 14, dаted September 20, 1943 (probаbIy shou|d be

r69

Sеptember, 2) (doсument no. 86), and no. 15, dated September 3, 1943
(doсument no. 87), сontain а list of measures for the organization of
сhildren's eduсation. order no. 19, dated September 7, 1943 (doсument no.
88), сontains a direсtive about сo||eсting books in the Vo for the purpose
of сensorship. An order dated September 7, 1943 (doсument no. 89),
addressed to the direсtor of the Red Cross, dеa|s with сonduсting mediсal
examinations of сhi|dren. order no. 25, dated September 15, 1943 (doсument
no. 90), addressed to nadrаion management boards, deals with the сonstruс.
tioп of bаths and disinfeсtion сhаmbers. Aп order dated oсtober 19, 1943
(doсument no. 93), requires that the head of the Berezhnystia town сouпсi|
provide а building for the sсhool inspeсtion offiсe. An order dated oсtober

22, 1943 (doсumеnt no. 94) demаnds of |oсal administrations that the
peasants finish the threshing and store their grain. Order no. 50 dated
November 17, 1943 (doсument no. 96), deа|s with arrаnging the сelebrаtion
of the Dаy of the Bаzаr Heroes.
Тhe сhapter of group сommaпd doсuments ends with order no. 1, dated
Deсember 10, 1943 (doсument no. 97), by mi|itary inte||igenсe division сhief

.,Nemo''

requiring that information be provided about the сonditioп aпd
loсаtioп of eпemy forсes'
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3Biти

вiддiлiв тд пiдpoздiлiв

tr

Ns 98-100

звiти

|.Т гPyпи yпA

5-27 лunня |943

p.

Ng 98

3вiт 3A тPAвЕнЬ t943 p.
пPo стAH тA дiяЛЬнlстЬ гPyпи

rh 2/5
УПA l-a гpyпa
ч, 2/5

5 лunня |943 p.

Пoстiй' дня 5.Vll.43 p.

зBiт
3o мiсяць mpo6eнь |943 p,

i

1. C т а н; вiддiл Яpeми, вiддiл Шaвyли, вишкiльний вiд[дiлI, lI вiддiл
кaнцeляpiя.

2. Peopгaнiзацiя цeнтpy - кoмaндиp ll вiддiлy Bepeщакa тa вiйськoвик
Boяк вiдxoдять з вiддiлoм нa Cxiд. 3opгaнiзoвaнo слiдyюни вiддiли: oпepaтивний
Maкapeнкo, poзвiдкa - Пe.repиця, 0стpий, мo6[iлiзацiйний] - Бeскiд,

.

гoсп[oдaрий]- Пoтaп, вишкiл - Кop6ан, виxoвHo-пpoпaгaндивний

сaнiтapний

-

Енeй, зв,язoк

3. Б o й o в

i

ii.

-

-

Pyдящий,

Гopний.

Bишкiл:4,Y-43 p. зaсiдкaтa6iй пiдмiсцeвiстю
з сoтнi Poманa).
Яpeмa: Лiквiдaцiя кoльoнiй, сiл, щo спiвпpaцюють з нiмцями i
6iльшoвиками. 21 тpaвня зpo6лeнo зaсiдкy нa нiмцiв кoлo мiсцевoстi
Клeсiв, злiквiдoвaнo нiмeцькy гpyпy в числi 26-x людeЙ, здo6yтo 2
скopoстpiли, 6 - мп, 18 кpiсiв, 6 peвoльвepiв' 8 гpaнaт i aмyнiцiю. Bлaснi
стpaти 6 pанeниx.

д

Япoлoть, власнi стpaти 3-x в6итиx, 4-x paнeниx (всi

29.V poзпopoшeнo пiд мiсцeвiстю Cтapинки 6iльшoвицькy гpyпy в силi
16 людeй, здo6yтo oднy фiнкy. Ha вiдгoлoс 6oю пpиixaли нiмцi, з якиlvtи
звeдeнo 6iЙ' в6итo 4-x нiмцiв, власнi стpaти 3-x зa6итиx.
Щaвyла: 1.V зaсiдкa нa нiмцiв. 0дин нiмець у6итий, влaснi стpа-ти
oдин. 5.V зaсiдкa нa пoлЬсЬкo-6iльшoвицькиx пapти3aн' в6итo 16, здo6yro

-

oдин кpiс, влaсниx стpат нe 6улo, 3, 4, 15, .l9' 23

i

25 лiквiдoвaнo

1t1

кoлЬoнji, щo спiвпpaцюютЬ з 6iльшoвикaми та нiмцями' влaсниx стpaт

6улo.

3 ll.гo вiддiлy зaгинyв
4.B и ш к iл ь н и

oдин poзвiдvик

й

в

iдд iл:

-

}|e

lгop.

пepeвeдeнo вишкiл мoлoдllJиx
кoмандиpiв в .raсi вiд 27.lV дo 2,v|,43 p. Bишкiл зaкiнчилo 59 людeй, якиx
вислaнo як iнстpyктopiв дo вiддiлiв.

Caнiтapни

й

в i д д i л:

пeщвeднo нa 6-ть.тижнeвий

сaнiтapний вищкiл. 14 сaнiтapiв пpидiлeнo дo вiддiлiв.
5. Biдчyвасться 6pак вишкoлeниx стaPшин та пiдстapшин' як тaкo)|(

вiдпoвiднoi лiтeparypи.
6. Biддiли нe е зa6eзпeчeнi y взyпя, oдяг та виpяд. Teрн дoстaвляе

людeй, нездi6ниx дo вiйськoвoT слyж6и (30 дo 50
xаpч|в }|eдoстaтot|нии.

fi

7. ПpoeкryстЬся дaлЬша opгaнiзaцiя цeнтpy'
opraнiзaцiя нoвиx вiддiлiв.

xвopиx). Пoстaнання

пepевиllJкlл в|ддlлIв,
Кoмандиp

/tу6oвuЙ/

ltДАBo, ф' 3838' on. |, cnp. 40, opк. 16. opueiнoл.
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звlт 3A чЕPBЕнЬ t903 p.
гlPo стAH тA дiяЛЬ}|iсть гpyпи
5 лunня |943 p,

УПA 1-a гpyпa

Пoстiй, дня 5.Vll.43 p.

ч,3/6

зB|т

3o t'ticяць uepaeнь |943 p.
1. C т а н: вiддiл Яpeми, вiддiл Шавyли, вiддiл Kpyкa, вiд[дiл] Ltигaнa,
вiдhiлl Чopнoмopщ, poзвiдка, вiд[дiл] гoспoдaрий, вiддiл вишкiльний i
вiд[дiл] сaнiтapний.

2,Я p e м a: 6.vl.43 зpo6лeнo нaскoк нa залiзнy дopoгy KлeсiвToмaшгoрд' наскoк нeвдаBся. 86итo два нiмaки, влaсниx втPaт oдин
paнeний. 8.Vl зaсiдкa на 6iльшoвикiв, в6итo двox людeй, oдl.|oгo Paнeнo.
3дo6yтo 2 кpiси, aвтoмaт' нaшиx втpaт }|e ма€мo. g.vl 6iй з 6iльшoвикaми,

в6итo 10 чoлoвiк i 10 paнeнo. Haшиx втфт немaс, нiчoгo нe здo6yтo. ll.Vl
злoвлeнo двox кoзaкiв i 6iльшoвицькoгo лeйтeнанта. 12.Vl зр6лeнo зaсiдкy
на кoзaкiв, злoвлeнo двa кoзaки i двa нiмцi, здo6yтo 4 кpiси i 8 гpaнaт,
втpaт жoдних. 14.Vl 6iй з 6iльшoвикaми, в6итo 30 6iльщoвикiв, 25 paнeнo,

6 кpiсiв, 5 гpaнат, втpат нeма€. 24.Vl.43 p.
нaскoк нa нiмaкiв, в6итo 30 нiмaкiв, 6агатo Pa}|eниx' нe здo6yтo нiчoro.
здo6yтo oднoгo дЬoxтяPa,

1т2

Ш а в y л a: 20.V|.43 p. зaсiдкa нa 6iльшoвикiв, в6итo 3-x нaчaльникiв
штa6a, з нaшoi стopoни втPат нeмa€. 21'v|6iЙ з 6iльшoвикaми пepeвaкaючolo
людeй, з нашoi стopoHи в6итo 2-х людeй. 22.V| Пoльськa i
6iльшoвицька 6aндa нaпалa нa с. Гy6кiв, дe iм дaнo вiдсiн, втpaт жoдних. 24.V|
злiквiдoвaнo цiлкoвитo пoЛЬсЬкy кoлoнiю, дe нe 6yлo жoдниx нaшиx стpaт.
К p y к: 16.V| 3po6ленo нanaд нa 6iльшoвикiв i poзгpoмлeнo, в6итo

силoю' s6итo

l

80 oсi6, вeЛика кiлькiсть paнeниx' здo6yтo aптeчкy' paдio, гpaнaтoмeт i
списки' вЛaсниx Bтpaт,oдин paнений. 17,VI зpo6лeнo нaпад Ha пoлЬсЬкy
кoлoнiю Cтaxнiвкy, дe в6итo 60 ляxiв, i спалeнo пoЛoвинy кoлoнiT, нaUJиx
втpaт

.|7

в6итиx, 5 paнениx.

Ц и г a н:

Пoчaтoк opгaнiзaцii вiддiлy, 11.Vl.43 p.

з 28

стpiльцiв,

пpoтягoм мiсяця зopгaнiзoвaнo чaстиHHo вiддiл тa пpoведeнo пoлевi впpaви.
pHo м o peцЬ: 1.vl.43 p.6iй з нiмaками, в6итooднoгoнiмaкa,
Ч
тoгo )к сal{oгo дня в 6opoть6i з нiмaкaми згинyЛo 2 нaшuх стpiльцiв. 2.VI
19 стpiльцiв 3лoBу1'1И 9 сoвiтськиx пapтизaн i poзз6poiли.
3. P о з в i д к a: дaЛЬшa opгaнiзацiя aпapaтiв, ствopeнo кapний

o

вiддiл.

4' Г o с [п o д a'p ч и й] в i д д i л: зaгoтoвЛeнHя тa

MaгазинoвaнHя

i виpядy yмyндypyвaння.
5.B и ш к i л ьний B i дд i л: пepеведeнo вишкiл мoлoдиx
кoмaндиpiв в нaсi вiд 10.V|.43 p. Bишкiл зaкiнчилo 56 стpiльцiв' яK|1x
висЛанo нa iнстpyктopiв i кoмaндиpiв пo вiддiлax.
6.C а н i тap н и й в i дд i л: Poз6yдoвaсaнiт[apнoijтoнки
н. 1 i ствopeння тoчки ч. 2.
хapчпpoдyктiв

7. Biднyвaсться 6paк фaxoвиx вiйськoвиx людeй, якi зpeopгaнiзyвaли
вiддiли нa вiйськoвий лaд. Чaстиннo пеpeпPoвaд)кeHo це нepeз вишкiл

iнстpyктopiв.
8. ПpoeктyeтЬся д:rлЬшa pеopгaнiзaцiя цeнтpy ..oси,. тa вишкiл нoвиx
iнстpyктopiв пiдстapшин i стapшин.

ДАPo, ф. P-30, on. 2, cnp. 39, opк' 24.

Кoмандиp
Кoniя.

Ns 100
3вiт пPo BiЙсЬкoвy Aкцilo гPyпи
27,лunня |943 p.

УПA 1-а гpyпa
Пoстiй, дня 27.V|l.43

p.

з

зBiT

oкцi. (Гцno)

3 а в д a н н я: Знищити yз6poснi пoЛЬсЬки 6aнди, щo мiстились в
кoлloнiяx] Гyтa-Cтепaнь, Бopoк, Ляди, oмeлянкa, Poмaшкoвo, Teмнe17з

Жorцoвe, Teмнe{тeпaнськe, Лoми, Бoрyки, Мeльнiки, Грa Мiщка, Mрвищ,

Пoдсeлeнe, Пoляни, Гoлинь, xyт[oldи] Kам'янoк i Meльницi, кoл[oнiТ]
Ceлиськo, Зiвкa, Oстpoвки, 0сoвини, Bиpка, Bиpo6ки, Шимaнiськo, Typ,
|вaньнe, Ужанe, Гaли, Пepeспa, Бepeзyвкa, Кaмeннe i 6yли стыroю зaгpoзoю

мiсцeвoгo yкрiнськoгo насeлeння тa пepeвoдили нa нЬoмy мopди i р6yнки.

.Qaнi пPo вoPoгa:

Уз6poснi вopФки сили скoнцeнтрванi в Гyгi, Coшникаx, Bиpцi, Bиpo6кa<
дaнниlt/tи ix знaxoдиться пoнaд 500. Miж ними
piвнo ж зHаxoдитЬся вiддiл нepвoниx. oз6poснi в кpiси, фiнки i кyЛeмeти.
Гyтa сильнo yкpinлeнa та oкoпaнa.
1. Ддя викoнa}|Hя ивдaння ствopeнo двi oкpeмi гpyпи: Пepша гpyпa

тa Галax. 3a oтpимaними

з вiддiлy "Boвкiвu, Яpмaка i Уз6eкa. Кoмaндиp Kop6aн з
нeю yrвopeнo тpи вiддiли. 1-й Kop6aнa,2-Й Cпapтaкa, 3.й Уз6eкa. .[pyгa
гpyпa злoжeнa з вiддiлiв Яpкa, ,,ocl,|,,, ..Keнтaypa.., Кopи i Чyмaкa кoмaндиp Бopистeн. Cтвopeнo тpи вiддiли: Яpкa, Kopи, Гpa6eнкa.
2. B цiлi пepeBeдeння aкцii i o6eзneчeння тepeнy зilвдання рзпoдiлeнo:

сфpмoвaнa

a) Пepшa гpyпa

-

лiквiдaцiя Гри-Cтeпaнь, Бopoк, Ляди, oмeлянки,

Poмaшкoвo, Teмнe, Лoми, Бopсyки, Meльнiки, Гyтa Miцькa, Пoдсeлeнe,
Пoляни, Гoлинь, хyтodиI Кaм,янoк
6)

oсoвини,
Kaмeннe,
в)

г)
сxoдy.

-

i

Meльницi.

лiквiдaцiя кoл[oнiй] Гaли, 8ир6ки, oстPoвки,
Bиpка, Шимoнiськo, Тyp, Ужaнe, iвaньнe, Пepeспa, Бepeзyвкa,
Ceлиськo, 3iвкa.
Biддiл [игaнa - oxopoна зaпiлля з пiвдня.
Чaстинa вiддiлy Bopoнoгo - oxoPoнa тepeнy з сxoдy i пiвн[iчнoгo]

flpyгa гPyпа

Пoчатoк дiй: гoд. 1-шa 17 липня.
3. Пepша гpyпa: виxiдHe стaнoвищe для всix вiддiлiв с. Pyдня. .[ня
16.V]l o гoд, 22-Й вiддiли виPyll!или дo насryпy на с. Гyтa. Biддiл пepший
в нaпpямi Бopoк, дpугиЙ - Кypopт, тpeтiй - нa пiвдeнy чaсти}ly.

Haсryп пepeвeдeнo' лiквiдyюни кoлloнii] Бopoк, Ляди i .raстинy Кypopry,
вiддiли дiйшли пiд yкpiплeнi стaнoвищa. 3aaляpмoвaний вopoг силЬни1,l
скopoстpiльним вoгHeм зaдePжyr настyп. Бiй тpивae дo пoлyдня. Ha мiсцe
6oю пpитягнeнo гapмaткy тa пePeвeдeнo пiдroтoвкy дo слiдyюнoгo нaсryпy.
Bopoжи стPaти цЬoгo дHя пoнaд 150 в6итиx. Bлaсниx стpaт нe 6yлo.
Cлiдyюнoгo дня, 18.VII o гoд. 1.й вiддiл пepший, змiцнeний чaстинoю
вiддiлy Bopoнoгo, пoнoвлlo€ нaсryп. oднiй з гpyп вдaлoся вдepтисЬ в
сepeдинy yкpiплeниx пoзицiй тa пiдпалцти 6yдинки. Bлaснi стрти 6-x
в6итиx тa 3-х paнeниx. Бiй тpива€ дo вeЧopa' a paнкo]t1 19.Vll здo6yвa€тЬся
yкpiплeння. Бyдинки спалe}.o та мypи висaджeнo в пoвiтpя. []ивiльнe
нaсeлeння втiкae з Гyти та пoпaдa€ в pyки дpyгoi гpyпи, poз6итi частини
ляxiв тa чepвo}|иx викopистoвy|oчи тepeн' втiкають в лiси. Haшi пooдинoки
стexfi пepeслiдyють вoPoга тa ниlцaтЬ всi кoл[oнii] i xрopи.

1т4

4. .Qpyгa гpyпa: виxiднe стaнoвищe для пePшoгo i тртьoгo вiддiлy
Бyтeйки, для дpyгoгo - Poмeйки. Biддiл пepший вдapив гoлoвнoю силolo
на oсeлi: oстpoвки' Bиpкa, Пeрспa, Ужaнe, Coшники i Typ, oкpprсyю.rи
Bиpкy вiд пiвнoчi. Biддiл дpyгий нaсryпас нa Гали. Пo пepшiм сильнiм
вoгнi, злoмивши oпip вoPora' пepexoдитЬ Гали, Typ, Бepeзинy, Шимoнiськo,
вдapяючи вiд пiвнoui нa Coшники' дoxoдитЬ дo Bиpки i Bиpo6oк.
Biддiл тpeтiй вдapяс нa Ceлиськo, стpiнаюvi нeвeликий oпip, нaсryпaс
нa Bиpкy i Bиpo6ки, дaючи пoмiн для вiддiлy пеpЩoгo' в 6истpoмy yдаpi*
пoгHав вopoгa в нaпpямi Шимoнiськo, Bиpкa.
Biддiл пepший в нaсryпi нa Bиpкy свo€ю пepeдoвoю oxopoнoю наткHyвся
нa вoPo)Кy зaстaвy. Boрг, вiдстpiлюоrись, вiдсryпив. 3лiквiдyвaвши Oстpiвки
o гoд. 3 25 мiн., PoзпoчиHa€ться 6iй зa Bиpкy, який дoсягaе свoei
кyльмiнацiйнoi тoчки o гoд. 4.
Boрг, загнiздившисЬ в ],rypoвaниx 6yдинкаx 6iля кoстeла i кoстeлi тa
yмiстивши нa дepeвax кyлeмeти' цiльнo спpямyвaв вoгoнЬ пo нашiй лiнii.
Пiсля двoxгoдиннoгo 6oю цiлий фpoнт пepuJoгo вiддiлy пepexoдитЬ дo
нaстyпy. Cвoсю завзятiстю сepeднiй вiдтинoк фPoнry витiснюе вopoгa 3
мypiв i кoстела, пiдпaлююни сeлo. Boрг з.lлиtlJив на пoлi 6oю 6eзлiч
в6итиx. 3a зi6paними данними сили вopoгa пepeкpot{yвirли 6iльшe 250
yз6poeниx людeй. 3aйнявши Bиpкy o гoд. 10-й, пepший вiддiл зaймae
3iвкy тa нищить. Ha пoмiч ляxам пpи6yЛи aвтaijtи нiмцi. Biддiл пepший
силЬни1'4 нaсryпoM ix poз6ивaе. Hiмцi в пaнiцi вiдсryпу1л|4' эaлl4llJивши нa
пoлю 6oю 6-ть в6итиx. 3дo6yro oдин скopoстpiл, oднo MП, 4 кpiси, 13
гpaнaтl 400 шryк aмyнiцii. o гoд. 17 15 м[iн.] дo пePшoгo вiддiлy дoлyчa€
..Кeнтayp.. uoсa..
i
i спiльними силами пpoвoдитЬся нaстyn на Bиpo6ки.
18.Vll дpyгa гpyпa лiквiдy€ peшry кoлoнiй. B чaсi aкцii з:lxoплeнo вopoжий
тa6op, який втiкaе з Гyти (150 фip з майнoм). Bтpaти Bopoгa цЬoгo дt|я
пoнaд 300 в6итиx.
5. 3aстава кoмaндиPa (игaнa, викoнyючи oxopoнy, пepeвeлa 6iй з
нiмщми 6iля мiсцeвoстi Япoлoть, 6iй тpивав 45 xвилин. Poз6итий вopoг,
.t0
втiкaю.rи, зaлишив
влaсних тpyniв. 3дo6рo два тп<ки кyлeмeти' oдe}|
лeгкий, тpи MП, тpи кopoтки пiстoлi, 7 кpiсiв, 15 гpaнaт, пoнад 2000
aмyнiцii та спaлeнo двa aвтa. Bласнi втpaти двox лeгкo pанeниx.

Bиснoвки

t) B нaслiдoк пepeвeдeниx дiй, пePшoю гPyпoю дня1l,18 i 19 липня
злiквiдoвaнo сeлa i кoлoнiТ: Гyra-Cтeпaнь, кoл[oнiя] Бoрк, oмeлянкy,
Ляди i xyтopi Kaм'янoк, Poмaшкoвo, Пoдсeлeve, Пoляни, ГoлинЬ, Teмнe.
2) .Цpyгolo гpynoю злiквiдoвaнo сeлa i кoлoнii Bиpкy, Ceлиськo,
Coшники, oстpiвки, Пepeспa, Bиpo6ки, Гaли, Шимoнiськo, Ужaнe, 3iвкa,
Бeрзинa, Тyp, oсoвини, lBaньнe, Д/ryге, Пoлe, Бeрзyвка.
*У

mexcmi: удвlpп
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3) Boрxi втPaти пoнад 500 в6итиx тa нeoкPeслeнa кiлькiсть paнeниx.
4) Bидi6pанo зpa6oвaнe yкрiнськoмy насeлe}|}|lo дoмашн€ rraйнo,

xyдo6y, кoнi тa вoзи.
5) Poз6итo нiмцiв Pафлiвськoi стaницi.
6) Poз6итo rpyпy нiмцiв з Кoстoпoля.
7) B нaoriдoк пaнiки яка витвoPилaся в стaницi Cтeпaнь нiмцi пiдпалили
сeлo i oпyстили йoгo 18 липня.
Hiччю 19 липня вiддiл пiд кoмaндoю Bopoнoгo зt{иlцив в Cтeпaнi
yкpiплeнi стaнoвиlца тa спaлив i висадив в пoвiтpя тi 6yдинки, якi 6улvt
мiсцeм пoстolo i o6oрни для нiмцiв.
8) Bлaснi втpати 18.ть в6итиx i 17 paнeниx.
3aвдaння викoнa}|o цiлкoвитo. Poз6ивши пoльськi oз6poснi 6aнди,
yсy}|eнo загPoзy' яка тяжилa мiсцeвoмy нaсeлeннк). oднoraснo звiльнeнo

тeрн вiд
llАPo

oкyпaцiйнoТ влади.

ф, P-30, oп' 2, cnp, 39, opк. 2*26, Koniя,

Кoмандиp

шg 10t
3Biт lGPiвHикA
2.гo Po3Biдvвlльнoгo Biддlлy "oсAo
30 uepaня |943 p,

}ф 101
звiт пPo стAн тA дlялЬнlстЬ вiддiлy
30 ueфня |943 p.
||/зв. Y|
yпA - l гpyпe
|l вiддiл

flдя 30.6.43 p.

3Blт

пeр6paв я првiд ll вiддiлy noсa". Cтaн слiдyючий: 34
людeй, 3 цЬoгo 23 пpисyтнi, 11 в слp<6i й дo сьoгoднi нe вepнyлись.
3aщaння на най6лищy i{ery:
Toмy щo кoмaндиp flфвий тoro )к дня вiд,iц2lсав, пoiнфpмyвав
.Qня |2.6.43 p.

]tieне кoPoткo пpo xаpaктep мoсТ

прцi, а дoтoгo{aс}|ий пpoвiдник oстpий,

щo тeж тoгo }|( дня вiд'iщltав, нiнoгo нe пePeдав. 3 цьoгo який.нe6yдь
o6pаз ynopядкyвaн}|я вiднoснo спpaв ll вiддiлy гoдi 6yлo сo6i yявити.
176

3а вказiвкaми к[oмандиlpa Maкaрнкa
nPацю

ll

н:rлe)китЬ poз6yдyвaти aпapaт i
poз6yдoвyю.lи
вiддiлy [...] вiддiлiв й
сiткy 6лизькoi, a roлoвнo

дallьщoi рзвiдки.

Xoи в пщцi

я вiльнy pукy в рopraнiзaцii Флoгo

вiддiлу,
loдrraс] iiaлo щo зpo6лeю' a кoли хqдить пpo дa,lbЩy Po3вiд'ry й налaднaння
Gпpaв y 6oйoвиx вiддiлax, нe зр6лeнo нiчoгo. Пpинини: 6paк зв'язкy.
B oстaннix дняx oдepx(.lв я 3в,язoк дo oкpyжнoгo КoстoпiлdськoT]
6рк людeй, нe
oкpyги' oднaк щe нe зв,язався з ним. .Qpyгa пpиuинa
тo фхiвцiв, алe пed...] jнтeлiгeнтниx людeй, щo6 мoгли пoпpoвaдити
xora 6 нaймeншy вjдпoвiдaльнy пpaцlo.
tня 19.6.43 P. ствopeнo кapний вiддiл, стaн 20, з цьoro 4юx звiльнeнo.
B пepшiй мipi с цe люди' 1цo сaмoвiльнo пoвiдxoдили з 6oйoвиx вiддiлiв.
Пepeвoджeнi слiдства пoкaPaнo кapни}r вiддiлoм. ,Qвox пepeданo дo
вiйськ[oвoгo] пoлlьoвoгol сyдy.
Пoпeрдний стaн 37 л[юдeй] зPiс дo 43 +2 вiдiйшлo, кapний вiддiл
16+3 aрrштoвarиx' pазo}| 60 людeй. Froнтpрзвiдд<а в пoЧ.lт@x opгаrriзoвarня.
.Qня 25.6.43 p. чaстинa вiддiлy в силi 1 ря 6paлa yчaстb y с1пинцi з
6iльщoвиками' lцo пo дopoзi зi Cxoдy нa 3axiд, poзтa6opилисЬ }ia тePeнax
oдeplr<ав

_

Лирвa, Бepeстoвцi, Жильчi, Кopнина, в силi oк[oлo] oднoгo кypiня. B
сyтичцi зaгинyв oдин з дpyзiв пiд Бepeстoвцeм.
/6opиcтeн/
АPo, ф. P-3o on 2, cnp. 29, oprc e3' фuеiнoл. Pукonue
Шg 102

3вiт кEPiвHикA сAH|тAPl{oгo Blддiлy
29 кBinня |943 p.

Шs 102

звlт пPo стAн тA дlялЬнlсть в|ддlлy
3 npoцi

3Blт

сoнimopнoeo ai1Оiлц' iснцюuoao npu aiООiлi УПA

1. CанiтаpниЙ aпapaт склaда€тЬся
сeGтeP

29 кBinнл |943 p,

i сeкртapя.

з

лiкapя-xipypгa, 4-x мedинниx]

2. Biд пo.raткy opгaнiзaцii санiтapнoro вiддiлy пepепpoваpt(eнo 4 кyри
сaнiтapoк, в якix 6pшo у{асть 55 слyxavoк. Bсi вoни тeпep пpaцюють в
тepeнax пpи xвoPих.
1т7

3. Пiд oпiкoю санiтapнoгo вiддiлy вiд пoнaткy 6yлo:

a) 29 pанeниx з вiддiлiв,
6) 13 xвopиx пo&D|(нo з вiддiлiв,
в) 11 paнeниx з opганiзацii (зaпiлля, з 6oТвoк),
г) 3 тяжкopанeниx з цивiльнoгo нaсeЛе}|ня'
д) 6aгaтo ам6yлaтиpийнo xвoPиx якix нoryсться.
Кpiм тoгo, нa пoстoi yдiлясться пoмiч цивiльtloN4y }|aсeлeнню. Бiльшa
пoлoвинa paнeниx i xвopиx вiд 1.V.43 p. пoвepнeтЬся дo свoсi пpaцi.
4. Biд пoнaткy зpo6ленo 2 aмпyтaцii, 1 ляпapaтoмiя, 1 oпepацiя чеPeпa

(yсyнeння oскoлкiв

3

твepдиx o6oлoчoк мoзгy)'

мeншиx oпepaцiй.
5. Жинoцтвo шиpoкo спiвпpацюс

7

yсyнeнь кyль

i

10

з санiтаpним вiддiлoм i тим самим
пpaцю Укp[аTнськoгol Чepв[oнoгo] Xpleстal (шиття i пpaння 6илизни,
дoстapчeння 6интiв, пpигoтoвлeння пoмeшканЬ, xаpЧи для xвopиx i т.п.).
Bсi хвopi мaють взipцeвy oпiкy, с за6eзпeчeнi вiдпoвiдними квaтиpaми'
xapчами, i кoжний пoвaxнiшe xвopий мас пpикpiплeнy oкpeмy сaнiтapкy.
6. Biд дня 27.|v.43 p. opганiзoвaнo 2.xмiсячнy фeльдшePсЬкy шкoлy'
в який 6epe рaсть 19 слyxaнiв. Кpiм мeдиннoгo виlJlкoлy' пepexoдятb
виклади yкpaTнoзнaвства, iдеoлoгiчний вишкiл i вишкiл зaгальнoвiйськoвий
(тaктикa, стpaтeгiя, пaPтизaнка, пoвстaнчa apмiя i PeryляPHa apмiя).
викoнy€

/EнeЙ/

29.1V.1943 p.

tАPo' ф. P-30,

on. 2, сnp. 29, opк. 9. opueiнoл. Pукonuc.

Ng 103- 106
..цигAHA''
3вiт кoмAHдиPA вiддiлy
|-26 cepnня |943 p.

lф

103

3вiт пPo дiялЬнlстЬ вiддlлy
I cepnня

yпA _

гpyпa ..3aгpaвa',
Пoстiй дня 1.V||l-43 p.
Biддiл ..[игана''

|943 p,

Б0€BИЙ,3в|т

Bid |,vlll Оo |.VlIl-43

p,

.Цня 18.V|l-43 p. 6yлo зpo6лeнo зaсiдкy нa нiмцiв, в якiй цo6yтo 2
(двa) тяжкиx i 1 (oдин) лeгкий кyлeмeт, кpiси, гpaнати, a тaкoж спaлeнo
2 (двi) машини. 3 нaшoТ стopoни втPат нe 6yлo жoдниx.

178

Кoмaндиp загoнy iм. Хмeльницькoгo
..oстpий,' (Яpoслав Ждан).

Фoтo 1941

p.

Koмандиp загoнy iм. Хмeльницькoгo
..Бopoвий'' (Baсиль
Бpилeвський)

Кoмандиp зaгoнy iм. ,[opoшeнка
..Bopoний,, (Bасиль
Лeвкoвин).

Фoтo

.t956 p.

Кoмaндиp зaгoнy iм. Бoryнa
..Яpема'' (Hикoн
Ceмeнюк)

179

3BiТ BишкoЛy
Плaн. Пeрpo6лeнo вiд l.Vll. дo 1.VIll-43 p. слiдyючi зaняття:
1. Bпopяд: з6ipки, звopoти, мapшi, xвати кpiсoм 15 гoд.
2. Bapтiвниuа
5"
3. Cтpiлeцькa
4"
4. Пoлiтичний
4"

слpк6а
пoстoв.l
вишкiл
5. Кapтoзнавствo

4

6. Peшry чaсy витpaчeнo нa зaсiдки тa 6oевi мapшi.

"

К[oмaн]иp вiддiлy /Цигaн/

ДAPq ф.

P-30, on, 2, cnp' 29,

opк 49' opueiнoл.

Ns

Pукonuc.

104

3вiт пPo дiялЬt|iстЬ Biддiлy
yпA

.

гpyпa

|2 cepnня |943 p.

..3aгpaвan

Пoстiй дня 12.VI||-43 p.

Biддiл

..l-{иганa''

з

зBlт

diяльнoсmu

.Цня 10.V|ll-43 p. нa зaсiдцi 6iля

i

Bunodкia

c.,!,. стaвся випадoк.

Bислaнo 2-oх стp[iльцiв], а сaмe стp. Члекa i Кoлoскa в poзвiдкy.
Heзa6apoм нa дoнeсeння мiсцeвиx людeй вислaнo в цЬo1.4y )к Haпpямкy
дPyry сre)|ry (нa скpаю лiса дiялa чepвoнa рзвiдка). Bнаслiдoк нeпoрзyмiння
poзвiдoк мiж сo6oю 6yв вiдкpитий вoгoнь, пPичo}4y стp. Члeк зiстaвся
в6итим, a стp. Koлoсoк pанeним. Boгoнь вiдкpили стp. fly6 i стp. Бepeзa.
Cтaлoся пpи к[oмaнди]poвi Пpи6лyдi.
К[oмaнд]иp вiддiлy
ДАPo' ф. P-3a on. 2, сnp' 29, opк 5l. opueiнoл.

t80

Pцкonuс.

/Цпгaн/

Koмандиp пepшoТ сoтнi УПA
.,Кooo6ка,,

(Гpигopiй Пepегiняк)

Кoмaндиp сoтнi загoнy

iм. Хмeльницькoгo ..I-tигaн''
(Павлo Цинкo). Фoтo 1936 p.

Кoмандиp сoтнi загoнy

iм. Кoлoдзiнськoгo,.Яpoк',
(.Qмитpo Kaлинюк)

Кoмандиp сoтнi зaгoнy
iм. Xмeльницькoгo .,Bихop',

(Poман Kepнтoпф-3авipюxа)
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Ng 105

3Biт пPo дiяЛЬнiстЬ вlддiЛy

yпA

-

гpyпa

Пoстiй, дня
Чиcлo 25/Y

25 cepnня |943 p.

,.3aгpaвa,'

19257у111

43

p.

БoЙoBиЙ звlт
BiООiл "ltuloнoo, dня 24.V||l.43 p.

.Qня 23.VllI нiмцi

з

пoлякаlvlи виpylllили нa пopa6oвaння дoвкoлишнix

сiл. Гpyпa в кiлькoсти 150 людeй пoсyвaлaся в нaпpямкy с. Кoлoвepть Beликa Coвпa. B oкoлищx с. Bopoнyxи чoтa нaшиx стpiльцiв нa чoлi з
к[oмaнди]рм Гpанaта вoгнeм скopoстpiлiв зaгopoдиЛи вoргoвi дopory.
Bopoг стapaвся стaвити oпip, вкiнцi мyсив вiдсryпити' з:lлишаючи пo сo6i
в6итиx кoнeй, кaлюжi кpoвi тa тpyпiв. ,Qeкoтpиx paнeних тa тpyпiв вopoг
вспiв зa6paти. Bopoг в панiцi вiдстyпив.
Haшиx втpaт нeмae. Здo6yтo вiз з пopa6oвaним.

CлoBo Укpoiнi!
ДАPo' ф. P-3a on' 2, cnp, 29' opк' 48' opuziнoл'

Кoмaндиp /Цигaн/

Pцкonuс'

Ng 106

звiт пPo дiялЬнiстЬ вlддiлy
yпA

_

26 cepnня |943 p'
гpyпа

,,3aгpaвa,'

Пoстiй дня 26.V||l-43 p.

Biддiл "I{игaна',

з

зBiт
Оiяльнocmu

i

aunodкia

o гoдинi 3.15 нa нaш та6ip нanaли 6iльшoвики. Boни
кiлькopaзoвo пepeваlкaюЧoЮ силoю вiА6илн oxoPoнy тa6opy, вдеpлися дo
сePeдини i зa6paли тa6ip (4-и фipи, 8-м кoнeй, }jtaшинкy дo шипя, 5 пap
o6уви,8 кoстюмiв, кyxню' хapнeвi пpoдyкти i 6aгaтo piнeй щoдeннoгo
вжиткy). 36ря вся 3.lлиllJилaся в нaшиx pyк.rx, люди вицoфлись зa
Гopинь, пpичor'y 2-ox людeй - стp. [flloк i 6oннyжний Teщшкo - втoпиЛисЬ.
Cталoся пpи кoмaндиpoвi Tepeшкoвi.
K[oмaндJиp /Цигaн/
flня

17.Vl||-43 p.

ДАPq ф. P-3a

182

on. 2, cnp. 29,

opк

50. opuеiнoл. Pцкonuc.

RЕPoRтs oF UNlтs AND sUBUNlтs
Тhis сhapter of reports of units аnd subunits inсludes: reports of the
First UPA group' a report by the ..Borysten,', the сhief of the 2nd inte||i.
genсe unit ,.Osan' а report by the сhief of thе health unit, ..Еnei'', аnd
reports by unit сommander ..Тsyhаno.
Тhe First Group reports were prepared between Ju|y 5 and 2l, 1943.

Тhe first report, no, 2/5' dated Ju|y 5, 1943 (doсument no. 98), desсribes
the group's сoпdition and military aсtivity in Маy 1943. The next report, no.
3./6, dаted Ju|y 5, 1943 (doсument no. 99) desсribes the group's aсtivity in
June 1943. Тhe |ast report, dаted Ju|y 2l, 1943 (doсument no. 100), informs
about the "Huta Stеpanska' mi|itary aсtion.
The next doсument' no. 101, is a report by ..Borystеn,,, the ..Osa'' 2nd
inte||igenсe unit сhief , dated June 30, 1943, about the unit's сondition,
aсtivity and tasks.
..Enei",
Doсument пo. 102 is a report by health unit сhief
dated April
29' 1943, аbout the unit,s сondition and aсtivity, the organizatioп of сourses
for paramediсa| personne| аnd sсhools for fie|d paramediсa| workers.
..Tsyhаn''

The |аst group of doсuments аrе reports by сommander
аbout
his unit's aсtivity from July 1 to August 26 194з. They inс|ude: a report
dated August 1, 1943 (doсument no. 103) about the uпit,s aсtivities and
traiпing сonduсted in the unit between Ju|y 1 аnd August 1, 1943; a report
dated August 12,1943 (doсument no. 104) informing about an aссident in the
unit whiсh resu|ted in the deаth ol one soldier аnd the woundiпg of aпother;
a report dated August 25, 1943 (doсument no. 105), whiсh informs about the
unit's сombat aсtions; and a report dated August 26, 1943 (doсument no.
..Bo|shevik''
106), whiсh informs about a
attaсk on the сamp and the uпit's
losses.

18з

дoкy}|Еt|ти l ].iAтЕPlAли
зAпiлля Bo

D

l&

107

-

122

дoкyllЕHти . мAтЕPlми кoмEt|дA}|тA
здпlлля вo
|| Bepecня

-

25 apцilня |943 p,

l&

t07

нAlц3 квplвниltдl,t здпlлля вo
пPo 3БиPAння тЕплoгo oдЯгy

|| Bepecня

Koмaндaнт вoeннoi oкpyги
"3агpaвa"

|943 p.

Пoстiй, дня 11 вeрсня 1943

ркy

oкpцжнoлц еoсnodopuoпц кotоoнiloнmo0i,
oкpцxснo,ru noлimuvнoмц peфepeнmoai, Bcittt
кoпoнdoнmoл нoОpo йoнia, noлimuчнut't нoОpo.
ЙoнoBuл peфepeнmon, кotцoнОoнnon poЙoнiL,
eocnoОopvutо кot,coнОoнmoп нoОpoЙoнi| i
poЙoнi| B oкpцзi "3oеpo\o"

нAKAз

Hаказyю нeгайнo пo oдepханнi цьoгo пPисryпити дo пepeпPoвaр|(eння
сepeд нaсeлeння тeплoro oддry (пiш<aкiв, .reмepoк, l!JинeлЬ, кolсцiв, oвer|их
шкipoк, тeплиx штaнiв, pyкавицb, шалiкiв, свeтpiв, тeплoi 6плuэнvt, вilляl{oк

i т.

п.).

.Qo з6ipки тeплoгo oдяry заангаl|ryвaти вeсЬ aктив opгaнjзаФйний, a
такoж рйoннi i сiльськи yпpaви (там дe вже вoни с).
ПePeд nepeпpoвад'(eнням з6ipки y сeлi тр6a Gкликати (тaм, дe цe
мoжливo) гpoмaдськe зi6paння, нa якoмyпoяснити людяtti' щo тo с УПA,
3 кoгo склaдaютЬся вiддiли УПA, зa щo вo}lи 6opються тa ix пoтpe6y y
зв'язкy iз з6лш<аlorим хoлoдoм; щo ми щe нe }4а€l,lo свoix мaгaзинiв i
ф6pик дllя внpo6у oдягy' a вoякi, якi лишaютbся пiд гoлим нe6oм,
l'yсятb 6ри вiдпoвiд}lьo 3oдяг}|eнi, взyтi i нaкopмлeнi. 3a6eзпeчeння всiм
нeo6xiдним нашoro вiйська лeжитb }|a }|aс сil,lиx.

184

Cпрвy стaвити в тoй спoсi6' щo6 нaсeлeння нe давaлo 6yдыякиx
i пoважнo, 6o вiд цьoгo

лaxiв, a щo6 пpeдстaвлялo сo6i спpaву PeirлЬ}|o
зaлeжить нашa 6yдщнiсть.

€ рдини щo

itaютb зl'ory ддти 6iльшe, як oд|ry a6o двi штyкi. Ha

тa<иx тpe6a звep}.yrи oсo6ливy yвагу i сraртиGя вдаPl1ти йoму

стopiнкy

i дiстaти вiд ньoro

rв

пaтpioтшrнy

якнaй6iльшe.
Пiдo6рти вiдпoвiднi сuлu з нaцJoгo активy' якiм пpидiлити пo двi-тpи
сeлi, в якix вiн мас opгaнiзyвaти пPи пoмoчi мiсцeвoгo aктивy пoваrкниx'

стapшoro вiкy людeй з6ipку. 3a aкцilo
вiдпoвiдaе.

flo з6ipки

рui

пpистyпити зapaз

i

в

пpидiлeниx йoмy сeлаx вiн

зaкiнчити Тi дo 1.Х.t943 poкy. 3i6рни

пepe6epyть нцpaйoнoвi roспoдaрi,

якi пo aктa( пeрдaдyть ix

вiйськoвoмy iнтeндaнтoвi КаPoмy.
20 0/9 всьoгo зi6paнoгo, нaдpайoнoвi гoспoдaрi зaлишaть y сe6е, дo
poзпopядимoсти кpa€вoгo првiдника.

Cлoao Укpoiнi!
Кoмaндaнт вoсннoT oкpyги

/lopкo/

14.1X.43

t'АPo' ф' P-30,

oл. 2, сnp, 34, opк' 35, opueiнoл,

l&

108

uвoPoнAn
нAкA3 д,|я кoмЕндA}|тA }|AдPAЙo}|y
тA ФoPl.{yляPи дoкyl,|Eнтlв у спPAвl
нAдAнHя сEлянAм 3Е}'лl
|6 Bepecня |943 p.
Кoмaнд3нт вo€ннoi

"3aгрвa"

Пoстiй, дня 16 вePeсня 1943 poкy.

oкpyги

,Qo кoлoн1oнmo нoОpoйoнц
Оpцao Bopoнo

Пpи цьoмy пPисилaю 1000 шryк aнкeтниx листкiв кaндидaтiв дllя
i накaзyю ix рзiслeти дrrя всix рйoнниx Упpaв дopщeнoгo

надiлy зeмлi

Baм надpaЙoнy.
Paйoннi Упрви пo oдepI<аннi вiд Baс 6лaнкiв aнкeтl{иx листкiв,

нeraйнo вiдпoвiдньo рздiлять Тx
випoвнeння.

i

вишлють всiм сiльським Упpaвам дo

Ciльськи Упpaви пo спopяp|(eнню (oфpмлeнню) .il{кeтниx листкiв,
3 внeскo},l (взipeць ч. 2) вишлють ix pайoнним Упpaвaм.
Paйoннa Упрвa пo oдep)кa}|нi aнкeтниx листкiв 3 внeсками з цiлoгo
paйoнy, пPедлo}crтb ix дo зaтвepдrкe}'ня paйoнoвoмy yпoвнoвaкeнoi1y
зeмeльнoi peфpeнrypи УПA тepмiнoм дo дня 30 вeрсня 1943 poкy.
pа3olgl

185

Aнкeтн] листкi нaлeжить спoPяджyвaти в oднo}'y пpимipникy iнди.
вiдyaльнo дЛя кo)к}|oгo кaндидaтa' якoмy мa€ 6yrи нaдiлeнa зeмля. Bнeсoк
сiльськoi Упpaви i зeмeльнoi кoмiсii спopяд)|ry€тЬcя в 2.х пpимipникax, з
якix oдин зЕlлишa€тЬся в сiльський Упpaвi, a дpyгий Pазolt.l 3 aнкeтниi,|и
листкaми сiльськa Упpaвa пepeшлe paйoнoвiй Упpaвi для пPeдлoжeння
paйoннoмy yпoвHoв:Dкeнoмy
дo зaтвepд)кeнHя.

.

зeмeл
2)
Hapaзi

Бланкi внeскiв (взiрць v.

i пo

6yдyть висланi дoдaткoвo.
oфopмлeння анкeтниx листкiв.

видpyкoвaннi

и пPисryпaютЬ дo

B aнкeтнoмy листкy тpe6a дoклaдHo виписaти' 3 якoгo мa€ткy нqдiлeнo
зeilлкr i в якix гpаницяx пoлoжeний кoжний нaдiлeний кyсoк зeмлi (з кiм
гpaничитЬ зi всxoдy, з зaxoдy' пiвдня i пiвнoui).
..Числo
B py6pицi
пopядкoвe.. aнкeтнoгo листкa тpe6а вписyвaти чисЛo'
пiд якiм вилиcaниЙ дaний кaндидaт в вHeскy сiльськoi Упpaви i зeмeльнoi
кoмiсii.

Кoмaндaнт нaдpaйoнy дoкладнo пoiнфpмyе всiх гoлiв i секpeтapiв
paйoнниx Упpaв, як щ po6oта маe 6yrи пepeвeдeна' щo6 вoни вiд сeф
мoгли вiдпoвiдньo пoвчити сiльськи Упpaви i пoстeжити зa викoнаHHям
po6oти.

Cлoao Укpoiнi!
Кoмaндaнт вoсннoi oкpyги

/Юpкo/

AHкЕтHиЙ

лисT0к

Bзipeць

кaндидата для надiлy зeмлi в с.
paиoнy'
Пpiзвицe, irr'я
i пo 6aтькoвi

tня

Piк нaрд-

Hацio

)кrння

}|:UlЬ}||сtЬ

1943

Cтaн рдrн.
ний oсi6

B тoну пpа.
цeqдатниl

Пoсiдae маснoi
зeмлi, ra

Пpавдивiсть пoвищиx дaниx ствepдxryю.
Пidnuc кoнОudomo

p.

Haдiлeнo зeмлi:

!86

Oprloi

Сiнoкoсy,

га

гa

Пасoвиськa

i

нeв)китк|в, гa

Pазoи,
ra

ч.

1

3 якoгo

мa€ткy та в якиx гPаницяx

3аввaги Ciльскoi Упpaви
1943 p.

д}|я

ГoлoBo Ciльcькoi УnpoBu:
Ceкpemop:

Bзipeць

BHЕсoк

ч.2.

CiльськoТ Упpави i 3eмeльнol КoмiсiТ с.
в спpaвi
нaдiлy зeмлi згiднo зapядx(eння Гoлoвнoгo Koмaндиpa УПA з дня
16'8.1943 p. в зeмeЛЬнiй спpaвi.
Ciльськa Упpaвa i 3eмeльна Кoмiсiя в склaдi: ГoлoвиCeкpeтapя

члeни 3eмeльнoT Кoмiсii

2l

1)

спiльнoмy зaсiдaнню дня
1943 p.
пoстaнoвиЛи нaд|лити зeмлeю ни)tge вкaзaниx l',lешкaнц|в с.
i вистynити з внeскoм дo Paйoнoвoгo Упoвнoвaжeнoгo 3eмeльнoТ
Peфpeнтypи УПA пpo зaтвepджeнHя нaдiлy.
3)

-

Пpiзвищe, iи'я
i пo 6атькoвi

B тoму rислi

3агaльнa
кiлькiсть
нaд|лy'

opнoI,

с нoкoс1'

гa

гa

гa

пасoвисЬкa
l нeв)к.' га

Пpимiтки

6eззeмeльний

мaе 1,3 гa

Paзoм
Пiдписи:

Гoлoвa Ciльськoi Упрви
Ceкpeтаp Ciльськ. Упpави
Члeни 3eмeльнoi Кoмiсii:

2l3)

lL4ABo' ф' 3838' on. |, cnp' 53, opк, |Ф|2' opueiнoл'

18т

l,ls 109
HAкA3 кol,lЕ}|дAHтA].{ HAдPAЙoнiв
пPo HAдAHня дoпoмoги
PoдиHA}l BoTнiв yпA

tФ|
yпA
Гpyпa

30 aepecня |943 p,
,.Зaгpaвa''

кзвo
ч.

,Qo 6ciz кoлoнdoнmi| зoniлля
нoОpoйoнia 6 oкpцзi

1

Бaгaтo poдиH' яких oпiкyни (6aтьки, нoлoвiки, сини) знaxoдятЬся

УПA, пoтpe6yють дoпoмoги. .(o цboгo Чaсy poдиHaми цiми нiхтo

в

нe

iнтepeсyвaвся, i цe виклик.lлo нaпЛив пpoxaнЬ (зaяв) o пoмiч 6eзпoсepeднЬo

дo штa6y УПA.

Haкaзyю кoмaHдaHтаlvl нaдpайoнiв HaЛoжити o6oв'язoк нa кoмaндaнтiв
paйoнiв та ix opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйниx peфepeнтiв взяти нa o6лiк всi
poдиHи' пoтpe6yюниx дoпoмoги' якix члeни знaxoдятЬся в УПA, тa стаЛo

ними oпiкyвaтися.
Тaкiм poдинaм налe)китЬ пpи пoмoнi дoпoмoгoвиx кoмiтeтiв

i нaшиx
гoспoдapчиx opгaнiв дoпoмoпи xapчeвими пpoдyктaми' зopгaнiзyвати пiдвoди

для пpивeзeння iм пaЛивa (якщo нe мають свoТx кoнeй), дoпoмoгти

в

o6pi6цi зeмлi, зa6eзпeЧити квaтиpaми тa удiлити iншoТ мoжливoТ дoпoмoги.

3o6oв'язaти кoмaндaнтiв paйoнiв HадсиЛaти вaм кo)кнoгo мiсяця звiти:

скiлькoм poдинaм вiйськoвиx УПA yдiлeнo i якoi дoпoмoги.
Звiти в цiй спpaвi з нaдpaйoнiв пpoшy надсиЛaти мeнi
кo)кHoгo мiсяця.

дo

10-гo

Слoao Укpoi.нi!
Пoстiй, дня 30 вepeсHя

.|943

p.

КзBo

/Iopкo/
Пoлaгoджeнo.

llДАBo' ф. 3838, on. 2, cnp" 59, opк, 55.

188

opuaiнoл.

t{s 110

нAкAз кol,lЕндAнтAl.l нAдPAЙoнlв
пPo пЕPEпlдпopядкyBAння
слyжБи БE3пEки

2

30 aepecня |943 p.

^t9
yпA

Гpyпa

..3aгpaвa'

кзвo
ч.2

6cir кoпeнОoнmia нodpoйoнia
зoniлля B oкpцзi
Peфpeнти Cлуж6и Бeзпeки вiд тeпep нe с слр<6oвo пiдпopядкoвaнi
кoмeндантам запiлля, a тiльки з ниMи спiвпpaцюють.
Peфepeнти CБ e пiдпopядкoвaнi тiльки свoТм дiлoвим звepxникам.
,Qo

Cлoao Укpoiнi!
Пoстiй, дня 30 вePeс}|я 1943

Бepiг

цtАBo, ф.

p.

кзвo
Юpкo

3037' on, |, cnp, 8, opк, 37. Koniя,

le

I&

/_/

111

HAкA3 PЕФЕPЕHтAм 3Aпlлля пPo зAБoPoHy
пЕPЕпiдпoPядкyBAHня пlдлEглиx БE3 пoгoджEння
з кoмЕHдAнтA},lи 3Aпiлля

3

yпA
Гpyпа

tt9a3

p.l

u3агpaвa''

кзB0
3

Bciм peфеpeнnoм зoniлля

ч.

Boсннoi oкpueu

3a6oрняeться всiм peфpeнтaм в зaпiллi вiдкликaти i пeрнoсити нa
iншy po6ory дiлoвoпiдпopядкoвaниx iм людeй 6eз пopoзyмiння в цiй
спpaвi з кoмaндaHтaми зaпiлля, якиl'l людe цi с пiдлeглi i npaцюють в Тх
тeрнi.
Cлoao Укpoiнi!

tАPo' ф'

P-30, on,

2' cnp, 35' opк' 95.

кзвo
/lopкo/

opuеiнoл,

tE9

Ns

нAкA3 кЕPlB}|икAl.t 3AпlлЛя y спPABi
yтPимAHня вчитЕлiв

2

lte 4
yг|A
Гpyпa

112

..3aгpaвa..

эrco6mня |943 p,

,Qo eocno)opнoeo peфepeнmo зoniлля B0
noлimuчнoeo peфepeнmo зoniлля Bo no
aсfu кottoн)oнmia нodpoЙoнia a oкpцзi

кзвo
ч.4

Cтвepджeнo' щo 6aгaтo yнитeлiв звepтaeтЬся дo гoспoдapЧиx opгaнiв
УПA пo xapнoвi пPoдyкти.
B цiй спpавi виясняю:
1) Bсi yuитeлi мaють 6yти нa yтpимaннi гpoмадянства тих сiл, в якиx

вoни пpацloloть.

2) Пщцiвники шкiльнoгo iнспeктoрry тa }^{итeлЬсbкий пeрoныt сeрднix
на yтpимaнHi paйoнниx тa мiськиx Упpaв.
B зв'язкy з ци1t,l' дep)кaвниx xapчeвиx пpoдyктiв, якi с пpизнaнeнi для

шкiл, €

УПA, щкiльнolt4y пePсoн.rЛoвi видaвaти нe налe)китЬся.
Пoлiтичний peфpaт запiлля пpo цe пoвiдoмить всi paйoнoвi i сiльськи
Упpави, якi мaють 3aHятися зopгaнiзoвaнняlr4 сaмooпoдаткyвaння гpo}'ад
Ha yтpимaння пеpсoffrлy' затpyднeнoгo в шкiльництвi.
Тягap yтpимaння пpaцiвникiв' 3aзнaчeниx в пyнктi 2.мy, pайoннi тa
мiськi Упpaви poзлo)кaть нa всix гpoмадян' щo HaлeжaтЬ дo дaнoгo
шкiльнoгo тepeHy.

Пpи сaмooпoдaткoвaннi кipyвaтися нopмaми xapчoвиx пpoдyктiв,

yстaлeними гoспoдаpЧolo peфepeнrypoю для вiйськa.
Пoстiй, дня 2.Х.1943 p.

ДАPq ф. P-3a

K3Bo /Юpкo/

on. 2, cnp. 37, opк. 51, opuaiнoл.

l.{s 113

нAкA3 кEP|BникAм 3AпiлЛя B спPAвi
3БoPy тA Bи].{oлoчE}tHя 3БDкжя

3

Iф5

yпA

Гpyпa

..3aгpaвa''

к3B0

жoamня |943 p,

Bci.l,| кo'ao нОo нmoЛ нo 1po Йoнia, кoмo нdo нm

poйoнia mo aoлoBot,t poйoнHuI цnpoa

ч.5

oп

B oкpцзi'3oepoao"

.[o цьoгo часy нa пoляx лиuJa€ться 6aгaтo кiп з6iхoкa, якoгo сeляни

нe 3вoзятЬ

r90

i

нe мoлoтять.

Hаказyю oгoлoсити всiм сeлянам щo6 нeгaйнo звeзЛи з пoЛя з6iхо<a,
пеpeмoлoтили йoгo i вiдпoвiднo сxoвали.
Гoлoви paйoнниx Упpaв i кoмaндaнти pайoнiв e oсo6истo вiдпoвiдaльнi
зa викoнaння цЬoгo нaкaзy.

Cлoao Укpoiнi!

Пoстiй, дня 3 жoвтня 1943 poкy.

Haкaз цeй нeгайнo вiд6ити i
дЛя кol{aндaнтiв pайoнiв тa
гoлiв paйoнниx Упpaв.

tАPo' ф'

6

P-30, on.

кзB0
/}opкo/

poзiслaти

2' cnp' 35' opк. 95.

opuziнoл.

Ng 114
HAкAз кЕPiвHикAt-l зAпiлля y спPAвi
xAPчyвA}|ня пPAцiBникiB Aд},|lнlстpдцiT
тA lllкiлЬHиx lнспЕктoPlB
3 эroamня |943 p,

^h
yпA

.,3aгpaвa',
кзBo
ч. 6
Гpyпa

Hав'язyюни

lo

еocnodopuoeo peфepeнno зoniлля Bo
mo Bciz кot'coнdoнmi| нoilpoйoнia

a oкpцзi

дo дePeктиви K3Bo з дня 2.Х.1943 poкy н. 4 в

спpaвi

xapчyвання yчитeлЬсЬкoгo пepсoналy, нaкaзy€тЬся yзгЛяднити тaкo)к
пpaцiвникiв, зaтpyднeниx в aдмiнiстpaцii
пepсoнaл надpайoнoвиx тa
oкpркниx шкiльниx iнспeктopiв.

i

CлoBo Укpoi.нi!

oкp[yжний] пoлiт[ичний]

/_/ AcкoльА

pефpeнт

кзBo
/Юpкo/

Пoстiй, дня 3 жoвтня 1943 poкy.
Пoлaгoджeнo 6.X.43
ЦДАBo' ф' 3838' on' |, cnp' 59, opк. 6|. opuеiнoл.

19!

lф t15
нAкA3 кot{ЕндAнтA},| HAдPAЙoнlв
пPo 3BiтyвAн}|я

l&7

4 жoamня |943 p.

yпA

Гpyпа "3aгpaва''

KзBo
ч.7

'Цo

Bciz кoмeнОoнmia нoОpайoнiB
B oкpцзi "3oepo0o'

Haгадyю, щo звiт зa мiсяць веpeсeнЬ 1943 poкy мaе 6yти нaдiсланий
менi нaйпiзнiшe дo дня 15 жoвтня ц. p.
B звiтi вiдпoвiсти нa слiдyloti тoнки:
1. 3aгaльний стaH тepeнy (якi pайoни вхoдятЬ в склад надpайoнy).
2. Пpaця opгaнiзaцiйнoi сiтки (якi тepeни oxoплeнi opгaнiзaцiйнoю
сiткoю' якi чaстиннo oxoплeнi i якi зoвсiм нe oxoплeнi).
3. 3aгaльний стaн населeння i нaцioнальнi мeншoстi (пoдaти скiльки
€ всьoгo нaсeлeнHя i скiльки в тoмy .rислi yкpaТнцiв, poсiян, 6iлopyсiв,
пoлякiв, нiмцiв, veхiв i т. д.).
4. Пoлiтичнi yгpyпoBaння (пoдaти всi iснyюнi в тepeнi пoлiтичнi
opгaнiзaцii i yгpyпoвaння yкpaТнськi i нeyкpaiнськi).
5. Haстpoi сyспiльствa (пoдати як }laселeння нaстaвлeнe дo Haс, як
дo нiмцiв, як дo чepвoниx i як дo iнших пoлiтичниx yгpyпyвaнь).
6. Bopoги тa ix дiяльнiсть (пoдaти j скiльки i дe знaxoдиться нiмцjв,

.rexiв, пoльськoТ пapтизaнки' щo кoжний з }iиx в тepeнi po6ить).
7. Пoдii в тepeнi (пoдати всi вaжнiйшi пoдii, якi стaл|lcя в тepeнi зa

звiтнiй мiсяць).
8. Peлiгiя (пoдaти скiльки в тeрнi с свящeн}|икiв, якиx, нa якiй мoвi
вiд6yваються цepкoвнi cлуж6u, пoдати якi е в тepeнi рлiгiйнi сeкти, ix
нaстaвлeння дo нaс).

9. Bимoги

тeрнi тpe6a

i

внески кoмaндaнтa нцpaйoнy (пoдaти кopoткo цlo

зpo6итИ

Mя

в

пoкPaщaння пpацi).

Cлoao Укpoiнi!
Пoстiй, дня 4.Х.1943

tАPq ф

192

P-3o on. 2. cпp.

ркy.

35,

opк 9Z lhnii.

/-/

кзвo

lopкo

lф t16

th8

yпA

Гpyпa

}|AкA3 кo}rЕндA}|тAt,t }|AдPAЙoнIв y спpдвl
нAдсилAння |нoopмlцlЙ з тЕPЕнy
|| хo4nня |943 p.
n3aгpaвan

to

кзвo
ч.8

Bcir кoneнiloнni! нodpoЙoнi|
B oкpцзi "3oepoao"

lнфopмaцii 3 тepeнy накa3yю надсилaти мeнi щo п'ять дeнЬ, а сaмё:
пepшa iнфpмацiя зa нaс вiд 1 дo 5.гo

дPyгa o
тPeтя o
чeтвePтa o
п,ята "o
шoстa

за нас вiд 6 дo 10-гo
зa нaс вiд 11 дo 15-гo
зa .raс вiд 16 дo 2Фгo
зa нaс вiд 21 дo 25.гo
зa нaс вiд 26 аo 30 чи 31+o кoжl{oгo мiсящ.
П'ятидeнна iнфpмацiя мае o6iймати всi пoдiТ, якi стaлися в тepeнi в
тiй п'ятидeнцi.
|нфopмaцii пoдaвaти

в poзpiзi

paйoнiв

i в пopядкy

дaт,

пPичolt.ly

пoдaвaти фaктиннi назви paйoнiв a нe псeвдa.
.ЦЛя пpикладy в залyнeнi надсилa€тЬся взipець.
sиcилaти з тaким Poзpirxyнкoм, Щ06
|нфopмaцii спopяд)кyвaтп
нaйпiзнiйшe нa тpeтiй дeнь пiсля п,ятидeнки вoни 6yли вtt(e y }leнe.

i

Cлoao Укpoiнi!
Пoстiй, дня 1| x(oвтня 1943

ркy.

lL0ABo' ф. 3837' on, |, cnp. 8, opк' 35,

Кoniя,

lф

/-/

кзBo
|Qpкo

117

нAкAз кEPiвникAl,| зAпlлля y спPABI пoкAPA}|}|я
Po3кPAдAчiв oPгAHiзAц!Йнoгo тA пPиBAт}|oгo }'AЙнA
|ф9
|2 хo$mня |943

p.

yпA

Гpyпa "3arpаваn

к3в0
ч.9

,4o 0cir кoпoнОoнmi| нoОpoйoнi!
i peфepeнniB зoniлля aoсннoi oKpUeU
B oкpцзi "3oapoao"

Cтвepджeнo, щo дeякi oсo6и, зaтpyднeнi в запiллi' занeд6yють дopyчeнy
piжнi нцyжиття' пPивЛaщyють сo6i дeP)кaвнe майнo i т. п.

Tм пpацю, po6ять

193

У зв'язкy 3 цим' нaкaзyю пoдaти дo вiдoма всiм пiдлeглим Baм
пpaцiвникaм' щo зa piжнy кpцiж i пpивлaщyвaння дep)кaвнoгo, a нaвiть
i пpивaтнoгo Чyжoгo мaйна, а тaкo)к зa лeгкo&Dкeння дopyЧeнoТ po6oти,
виннi 6yдyть тяжкo кapaнi (навiть кapoю смepтi).
CлoBo Укpoiнi!
Пoстiй, Аня 12 )i(oвтня

tАPo, ф, P-30,

M |2

on.

2,

сnp,

35,

.t943

poкy.
opuеiнoл,

кзBo

/lopкo/

opк. 92'

Ns 118
HAкA3 кoмEHдAнтAм HAдPAЙoнiв y спPAB!
oPгAнi3AцiT ддмiнiстPAцii тA шкiлЬництвA
|7 экo1nня |943 p.

yпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

КзBo
ч,12

Bсit,t кot,toнdoнmoп нodpoйoнiB зoniлля

6 oкpцзi "3oapoao"
3 накaзy кo}rандиPa Bo .Qy6oвoгo
з дHя 9.x.1943 p. opганiзaцiя
,3агpaва"
цмiнiстpацii i шкiльництвa в oкpyзi
дop}Л{eна шфoвi пoлiтичнoгo
штa6y.

У

зв'язкy 3 цим нaкaзyю кoмaндaнтaм надpайoнiв

не вмiшyвaтись в opгaнiзaцiю адмiнiстpaцii

Cлo6o Укpoi.нi!

Пoстiй, дня 17.Х..1943

tAPo, ф,

|3

^h
yпA

Гpyпa

i

paйoнiв зaniлля

шкiльництвa'

Кoмaндaнт 3B0

/tОpкo/

P-30' on' 2' cnp, 35, opк, 9|. opuaiнoл,

}ф 119
HAкA3 кoмЕндA}|тAм нAдPAЙoнiв y спPABI
пoкAPAHЬ зA пPoплкy пol|Jти
|9 экoamня |943 p.

..3aгpава''

кзBo
13

ч.

poкy,

i

Bcill кoмoн)oнmolq нodpoйoнi| зoniлля
6 oкpцзi "3oеpoao"

Cтвepдxeнo, щo нa зB'язках пpoпадa€ пoнта, гiнyть piжнi piнi, як
o6yв, oдяг тa iншe, a тaкo)|( гiнe лiтeparypa' якy цiлкoвитo a6o частиннo
зв,язкoвi виймають з пaчoк.

t94

У зв'язкy з цим накaзyю oгoлoсити всiм кoмaндaнтaм paйoнiв i
шфaм зв'язкoвиx пyнктiв тa ix пiдлeглим' щo тaкi випaдкi бyдyть yв.DNcrтися
3лФlинoм

i

виннi 6yдyrь тяжкo пoкapанi.

Cлo6o Укpoiнi!
Пoстiй, дня 19.Х.1943 poкy.

KlBo /lopкo/

lLцABo' Ф, 3838, oл. l, cnp. 59' opк. |04, opuziнoл,

l,lg 120

Ih

HAкAз.пoв|дoмлвння пPo пPи3нAчEHня
гoспoдAPчoгo кoнтPoлEPA yпA тA зAпiлля
3| жoamня |943

14

yпA
Гpyпа

..3aгpaва"

кзBo
ч.

HAкAз

14

3

p,

ч.14

нaкaзy кoмaндиPa fly6oвoгo, кoм[aндaнт] Бeскид пpизнaueний

кoHтpoлepoм гoспoдaPки пo *lгoн.D( УПA гpyпa "3aгpaвa" тa y запiллi.
06oв,язки свoi кoм[aндант] Бeскид o6няв з днeм 25.X.1943 p.
Пpo цe нaкa'yю пoвiдoмити всix нaдpайoнoвиx i paйoнoвиx гoспoдaР{иx.
Пoстiй, дня 31.X.1943 poкy.
ДAPo' ф' P-30' on, 2, cnp' 35, opк. 93.

hb 17
yпA
Гpyпa

к3вo

ч.

17

к3Bo

/lopкo/

opuaiнoл'

Nq 121
нAкAз кEPIBHикA}r 3Aпiлля y спPABi пPoBЕдЕ}|ня
пoЛlтичHoT poьoти тA 3вiтyвAнHя
23 zpц1ня |943 p,
..3aгpaва"

Bciл кoмoнdoнmoм зoлiлля i noлimuчнuм

кepiaнuкoм нodpoйoнia, poЙoнia,
nidpoЙoнi| i сmoнuць 6 oкpцзi "1oеpoao"

Пepeпpoвaджeнa кoнтpoЛя в тepeнi викaзaлa, щo кoмаHдaнти зaпiлля
пoлiтичнi peфeрнти нe po6лять пoлiтичниx вiдпpав (сxoдин) з чЛeнaми
opгaнiзaцii. Члeни вiдстaли пiд oглядoм пoлiтичним i нe знaють пoлiт[ичне]
пoлoжeння свiry, тoмy lцo He читаютЬ нe пepepo6ляють лiтepaтypи.

i

i

195

Кapнiсть пiдyпaлa, члeHи нe викoнyloтЬ пoЛo)кeних нa ниx o6oв,язкiв,
нeвлaстивo вiднoсяться дo сyспiльствa, 6агaтo нлeнiв вeдe сe6e нeмopальнo,
пoмiчaеться п'янствo, нeтoннiсть, нeдoтpимyвaння кoнспipацiТ i т. п.

B зB,Язкy з циt'l HAКA3УЮ:

1. Haймeншe oдин paз нa тиждeнЬ po6ити opгaнiзaцiйнo.пoлiтичнi
сxoдини з члeнами opгaнiзaцii. Cxoдини нaзнaчy€ (скликaс) кoмaндaнт

зaпiлля спiльнo з пoлiтичними peфepeнтaми, пpичolr,ly кoмaндaHт нaдpайoнy
з свoiм пoлiт[ичним] peфepeнтoм вiд6yвaють сxoдиHи з aктивoм нaдpaйoнy,
кoмaндaнт нцpaйoнy зi свoiм пoлiт[ичним] peфepeнтoм вiд6yвaють сxoдини
з члeнaми paйoнoвoгo aктивy' пiдpaйoнoвий кoмaндaнт зi свoiм пoлiт[ичним]
peфepeнтoм вiд6yвaють сxoдини 3 члeнaми пiдpaйoнoвoгo aктивy' в стaницi,

3 члeнaми стaницi сxoдини пePeпPoвад)кye кoманда}lт стaницi зi
пoлiт[ичним] peфpeнтoм.

свoТм

2. Koмандaнти i пoлiтичнi peфpeнти запiлля пoвиннi стeжити, якi
вiд6yвaються сxoдини в низaх i кoнтpoлювaти ix.
3. Ha сxoдин;D( нaлeжитЬ пepеpo6ляти:

a) сьoгoднiшнe пoлiтичнe пoлoжeння в свiтi,
6) нaшa зoвнiшня пoлiтика (вiднoшeння дo iншиx нapoдiв Евpoпи

i Aзii),

в) пepepo6ити пpoгPaмoвi пoстaнoви ll] Beликoгo 36opy oУH,
г) нитати i пepepo6ляти всi видaнi Ha},tи Лeтючки i вiдoзви дo
yкpаТнцiв i дo iнших пoнeвoлeциx (Moсквoю i Hiмeнuинoю)
нapoдiв,

i пеpepo6ляти всю нaшy лiтeparypy.
пiд гoлим нe6oм, лишe
4. Cxoдини Moжнa po6ити в 6yдинкax
д) нитaти

i

кoнспipативнo.

5. Пopядoк сxoдин oпpaцЬoвy€ i мaтepiaли, якi мaють пepepo6лятися,
пiд6иpae i пiдгoтoвляс пoлiт[ичний] peфepeнт а6o кoмандaнт зaпiлля.
6. Пo вiд6yттi сxoдин кoмaндa}|т зaпiлля, a6o в йoгo зaсryпствi
пoлiт[ичний] peflepeнт], кoжнoPазoвo звirye нa письмi свoмy звepxникoвi.
B звiтi пoдaвати' кoли i якi (надpaйoннi, paйoннi, чи стaничHi) сxoдини
вiд6улиcя, скiлькi 6yлo пpисyтнix i щo пpopo6лeнo нa сxoдиHаx.
7. Ha сxoдинax тaкo)к тpe6a o6гoвopювaти пoлiтичнe пoлo)кeння

даHoгo теPeHy (надpaйoнy, paйoнy, пiдpaйoнy, стaницi) i пoдавати звepxникaм
свoi внeски.
8. Hа сxoдинax o6сyджyвaти нeвлaстивe пoвoд)кeння oкpeмих члeнiв
i в paзi пoтщ6и витягати кoнсeквeнцii i пoвiдoмляти пpo цe свoТx звepxникiв.
9. Члeни мyсятЬ 6yrи тoннi y викoнaннi свoiх o6oв'язкiв. Кoжнe
викoнання нaкaзy мyситЬ 6yти звiтoванe.
u3aгpaвa"
10. Hакaз цeй o6oв,язyс в oкpyзi
3 днeм йoгo oтpимання.

Пoстiй 23 rpудня 1943
l]/IАBo,

196

ф'

3838,

Cлoao Укpoiнi!

ркy.

on. |, cnp' 49, opк 25. Koniя.

к3Bo /_/ Юpкo

I'e 122

вiдпис HAкAзv кЕPiB}|икA}' 3Aпlлля y спPAвl
3BiтyBAння пPo зAгoтiBлю сBиниt|и,

викoнAHиЙ кoмвндAHтol.{ нAдPAЙoнy
I'b 20

yпA
Гpyпa

..BoPoнoмu
25 apцОня |943 p.

..Загpaвa''

,!o кoлoнdoнmi! нodpoйoнia зoniлля
i ii eoсnoОopuur peфepeнmia
a oкpцзi "3ozpoao"

КзB0
ч. 20

Haкaзyю теpмiнoм дo дHя 15 сiчня 1944 poкy нaдiслaти мeнi дoклцний
списoк гoспoдapiв, y якix взятi свинi для УПA в насi дo дня 31.Хl|.1943
poкy згiднo нaкaзy щoдo з6opy свинeй.

Cписoк спopядити зa тaкoю фpмoю: 1) Числo пopядкoвe' 2) Пpiзвищe
гoспoдapя, 3) Ceлo, 4) Pайoн, 5) Baгa свинi в кiлoгpaмax.
Кpiм тoгo, нaкaзyю надiслaти мeнi загальнe звeдeння в poзpiзi paйoнiв,
скiльки i нoгo oдepжaнo пiсля y6oю i пepe6ipки взятиx y сeляH свинeй.
3вeдeння нaлeх(итЬ зpo6ити пo тaкiй фpмi: 1) Hазвa paйoнy, 2) Bзятo
свиней шryк, 3) 3aгальнa вaгa в кiлoгpaмax, 4) 3a6итo свинeй шryк,
5) Пiсля пepе6ipки oдep)кaнo кiлoгpамiв, a сaмe: a) салa, 6) смaльцю,
в) м'ясa, г) кoв6aси, д) сaльцeсoнy, e) кiшки.
3oкpемa нaкaзyЮ пoдати' скiльки i якиx жиpiв oдepжaнo з y6oю

i iм'я

дepжaнниx свинeй.
3a тepмiнoвe i нaлeжнe викoнaння цЬoгo Hакaзy ниню вiдпoвiдaльниx
кoмaндантiв нaдpaйoнiв i Тx peфpeнтiв гoспoдapниx.

Cлoao Укpoi'нi!
Пoстiй, дня 25.X|I.1943 poкy.

/-/

Юpкo

Згiднo:

yпA
Гpyпа

KBH

кзBo

..3aгpaвa"

...Qoлинa''

,[o вiдoмa i стислoгo зaстoсoвaння всiм кoмaндaнтaм
вoeннoгo н[aдpaйo]нy

.,.[oлинa..

Cлoao Укpoiнi!

KBH /Bopoн/

oтp[имaнo] 1.|.44 p.
ДАPo' ф, P-30, on. 2' cnp. 34, opк. 57'
g2e

Кoniя,

19т

Ns 123
мдтвpiдл звмвльнoT
PЕФEPЕHтyPи yпA
t94J p.

Ns 123
ФoPl.{yляP AктA 3AтBEPрiGнHя
нlдiлv звмлi сEляHAм
t943 p.

Aкт нддIлy згмл|

Ha пiдстaвi зapядx(eHHя Гoлoвнoгo Кoмaндиpa Укpaiнськoi Пoвстанчoi
ApмiТ з дня 15.3.1943 p. в спpaвi надiлy зeмлi, Paйoнoвий Упoвнoвat<eний
3eмeльнoТ Peфpeнтypи УПA, на вHeсoк Ciльськoi Упpaви i 3eмeльнoТ

Koмiсii с.,

цим зaтвepд)кy€

нaд|л зeмл| гpoм'

мeцjкаH. сeЛa
paиoнy

пoлoжeнoТ-

1)

гa зeмлi opнoi,

2|

гa сiнoкoсy, пoлo)кeHoгo

3)
-

гa пасoвищ i нeвжиткiв, пoлo)кeних
Paйoнoвий Упoвнoвat<eний 3eмeльнoТ

/M.п./

Peфpeнтypи УПA

дня

цllABo, ф. 3038' on. |, cnp, 53, opк.

198

1943 p.
(пiдпис)
|4.

Ng 124- 127
дoкyмEHти i мдтвpiдли квpiвHикA
пoлiтичнoТ PЕФЕPЕHтyPи Bo
26-28 лucmonoОo |943

p,

Ns 124
HAкAз для пoлiтичHиx
pвoвpвнтiв нддpдЙoнiв y спpдвl
yHoP},tyBAння звiтнoстl

t&l

26 лucmonodo |943 p,

УпA
,.3aгpaвa''
Гdyпa]
пPзB0

Ho1poйoннuм noлimuчнuм peфepeнmoм

a oкpцзi

ч:

HAKA3

}ф1

3

мeтoю yнopмyвaHя сnPaви звiтyвaння' нaKaзyю:
1) Ha дeнь 8-гo кoжнoгo мiсяця, пoлiтичнi peфepeнти кoжнoгo
надpaйoнy пpисилa]oтЬ мeнi звiт з пpaцi свoсi пoлiт[и.rнoil peфepeнrypи
зa минyлий мiсяць.
Bзipeць, 3a якиlvl вигoтoвляти мiсячний звiт, дoлщyеться.
2) Ha дeнь 15-гo, 23-гo, 30-гo, кoжнoгo мiсящ пpисилaти дoкладнi
iнфopмaцii пpo xiд пoлiтичнoi po6oти в надpaйoнi.
3) Кepiвники пooдинoкиx вiдAiлiв пpи надpaйoнoвиx пoлiт[ичниx]
peфepенrypax звiryють пpo пpацlo свoгo вiддiлy пoлiтиннoмy peфеpeнтoвi
дaHoгo надpaйoнy, та свoiм 6eзпoсepeднiм дiлoвим звepxникaм в oкpyзi,

згiднo з ix вимoгaми.
Bсi звiти тa iнфopмaцii вигoтoвляти дoклaднol тa свo€чaснo

6eз зaпiзнeнь.

nPv1cАлaтуl

Cлo6o Укpoiнi!
oкdyжнийl пoлiт[ичний] peflepeнтl

/-/

Пoстiй, 26 листoпадa 1943 p.
цДАBo' ф, 3838' on. |, cnp. 49, opк, 7'

Аcкoльд

Кoniл.

199

Ns 125
BзiPЕцЬ мiсячнoгo 3вiтy
тA iнстPукцiя пPo дoдAтки дo нЬoгo
для пoлiтич}|иx pвФвpвнтiв HAдPAЙoнIB

28 лuсmonoОo |943 p'

Bзipeць лticяuнoeo зaimц

MiсяЧHиЙ зв|т

3a час вiд

'=t

1-гo........... 1943 p.
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Якi станицi нaми нeoxoплeнi, нoмy (пoдaти пpи,rини). Який склад
пoлiтичниx peфpeнryp paйoнiв тa нaдpaйoнiв (пoдaвaти лишe 06oв,язки,
якi викoнyе дaний пpaцiвник). 3гинyв' дe' кoли' сePeд якиx o6стaвин.
Пoкаpaнo, кoгo' 3a щo' якoю кapoю.
Пoдaвaти кopoткo xapaктepистикy тиx' щo визнaчилисЬ.

lI*. Biддiл пpoпaraндlвний

1a)
ч.

Псeвдo

п.

daйoн}y

Кiлькiсть

Пeрвeдeнo

пpoпaган.

в|дпpав 3

дист.в

пpoпагандистам11

Пeрвeдeнo otoдiв
3 нaсeлeнням
святo{}|иx

пpoпarilrдивниx

Bисипанo
мorил

3aмiтки

Як с зopганiзoванa пpoпaгaндивнa,сiткa? Пpo щo гoвopенo на вiдпpавaх

3 пpoпaгaндиcтaмц? L{o пoстaнoвлeнo зр6ити?
Пoдавaти oкpeмий звiт пpoвeдeниx святo'чниx сxoдiв
.Qe вiд6yлись пoсвячeння Moгил' noдaти пpoгpамy святa.

Мoгил нe висипaнo тa нoмy?

* тo* ц
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meксmi.
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нaсeлeнням.

B якиx мiсцeвoстяx
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Cxapaктepизyвaти дoклaднo нaстpoТ нaсeленHя (пo paйoнам i нaвiть
пo сeлaM дe зaxoдитЬ пoтpe6a). Пoдaти Тx нa6oлiлi питaHня. Пpo щo
гoвopятЬ' ним iнтepeсyютЬся' як xoдятЬ Ha сxoди' пpo щo лю6лять cлуxaтИ,
щo 6 Тм гoвopитЬ. Cxapaктepизyвaти (пo paйoнax) ix нaстaвлення' зoкpel{a'
щoдo нaцioнаЛЬHиx Meншин i нaшиx вopoгiв нiмцiв, 6oльшeвикiв' пoлякiв
i т. п. Якi 6aчитe HeдoтягHeHня тa нeпopядки в iншиx дiлянкaх пpaцi
(пoдaти кoнкpeтнi дaнi).
Haсвiтлювати нaсеЛeHHя нaцioнaльниx мeншин' як вoни ставЛятЬся дo
нас тa як pearyютЬ нa нaшi пoлiтичнi пoтягнeння?
H i м ц i. .Qe наxoдятЬся' щo po6лять, з якими HoсятЬся дyмкaми' щo
гoвopятЬ' якi нaстpoi сepeд ниx, де тa який !|aютЬ впЛив нa нaсeЛeння
(пoдaти дoкЛаднo' щoдo кo)l(нoгo сeлa зoкpeма).
ьшeвик
ля x и..[е oпepyютЬ' в якiй кiлькoсти
(пpи6лизнo), якi теpeни oпaнyв.tЛи, дe ствoPили свoю aдмiнiстpaцiю. Якi
теpени е пiд ix пoстiйнoю зaгpoзoю, дe мaютЬ свoТ впливи мiж нaсeлeнням
(пoдaти щoдo кo)кHoгo сeЛа зoкpeмa), пoвнi, uaстиннi (пoдaти y вiдсoткаx
aбo в числax), зoвсiм нe }laютЬ. Пpo щo гoвopятЬ' який ix склaд, якiй
нaстpiй, з якиMи нoсятЬся дy]'4кaми' як пpaцюють пiдпiльнo i т. п.

Бoл

У

и i

кpaТнськ i пoл iтич нi yгpynoваHня(6yль6iвцi,

мeльникiвцi i т. п.). .!,e нaxoдяться (пoдaти сeлa), в якiй кiлькoсти (пoдaти
y вiдсoткax a6o в нислax), який мaють впЛив Ha нaсeЛeнHя (пoдaти
кoнкpeтнo)?

в) Bopoжa пpoпaгaндa.
Hiмeцькa, 6oльшeвицькa' пoЛbсЬкa' yкpaiнськиx пoлiтичниx yгpyпosaнb

i iншиx. Пoдaвaти зoкPeмa' щoдo кo)к|-|oi, дe, кoЛи, в якiй фopмi (шeптaнiй,
aгiтацii лeтюЧoк i т. п.) висryпaлa. Який змiст? Як peaгye нaсeлeння?
Bopoжy лiтepaтypy в 2-x пpимipHикax нaдсиЛaти дoгopи.
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2. Kцльmцpнo-oc9imня npoця
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Cxapaктepизyвати

ix дiяльнiсть кoжнoi зoкpeмa. Пoдaти пpaцю сaiioдiяльниx rypткiв (кoжнoгo
зoкpeмa), який Тx склaд' xтo кepy€, чим poзпopядЖyютЬ' як пpaцюютЬ'
щo зpo6или i т. п.
Cкiльки кHи)l(oк в пooдиHoких 6i6лioтeкax, якиx' xтo з них кopистa€'
скiльки пPoчитaHo кни)кoк i т. п. l{o зpo6лeнo в спpaвi opгaнiзaцii
peгiйoнaльниx мyзeiв, тa який стaн?
Пoдaвaти нapoдню твopнiсть нашoгo нapoдy' як пiснi, пpикaзки'
пepeкaзи' лiтepaтypнy твopнiсть i т. п. Хтo кepyс кypсaми для Heгpaмoтних?
Пoдaти ix пpoгpaмy, [скiльки] oxoпл]o€ слyxauiв i т. п. Як стaвитЬся
нaсeлeння дo кyЛЬтypHo.oсвiтньoi пpaцi, щo гoвopитЬ' якi пepeшкoди в
пpaцi, якi Мaстe пpoпoзицii дo [i пoкpaщeння.

3. Poзnodiл лimepomцpu
oдepжaнo: кoли, скiльки, якoi.
Poзiслaнo: кotvty' кoЛи' скiльки, якoi.

lIl. Bишкiльний вiддiл
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1. Xаpaктepистика' зoкpемa щoдo кo)l(Hoгo paйoнy:

a) Як стoТть вишкiльна пPaця в pайoнi?
6) Як вив'язy€ться вишкiльна тpiйкa з свoix o6oв,язкiв?
в) Як пpoxoдиЛи виlшкoли, якi 6ули пepeшкoди?
г) Xтo з вишкiльникiв 6yв пoкapaний i зa щo?
d Який 6yв iнтелeктуaльний piвeнь вишкiльникiв?
e) Кyди poзiйшлися вишкiльники пo зaкiнчeнi вишкoлy?
с) Чи вишкiл oсягнyв нaмiнeнy цiль? Якщo нi, тo нoмy?
2. Хapaктepистикa вишкiльнoi пpaцi в надpaйoнi.
a) Як пpацюс нaдpaйoнoва вишкiльнa тpiйкa?
6) Як пpoxoдить нaдpaйoнoвий вишкiл?
в) Пoдати oкpeмий звiт (зa нищe пoдaниMи виl4oгa!4и) з вишкoлiв,
якi пepeпpoвaджyвалa нцpaйoнoвa вишкiльнa тpiйкa.
г) пoдaти свoi дyмки тa пpoпoзицii дo пoкpaщeння вишкiльнoi
пpацi y Baшoмy тepeнi.

lV. Biддiл ю}|aцтвa
3

Cтaниць юнацтвa
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Cxapaктepизyвaти пpaцю юнацтвa дoкЛaднo пo paйoнax. Пoдaвaти
кoHкpeтнo щo зpo6лeнo (пepepo6лeнo). Юнaцтвo в o6лaстi вiйськoвiй тa
вихoвнiй. Cкiльки paзiв пepeвeдeнo юHaцЬкиx сxoдиH' щo нa ниx
пepepo6лeнo' пpo щo гoвopенo' щo пoстaHoвлeнo зpo6итvl? Яку yчастЬ
6epe юнaцтвo в сyспiльHolt4y )tflпi, в пpoпaгaндивнiй po6oтi (пoдaти
кoнкpeтнo) i т. п.
Koгo пoкapaнo' зa щo' якoю кapoю. Пoдaвaти юнaкiв, щo визHaчиЛисЬ
в po6oтi. Пoдaвати xaPaктepистикy зaгинyвшиx юнaкiв. .!'e зaгинyв, кoли,
сepeд яких o6стaвин? Ha якi тpyднoщi нaтpaпляс юнaцтвo в свoТй пpaцi.
Якi с нeдoлiки, пoдавaти свoi пpoпoзицii дo пoкPaщeння пpaцi.
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V. Biддiл aдмiнiстpaцii
ч.
п.

Псeщo
daйohiв

Cтвoрнo yпpав
сlЛьськиx

м|сЬкиx

Кiлькiсть пpaцiвникiв
пo rсix щpавax

pаиoнolиx Haдpаиo}loвиl

3aмiтка

Який склад мiсЬкиx, paйoнниx, нaдpaйoнниx Упpaв тa oкpeмиx

рфрнтyp. Cxapaктepизyвaти дoк,laдHo npaцЮ адмiнiстpaцiT. Ц|o зpo6лeнo
зa звiтoвий чaс' якi зapядx(eння видaнo? Cкiльки yтвoPeнo пo)кe)книx

стopo)к' xтo Hими кePye' чим poзпoPяджaють? Cxapaктepизyвати дoклaднo
пPaцю дoпoмoгoвиx кoмiтeтiв, кoмy i скiльки yдiлeнo дoпoмoг? Як пpaцюють
зeмeлЬнi кoмiсii? Cкiльки i кoмy poзпPeдiлeHo зe}'{лi (пoдaти в гeктаpax).
Cкiльки нe poздiлeнo тa нoмy? Cкiльки пepeвeдeнo вiдпpaв з гoлoвai4и
сiльськиx, pайoнoвиx тa мiськиx yпpaв? Щo нa ниx 6yлo o6гoвopювaнo тa
щo пoстaнoвлeнo зPo6ити? Як пoлагoджeнa спpaвa льoкoмoцii (тpaнспopry)?

Якi зapядxeння в тiй спpaвi видaнo?

Vl. Biддiл вицlкiлЬний

д.Eo

rs
о
.Ё.

E

3
Ф
u

3 тoro
o
I

9<

;=

s6
ф

.oЕ

o
E

,ч
>oх

хs

o
o
l. .Ё

=б
фt
=ё

3

.9х
Eб
д3

=
Ф
Ф

-6 .чх
!u
o

€Ф

ёe
д6

х
-6
o
Y
F

I

6
E

3

тoгo

-o
o
Y

gЕ
фЕ
=6

.ts

E
rt

o
Ф
Ф

u

-i

I

.E
'io
Ё >з
o
d

-Ф

o
хts
6
6
Е

тoгo

-

ф
o

96
ФЕ
=6

хs
ф

o
х
я

Е

б
х

.Е

E
G

tYl

Як внащають yннi дo шкoли? Якими пiдpщникaми пoслyгoвyютЬся
вчитeлi пpи нaвчан[н]i? Cкiльки ствopeнo шкiльниx та пeдaгoгiнниx 6i6лioтeк?
Пoдати кiлькiсть кнШ(oк в ниx. Cкiльки пepeвeдeнo кoнфрнцiй з вчитeляl,lи'
щo нa ниx o6гoвopювaнo' тa щo пoстaнoвлeнo зpo6ити? Якy сyспiльнoгpoмaдсЬкy po6oтy вeдyтЬ вчитeлi мiж нaсeлeнням (пoдaти кoнкpeтнo)?
oco6uсmo
Cкiльки пepeвeдeнo вiдпpaв, з нищим склaдo},i пoлiтpeфepeнтyp? l{o
пPoвeдeнo Bами oсo6истo? Якi oстаннЬo виданo нaкaзи? Якi нeдoлiки в
пpaцi? Якi мaстe пpoпoзицii тa плaни дo пoкPащeння р6oти в тepeнi? Якi
недoлiки в iнших дiлянкаx пpaцi?
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Пiдпис

д0 MlсЯЧHoГo 3B|тy

06oв,язкoвo дoлyЧyвaти:
1. ПoдiТ в тepeнi тa вopoжi вистyпи: кoЛи' дe i сepeд якиx o6ставин
вiд6yвaлись? Чим зaкiнчилисЬ) якi нaслiдки тoгo, який вплив зpo6или нa
нaстpiй нaсeлeнHя (пoдaвaти кoнкpeтнo).
2. Aдмiнiстpaтивнy кapткy свoгo тepeнy з poзпoдiлoм на pайoни тa
зaзнaчeнняi4 всix мiсцeвoстей. Ha цiй мaпi piзними кpaскaми тa poз,яснюв.rлЬними знaкaми ripeдстaвити (наpисyвaти) дoкЛаднo стaH HаtlJиx тa

вopo)киx впливiв в тepeнi. 3aзнaнити, дe нaxoдятЬся нaшi вopoги. 3oкpeмa
нiмцi, 6oльшegИкl,1' лях|,| i т. п. Пo змoзi пoдати ix кiлькiсть тa склaд. Якi
тepeни с oпaнoвaнi нiмцями, 6oльшeвикaми, ляхaMИ (цiлкoвитo, настиннo),
a6o e пiд ix пoстiйнoю зaгpoзoю. Зазнaнити, дe нaшi вopoги (кoжнoгo
зoкpeмa) тa yкpаiнськi пoлiтичнi yгpyпoвання (6yль6iвцi' мeльникiвцi i т. п.)
мaloтЬ впЛив нa нaсeлeння цiлкoвитий, частинний (пoдати y вiдсoткax a6o
нислax), a6o цiлкoм нe мaютЬ.
Bигoтoвити мaпy тaк' щo6и пoдивитисЬ нa ii, мoжнa 6yлo зop'снryвaтисb
пpo стaн poзмiщeння piзниx пoлiтичниx сил в тepeнi та ix впЛив на
нaсeЛeння.

Пoстiй 28 листoпадa 1943 poкy
|lДABo, ф. 3838' on, |, cnp. 49, opк, 8-||'

oкppкний
peфepeнт
Кoniя,

пoлiт[ичний]

/_/

Аcкoльд

Ns 126
нAкA3 пPoBiдникA}l BишкiлЬниx B.ддiлiB
y спPABI oPгAнi3AцiЙнoТ пiдгoтoвки
ЧлEHiв oyн тA сиlt{пAтикiB
I'ls 2

yпA
Гdyпal
пPзBo

28 лuсmonodo |943 p'
..3aгpaвa''

Bишк[iльний] вiддiл
ч.

Пoлin[uчнuмJ peф[еpeнmoмJ npoaidнuкoll

Buшкiльнuz aiddiлia mo auшкiльнu,ltt

mpiйкoлt Boеннo| olquеu "3ozpoao,'

HAКAз

ч,2

B зв,язкy 3 н:rлaгoджeнняll тa yсистeматизoвaнHям вишкiльнoi пpaцi
..3aгpaвa''
на тepeнi зaпiлля B0
Haкaзyю дoдeP)кyвaтись слiдyюvoгo:
1. Bсi вишкiльнi, paйoнoвi, тpiйки },lаютЬ пеPeпpoвaДкyвaти вишкiл

пePшoгo сryпeня пoпyляpний для сyспiльствa (стapшиx

i

юнaцтвa),
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2. Ha вишкiл 6paти eлемeнт з yсix дiлянoк )киття' 6iльш aктивний,
пiдгoтoвaний, дodpooхoний тa з yсix peфepeнryp запiлля в пopoзyмiнню
з пpoвiдникaми тиx peфepeнтyp.
3. .Цpyзi чи пoдpyги' якi закiнчили вишкiл пepшoгo стyпeня з oцiнкoю
..дo6pe..
та мaЮтЬ oxoтy i здi6нoсти дo наBЧання , 6paти ix нa вишкiл
стyпeня.
дpyгoгo
4. Bишкiл дpyгoгo стyпeHя пepeпpoвaджye надpaйoнoвa, виЦlкiльнa,
тpiйкa, якa мa€' 6paти людeй iз цiлoгo нцpaйoнy, якi зaкiнчили вишкiл
пepшoгo сryпeня пoпyляpний.
5. oдиницi, якi зaкiнчили вишкiл дpyгoгo сryпеня дo6pe, a мaютЬ
oxoтy i пpиpoднi здi6нoсти тa дo тoгo щe захoдитЬ пoтpе6а, пpисилaти ix

на вищкiл тpeтЬoгo стyпeHя дo oкpyги.

6. Пo oтpимaнню цЬoгo нaкaзy' негaйнo пpисryпити дo opгaнiзoвaння
тa пepeпpoвaд)кeння вишкoлiв пePцJoгo сryпеня для сyспiльства.
Пpoгpамa, диспoзицii тa взipeць мiсячнoгo звiтy дoлрyю.
(Пpoгpaмa i диспoзицii дЛя юHaцЬкoгo вишкoлy пepшoгo стyпeня
нaйкopoтшoмy нaсi 6yдyть надiслaнi).
Пoлiт[ичний]

pefleрнтI

з[aпiлля]

"Зaгpaвa.,

Bo
/Аcкoльд/

Слo\o УкpoГнi!
Пpoвiд[ник] вишк[iльнoгo] вiддiлy
..3aгpaвa''

пpи ПP3Bo

flня 28 листoпaдa 1943 p.
ll'1АBo' ф' 3838' on. l, cnp' 49, opк,

lh3
упA
Гp[yпa]

/Цeмeнт/

|2, Оpuеiнoл,

шs 127
HAкAз пPoB!дHикAl.t BиlllкiлЬHиx Biддiл|в
пPo пoPядoк пPoвЕдЕ}|}|я виlllкoлiB
28 лucmonodo |943 p.
..3aгpaва''

пP3вo

Bишкiльн[ийl вiдд[;д1
ч:

в

Пpoaidнuкoм, кoпoнdoнmoп auшкoлц
Bo "3oеpoao,'

mo Buшкiльнuм mpiйкoл

HAKA3

ч.3

Haкaзyю дoдepxryвaтися слiдyюниx пopядкiв на вишкoл:lx:
1. .[oтpимyвaтисЬ пoPядкy тa opгaнiзaцiйнoi дисциплiни.
2. Cтpoгo дoтpимyвaтись кoнспipацii.
3. Жoдeн з вишкiльникiв нe смiс цiкавитися мiсцeм пpoхoдх(eнHя'
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зaмeшкaнHя' пpiэвищe],i, opгaнiзщiйним псeщot,|' oPaнiзaцiйним стaнoвищeм
дpyзiв. Moжe тiльки знати вишкiлЬнe псeвдo.
4. 3a6oрняeться всiм вишкiльникaм 6eз дoзвoлy пpoвiдникa вишкoлy
писати гpИпсll' анi нe звiльняти нa нiнлiг, ни нa зaлaгoд)кeння oсo6истиx
спpaв' a навiть opгaнiзaцiйних пoзa вишкiльним пpимiщeнням

5. Пpи наpyшeннi вишкiльникoм opганiзaцiйнoi дисциплiни зaстoсoвyвaти вiдпoвiднi мipи стягнeння тa кapи (нaгaнa, дoлiв, пiд кpiс тa
звiльнeння 3 виllJкoлy |aзoм з пpeдстaвЛeнням дo кapнoгo звiry).
6. Bишкiльник пoви}|eн пaм,ятaти пpo opгaнiзaцiйнy дисциплiнy i
пoвиHeH сe6e вeсти, як Boяк. |нстpyктop Ma€ вeсти сe6e сyпpoти вишкiльникiв,

як дpyгl а Hе як ..кaпpaлЬ''.
7. Ha лeкцiяx заxoвyвaтись спoкiйнo
вiднoшeннi

дo

i

yважнo. Бyти чeмним

y

iнстpyктopiв.

8. B чaс пepepв тa y вiльниx xвилиH.lx занятися сo6i вiдпoвiдньoю
пpацeю (нитaнням лiтeparypи тa пoвтopeнням лeкцiй).
9. Ha вишкoлi мae 6yrи 6адьopий нaстpiй (ыre нe грний), i виxoвyоlий.
10. lJ.[oдeннo визнaчyвaти накaзoм вapтoвиx нa цiлy дo6y i ди)кypниx
нa oдин дeнЬ.

11. B pазi якoТсь нe6езпeки ilЛяP!|y' Чи вopo)кoгo нападy, нe вiльнo
нiкoмy панiчнo poз6iгaтися, анi гopяuкyватисЬ' a спoкiйнo зi6paвши всi
свoI piнi, 6iпи на мiсцe з6ipки й чeкaти нa нaка3 кor,taндиpa.
12. .ЦoдеpжyвaтисЬ слiдyюнoгo пopядкy дня:

1) s
2) s.os
3) s.05
41 5.25
s) s.so
6) о
7) I
8) g
9) 13

-

5.2s

s.so

гoд.
,'
гoд.
"

10)

"
''
''
''
''
''

11)

"

6

-8
-9

-13
-14

14 - 16
16 - 16.10
12) 16.10 - 18
13) 18 - 19
14)19 -20
15) 20 - 20.30
16) 20.30 - 21
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pан[нh зopя.
з6ipкa дo pyxанки.
pyxанкa.
}l|АтJя.

paннiй звiт, дeкaлoг.
лeкцii.
сHiдaння.

лeкцii.
o6iд.
вiйськoвe зaHяття.
дeннии накa3.

"

дискyсii та пoвтopeнHя матepiaлy.

''

вечepя.

"

дискyсii та зaсвoсHHя мaтepiалy.
спiв (oскiльки мoжнa).
веuipнiй звiт i мoлитвa.

''
D

''

вeнipня зopя.

13. За пoлiтиннy лiнiю i iдeйне витpиN1анHя вишкoлy вiдпoвiдae првiдник

вишкoлy.
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14. 3а 6eзпeкy, кoнспipaцiю

i вiйськoвий пopядoк вiдпoвiдaс кoмaHдaнт

вишкoлy.

3а нeвикoнання циx пpaвил 6yдe

пPЗBO ,,3агpaвa..
/Аскoльд/

пoтягaтися

дo вiдпoвiдальнoстi.

Слoao Укpoi.нi!
Пpoвiдник вишк[iльнoгo] вiддiлy
пpи ПP3Bo..3aгpaвa..

/Ileмeнт/

.Цня 28.Хl.1943 p.
tLt|дBo' ф. 3838' oл. 1, cnp. 49' opк. |3. opuziнoл.

Ng 128
HAкAз кЕPiBHикA oPгAHi3AцiЙнo.мoьiлiздцiЙнoT
PЕФЕPЕHтyPи Bo
3 aepeсня |943 p.

Iф

2

Ns 128
}|AкA3 oPгAнIзAцiЙнo.мoьiлiздцiЙним PЕФЕPЕнтAм
пPo oPгAHiздцiю BIЙсЬкoBoгo зB'я3кy
тA }roБiлl3Aцiю дo yпA

HAкAз

3 Bepecня |943 p,

ч.2

B xвилинi, кoли ми з вyзЬкиx paм кoнспipацii вистyпили зi з6poсю

в

pyцi нa шиpшy плoщинy 6opoть6и зa УCCfl, зaвдa01и вopoгoвi пepшиx

6oлючиx yдapiв, не зa6yвaймo' щo вoPoг-пapaзит ЛишастЬся щe ним дaлi.
Biн 6yдe стapатися всiма спoсo6aми' чи тo силo|o ззoвнi, чи тo дopoгo|o
Poзкладy та сa6oтaкy з нyrpа' пapaлiжyвaти нaш Peвoлюцiйний opгaнiзм.
Тoмy згiднo накaзy н. 2 з дня 15.8.43 p. кoмaндиpа Bo.

HAкA3УЮ:

1. Bсiм opг[aнiзaцiйнolмo6[iлiзaцiйнимl peфepёнтaм дo дня 10.|X.43 p.
зopгaнiзyвaти в зaпiллi вiйськoвий зв,я3oк. (Пpи кoжнiм opг[анiзaцiйнiмl
зв,язкy мaе 6yти 1 пyнкт вiйськoвий). Пoтвopити piвнo ж штафти вiйськoвi.
a) Ha кoжнiй штафeтoвiй лiнiT мyсить 6yти кoнтрльний пyнкт
(гpaниця в[iйськoвиx] нaдpaйoнiв), дe кoнтpoлюсться всix людeй,
кoтpi пepexoдять пo лiнiТ.
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6) Пpи пеpeТздi штaфeтoю вищиx кoмaHдиpiв а6o пepeвoзi вarкHиx
piнeй (aмyнiцiя i т. п.) лiнiя маe 6yти o6стaвлeнa вapтoю.
в) Bсi зaлiзниннi пepeiзди' кyдoЮ пеpeТзджaють нaшi дpyзi, дo6pe
o6стaвити вapтoю' щo6 вopoг нaс нe мiг зaскoчити.
г) Bсi зв'язкoвi пyнкти, щo MeЖyютЬ Heдa,leкo piк, мaють пoстapaтися
[мaти] вiд 6-ти дo 10.ти чoвнiв. Чoвни мaють слyxити дo
пepeпpaвлeI.|ня вiйськa ни тpaнспopтiв.
.зв'язкy
мyситЬ мaти 2 (двa) вepxoвцi тa 2 (двi)
d Кoжний пyнкт

фipмaнки слyж6oвиx.

e) Bсix людeй, piни тa пoчтy' якa пepexoдитЬ Чеpeз зв'язoк, з
мiсця вiдстaвляти Ha слiдyюний пyнкт.
e) Кoжний зв'язoк мyсиTЬ мaти книжкy' де Hoтy€тЬся всi гpипси,
кoтpi пepexoдятЬ Чepез 3в'язoк. Koжний вiд6ip та пepедaчy
гpипсiв зв'язкoвi квiтyють з зaзHaченням гoдини.
ж) Biд всix зв'язкoвиx вимaгaстЬся тoннoстi, сoлiдapнoстi, спpaвнoстi
та кoнспipaтив|.|oгo пoBедeHHя. 3а нeдoтpимaння цix тoЧoк oстPo
кapати14eтЬся.

з) He вiльнo пo opгaнiзaцiйниx зв'язкax вiдстaвляти людeй дo
УПA, пеpсoнаЛЬI-io непepeвipeниx. Тaкиx людeй пepeдaвати нa
мo6iлiзацiйнi пyнкти.

тa paйoнy
пoтвopятЬ мo6iлiзaцiйнi пyнкти, дe скyпчyвaтимyть всix людeй, кoтpi йдyть
в УПA. Мo6[iлiзацiйнiJ пyнкiи мyсятЬ 6ди зi сo6oю пoв'язанi 6eзпoсepeдньo,
2. opг[aнiзaцiйнolмo6[iлiзaцiйнi] peflepeнтиI нaдpaйoнy

се6тo paйoни з надpaйoнoм, нaдpaйoни з oкpyгoю. Bсi нoвoзмo6iлiзoвaнi

нa мo6[iлiзaцiйниx] пyнктax мaють 6yти пеpсoнaлЬHo тa лiкapськo првiщнi.

Koжний дiстас катeгopiю тa oпiнiю. I{oйнo нa Haкaз ШBШ вoни з
мo6[iлiзацiЙниx] пyнктiв вiдxoдять дo УПA. Hoвo6paнцiв Ha зв,язoк

oPг[aнiзaцiйний] нe вiльнo пyскaти.
3. opг[aнiзaцiйнojмo6[iлiзaцiйнiJ pефepeнти], спиPaючисЬ нa poзвiднy
сiткy сaмoo6opoни' мaють звiтyвaти пpo пoдii в тepeнi щo 5 (п,ять} днiв,
сe6тo 1, 5, 10, 15, 2a тa 25 кo)кHoгo мiсяця. Пpo пoдii надзвинaйнi
звiтyвaти з мiсця.
Пoстiй, дня 3.|Х.1943 p.

opг[aнiзaцiйнolмo6[iлiзaцiйний] peфlеpeнт]
в[iйськoвoi] oкpyги

/Iapac/

ДАPo' ф. P-30, on' 2, сnp' 34' opк' 36.

opueiнoл.
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Ns 129- 139
дoкyмЕHти i мдтвpiдли гoспoддpчoi
PEФЕPEHтyPи Bo

|2 6epecня

-

23 жo\mня |943 p,

Ng 129
iнстпvкцii гoспoдAPЧoгo PЕФЕPЕHтA Bo ..чEPHикA,'
пPo пЕPExoByвAння зьiжжя тA ФyPокy

|2 Bepecня 1943 p,

Гoспoдapний peфepeнт
вosннoТ oкpyги (..3aгpaва'')

flня 12.9.1943

p.

B

кAз |в к и

npo сnoci6 i мeno1u пoeoзuнцaoння
збiэrcжя

i

фцpoltсц

Cyraснi вoeннi дii виiiвгаloтЬ кoнспipaтивнoгo з6epeжeння' Ha кopoтший
ни дoвший uас, з6iжeвиx зaпaсiв тa фypalкy, як peзepвy дЛя пpoxаpЧyвaння

apмiТ пpи нaстyпниx вiйськoвиx oпepацiяx. oтжe 6oйoвим зaвдaнHяM €
всeцiлo з6еpeгти i нeдoпyстити xoднoгo псyван}tя тa sтpaт xлi6a й фypaкy,
щo здo6yтий в тяжкiй 6opoть6i УПA пpи спiвпpaцi всЬoгo УкpaТнськoгo
Hapoдy. Бeз хлi6a - немar пepеМoги.
.Qpyзi-мaгaзинepи, пiдpaйoнoвi, pайoнoвi i надpaйoнoвi гoспoдapнi,
зpoзyмiйтe' щo пpoхapчyвaння дoвipeннo вaм, i 6yдьтe свiдoмi цьoгo
свящeннoгo o6oв'язкy пeрд Бaтькiвщинoю та стислo дoпpoвадьтe тaкi
фaxoвi нaсryпнi вкaзiвки:

|. Maгaзинувaння зepнa
1. Miсцe для кoтлoвaнHя мaгaзинy (ями) o6иpaти найвищe i нaйдaлi
вiд гopизoнry гpyнтoвoi вoди, a6и запo6iгти замoкaння.
2. Poзмipи мaгaзиHy встaнoвлювати 6iльшi чи мeншi - залeжнo вiд
кoнкPeтHиx i мiсцeвих yмoв' стpyктypи гpyнтy тa кiлькoстi з6ixо<я, пpиз.
начeнoгo для мaгазинyвaння. oднaк poзмip магазинy нe мoх(e 6yти мeнший,

як 4х4х2

м.

3. Cтiни ями пpи мoжливoстi o6oв'язкoвo o6пыити сoлoмoю' дpoва},lи
нepeз пiн, a6o пpoстo HaклaдoN.l кoстpa пoсepeд ями.
4. Poзмip пPoстopy мiж стiнaми ями a зpy6oм магазинy 20-25 см. [ю
пopoжнинy зaпoвHюrтЬся сyxolo кiстpицeю, ягЛицeю' тиpсolo' стpрккaми,
)кyжeЛицeю i т. п. сyхим 6aдилям a6o сyxoю чистoю сoлoмo]o. Hавкoлo

дo6pe втpaм6yвaти.
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5. Haйкpaщe po6ити N,raгaзини Hа двa зaсiки з нaскpiзьним кopидoPoм
пoсepeдинi 50 см. 3 кopидopy назoвнi виxoдитЬ дepeв'яний вeнтиляцiйний
дylllник _ oдин всмoкryюний - 10-15 см нaд дaxoрl магaзинy, a виxiдний

(для зiпсyтoгo пoвiтpя) 20-25 см. Пoмимo кoPидopнoгo дyшника
встaнoвлlo€тЬся вeнтиЛяцiйний дyшник 6eзпoсepeднЬo в зaсiк з зepнolvl,
зaсiткoвaними дipaми iз витяжкaми' вгopy нaд зepнo y пopoжнiй пpoстip.

Кpaщe, кoЛи всмoкryюний дyшник спpямoвaний в 6iк пepeважнo панyloЧиx
вiтpiв (тoдi пpискopyсiься циpкyляцiю пoвiтpя y внрpiшнix дy|llк.lх мaгaзинy).
6. 3epнo сипaти oЧищeнe i висyшeнe. Cтaнoвчo зa6opoняеться cl4пaту1
HeoЧищeнe зepнo а6o змiшaнe з пoЛoвolo.
7. Maгaзин зaшива€тЬся звеpxy дoшкaМи тaк, a6и мiж дoшкaми i

зepнoм 6yв пopoжнiй пpoстip нa 50-80 см. Гpy6инa зepнoBoгo шapy

стaнoвити}1e 1-1,25 см.
8. Дax Магaзинy po6иться y виглядi двoxсxiльнoi тpaпeцii дЛя стoкy

вoди. 06лoжу1т|А т|||M жe мaтepiялoм, щo й нaвкoлo стiн, гpy6инoю дo 15
см i зaсипaстЬся зeмЛeю.
9. Дyшники систei,taтичнo вiдкpивaти i зaкpивaти для [п]poвiтpyвaнHя
зePнa' а чaс[...] сЛЬoти дoщy i вoЛoгиx днiв - щiльнo закPити, a6и зepнo

нe з6иpaлo вoлoги.

3aлeжнo вiд скyпнeння мaгaзинiв

-

пpизHaчa€ться paйoнoвим
(oдин
на 3-5 мaгaзинiв), який вiдпoвiдас зa сxopoHy'
гoспoдapчиl',t Maгaзинep
10.

i сyвopy кoнспipaцiю мaгaзиHy. Пpo мiсцe MaгaзиHyвaHHя
lvlyситЬ 6ути o6'еднaне* нaйвyщe кoлo oсi6. Зимoю, щo6 нe эary6ити
мiсце мaгaзиHy пpи тoвстotvty нaсипi снiry - стaвити пpикмeтники _ тичкy

дoгляд, o6лiк

Toщo.
11. Maгaзинyвaти хлi6 тpe6a

в мiсцяx, нaйдoгiднiйшиx дo eвaкyaцii,
пepeкидaннi в iнший нe зaгpoжeний тepeн a6o для пepepi6ки.
12. Maгaзинep вeдe o6лiк мaгaзинoвaнoгo зepнa' вiдпoвiдaе зa йoгo
кiлькiсть i якiсть тa пiдлягaс 6eзпoсepeднiй кoнтpoлi свoiм гoспoдаpним
звepxникoм пo дiлoвiй лiнiТ.
lI. Cxopoнa фуpaжу

l. Для зepнфypaкy вимoги сxopo}|и тi, щo i дЛя зepнa пpoдoвoлЬчoгo
(xapнeвoгo), зaзнaченi в poздiлi пepшo}.i|y.
2. Cкиpтyвaння (мaгaзинyвaння) сiнa i сoлoми пpoвадитЬся в спoсi6,
щo в)t(ивaстbся сeЛяHaMи 6eз жoдниx piжниць для цiлi зaкoнспipoвaння
вiд вopoгa.
3. Ciнo, сoлoмa N|yситЬ 6yти дo6pe пPoсytlJенa' зaскиpтoвaнa
a6и нe зaМoклa' He poзвaлиЛoся' тa в мiсцяx зpyЧниx нa гoдiвлю.
*

Toк

у пeкcrni. Пeaнo, l'toе

тaJ('

6цmu: o6lзнaнe
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4. Пoсмнiсть oднoT стиpти (стoжкa) нe пoвиннa пePeвищyвaти 8-10
пapoкiнниx фyp з мipкyвaнь кoнспipaтивниx тa пpoтипoжeжниx.
5. Maгaзинep вeдe o6лiк сiнa, сoлoми в зoшитi фypaxсy нo!.rиPyс

-

i

o6числюс кiлькiсть пo фypax, 6epщи зa сepeдню вary вoзoвi
паpoкiннi фypи 5000 кг, сaннoi 7000 кг.
6. Bидaнy фypalr<y пo зaпoтpe6oванням 6oiвкaми тa вiддiлaми пpoвадити
тaк, a6и нe poзпoчиHaти кiлькox стиpт' a зa6иpaти paнiш poзпoнaтi, з

стиpти

дoтPимaнняtn цiлкoвитoТ гoспoдap.,toi дoцiльнoсти - зaпo6iгaти втpaт, вiд
псyвaння i зaмoкaння пpи дaльшiй сxopoнi. Магазинep вeдe тaкжe o6лiк
видaнoгo сiнa
фypa+ry тa o6лiк змaгaзинoвaнoi peшти, пpo щo звiryе
свoйoмy 6eзпoсepeдньoмy звepхникoвi.
П p и м i т к a.
вкaзiвки нe
вичepпyЮчими, a пoдaютЬся як
взipцевi. Ha мiсцi мo)|qтЬ 6yти yстoсoвaнi зpцlнi дoriднi спoсo6и мa.
гaзинyвaння i сxoрни, зa якi гoспoдapчa oкpyгoвa рфepeнrypa нe пpo.
тидiятимe, кoли цe нe йтимe всyпepeч oс}ioвним вимoгам дo6poi схopoни.

-

r

[i

Чepник

lLIABo' ф, 3838' on. |, cnp, 53, opк. 3.4

Koniл'

Ns 130
Po3пoPяр|(ЕHHя гoспoдAPчoгo PЕФЕPEHтA Bo "зyБAтoгo''
y спPAвi PoБoти млин.B, oл!яPЕнЬ тA кPyпoдEPoк
20 aepecня |943 p,
rФ |2
Гoспoдap.lий peфpaт

вoеннoi oкpyги

ч.

..3aгpaвa"

12

.Qня 20.|Х.1943 p.

i

Пpи iнспeкцii млинiв oлiярнь ствepд)кeнo' щo дeякi oлiяpнi, a
тaкoж i lt,lлини' пo6иpaють нeoднoмipний мipuyк. Kpiм тoгo, дeякi roспoдаpi
pillсtими пiдсryпaми i з pЬшими пртeкцiями пoтpaпляютъ lt,loлoти oднopaзoвo
пo 8-10 ц мeтpичниx з6i>ro<я. Тaкий нeнopмaльний стaн викликa€ o6ypeння
i внoсить дeзopгaнiзaцiю в пpaцi.
.Qдя yсyнeння вищeзaзHaчeниx нeгaтивниx пpoявiв

1)

У

всix Mлин.tх Bo

paзoвy 95% мyкy; 12|g

..3aгpaвa,

э6i>ю|<я

6paти 8%

-

з6i>rо<я

заpядхryю:

зa

пepe]t4oЛ 3a

3a пepeмoл 72-75% мyкy; за po6лeння

piжниx кpyп 100/q з6i>юr<я; зa po6лeння oлiю силoю пiдпpиeмствa вoднolo'
гaзoвolo чи нaвiть кiннoю, 6paтu 20|o з нeпeрpo6лeних oлiйниx кyлЬryP,
a пPи тяглoвiй силi тoгo гoспoдapя, кoтpий po6ить oлiй 6paти 15% э
нeпepepo6лeниx oлiйниx кyЛЬryp.
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2) Hopма пepeмoлy мaс 6ри нe 6iльшe 200 кг на oднy poдиHy зa
oдин paз. Hopмa po6лeння piжниx кpyп paзoм маe 6yти нe вища 100 кг
Ha oднy poдинy 3a oдиH paз. Hopмa пеpepo6y oлiйниx кyлЬryp нa oлiй
мaс 6yти нe 6iльшa як 20 кг нa oднy poдинy 3.l oдин paз.
3) Пepшeнствo нa чepry мaють тi гoспoдapi, кoтpi пpивeзyтЬ смaзoЧHиx
матepiялiв oливи a6o лoю, a6o oпaлoвиx мaтеpiялiв.
4) Haстoящe зaPядх(eння вxoдиTЬ B с|1лу з дня йoгo oдepжaHня.

3apяджeння в|4слeтИ млинaм' кpyпoдepкaм

i

oлiяpням

дo

..3aгpaвa..,

стисЛoгo

викoнaння, a дo вiдoмa i кoнтpoлi: кoмандaHтy Bo
наЧaлЬHикy
пpoмислoвoгo вiддiлy i кoмaндантaм гoспoдapськиx надpaйoнiв i paйoнiв.

Cлo6o Укpoi.нi!
Гoспoдapний peфepeнт
lL0ABo, ф, 3037' on' |, сnp. 8, opк' 43. opuеiнoл.

/Зу6aтuЙ/
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..зyБAтoгo''
PoзпoPяркЕн}|я гoспoдAPЧoгo PЕФЕPEHтA вo
y спPABi випiкA}|t|я xлiБA

Iф |3

20 aepeсня |943 p,

Гoспoдapний peфеpaт
вoеннoТ oкpyги
..3aгpaвa''

ч.

13

flня 20.lX.1943

p.

Пpи iнспeкцii пeкapeнь yстaнoвленo' щo пeкap}|i випiкаloть гipший

xлi6, як гoспoдинi, xoч Myка дo пeкаpнi пoсryпaс дo6pa, a цe тoмy, щo
пeкapнi 6aжaють випiкaти 6iльшe xлi6a i He дають дo6pe пiдкиснyти
uпpипЬoк,'стapaЮтЬся

тiстoвi, a кpiм тoгo пeкapi, 6art<aючи нaгнати 6iльший
зaсKopo виймати xлi6 з пeнi i тoмy xлi6 6yвae нeвпoвнi випeчeний.
Пepeвeдeнa пpактикa пoкaзa,la' щo з 2'30 кг тiста пpи пeнeнню oднoТ
гoдини i дeсяти хвиЛин випapyвaлoсь 250 г вoди i xлi6 виxoдив в сepeдинi
сирватий, а пPи дep>t€Hню хлi6a oднoi гoдини i сoркa хsу|л|,|н випapyвaлoсЬ
300 г вoди i xлi6 виxoдив нopмaлЬHoТ випiчки.
l{o6и oдepжaти 2 кг 6oхoнeць хлi6a, тpe6a вЕDкити тiстa 2,35 кг'
виймати з пeчi 2,05 кг' a кoли хлi6 sиcтигнe' тo oдep)кимo 2 кг чистoТ
вaги.

Пoдaючи зaвiдyюним i мaйстpaм пeкapеHЬ дo вiдoмa пepeвeдeнy
пpaктикy пeчeння xлi6a заpяджyю:
1) Пpи poзнинi звepтaти пиЛЬнy yвary нa чистory мyки;

1vtHoю
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2) дoтpимyватиcь вiдпoвiднЬoгo квaшeHня poзчини нa xлi6;
3) стapaтись видepжyвaти xлi6 y пeнi дo }|opмaлЬHoгo випeчення;
4) спeнeний xлi6 нe мo)кна видaвaти тeплиIt4 нa фipмaнки, a тр6а
видep)кaти в пeкаpнi вiд 6-ти дo 12-ти гoдин, пoки зoвсiм нe вистигнe;
5) пpи пercнню xлi6a гoлoвHy yвary тpe6а звepнyти нa якiсть випeЧeнoгo

хлi6a, a нe на кiлькiсть випiкaння

i

..пpипЬoкy''.

Cлoao Укpoi.нi!
Гoспoдapvий peфepeнт
lЦlABo' ф, 3837, on.

/Зу6aтиЙ/

1, слp. 8, opк, 40. opuziнoл,
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ФoPмyляP пPиЙoмHoгo APкyшA y млинi
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ФoP}lyЛяP PAпoPтy для l,lЛинA
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iнстpyкцiя кEPiBHикiв гoспoдAPчoТ PЕФЕPEHтyPи вo
y спPABI oБлiкy тA зBiтHoстi в кoмopi тд xлiьoпEкAPHi
tt9a3 P.l

o6лiк шaтepialliв i тaPи в пeкapнi

Bсi

мaтepiaли пoтpi6нo з6epiгати

в

мaгазинi xлi6oпeкapнi пiд
_ цe y

вiдпoвiдaльнiстю oсo6и, якy пpизнaЧae гoсп[oдapчийl пPoвiдник
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вeликиx пeкapняx' a в нeвeликиx пeкapняx мo)кe зaстyпати вiдпoвiдaлЬнy

oсo6y зa }4aтepiял зaвiдyючий пeкapнi' a6o й пeкap' якщo вiн зaвiдyюний

пeкаpнi. Ha мaтepiяли тa пaЛивo' щo нaдiйшли вiд пoстaвщикiв, oсo6и, якi
вiдпoвiдaють за з6epiгання циx мaтepiялiв, виписyють пpи6yткoвi нaкладнi
в тpЬoх пpимipникax за фopмoю Nэ 1.
oдин пpимipник пpиdyткoвoi нaклaднoi дaють oсo6i, якa здaлa
мaтepiяли' дpyгий здaють в 6yxгмтepiю, a тpeтiй зaлиuJa€тbся y мaгaзинepа.
Hа мaтеpiяли, щo нaдiйшли вiд свoiх гoспoдapниx дiлянoк, пpи6yткoва
нaклaднa нe виписy€ться, iI зaмiнюють кoпiсю видaткoвoi нaкладнoi,
oдepжaнoi pазoм 3 мaтepiялaми. Пpиймaюни мaтepiяли, пoрi6нo пeрвipити
вary, кiлькiстЬ' звepтaюни oсo6лtаву yвary нa якiсть. Ha нeстaнy, нa
нeвiдпoвiднiстЬ сopry зЛo)кити aкт в пpисyгнoстi пoстaвщикa тa зaв[iдyючoгo]
пeкаpнi. Biдпyск мaтepiялiв та пaливa для випiкaння тpe6a пPoвaдити з
тaким poзpaxyнкol{' щo6 не yтвopювaти peшти }4aтepiялiв y мaйстpa, aлe
в пpактицi всe Ж тaки випaдк}1 мoжливi. Peштa мaтеpiялiв, вiдxoди тa
пopoжнi мiшки тpe6a пoвepтати нeгaйнo пiсля зaкiнчeння в l''lагазинкoмopy. Пpиймaюни в магазин.кoмopy peштy мaтepiялiв, вiдxoди, тapy,
пoтpi6нo пepeвipяти ix кiлькiсть i якiсть.
Ha вiдпyск мaтepiялiв з мaгaзинy.кoi,ropи в xлi6oпeкapню склaдаeтЬся
aкт в тpЬox пpимipникax за фopмoю aкт }ф 1. Пepший пpимipник aктa
пoда€тЬся мaйстpy, дpугиЙ дoдa€тЬся дo звiry пo кoмopi i тртiй &шишa€тЬся
в магaзинepa.кoмipникa. B пeкapняx, дe нeмa€ спeцiяльнoi пoсади зaвiдyвaна
й мaгазинepa-кoмipникa, а всi oпepaцiТ з мaтepiялами пpoвoдятЬся чepeз
мaйстpa (пeкapя), aкт на вiдпyск мaтepiялiв для xлi6oпeкapнi нe склaдaeтЬся.
Bитpати мaтepiялiв з магазинy' чи кolt.lopи нa виpo6ництвo списyrтЬся

тiльки нa пiдстaвi виpo6нинoгo apкyшa. Aкт зaпoвнюсться кoмipникoм,
а6o oсo6oю, якa зaмiнюс йoгo.
Кoли вiдпyскaeтЬся мaтepiяли й паливo в пeкaPHкr' зaпoв|-|lo€тЬся
..oАvlниця
..нaзвa
матepiялiв.., l(oлoI{кa 2
вePxня чaстинa aктa' кoЛoнка 1
..вiдпyщeнo...
B цeй жe нaс вiд6иpaеться пiдпис
вимipy.. та кoлoнкa 3, 4, 5
мaйстpа в oдepжaннi мaтepiялiв i пaливa. 0дин пpимipник aктa paзoр| 3
мaтepiялaми пepeда€тЬся мaйстpy. oстaннi кoЛoнки зaпoвняютЬ пpи
пoвepтaннi peшти r,raтepiялiв, вiдхoдiв тa пopoжнix мiшкiв, пpи цЬo}ly
мaйстep пpeд'являс oдepжaний ним пpимipник aктa для oстaтФ{нoгo
.кiлькiсть..
oфopмлeння. B кoлoнцi (3)
3a3нaча€тЬся кiлькiсть мiшкiв,
вiдпyщeниx мaйстpy Pазoм з мyкo|o. B кoлoнцi 4 "Baгa., пoкaзyeтЬся
фактиннa вaга 6pyгro вiдпyщeнoi мyки. Baгa нeттo 3aзнaчa6тЬся в кoлoнцi

9, якa

дoпoвн}o€тЬся

пiсля пoвePнeння

в

кoмopy мiшкiв, вiдхoдiв

та

peшти. B кoлoнцi 5 ..нeттo.. пoказyrтЬся чистa вaга (неттo) вiдпyщeниx
мaтepiялiв, кpiм мyки, якa пoкaзyстЬся в кoлoнцi 4 вагoю 6pyпo. B
кoлoнцi 6 ..кiлькiсть.. пoкaзy€ться кiлькiсть пopo)кних мiшкiв, пoвePнyтиx
..вагa.,
пoкaзy€тЬся фaктинна вaгa пoвepнyтиx дo
дo кoмopи. B кoлoнцi 7
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кotvtopи мaтepiялiв, пopoжнix ]t4iшкiв

i вiдxoдiв. B кoлoнкax 8-9 ..витpaнeнo

нa випiкaння,. всi мaтepiяли пoказyloтbся чистoю вaгoю (нeтro). Зaпoвнення

кoлoнoк пo iншиx мaтepiялaх нe вимaгас тpyднoщiв. Кiлькiсть та вaгa'

i 4, мyсять дopiвнювaти кiлькoстi i вaзi, пoказaним
в кoлoнк;lx 6 i 7, плюс кoлoнки 8 i 9.
пoкaзaнi в кoлoнкЕlx 3

o6лiк тa звiтнiсть пo кoмopi
flдя o6лiкy pyxу мaтepiялiв, пaливa й тapи кoмipник вeдe книry, в якy
вiн зaписyс на пiдставi дoкyмeнтiв пpи6рoк i видaтoк пo кoжнoмy видy i
сopry мaтepiялiв. 3aписи пpoвoдятЬся нeгaйнo 3 oдеP)канням дoкyмeнта.
.{дя кoжнoгo видy мaтepiялiв вiдкpивaстЬся oкpeмий pаxyнoк пo кiлькoсти

й вaзi.

3aписaвши дo книгиl po6ить звiт тa пoдae в бyxгaлтepiю. 3вiт пo
кoмopi склaдa€тЬся в двox пpимipникax, oдиt{ 3 яких 3дa€тЬся щoдня в
6yxгaлтepiю з пpикЛaденими випpaвдoвyючими дoкyмeнтaми (пpи6yткoвими
й видаткoвими), пiд poзпискy Ha дpyгoмy пpимipникy. oдеpжyюни звiт,
po6iтник o6лiкy пepeвipяe йoгo з пpиклaдeними дoкyмeнтaми. Bидaтoк
матepiялiв мyситЬ 6yти пiдтвepджeний: aктai4и пpи вiдпyскy мaтepiялiв в
хлi6oпeкapню' видаткoвими нaклaдниlt,tи пPи вiдпyскy мaтepiялiв iншим
чинникaрt. Bидaткoвa HaклaдHa мo)кe зaстyпaти aкт пpи пepeдaнi матepiялiв
в xлi6oпeкapню, тoдi aкт нa вiдпycк нe po6иться.
Bиpo6нинi мaтepiяли (мyки, сiль, мaслot дpiцджi i iншi) o6лiкoвy]oтЬся
нa paхyHкy ..сиpoвинa тa матepiяли для виpo6ництвa... Гoтoвий виxiд

пpoдyкцii

з

xлi6oпeкаpнi зaписyютЬ

в

заЛeх(нoстi,

дe вoнa

6yдe

i,rагaзинyвaтися. Piзнищ, якa пoBстa}|e нa цЬo.{y Paxy}|кy в кiнцi мiсяця чи
poкy' нaлeжитЬ списaти нa paxyнoк пpи6щкiв тa з6иткiв.

o6лiк внpo6ництвa в xлi6oпeкapнi
.Qдя o6лiкy витpaчениx мaтepiялiв тa пaливa на xлi6oзa6eзпeчeння' a
тaкoж вихiд гoтoвoТ пщдyкцii зaпoвt,|lo€тЬся виpo6ниний aPкyllJ. Bиpo6ниний
apкyш зaпoвнlo€тЬся мaйстpoм в двox пpимipникax пo закiнчeннi po6oти.
Пepший пpимipник з пpиклaдeними дoкyмeHтaми (aкт пpиймaння мaтepiялiв
i пaливa в мaгaзинepа та нaклaднi нa вiдпyск гoтoвиx виpo6iв, a6o пo
нaклaднiй, якa зaстyпа€ акт), нe пiзнiшe Haстyпнoгo пiсля випiкaння дня
3да€тЬся в 6yxгaльтepiю, дpyгий зaлиЦJастЬся в майстpa. Bиpo6нинi apкyшi
нyмepyютЬся пopядкoвими нoмepaми дo кiнця poкy (пo кoжнiй 6pигадi
oкpeмo). Bиpo6ниний аpкyш зaпoвнloстЬся на po6ory тiльки oднiei змiни
нa кoжний вид xлi6a oкpeмo. 06лiк гoтoвиx виpo6iв в xлi6oпeкapнi
вeдeтЬся кiлькiстю i сyмoю. Biдпyск гoтoвиx виpo6iв з мaгaзинa
t'lЛя€тЬся дoдaткoвими нaклaдними. Кpiм сyмoвoгo i кiлькiснoгo o6лiкy в
кiлoгpaмax, пo xлi6y нaлe)китЬ вeсти o6лiк пo кiлькoсти 6yлoк.

i

фoг

2|т

.

B дoпoмiжнiй книжцi o6лiкy гoтoвиx вир6iв xлi6a кoлoнкa uКiлькiсть"
пoдiляeться нa двi .raстини: пePша для o6лiкy кiлькoстi шryк i дpyгa для
o6лiкy кiлькoстj xлi6а вагoю в кiльoгpамax. Maгaзин пpи пeкapнi випyскa€
гoтoвi виpo6и свoTм iдaльням i iншим ЧиHHикaм тiльки зa спeцiяльним
poзпopядx(eнHям гoспoдapчoгo pефеpeнтa. 3вiт пo гoтoвиx виpo6аx
мaгaзиHep пoдаe зa встaнoвлeнoю фopмoю звiry пo кoмopi. Bищeзгaдaний
t|аpис пpo o6лiк pyxy матepiялiв i тapи в xлi6oпeкаpнi нaЛe)китЬ зaстoсyвaти
3 днeм Йoгo oдepжaння.

Гoспoдapний рфepeнт

вoeннoТ oкpyги зaпiлля

/3у6aтuЙ

Бyxгaльтеp

/

/Чopнoмopeць/

lu|ABo' ф. 3837' on. |, cnp. 8' opк 4|.42.

opuеiнoл.
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нAкA3 гoспoдAPчoгo PЕФЕPЕ}|тA вo ..зyБAтoгo''
кEPIвHикAм гoспoдAPчoТ PEФЕPEHтyPи
пPo oБлiк тA в|дпoB!ддльн!сть в PoБoтi
|ф 27

|8 эroamня |943 p.

Гoспoдapuий peфpeнт
Biйськoвoi oкpyги
..3aгpавa''

.Цня 18.Х.43 p.

нAкAз

ч,27
..3aгщвan

Пpи iнспeкцiяx пeрвipки* гoспoдapки УПA пo вoeннiй oкpyзi
ствepджeнo' щo гoспoдapЧi кepiвники 6pаrrи прдyкти i матepiыtи 3 складiв
гoспoдapсbкиx i чaсoм He видaв.rли пoквитoвaнЬ свoiм пiдлeглим.
Кpiм тoгo, частинa пePсoн.rлy гoспoдaщoi o6cлугu He зaвцJe чyстЬся
вiдпoвiдaлЬнoсти
пpи викoнaннi свoix гoспoдaPчиx o6oв,язкiв.
дo
Ha пiдстaвi вищeнaвeдeниx заyвaг' нaкaзy пpoвoдy тa нaкa:ty кoмaндиpа
.Qy6oвoгo

-

нaкaзyю:

УПA 6eз пoквiтoвaння i нiчoгo
нe 6pати y нaсeлeння 6eз пopoзyмiння з адмiнiстpaтивними чинникaми i
1. Hiкoмy, нiчoгo нe видaвaти з склaдiв

6eз пoквiтoвaння.

..3агрва'',

2. Bсi oсo6и, пpацююнi в гoспoдaрiй дiлянцi вoеннoi oкpyги
6yдyть кapaтисЬ нaйсyвopiшolo каpoю вoeннoгo часy 3a кpaдiж,
нeдoгляд' piжнi кoм6iнaцiT i надyжипя вЛади.

*У
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meкcmi: пepевipити

сa6oтa>t<,

3. Hаказ вхoдитЬ в с|,|лу з дня йoгo oдeP)кaння зa пoквiтoвaнням тoТ
oco6и, якa йoгo oдep)кyс i яка йoмy пiдлягae.
4. Bсi гoспoдаpнi надpaйoнiв мaють цeй нaкaз нeгайнo poзмнoжити i
poзiслaти всiм свoiм пiдлеглим Ao нaйнижчoi гoспoдapчoТ клiтини за
пoквiтoвaнням.

цtАBo' ф.

3838' on. l,,cnp. 53,

opк 29,

Гoспoдapний peфеpeнт
3у6aтпй

/_/

Кaniл.

Ng 137
..3yБAтoгo''
}|Al(Aз гoспoдAPчoгo PЕФЕPЕнтA вo
кЕPiвHикAм гoспoдAPчoT PЕФEPEHтyPи
пPo видAЧy xAPЧiв yчитEлям
lФ

тA пPAцIвHикAt,l 3AпiЛЛя

32

HAкAз

[ЖoameньJ |943 p,

ч.32

3гiднo poзпopяджeння кoмeндaнтa.{y6oвoгo в пopoзyмiннi з првoдoм
i кoмeндaнтoм зaпiлля вoсннoi oкpyги u3aгpaвa,' в спpaвi yнoP}iyвaння
видaнi пpoдyктiв i oщqднoстi ix зapядЖylo слiдyюнe:
1. Унителi, якi щитeлюютЬ пo сeлax, дiстaють пpoдyкти вiд yпpaв тиx
гpoмaд' дo якиx дiти пpиписaнi i xoдять дo тoi llJкoЛи' в який yuитeлi
пpaцюютЬ.

2. Унитeлi, якi yнитeлюють в paйoнниx мiстax, дiстaють пpoдyкти вiд
pай[oнниxl Упpaв.
3. Bсi зв'язкi надpaйoнoвi i Тx peфpeнтypи' oPгaнiзaцiйнoТ сiтки i всi
зв'язкi вiйськoвi' а тaкo)к зв,язкi пepe[xiдниxJ пyнктiв, як Бopщiвкa i
.iскpa"; ,.БepeзHe,', paйoн uCкaля";
зв'язoк M[...], paйoн
Лю6aшiвкa, paйoн
,.КaмiнЬ''
вiд
пpoдyкти
6aзи
УПA.
дiстають
Bсi apтiльни пpaцiвникi вир6ниниx пiдпpиeмств, якi прцюють виКЛlO{Ho
нa УПA, дiстaють пPoдyкти з 6aз УПA пo нopмaх.
Пpaцiвникi млинiв, кpyпoдepoк' oлiяpeнь дiстaють xaрoвий пaйoк,

з 13.X.43 p.
Bсi пpaцiвникi' пpaцююни пpи спeцiяльнix yмoвax пpaцi, oдеpжyють

yстaнoвлeн}1й накaзoм мoTм ч. 31

дoдaткoвий пaйoк пo пpиписy пpoвoдy a6o лiкapя.
Пoз6aвлeнi oдep)кaння пpoдyктiв з 6aз УПA всi станичнi, кyщoвi,
пiдpaйoнoвi i рйoнoвi opгaнiзaцiйнi зв'язкi, a тaкo)к пpaцiвникi opгaнiзaцiйнoТ
сiтки стaницi, кyщa, пiдpaйoнy i paйoнy.

tАPo, ф,

P-30, on, 2,

сnp.

109,

opк,

155,

Koniл,

Pукonuc'

/-/

Зу6aтиЙ
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Ne 138
мдтвpiдли' щo HoPмyютЬ дlялЬнiстЬ гoспoдAPчoI
PEФЕPЕHтypи вlЙськoвoi oкpyги*
[3| cepnняI

-

23 эrcoBnня |943 p.

oБPAxyHкoBИЙ пЛяH
l. 36iжжя тa живий пpoвiaнт
6. кopoви

1. житo
2. пшeниця

i

мoлoдняк вiд

1

poкy

7. тeлятa дo 1 poкy
8. свiнi

3. ячмiнь

4. гpeнкa
5. пpoсo

9. вiвци
10. птиця

ll. Пpoвiaнт
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14. oлiй
15. сyшeни ягoди

мyкa житня

16. n
1l. ,,
18.

пшeннa вirлЬцoвa
пшeннa paзoвa

кpyпa гpeчаHа
кpyпa яннa
кpyпa пuJeннa

oвoчи

rpн6и

pи6a

19. цyкop
20. сiль

гopox-фaсoля
8. сyxаpи житнi
9. сyxapи пшeнiчни

21.6уpякi' мopквa
22.кaлуcтa
23. oгipкi

10. мaкaрн сyшeний
11. кapтoпля

24.кasa
25. кoнсepви

12, сaлo
13. мaслo-смалeц

l|l. Фуpaж
1. oвeс
2, ciнo, кoHlolllинa
*

3. гpис
4. сoлoмa

Moпepioлotо nepedцс сgnpo&iОнo lonuскo moкoeo зпicmц:
"Haйдeнo сpeДl дoкyмeнтoв HaциoнiUlистичeскoй opгаHизации' o6ъeдинявшeй 3 сeла:
3aнeмиpoвкa, flepaх<нeнский dайoнl, Бepeстяньt, [yманский dайolн,3aтишьe, Дepаxнeнский
daйoнl Boльrнскoй и Poвeнскoй o6лaстей. Bepoятнo, пpинaдЛeх€Лo |oxимy Гpoмикy' )l(ител|o
сeлa 3aнeмиpoвкa. flатa нахox(дeния: янваpь 1944 г."
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lV. o6шyндиpoвaння
1.

кo)кyx

14. сopoнкa мyщинсЬка
15. xyстoнкi дo нoсa

дoвгий

кopoткiй

2.

3. плaщ, пЕlЛЬтo, шинeЛя
4. пiнжaк, куxвaйкa
5. свeдep 6eз pyкави
6. мapинapкa мyl|дуp
7. штaни
8. шaпкa
9. шaлiк

16. калiсoни
17. сopoнкa )киHoчa
18. пpoстинi
19. pyшнiкi
20. oдiялa
21. пoщeвкi

22,чo6oти

10. pyкaвiцi

23. нepeвикi

11. сyкoнкa
12. xyсткa
13. скapпeткi, пaнчoх[и], oнyн[il

24'туфлi

V. Bипoсaжeння вoйскoвe
6. мiскi' лoпaткi, квapти

1. нaплeчникi,

2. сyмкi 6oкoви
3. пaси гoлoвHи

4, ''
5. ''

25. вaлянкi

7. мaнepкi, 6oплaткi
8. пaлaткi

дo штaнiв

9. лoткi

тpoпi

Vl. Tpaнспopт

1. кoнi
2. вoзи

7. нaшильнiкi
8. пoстpoнкi

3. сaнi
4. тaчaнкi двyкoлiсни
5. шлei

10. ''

9. л[ii]цi-виткi пapoкoнни
oднoкoHни

11. кaптopи
12. ciдлa

6. пiвшopи

VlI. Maтepiaли гoтoви
4. шлиp дo вoзa

1. 6eзина
2. нaфта
3. вaзeлiн

5. гвoздi
i тaк дaлi.

V!!l. Мaтepiirли дo пepepи6кi
4. шкipи викpoТти Ha кoшyxи
|' нa o6yв
5. x
i тaк дaлi.

1. сyкнo
2. пoлoтнo пePкaлЬ
3. пaси шкipани,
1. пiшyvи lnaшини
2. aпаpaти paдioви
3. апapaти тeлeфoн

lХ. iнвeнтap
4. aвтoмaшини

i тaк

дaлi.
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X. Гoтiвкa i дop[oгi]

Aмepикaнскi
eмiсi[й]ни
PссP

1. дoляpи
2. кap6oвaнцi
3. кap6oвaнцi
4. нiмeцькi мapкi

t{eтaли

5. зoлoтo
6. сepe6лo

i тaк

дaлi.

Кopoви i мoлoдняк вищe oднoгo poкy' пepесичHa вaгa 250 кг.
тeлятa i мoлoдняк дo 1 poкy 50 кг
вивцi пepeсiчнo 1 шт. 30 кг
свiнi xyди вищe 100 кг
пopoсятa 8 кг

гyсi 3 кг, кypи 1,5 кг

шкipи сиpи 10 кг

_

випPaвлeни

8 кг

TAБЛlцA

Оля клocuфuкoцioннoi' epцnu
moaopi| no лlomepioлia

3гiднo цei та6лiци нaлeжитЬ noдaвaти зaгальни звiти.
1. 3epнoвi кyльтypи

2. Бo6oви кyльrypи
3. oлiйнi кyлЬтypи

Житo

Пшениця

Ячминь
Гpeнка

oвeс

Гopox

Фaсoля

Пpoсo

Piпaк

t...1

Льoн

Koнoплi
Maк

Coняшнi

4. Гopoдoвинa

Бypакi кyxoнHи

Кapтoпля
Мopквa

Пeтpyшкa
Чaсник
Кaпyстa квaшeHa
oгиpки квaшeни

|tи6уля
Kапyстa

oгиpки

5. Кaшa, кpyпa

Kpyпa янм[iннa] (t...]),
гpeн[aнal ([ " l)

"

Пшoнo

6. Myкa
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Мyкa

''

житня

95%

пшeн[ичнa] 95%

Пeнсак ячмeнниЙ

"
''

пшeнiчний
гщЧaн[ий] цiл[ий

Myкa пшeн[ичнal 75%
гpeн[aнa] 50%

''

Xлi6 житнiй pазoвий

Cyxapи житнi

пшeнiч[ний] pазoвий
Maкapoн

Галeти

Гpис пшeнivний

Ciнo лyгoвe

''

8. Фypаж

9. M'ясни
пpoдyкTи
.l0.

Тoвщ

''

"

пшeнiчни

Кoнюшинa

ячний

Мaкyxa

Coлoмa piзна

M'ясo свинячe

Koв6aса

''
''

M'ясo кoпчeннoe

вoлoвe
oвeчe

Caлo
Cмалeц

Maслo

oлiй

лiЙ
11. Хyдo6a

)ивa

Кoнi
Boли

Лoшaтa дo 2 poкiв

Ялiвнiк вiд 1-3 poкiв

Teлятa дo 1 poкy

Biвцi

Ягнятa

Кopoви

Cвiнi вiд 50.100 кг

'' ,'

12. Птiци

дoмаш[нiI
13. Xapнoви

пpoдyк[тиJ

100 [кd

i

Cвiнi дo 50 кг
вищe

Кypи
Кaчкi

Гуcvl
lндики

Яйця

Pи6a сиpа

Гpи6и сyшeни
Чepнiци сyUJeни
Meд
Кaва

14. У[тi]ль

сиpoви}|а

15. |'lJкipи

випpaвл[eнil

16. Xимични

виpo6u

Шкipи сyxи

,'

''
,'

сvlpJ|

кинскi
oвeчи

Шкipи rpy6i rrа пlдoш[ви]

''
''
''

Mилo

''

сyшeнa

Цyкop
Ciль
Boвнa
Boлoкнa льoнy

''

кoнoпелЬ

Kинськa сipoмятнa

пiвгpy6[i] нa сreл[ькy]

юxт[oвi] нa вepx
oвечи випpaвл[eнi]
.{ьoгoть
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17.

oдяг i взyпя

Пoлoтнo

Myндиp пoлoтняний

''

сyкoнний

Штaни ватнi
Фyфaйкa

Koжyх дoвгий

[...]aчи

Copoнкa нaтiльнa

з

пpoст[i]

oнщи

Xyстoнкi дo нoсa

Пoяс пopтний
Пpoстинi

Пoшeвкi нa пoдytllки

Чoxли на кoвдpy

iт.д.

Xлi6aк
Лoжкa
Баклажкa
Шoлoми

Haплeчнiкi
Maлaжка

Кyxня
Mидниця

i

Чo6oти

Bалянкi нa6итп

вoлoками

Coкipи

20. Мащини пap[oвi]

Кoтьoлoк (ман)
Пaлaтки
Мaскi пpoтiвгaз[oвi]
Пантpoнтaши
Бандажи
Bили
Бpитви

iт.д.

Biз
Упpяж
Мaшинa цeпiвка

''

пpoстolvloлoткa

Tpисpи
Maшини пadoвiJ

Кepати

Civкapнi
Кoм6aйни

нa кoл[eсax]

21. Гoтoви

матediялиI

224

6eз pyкaвiв

Шкаpпeткi тeпли
Пiвштaнiкi (кaлiс[oниl)

Кoмпaс
Шпopи
Hаpти

iнш.

"

3иMoвa

Pyкавiци

Кoвдpи

i

''

Hаyшникi

Pщнiкi
Пoяс шкipaниЙ
oдиялo (кoф

Гoспoдaфийl

Пaльтo
Шинeля

''

Пoстoли

iнв[eнтaP]

сyкoHни

Кypткa тeпла

Бypкa
Cвeдep 3 pyкaвaми

Чepевикi

19.

,'

Шaпкa лiтня

Шaлiк тeплий

вийськoвe

Штaни пoлoт}|яHи

'
''

кopoткiй
пoкpитий
Гeтpи сyкoнни

18. Bипoс[ажeння]

Cyкнo свoгo виpo6у

Бeнзинa

Piзнi смаpи

Haфa
Бoчкi

i т.

д.

Cкpинi
Bиpoнкi

Гвoздi

Cпipт

.(eпeтyp
Мeдикaмeнти

22. Piзнi гoтoви тoвapи

Папip

''
''

дo

писaн[ня]

Шпaгaт

кypильний

Hитки

мauJинoвий

Hастiльнiки

Кoм6инзoни

Фoнapи

Mиpoгpaфи
Чaйнiкi

Патeфoни

Cкoвopoди

Baги десятipиvни

.Qeпapaтopи

''

стoлoви
Гoдинники
Лoпaти
Kaстpyлi

Пpим

iт.д.

i т к a. Тoваpи i

пoдaются в oкpeмoмy звiтi.

Aкoмyлятopи
Cipникi
.Qoлoтa

i 6aгaтo

iншиx тoвapiв

мaтepiали, щo сЛyжaтb

як

iнвeнтap,

/|Ieкун/

HoPMи

BuОoчu,,'::',ж::,:;,fri,'у',"",!!:o:;o:u*u""'
ч

Haзва пpoдyктiв

Kiлькiсть

Хлi6a

800 г

2

M'яса вoлoвoгo
ни 6ap[анянoгo]

150 г

3

Кpyпи

4

Гopoxy а6o фaсoли
Тoвщy (мaслo) сaлo

1

5

а6o oлiй
6

I

I
9
10
11

12

30г
50г
50г

Цyкop

20г

Coли

20г
30г

Kaви

l-[и6yлi, мopквi
тa пeтpyшки
Kapтoплi

Бypякa ни капyс[ти]
Mилa сyxoгo

10г

1000г

200 г

Пpимiткi

a6o сyxapив 400 г
a6o свiнячoгo 120 г
чи кoв6aси a6o 6oнкy 100 г

тoвщy зaмiняс: 150 г вoлoвoгo м'ясa,

a6o 100 г свiнячoгo м'яca, a6o

2

яйци

цyкop мoxfia замiнити oднoю лiтрю
пiснoгo мoЛoкa a6o лiтpoю пoвнoгo
мoлoкa

нa oд|н

1',l|сяц

100 г

22s

H

oP

M

A (нo

odнoeo кoня нo oОiн Оeнь|

3кг
8кг
4кг

1. Bивса

2. Ciнa чи кoнюш[ини]
3. Coлoми
Гoспoдapний peфepeнт

вoеннoi oкPyги зaпiлля
.Цня 31.8.1943 poкy.

пPoEкт
.Qня 31 сepпня 1943 poкy кoмiсiя пo yстaнoвлeнiю цiн для гoспoдapЧoгo

peфepary вoеннoi oкpyги ч. 1 в складi дpyзiв: кol{eндaнтa o[кpyги] запiлля - Юpкa, сeкpeтapя - Я. Mаякa, гoспoдapЧoгo pефepeнтa - 3y6атoгo,
peфepeнта загoтiвeльнoгo пiдpeфepary - Пoтaпa, peфepeнта пpolt4ислoвoгo
Чopнoмopця
вiддiлy
Baсiля i 6yxгaльтepa гoспoдapЧoгo рфepary

-

-

-

пoстaнoвiли yстaвiти цiни нa гoспoдapськi пpoдyкти' пepeр6и тих пpoдyктив,
живий iнвeнтap i iншиx фa6pикaти, для ввeдeHI.|я o6pаxyнкy всЬoгo майнa,

якe маe i 6yдe мaти в свoйoмy paспopядженню УПA.

i зaтвеpжeння кoмaндipa
кoмaндipoви вoеннoi oкpyги зaпiлля

I-|ю пoстaнoвy нeгaйнo вислaти нa yзгидHeння

вoсннoi oкpyги н. 1 -.Qy6oвoмy

i

-

Юpкoви.

3epнoau кцльmup[u]
Житo
Пшeницa
Ячмiнь

oвeс
Гpeнка

Пpoсo
ll

Бoбoau KUльmUpu
Гopox
Фaсoля

lll

oлiйнi KUльmUpu
Pипак

Pи[тЪй (ляпкa)
Льoн
Кoнoплi

Coняшнiк
Мaк

226

Bимip oдиницi

Hазва

ч.

100
зa
,t
tt
tt

tt

кг
tt
It

llrtn

зa
nDrl

100

за

100

'|||п
trttn
ttttn

t'

g0"

110
100

,tпll

IilD

90 кp6.

110

90n

nttn

ttltv

|.{iнa

кг

кг

"
''

110 кp6.

110

"

230 кp6.

210
230
110
170
600

','

"
t'
D

"

lv

Bимip oдиницi

Haзвa

ч

ГopoОoauнo
Kapтoпля
Бypaки кyxoнни

3a
tt
tt

Mopквa
Пeтpyшка

n

|fи6уля
Чaсник
Кaпyстa

oгipкi квaшeни
Кoшo (кpцno)
Kpyпa янминнa (дp)

''

vll

Пeнсaк ячминний

t
It

tt

Mцкo

ячмиHний

Мyкa I(итня 95%

''n'tn%
пшeнiчнa 95%
" гpeнка 50%

Mцннu aupo6u
житнiй poз.

Xлi6
Хлi6

,,

пшeнiчний
ячнI4Й

зa

n
n
n

зa
D

100
)l

100

D

ЦD

n

ttn
,t

100
150

"
"

25"

50'

зa
n

100
tt
DN

Ciнo лyгoвe

n

tt
,t

tl

Mhснu npoОцкmu
3a

кг

t,

кг
tt

кг

,,

кг
tt

rl

140 кp6.

200'

170
150
160

"

'
'
"]

110 кP6.
130 "
160 "
190 "
120 кp6,

150
240
240
300
400

D

r
'l
"

n

60 кp6.

50n
g0n

15 кp6.

20n

8u

trl

100

tl

50'

n

п

M'ясo свинячe

,'

25

nn
un

Maкyxa
Кoнюшинa
Coлoма piзнa

30"

40

["

Фцpoж

Гpис

tt

гpeuaний цiл[ий]

''

lx

100
un
nn

пшeнич[ийl poз.
Maкapoн
Cyхаpи житнi
пшeнiчни
Гaлeти
vlш

зa

гpeнaнa (дp)

25 кp6.

40"

ttn

D

,'

tt

D'I

пшo}io

''

кг

,tn
ntt
ttt
nп
,l

tl

oгipкi

vl

t,

n

Kaпyста квaш[eна]

v

100

I{iнa

кг

1s00
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M'ясo

вoлoвe
oвeчe

,'

Кoв6aса

x

М,ясo кoпчeнe
To6щ

Xцdoбo жuao

Ялiвнiк вiд 1-3 poкiв
Тeлятa дo 1 poкy
Bивцi
Ягнятa

дo

50 кг

"

Пmuцu Оoпoшнiс
Кypи
Гyсi
Кaчкi
lндикi

tt

nntt

кг
шт.

nttrl
rltD

зa
100
ttnn

кг

сиpa

сyшeнa
Гpи6и сyшeни

Чеpнiци сyuJeни
Цyкop
Meд

100

кг

tt

tl

Ciль
Кaвa

Уmiль сupo\uнo
Шкipи сyxи

1000

200-500

500
500
1200
2000

кp6.
''

n

"
"
"
"
"
"

кP6.
''

"
"

"
ta

t'

''

"
п

кp6.

1800 ''
1800 "
2200
1 кp6.
1000 "
2000
1000 ''
3500 "
2500 "
3000
500
400 "
D

nttD

зa1шт
зa
100
ltln

кг

Dntl
IL'
trDtl
DXn
,,

1000
1500
1200
2500
3000
3000
2200
1500

1400
1600

trttn

rr

1000

600

,tltn

за

Цна

500
500
600

Itt,l

ilDn

Xopuoau npo1цкmu

Pи6a

3a 100
зa 1

ttvtl

Яйця

228

кг

п',n

Cвiнi вiд 5Н00 кг
100 кг i вищe

xrv

f,ttn

Ibt,

Кopoви

''

uttn

,tltn

лiЙ

Boли

xill

кг

,rntt

Кoнi
Лoшата дo 2 poкiв

xШ

100

rtttl

oлiй

Cвiнi

зa
Ittt)

зa
100
tt
tt

Caлo
Мaслo
Cмалeц

xl

Bимip oдиницi

Haзвa

ч

t'

n

,t

It

100

кг

Dnn

n

2800 кp6.

Шкipи

ct4pu
киHсЬкi

n

oвeчи

Boвнa

Boлoкнa.льoнy

Хv

',

кoнoпеЛЬ

Щкipu aunpoaлeнu
Шкipи гpy6и нa пiдoш[ви]
'' пiвгpy6и нa стеЛ.
'' юxт нa вepx

"

ХvI

oвeчи випpaвлeни
Кiнськa сipoм,ятна
Xuпtuчнu 6upo6u
Mилo

xvш

.!,ьoгoть

o1яe

i

Bзцmmя

Пoлoтнo

Cyкнo свoгo виpo6y
Myндиp пoлoтняний

"

сyкoнний

''
''

сyкoнни

Штани

пoлoтHяHи
вaтнi

Kypткa тeпла

.l00
зa
ttxn
Lt

Шaпкa лiтня

"

зимoвa

Гeтpи

сyкoнни

''

Бypкa
Cвeтep

"

шпiHачи

з

pyкaвами

6eз pyкaвiв

Шaлiк тeплий
Hayшнiкi

кг
tt

зil

шт.

ttttn

за
xltx

1

100

кг

шт.

IItr
Drttt
trDtt

ttttl
nnn
tt

lt

tl

tt

lr

It

tt

tt

,l

зa
1
nun

паpy
шryкy

ttnn
tnn

3a 1

'120
40n

3000
1000

800

8000
8000

кp6.
u

''

n

''

кp6.
"

"

80п

250
6000
800

"

кp6.

65

110

'l
n

30"
40"
60"
120 "
90"

,,)tt

зa
1
ttnD

1400

8 кp6.
24"

зa1м
nDn

зa
1
nnn

Цнa

10000
кг

",,D
xrtt

Шинeля

шт.

зa
100
Inn

Пальтo

дoвгий
кopoткiй
пoкpитий

кг

,,DN

,tD,l

''
''

2e

зa 100
зa
1
ttttu

Фyфaйка

Кoжyх

l0

Bимip oдиницi

Haзва

ч.

пapy

160
310
250
250
240

n
D

"

"
"

12"
25n
5 кp6.
5"

240
100 "
80n
20D

п

5"
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зa 1

Pyкaвицi

Шкapпeткi тeпли

Copoнка нaтiЛьнa
Пiвштанiкi (кaлiсoни)
Чo6oти
Чepeвикi

,'

o6uИту1

Пoстoли
oнyни

з

вoлoкaмi

Pyннiкi

Хyстoнкi дo нoсa

Пoяс шкipaний

''

пopтний

Хлi6aк
Haплeчникi
Oдiялo (кoц)

Прстинь

Кoвдpи
Пoшeвка нa пoдyшкy

Чeхoл нa пoдyшкy
Лoжкa

''

дeрв'яl{а

Maнажкa

Баклажкa
Кoтeлoк (мaнipкa)
Гocnodopськuй iнaeнmop

Biз
Упpяж

Упpяж англiйськa

o

з

xoмyraми

Уздevкa 3 пoвoдolit
Kaнтap
Biжкi пapaкoнни
Hашильнiкi
Пoстрнькi пopтнi
Шлei пopтнi
Шлeя aнглiйська

Хoмyr

230

ntttt

пapy

зil 1

шryкy

зa 1

пapy

зa 1

пapy

Dt,,

Dtttl

Baлянкi нa6ити

xvШl

Bимip oдиницi

Hазвa

ч

,txll

30 кp6.
25"
40
30
250 ''
190 "
220 "
260 "
''
''

10n

nnn
,tnn

зa
1
Dnn

шryкy

nttx
ntttt
nnrr
nttrt
nnD

1
3а
nntt

штyкy

nnn
nntt
nnD

6"
8"
3"
35"
15"
18"
40
60

40"

'l
'1

90n
25n

55"
5"
10"
25"
10n

untl
nntt
,,

цна

tt

tt

nnrl

35n

3a 1 штyкy 1000
кoмплскт
зa
450
,ttn
900
lnn
900
зa 1 штукy 150
ttoD

за
!
nttt

паpy

tlrln
nnn

зa
1
nnn

штyкy

60п

350

100
20n

40"

200

200

кp6.
"
n
n

''

''

n

n
')

Bимip oдиницi

Hазва

ч.

Ciдлo
Тютюн
Пiвxyсткi
Бepeти

Блюзкi

Copoнкi вepxнi

Ciткi дo вiкoн
Caчкi жинoчи

Пальтo жинoчe
Pцнa 6iлi

Xoлявкi дo чePeвик

Шoлoми
Maскi пpoтiв гaзoви
Шпopи

Пaтpoнтaши шкip[янi]

зa 1
зa 100
зa 1
t1n,,
,1

nD

tt

tt

lt

Lt

штyкy
кг
штyкy

tt

xntt
,t,tt
Itt,t
,t

It

п.',.
Ilrt

Палaткi

Бeнзинa
Hapти

oлiйнафтa
Гвoздi

Пaпip дo писaння
Cipникi

3oдa
Hiткi

Пepa кaнцeляpиЙни
Шпaгaт
Бaндaжи
Бaндажи

Пaпipцi кypiльни

Cвiчкi вeликi
Hiткi кoльopoви

''

мaшинкoви
Гyми дo o6шивкi
Mишкi
Бoнкi pизнi
Паси шкipани

:::
зa1л
зa 1
3a1л
зa1кг
зa1кг
Зa 1
зa1кг
3a 1
зa 1
зa
1
nnn

зa 1
зa 1
3a1м
зa 1
ilttn

10

кp6

''

10"
30 ''
50 ''

з0
10

n
n

||

''
'1

tl

5"
50"
10"
100
10"
8',
6"
10"
5',
0,50
3 кp6.
10"
'1

пapy

штyкy

клy6oк
штyкy

мoтoк

зa1кг

;" l,

кp6.

10D
10
10

Dntt

Шклянкi кy6кi
Кoмпaс дo лiтакa
Бpeзeнт

800

1500

10n
100
150
50"

Dntl

,t

цiна

у',*,
тeсьмo
штyкy

шryкy

t'

0,10

10

"

'l

1"
40"
1"
5"
5"
20"
2"
10п
50 ''

100

"
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Bимip oдиницi

Hазва

ч.

зil

Cyкнo нa вaлЬo}|кi
Гyмa нa пiдoшви

зa1
зa1
,tn

Cпipт
,Qeнaryp
Бaтаpeйкi

тeлeфoнiнни

Maшина дo шиття

Кpислa гнрi
Moлoтapнi

Ciнкapнi

Пiлкi

',

пoдoв)кни
пoпepeЧHи

Coкиpи
Bилки
Cтaнoк
Лiнви дpoтяни

Haстiльнiкi
Бoти, кaлoши

Cпiдницi

Фapтyxи
Cepвeткi
Maкeткi

Copoнкi дiтoни

Кyпaльний y6ip
Пoдyшкi
Мaйткi

Фipaнкi
Пyxoвинкi

Hагpyднiкi

ttD

,,

nn

,t

зa1
nf

uJryкy

fln

п

tt

nn

n

tn

п

пIt

,,

nn

u

зa1

Щтyкy

DN

nn
nn

n

зa1
3€l
пP}Dt(

пaPy
1

ttn

tt

п',

n

ttn
nn
tt

uJryкy

n
n
tl

tt

IIt
ttn

n

IIt

,l

3al

lJJтyкy

ttn

,l

nп
ND

n

Фаpryxи кyxo}|ни

nn

n

Камiзeлькa

п,|

nr,

n

Килими

Kапi

232

tt

t

Xyстки )кинoчи (пepкaл)
Copoнкi жинoчи

Koм6iнeзoни
Maтpаци дo ли)кoк

tljтyкy

ltt

Aпapат paдioви

штyкy
кг
tl

зa1

Maшинa дo пiсaння

',

1

Цiнa

100

кp6.

50n
70
30D
10

1000

500
100

'1

'l

"

n

"

1000 "
з0 кp6.

500
500
200
100
40n

"

"

n

'l

20"
10"
20 кp6.
15"
30п
30
90x

t'

60Й

150
50п
20п
5"
15"
15
20n

n

t'

80"

10

кp6.

10-200

200

n

"

60п

150
15n
30x
40n

n

Bимip oдиницi

Hазва

ч

Кipкi

3а 1

Cтpyг стoляpськi
Пiлкi стoляpскi

ttntl

Cвepдли

Кoлeсo плИв
Cтaнoк слeсapськi
Kyxня пoльoвa
Фoнapи нaфтoви

''

eлeктpиЧни

Mиpoгpаф
Mанoмeтp
Пyxиpи

nnп

ttrln

Чайнiкi
Mидницi

Cкoвopoди
Kiлiщкi
l-|yкopнiнкi

Ciльнiчкi

Koси

,|Йn
,tntt
,attD
nfltt

Maнтачкi
Кoпaнiчкi
Bаги стoлoви

"

дeсятиpинни
l.l-[итки дo пiдлoги

Bидpo

Гиpкi дo вaги

Плити дo пaтeфнa
Paxивниця
fl,инaмo

0снoва дo ткaння
Гoдиннiк

3aвiси
Kлямкi
Двepцi дo гpy6

tt

nDn

зa 1
nnn

штyкy

tlntt

,|п',

tnn
ttntt
tt

tt

,t

,l

п,,n
nrtn
ttrln
ntn
tt

"

50п
10п

10n
30n
200
'10 'l
10 кp6.
40D

10"
5"
5"
3',

20x
5',
5"
30"
100
10"

0

15

ttttt

зa

t'

n

,tnD

tt

'l

20i
20D
10n

ntttt

oкyляpи

tl

10"

niltt

,tIn

Патeфoн

кф.

20n

800

,tDtt

L'

20
30
20
30

пtttl

Mашинка дo гoлeнiя
дo м'ясa

"

штyкy

Цiна

цiли кoмпл[скт]

зa
1
nnr

шryкy

nxtt

3atм
3a 1
зa 1
з.l 1
Dntt

штyкy
пapy
штyкy

20"
5"

10n
500
5',
150

tl

п

n

15n

5"
35"
2з3

Bимip oдиницi

Heзва

ч.

Лiйкi

Бpyси
3epкaлo
Пpимyс
Кoстpyля
Банячкi

Caнiтаpнi нoши
,Qoлoтa

Bимкaчi
Baсepвaгa
Пiдсвiчнiкi

(eнтpaля тeлeфoнiннa
Фoтeлi

Cтaвкi нa вaзoни
Bишaкi
Meдникi
Hoжицi

Тeнка шкipaнa
Bитpoгeн кoвaльскi
Koвадлo
Moлoтoк
Ceпapaтop

Лoпaтa зaлiзнякi

зa1

lllтyкy
tl

DN

uu
ttD

D

ntt

tt

Dtt

,t

DN

x

пn
nn
DX
rn

п

u

It

,l

Itl

,l

)t

tl

at

tt

,,

t,

ll

tt

ll

ll

nt
tln

tl

п',

n

nn
tt

tl
tl

п
tt

Aкoмyлятop

n

tl

кp6

5

,,

5

20-100 кP6.

40D
30

20"
15
3',
25"
5',
15

1000

150
5',
5"

20
40D
60
g0n
150

20"

350
20

250
150

t'

tl
','

D

'|'

tl

tl

n

n
tl
D

п

Hiвa. Бyxг[aлтep]

23.Х.1943 p.
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,l

DI

Aпapaт фoтoгpaф[iннийI

lL44Гo' ф. 57' on.

tt

Цна

/|Ieкун/

4

cnp. 366' opк. |.2|. Koniя. Pцкonuс.

Ng 139
ФoPмyляP стAтистичHoгo звiтy нддpдЙoнy
пPo дoБPoвiльнв зБиPAHня oдягy тA Bзyття вiд свлян

стAтистичHиЙ

пo

пPo дo6poвiльнy з6ipкy oдяry та в3yття з

Haдpaйoнi
Haзвa прдмeтy

кo)кyxи

'','

зa Чaс вiд

3i6pанo
8 сeлян

[19a3 P.]

зBiTlt&сeляF|

дo

-

Bиpo6лeнo
аpтlлями

Pазoм

-

Bидaнo

Лишoк

N|я
вiйськa

lia _

oдяг
дoвгi

кopoткi
6eзpyкaвки

пiнжaки кopoткi

''
"

ulтaни

дoвгi
тeплi

xoлoднi

кyфйки
мy}|дypи

сopoчки вepxнi

''

спiднi

щалiки
шaпки
pyкaвицi

шкipи oвeнi виpo6лeнi
шкipи oвеsri нeвиpo6л.
i т.д.
Bзуття
чo6oти
чePeвики
вЕlлянки

пoстoли
вoлoки

i т.д.

П p и м i т к a. Cтaтистичнi звeдeння нaлeжитЬ пoдaвaти щo

10-гo,

2Фгo i 30-гo кoжнoгo мiсяця. Cтaтистичнi звeдeння с oкpeмi вiд зaгaльнoгo
звiry.
ЦДАBo' ф' 3837' on' |, сnp. 8, opк'

46'

Ne

140

-

142

дoкyмEHти квpiвникд тпxнiчHoгo
вiддiлy вo
25 лucmono1o |943 p,

Ns 140
HAкAз кoмAHдиPдм здпiлля нlдплЙoнiв i pдЙoнiв
пPo пoБyдoвy пiдзвмHиx пol,|Еll|кAHЬ
25 лucmonodo |943 p.
Taйнe

HAKAз

Koмoнdupoлt зoniлля нo0poйoнi6

i poйoнia

B зв'язкy 3 нeдaЛeкиN4 з6лижeнням фpoнтoвиx дiй, a з тим i з
пpиxoдoм гoлoднoi нepвoнoi 6aнди, накaзyю слiдyюнe:
1. [o 15.Xll кoжний з вищeзгaдaниx кoмaHдиpiв викoпaс мeшкaнeвe
пpимiщeння в niдзeмeллi з o6числeнням нa вeсЬ пepзoнaльний склaд
свoеi eгзeкщиви вpaз з xapчeвими HopMами на 3-5 мiсяцiв.
2. |1pи викoпaннк) 6yдoви стисЛo пpидepжyватисЬ зaлyчeнoгo
пpaвилЬHикa,

CлoBo Укpoi,нi!
Гepoялt Cлoao!
Пoстiй, дня 25.Х|.43 p.
ЦtАBo, ф' 3838' on' |, сnp. 4|, opк. |'

/o.

opuеiнoл*.

штB
Лe6iдь/
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пPABилЬник БyдiBЕлЬниx PoБiт пiдзЕr,rниx пoмЕшкAHЬ
[25 лucmonoОol |943 p.

пPABv1 лЬHиК

Taйнe

6цОiaлянut po6im

1. .[o opгaнiзацii пyнктy 6paти людeй пeвHиx' члeнiв 0УH.
2. Mo6iлiзацiю po6oниx нa сaмим пyнктi викoнaHHя пpoвoдити
пopoзyмiннi з CБ.
* Нo 1oкулeнmi с ai06unoк

Лe6iдь

2з6

neЧonKu: УПA Гpyпа

..3aгpавa".

в

Шeф тexнilнoгo вiддiлy

iiiit

Biйськoвий iнстpyктop
..Гpoмeнкo,' (Миxaйлo
flyдa)

Koмeндaнт

Учx Bo

..Мoтpя', (Пoлiна
Стeльмащyк).
Фoтo 1942 р.

Kеpiвник

сБ Bo

,.Юpiй', (Cтeпан
Янишeвський)

Haчальний лiкаp групи (Bo)
,,Бpaвий'' (..Енeй,,,

flмитpo Caгaйкo}
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3. Пpи зaгoтiвлi мaтepiалy 6paти людeй-фaxiвцiв.
4. Людeй нe змiнювaти alк дo зaкiнчeння р6oти.
5. B чaсi щoденнoТ пpaцi мyсить 6щи пpисyтний oдин з opгaнiзaтopiв.
6. B числo po6oниx пpи виl(oнaнHю пyнкry дaти oдt|oгo дoвipeнoгo
poзвiдuикa, o6сepватopa, кoтpий слiдкyвaтимe эa пoвeдiнкoю i рзмoвoю
po6iтникiв. Bсe нoryвaти.
7. Hа чaс викoнан|.|я po6oти дaти oднoгo виxoвt|ика' кoтpий вильнi
xg.1лl4нI4 кopистoвyватимe для 6aлачoк i дискyсiй нa пeкyнi пpo6лeми тиx
жe po6iтникiв. Biн paзoм з ними пpaцюс.
8. Bизнaчити oднoгo гoспoдapчoгo, кoтpий д6aтимe зa тoчнe i сoлiднe

дoстaвлeHня xapчoвиx Hopм.
9. Пpи opгaнiзaцiT po6iтникiв згopи зaзнaчити, на який пpoтяг ix
зa6иpaeться.

з

сo6oю: 1) зимoвий po6oний oдяг, 2) кoц,
пap[иJ 6нлля, 4) мискy, лoшкy' 5) pyшник, милo, 6) пpи6opи дo

10. Po6iтник зa6иpaс

3) 4

гoлeння' 7) лoпary (а фaxiвцi пoтpi6нi iнстPyмeнти).
11. .Qoвiз po6iтникiв нa пyнкт i вивiз з пyнктy з зaв,язaниМи oЧимa.
12. Po6iтникiв 6paти з дaлeкиx тeрнiв.
13. Bизнaчити тepeн' пoзa кoтpий po6iтникaм He Bиль}|o виxoдити.
14. He yстaлю€тЬся гoдин пpaцil тягнyти скiльки l c|4л, зaкiнчити

якнaйскopшe.
15. Maтepiял зaгoтoвляти y вiддалi 10 дo 15 км.
16. .Цoвiз мaтеpiялy нa M0Б пyнкт i нa пyнкт викoнання тiльки внoчi,
дoвoзять тiльки opганiзaтopи.
17. Кpyгoм нa всix дoстyпHиx шЛяx;tx i стeжкax вv1стalv'|ту| вapтiвникiв
з з6poею.
18. Bизначити

викoнаHня.
19.

MoБ пyнкт дЛя пiдвiд y вiддaлi 3-4 км вiд

Пiдвoди opгaнiзyвaти на пpoтяг тpbox дeHb'

зa6eзпeчeнняtvt дЛя кoнeй.

Fзoм з

20. Пiдвoди дoстapчaютЬ нa мiсцe тiльки opгaнiзaтopи.
21. Biдпyскaюни людeй, нaлe)китЬ вiдi6paти пpисягy' згiднo

тeкстoм

i

пopядкoм.
22. Toчнo пpидep)кyвaтисЬ вищeзгaданиx тoчoк.
23.|1icля зaкiнчення 6yдoви пpaвилЬHик вiвiси.ти

llJтB

/o,

tАPo'

2з8

в кaнцeляpii.
кB0
Ду6oвvtЙ

ф. P-30, on. 2, cnp, 35, opк' 88. opuеiнoл*.

* Нo doхцлeнпi с aiО6unoк

Лeбiдь

пoвниIl4

з пoдaним

/-/

Лe6iдь/

пyнктy

neчomKu:

УПA Гpyпa "3аrpава". Щeф тexнiннoro вiддiлy

Heвiдoмi пoвстанськi кoмaндиpи
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пPисягA пPo дoтPимAння тAЙни
пiд3EмHoгo пo]v|Е]|JкAнHя
[25 лucmonoОo| |943 p.
LЦoдaтoк дo пpaвиЛЬникa, тoнкa

21)

пPисЯгA
Ha кpoв 1{olo пpипeЧaтaнo Mнo|o на oтцiм дoкyментi. Пepед мaeстaтoм

мoеi БатькiвщиHи Укpaiни. Пepeд Хpeстoм Cвятим. Пepед симвoлolv|
..36po€ю.,
сьoгoднiшнoТ дo6и
я пpисягaю: щo aнi сЛoвoм' aнi дiлoм, aнi
iншим пoтягнeнням я нe зpaд)кy пopyнeнoТ мeнi тaйни, xoн 6и за це
ЧeкaЛa мeнe най6iлЬ1lJ )кopстoкa смеpтЬ.
Я свiдoмий цЬoгo' щo зa 3paдy вoсннoТ тайни чeкaс мeHe пeкoлЬHa
кapa вiд свoТx 6paтiв.

2З9

чп

G
E
E
O

|м'я, пpiзвищe та
пo 6aтькoвi

Кopiнь Iван

1

E
E

Ф

х
.=G
E!

Cтeпaнiв

1921

Cвищeвський Mиxайлo .!,митpoв

1921

3

Ceлeзioн Baсиль

1910

4

Cвищeвський oмeлькo Bd...]

1924

5

Meльник |вaн Климiв

1919

ll'цABo' ф. 3838, on, |, сnp' 41, opк. 3.

Пiдпис

=Ё

2

|гo[...]

х

J&

Б

Кopeнь

Кyp[ин]

|вaн

Cвищeвскi
Mиxaiл

,,

Ceлeзioн
Baсиль
Cвищeвски

tt

oмeлькo
Meльник iвaн

opuziнoл*.
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Po3пoPяджEHHя гoлoвi PAЙoHy пPo BидAHHя HAкAзy
для гoлiв сiлЬсЬкиx yпPAB y спPAвi yтPиt4AHHя
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..3aгpaвa,,

Boеннa oкpyгa
Biддiл Чepвoнoгo

Хpeстa
зAPЯД)кEHHЯ

,Qo еoлo\u poйoнц

p,

-

Heгaйнo дати нaкaз гoлoвaм сiльськиx Упpaв пo6yдувaти y6iкaцii

(виxoдки)

i

yдepжyвaти пoдвip'я, кpиницi

Пoстiй, 25/|Х-43
ЦtАBo' ф.
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пpимiщення.

в пopядкy.

Кoмaндaнт Чepвoнoгo Xpeстa

p,

/N|oтpя/

3838' on. |, cnp. 59, opк, 42' opueiнoл.

* Ho doкулeнmi с ai06umoк

Лe6iдь

i

neчomкu:

УПA Гpyпa ..3aгpaвa'. Шeф тeхнiннoгo вiддiлy

DoсUllENтs AND ]t{AтERlALs
oF тHE vo REAR LINE
Тhe сhapter of doсuments аnd materia|s of the militаry okruha reаr |ine
of the miIitary okruha rear line, ..Yurko,,, for the period
from September 11 to Deсember 25,1943; materiaIs of the UPA |and seсtion
for 1943; doсuments аnd, materia|s of the military okruha po|itiсa| seсtion
сhief' ..Askold'', dated November 26-28, 1943; аn order by the mi|itary
okruha organizаtiona|.mobi|izаtion seсtion сhief, "Taras'', dated September
3, 1943; doсuments аnd matеria|s of the military okruha eсonomiс manage.
ment seсtion, dated September 12 to oсtober 23, 1943; doсuments of the
mi|itary okruha teсhniсa| division, o. Lebed, dаted November 25; a direсtive
inсIudes: doсuments

..Мotlia'',

by the Red Cross division сhief,
dаted September 25, 1943.
Тhe first group of doсuments, by rear |ine сommander ..Yurko'', саn
provisiona||y be dividеd into several thematiс sets. The first set сovers the
orgаnization of rear line leadership aсtivity. |t iпсludes: order no. 2, dated
September 30, 1943 (doсumеnt no.

1.l0),

about a|teriпg the liпe of аuthority

with regard to the Seсurity Serviсe, whiсh ob|iged to work only with loсаl

|eaders; order no. 3, dated 1943 (doсumeпt no. 111), forbidding rear |ine seсtion
heаds to аssign personneI under their аuthority to other duties without the
сonsent of their |eaders; orders no. 7, dаted oсtober 4, 1943 (doсumeпt пo.

11, 1943 (doсument no. 116), and no. 17, dated
(doсumeпt
no. 121), addressed to leaders under his
Deсember 23, 1943
authority' deа|ing with reporting about сonditions and асtivity in the area;
ordеr no.12, dаted oсtober 1l,1943 (doсumеnt no. 118), requiring that |eaders
under his аuthority rеfraiп from interferiпg in the po|itiсаlсhief of staff,s work
of organizing the okruhа's administration аnd sсhooIing; order no. 14, dаted
Oсtober 31, 1943 (doсument no. 120), informing аbout the appointment of a
new UPA and rear |ine eсonomiс management сontro||er.
..Yurko''
The next themаtiс set of doсuments by reаr |ine сommander
dеa|s with rear line |eaders' tаsks. They inсlude: an order, dаtеd September
11, 1943 (doсument no. 107), about сo|leсting warm с|othing for thе UPA; аn
order and forms relating to |аnd distribution to peasants, dated Sеptember
16 (doсument no. 108); order no. 1, dated Sеptember 30 (doсument no. 109),
115),

no. 8, dated oсtober

about providing he|p to famiIies of UPA soldiers; order no. 4, datеd
oсtober 2 (doсument no.112)' about supporting teaсhers; order no. 5, dated
Oсtober 3 (doсument no. 113), aЬout the harvest and threshing of grain;
order no. 6, dаted oсtober 3 (doсument no. 1.|4), аЬout organizing food
supp|ies for administratioп workеrs and sсhoo| inspeсtors; ordеr no. 20,
dated Deсember 25 (doсument no' 122|' аbout proсurеment of pork. The |ast
thematiс set of dokuments сontаins order no. 9, dated oсtober 12 (doсu-

241

ment no. 117), about punishment for theft of organizational
property; and order no. 13, dаted Oсtober 19 (doсumeпt no.

or

private

119), about

punishment for theft of mail.
A|so in this сhapter is a form of a doсumeпt for distributioп of land to
Peasants issued in 1943 by the UPA |and seсtion (doсument no. 123).
Тhe next group of doсuments and materials was issued by the Vo
po|itiсa| seсtion сhief, ..Askold'', and inс|udes order no. 1, dated Novеmber
26, 1943 (doсument no. 124|, to the personnе| uпder his authority about
systemizing reporting, a samp|e of a month|y rеport, dated November 28,
1943 (doсument no. 125), and an instruсtion. Тhe сhapter a|so inс|udes order.
no. 2, dated Novembеr 28 (doсument no. 126), аnd order пo. 3, dated
November 28 (doсument no. 127), to training unit |eaders аbout organizing

po|itiсal training.

on September 3, 1943 (doсument no. 128), the сhief of the Vo orgаni..Taras'',
zational-mobi|izatioп sесtion,
issued an order no. 2 to orgаniza.
tional-mobi|ization seсtion heads, inсluding a direсtivе аbout organizing rеаr
|ine mi|itary сommuniсatioп and mobi|ization сеntres. He a|so required the

seсtion heads regu|ar|y to send reports аbout events in the field.
Тhe next group of doсuments сonsists of doсuments аnd materials of
the Vo eсonomiс managemеnt seсtion. These inс|ude: an instruсtion by thе
Vo eсonomiс maпagement seсtioп heаd, ..Chernyk,', regarding storage of
grain and forage, dated Sеptember 12, 1943 (doсument no. 129); order no.
12, dаted September 20, 1943 (doсument no. 130), аnd no. 13, dated
September 20, 1943 (doсument no, 131), by Vo есonomiс management
..Zubatyi''
seсtion head
regarding the work of flour mi||s, oi| presses and
groat mi||s (no. 12) and bread baking (no. 13). AIso in this group аre forms
dated 1943: form for reсeption of grain by the mill (doсument no. 132); mi||
report (doсumeпt no. 133); mill reрort (doсumепt пo. 134). The next doсument dated 1943 (no. 135) сontains an instruсtion from the military distriсt
есonomiс management seсtion about сounting and reporting in the storage
room and bakery. Nеxt сome orders by eсonomiс management seсtion head
..Zubatyi''
to eсonomiс management seсtion |eaders, whiсh inс|ude direсtives
regarding сounting aпd work responsibility (order no. 27, dated Oсtober 18,
doсument no. 136) аnd а direсtive аbout issuing food rаtions to teасhеrs
and rear |ine workers (order no. 32, dated oсtober 1943, doсument no. 137).
Doсument пo. 138 сonsists of materials issuЬd between August 31 and
oсtober 23, 1943, regu|ating the aсtivity of the Vo eсonomiс management
seсtion. Last iп this group is а form, dated 1943 (doсument no. 139), of the
nadraion statistiсal report about сo||eсting с|othing and footwear from the
pubIiс.
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Тhe neхt set of doсuments Was issued by the сhief of the Vo teсhniса|
..o.
Lebed'', on November 25, 1943, deaIing with the сonstruсtioп
of uпdеrground hide-outs. The doсumеnts inсIude: an order to rear line
|еaders regarding сonstruсtion of hide-outs (doсumеnt no. 140); а сonstruсtion work instruсtion (doсument no. 141); аn oath of seсreсy rеgarding hideout сonstruсtion (doсument no. 142).
Ending this сhаpter is an order dated September 25, 1943 (doсument
пo. 143) by the Ukrаiпian Red Cross division сhiеf, ,.Motria'', to the raion

division,

hеad about issuiпg an order to the heads of village сounсi|s regarding
mаintenaпсe by the popu|ation of home hygiene standards.
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Дpцэrce КoмoнОup!
3гoлoшyю Baм слiдyюний звiт з зaпiлля вoeннoi oкpyги
мiсяць сepпенЬ 1943 poкy.

п7.

1. Cтaн члeнствa в oкpyзi: члeнiв

-

1449, членoк

-

..3aгpaва''

зa

з82, юнaцтвa

-

2. 3aгaльний стaн тepeHy' пpaця opгaнiзaцiйнoi сiтки, нацioнaльнi
мeншoстi, пoлiтичнi yгpyпoвання' вiднoшення сyспiльствa дo нaс, нaшi
вopoги тa iх вiднoшeнHя дo нaс, peлiгiйнi сeкти i Тx нaставлeння.

a)К o с т o п i л ь щ и н а.

Кoстoпiльський нaдpaйoн: paйoни

.Д.epaжнo, Cтидeнь i Cтeпaнь e цiлкoвитo oчищенi вiд вopoгiв тa oпaнoвaнi
нaми. Hiмцiв в циx paйoнax зoвсiм Heмae. Чepвoнi дo цих тpьox paйoнiв
тaкo)к нe Mаютb дoстyпy. Чepвoнi пapтизaни знaхoдятЬся в l.{yмaнськиx i
opжeвськиx лiсax i звiдтам чaс дo нaсy po6лятЬ нaпaди нa зaxiднi сeлa

flepаженськoгo pайoнy, виключнo в цiляx гpa6yнкy. Чepвoнi 6oяться нaшиx
вiддiлiв i тoмy напaдaютЬ Ha якeсЬ сeлo' пPoвaдятЬ дркe стapaннy poзвiдкy,
щo6 дoвiдaтисЬ пpo нaшi сили. Haсeлeння дo чepBoниx стaвитЬся Bopoжo
i нeгaйнo пoвiдoмляе пpo всякий вopoжий пoмiчeний pyx. Biд чеpвoHиx
нaсeлeння тaк сaмo тiкaе, як i вiд нiмцiв' .Q,o нaс насeЛeння ставитЬся
дy)ке пpиxиЛьнo. B циx paйoнaх зopгaнiзoвhнi paйoннi Упpaви i пo всix
сeлax сiл[ь]ськi Упpaви, якi poзпoнинaютЬ свoe HopмaлЬнe yPядyвaнHя.
Пpи сiльськиx Упpaвaх ствopeнi дoпoмoгoвi кoмiтeти i зeмeльнi кoмiсiТ. B
звiтньoмy мiсяцi дoпoмoгoвi кoмiтeти po6oти жoднoi щe нe пpoвaдиЛи,
нaтoмiсть зeмeльнi кoмiсii зaнялисЬ нaдiлoм 6eззeмeльним i мaлoзeмeльниМ
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i ляцькoi зeмлi. l.|я пpaця пpoдoвжyЕться.
Hацioныlьниx мeншoстeй в цих тpЬox paйoнax нel{ae' зa виняткoм кiлькox
жидiв, щo в oстaнньoмy vaсi згoЛoсилися дo Haс дo6poвiльнo дo пpaцi.
iншиx пoлiтич|lиx yгpyпoвaнЬ нet{a€. Бyль6iвцi, якi пpoкидaлись в Cтeпaнщинi,
poзчapyвaлися Бyль6oю i згoлoшyютЬся дo нaс дo пpaцi. 3 peлiгiйниx
..штyндисти,,,
сeкт нa цЬoмy тepeнi с
якi дo нaс стaвлятЬся вopo)кe, aлe
6iльшiсть з ниx спiвпpaцlo€ 3 нaми' oдHaчe € випaдки' щo дeякi ..штyндисти''
нe xoтятЬ 6paти в pyки з6poi. Пoза тим всi poзпopяд)кeння викoнloютЬ.
Paйoни Koстoпiль, Беpeзнo i Людвiпoль oпaнoвaнi цiлкoвитo нaшиMи
впЛивaми. Hiмцi знaxoдятЬся в слiдyюниx мiсцевoстяx м. Кoстoпiль, iвaнoвa
.Qoлинa, Бepeстoвець - нa фiльвapкi' в с. Пoчaлiвцi, Moквинi нa стaнцiТ i
нa пaпipнiй фa6pицi, в Мaлинськy, Бepезнoмy i Бистpинax. Hiмцiв в циx
пyнктax е нe6aгaтo, aЛe вoни дeP)кaтЬ пpи сo6i пoЛЬсЬкy пoлiцiю i кoзaкiв.
Ha селa нiмцi вже нe виiзджaютЬ' ЛиuJe кoнтaктyюTЬся зi сo6oю,
сeлянaм 6yвшoi фiльвapкoвoi

пepeiзджaюни MauJиHaми 3 пyнкry дo пyнктy. Пepeiзджaюни, нiмaки
HaпaдaютЬ на сeЛa i гpa6лять, a людeй, щo нe вспiвають втiкати _

стpiляють. Haсeлeння нiмeцькиx заpяд)кeнЬ нe викoнyс' зa виHяткoM тиx
мiсцeвoстeй, в якиx e нiмцi. Ляхvl з цiлoгo тepeнy пoвтiкaли дo пyнктiв, дe
пepе6yвaють нiмцi. Чaстинa ляхiв втeклa зa Cлyн Людвiпoльськoгo paйoну
i тaм ствopилa свoю пapтизaнкy' як пoдaютЬ' в числi 1000 oсi6. Пapтизaнкa
ця спiвпpaцюс 3 Чepвoними' час дo Чaсy нaпaдaЮтЬ гpа6yють миpне
насeЛeння' пaЛятЬ oкpeмi xaти i 6eз poз6opy в6ивaють зЛoвлeниx людeй.
B циx paйoнax тaкoж e пoтвopeнi сiльськi yпpaви' якi пpaцюють в мipy

i

мoжливoстi.

3opгaнiзoвaнi paйoннi yпPaBи. 3емeльнi кoмiсii пpистyпили дo poздiлy
зeмлi. ,!,oпoмoгoвi кoмiтети poзпoчиHaютЬ сBoю podory. Haсeлeння стaвитЬся

дo нaс дyжe пpиxильнo i opiснтyrтЬся виключнo нa УПA.
B Людвiпoльщинi пpoкидaютЬся Бyль6iвцi. Haсeлeння, oднaнe, ix
лю6ить i ставиться дo |.|иx нeпpихиЛЬ||o. Caм Буль6a сepeд HaсeлeнHя

нe
He

мaЕ жoднoгo aвтopитeтy' xи6a лиш в Бистpинаx (poдиннoмy сeлi Бyль6и),
та щe дeякиx селax' дe 6yль6iвцi мaютЬ oпepтя в свoТx poдиHax. Бyль6iвцi
зaймaються тiльки тим, щo гoHятЬ i п'ють сaмoгoH тa гpa6лять дятькiв.
Maють Boни кoнтaкт з Ляxaми' a тиin сaмиM спiвпpaцюютЬ з Чеpвoними.
Гopoдинський paйoн, який oстaннЬo дoЛyчeний дo Кoстoпiльськoгo
нцpaйoнy, пpeдставлясться слiдyюнe: чaстинa pайoнy oпaнoвaна нaшиM
pyxoм, с зopгaнiзoвaнa сiткa. Haсeлeння чeкa€ нa пpи6yття вiддiлiв УПA.
Hiмцi знaxoдятЬся в Гopoдницi i дepжaть зв'язoк з Кopцeм. Hiмцi налoжили
Ha нaсeлeння кoHтингeнт пoстaвoк i насeлeння стaPaeтЬся ix викoнaти, 6o
6oiться нiмeцькoгo теpopy. Hiмцi дyжe 6oяться i e вiстки, щo xoтять тiкaти
з Гopoдницi дo Kopця. Чepвoнi в цЬoМy paйoнi мaютb свolo сiткy i vepeз
Te' щo тaм нeмae УПA, щo6 oпанyвaти цiлкoвитo тepeн. € нaшa 6oiвкa,
якa в мipy мoжливoстi 6opoнить нaсeлeння вiд напaдy чepвoниx i ляxiв'
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й

н aд p a й o н в 6iльшoстi oxoплeний
6)C а p н e н с Ь к и
нaшиMи впливaми i нaшoю сiткoю, a сaмe: Capнeнський paйoн oпaнoвaний
цiлкoвитo, flo6poвицький oxoплeний Haшoю сiткoю - 38 сiл, Heoxoплeниx

двa сeлa, Boлoдимиpський paйoн -39 сiл, oпaнoвaнa в цiлoсти, 19 сiл
сла6o oпaнoваних, Poкiтнянський paйoн - 9 сiл oпaнoвaниx, Paфaлiвський - 8 сiл i Клесiвський paйoн - oпaнoвaний чaстиннo. Haсeлeння в
цЬoмy нaдpайoнi стaвитЬся дo нас дyжe пpиxиЛЬнo. lншиx пoлiтичниx
yгpyпoвaнЬ нei'aс' кpiм кoмyнapiв, - нaс вiд нaсy пoявляютЬся в тepeнi тa
гpa6yють нaсeлeння. Haцioнaльниx мeншoстeй в нaдpайoнi нapaxoвy€тЬся:
пoлякiв oкoлo 50000 (скyпнyються в тиx пyнктax' дe E нiмцi, a чaстинa в
нepвoнiй пapтизaнцi), pyсских oкoлo 5000, 6iлopyсiв oкoлo 3000.
Hiмцi (yз6poснa силa) знaxoдятЬся; Capни - 2000 чoлoвiк, Poкiтнo
200, Kлесiв - 150, BoлoдимиpeцЬ - 100, Aнтoнiвкa - 70, Paфалoвкa - 200,
70' Лишинeць
40 чoлoвiк. Haсeлeння
30, Cтaшивo
.(o6poвиця
частиtlнo викoнye нiмeцькi накaзи (цe тi селa, якi знaxoдяться 6лизькo
пyнктiв, в якиx пepe6yвaють нiмцi).
3 сект peлiгiйниx в тepенi с ..шryндистИ',, Щo стaвлятЬся дo нас
нeвoPoжo' aлe тpaпляloться випaдки' щo нe хoтятЬ 6paти в pyки з6poi.
B oxoплeниx нaми сeлax пoтвopенo сiльськi yпpави, зeмeльнi кoмiсii,
тa дoпoмoгoвi кoмiтeти. Устaнoви npисryпили в)кe дo викoнання свoiх

-

-

-

зaвдaнЬ.

в)C тo л и

}i

ськи

1. Бepeзiвський pайoн

й н aд pa

i

-

й o н пPeдстaвля€ться

iхня сiльpадa вжe 6eзпoсepeдньo пiдпopядкoвyстЬся
пapтизaHсЬким штa6ам.

склaдa€тЬся

B

слiдyюнe.

нaдaлi в цiлoсти oпaнoвaний 6oльшeвикaми,

нaй6iльшим

кoжнoмy сeлi iснyс oз6poeнa мiлiцiя, щo

пo кiлькox нoлoвiкiв, якi слiдять зa pyxaми пepeхoдячиx

людeй. Пiдoзpiлиx людeй мiлiцiя пpидep)Кy€ i вiдстaвляe дo шта6iв. Чepвoнi
н.Ulo)кили Ha нaсeленHя кoнтингeнт пoстaвки з6iжжя пo тpи пyди вiд
кo)tнoгo 6агaтoгo гoспoдаpя' вiд сeщдньoгo двa пyди' вiд 6iднoгo гoспoдаpя

oдин пyд.

I-tiлиЙ pайoн e спалeний нiмцями. Люди пovинaють 6yдyватися в
лiсниx пyщax' якi r 6aгнистi i нeдoстyпнi. Пpo нaш pyx нaсeлeння нe зна€
мaйжe нiчoгo i нaставленi дo нaс вopox(o. 3нaють тiльки пpo Бyль6y,
poзпpoпaгoвaнoгo 6oльшeвикai4и' кoтpий, як кal{Лb' ..piже i в6ивас HевинHиx
людeй i нaпадaс нa чePвoниx пapтизaн' якi йдyть 3a Hapoдню спpaвy.''
Hедавнo uepвoнi пepевeЛи лiкapський пepегЛяд вo€н}|o зo6oв,язaниx i
мo6iлiзyють 6aгaтo людeй в чepвoнy пapтизанкy. Hiмцi в цeй paйoн

зoвсiм не зaглядaють. Paйoн цeй e 6iдний нa з6ixor<я' yмoвини )киття
людeй e жaxливi. Бoльшeвики нe дoпyскaЮть, щ06 HaсeлeHHя цЬoгo

pайoнy кoнтaкryв.rлoся з сyсiдними paйoнaми. Пapтизaнський тa6op стoiть

в лiсax 6iля сeлa

Boйтoвин, Heдaлeкo вiд 6yвшoi пoЛЬсbкo-сoвiтськoi
гpaницi. Tyт жe зapаз зa 6[yвшoюI пoлЬсЬкo-сoвiтськoю гpaницeю € вeЛика

2Щ

Лiкapня, аJle дe сaмe - нe вiдo]v|o' 6o цю лiкapню 6yдyвали сaмi паpтизани
й нiкoгo Heдoпyскaють. Тyди 3вoзять pa}|eниx стapшиH i пapaшyтистiв. Чaс

дo чaсy нaд

ци}.i paйoнoм пpoлiтaють нiмeцькi лiтaки, щo 6oм6лять цi
тepeни' тa стpiляють з кyлeмeтiв.
2. .Qaвидгopoдeцький pайoн. Haсeлeння ввa+(aс сe6e 6iлopyсами. 3а
yкpаТнцiв мaють сe6e тiльки oдиницi. flo цьoгo спpичинилися зa нiмeцькoТ
oкyпaцii ляxи' вeдyчи пpoпeгаHдy' tt,loвЛяв' якщo зaпишyться 6iлopyсaми,
пpидiлять ix дo Бiлopyсii i 6yдyть плaтИтv| мeншi кoнтиHгeHти' 6o Укpaiнa
с 6aгaтша i плaтять 6iльшi кoнтиHгeHти. Пoляки мaютЬ в тoмy свoю цiль.

Щoдo 6oльшoвицЬких пapтшaH

-

тo HасeЛeHня Тм aктивнo пpoтистaвЛяeтЬся.

oднaнe 6oльшeвики, МaЮчи тyт свo6iднy pyкy, 6o He мaютЬ зaгpoзи вiд
нiмцiв, po6лять сo6i щo тiльки iм зaвгoднo' а тol,ly щo насeлeння iм
пpoтистaBЛяeться, rpa6yють i тepopoм змyllJyютЬ ix пiдпopядкoвyвaтися. B
цьoмy paйoнi с poсiйська opгaнiзaцiя мoлoдi PoM, пpoвiдним aктиBotl,l
якo.i с дyxoвeнствo. l-{e тeж спpичиHиЛoсЬ дo тoгo' щo Haсeлення вopoжo
нaставЛeнe

дo 6oльшeвицькo[ пapтизaнки.
,.сдинy

HeдeЛиMyю Maтyшкy Poссию''. Пpo
opгaнiзaцiя PoM пpoпaгye
нauJ pyx HaсeЛeння тyт зHaс' дoxoдитb i ryт нaшa лiтеpaтypa. .Qo нaс
вiднoсяться piзнo. Гoвopятb' щo нa Укpаiнi дo6pe жити, 6o УкpaTнa 6aгaтa
i т. п. Paнiшe в дeякиx сeлaх 6yла нaшa сiтка, яка, oдHaче' пiд натискoм

6oльшeвикiв i POМ-y пePeстaлa iснyвaти. .Qo цьoгo спPиЧиHились ще й нiмцi,
щo нa пoчaткy мiсяця липня .в6нли нaшoгo paйoнoвoгo пpoвiдника, йoгo
застyпHикa тa пiдpaйoнoвoгo. B сeЛax' пoЛo)|(eHиx Ha зaхiд вiд piнки Гopинь,
нaстo 6yвaють нiмцi, якi гpa6yють насeлeння' a тaкo)t( ЛoвлятЬ мoлoдЬ тa
вивoзятЬ дo Hiмeччини. Чaстина мoлoдi втiкaс. Ceлa, пoлoженi нa зaxiд вiд
Гopинi, е всeцiлo пiд тepopoм 6oл[ь]шeвикiв (нepвoниx пapтизaн). B
.[aвидгopoдкy пo лiвiй стopoнi piнки Гopинь стoятЬ oкoпанi нiмцi.
3. Cтoлинський paйoн мaйжe цiлкoвитo с oкoпaний нiмщми. Уpядyвaння
..ге6iт'',
мaйжe пo всix сeлax HopмaЛьнe. B стoлицi мiститься
e жaндapмepiя
i пoльськa пoлiцiя. Biйськo тiльки пepеxoдoвe. 3a тe, щo нaсeлення всix
нiмeцькиx poзпopяджeнь як слiд нe викoнye (нe iдyть в Hiмeннинy, нe
викoнyloтЬ в 100 % кollтиHгeнтy i т. п.), нiмцi стoсyютЬ тepop' гpa6yють,
п;lЛятЬ oкpeмi xaти тa в6ивaють дeяких людей, Чaстo тeж вiд6yвaються
аpeшти дeякиx людeй (пoлiтиннoгo xаpaктepy). B сeлi Tepe6iжoвi с нiмeцькa
пoлiцiйнa стaHиця (нiмцi й кoзaки в числi дo 50 чoлoвiк). Hа зaлiзничнiй
стaнцii Гopинь (Pичиця) e тeж нiмцi, як oхoPoнa' Ha залiзничнiй стaнцii
Bиди6op нiмцiв наpaxoвyстЬся дo 150 нoлoвiк, щo сЛy)кaтЬ' як oxopoнa
зaлiзницi. Ha стaнцii Пpип'ять стoятЬ нiмцi, щo oхopoHяЮтЬ зaлiзничнi
Мoсти. .Д.ля oxopoни зaлiзничнoгo шляxy зo6oв'язyloть тeж сeлян, кЛaдyтЬ
Ha Hиx сyвopy вiдпoвiдaльнiсть. B цьoмy вiдтинкy 6yвaють мaйжe щoдeннi
yшкoджeння зaлiзницi пiдpивними гpyпaN4и 6oльшeвицькиx пapтизaн.
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Paйoн цeй с oxoплeний нaшиМ

впЛивolt,l.

€

зopгaнiзoвaна сiтка. .Qeякi

сeЛa щe нe oxoплeнi' aлe нaЦja лiтepаrypa читa€тЬся пo всix сeЛax.

дo нaс пpихилЬнo. Бoльшeвицькиx пapтизaн, якi
гpa6yють, нaсeлeння силЬнo HeHaвидитЬ. Бoльшeвицька сiткa iснyс майжe
пo всix сeЛax' пpaцю€ дy)ке закoнспipoвaнo, як цe вiдoмo з дoпитiв
зЛoвЛeниx мiсцевиx кoмyнiстiв.
4. Bисoцький paйoн: Hiмцi знахoдяться тiльки в Bисoцькy, в числi 100110 чoлoвiк, мають 6yнкpи i нa сeЛa нe виiзджaють. .Qеякi гoлoви сiл
Hасeлeння стaвитbся

кoHтaкryютЬся з paйoнaми i oдepжyють зapяд)кeнHя' якиx' oдHaчe' HaсeЛеHHя

Hе викoHye. Пoлoвинa paйoнy сiл нiмцями сп;tленa. Haсeлeння в цЬoмy
paйoнi викЛючнo yкpaТнськe. oдин та6op чеpвoниx пapтизaн стoiть в лiсax
пoмiж селaми Жадинь, Xoнин, Бyдимля i Пepe6poди. Чepвoнi пapтизaHи
е мiсцeвi з тих )кe спaлeниx сiл Жaдин, Xoнин, Бyдимля i Пepe6poди тa
iншиx сiл. Кoмaндиpaми € пapaшyтисти. Уз6poсних € oкoЛo 100 чoлoвiк.

з

..MaксиM'',

кiЛЬкa фiнoк, кiлькa лeгкиx кyлeмeтiв, peштa кpiси.
flpугиЙ штa6 iм. Кoтoвськoгo с в сeлi Beлюги. Biддiл йoгo склaдaeтЬся
пpи6лизнo 50 нoлoвiк, з цЬoгo x( сeЛa. Кoмaндиpoм с мiсцeвий, a

36poя: oдин

пoлiтpyкoм пapaшyтист. 36poя: oдиH дЬoгтяp' oAнa ни двi фiнки' Pештa
кpiси. Aмyнiцili] в ниx дoситЬ. Ha день poзxoдятЬся пo xaтax i пpaцюють
в гoспoдapкax, a з6poю xoвaс сo6i кoжний oкpeмo. Hivню з6иpaютЬся в
oднo мiсцe. Тoдi викoнyють piзнi нaкaзи, пoдaнi вгopi i слyжaтb пPи
зв'язкy.

I-{я

гpyпа дyя<e гр6ye нaселeЁня, Чepeз щo
п'яниць.

як гpa6iжникiв i

ii люди дyжe

HeHaвидятЬ,

Тpeтiй штa6 e мiсцeвий, мaс вiддiл з 300 чoлoвiк. Cтaлoгo oсiдкy нe
мaс, пepeiзджae з мiсця нa мiсцe, пepeвa>кHo пo сeЛax тa лiсax зaxiдньoi

ЧастиHи paйoнy.

B 6iльшiй частинi сiл цьoгo paйoнy iснye нaшa сiткa. Haсeлeння
стaвитЬся дo нaс пpиxиЛЬнo' a HeнaBидятЬ чepвoниx' щo тePopoM 3t{yшyютЬ
ix пiдпopядкoвyватисЬ. Чepвoнi пapтизaHи мo6iлiзyють мiсцeвиx людeй
пpимyсoti|. З нaй6iльшoгo вiддiлy iм. Bopoшилoвa втiкaе 6aгaтo дeзepтиpiв,

..сaмoпaс''.
B цьoмy ж вiддiлi с пoмiтний мopaльний PoзкЛaд.
щo xoдятЬ
Кoмaндиp цьoгo вiддiлy €' тe)к мiсцeвий, алe мiж нaсeЛeнняM тiшиться
вeЛЬt'lи пoгaнoю oпiнiсю. Hасeлeння, знaючи йoгo зi стopoни' пoгaнo
стaвитЬся дo нЬoгo i дo йoгo вiддiлy. Чepвoнi мaюTЬ ryт мaйжe пo всix
сeЛax свoЮ сiткy. B тиx сeЛаx' дe € нaшa сiткa, вoни € сиЛЬ|.|o зaкoнспipoвaнi.

Люди

з

нepвoнoi сiтки нaс 60яться,

6o нe пpo всe

дoнoсять свoiм

вiддiлам.

B дeякиx сeлax CтoлинсЬкoгo i Bисoцькoгo pайoнiв, дe стoяли нaшi
вiддiли, пo Тx вiдxoдi 6oльшeвики тepopизyвaЛи насeлeння. H[a]пp[иклад],
в сeлi Бyтoвi пpив,язaли лЮдей дo кiнськиx сiдeл Й тяraли пo пoлi,
..тo
гoвopячи:
3a тe' щo кopмили сiкaчiв',.
г) П

28

iнс

Ьк и

й н aд

p а й o н. 3вiry нe oдepжaнo.

3. .[iяльнiсть oкPe}4иx peфepeнryp в oкpyзi
opaoнiзoцiЙнo-мo6iлiзoцiйнo peфepeнmцpo
1. C a м o o 6 o p o H a. (Haдpaйoн Кoстoпiль)
цьoмy нaпpямi скpiзь зopгaнiзoвaнi сaмoo6opoни. Пoстaвлeнo нiчнi i
дeннi вapти, в дeяких мiсцяx зaЛe)к}|o вiд тepeнoвиx виlvloг' пoтBoPeнo
'
o6сepвaцiйнi пyнкти. B кoжнoмy сeлi yстaнoвлeнo aляPlt,loвi знaки (peйсa,
дзвiн, сepeнa). Кpiм цЬoгo,.в кolt<нoмy сeлi пpизнaueнo кoмaндиpiв

B

сaмoo6opoни.

B iнших нaдpaйoнаx спpaвa сaмoo6opoни пpeдстaвляrться гipшe,
тoмy щo тepeн 6eзпoсеPeднЬo загpoжeний зo стopoни нiмцiв тa чepвoниx.

2.BiйсЬкoвa

пiдгoтoвкa

в зaпiллi

B нaдpaйoнi Кoстoпiль скpiзь пpoxoдять вiйськoвi вишкoли. B тepeнax

Hезaгpoжeниx вишкoЛи вiд6yвaються двiнi в тиI(дeнЬ, a тo й чaстiшe. B
зaгpo)кeниx тepeнax виlшкoли пpoвaдятЬся oдин a6o двa paзи i тo тiльки
нiччю. Числo тиx' щo виtlJкoл}oloтЬся' в дaHoмy paйoнi винoситЬ oкoЛo
5770 людeй.
B нaдpайoнi Capни такoж зopгaнiзoвaнi вiйськoви шкoЛи в зaпiллi.
Числo шкoлeHиx дoxoдить дo 4700 чoлoвiк' B iншиx нaдpaйoнax спpaвa
йдe гipшe. H[а]пp[иклaд], в надpaйoнi Cтoлинськoмy виllJкoли в стaдii
пoчаткoвoi opгaнiзaцiТ, a дo Пiнська пpизHaчeний opг[aнiзaцiйнo-]
мo6[iлiзацiЙний] peфePeнт нe дoixaв.

3.Biйськoвi
B

3в'язки

нaдpaйoнi Кoстoпiль вiйськoвi 3в,язки в)кe зopгaнiзoвaнi. B

Capнeнськoмy нaдpaйoнi вiйськoвий зв'язoк тeж iснyс, aлe щe нe пoв'язаний
oкpyгoю.

з

пyнкти
4. Мo6iлiзацiйнi
B нaдpaйoнi Кoстoпiль пoвнiстю зopганiзoванi мo6[iлiзaцiйнi] пyнкти,
гoтoвi дo yPядyвaння. Пpo iншi нaдpaйoни пoки щo 6paк дaниx.
5.Bмiсяцiсepпнi вiд6yлaся в i йсЬкoвa кoм iсi я Аля
тpьox piuникiв (1919.20-21). 3 надpaйoнy Кoстoпiль вислiд кoмiсii такий:
..A''
150 oсi6 з кaт[eгopii]
oxoтникiв з мiсщ змo6iлiзoвaнo в УПA, 50 oсi6
сepедньoшкiльникiв зa6paнo нa санiтapний вишкiл. Peштa пiшла дoдoмy'

дo oкpeмoгo

3apядx(eння.

Peфepeнmцpo Cлцlс6u Бeзneкu

B Кoстoпiльськoмy i Capнeнськoмy нaдpaйoнaх CБ маe зopгaнiзoвaнy
свoю сiткy i пpaцюе нop]v|UIЬHo. B Стoлинськoмy надPайoнi CБ зopгaнiзoвaнa
чaстиHнo. B Пiнськoмy нцpaйoнi CБ зoвсiм незopгaнiзoвaнa.
Пoлimuчнo peфepeнmцpo
Кoстoпiльський нцpайoн

1. Пpи пoлiтичнiйpeфepeнтypiзopгaнiзoвaний в

p i в, який poзпoчaв свoю дiяльнiсть з днeм

iдд i л

к aд-

18.V|lI.1943 poкy.
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2,|1 p o п a г a H д a. B кoжньoмy пiдpaйoнi пiдi6paнo вiдпoвiдних
пPoпагандистiв, щo пepeпpoвaдх(yloтЬ пpoпaгандивнi гyтipки i з6opи на
тeми пoлiтичнi, жнивнoi aкцii, aнти6oльшeвицькi i aнтинiмeцькi. Кpiм тoгo,
пpимiтивнo виlllкoл1oютЬ мiсцeвиx пpoпaгандистiв. B жнивнiй aкцiТ 6paли
yЧaстЬ, кpiм пpoпaгaндистiв
вишкiльнi тpiйки.
.Q,e нaсeлeння вiльнiшe вiд пpaцi впpoвцxryсться aкцiя сипaння i4oгил
..Бopцям
зa Boлю Укpaiни''. 3апpoeктoвaнo Moгили в кoжнiм сeлi. B сeлi

_

.Цюксинi тaкa мoгилa нa викiнчeннi.

3.B и ш к

iл

ьни

й в iдд

вишкiльнy тpiйкy, зaвдaHняM якoi
вишкoли B дaнoь1y тepeнi.

с

iл..Qoкo)l(Hoгo paйoнyпpидiлeнo

пepeпpoвaдЖyвaти жiнoчi

i

мркеськi

iддi л

4. B
ю н aць ки й r,i yжeс Ь ки й. Пo всix paйoнax
ствopeнo юнaцькi зaгoни. Haйкpaщe пoстaBЛeнo пpaцю в ,Д.epaжeнськoмy,
Cтидинськoмy, Cтeпанськoмy тa Кoстoпiльськoмy paйoнax. B циx paйoнaх
юнaцькi загoни вжe пepепpoвaдXyютЬ впpави вiйськoвoгo xapактepy. oxoплeнi
piuники вiд 1922-1927 poкy. Moлoдь гopнeтЬся oxoчo дo цiсТ aкцii.
Пepeпpoвaджeнo списки piнникiв, якi на з6ipки мaйжe всi згoлoшyються.
Пoдiлянo iх нa poi, Чoти, сoтнi, кypeнi i пoЛки. Пoстaвлeнo пpoвiдникiв циx
вiйськoвиx клiтин. B paйoнax Бepeзнe i Людвiпoль цiсю пpaцeю чaстин|.|o
oxoплeнo тePeн. He oxoплeнo тiльки тepeнiв, загpoжeниx нiмaками, Ляxaми
i нepвoними. Пpаця нaладHaстЬся тaм пo oнищeннi тePeHy вiд вищe згадaниx

зaйдiв. Гopoднянський paйoн нe oxoплeHий цiлкoм.
Ha 6yдунe пpoeктyстЬся вишкoЛити юHaцЬкиx пpoвiдникiв, пepeпpoваджyвaти систeматичнo вiйськoвi впpaBи, зaпiзнатися зo всiмa poдaN4и
з6poi, пepeпpoвaд>кyвaтЙ пoлiтиннi, iдeoлoгiннi тa aкryaльнi 6eсiди й лeкцii,
тa святкyвaти opгaнiзoвaнi нaшi нaцioнaльнi святa. 3дi6нiшиx юнaкiв пoк.
ликaти нa paйoнoвi виllJкoЛи

iдд iл и

i

дopyнити

iм пeвнy

пPaцю.

ю н aцтв a ж iн oЧ o гo. Жiнoчим юнaцтвo]'l
oxoплeнo .!,epaжeнський, Cтидинський, Cтeпанський тa Чaстиннo
5. B

Koстoпiльський, Бepeзнeнський i Людвiпoльський щйoни. 3apaз вiд6yвaються

з6ipки вiйськoвoгo xapaктepy i гyтipки на тeми пpoпагaндивнi' сaнiтapнi,
гiгiснiчнi i т. n. Hазaгал жiнoцтвo в стaнi opгaнiзaцii. 3apaз вивнaють i
шиPятЬ в lvtaси нашi peвoлюцiйнi пiснi.
Пpo пpaцю пoлiтичнoi peфepeнтypи в iншиx нaдpaйoнax _ звiтy HeМa€.

Peфepeнnцpo Чep\oнoeo Xpecmo
3opгaнiзoвaнo 9 шпиталiв' в тoмy числi 2 eпiдeмiчнi, 7 xipypгiнниx.

Aптeка poздiлeнa нa 8 чaстин i poзкинeнa iro цiлoмy тepeнi. Лa6opaтopiя
He пyщeHa в pyx з пpиЧиH 6paкy лadopaтopiйнoгo ypяджeння. Cили
aптeкapськi: 8 лiкapiв, в тoмy числi 2 xipypги. Кpoмi тoгo, с шiсть
фeльдшepiв, oдинaдцятЬ сeстep' пpичoмy тpи xipypгivнi.
Пpoвадяться вишкoли: oдин фapмaцeвтинний, нa якoмy е 21 кypсантiв,
ЛиUJe 34 oсo6и 6yдe санiтapами.

2 мeдсeстepськi, якi чисЛяTЬ 95 oсi6, з ниx
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Пepeпpoваджeнo двa тPикoтаPсЬкi* вишкoли. Hа oднoмy 6yлo 5
yнaсникiв, нa дpyгoмy [1Ш. Bсi цi люди затpyднeнi i po6лять свeтPи тa
пpядyтЬ вoвнy. CyшитЬся яpинy i po6иться пoвилa з 6рyсниць.

3a,язoк

lснyють лiнiТ: Piвнe-Кoстoпiль{apни{тoлин. Пo нaдpaйoнax €
нaдpaйoнoвi, paйoнoвi тa стaничнi зв'я3ки. Пpи кoжнoмy зв'язкoвoмy
пyнктi, тaM' дe тoгo вимaгаe пoтpe6a, с стiйки пiдвoд.
o pe фepe нm ц po
3вiт з гoспoдapvoi peфpeнrypи 6yдe надiсланий дoдаткoвo.
Гocn oОopн

Cлoao Укpoiнi!
Кoмaндaнт вoeннoi oкpyги

/./

18 вepeсня 1943
ЦДАBo' ф. 3838, on. |, сnp' 50, opк, 3430,

lopкo

Koniл,

}ф l45

3Biт пPo стAн тA дlялЬHiстЬ
зAпlлля Bo

звlт

25 epцОня |943 p'

3 oKpuеu "3oepo\o''
oкpyгa

..Загpава''

складa€TЬся з чoтиpЬox надpaйoнiв: Кoстoпiльський,
i Пiнський.

Capнeнський, Cтoлинський

a) Кoстoпiльський нaдpaйoн
Cклaдaеться з шiстьox paйoнiв: flepаxнo, Cтидинь, Cтeпaнь, Беpeзнo,
Людвiпoль, Кoстoпiль.
p a й o н скЛaдaeтЬся з24-oх сiл тa,l0
Д е p aж e н с ь к и
кoлoнiй i oднoгo мiстeчкa. opганiзaцiйнoю сiткoю oxoплeнo цiлiсть тepeнy.
Haсeлeння нaЧислюeтЬся 17 778 oсi6, в тoмy uислi 26 пoлякiв, 11 мoскaлiв,
3 гpyзини, 1 6iлopyс, 5 тaтapiв.
B тepeнi вeликa кiлькiсть штyндiв. .Qo нaшoгo pyxy He втpyчаютЬся,
лишe мaлa кiлькiсть стaвитbся дo нaс [пpиhильнo. Hасeлeння дo Haшoгo
pyxy стaвитЬся пpиxилЬHo в l5%, 5% _ вopoжo, а pештa xoне нeвiдoмo

й

чoгo.
* У meкcni: тpикpтapськi
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B дeяких сeЛax yнеnlo)кЛивлюютЬ po6oтy нiмцiв. B oлeксандpii
нaчислю€тЬся 300 oз6poсниx нiмцiв, якi пpиiзджaютЬ дo сeлa Boлoшки,
Кoптoвити, Cвяттс, дe стягaютЬ пoстaвкy i 6epyть нaсeЛeнHя дo пpацi.
Haсeлeння нe втiкar. Ha стaнцii Клeвaнь нapaxoвy€тЬся 250 нiмцiв, якi
нaстo пpиiзд)кaютЬ дo с. Oлeшвa тa гpa6лятЬ нaсeЛeнHя.
3 Opжeвa нiмцi нaстo дoiзджaють дo с. Myськa' пpивoзятb сiль та
спeкyлюютЬ в селi. Haсeлeння вiд ниx нe втiка€, а Haвпaки' вxoдитЬ з
ниМи в кoнтaкт' щo6 вимiняти зa сiльськoгoспoдapсЬкi пpoдyкти сiль i
iншi тoваpи.
Чepвoнi чaстo напaдaЮть нa сeлo Pyдa-Кpaсна, Жo6pинь, кoл[oнii]

Mиxaйлiвкy i Пepeлисянкy. Boни тaкoж гpa6лятЬ нaселeнHя. CтaлиЙ oсiдoк
чepвoниx в [yмaнськиx лiсax, з якиx oстaннЬo напaдaютЬ нa сeлa гpyпai'и
пo 30 oсi6.
Hасeлeння здемopaлiзoвaнe aкцiями' aлe ставитЬся дo нaс дo6pe.
B тepeнi с двi цepкви i нoтиpьox свящeнникiв' 3 якиx oдиH пpaвитЬ
cлуж6и пo-yкpaiнськи.

B селаx Boлoшки, Cвятт€, Koптoвичi i oлeшвa пpaцЮ€ нiмeцька
aдмiнiстpaцiя. Haшa aдмiнiстpaцiя пpипиHeHa. Шкiльництвo ypyxoMлeнe
Лишe в дeякиx сeлаx' Haсeлeння пpигoтoвЛястЬся дo пpихoдy Чepвoниx'
всe скpивa€.

Hiмцi дня 3.ХI пiд нaс aкцii &lмopдyвали 250 дyш цивiльнoгo насeлeння,
зa6paли 145 кoнeй, 32 кopoви, спaл|1л|4 в сeлi 3вiзджи 50 xaт, 25 клyнь,
cпaлу1лI4 кoЛoнilo CoЛoмки, в дeякиx сeлаx п.lлили стиpти з6iхо<я i стiжки
сiнa, гpа6или oдяг i iн.

B цьoмy pайoнi нiмцi стaлo нe пepe6yвають.
д и н с ь к и й pай oн складаeтЬся з.l5 oсeлЬ' всi

Cти

сeлa

oxoплeнi opгaнiзaцiйнoю сiткoю. Загальний стaH HaсеЛeння 13201, в тoмy

чиcлi

l

poсiян.

Пiд нaс aкцiit нiмцi

спaлИл|/I 249 oci6, зa6paли 19 пap кoнeй тa 25
свинeй. Haсeлeння пiд нас aкцii втiклo в лiс.
B цьoмy paйoнi пoлiтичниx yгPyпoвaнЬ нeмa' лишe в сeлax 3oлoтoлин,
Tpoстeнeць в Beликoмy Mидскy дie шeптанa пpoпaгaндa Бyль6и, якa
чaстиHнo пepeшкoджaе в po6oтi. B цьoмy paйoнi с дo 300 штyндистiв,
чaстинa з Hиx стaвитЬся дo нaс дo6pe. B цьoмy paйoнi е 7 цepкoв

i

пpавoсЛaвниx

та 4-ox

свящeникiв,

якi

вiдпpaвляютb чaстиннo пo-

стapoслaв'янсЬки' чaстиHнo пo-yкpaiнсЬки' тol,ly щo He Maють пiдpyнникiв
нa yкpаiнськiй мoвi'

1
НoneLнo, йleпьcя npo нiлeцькц Biйськoao-noлiцiйнц oкцiю a nepwiЙ noлoauнi
лucпonoОo |943 p, npomu noPmuзoнcькuI pgziL no цuaiльнozo нoceлeння 0 noлicькux

poЙoнox нo
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лeжi PiBнeнcькoi пo Boлuнськoi

o6лoсmeЙ.

Пo сeлax скpiзь пpaцюе цивiльна aдмiнiстpaцiя, paйoннoi адмiнiстpaцii
нeмa. Шкiльництвo He пpaцlo€. Haсeлeння гory€тЬся дo пpиxoдy 6iльшoвикiв,
кoпас кpиТвки' xoвa€ з6iжжя тa oдяг.

B

paйoнi )кoдниx пiдпpиeмств нeмa, 6yлo кiлькa вiтpякiв, якi нiмцi
B цьoмy paйoнi нiмцi нe пepe6yвaють.
Cтe п ан с ь к и й paй oн. |-{eй paйoнскладa€тЬся з17oсeль
i oднoгo мiстeчкa. opгaнiзaцiйнoю сiткoю oxoплeнo 15 сiл. 3aгaльний стaн
cпaлИл|4.

.t6480

oсi6, в тoмy чиcлi 4 пoЛяки' 3 poсiяни i oднa фpaнцpкaнкa.
Hiмцi з стaнцii Aнтoнiвкa po6лять нaстi випaди нa Кpинильск i Beликe
Bep6нe сиЛoю 50 oсi6, якi гpa6yють нaсeлeнHя. Haсeлeння втiкaс вiд ниx.
B цьoмy тepeнi дiс вopo)кa пpoпaгaндa 6уль6и, a тaкo)к 1vloЖнa вiднyти
пpиxильнiсть дo 6iльшoвикiв. B pайoнi е 854 штyндистiв, чaстинa з ниx
стaвитЬся дo нaшoгo pyxy пpихиЛЬнo. B paйoнi с 6 цepкoв i 6 свящeнникiв.
Бoгoслyжeння y всix цepкваx пpaвитЬся нa yкpаТнськiй мoвi.
B paйoнi пpaцю€ цивiльнa aдмiнiстpaцiя. Шкiльництвo пPипиHиЛo свolo
дiяльнiсть з пpичини вopoх(иx нaскoкiв.
500/q насeленHя пpигoтoвля€тЬся дo пpихoдy 6iльшoвикiв, пoкoпaЛo
нaсеЛeHня

кpиTвки, пoxoв€lЛo

з6i>rоr<я.

.Qня 2.Х|.4[3] нiмeцькi лiтaки 6oм6аpдyвaЛи м. Cтeпaнь. Пoнaд 30
6yдинкiв згopiлo. Bтiкaючиx o6стpiлювaнo в лeтi з кyлeмeтiв. Жepтв в
ЛЮдяx 6yлo вiднoснo нe6aгaтo. Piвнoчaснo дo мiстa пpи6ули нiмцi i
oгpa6или йoгo. 3apaз нiмцiв ryт нeмa€.

Бepeзeнськи й paйoн.

[eй paйoнсклaдa€тЬся з29ciл

yкpaiнських i 13 пoльськиx i oднoгo мiстeчкa. Пoляки живyrЬ в сс. МaЛинсЬк'
Кapaнyн, Pyднi, Князьсeлo, Лeннинi, Бo6poвi, в iльникax 7 гoспoдapств, в
Бepезнoмy 1 фiльвapoк 3ypнo'
B тepeнi нiмцi ствopили 4 штiцпyнкти: в Бepeзнoмy, Зypнoмy, Mалинськy
i Яpинiвцi. Ceлa, якi с зa piнкoю Cлyн, вeсь нaс ryp6yють 6iльшoвицькo-

пoльськi 6aнди.

B Бepeзнoмy нapaxoвyrтЬся 100 нiмцiв тa дo 300 кaцaпiв-фльксдoйнiв
з CPCP. Boни дo6pe oз6рeнi. B мaсткy 3ypнa i стaнцii Moквiн наFlxoвy€тЬся
тaкoж пo 100 oз6poeниx людeй.
B Беpeзнoмy € кol4aндarypa C.0., якa зaймaсться poзвiдкoю Ta apeштaми
нaшиx людeй. Bиiзджaють на сeЛa тa гpa6лять людeй, нaкaзyюни, щo6
здaв;rли пoстaвкy. 3 oсель, 6лижчe пoЛoжeниx дo Беpезнa, нaсeлення

чaстиHHo здaЛo пoстaвкy.

B цьoмy paйoнi с 3000 штyндистiв, якi дo нaс стaвляться вopoжo. B
тepeнi с 8 свящeникiв тa 6 цеpкoв. 4 свящeники вiдпpaвляють Бoгoслркення
пo-yкpaТнськи. Aдмiнiстpацiя в тepенi (кpiм штiцпyнктiв) с i викoнyе свoю
po6ory.

B

цьoмy paйoнi нapaxoвy€тЬся

(нислo нетoннe).

32307 yкpaТнцiв, 12000 пoлякiв

2s3

Paйoн цeй чaстиннo знищeний. Heмa тaкoгo сeлa, щo6 нe 6yлo
кiлькaдeсять гoспoдapств зpyйнoваниx. Ceлa пo пpaвий 6iк Cлyнa, як

Линнин, Mиxалин

Людв

i

i

Бiлaшiвкa, цiлкoм спалeнi.

пoльс ьки

й

pайoн

склaдa€тЬся

з 43

сiл'

opганiзaцiйнoю сiткoю oхoплeнi нe всi сeлa, тolt1y щo вoни пoлoжeнi пo
пpaвiй стopoнi piки Cлyн i oпанoвaнi пoлЬсЬкoю i 6iльшoвицькoю
паpтизaнкoю.

3aгaльний стaH нaсeЛeння в paйoнi 34044 oсi6, з тoгo yкpaiнцiв
пpи6лизнo 22000, poсiян 2 oсo6и' iнших нaцioнaльнoстeй 42 oco6и, a

щoдo пoлякiв' тo дoкЛaднo o6числити He Mo)кHa тoмy' щo вoHи нaxoдятЬся
в нeoпaнoвaнoмy тepeнi.
Бiльшoвицькi 6aнди чaстo нaпaдaютЬ нa сeЛa XoтиHЬ, Бистpiни, Beликi
Ceлищa, Mapeнiн, Бiльнaки, Устe, Пoтaшня, Aнтoлiн Бiлашiвкa. Boни
пaлятb гoспoдapствa, гpа6лять тa пaлятЬ людeй.
Бiльшoвицькo-пoльськi 6aнди мaють стaлий oсiдoк в сeлax Cтapa
Гyтa, Hoвини, MанyляHкa, Гpaня, Глyшкiв, Hoвa Гщa i пo всix iншиx сeлax
зa piнкoю Cлyн, з якиx po6лятЬ випади на нашi сeлa.
Bипaдки в тepeнi 6yли слiдyюui:
.[ня 5.Xl пoлЬсЬкa 6андa напaла нa с. Бaдашiвкy й там звела 6iй з
вiддiлoм Шayли. 3 нaшoТ стopoни впав oдин стpiЛeць, з вopoжoi двox i
oдин paнeHий. 3дo6yтo 5 фip.
.Qня 9.X| якась 6aндa зa6paлa гpoмадянина Гepyкa Юxимa з Бистpiн
й нiчoгo пpo йoгo дoЛю He зHaти.
.|3.X|
Ha сeлo Хoтинь Haпaлa 6aндa пoлякiв. 3a6paлa 5 oсi6 та
fuя
oдHy паpy кoней.
Дня 22'X| пoляки HaпaЛи нa сeлo Бистpiни, в6илуt п,ять oсi6, зa6paли
20 шт. кopiв, 5 кoней тa пapy вoлiв з вoзoм.
Бyль6iвськa дiяльнiсть в тepeнi зaвмиpа€. |ншиx пoлiтиЧних yгpyпoвaнЬ

i

в тepeнi нeмa.

Haсeлeння o6ypене на пoЛЬсЬкo-6iльшoвицькt 6aнди, a тaкo)к вopo)кo
стaвлятЬся дo нiмцiв. .Qo нaс нaзaгaЛ нaсeлeння ставитЬся пpиxилЬHol
oднaк 50/9 симпaтизyе з 6iльшoвикaми.
B paйoнi e дo 300 oсi6 шryндiв, 6iльшiсть ix дo нaшoгo pyxy стaвитЬся
пpиxилЬHo.

Пpaвoслaвниx свящeникiв в paйoнi с сiмox, з ниx тiльки двoх вiдпpaвляс

пo.yкpaiнськи.

B 2l-oх сeлax пpaцюс нашa сiльська адмiнiстpацiя. Hiмeцькoi
aдмiнiстpацii в paйoнi нeма.
Hасeлeння зaйнятe заpaз пiдгoтoвкoЮ дo зиl'4и.
Ha 1.X|l в paйoнi нaPaxoвyrтЬся 18 сiл спaЛeHиx, в тol4y числi:. 7 ciл
спaлeнo нiмцями,

9

_

пoляками' a двa

Ko с т o п i л ь с ь к и й pa

_

чеpвoниl,lи.

й o H склaдa€тЬся

з 57 сiл i oднoгo

мiстa Koстoпiль. (iлий тepeн € oxoплeний Hашolo opгaнiзaцiйнoю сiткoю,

2s4

oднaчe в дeякиx сeЛax' як Пiскiв, Poкiтнo, Бopщiвкa, Мaщa, ХмiзoпoлЬ тa

Кoрiвe

yHeмo)кливлюloтЬ пpaцю нiмцi свoiми, мaйжe щoдeнHи}lи Haскoкaми.

Бiля 1000 нiмцiв стaцioнye в Koстoпoлi, в Пiскoвi 60 чoлoвiк

i

в

Moквинi 60 чoлoвiк.
Hiмцi пoстaвилll co6i за зaвда}lня стягнyти якнaй6iльшe пoставки

i

якнaй6iльшe нaсeлeння вивeзти дo Hiмeннин14. |uIя цих цiлeй виТзджають
чaстo нa сeЛа' пoлo)кeнi 6лизькo Кoстoпoля, мopдyютbl пaЛятЬ тa гpа6лять
нaсeЛeння. Haсeлeння,стaвитЬся дo нiмцiв вopo)кo.
B paйoнi нeмa Жoдниx пoлiтичниx yгpyпoва}|Ь.
Biд вopoжиx peпpeсiй пoтepпiли тaкi сeла: Tpy6ицi, Кoсмaнiв,
oлeксaндpiвка, Янкeвинi, Maшa' Гoлoвин, Poкiтнo.
,{o нaшoгo pyxy нaсeЛeнHя стaвитЬся нaзaгaл дo6pe.
B paйoнi HapaxoвyeтЬся 20445 oсi6 нaсeлeння.
Штyндiв в тepeнi с дoситЬ 6aгaтo, дo Haс нe стaвлятЬся вopo)кo.
I-[epкoв e 1[0], свящeникiв 12, 6oгoслyжeння вiдпpaвляютЬ пеpeвalкнo пoyкpaТнськи.

B цiлoмy pайoнi пpaцlo€ тiльки нaшa aдмiнiстpaцiя, зa виТмкoм мiстa
Кoстoпoля. Шкiльництвo нapaзi свoсi дiяльнoстi нe пpoявляс.
flo Koстoпoля пpи6yлo нiмeцькe вiйськo для oxopoни зaлiзницi. Boнo

виглядar дркe нрrqенР|o' t,lop€lлЬнo пiдyпaлe. Блoкyють зaлiзницю нa
пeрeiздi в Poкiтнoмy i нa мoстi в Пiскoвi. B poзпyцi гoвopяTЬ тi нiмцi, щo
..Mи
iм o6iцяли зeмЛю (мaетки), a вoHo нe так виxoдитЬ. Гoвopять:
.,.Qавaйтe
згиHeмo тyт, a нaшi жiнки i дiти вдoмa''. .Q,o нaсeлeння гoвopятЬ:
гopiлкy, ryaА| caлo' 6yдeмo iсти i пити' тoмy щo Hiмeччинi i тaк капyт''.

6) Capнeнський нaдpaйoн

i

Cкладaсться з 5-ти paйoнiв: Capни, Poкiтнo, .Цoм6poвиця, Boлoдимиpeць

Paфaлiвкa.

Pай

o

н CaP

н и нaчислюс19сiл iдвaмiстa(Capни iКлeсiв*).

opганiзaцiйнoю сiткoю oxoплeнo цiлiсть тepeнy. B сeлax Ельнe, Cиxи, Kpyтa
Cлo6oда нaстo пepe6yваютЬ кolt,lyнiстичнi i пoльськi 6анди, якi стoять в лiсi
мiж с. Ельне i Cиxи в числi 150 чoлoвiк, в пoЛЬсbкиx кoлoнiяx Лядo i Тиннe
.l00
чoлoвiк. Boни нaпaдaютЬ нa сyсiднi сеЛa тa гpа6yють i{aсeлeння,
в числi
a тoмy opганiзaцiйнy po6ory вeдeтЬся зaкoнспipoвaнo. B сeлax Hiмoвинi,
.{opoтинi, Capни i Клeсiв piвнo ж po6oтa Haшa вeдeтЬся пiдпiльнo тoмy'
щo сeЛa зaгpoжeнi вiд стopoни нiмцiв. B paйoнi е пpи6лизнo 3000 нiмцiв.
B Capнax стoiть 6iля 2000 сoлдaтiв, в Cтpaшевi 80 нoл., нa мoсry нa Гopинi
70 нoл., нa мoстy Pyдня 30 uoл., poз'iзд в oкoлицяx мoсry 60 нoл., мiстo
Клeсiв маr 6. 500 чoлoвiк i oсжицьк 50 чoлoвiк. Hасeлeння сeлa Клeсiв*
зi стpaхy пepeд нiмцями ви6paлocя в лiс. Hiмoвинi, .Qopoтинi i Capни дaють
нiмцям зepнoпoставкy i людeй дo Po6iт.

*У

meксmi: Kлociв
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3aгaльний стан нaсeлe}|ня в pайoнi
33000 yкаIнцiв i 7000 пoлякiв.
нaЩoгo
дo
Pyxy пpиxилЬHo' a кoлo 30%
opiснryсться нa ЧePвoниx' в тoмy числi i штyндисти' 6o нaшi 6еpyrь ix дo
УПA i застaвляютЬ 6paти з6poю в Pyки' a vepвoнi Тx не pyxaють.
B сeлаx Тиннe, 3нoсинi, Hiмoвiчi i Cаpни нiмецький лiтaк poзкидав
..B
лeтЮЧки
лiсаx oсeлилася сl'{epтЬ'' i .,Maтepi, 6opoнiть свoix дiтeй''.
B тeрнi HapахoвyrтЬся 8 пpoпaгaндистiв. B звiтoвoмy мiсяцi пpoведeнo
3 нaсeлeнням 13 святoчниx сxoдиH i 16 пpoпaгaндивниx.
B paйoнi зopгaнiзoвaнo тpи ..Пpoсвiти'', двa xopoвi гypтки. € piвнo ж
тpи 6i6лioтeки.
B тepeнi пpацю€ 7 шкiл. 3 нaвчaння кoPисryeтЬся 470 yннiв. B шкoлаx
пpaцю€ 13 yнитeлiв. Boни пpацюloтЬ викл|oЧнo в paмкax свoйoгo фахy.
Учaстi в кyлЬrypнo-oсвiтнiй пpaцi нe 6epyть.

Частинa нaсeЛeння ставитЬся

B 15-тьox сeлax € нaшi сiльськi Упpaви.
B звiтoвoмy мiсяцi занoтoванo такi випaдки:

.[ня 1.X| дo Capн пpи6yлo 2 6aтalioни yкPаTнцiв y нiмeцькиx вiйськoвиx
yнiфopмax' .Qeкoтpi з них питаЛи людeй, чи в oкoлицi с yкpaiнськi
пoвстaнцi.

3

нiмeцькoi шyцпoлiцii в Cаpнax втiклo 26 ляxiв. Pештy ляxiв, якi

oст.lлисЬ' нiмцi apeштyвали.

Ha дoслiднiй стaнцii пiд Capнaми нiмцi з6iльщили свoю зirлory.
пoлoвинi мiсящ листoпада з м. Клeсoвa* втiклo 50 ляxiв дo

B

пoльськoТ пapтизaнки.

Дня 12.Хl нiмцi oкpyж|^л.'| сeлo Кpyrа Cлo6oдa. B сeлi зaмiтили
кiлькoх нaшиx дpyзiв i вiдкpили пo ниx стpiлянинy. 3лoвили oднoгo
фpaнцyзa, щo 6yв y нaшiй 6oТвцi.
.Цня 13.Xl нiмцi пoнали вивoзити з м. сapн i Клeсoвa* залiзo, шини,
xлi6 i iн. .Qo Capн пpиixaли пepшi тpанспopти eвакyйoвaних 3 oлeвська.
Бiльшoвицькa 6aндa нaпaЛа нa сeлo Яснoropкy, в6илa двox людeй,

чoтиpьox paHила' за6pалa 10 шт. xyдo6и тa

5 кoнeй. Бaндa

кoл[oнii] Cтаpики.
B Ельнoмy 6iльшoвики opгaнiзyвaли сiльpaдy.
Гpyпa ляxiв напaлa нa селo Bиpi, oгpa6илa йoгo

сeлa.
15.X| нa станцiю Capни пpи6yЛи евaкyoвaнi

i

пpи6yлa з

зapy6aлa гoлoвy

з Кoрстeня.

17.Xl нiмцi пpoвipяли пo xaт.rx дoкyмeнти мeшкaнцiв сeла Яpинiвкa.
Людeй 6eз дoкyмeнтiв за6иpaли зi сo6oю.
.Цня 24.ХI нiмeцька жaндapмepiя 6yлa гoтoва дo eвакyaцii.
l.[ьoгo дня в с. Capни i .(opoтинi нiмцi кoпали oкoпи i пpoтитанкoвi
poви.

B м. Kлeсoвi нiмцi рзз6poiли чaстинy 6aтaлioнцiв
* У meкcпi:
2s6

Kлoсoва

yкpaiнцiв.

Paй

o

н

P o к i т н o. opгaнiзaцiйнoюсiткoюoxoплeнi

тaкi сeлa:

Kapпилiвкa, Кiсopiнi, .!,epть, Бyди, Poкiтнe i Maсeвичi. Чaстиннo oxoплeнi
сeлa Бopoвe, oстки, Гaлич. Heoxoплeнi сeла Cнoвидoвинi, Бiлoвiж i 3aлaв,с.
opгaнiзацiйнy pofoтy вeдeться пiдпiльнo, тoмy щo в тepeнi пepе6yвae
вeликa силa кoмyнiстiв, якi нaпaдaють чaстo Ha сeлa' пilлятb пooдинoкi
гoспoдapства i в6ивaють людeй. Ceлa Cнoвидoвинi, Бiлoвiж, 3aлaв'€ тa
xyтopa Галич i Блaжeвo зoвсiм oпaнoвaнi кoмyнiстaми, якиx HачисЛю€тbся
oкoлo 1500 чoлoвiк. Ha 9eлa Каpпилiвкy, Кiсopiнi, ,Qepть i Бopoвe нaстo
напaдaютЬ кoмyнiсти з paйoнy oлeвськ, гpa6лять i тoдi вepтaють на свoТ

виxiднi мiсця.

B пiвдeннiй чaстинi тepeнy кoмyнаpi пepe6yвaють в с. Cтapикax i
Pyднi Львa. Hapаxoвyеться ix тaм кoлo 150 чoлoвiк.
Hiмцi стaцioнyютЬ в м. Poкiтнo, е iх 6iля 600 чoлoвiк. B oсткaх
150 чoл. i Бyдкax Cнoвидoвицькиx кoлo 100 чoлoвiк. Ha сeлa нe виiзддaють.
,fl,o нaсeлeння стaвлятЬся дoситЬ мo)U|ивo.

3aгaльний стaH нaсeлeння в paйoнi 24000, в тotvty числi 4000 пoлякiв,
100 6iлopyсiв, 100 pyсинiв. Haсeлeння не вipить в нaшi сили тoмy щo в

тepенi e 6aгатo кoмyнiстiв.

Aдмiнiстpaцii i шкiльництвir He ypyxol-1Лeнo в цьoмy paйoнi. Пpoпaгaндy
вeдeтЬся uJeптaнy. .Qля цьoгo викopистoвyстЬся вeчopHицi i ведeться 6eсiди
з нeвeликими гpyпa}rи нaсeлe}|ня.
Жiнoчa сiтка зopгaнiзoванa в 6-ox сeлaх.
B звiтoвoмy чaсi зaнoтoвaнo такi випадки:
14.ХI пoльськa гpyпa nepexoдила з нaпpя}ry сeлa oлeксaндpiвки в

стopoнy с. .fl,oвгаль.
B Poкiтнoмy нiмцi poзз6poТли всix ляxiв.

з

19.Xl нepвoнi пapтизани 3aйняли сeлa Тювкoвiнi i Бiлy, сeлян вигHaли
Тxнix xaт та зaйняли lt,tешка}|ня.
Пoвiдoмили з Poкiтнянщини' щo пoляки opгaнiзyють тaм нацioнальнy

пapти3анкy.

25'Xl oдepx<анo iнфpмaцii, щo в с. Heтр6а (paйoн Poкiтнo) мiститься
штa6 нepвoниx паpти3ан Фйoдopoвa i щo нa дeнЬ 25.Хl в paйoнi
Hapaxoвyвaлoся дo 6000 vepвoних пapтизaн.
P a й o н дy6 po в и ця. opганiзaцiйнoюсiткoюoxoплeнo 35
сiл. He oxoплe}io 2 сeлa:, Кoвки i Кapaсiн. Ceляни з Кoвк пPoгaняютЬ нauJиx
людeй тoмy' щo 6oяться нiмцiв i 6iльшoвикiв. B Kapaсiнi uаpвoнi з}|ищили

нaшy сiткy. Кoмyнiстиннi 6aнди нaстo напaдaютЬ на сeлa Бepeст€, Coлeць'
Зaлpп<e, Mаp'янiвка, Каpпилiвкa, Pyдня, Каpaсiн, гpa6лять насeлeння.
Cталo в тepeнi нe пepe6yвaють. Haпaдaють з Bисoцькoгo рйoнy. B Каpaсiнi
e мiсцeва чePвoнa 6андa, якa склaдaeться пpи6лизнo з 20 чoлoвiкiв.
Hiмцiв нavислюстЬся в paйoнi oкoлo 400 чoлoвiк. B мiстi .[y6poвиoс[i6] i в тpЬox пyнкт.rx пo шЛяxy .Qy6poвиця{apни 150 oсi6.
-250
щ
Частo нaпaдaютЬ на сeлa Бepeстс, Люxнe, Бeлятинi, Глyшицю, Poмчицi i

25т

Яpинiвкy.

B

згaдaниx сеЛax стягaютЬ пoстaвкyl з6иpaють зaклaдникiв,

пЕlЛятЬ гoспoдapствa

i

пepeвoдять пooдинoкi аpeшти.

B paйoнi живe 6iля 45000 yкpaТнцiв. HaсeлeнHя стaвитЬся дo нaшoгo
pyxy пpихиЛЬHo' в пiвнiчнiй чaстинi нa 55%, a в пiвдeннiй - 75%,
B paйoнi e 35 пpoпaгaндистiв. B звiтoвoмy нaсi пepeвeдeнo 12 святoчниx
сxoдиH' a 24 пpoпaгандивниx. B 14-ox сeлax висипaнo Мoгили ГepoТв.
B pайoнi зopгaнiзoвaнo 27 сiльськиx yпpaв. B 20 сeлax пpaцюЮтЬ
шкoли. 3opгaнiзoвaнo 26 ..Пpoсвiт'' тa 2 дpaмгypтки. B ..Пpoсвiтax''

пpoвoдитЬся читaння лiтеpaтуpи вгoЛoс.
Юнaцькoю сiткoю oxoпЛенo 3l сiл, Юначкal,rи - 27. 3opгaнiзoвaнo 37
сoтeнЬ, в якиx вишкoЛюстЬся 1691 юнaкiв i 848 юHaЧoк.
Biльнoкoзaчий pyx пpoвoдить 1-2 pази ти)кнeвo вiйськoвi впpaви.
Пepеpa6лястЬся впopяд' пoЛboвa cлуж6a i внyтpiшня слyж6a.
B paйoнi е двa цивiльнi шпитaлики.
B звiтoвoмy чaсi зaнoтoвaнo тaкi випадки:
.Цня 1.Хl 6iльшoвицькa 6aндa, зЛo)кeнa пepeвaЖHo з жидiв, нaпaлa нa
сeлo Map'янiвкy, oгpa6илa йoгo, зa6paлa xyдo6y, вiвцi. Мiж ними 6ули й
жидiвки, якi зa6иpaли y сeЛяH пoстiль.
Hiмцi видaли Haкaз мeшкaнця1vl l-[epкoвнoi вyлицi мiстa .Цy6poвицi
пepeHeсти свoi xaти в iншe мiсцe. iм пoтpi6нe цe мiсцe зi стpaтeгiннoгo
6oкy.
B с. Кapпилiвкa 6iльшoвицькa 6aндa зЛoвиЛа тpьox юнaкiв, пoв'язаЛа
iм pyки дpoтoм i пoвeзлa в нaпpямi Кapaсiнa'
6.Х| пpиixaв aвтoм нiмець дo Peмницi, щo6 нa6paти людeй дo po6iт
в м. Cаpни. Йoгo злoвила CБ, вiдo6paлa кpiсa i пiстoлю тa вiдпyстилa

нaзaд

з

aвтoM.

B .{y6poвицi нiмцi пepeслiдyвaли людей, якиx дiти вiдiйшли дo УПA.

Чepвoнa 6aндa знoв oгpa6илa сeлo Map'янiвкy, в сeлi 3aлyжнe с;-1aлL4лу..
xaTи Haшиx людeй, 2-ox чoлoвiкiв s6или тa пoгpа6yвaли xyдo6y.
.[ня 24.Х| чepвoнa 6aндa в cилt 70 oсi6 yз6poсниx i 100 6eз з6poi

пpo6yвaлa напaсти Ha сeлo oселeць. Miсцeвa сaмoo6opoнa, мaюни 6
кpiсiв, вiд6иЛa чePBoHиx. Bнaслiдoк стpiлянини згинyлo 15 oсi6, цивiльниx.
.(o .Qy6poвицi пpи6yли нiмцi з двoМа гapмaткal\4и тa aвтoмaшинaМи.
P aй o н Boл oд и M и pe ць. opгaнiзaцiйнoюсiткoюoxoпЛeHo
цiлий тepeн. Po6oтy вeдeтЬся пiдпiльнo, 6o тyди частo Haпaдaють нiмцi.
Бiльшoвицькi 6aнди пepe6yвaють 6iля селa Хiнoчi. Кpiм мiсцeвoi

6aнди, Ha сeЛa I-|aпaдaютЬ пepеxoдoвi 6aнди. Haсeлeння сиЛЬHo пoгр6oвaнe.
Пoявляються зapазливi недyги.
Hiмцi yкpiпи лу1cь у Boлoдимиpцi
100 oсi6, Aнтoнoвцi
150, мiст
Aнтoнiвкa - 80, пepeстaнoк Miяжкa - 30, пеpeiзд6iля Тoтoвич - 50 oсi6.

-

-

B

pайoнi

с

пpи6лизнo 40000 yкpaiнцiв. .Qo Haшoгo pyxy стaвитЬся

пpиxиЛЬнo пpи6лизнo

258

l0|g, a peштa

-

дo 6iльшoвикiв.

B тepeнi е 15 пpoпaгaндистiв. Пepeвeдeнo 5 зi6paнь святoчниx i 20
пpoпaгaндивниx. Bисипанo 3 мoгили.
Hiмцi poзкид:lли пo сeлax вiдoзви' зaкликaючи нaсeлeння дo спiвпpaцi.
l-|e нe викликaлo х(oднoгo вpilкeння.
..Пpoсвiт'',
B pайoнi зopгaнiзoвaнo 6
6 xopoвиx rypткiв тa 1 дpaмrypтoк.
3opгaнiзoвaнo 30 сiльськиx yпpas i ypyxoмлeнo 16 шкiл. fliтвopa вiдвiдyс
шкoлy 3 вeликoD oxoтolo.
Юнaцькoю сiткoю.oxoпЛeнo 31 сiл. 3opгaнiзoвaнo 3 пoлки, в якiй*
вишкoл|o€тЬся

1755 юнaкiв.

Biйськoвa пiдгoтoвкa (вiльнoкoзaниЙ pух| пpoxoдитЬ в цiлoмy тepeнi.
Caмoo6opoнa зopгaнiзoвaнa п'яткoвoю систeмoю.
3aнoтoвaнo тaкi випaдки в звiтoвoмy нaсi:
4.X| нiмцi силЬнo oгpa6или сeлo Гopoдeць.

B напpямi Лyкoвa Тxaв пapтизaнський uepвoний вiддiл' складався з 50
uMaксима",
4 лeгкi кyлeмeти' 3 фiнки i
фip, 80 oсi6. Mав 1 гapмaткy,
peшта кpiси.

i

Чepвoнi, пiдшивaюнись пiд мapкy УПA, пеpe6yвElЛи в селi Пoлoвля.
.iм
pyки
10.Xl нiмцi orpa6или сeлo Heтpe6a' злoB|Ал|| 50 oсi6,3в'язали
вивeзли в Heзнaнoмy нaпpямi.
Ceксoт в сeлi Heтpe6a видaв нiмr+ям стaничний првiд, якoгo aрeшryвaЛи.
16.Xl нiмцi в6илu 2-oх Hашиx зв'язкoвиx.
Бiльшoвицькi 6aнди HaпaдаютЬ нa дoвкoлишнi сeлa, гpa6yють тa

тepopизyютЬ нaсeлeння' пaлятЬ гoспoдapствa, в6ивають пooдинoкиx людeй.

н

i

Pайo
P а ф a л в к а. B pайoнi нapaхoвyстЬся 28 ciл.
Opгaнiзaцiйнoю сiткoю oxoплeнo 21 ciл. Po6oтy вeдeтЬся закoнспipoванo
тoшly, щo тepeн зaгpo)кeний 6iльшoвицьки}lи пapтизaнaми i нiмщми. Цiлe
3aстиp'я oпaнoвaнe 6iльшoвикaмИ, яK|1х нapaxoвy€ться там 6iля 3000
oсi6. ixнiй штa6 мiститься в Oзepцi. Кoмyнapi напaдaютЬ нa сeлa' гpa6лять
та паЛятЬ гoспoдаpствa, 30% насeлeння стaвитЬся дo нaс пpиxилЬнo.
150 oсi6, Жeлyдськy
Hiмцi стaцioнyютЬ в Paфалiвцi Hoвiй
30,
Бyдкa-3a6oлoття - 20, Плoннe - 70. Boни нaпадaютb нa пo6лизькi сeлa тa
гpa6лять ix.
B звiтoвoмy нaсi пpoвeдeнo в тepeнi 10 зi6paнь з нaсeлeHHям. Пoдaнo,
як пoвиннi зaxoвyватись селянe в Чaс пepexoдy фpoHry.

-

-

Юнaцькoю сiткoю oxoплeнo 15 сiл. B дeяких сeлax пepeвoдитЬся
вишкiл сoтня[ми]. B п'ятьox сeлаx зopгaнiзoванo вiльнoкoзачий pyx, 17
Haшиx сiльськиx yпpав, шкiл нe ypyхoмлeнo тolvty, щo o6ставиHи нe

дo3вoляloтb.

B теpeнi пaнy€ чepeвний тиф.
B звiтoвoмy мiсяцi зaнoтoвaнo такi

випaдки.

2.Xl нiмцi cлaлИлl| сeлo Beликi oсинцi.
* Toк ц пeкcmi.
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Пo сeлax oгoлoc|1л|1 нiмцi, щo Чepeз тepeн 6yдe пepexoдити вeликa
силa вiйська' EUle вoнo нe 6yдe чiпaти нaсeлeння, 6o мас спецiяльнe
зaвдaння.

B сeлi Пoлицi нiмцi з пoЛякями oгpa6или нaсeлeHня' q|aлИлll xary тa
зa6pали 50 чoлoвiкiв як зaклцникiв.
Бiльшoвицькa poзвiдкa в6илa в сeлi Бa6ки нauJoгo стaничнoгo тa
стpiльщ.
1.Хl на стaнцiю Paфaлiвкy пpи6yлo 3000 нiмцiв в цiлi, як гoвopятЬ'
пo6opювaння 6aндитiв.

B с. B. Жeлyдськ лpп6улvl нiмцi в цiлi гpa6yнкy. Bив,язaвся 6iй з
нaшoю 6oiвкoю, якa пiд тoй чaс 6yлa в сeлi. 86итo двox нiмцiв. 3 нашoi
стopoни oдиH лeгкo paнeний.
Ha хyт. Бepeзник 6iльшoвики зaмopдyвaли HaUJoгo зв,язкoвoгo.
[в)] Cтoлинський нaдpaйoн
{ей нaдpaйoн склaдaeтЬся з 4-ox pайoнiв: Cтoлинський, Bисoцький,

.Qaвидгopoдський та БepeзiвськиЙ.

Paйoни Cтoлинський тa Bисoцький чaстиннo oхoплeнi нaшoю
opг[анiзaцiйнoю] сiткoю. oстaннi двa нe oxoплeнi зoвсiм.
B Cтoлинськoмy paйoнi 9 сiл e слa6o oxoплeниx нaшoкl сiткoю, a
peштa тepeнy oхoплeнa дo6pe. Cла6o oxoплeнo такi сeлa Tepe6eжiв,
Cтoлинськi хyropи, fl,epeвня, Гopoдкa, Глинкa' xyт. Лyкa, xyт. Лщищ,
Cтoлин i Гopинь.
У Bисoцькoмy pайoнi з чoтиpЬox пiдpaйoнiв, oдин paйoн е зoвсiм
oхonлeний (Bисoцький), два слa6o oxoплeнi (3oлoтинський, Bиневський)
тa oдин зoвсiм нi. [Цe] селa, якi лe)кaтЬ зa piкoю Гopинeм.
B тepeнi e кoмyнiстиннi 6aнди, якi спiвпpaцюютЬ з пoлЬсЬкими 6aндaми.

Hiмeцькa адмiнiстpацiя с в Cтoлинi, Bисoцькy i flaвидгopoдкy.
Hасeлeння 8 сeлax' oxoплeниx нaми' стaвитbся дo нас пpиxиЛЬнo' в
нeoxoплeниx нaстaвлeнe пpoти Haс. Beликий стpilx виклика€ в нaселeн}|я
з6лижeння фPoнry.
Кoмyнiсти, якi пpoiзджaютЬ oxoплеHими Haми сeлaми' пpимiнюють
cильниЙ тepoP.

B Cтoлинськoмy paйoнi e дo 50 нiмцiв, 5000 мадяp. Дo шryндистiв
вiднoсяться нiмцi дo6pe.
У Bисoцькoмy paйoнi нaЧислlo€тЬся дo 300 нiмцiв. € piвнo )к дoситЬ
кoмyнapiв. Boни пepeвaжнo пepe6yвaютb зa p. Гopинь.

У звiтoвoмy нaсi дo 80 кoмyнapiв poз6iглoсь i сидить тепеp пo
кopчax' 6[o] 6oяться кoмyнiстiв, свoTx спiвтoваpишiв.
B Cтoлинi пoляки зopгaнiзyвшtись, з6иpають xаpvi та peui для свoei
пapти3анки. B дeнь

11

листoпaдд тop)кeствeннo святкyвaли свo€

святo, вивiшyвaли npи тoмy свoi пpaпopи.
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нaцioна,пьнe

г) Пинський нaдpaйoн
{eй нaдpaйoн скЛадастЬся з 6-ти paйoнiв: Пинський, Mopoнaнський,

Янiвський, Жa6чицький, Лoгишинський i Лyнинeцький.
Пpaщ запoнaткoвaнa нan.tи в pайoнax Пинськoмy i Mopoнaнськoмy.
ПинсЬки
н. Пiдгoтoвлeнo нaмидвoxсимпатикiв,
кандидaтiв y чЛeHи. Kiлькiсть симпaтикiв
6 oсi6. Bсi вoни в lt4иHyлorаy
6ули зaв,язaнi з нашим pyxoм i всi пpoживaють в oднiй мiсцeвoстi. Toмy,
щo тepен oxoплeний 6iльriloвикaми' нaсeлeння стaвитЬся дo Hас пaсивнo.
3в'язки дiють пpинaгiднi (пo знaйoмoстi).
Heoxoплeнe нaми i пoкpивд)кeHe 6iльшoвикaми нaсeлeння стaвитЬся
дo нaс пpиxилЬнo' oднак вiд нашиx людeй стapa€тЬся дepх(aтисЬ oстopoнЬ'
)t(дyЧи на пpи6щтя рaльнoi сили. Пpиxильнiсть дo 6iльшoвикiв (rcнoвy€тЬся
Ha тoмy' щo вoни 1) дaють мaтepiяльнy дoпol'loгy, 2) нaсильнo мo6iлiзyють
дepжaть пiд тимнaсoвo}o oxopoнoю, 3) впpoвaд)'|(yютЬ нaкази' a нa

й pайo

_

i

випaдoк нeпoслyxy 3aстoсoвyloтЬ тepop' 4) oднa oсoбa, зв,язaнa 3
6iльшoвикaми, тим сaмим зв,язye i зaaнгаxoвy€ дo ixньoi po6oти цiлy
свoю сiм'lo, 5) пepeвaжaюнa з6poйнa силa. Пpoпагaнди ixньoТ пoки lцo He
пoмiчaеться нi в нoмy. Haс xapaктepизyloтb зaгaлЬHo як 6ypжyТв, кypкyлiв,
пaнiв та пoпiв, щo вiднoвлюють пoмiщицькy Caмoстiйнy Укpаiнy. Гoлoвниx
ixнix сил в pайoнi нe пoмiчaсться. .Qiють ryт мiсцевi 6aнди i пpoхoдятЬ

oкpeмi гpуn.1 Аля нищeнHя нaцioнaлiстiв.
Hiмцi нe мaютЬ )|(oдHoгo впЛивy нa нaселeння, хoч тpaпЛястЬся' щo
пoтepпiлi вiд 6iльшoвикiв стaють пpислркHикaми нiмцiв. Ceлa 6iля Пинська
викoнyютЬ iхнi нaкaзи, 6o с наpажeнi нa aдмiнiстpaтивнi кapи. Мaсoвoгo
тepopy нe пpимiнюютЬ' aЛe чaстo 6oм6apдyloтЬ сeЛa' щo являютЬ сo6oю
6iльшoвицькi гнiздa.

B

пepшиx дHяx листoпадa paйoнoм Пiнськa пpoxoдиЛo мaдяpсЬкe

вiйськo в силi дo 2000 oсi6, дo6pe yз6poенe, з 6 гаpмaткaми. l.|iллю Тхньoю
6yв з6ip пoстaвки. 3 6iльшoвикaми сyтичoк нe мaли' a якщo пpийшлo дo
чoгoсЬ пoдi6нoгo, тaк Hищили гapматнiм вoгHeм цiлe селo. 3 нaселeнням
пoвoдиЛисЬ мaдяpи piзнo. Бyли випадки гpa6yнкiв тa нaсиЛyвaння жiнoк.
Cepед мiсцeвoгo нaсeл[e]ння e 6aгaтo т. зв. ..шляxeтських poдiв
yкpaТнськиx'', якi стaвЛять сe6e вищe вiд peшти' ..xлoпiв''. lx нe тpe6a
,.зaгpoдoвoю
вв.Dкати
шляxтolo'', 6o цe шляxтa yкpаiнська.

poЧaнсЬки й paйoн.

Mo
Haмиoxoплeнo дo2/3 paйoнy.
Члeнiв HapaxoвyстЬся 34.ox. oxoплeний тepeн He пoдiлeнo aдмiнiстpaтивнo,

a лишe пoв'язaнo зв'язкaми. Opгaнiзaцiйнa po6oтa вeдeтЬся poзвiдкoю i
пpoпaгaндoю. Бiльшiсть члeнiв пoкинyлa paйoн i нaлeжить дo 6oiвки.

Пoшиpювaння сiтки тa oxoплeння тePeнy нeмo)кnивe пoкищo. Beсь paйoн
зaгpoжeний 6iльшoвикaмИ' яK.4х нaчислlo€тЬся дo 2000 чoлoвiк. Ha зимy
вoни пpимiстилисЬ пo o6ox 6eргax piнки Cтиp, дe oкoпaлись та пo6yдyвaли
6apaки. Пpaвдoпoдi6нo poзi6pали шкoлy в с. Тьoлькoвичi-B. тa poз6иpають

ll
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6yдинки Haшиx пpaцiвникiв нa 6yдoвy свoix 6аpакiв. Гpa6лять нaсeЛeння'
ixня poзвiдка poз'iзджaс навiть пoзa мeжi paйoнy. Poз6yдoвyють сiткy
дoнoщикiв, )кeнyтЬ та п,loть з дядЬкaми сaмoгoHкy.
Пpи кiнцi листoпада нiмцi 6oм6аpАувaли мiсця oсiдкy кoмyнiстинниx
6aнд
oзipцi та iншi мiсцeвoстi цьoгo paйoнy.

_

Пo дoвшiй вiдсyтнoстi УПA нaсeлeння знeвipилoсЬ в i,i

вiдмoвлясться вiд пoмoнi

i

cvlлvt,

пpaцi. Hавiть сepeд симпaтикiв пoмiчaсться
нexiть, a 6yвaють випадки' щo дexтo' щo6 зaмaскyвaти спiвпpaцю з Hами,
п'€ з кoмyнiстами. Пiд час пеpe6yвaння 6oТвки в цЬoмy paйoнi, втiклo
двoх кoзакiв дo кoмyнiстiв, пiсля чoгo пoч.lЛись пepeслiдyвання 6oiвки
чepвoниМи. oстaнньo пyскаютb слyxи' щo пiдyть нaстyпotvl на пiвдeнь.
Miсцями мo6iлiзyють дo6poвoльцiв.
Кpiм згaдaниx налeтiв нiмцi нe зaстoсoвyвaли )l(oдниx peпpeсiй.

Пpaця opгaнiзaцiйнo.мo6iлiзaцiйнoТ
peфepeнтуplt
HoОpoйoн Kocnoniль

a) Ha цей paйoн в пoЧaткax листoпадa нiмцi пoвeли шиpoкy aкцiю' B
дeякиx мiсцяx, пpим[ipoм] Cтепaнь, нaскoки 6yли нeспoдiвaнi, 6o в)кив:lли
нe тiльки сил нaзeмниx, алe й пoвiтpяних. Haй6iльшe пoтepпiли м. Cтeпaнь,

дe сп:rлeнo 143 6yдинки, 1l oсi6 в6итo i 6 paнeнo, с. 36pк, Tpoстeнeць,
Мидзк (Cтидин[ськи;] daйolн), flюксин (.Цepaxdнeнський]) i цiлий pяд
iншиx сiл. Пepeд нiмeцькими вiйськaми всe тiкaлo дo лiсa, зaлишаюни

сeла пopo)кHи}rи.
6) Щoдo сaмoo6opoни, тo в вiльнoкoзaчoмy pyсi в нaй6лижнoмy нaсi

мaс пpoйти peopгaнiзaцiя.

в) Hа oснoвi oстан}|Ьoгo списy вiйськoвo зo6oв'язaниx в цьoмy paйoнi
16805 oсi6, в цьoмy 10483 pядoвикiв, 355 пiдстapшин тa 9

нapaxoвy€тЬся
стapшин.

г) У звiтoвoмy мiсяцi щoдo нoвoi мo6iлiзaцii )|(oдниx нaкaзiв нe
6yлo. Пpoxoдить пiдгoтoвкa дo пpиxoдy чepвoHиx
HoОpoйoн Copнu

a) У звiтoвoмy нaсi 6iльшиx aкцiй зi стopoни нiмцiв нe 6yлo. Бiльшe
дolllкyЛьнo вiднyлoсь чepвoниx. .Цo кiнця цьoгo,мiсяця нapaxoвyсться 79
oсeлЬ' пoгpa6oвaниx чepвoниМи, 14 спaлeниx. ПoмiчarтЬся oстаннЬo
нeпopoзyмiння i сyтинки мiж нepвoними i пoлякaми. B нiмцiв пoмiтнe
пPигoryвання дo eвaкyaцii.
6) Cамoo6opoнa дie слa6o
peopганiзaцiю.
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i тoмy в

нaй6ли>lсloмy нaсi пepeвeдeтbся

в) B paйoнi t|ачисЛlo€тЬся вiйськoвo зo6oв'язaниx 12906, в тoмy нислi
3323 pядoвикiв, 112 пiдстаpшин тa 10 стapшин.
г) l{oдo мo6iлiзaцii нe 6yлo хoдниx нaкaзiв.
Ho1poйoн Cmoлuн
Пpaщ в цЬolt{y нaдpайoнi пepeйшлa в пoвнe пiдпiлля. Tepeн зaйнятий
чepвol{ими' якi твopять в)кe свoю aдмiнiстpaцiю.
Biйськoвo зo6oв'язaниx в нaдpaйoнi 5667, в тoмy нислi 195 pядoвикiв,
14 пiдстapшин.

Peфepeнтуpa Чepвoнoro Xpeстa

B тepeнi зopгaнiзoвaнo 4 шпиталi, в тoмy oдин eпiдeмiнний, тpи
aм6yлятopii (для вiйськa).
У звiтoвoмy нaсi вiд6yлись тaкi вишкoли: двa вицJкoЛи сaнiтapiв, на
яких 6paли yчaстЬ 58 oсi6, двoтижнeвий вишкiл сaнiтapoк, на якoмy 6yлo
18 oсi6, п'ятидeнний вишкiл гiгiснiстoк, нa якoмy 6улo 62 oсo6и. Кpiм
тoгo в запiллi зopгaнiзoвaнo 5 eпiдeмiнниx шпиталiв (для тифoзниx) i 5
aм6yлятopiй.

B тepeнi заввEDкy€ться випaдки зaxвopiння нa тиф, кoPoсry i чaстиннo
нa вeнepич}|i нeдyги.
У звiтoвoмy нaсi лa6opатopiя виpo6илa 1000 6интiв' 5 л валеpiяни,

60 л вepaтpи., 150 л дeстилЬoвaнoi вoди, 16 кг сipoТ мастi, 12 кг ixтьoльoвoi
мaстi, 11/" кг цинкoвoi мастi.
iз зi6frанoгo пoлoтHa пoшитo 65 кyфaйoк, виpo6лeнo 1573 свeтpи, 770
pyкaвицЬ' 473 пap скаpпeтoк. 15 дiвчaт стaлo пpядe нитки дo apтiлi.
Apтiлi тpикoтapськi Poзпyщeнo' тeпep po6лятЬ свeтPи' pyкaвицi i скаpпитки
пooдиHoкo. Пoшитo 65 санiтapних тop6.

Пepeвeдeнo двa пoлiтиннi вишкoли, нa якиx 6улo

45

пpисyт}lиx.

Biд6yлoсь 3 вiдпpaви з рйoнoвими пpoвiднищми та 5 вiдпрв нaдpaйoнoвиx.

3eмeльнa peфepeнтуpa УПA
(в зaпiллi)
3eмeльнa peфpeнтypа УПA (в зaпiллi) y звiтoвoмy мiсяцi видaла
6еззeмeльним i мaлoзeмeлЬниl{ сeлянaм 1106 актiв надiлy зeмлi з фiльваpкiв

i

6yвшиx [пo]льськиx кoлoнiй, в тoмy числi 483 aкти надiлy видaнo
Кoстoпiльськoмy нaдpaйoнi тa 623 в Cаp[н]eнськoмy нaдpайoнi.

25 гpyдня

в

1943

l]/|дg9, ф, 3038' on, |, cnp. |20, opк. l3-2|.
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...floлинa'',
"Лiсoвa Пiсня''
Biддiл кадpiв 6yв yтвopeний в нaдpaйoнax

.,Гaлo''.

тa
B надpaйoнi ..Бoлoтo'' вiддiл кадpiв як тaкий нe 6yв yтвopeний,
тoмy щo тepeн цeй € oпанoвaний вopoгaми. Пpaця вiддiлy кадpiв вeлaсЬ

в 2.x нaпpямкax:

1. B цiлi yпopядкyвaння, зopгaнiзoвaння, пiднeсeнHя кapнoсти дисщплiни
сepeд кaдpiв oУH.
2. Beдeння o6лiкy фaxoвиx сил.
..3aгpaвa'')
Aд* 1. flpyгoм 3axapoм (6yв пoлiт[инний] peфepleнт] з B0
6ув видaниЙ нaкaз, зa яким l{aв пepeвeстисЬ peeстP дpyзiв (нлeнiв тa
кандидaтiв 0УH).
fu 2. Пepeвeдeнo Peсстp фaхoвиx cил' якuЙ пoдaнo в звiтi зa мiсяць
вepeсeнЬ.

*
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Tеpeн зaгpoxeний 6iльшoвикaми.
Пpaцю тoгo нaдpайoнy сxаPактePизyю дaлЬшe

Пo цiлoмy тepeнi пеpeпPoвaд)кyвaнo 6eсiди тa гyтipки нa актyaлЬнi
тeми' читaлoсЬ тa пoяснювaлoсЬ пiд чaс сxoдiв нaшy лiтepaтypy.
Hасeлення пiд час сxoдiв, пo 6iльший чaсти стаpa€тЬся питaнЬ He
зaдaвaти. B зaгaльнoмy стaвитЬся дo нaс дoситЬ пpихилЬ}|o тa впoвнi нaм
симпaтизye. Бoяться сиЛЬнo пPиxoдy 6iльшoвикiв. Haсeлeння в тepeнax'
якi 6yвaють пiд пoстiйнoю зaгPoзo|o 6iльшoвицьких 6aнд, стaвитЬся дo
нaс з peзepвoю. B зв'язкy з пpи6лиЖeнHям фPoHтy нeпoмiтнo взpoстaloтЬ
симпатii пpo6oльшoвицькi. Питaють, як 6yдe виглядaти пepexiд фpoнry.
Чи нiмцi 6yдyть зaxoдити в кo)кнe сeлo i 6yдyгЬ нищити всe, щo тiльки
пoпадe Тм пiд pyки' чи вiдxoдитимyть тiльки гoлoвними дopoгaми тa
зaлiзничними llJляxaми. Як 6yдe sигляАaт|1 сaмa oкyпaцiя тepeнiв
6iльшoвикaми. Чи 6iльшoвики 6yдyтЬ Hищити всix тa вся xтo пiддеpжyс
УПA? Як щo тaк' тo щo po6ити чи кoпaти, зeмЛянки' ни сидiти пo свoix
гoспoдapствa(. Ceлa, щo лe)катЬ 6iля мiст тa залiзниць e пiд пoстийнoю

зaгPoзolo нiмeцькиx тa ляцЬкиx гpа6iжникiв, якi *майжe.d щoдeHнo виТздять
гpа6yвaти нaсeлeння. Жадають здaчi пoстaвoк. Гpoзять' щo кoли пoстaвoк
He здадyтЬ' тo спaлятЬ та знищaтЬ сeЛа. Hасeлeння з стpaxy пoстaвкy
здaс. Bсюди питaютЬ пр УПA тa ii дii. Paдiють, кoЛи чyютЬ пpo нaшy
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пepel{ory' aлe кoли пoтepпeмo пopaзкy скopo пaдaютЬ дyхol4. Гopять
жaдo6oю 6opoть6и з вopoгaми. Xoтять з6poТ гoвopяни ...{aйтe нaм xoч
тpoхи з6poi, тo ми вия(инeМo гeтb всix нaТзникiв''. .,Пoгopiлi'' сeЛa пpoсятЬ
..Paй''),
a нe oдepжaвши €Т, ставЛятЬся дo нaс з
дonoмoги (с. Лyкo, p-н
peзepвoю. Hасeлeння питae (с' Яснoгopцi p-н ,.3аMoк''), uи скopo 6yдe
мo6iлiзaцiя. Xovyть iти дo yпA. з poзyмiнням ставлятЬся дo спpaви
шкiльництва. Багaтo дiтeй нe xoдитЬ дo шкoли, тo}.i|y щo He мa}oтЬ B щo
взyтисЬ та вдягнyтись. Тpaпляeться ЧиNraлo випaдкiв, дe He xoчyrЬ пoсиЛати

..Xтo
..3i
6yдe xyдo6y пасти'',
шкoли нe 6yдeш
дiтей дo шкoли гoBopячи:
xлi6a iсти'' i т. п. Haсeлeння е пepeo6тяжeнe тpaнспopтoм. He мaють нaсу
o6po6ити свoix гoспoдapськиx po6iт.
Бiльшoвики стaрaютЬся poз6yдyвaти свoю сiткy, нeoпaнoваниx нaми
..Poсa',).
тepeнax. Мaскyються пiд нaзвoю УПA (с. Bopoнки p-н
Bипадкoвими
6aзaми y ниx с щe нeспaЛeнi пoльськi кoльoнii (нa пiвнiнниx тepeнax).

Пoляки 6iльшoвикiв пiддepжyють. Бiльшoвики нa oпанoвaниx тepeнaх
зaклaдaЮтЬ свoю aдмiнiстpaцiю, в якiй пo 6iльший чaсти пpацЮloтЬ пoЛяки.
B p-нi ...Qyнaй'' зЛoвЛeнo 2-x 6iльшoвицькиx poзвiд.,lикiв, якi 6ули 6eз
з6poi' тa мaли 6iля сe6e €вaнгeлiю. Гoвopили, щo 6iльшoвики в 6iльшoстi
Haс Haзивaють 6yль6iвцями, 6тoвopять-6 щo вся нaшa 6opoть6a iдe на
Mapнo' 6o кoли пpийдe Чepвoнa Apмiя, тo нaс всix винищатb гeтЬ дo
нoги. ПoдивЛяloтЬ Haшe зaвзяття в 6opoть6i, гoвopяни:''Бyль6oвци тaкiс
смeЛи€' чтo пpяMo йдyть на oгoнЬ',.
B p-нi ..Пeклon дo 6oльшeвицЬкиx pядiв пoпaлa нашa лiтepaтypa.
Пiсля с[ пpoЧитання 6aгaтo ЧePвoниx 6iйцiв пoчaлo кpичaти нa свoix

кoмaндиpiв. Пiсля тoгo випадкy вiд6yлись B pядax чepвoниx сильнi aршти.
Бiльшoвики yникaютЬ 6oiв з нaми. CтapaЮтЬся лицJe вдep)кaти oпaнoвaнi
ними тePeни тa poз6yдyвaти свolo сiткy нa тePeнax oпaнoваниx нaми.
oнiкyють скopoгo пPиxoдy ЧepвoнoТ ApмiТ. B Гopoдницi 6iльшoвики эpo6или
свiй aepoдpoм. Cтapaються винищити людeй, щo пPaцюють з нaми. B цiй
цiлi зa6иpaютЬ з кo)кнoгo сeлa вiд 20-30 людeй, з якими пepeпPoвад)кyютЬ
слiдствa.

Мiж нiмцями € пoвнe пpигнo6лeння. Cвoю пpoгpaнy вжe вiднyвaють.
Пoсилюють тepop сyпpoти цивiльнoгo нaселeння. BиiзджaютЬ paзoм з
ляxaми в пo6лизькi сeЛа' дe пaлятЬ' гpа6yють тa нищaтЬ yкpaiнськe
нaселeння. Чимaлo нiмцiв xoнe пepейти дo нaс' aлe 6oяться щo6 ix нe
3Hищили.

Пoлякiв в oпaнoвaHиx наl.4и тepeHax нeма. HaxoдятЬся пo мiстax на
слpк6i нiмцiв, a6o пiшли дo нepвoнoi пapтизaнки. Гpa6yюни нaшi сeлa,
стoсyютЬ cильнtlЙ тepop сyпpoти цивiльнoгo нaсeлeння, якe Тx силЬнo
6oiться. Haцioнaльниx мeншoстeй нeмa. B пiвнiчниx теpeнax тpaпляЮться
6iлopyси' якi нaм с[и]мпaтизyють.
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Tepeн "Гoлo"

o6нiмaс 4 paйoни. Bсix сiл _ 148.
Haми oпaнoванi p-н ..Лyг'' тa p-н ...Qy6ник,' пo лiвiй стopoнi piки
Гopинi. Paйoни ,.ГЛиHсЬк'' тa ,,Яp" oпанoванi 6iльшoвикaми.
B oпaнoвaниx Haми тepeHax HaсeлeнHя цiлкoвитo пiддepжyс нaс. Hiмцiв
HeHaвидятЬ' 6iльшoвикiв He xoчyтЬ. B paзi вopo)кoгo Haскoкy втiкaють в

лiса. Xoнyть зaxистy вiд 6oльшoвицbкиx 6aнд, якi нeвиЛики]vlи вiддiлaми
нaпaдaютЬ на нaшi ceлa, гpa6лять, людeй щo з нами npaцюютЬ' в6ивaють.
Hiмцi сидять y Bисoцькy, тa po6лять щo дeякiй Чaс наскoки нa сeЛa в
цiляx гpa6yнкoвиx. .Qaють Haкaз здaвaти пoставкy. Hасeлeння

здас (Pечиця, Гopoдeць, Тyмань).

зi

стpaxy

Ceлa Лyдинь, Пyзьня тa Beлюнь € сиЛbнo скoмyнiзoвaнi. Люди )|flвyrЬ
тyт 6iднo. Boни paдo дoпoмaгaютЬ 6iльшeвикам pa6yвати нaсeлeння' 6o
мaютЬ 3 тoгo oсo6истy кoPистЬ. Haсeлeння € зa тим, щo6и ти сeлa
зHищити. Haшa пpaця пpoпaгaндивHa дaе свoi нaслiдки. Haсeлeння' якe
6yлo зaaгiтoванe 6oльшeвицЬкoю пpoпaгaндoю дo т[oi] мipи, щo нас
нaзивirЛo сoкиpникaMи, гoвopилo' щo tt4и нe тiльки щo py6aсмo )кивиx

_

людеЙ, aлe пилo|o piжeмo, втiкыlo пepeд нallи в лiса,
сьoгoднi зpoзyмiли
нaс' та цiлкoвитo пiддepжyють. Кoли нe 6aнyть з6poйнoi сили падаloтЬ нa
дyсi, знeвipюютЬся' a ти!r са}'rим poстyrЬ симпaтii пpo6oльшeвицькi.

Пpoвeдeнo пo сeЛах pяд схoдiв, дe в пepшy чepry вдapялoсЬ пo
пpoпaгaндi пpoти6oльшeвицький. Пepeпpoваджyвaнo гyтipки на aкryальнi
теми' читaлoсЬ тa пoяснювaЛoсЬ лiтepaтypy. |!o6и oпaнyвати тoй теPeн' e
пoтpi6нa з6рйнa силa якa зaxистилa 6 цивiльнe HасeЛeHня вiд вopoжиx
нaпадiв, a тиN4 сal4им пiднeслa 6 нaсeлення нa дyсi, тa пoвeлa 6 дo
6opoть6и зa УCC.Ц.

Tepeн

,'Бoлomo,,

B зв'язкy з тим' щo цей тepeн с загpoжeний 6iльшoвицькoю пapтизаtlкolo, нe вдaЛoся дo тиx пip як слiд пoстaвити пpaцю в тepeнi.

Haсeлeння, зaлякaнe 6iльшoвицьким тepopo}t' стapa€тЬся стoяти oстopoнЬ.
Банщи в тeрнi пepeвary 6iльшoвицькoТ сили, не пpoявля€ жoднoi aктивнoi
дiяльнoсти, xoч в дyшi пepeкoнaнe' щo тiльки шляxoм 6opoть6и з

нaiздникaми yкpaiнський нapiд мoжe здo6yти дepжaвy' a тим сaмим
кpaщe )киття. 3i стpaxy пepeд 6iльшoвицЬкoю пapтизaнкoю тa мiсцeвoю
сeксoтHeю 6oТться з6иpaтись нa сxoд' який пepeпpoвaджyloтЬ нaшi люди.
Пoдeкyди вдасться гoвopити тiльки з стаpшими чoлoвiкaми тa жiнками.
Moлoдь та взaгaлi aктивний eлeмeнт вopoг стaparтЬся з;lxoпити дo сe6e,
зaписyючи ix в кoмyнiсти i дaю.rи iм в дeякиx селЕlх' як Лaсицьк, Bишня

i oстpiв,

платtlю в нaтypi (сaлo, м'ясo).
Ceлa, щo |t:lxoдятЬся дoвкpyги м. Пiнська, е цiлкoм пoгpa6oвaнi.
Bдeнь нaскaкyють нiмцi, внoчi .6iльшoвицькi 6анди. Люди xoнyть 6aчuти
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ii стopoни' a чеpeз тe щo давний нас
нeмae, зpoд)ryстЬся знeвipа. Bopoг стapа€тЬся poзпoвсюд)кyвaти чyтки'
щo УПA € м:lлo' щo вoнa 6opeться paзoм з нiмцями за пoмiщикiв.
Haселeння в дeякиx мiсцeвoстяx в зyстpiнi з HaшиMи вiддiлaми гoвopитЬ'
щo ми мyсиMo Maти зв'язoк з нiмцями, 6o не мaючи свoix фa6pик, де
мoгли 6 нa6paти стiльки з6poТ, щo кoли ]',lи стoiмo пo сeлax' voмy нiмцi
нe 6oм6лять i т. п. Пoмимo тpyднoщiв, якi нa кoжнoмy кpoцi нaтPaпЛястЬся'
flaми вeдeтЬся пpoпaгaндивна po6oтa. Гoвopиться з oкpе}'иMи людьми i
..Бopoть6a
yкpaТнськoгo
гpyпaми. B с. Жoвкiнi пpoвeдeHo 2 cхoдп нa тeмy
,.цiТ yпA', ..Haшe
нapoдy'''
ставЛeHня дo нiмцiв тa 6iльшoвикiв як oкyпантiв,'.
Hаселeння пepeкoHy€тЬся пpo пpaвдивiсть нaшoi iдeТ, aЛe нe вipить в
нaшy пepeN4ory' B с. oстpiв i Bишня poздaнo нaшy лiтepaтypy. 3yстpiнaсться
сrapиx пpaцiвникiв, знeвipeниx дo дальшoТ пpацi. Cкpiзь в тepeнi пoмiчaсться
6iльшoвицькi зв'язки' Ceксoти щopaз 6iльшe пpoявляютЬ свoю дiяльнiсть.
Бpaк peaльнoТ i мiлiтapнoi сили с пpичиHoю знeвipи нaсeлeння.
в сe6e УПA, нaдiються o6opoни з

ii

Кyльтypнo-oсвiтня пpаця

Пpи oкpyжнiй пoлiт[ичнiй] pефepeнтypi заснoвaнo двa

гyPтки:

дpaмaтинний тa xopoвий. 3aгaльний стaн o6ox rypткiв 25 oсi6, з тoгo
дpaматинний гypтoк числитЬ 15 oсi6, a xopoвий 24 oco6и (в склад xopoвoгo
гypтка вxoдятЬ всi apтисти дpамaтичHoгo rypткa' кpiм сyфльopки). 24..10
вiдiгpанo вистaвy "Укpaiнa в кpoви'' пpичoмy xopoвий гypтoк дaв низкy
peвoлюцiйниx yкpaiнськиx пiсeнь. Cтвopeнo oкPyх(нy 6i6лioтeкy, в якiй
зapaз iдe yпopядкyвaння та сopтyвання к}|и)кoк.
HoОpoйoн

ufloлItнo"

p-нi ..КepЧ'' ствopeнo двa rypтки: дpамaтинний тa стpyнний. 3.10
.,Укpаiнa
в кpoви''.
дpaмaтинний rypтoк вiдoгpaв в с. Bep6нe вистaвy
Пpисyтнix 6yлo 1500 oсi6. Cтpyнний opкeстp пpисryпив дo пiдгoтoвки

B

peпePтyapy.

Cтвopeнo тoжe 6i6лioтeки. Aлe скiльки

ix €, тa

який

ix

склaд

нe

пoдaHo.

HoОpoйoн,,Лiсoao nicня',

B p-нi ..Paй, yтвopeнo 4 спiвoчi тa 2 дpaмaтиннi rypтки. Пpo ix пpaцю
..Paй,,
yтвopeнo 20, a в p-нi ..Умaнь'' 18 тoвapиств
нe пoдaнo нiчoгo. B p-нi
..Пpoсвiти''.
Пpo Ix дiяльнiсть нiчoгo нe пoданo. B нaдpайoнi дiють 2
..УмaнЬ''.
6i6лioтeки, a сa},lе в paйoнaх: "PaЙ'' тa
Кaтaлoги 6i6лioтeк
дoЛyчy|o.

B нaдpaйoнax

,,Гaлo',

,БoЛoтoo

кyлЬтypнo-oсвiтня пpaця 3 oгЛяду
нa сиЛЬнo зaгpoжeний тePeH нe мo)кe пpoявити вiдпoвiднo свoсi дiяльнoсти.

тa
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Bopoжi в]rcтупl
|. Hodpoйoн ",!oлuнo"

Бiльщoвики

1) P-н

..Лiсний''

2.10 нepвoнi 6aнди нaпaли нa м. .Qepaжнe, дe наxoдилaсЬ навeликa
частина вiддiлy [игaнa. Haстyп Чepвoниx двa paзи вiд6итo, aлe з oглядy
на пepeвaгy вopoжoi силиl нaша Чaстинa вiддiлy змyцJeна 6yлa вiдстyпити.
B цьoмy 6oю згинyлo нaшиx 8 кoзaкiв i 2 oco6и з цивiльнoгo Hасeлeння.
6.10 нepвoнi 6aнди Haпaли нa сeлo Углищe Жo6pинь. Пoгpa6yвaли

i

6aгaтo xyдo6и тa cлaЛ||лу| oднy xатy.
18.10 нaпaли нa с. .[юксин, дe oгpa6или мiсцeвe нaсeлeння.
2) Paйoн

Hiмцi

..|скpа"

B чaсi вiд

1-8 )кoвтня нiмаки 3 ляxaMи кiлька paзiв нaпaдaли тa
гpа6yвaли такi селa: М. Лю6ашкa, Бopщiвкa i Кopuiв. Beсь чaс ляxи з
нiмaкaми виiзджaють в нaй6лижчi сeла м. Кoстoпoля, гpa6yють сeлян
кoпaютЬ кaPтoплlo, зa6иpають з6iжжя i т. п.
12.10 нaпaли нa сеЛo Бopщiвкy, зaатaкyв.rли 3 стopoни лiсa, дe 6yлo
6aгaтo насeлeнHя. Пo дoрзi Poзкидaли i пaлили сeЛянaм 6удки, якi сo6i
насeлeння пopo6илo в лiсax. 3aмopдoвaнo 8 oсi6 з цивiльнoгo нaсeлeння.
15.10 вдpyгe нaпaли нa с. Бopщiвкy. Пoгpа6yв.rли та цiлкoвитo спaлилv1
сeлo. Toгo )t( дня вiд6yвся 6iй з нaшими вiддiлами. Bислiдy 6oю нe
пoдaHo.

16.10 нiмцi з пoлякaми нaскoЧили нa с. Maщy, дe сп:rлили 15 6yдинкiв,
пpивeзeним з сo6oю спискoм. 3 цивiльнoгo нaсeЛeння в6итo oднy
oсo6y.

зa

3) P-н
Hiмaки нaпaли на с. Лядo

i

..Кepн''

пoгpa6yвaли нaсeлeнHя.
..Бepiг''

4) P-н
Hiмaки з Ляxaми yкpiплюють м. Беpeзнe. 14.10 8 автonlaшин нiмцiв з
ляxaMи ixaли дo м. Бepeзнo. Bеpтaюни нaзaд зaмoPдy&rли нашoгo oднoгo
дpyгa.

Бiльшoвики

5) P-н

..Кaмiнь''

18.10 нepвoнa poзвiдкa з Ляxaми наскoчиЛa нa

з сo6oю 3-x

Ляхн

людeй.

6) P-н

Ляxи, щo нaxoдятЬся нa пPавol,ty

2тo

с. Maйдaн, дe зa6pали

,.Cкeля''

6eрзi Cлра, мaйжe щoдня

пepexoдятЬ

piнкy i гpa6yютЬ нaшe насeЛeння. Cилa oз6poсниx ляхiв щopaз з6iльшy€тЬся.
3a piнкoю Cлy.l poз6иpaють 6yдинки Haшиx сeлян' з якиx po6лять для
се6e сxoвищa.

7) P-н

БiльtlJoвики
3 2-3 жoвтня нaд

..Пeклo''

61-{iль
цiлим paйoнoм лiтaли 6iльшoвицькi лiтaки.
льoтy невiдoмa. 2-ox,6iльшoвикiв пpийшлo дo с. Устe.{ Хoтiли ,-зa6paти,
вiд селян xyдo6y. Haшa 6oiвкa iх зaaтакyвaлa' в PeзyлЬтaтi 6oю oдин 3
Hиx втiк, a дpyгий зiстaв paнeний.
14.10 дo с. Лyницi пpи6улo 100 нepвoниx' Пpo ix гpa6iжницькy po6oтy
нiчoгo не пoдaнo. 17.10 нepвoнi 6aнди в числi 30 oсi6 нaпaли нa с. Усте
з цiллю гpa6yнкy насeлeнHя. Haшa 6oiвкa встyпила в 6iЙ, якиЙ тpивaв 2
гoдини. B peзyльтaтi 6oю нepвoнi втpaтили 3-x в6итими, oдHoгo paнeнoгo
i змyшeнi 6yли вiдстyпити. 3дo6yтo 2 кoнi i сiдлo. Пo нaшiй стopoнi втpaт

нe 6yлo.

[a)]Hiмцi

2. Hodpoйoн "Лicoao Пicня"
..Paй''
1) P.н

16.10 нaскoчуlлu Ha с. Tyтoвинi, дe за6paли y сeляH худo6у. 21,10
orpa6илп с. .!,oвгoвoлю. 23.10 40 нiмцiв oгpa6или Кoнoнiчi. .|,aли нaкaз

пpo здaчy xyдo6и тa

з6i>ror<я

таким сeЛаIt4: Кoнoнинi, .[y6iвкa, oзepo,

,!,oвгoвoля, Жoвкинi тa oстpiвцi.

6|Ляхu

26.10 замopдyвaли тpЬox сeлян

в)

БiлЬшoвики

i oднy жiнкy з сiл Лyкo i

26.10 vepвoнi 6aнди oгpa6нлн с. Лyкi

мapкoю УПA.

1)

Hiмцi

2) Paйoн

Bopoнки.

i Bopoнкi. Bxoдили дo сeлa

пiд

..УмaHЬ''

.18.10

нa кiлькoсти дo 300 чoлoвiк HaпaЛи на с. Cтpильсbк' дe зa6paли
10 зaклaдникiв. 3мyсили селяH здати пoстaвкy кapтoплi i з6iжжя. B
.Qy6poвицi apeuJryвaли нiмaки _ 11 oсi6, в с. Кpyпoвi _ 8. Bивезeнo Тx
в лaгep.

Бoльшeвики

3) Paйoн

..3aмoк''

1l'10 oгpa6яли сeла: Кpyтa Cлo6oда, Клeсiв, Cexи. B цЬoМy oстaнHЬoмy
s6или 10 oсi6'

19.10 спалили нанoвo

с.

3aмopдyвaли пpи тoмy 10 oсi6.

Чyдeль

i

6iльшy чaстинy

с.

Kaм,яннe.
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Hiмцi

4 хaти, зa6paли 230 шryк хyдo6и,

Hапали нa с. Teoдopiвкy, спaлили

та 15 чoлoвiк.

13.10 oкpyжили i oгpa6или с. Hiмoвичi. Пpи тoмy зa6paли пoстaвкy
сiл Capни i .Qopoтинi. B Capнax poзтpiлянo нiмцями 30 кoзакiв.

4) Paйoн

a)

Hiмцi

6)

БoЛbшeвики

3

..Poсa''

oгpa6или с. lваничi.

3po6или нaскoк нa Cтapy Paфaлiвкy, якy сnалили. 86или 60 oсi6, з

з paйloнoвoгo] aктивy. 86итo пoлiт[ичнoгo] peфepeнтa Teтepю
(Бyгай). Гpoзили каpo|o смepти зa пiдтpимкy УПA.
тoгo 8-x

a)

Hiмцi

4..|0 зa6paли

5) Paйoн

з м.

...Qyнaй''

Poкитнa всix мaдяp

тa

вивe3Ли

в

нeвiдoмoмy

нaпpяМкy.
5.10 Гeстaпo пеpeвeЛo apeшти мiж шyцманами.yкpaiнщми.

Bopoxa пpoпaгaндa
[|.J Hodpoйoн
1) Pайoн

a)Hiмцi

n,Q,oл!!нo',

..CкeЛя''

B с. Хoтинь 6yли рзкидaнi лeтючки УкpaТнськoгo .{oпoмoгoвoгo
Кoмiтery, в яких зaкЛикa€тЬся yкpaТнськe насeлeння дo спiвпpaцi 3 ляxaми.
6)

БoлЬшeвики

3a Cлyнeм в тepeнax' oпaнoвaниx
листiвки

..К

pyским вo€ннoплeннцу''

_

Apмii.

2) Paйoн

a)Hiмцi

чеpвoниtJtи

тa Ляxаlrlи' poзкидaнo

зaкЛик дo пoвoPoтy в pяди Чepвoнoi
..Пeклo''

Poзкидaнo лeтючки ...!,o насeлeння o6лaстeй' щo нaxoдяться пiд
,,Гaля
загpoзolo 6aндитiв'' тa
в Hiмeччинi - л|Аcт нa Укpaiнy'. 3мiстy
лeтюЧoк нe пoдaнo.

2. Ho)poйoн,.Лiсo6o, Пiсня'

БoльцJeвики

1) Paйoн "Paй''

Бiля M[aлиx] Цeпцeвич poзкидaнo листiвки: ..Heмeцки€ пoeздa пoд
yкoс,'. 3мiст: скидaйтe вopoжi пo€зди' як кoмсoмoлeць Mapтинoв.
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Бiльltloвики

[3.J HoОpoйoн "Гoлo"

Poзкидaли гa3eткy ..oт сoвeтскoгo iнфpм6юpo',. onepaтивна свoдкa
за 26 oктя6pя 1943 p. 3мiст: звiдoмлeння з фpoнry. Пoвiдoмлeння пpo
зaHяття .flнiпpoпетpoвськa. .QiT 6iльшoвицькoi пapтизaнки нa Piвeнщинi тa
Кaм'янeць-Пoдiльщинi.

oдepжaнa лiтepaтуpa
ч.

Hазва лiтеpаrypи

п.п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

1't.
18.
19.

20.
21.

.Qo з6poi
uXвильoвийn

.{oнцoв

Укpaiна

i

Poсiя
|стopiя Укpaiни
|дeя i нин н. 2
|дeя i чин ч. 3
Poзпopяджeння
lдeя i чин ч. 1
lнфopмaтop н. 19

Укpaiнський нapoдe
flo6poвoльцi

Кoзаки, Бaшкиpи,

Кoлмики, Aдмyдти
Biльнa Укpаiнa
Цiль i мeтoдикa нiмeцьlкoi] iмпepiялiст[иннoi] пoлiтtики] Ha oкyпoваниx теpeнax
Cини Typкмeнii
Пo6opювання пapтизан
peryляpнoю apмiсю
Пoстaнoви BзoyH
|нфopмaтop н. 20

Cимoн Пeтлюpa
Бopoть6a з Мoсквoю
fle шyкaти нaшoi iстop[ичнoi]
тpадицii

22.

23.

.Qo6poвoльци
.Цo з6poi ч. 4
Кpaснoapмeйци

Кiлькiсть
oтpим[aниx]

15000
12

150

[атa

oтpим[анняl

3.10
u

Пpимiтка

+ 300

aa

100

24
32
10000
23
1000

2400
500

a,

g

7.10
I

10.10
ll

500
12.10

2850

400

15.10

+ 500

g

500

23

18.10

35

21.10

1100

24.10

80
165

59

500
1600
800

aa

c
,,

29.10
31.10
1.1't
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Poзiслaнo лiтepaтypy
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2. Хвильoвий
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4. Кapлик
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7. Мapкo
8. Зимний
9. Яpинa
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5

500

t5

300

50

300

Ф

30

5

3

5

1500

200

2

500

75

10

3

2

2

1000

150

2

500

75

5

1

1

1

50

20

1

40

10

100

20

50

't0

10

2

1

100

40

25

35

7

5

50

40

5

300

30

12

6

6

35

60

3

100

20

3

1

1

400

60

1

30

't0

5

5

4

4

4

4

4

4

4

40

10

20

50

4

2

;

300 135

50

12. 3eнa
13. Бi6
14. fly6poвиця
15. Capни

30

2;

4;

;

50

30

30

20

16. Boлoдимиpeць

35

30

50

10

17. Кrлeсiв

з0

30

45

30

50
50

10

18. Poкiтнo

2т4

10

13.10

[Haзви видaньl

11.10

o

@

Aдp€сa

б
!
б

кБ

iЁ

кy

G
!

170

3. Be[p]нивoля

80

130

4

Кapлик

5. Швopний
6. Кapпo
7. Mapкo
8. 3имний
9. Яpинa
10. 3eнa
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Apxiв
Caйгop
.(y6poвиця
Cаpни
Boлoдимиpeць
Kлeсiв
Poкiтнo

Бi6

80
10

'ч

б
O

Е

l=
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G
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I
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=
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E
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EЕ

-E
: Е€
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с .ЕE

ш

90

90

1

5

ш

10

7

50

ш
ш

55

80
80

1

4

ш

10

5

50

50

1

3

3

3

з0

10

10

3

2

20

40

э

10

100

10

10

15

50

30

15

60

100

ш

90
20

=

o
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.s

сo

90

!

i6
(Yt

.s

д

1. oсayл
2. ХвильoвиЙ

Е

!

Ф

E

1
1
1

9

5

50
30
20
20

ю

I

2

2

10

10

3

10

10

50

90

20

20

1

5

3

3

4

10

10

:

50

15

3

50

5

1

4

4

4

4

4

4

т
4

2
4

4

10

10

40

10

10

15

5

20

10

50

20

20

15

't5

10

10

10

15

15

10

50
50

10

10

10

10

15

15

10

15

t:

t:

50

t:

15

15

з

2

6.
7.
8.
9.

iдeoлoгiя
iстopiя дoктpин
Пpoпaгандa

Koнспipaцiя

10. Лiтepатypa
11. Biйськoвiсть

Paзoм

5"u

0сayл

24t'"
2"t

Бepкyт

23..ц

Лимoн

5"..

ЛютиЙ

I^aata

192

0стап

гoдиHи

Poзiслaнo лiтepaтypу

чп

Aдpeсa

oсаyл

2l. х

31. X

Бoрть6a

flo э6рi

з

Мoсквoю

30

500

300

20

to:

150

Кapлик

;

80

6

Швopний

5

20

I

Каpпo

5

30

I

Мapкo
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Пpoгрaма
вищкoЛу

He пoданo

40,
40

Ha теpeнi нaдplaйoнy] "Лiс[oвa] Пiсня'' вiд6yвaвся фльдшepськo.

сeстepський вишкiл (2-x-мiся.l[нии]) пpи 40 слyx[aчax], нa якoмy зa мiс[яць]

60 гoд. пoлiт[ичнo}пpoпaгaнд[ивниx] лeкцiй.
...Ц'oЛинa''
Hа такoмy ж вишкoлi в нatp[aйoнi]
вiднитaнo 58 лeкцiй
пoлiт[ичнo}iдeoл[oгiчнoгo] вишкoлy пpи 44 слyxaчax.
Ha фapмoкoлoгiннoмy - 30 [лeкцiй] пoлiт[ичнo}пpoпaг[aндивнoгo]
виш[кoлy]. Кpiм цьoгo, вишкiльнi тpiйки пpиймaЛи aктивt|y yнасть i в
iнших вишкoЛаx, дe гoспoдApнi, сaнiтapнi, piзнi apтiлi.
вepeсeнЬ пpoчитaHo

6. Юнацтвo
Cnuc peсcmpц юнoкiB i юнoчoк
no 6iйcьк[oaiй] oкp[uзi],,3olpoao,
зo Йepeceнь мicяць |943 p.
"floлинa'

"Лiсoва Пiсня'
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Юнaкiв i юнaнoк дpкe
мaлo. Maйxе всi[x]
вивeз[eнo] дo

Hiмeч[чини]' Юнaцтвoм
oxoпл[eнo] 10 сiл

3933

"Пiнськ'

Пpимiткa

t8

t9

11

16

3831

пoданo

Bидaн[o] нaкaз пpo pесстp

..Гaлo'

я

сo

Tepeн oкyпoвaний

Cеpед юнaцтва пoмiчaеться

6iльш[oвикaми]

вeликий пoтяг дo щкiльн[oi]
наyки вiйська. Cпрвa з юнaчками в пopiвнянi з юнaками
дyx(e тЯжка i мaе мaлo yспixiв,
,.кpeснao ..тoвap',
зirвaкаютЬ
i

нiмdями]

i

Юнaкiв i юнaчoк пoдiленo в юнaцькi зaгoни зa вiйськoвolo систeмoIo.
Пoстaвлeнo кoмaндний склад вiд po€виx вгopy. Юнaцтвo oз6poснe в
дepeв'янy (мaкeти) з6poю. 3a звiтoвиЙ чaс oпpaцЬoвaнo: 1. з6ipкa, 2.
звiти, 3. вiтaння, 4. звopoти, 5. мapшi, 6. впpави з кpiсoм, 7. чaстиннo

пoльoвi впpaви' 8. фiзкyльrypy. з юнaкaми; з юнaчкa}4и: 1. з6ipкa, 2, звiти,
3. вiтaння, 4. мapшi, з пiснями, сaн[iтapнa] гiгiснa.

Kpiм цьoгo, систeMaтичнo вeлися лeкцii виxoвaнняl Читки пoлiтlичнoi]
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лiтeparypи. Юнaцькi сxoдини вiд6yвaються oдиH Paз на ти)кдeнЬ нeсистeмaтичнo. Cepeд ю}iацтва 6paкye свiдoмoстi, здисциплiнoванoстi.
27.10.1943 p.

oкppкний пoлiт[ичний] peфpeнтI Bo''3aгpaва,,

/_/

lL0ABo' ф. 3838' on. |, cnp, 50, opк, 23-30' Кoniя.

Аcкoльд

Ns t48
3Biт тA дoдAтoк дo 3Biтy пPo PoБoтy PEФЕPЕHтyPи
3A пEPioд Biд 1 дo 15 ЛистoпAflA 1943 p.
28 лuспono1o |943 p.
Дpцэrce npoBiОнuк!

з

..,fl.oлиHa''

He oдepжaнo. Bияснeння в тiй спpaвi
,,Гaлo''
..Бoлoтo'',
пoдaю дaлЬшe. Koмендaнтaми зaпiлля o.нaдpaйoнiв4
тa

3вiry

нaдpaйoнy

6yли вiдкликaнi пpaцiвники пoлidичHиx] peфepeнтyp тиx надpaйoнiв.
Пoлiтична po6oта, якy вeли тi пpaцiвники в o6ox надpaйoнiв, за звiтoвий
чaс нe вeлaсЬ.
..Лiсoвa
Пiсня''.
3вiт з пpaцi пoдaю лишe з нaдpaЙoнy
Cлo6o Укpoi.нi!

Пoстiй 28 листoпaда 1943 poкy.

oкpyжний пoлiт[ичний] peфepeнт
/-/ Аcкoльд

3Blт пPAцi

oкpцжнoi' noлim[uчнojJ peфep[eнmцpu] зoniлля

3o чoc вid |-|5 лucmonoОo

l. Biддiл кaдpiв

Biддiл кaдpiв нa нaкaз ШПШ з днer'i .......

Bo

"3oepoao"

пpипи|,lив свoю po6oтy.

ll. Biддiл суспiльнo.пpoпaгaндивний
|. Пponoеoнdo

HodpoЙoн "Лicoao Пicня"
P a й o н ..Г a й''. Пpoвeдeнo 23 пpoпaгaндивнi сxoди з нaселeHHям.
Podory тy пpoвaдили пpoпaгaHдисти paйoнy в, числi 5 oсi6, тa вишкiльнa
тpiйкa.

Teми пpoмoв: мiжнapoднe пoлo)кeння, xoвaHня з6ilо<я, oдяry' т. п.
P a й o н ..У м ан Ь''. Пpoвeдeнo мiжнaсeлeнням 16 сxoдiв. Cхoди

пpoвaдиЛи пpoпaгaндисти paйoнy тa paйoнoвa вишкiльнa тpiйкa.
Teми пpoмoви: пiдгoтoвкa нaсeЛeHня дo пpиxoдy 6oльшeвикiв.
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PaЙo
6aндами.

3

н

"д y н aЙ', загpo)кeнo цiлкoвитo

pайoнi

в,.Po сa'' тa

lt4oскoвсЬкo-пoлЬсЬкими

..3

a м o к'' вiдoмoстeй нe oдep)кaнo.
B тeрнax, oпанoвaниx УПA, насeлeння вiдсвяткyвaлo дeнь 1 листoпцa.
3вiт з пpoвeдeнoгo святa пoдан в звiтi за мiсяць листoпад.

2, Кцльmцpнo-oсaimня npoця
Бi6лioтека зopгaнiзoвaнa пpи oкPркнiй пoлiт[ичнiй] peфеpeнтypi нислить

..... к}|ижoк. Кaтaлoг 6i6лioтeки дoлyчylo.

.Д.paмaтинний гypтoк пPи oкpyЖ|.|iй пoлiт[ичнiй] pефepeнтypi дня
7.xl.43 p. вiдiгpaв п'ссy ..Mи iдeмo в 6iЙ" тa xop дaв низкy yкpaiнськиx

peвoлюцiйниx пiсeнь.

Кyльтypнoюсвiтнe життя плaнy€тЬся

..Пpoсвiти,,.

зopгaнiзyвaти

в

т[oвapиств]ax

Пpисryпaeться дo видавaнHя жypн.rлy пiд нaзвoю "Haш клин", якiй
6yдe нoсити пoлiтичнo-виxoвний xapaктep. Cтаттi вжe гoryютЬся. Бiля 10
гpyдня вийдe йoгo пepший Hoмep. .Цo6pe 6улo 6 щo6и нaв,язaти кoнтaкт
з вiддiлaми УПA, щo6и oдep)кaти кopeспoндeнтiв. Boни пpисилaли 6 дo
)кypнaлy стaттi, в якиx oписyвaлуl 6 siЙcькoвi пoдii тa )киття y вiддiлax.
Пpисryплeнo дo opгaнiзaцiТ сiтки кopeспoндeнтiв в зaпiллi, яка 6yдe
пoдaвати наpoднlo твopнiсть нaшoгo нapoдy.
B paйoнi ..УмaнЬ'' зopгaнiзoвaнo для нaдpaйoнy "Лiсoвa Пiсня', кypс
нeписЬмeнHих, a 6aжaюниx вчитисЬ. Кypс цeй нaчисл|o€ 30 oсi6.

3. Bopoэtсo nponoeoнdo

a)БoлЬшeвики

Бoльшевики

нa oпaнoвaниx тepeнax пo сeлax зaснoвyють

клy6и

(с. TьoлкoвиЧи' p-нy ,,ГaЙ',|, yстaвляloтЬ paдiя тa тpансмiтyють пepeданi з
6oльшeвицькoгo зaпiлля. Ha всe гoPлo ryкaютЬ' щo нaйдaльшe дo 2.x
тижнiв 6yдe тyт фpoнт. Maють дo6pe poзвинеl{y yснy пpoпaгaндy. Пyскaють
нeймoвipнi чyтки пpo дoсягнeння тa мiлiтapнy силy чepвoниx пaPтизaн.
Cтapaються нaсeлeння заJlякати свoею 6pexливoю пpoпaгaндoю. Гoвopять,
щo кoли пpийдe сюди фpoнт' тo для людeй, щo з ними нe спiвпpaцюють,
нe 6yдe мiсщ. .Цe цe He пol{aгa€, стoсyloть теpop. Cтapaються з'eднaти
сo6i мaси, yдiляюнi Tм нaстинy нaгpa6oвaнoгo мaйнa (Beлюнь, Пyзня,
oзepськ). .Qpyкoвaнoi пPoпaгaнди в тepeнi нe пoмiчасться.
6)
B нaдpайoнi ..Лiсoвa Пiсня'' 6yли poзкинeнi листiвки п[iд] н[aзвoю]
..Укpаiнськi
сeЛяHи й yкpaiнськi сeлянки Boлинi та Пoлiсся''*. B лeтючкax
тиx стapaютЬся зaлякaти yкpaiнськe HaсeлeHHя пpиxoдotll 6oльшeвикiв нa
Укpaiнy. Укpaiнськy Пoвстанvy Apмiю HaзивaютЬ витвopott1 Moскви, якoi
гoлoвним зaвдaHням e гpa6ити, Mopдyвaти тa всe 6eзчeстити. Koмандиpiв

Hiмцi

* Toк ц meкcпi'
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УПA нaзивaють львiвськими

жидa}nи тa пoплечникaми Cталiнa. Зaкликaють
yкpaiнцiв дo 6opoть6и за ..Hoвy Eвpoпy,', в якiй i Укpaiнa нaйдe сo6i мiсцe.
..Мaтеpi,
Листiвкa
застepiгaйтe вaшиx дiтeй вiд впливy 6андитiв,, нa
oднiй стopoнцi пpeдстaвляс o6paз yкpaiнськoТ жiнки з пpигopнeни}r дo
гpyдeй дитям. Пoзaдy нei з-зa дepeв вигЛядас гoлoBa' пoдi6нa дo чepeпa
з шaпкolo тa п'ятиpамeннoю зipкoю нa нiй. Ha дpyгiй стopiнцi листiвки е
3aкЛик дo мaтepeй, щo6и нe nocилaли свoiх дiтeй в лiс.
...Qивнi
Лeтючкa
6opцi за вoлlo'' нaписaнe в фopмi poзмoви, якy вiв
..Hoвoi
i4eшкaнeцЬ якoгoсЬ мiстa в o6opoнi
Евpoпи'' з стpiльщми УПA,
..нoвoевpoпесцЬ''
якиx випaдкoвo зyстpiв в лiсi. B poзмoвi тiй
xoчe дoказaти'
щo yкpaiнцi сaмi нe знaютЬ зa щo 6opяться. l]i люди, щo пiшли в лiсa
гoвopитb вiн
нaслiпo 6opюнись пpoти нiмцiв, дoпoMaгaютЬ 6oльшeвикaм
,,Maтip
гpa6ити, нищити тa каryвaти
Укpаiнy".

_

_

4, Poзnoiliл odepжoнoi' лimepomцpu

Зa звiтoвий Чaс нe oAep}(aнo жoднoT

лiтepaтypи.

lll. Biддiл вишкiльний

peopгaнiзaцiю вишкiльниx тpiйoк. B тepeнax,
pайoн с пPизнaЧeнa pайoнoва вишкiльнa
на
кoжний
oпaнoвaниx УПA,
тpiйкa, якa }la€ пepевoдити вишкoЛи |-гo сryпeня.
B нaдpaйoнax 6yдe ствopeнo пo oднiй нцpaйoнoвiй вишкiльнiй тpiйцi,
якa }.ia€ пepeвoдити вишкoли |l.гo стyпeня.
Пepeпpoвaджу€тЬся

Пpaцiвники oкpyжнoi пoлiтlичнoi] peфpeнrypи пepeвoдимyтЬ вишкoли

II|-гo стyпeня.

B

нaдpaйoнi

,.Лiсoвa

...{yнaй,,
..Зaмoк''
o6cлугoвуe
тa
Пiсня', paйoн
..,Д.yнaй''

e загpoжeний, де
oднa paйoнoвa вишкiльнa тpiйкa, тoмyщo тepeн
вишкiльнy пpaцЮ € тя)ккo вeсти'
B pайoнax .,Гай'', ..УмaнЬ'', ..Poса'' дiють пo oднiй вишкiльнiй тpiйцi.
B нaдpaйoнi ..Лiсoвa Пiсня,' ствopенo надpaйoнoвy вишкiльнy тpiйкy.
B нaдpaйoнi ,,Гaлo,, з oглядy нa тePeH' зaгpoжeний 6oльшeвикaми,
вишкiльнy пpaцю с тя)ккo пpoвадити. Bишкiльнa тpiйкa тoгo надpaйoнy
..Лiсoва
тимчaсoвo пеpe6yвaе в надpaйoнi
Пiсня''. 3гoдoм, кoли вiдпoвiднo
нaлaднa€тЬся пPацю в тoмy тepeнi вoнa нa дaЛЬшe пepeйдe в свiй тepeн,
щo6и вeсти тaм вишкiльнy po6ory.
B нaдpaйoнi ..БoЛoтo'' пpaцiвники вишкiльнoT тpiйки ведyтЬ пpoпaгaндивнy po6ory.
[IV]. Biддiл юHaцтвa

Юнaцтвo npигoтoвЛяeтЬся дo пpиxoдy 6oльшeвикiв. € пoдiлeнe нa
кypiнь, в пiдpaйoнi
вiйськoвий лад слiдyюнo: в сeлi - сoтня, в кyщi
пoЛк' в paйoнi
кiш. Poзpo6лясться план пpaцi для loнaцтвa oкpемo в
o6ластi вихoвнiй тa вiйськoвiй. ПiдгoтoвляетЬся пPoгpaмy юнaцЬкиx вишкoлiв.

-
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Cmoн юнoцmao a наdpoЙoнi
"Лico\o |licня"
Псeвдo

dайo]нiв
1

2

з
4

..УiiaнЬ''

"Poса''
.,Гaй,,

"3aмoк''

Paзoм

y

нaдPaйoнi

Cл
oxoп.
лeниx

нeoхoп.
лeниx

Пoлкiв

Кypiнiв

Coтень

3aгaльна кiлькiсть
юнaцтвa

38

2

J

I

38

15

12

2

5

15

1

?

I

628

30

30

180з

1

4

16

717

27

99

5243

16

99

15

I

2035

3a звiтoвий Чaс вiд6yлись 2 нaдpaйoнoвi юнaцЬкi вiдпpaви, якi

вiв

Haдpaйoнoвий пpoвiдник юHaцтBa. Ha вiдпpaвax пoданo нaпpя},lнi дo д.rлЬшoi
пpaцi тa з'ясoвaнHo, як Мaс Bу1гляДaтИ пpaця юHaцЬкoi сiтки, кoЛи пpийдyтЬ
6oльшeвики.

2

3a звiтoвий Чaс сoтeHнi пepeвoдили 3 юHaкaми свoix сiл вiд 1-гo
paзu сxoдини тижнeвo' Ha якиx пePepo6Лювaнo вiйськoвy мylllтpy тa

вeдeнo вихoвHy po6oтy.

-о-

листoпадa ц. p. згoлoсилoсЬ дo мeнe пpацiвники пoлiт[ичнoi]
peфеpeн[vPи] нaдplaйoнiв] ..Гaлo'' тa ..Бoлoтo''. Hа нaкaз ШПШ дpyгa
oстaпa вoHи вepнyли дня 11.Хl нa3ад дo пpaцi в свoi тepeни. B мiжчaсi
зpo6лeнo 3 t|иl''и вiдпpaвy, дe вoни дiстaли напpямнi дo дaльшoТ пpaцi.

6

Haпpямнi пpaцi слiдyючi: нa oпaнoвaниx нaми тepeнax po6oти не звР|(yвaти'

a пoгли6лювaти. CтapaтисЬ пpaцlo oпePти нa мiсцeвoмy eлeмeнтi. B тeщнax
нaми нe oпaнoвaниx пpaцювати пiдпiльнo.
B надpaйoнi ,,Гaлo', пoвep},|yли дo пpaцi; нцpaйoнoвий пoлiт[ичний]
peфepeHт тa oднa пoдpyгa дo пpaцi в юнaцтвi.
|ншi пpaцiвники тoгo ж нaдpaйoнy зiстaЛи пpидiлeнi дo piзниx дiлянoк
пpaцi в нaдpaйoнi ..Лiсoвa Пiсня', 3 ти1r4' щo якщo зaйдe пoтpе6а, тo
вepтaютЬ нaзад в свiй тepeн.
..Бoлoтo,,
пiшли в двox нaпpямкaх тaкi дpyзi:
.Цo пPaцi
.|.

нaдpaйoнoвий пoлiт[иuний] peфepeнт,

2. пoлiт[ичний] щфepeнт Ha p-н ..Бoлoтo,,,
3. 2 пpoпaгaндисти'
4.2 пo вишкiлЬнiй po6oтi, як[i] зapaз зaнялисЬ пpoпaгaндoю'
5. 4-x пo opганiзaцii юнaцтва.

Cлoao Укpoiнi!
.[ня 28 листoпада 1943 poкy.

oкpyжний пoлiт[ичний] peфepeнт
l_/ Аскoльд
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дoдAтoк Д0 зв|Тy
3 нaдpaйoнy ..floЛинa,' нa пpoтязi цiлoгo мiсяця нe oдep>l€нo жoдHиx
пoвiдoмлeнь. Щoйнo 24.Х| нaдp[aйoнoвий] пoлiт[ичний] peфpeнт тoгo
нaдpайoнy дав пpo сe6e знати.

Пoвiдoмляс' щo y нЬoГo зв,язки як слiд нe дiють. Bсю кopeспoдeнцiю,
1
10 листoпaдa' oдep)кye щoйнo
тenep. Звiтiв, згЛяднo пoвiдoмлeнь' дo тoгo чaсy He висиЛaв тoмy щo:
1. Bсe 6yлo зaxoвaнe (нaдp[aйoнoвий] apxiв) в oднoмy мiсцi, a aкцiя
йoгo зoстaлa в iншoмy мiсцi, тим сaмим вiдoкpемилa вiд гypтy.
2. Haдp[aйoнoвий] пoлiт[ичний] aктив' тaкoж oчyтився нa oкpeмиx
тepеHaх' a щoйнo зapaз 3 ним скoHтaктoвy€тbся.
3. Звiтoвий мaтepiaл з paйoнiв нe oдep)кaв. 3aгинyв пiд нас aкцii a6o
зapаз нaдxoдить. 3вiти вигoтoвля€' якi нa дняx мaю oдepжaти. Пoлiтичнa
po6oтa в нaдpaйoнi пoЛaгoд)кy€ться. Hiмeцькa aкцiя в тoмy тepeнi 6yлa

якy висилaнo пiд нaс акцiil, тo e вiд

-

дoситЬ силЬнa. Haсeлeння в 6iльшoсти с пpигнo6лeнe. B тepeнi вiднyвarться
poзxля6aнiсть тa 6aйдyжiсть дo пpaцi. 3 тиi4 пoчaли вжe 6opoтись.
Пoсилилoсь пpoпaгандивнy po6oтy.

Haдpaйoн

..лiсoвa

Пiсня''

3aйшлa змiнa в пoлiт[ичнiй] peфpeнrypi. fipyг oсaвyл зiстaв звiльнeний

з o6oв,язкiв пoлiтlичнoгol peфpeнтa тoгo х( нaдpaйoнy, a нa йoгo мiсцe

зiстав пpизнaчeний дpyг Пoдi6ний, якиЙ щoйнo вxoдитЬ в кypс всix спpaв.
B зв'язкy з тиt*i пpaця' в тoмy тepeнi дo дeякoi мipи пpипинилaсь. Paйoни
..Poса''
.,Jдч611''
тa
взaгшi звiтiв нe пpислaли. B рйoнi* 'ДуЙ'' пoлiт[ичний]
peфepeнт в пpaцi o-ce6en нe oпpaвдye. Biн сaм с з сxiдниx yкpaТнськиx
зeмeЛЬ' 6tлo6oдянщ,4нa4,тa пpи зyстpiнi з 6oльшeвизмoм ]t,lo)кe пiдпaсти
пiд ix вплив. Пiдшyкyeться нoвoгo пpaцiвникa на йoгo мiсцe. Hадpайoнoвий
пpoвiдник пpoпaгaнди дp. Гpoмилo зaxвopiв, a на йoгo мiсцe зiстaв
пpизнaнeний дp. Чopний. Biйськoвi чиHники зa6paли тимЧасoвo дo вiйська
..Гaй'' 6ез
пoлiт[ичнoгo] peфepeнта на paйoн
згoди надplайoнoвoгo]
пoлiт[иннoгo) peфepeнта. B май6щньoMy в тaкиx випaдкax вiйськo пoвинHo
пopoзyмiвaтись з зaпiллям тa пoтpe6yвaти йoгo згoди.
..Гaй''
Пiсля пoгpа6oвання 6oльшeвикaми пiвнiчниx сiл pаЙoнy
нaстpiй
нaсeлeнHя силЬнo пiдyпaв. Лoвлять та в6ивають мiсцeвий aктивний eлeмeнт'
який мyсить скpивilтисЬ пo лiсах. Пpининoю тoгo € тo' щo кoли 6oльшeвики
гpa6или нaсeлeння тoгo тepeнy' нe oдepжалo вiйськoвoi дoпoмoги вiд
к[oманди]Pa Гyкa, щo з чoтolo вiйськa пepe6yвaв в тoмy тepeнi. Бoльшeвики,
1 HoneЬнo, Йdeпьcл npo нiлeцькц aiЙськo\o.noлiцiйну oкцiю
ц nepшiЙ noлoauнi
лucmonoОo |943 p. npoпu nopmШoнcьl<UI pцzi9 i цuaiльнoeo нoceлeння 8 noлicькuz
potioнox нo лeэкi Pi\нeнcькoi tno Boлuнcькoi o6лocmeЙ'

* У meкcпi:

з00

надpайoнi

щo гpa6иЛи нe 6yЛo 6iльшe як дo 50 чoлoвiк. B чaсi 6oльшeвицькoгo
нaскoкy нa сeлa' люди пpи6iгaли дo doмaнди]pa Гyкa' цiлyвaли в t|oги тa
пPoсили' щo 6 вiн Тм дoпoмiг вигнaти чepвoниx. Гyк вiдмoвився вiд
..Я
вiдпoвiдaю зa людeй''. 3apaз в тi сeла e тя)ккo
дoпoмoги' гoвopячи:
..Mи
пpaцювaти нaшим пpацiвникaм. Люди щo дo Гyкa гoвopятЬ:
йoгo
кopt'lили вiн o6iцяв' а кoли тi пpийшли тo скaзaв: я знaB щo вoHи
пpийдyть, aлe я вiдпoвiдaю за Людeй''. B тиx сeлax стoятЬ 6oльшeвицькi

i

вiддiли

в кiлькoстi кiлькdсoт чoлoвiк. 3aлoжили лiкapню, дe е дo
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xвopиx тa paHeHиx. 3aгoспoдapиЛисЬ Ha дo6pe. B шкoлax po6лять мiтiнги,
гoвopятЬ' щo 6yдyть iти нa с. Кидpи i oзepo. B ниx 6paк aмyнiцii, 6o
кoли iдyть Ha вapry' тo пoзичaютb oдин вiд дpyгoгo.
..УмaнЬ,'ствopeнo

B paйoнi
дpaмaтинний rypтoк пpи oкpyжнiй пoлiт[ичнiй]
peфepeнrypi. Кoмeндaнт зaпiлля тoгo paйoнy нaстo пpиiзджa€ Ha кoнi тa
в нaсi, кoЛи пepeпpoвад)lryютЬся пpo6и, впaдaЕ з кpикoм нa сaлЮ' мoв
нaвiжeний, зpивae eлeктpиннi пpoвoди, нaзивar piзними сЛoвaми пpацiвникiв
i т. п. Cвoею пoвeдiнкoю в тepeнi вiн вiдвеpтaе людeй вiд

тoгo гypткa

сe6e тa дeмopaлiзyс ix.

Гoспoдapськi чинники зa6иpaють пo сeЛax piзнi пpoдyкти' нe даючи
нa цe Жoднoгo пoквитoвaння. Пp[иклatoм], в с. Pyднi нaсeлeння 6aнилo,
як пpaцiвники гoспoдapЧoгo вiддiлy, зi6pани пPoдyкти 6pали для свoгo
oсo6истoгo в)киткy. B с. Pyднi дo oдHoгo гoспoдapa внoнi пpийшли
oз6pooнi стpiльцi, ви6или з PаMa}'lи вiкнo, влiзли дo кiмнaти, гoспoдapiв
пoзгaHяЛи в кyтoк тa пoчaли po6ити peвiзiю в фopмi pa6yнкy. B чaсi
peвiзiТ за6paли гoспoдapeвy йoгo власнy 6iлизнy, слюсapсЬкe пpилaддя'

мeд, вiск,

в

кишeнi нaпх€lли сaла

жoднoгo пoквитoвaння, вiдiйшли

з

i

т. п. Пiсля peвiзii, нe

лишивlllи

пoгpoзoю.

..УмaнЬ,'
B с. Цeпцeвичax p-Hy
гoспoдapнi Чинники дoпyскaютЬся гpa6yнкy, зa6иpaюни внoнi вiд нaсeлeння oстaнню xyдo6y. Cтaничний

..Умaнb'''
с. oсoви, p-н
llJиpитЬ дeмopaлiзaцii мiж нaсeлeнняM. П'е гopiлкy,
ставитЬся з пoгopдoю дo людeй, piзнo Тx нaзиваючи. Чималo с iнших
спpaв' якиx заPaз oписyвaти нe 6yдy' щo впливaютЬ пoгaнo нa нaстpiй
нaсeЛeння, тa вiдвepтaють йoгo вiд зaгaльнoТ спpaви.
Пoтpi6нo, щo6и вiдпoвiднi чиники зaнялl,|ся пpислiджeнням тиx спpaв

та вiдпoвiднo ix пoлaгoдити.

Bopoэrci 0ucmgnu

Poйoн

,,Гoй"

а) H i м ц i. B нaстинi pайoнy, щo Лe)китЬ нa пiвдeнь вiд зaлiзницi
Capни-Кoвeль 6eзпoщцнo гpa6лять нaсеЛeння' зa6иpaюни живий iнвентap
та сiльськoгoспoдapськi пPoдyкти.
6)Б o л ь ш e в и к и. B iнший чaстинi pайoнy (с. Bopoнки,
,Qoвгoвoля) пepe6yвaють 6oльшевики, якi po6лять тe сaмe' щo нiмцi.

i

301

Pa6yють, aлe нe в6ивaють. Прпагyють свoТ iдeТ, a нaсeлeння нe сЛyxae'

втiкaс в лiсa.

Poйoн ',Qцнoй"
а) H i м ц i. B с. Maсeвичаx зaгpa6uли 40 щт. xyдo6и
6) Б o л Ь ш e в и к и. 31.X нepвoнi tlап:rли нa сeла Бopoвe,
Каpпилiвкa тa flepть. Ha Бopoвe нaпадалo 60 нepвoниx' з тoгo пoлoвинa
6улa 6eз з6рТ. Haшиx 13 дpyзiв ix вiдiгнaли, вiдi6рвши вiд ниx пoгр6oвaнe
майнo, та в6ивши ixньoгo кoMaндиpa. Пpи тoмy здo6yтo 1 фiнкy тa нaгaн.

Ha сeлo Кapпилiвкy нaпaли внoнi нepвoнi 6aнди в 6iльшiй
oгpa6пли, спaлили

дp. Koник

-

i

кiлькoстi
s6laли пpитoмy 183 нaшиx сeлян. Miж ними загинyв i

члeн нaдpaйoнoвoгo пpoпагaндивHoгo вiддiлy. Ceлo ,[epть
oкp}Dкили' oгpa6нли (зa6paли дo 300 шт. xyдo6и). Tр злoвили oднoгo

сeЛяниHa' пoсадили нa мoгилy i пiдipвaли тi. 3.x| знoв нaпaЛи нa
с. Бopoвe, дoпaлили гoспoдapствa, якi зaлишилисЬ щe нiмщми нe спалeнi,
тa в6или дo 20 сeлян. 5 Х| нepвoнi зpo6или нaскoк нa Poкiтнo, зa6pали
нiмeцькy 6aзy та вapтoвиx з сeлa. 3 ними пiшлo 12 oз6poсниx ляxiв. Пiсля
тoгo нiмцi всix ляxiв-шyцмaнiв poзз6poiли.
PoЙoн

oУi,Ioнb,

а) H i м ц i. Ceлa, пoлoжeнi нeдaлeкo .Цy6poвицi i Cаpн, пiд нaтискoм
нiмакiв змyшeнi € здaвaти кoнтиHгeнт. 11.Хl зр6или нaскoк на с. Лю6икoвичi
(за те щo нe зд€lЛи пoстaвки), де зa6paли 9 сeлян, як зaкладникiв, тa
oд}|oгo в6или нa мiсцi.
6) Б o л Ь ш e в и к и. B селax зa Cлyнoм (Кapпилiвкa, Mаp'янiвкa,
3aлyжжя i дp[yгi]) нepвoнi майжe щoдeнHo нeвeликими гpyпаMи нaпадaютЬ
тa гpa6yють сeла.

Haдpeйoн

,,гaлon

Пoлiт[ичний] peфepeнт тoгo надpaйoHy' дня 11.X| щoйнo пoвePHyв дo
пpацi в свiй тepен. Пoвiдoмляс, щo кoмeндaнт тoгo Haдpайoнy нe дoзвoля€
йoмy викoнyвати пpипopyнeнy po6ory. Xoчe сaм всe po6пти тa дepжати в
свoix pyкаx. У всix спpaваx paдитЬся з мiсцeвим oдним дpyгoм, який е
нeнадiйним eЛelteнтoм. Ty спpaвy пpoсив 6и пpoслiдити тa вiдпoвiднo ii
пoлагoдити.

Bopoжi aucmцnu

а) H i м ц i. Cтягaють пoстaвкy. Haсeлeння здас. Xтo нe xoче здaвaти'
за6иpaють сиЛoю тa тepopeзyютЬ сeлa. Пo сeлax (Кoлoднo, Heчaтoвo i
Ласицькi i т. п.) стoятЬ мадяpи' якi дoпoмaгають нiмaкaм стягaти пoстaвки.
6) Б o Л b uJ e в и к и. |1oсуlлили свoi дiТ.3aманюють людeй, щo oтoт пpийдe фpoнт. Hасeлeння силbнo 6oiться. 15.Хl 6yли в самoмy Cтoлiнi.

з02

Hiмцi сидiли в гетi, нe вистpiливши нi paзy. Пpoiзджaють чaстo пo
Beлюнь-Пyзня{зеpськ.

-s-

B зв'язкy з Haстyпoм 6oльшeвикiв нa Cxiдньoмy фpoнтi,

цJЛяхy

взPoстaютЬ

пoмiтнo пo сeЛax нaстpoi пpo6oльшeвицькi. Hай6iльllJе тo дaстЬся вiднyти
в тepенax' якi с пiд пoстiйнoю зaгpoзoю чepвoHиx 6анд. Haсeлeння тих
тepeнiв, зaляканe 6oльшeвицьkoю 6pexливolo пpoпaгаF|дoю' стaвитЬся дo
нaс 3 poзepвoю a6o песимiстичнo. He xoчe aктивHo пPaцювати' 6o 6oТться
мiсцевиx сeксoтiв, якi пoчинaютЬ щopaз тo смiливiшe пiднoсити гoлoви.
Кoли xтoсь явHo, в зaгpo)кeHиx тepeнax' пpaцЮe' тo 6oлЬшeBики стapaЮтЬся
ix знищити. Кoли пеpexoдятЬ чepeз пooдинoкi сeлa' нaсeЛeння стаparтЬся
дoпollaгaти. Кoли пpo цe дiзнaються 6oльшeвики, тo пiсля вiдхoдy нaшиx
вiйськoвиx Чaстин, HaпaдaЮтЬ нa тi сeлa i Тx нищaть. Poзкoнспipoвaння
,.pеспy6лик,'
Ha тepeнax' дe HeМa€
пooдиHoкиx людeй, та твopення т. з.
peaльнoi мiлiтapнoi c|,|лL,|| oдHolo з гoЛoвниx пpичин, нaшиx недoлiкiв
пpaцi. HaсeлeHHя' якe HаM сиMпaтизyе i e пiд тepopoм 6oльшeвикiв, хoнe
...Qaйтe
нaМ xoЧ тpoxи з6poi a ми сaмi
дoпot{aгaти тa 6opoтись. Гoвopить:
сo6i peштy дo6yдeмo, тa виЖeнеMo гeть всiх зaйдiв з нашoi зeмлi.,,
Haсeлення де нe 6aнилo нaс (пp[иклatoм], в пiвнiчниx тepeнax), a vyлo вiд
6oльшeвикiв, щo i4и py6aсмo тa нищи1'4o всix тa вся' € вoPo)кo Ao нaс

l

Haстaвлeнe.

Пoлiщyки дo дeякoi мipи с мaтepiaлiстaми, якi зaдля свoгo oсo6истoгo
мaтepiaльнoгo дo6pа гoтoвi викoнaти нaйнe6eзпeчнiшi тa нaйпoгaнiшi вЧиl.lки.
Кoнкpeтний пpимip пoдaм з тepенiв пiвнiчниx двox нaдpайoнiв в с. Пyзня,
..Гaлo'',
Beлюнь i т. п. нaдp[айoн]
дe 6oльшeвики opгaнiзyютЬ насeЛeння
oдниx сiл пpoти дpyгих, щo6и ix гpa6ити. Maси живyть нaстpoями д}|я.
Кoли ми l{aeмo yспixи в 6opoть6i' тo вoHи нaм впoвнi симпaтизyютЬ та
пoмaгaютЬ. 3 xвилинoto, кoли ми пoтepпиMo нeвдaчy' i пo6iдoнoснo виxoдятЬ
..кoли
мaс з тoгo oсo6истy
нaшi вopoги, тoдi стae пeсимистичниM, а Haвiть

кopiсть'' вopo)кe Haм.
3apaз, кoЛи нe мoжeмo тиx тepeнiв oчистити вiд вopoгiв, та лишити
з6poйнoi c|4лt1, |.l||,| пoвиннi гpyнт здo6yвaти нe пoвepхoвHo' a пoслiдoвнo
викpистaлiзyвaти тa зopгaнiзyвaтvl cильний нapoднiй xpe6eт, який нe жив
6и настpoями xвилини дня' a твepдo 6yв пepeкoнaний в пepeмoзi нaшoi
iдei. l{oпpавдa, щo тa спpaвa вимaгae дoвшoгo нaсy дiяння, щoби ii
зpeaлiзyвaти, i Щo цe с пeвнa. Bзявши пiд yвary пoдiT, якi зaiснyвaли в
piзниx тepeнax, та пoдii якi мoжyть нaстyпити' щo6и нe 6yти заскoueним,
нaм тpe6a вiдпoвiднo пiдгoтoвитись щo6и в май6yтньoмy щe 6iльш пoсиЛeнo
вeсти 6opoть6y дo yспiшнoгo кiнця.
lJ.[o6и нe вiдoкpeмлюватись вiд нapoднix мас зaгaлЬ}|o нaсeлeння, пiд
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oглядoii

iх

ставлeння

дo пpацi в

пoдiлити нa тpи вepстви:
1. пpoвiдний aктив,

тeпepeшнiй мoмeнт, дo6pe 6улo 6

2, aKтив,

3. зaгальнe сyспiльствo.
Пpoвiдний aктив мас кepyвaти всiм життям. fliя зaкoнспipoванa. B
oч.rx ltaс м:rлo вистyпaс, щo6и в насi oкyпaцii тepeнy 6oльшeвикaми нe
пiдпaли пiд пepший нищивний yдap 3 Tx стopoни. Твopять зaкoнспipoванo
свoю сiткy, нe видiляюuисЬ нa зoвнi. ПpoxoдятЬ вишкoли нлeнськи I-гo,
|l-гo тa lll-гo стyпeня. Кoли пpийдyть 6oльшeвики, твopятЬ opгaнiзaцiйнy
сiткy нлeнiв. B пepши днi пpиxoдy 6oльшeвикiв, щo 6 нe 6yлo всип тa
пpoвoкaцiй, пoвиннi зв,язки згopи дo Дoл|^H|4 пepepвaтисЬ. Кoнтaктyватись
пpи пoмoнi мepтвиx пyнктiв, якi тpe6a зaздeлeгiдь пpигoтoвити. Стapaтись,
щo6и дo пpoвiднoгo активy зapaз втягнyти якнaйменшy кiлькiсть oсi6.
Aктив _ цe в uaсi пpиxoдy 6oльшeвикiв, вipни сиMпaтики тa кaHдидaти
oУH. 3аpaз TвopятЬ сiткy дepжaвнoгo 6yдiвництвa' тa нa звepx кеpyloтЬ
всiм життям. Cтapaються пpaцю мiж сyспiльствoм нe тiльки пolllиpити' a
тoжe i пoгли6нти. Bтягають дo сe6e тa зактивiзoвyють якнaйшиPllJи мaси
сyспiльствa. Пepеxoдять вишкoли |-гo тa ||.гo стyпeня.
3aгaльнe сyспiльствo зaктивiзyвaти тa зpевoЛloцioнiзyвати дoPoгoю
пpoпaгaнди' агiтaцii тa iншими Mo)кЛивими зaсo6ами. 3opгaнiзyвaти йoгo
сyспiльнo-твopчol4y тa кyЛЬтypнoмy життi сeлa, якими 6yдyть тloвapист]вa
..Пpoсвiти',.
Пpи них opгaнiзyвaти 6i6лioтеки, дpaмaтичHи, мy3ични тa
xopoвi гypтки. Po6ити npoпaгaндивHи висTyпи' пepeпpoвaджyвaти piзнi
свята i т. п. Тyт найкpaщe 6yдe мoжна вiднyти, Чим диuJe нaш нapiд,
пiзнaти йoгo нa6oлiли nитaння тa в паpи з тим вiдпoвiднo зopгaнiзoвaти
тa пoвeсти дo 6opoть6и за oстaтoчHe здo6yття yссд.

CлoBo Укpoi'нi!
Пoстiй 28 листoпадa 1943 poкy.
Oкpyжний пoлiт[ичний] peфepeнт

/-/

ЦДАBo' ф, 3838' on' |, cnp. 50, opк. 47-54. Koniя.
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звiт пpo PoБoтy PЕФЕPЕHтvPи 3A пвpioд
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зBiт

з

diяльнocmi Cлцэtсбu Бeзneкu
30 чoс вid 15/9 Оo |5/10 |943 p.

1. opгaнiзaцiйнi спpaви

Ciтки CБ дoсi нeмa в

нlaд]paйoнi Пинськ.

B

нlад]paйoнi Cтoлин

oxoплeнo сiткoю CБ 2 paйoни. ПPaця CБ в Cтoлинщинi дyжe нeдoмaгaс.
Tepeн зaгpoжeний кoмyнiстaми, 6paкyс людeй дo прцi, пeрдoвсiм мiсцeвиx.
B iншиx н[ад]paйoнаx CБ iснye пo всix pайoнax зa виHяткoм oкpаiн, як
пiвнiчна Частина Клeсiвськoгo i Poкитнянськoгo pайoнiв, зaxiдна чaстинa
Paфaлiвськoгo p.Hy (3астиp'я), схiднa Чaстинa Людвипoльськoгo p-нy Ta
Гopoдницький рн. У згaдaниx вищe тepeHax a6o цiлкoм нeмa opгaнiв CБ,
а6o iснyюнi opгани нe пpoявляють зaдoвiльнюючoi дiяльнoстi; тepeни цi
a6o 6eзпoсepeднЬo oпанoванi 6iльшoвикaми чи пoлЬсЬкими 6aндaми, a6o
тi 6анди мaютЬ таM впливи.
Пpaця Бeзпeки нaвiть цiлкoм y oхoплeниx тepeнax мас 6aгатo
HeдoМaгaнЬ. Пoзa 6paкoм людeй пoлiтичнo i фaxoвo вишкoЛeних, згцaнi
нeдoмaгaння Лe)кaтЬ в: 1. opгaнiзaцiйнiй сxeмi CБ, 2. iзoльoвaнoстi CБ,

i

3. слa6oмy нaв'язaнi opгaнiв CБ вiд низy дoгopи 4. пepeвaнтажeннi
пPaцeЮ низoвиx клiтин CБ.
Aд** 1. oснoв[н]oю адмiнiстp[aтивнoю] oдиницeю' в якiй дiс Безпека,
являeтЬся paЙoн. Pайoнний CБ сaм piшaе, xтo в йoгo тepeнi вopoг,
шкiдник Чи пpoтивник. Piшeння paйoннoгo CБ пpo тe' кoгo i як пoкapaти
(дo каpи смepтi вклюннo) с в пoдaвляючiй 6iльшoстi випадкiв 6eзкoнтpoльнe.

Haдpaйoнний CБ нe с в стaнi вeсти oсo6истo вaжнiшi спpави пo
paйoнax чи xoч o6знaйoмлювaтисЬ [зJ тими спPaвами пеpeд oстaтoч|,|им
* Нoneaнo, лoс 6цпu: Листoпaдe
** Tцп i doлi aхu6oспьcя l<oльKo з лom. Ad

-

,Qo'
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i кapy. 3 oглядy нa 6pак apeштiв (пpимiщeнь), спpави
i нa мiсцi; тoмy paйoнний CБ, кoли нaвiть
пpeдлo)китЬ свoмy зBepxникoвi дoкyмeнти, якi ствepджyloTЬ винy' тo цe
тiльки фopмaльнiсть, 6o тi дoкyменти' як пpaвилo' пpeдлoжyютЬся в)кe
пiсля вимipaHня кapи i тoмy нe мoжyтЬ слу>t<Jrт|'| як спoсi6 кoнтpoлi, a
piшeння},t пpo виHy

llyсятЬ piшaтися швидкo

нaдaютЬся paдшe для стaтистики.
Кpiм вищeсказaнoгo' н[ад]pайoнний мoжe пpoвipити дoцiльнiсть чи
пpавильнiсть пoстyпoBaння paйoннoгo y вiднoшeннi дo злoнинцiв тiльки нa
мiсцi, а цe с фiзиvнoю Heмo)кливiстю з oгЛядy нa чисeльнiстЬ спpавl
вiддаль i кoмyнiкaцiйнi тpyднoщi.
Heмa пoдiлy кoмпeтeнцiй paйoннoгo i н[aд]paйoннoгo CБ, тot'iy чaстo
н[ад]paйoнний зaймaеться слiдсrвaми y дpi6ниx спpавaх а нaвiть пoлaгoд)кy€
дpi6нi пpивaтнi спopи мiж цивiльниl4 нaселeHHям, a paйoнний piшae важнi
пoлiтичнi спpaви.
Aд 2. Paйoнний CБ дiлoвo не пiдлягaс paй[oннoмyJ кoм[eндaнтy]
зaпiлля i пpaктиннo l4oжe закpивaти вiд oстaннЬoгo всi спpaви. l]e сaмe
вiднoситься дo н[ад]paйoнy.
Cпiвпpaця мiж кoмeндaнтaми зaпiлля peфepентами CБ paйoнy i
н[aлlpaйoнy зylvloвЛюютЬся взаТмним дoвip'ям цих двox людeй; дiлoве Тx
взaeмoвiднoшeнHя He е' пo-пepuJe' )кoднoю сaнкцiсю.
н[aдlpaйoнiв, кoтpi вiдпoвiдaють зa
Кoмaндaнти зaпiлля paйoнiв
тepен' нe знaЮтЬ, щo po6иться y нaйвaжнiшoмy pефepaтi в Бeзпeцi.
Пpaця Бeзпeки Мa€ сyтo пoлiтинний хapaктep, a пoлiтичнi чиHHики зHaютЬ
пpo дiяльнiсть Бeзпeки щe Nleншe нiж кoмaндaнти зaпiлля. Пoлiтичнi
чинHики пoвиннi Haдaвати пoлiтичний тoн, це6тo дaвaти вкaзiвки щoдo
пpaцi CБ, згляднo кoнтpoлювaти пiд пoлiт[ичним] oглядoм дiяльнiсть CБ,
a цЬoгo пoлiтичнi opгaни нiяк нe мoжyтЬ po6ити,6yдyни iзoльoвaними вiд

i

i

сБ.

.Qoсi нe вiд6yлoся нi oднoТ вiдпpaви ни кoнфpeнцii з мeтoю уcтiЙнити
вiднoшeння пoлiтичниx чинникiв i CБ.
Пoлiтичний пpoвiд пoвинeн opyдyвати Бeзпeкoю, дoсi цe 6yлo майжe
вiдвopoтнo.
fu 3. Paйoнний CБ, iзoльoвaний пpавHoю pаllкoю вiд iншиx пpoвiдникiв
y тepeнi i здaний мaйжe цiлкoм нa власнi сиЛи' дy)кe чaстo звepтarтЬся зa
вкaзiвкaми дo свoгo звepхникa; oстаннiй a6o сaм piшaе (6o вiн тaкoж

здaний нa сe6e), a6o питаr щo вищo. Toмy, щo як скaзaнo' спpaви
знaxoдили скope piшeнHя' a шyкaння вкaзiвoк, пo iсpapxiннiй дpa6инi

_

6aгaтo чaсy
спpaви piшaються oдиницею в paйoнi, а6o (piдшe)
в н[ц]paйoнi.
.Qyжe нaстo piшeння pайoннoгo a6o н[щ]pайoннoгo CБ пoвнe сyмнiвy.
Ti люди пoвиннi 6 y цьoмy випaдкoвi спepтися нa пoлiтиннy лiнiю, a тiсТ
лiнi.j вoни нe 6ачaть.
виN4aгae

з06

Peалiзyюни, мoжна

6

скaзaти, в зaпiллi oснoвнy пoлiтиннy po6ory,

вeдe сaМoчиннo, нeпoдiльнo

i

6eзкoнтPoЛЬнo paйoнний peф[epeнт] CБ.

y важнiшиx спpaвax' aлe piдшe.
Aд 4. 3opгaнiзoвaнa poзвiднa сiткa дaе вeликi пoслyги. Poзвiднa
пpaця нaЛe)китЬ дo o6oв'язкiв paйoннoгo CБ, зa6иpaюни вiд oстaHнЬoгo
6агaтo нaсy i людeй, щo вiд'смнo впЛивa€ нa йoгo oснoвHy пpaцю H[aд]paйoнний po6ить цe

викpивaHHя

З

i

кapaння злoчинiв.

oглядy Ha вищeскaзaнё ввaжaю нeo6xiдним 6[yлo] [6]:
1. l!o6 CБ занялa влaстивe iй мiсце, цe6тo щo6 вoнa 6yлa iнстpyмeнтoм
в pyкax пoлiтичнoгo пpoвoдy' для цьoгo тpе6a:
а) щo6 кoi{aндaнти зaпiля paйoнy i нaдpaйoну 6улп мo)Кливo
нaйчaстiшe iнфopмoвaнi пpo пpaцю CБ,
6) щo6 paйoнний CБ сам нe piшaв пpo винy i кapy,

в)

з6iльшити кoнтpoлю зi стopoни пoлiт[ичних] чинникiв нaд пpацeю

г)

щo6 пoлiтичнi чиt|ники

d

сБ'

]'nаЛи

пoлiт[ичний] тoн po6oтi CБ,

змory

i o6oв'язoк

нaдaвaти

щo6 пpaвo piшaти пpo винy i каpy в зaпiллi нaлeжaлo 6ез
виняткIв

дo oднoгo cтl4cлo oкpеслеHoгo opгaнy"

.!дя тoгo, щo6 paйoнний i н[aд]paйoнний [pефePенти] CБ 6yли вiльнi
вiд сyмнiвiв щoдo пpaвиЛьнoстi ix пoстyпoвaнHя, щo6 пoлiтичнi чинники

мaЛи взгЛяд дo пpaцi CБ i щo6 з6iльшити кoнтpoЛю нaд CБ нaлeжaлo 6
ствopити paйoнний сyд' зЛo)t(ений з пpeдстaвникiв пoлiтиннoгo пpoвoдy i
CБ для poзгЛядaHня i викoнaння пpисyдiв y всix пoлiтиЧниx спpaвax.
.!дя вaжнiшиx спpaв нaЛeжaлo 6 ствepдити пoдi6ний сyд y н[ад]paйoнi.
Пpи наявнoстi тaкoгo сyдy' пpaця CБ звoдилaся 6 дo пpигoryвaHня мaтepiялiв
дЛя poзпPaви. CБ дiялo 6 6eзпoсepeдньo 6eз сyдy y вiднoшеннi дo
шпioнiв i eмiсapiв вopoжиx з6poйниx сил, цe6тo y вiднoшeннi дo нeмiсцeвиx,
кoTpиx тoтoжнoстi нe !toх(нa ствepдити' a тaкo)к y piзниx спediaльниx]
дopyчeнняx' нaкaзаниx згopи.
2. Heo6xiднo oпpaцювaти нoвy сxeмy opгaнiз[aцiТ] CБ, y кoтpiй 6yли
6 пoдiлeнi кoмпeтeнцi.i paйoннoгo i н[aдJpaйoннoгo CБ, а такo)к пo кoтpiй
люди, вiдпoвiдaльнi зa цiлiсть po6oти в тepeнi (вiд н[aд]pайoнy вгopy)
6yли зaвжди i винepпyюнo iнфopмoвaнi пpo пpaцю Бeзпeки, щo далo 6
мoжнiсть тиl4 людяM дaвaти вкaзiвки opгaнaм CБ.
3. Heo6xiднo частo скЛикaти noлiтlичнiJ кoнфpeнцii y н[aflpaйoнi i
oкpузi з yЧaстю пpедстaвникiв CБ для викpивaHHя недoтягнeнЬ y пooдиHoкиx
peфepaтax.

4. Heo6xiднo пepeвeсти виllJкoЛи |.|изoвиx пpaцiвникiв CБ (дo paйoннoгo
вклюннo) oсo6ливo нa вiдстaлиx тepeнax - Cтoлинщинa, Пин[щинa], зaгржeнi

Частини Cаpнeнщини

i

Кoстoпiльщини.

5. Heo6xiднo' мo)кливo нaстo, вiд6yвaти вiдпpaви

н[aд]paйoнy

i

з

aктивoм CБ

п[iд]paйoнy.
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6. Paйoнний i нaдpaйoнний CБ пoвиннi мaти oкpeмoгo нoлoвiкa, щo
вiдпoвiдaв 6и виклloчнo за poзвiдкy.
Бiльша пoв'язaннiсть CБ з пoлiтичним пpoвoдoм i звiльнeння opгaнiв
CБ вiд винoшeння виpoкiв:
1) з6iльшилa 6 спiввiдпoвiдaльнiсть aктивy в paйoнi i н[ад]paйoнi

зa цiлiсть пpaцi,
2) з6iльшилa 6 мoжливiсть кoнтpoлi нe тiЛbки Бeзпеки, алe

i iншиx

peсopтiв, 6o пpaцi piзниx pесopтiв зaзy6люються з сo6oю,
3) дaлa 6 мoжнiсть opгaHам CБ занятися 6iльшe викpивaнням
злoчинiв.

2. Cтaн з6poйнoT вopoжoТ сили в тepeнi

1.Hiмцi(кpyглo)
пoляки на нiм[eцькiй)

азiяти

'|

yкpaiнцiв

''

3500
1500

слyж6i
|'

360

чoл.
чoл.

85"
50"

гpyзинiв ''

'|

Paзoм

5400

|.

||

2,Бi л Ь tll o в и к и
"мсстниx oтpядoв''

(пiвнiннo-сxiдHa чaстинa

Capненщини|
..кopeннис

oтpяди'' (тepeн вiд

6iля 400

чoЛ.

зaлiзницi Capни{тoлин дo
6yвшoгo пoлЬсЬкoгo кopдoнy) 6iля
нa зaxiд вiд Cтиpy
нa схiд вiд Cлyнi (Кoст[o]п[iльщина])

Paзoм6iльшoвикiв

|400 чoл.
1500 чoл.
2000 чoл
6.5300 чoл.

.[aнi пpo чисeльний стaн 6iльшoвикiв нe тoчнi. o6числeння пopo6лeнi
пpи пepeмapшi нepвoниx вiддiлiв чepeз oпaнoвaнi нaми тepeни. У пoдaнi
цифpи He вpaхoвaнo чepв[oниx] вiддiлiв y [yмaнськoмy лiсi.
3. П o л я K и: 600 дo 800 чoЛ. 3a Cлyнeю y Koстoпiльщинi. B

Capнeнщинi нe ствepджeнo oкPeмиx пoЛЬсЬкиx 6aнд, затe пoЛяки стaнoвЛятЬ
людсЬкoгo складy 6oльшeвицькиx вiддiлiв.
.Qaниx пpo вopoжi з6poйнi cl4лI4 B Cтoлинщинi i Пинщинi нe пoдaHo.
B н[адlpайoнi Cаpни нiмeцькoi з6poйнoi cl4лv| B тepeнi 6iльшe' нiж на

дo 40%

Кoстoпiльщинi. ПoяснюстЬся

цe тим' щo в Capнeнщинi нiмцi

oxopoни[ти] зaлiзничний вyзoл Capни та 4 зaлiзничнi лiнii.

308

мaЮтЬ

3. Cилa вopoгiв тa Тx тaктикa в пo6opювaннi нaшoгo Pyxy
1. H i м ц i: пpeдстaвляють нe6eзпeкy тiльки як фiзиннa силa,

вoHи

He мaютb )кoднoгo iншoгo впЛивy в n4aсax.
Heo6xiднo вжити всix зaxoдiв, щo6 нaсeлeння в сeЛaх' пoлol(eниx
6iля oпopниx пyнктiв, пoxoв;lлo' чи вивeзЛo xлi6 i xyдo6y.
B дняx 24_з0/10 нiмцi apeштyв;lли в Capнax 40 yкpaiнцiв (apeштoваниx
вивeзeнo в нeвiдoмим нaпpямкy)'
paзoм 23-x yкpaiнцiв, з voгo poзстpiляли
Kлeсiв, Poкитнo, Paфaлiвia

_

9 чoлoвiк.
3a чaс вiд 1 дo 15/10 в н[ад]pайoнax Capн[иl

i

Кoстoпiль нiмцi

виiзджaли кPyгЛo 50 paзiв Ha сeЛa 6iля свoix oпopниx пyнктiв, ь6или пpи
тиx виIздаx 7 чoлoвiк. Koжний paз гpa6yвали xлi6, xyдo6y, свинi, гoрдoвинy,

i т. п.
Ceлa, пoлoжeнi 6iля нiм[eцькиx] oпopниx пyнктiв, здaютЬ пoстaвкy
(вiддaють пoстaвкy' кoли пpиiзджaютb нiмцi в сeлo, a6o вeзyть дo мiстa

oдeжy

сaмi).

Hiмцi нe вимaгаЮтЬ спoчaткy вeликoi кiлькoстi xлi6a oднopaзoвo, a тиM'

щo сaмi пpивoзятЬ пoстaвкy' видaютЬ пpeмii (сiль, ЦУкoP, мaзyтy i т.

п.).

oпopryнiсти.lнo нaстaвЛeнi сeлянe 6aчaть y здaвaннi пoстaвки зaпopyкy' щo
..нiмцi
не спaлятЬ селa',.
t2.] Б i л b ш o в и к и: вiд пepшoi пoЛoвини )кoвтHя нepвoнi пoчaЛи
стoсyвaти y вiднoшeннi дo yкpаiнсЬкoгo Haсeлeння 6eзoглядний тepop.
Taкe [пoстyпoвaння] мo)кнa пoяснити:
1) yнaстю в Чepвoниx 6aндax пoвalкнoгo чисЛa пoлякiв,
2) спiвпpацю з 6aндaми мiсцeвиx кoмyнiстiв, якi вeдyть poзвiдкy,
пoкaзyютЬ Чepвoним нaшиx людeй, дoмiвки i т. п.
3) 6paкoм xapнiв, oдeжi i фypоr<y в чepвoниx вiддiлаx.
.Qoсi нepвoнi змo6iлiзyвaли пoвФкнe нислo yкp[aТнськoгo] нaселeння

дo свoix 6aнд (пepeвaкнo дo

.,1'4lсниx

oтpядoв''). Mo6iлiзaцiю пPoвeли
нepвoнi чaстиннo дo6poвiльнo i пiд пpимyсoм. Як дo6poвiльцi пiшли дo
чepвoниx в oсHoвнol4y лloди, щo в минyлoмy i{aли дещo спiльнoгo з
сoвypядaми чи yстaнoвal4и тa 6oялиcя' щo paHo чи пiзнo Ix нaцioнaлiсти*
злiквiдyють. Пpимyсoвo пiшли в vepвoнi вiддiли л1oди з тeрнiв, oпaнoвaниx
чepвoниlt4и.

B нepвoнiй пapтизaнцi знaйшли пpиryлoк всi пoлiтичнo пepeслiдyвaнi
нiмцями ни yкpаiнцями як пoляки, >+<l,1Аl4| кoзaки' цигани i т. д.
Haлeжить ствepдити, щo з нauJoгo 6oкy нe 6yлo дoсi пoвaжнiшиx
спpo6 poзлoжити чepвol{иx з нyтpа (листiвки дo чepвoниx пapтизaн нe
пpинeсли )t(oдних кoнкpeтниx вислiдiв). Heo6xiднo пpигoтoвити стислo
зaкoнспipoвaниx мiсцeвиx людeй (тaк як мaютЬ чepвoнi), кoтpi 6 тo люди
*У

meкcmi: нацioнaльнoстi
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нe ЛишElли тepeнy в Paзi Haпадy Чepвoниx. B тeрнаx, загpoжeниx чepвoнирlи'
нeo6xiднo втягHyти дo 6opoть6и з 6iльшoвикaми тaкo)к нeyкpaiнцiв.
B зaгpoжeниx теpeHax (Cтoлинщинa, Пинщинa) пoвиннi стaлo пepe6yвaти

вiддiли, злoжeнi з мiсцeвиx людeй.
3a чaс вiд 1 дo 15./10 нepвoнi эpo6или в н[ад]paйoнi Cаpни i Кoстoпiль
8 напaдiв на нaшi сeлa. 8;6или пpи тoмy 62 людeй, з чoгo зopганiзoвaниx
8-x, в тoмy 1 з CБ (oднoгo paнили). Пpи нaпaдaх зa6pали пoнад 500 шт.
xyдoби, 6aгaтo xapчeвиx пpoдyктiв, oдeжi, фypaжy, 6iля 200 кiп житa
cпaлИлl,|. (Cт[aнцiя] Paфaлiвка 13/10-4з p.) Croди нe вPaxoвaнo aкцii
чepвoниx 6aнд з [yмaнськoгo лiсy.
3. П o л я к и: вистyпаютЬ як 1. нiмeцькi вислyжники, як 2, нepвoнi
пapтизaHи' 3. як нeзaлeжнa з6poйнa силa. Фaктoм €' щo цi тpи гpyпи
мaютЬ зi сo6oю спiльнy мoвy. .[oсi нe ствepд[ж]eнo пoвaжнiших вистyпiв
пoлякiв пpoти чePвoниx' чи вiдвopoтнo' a тaкo)к пoлЬсЬкиx шyцмaнiв
пpoти пoлЬськиx 6aнд чи пpoти Чepвo}|иx. 3вiдси внeсoк' щo тaк нiмцi, як
i 6iльшoвики, викopистoвyють пoлякiв як знapяддя пpoти нaс' пpичoltly
пoЛяки нiяк нe гoтoвi гинyти paзoМ з нiмцями, ни вiддaти сe6e 6eз peшти
6iльшoвикaм. Hiмцям вдaлoся викopистaти uepвoнoapмiйцiв для 6opoть6и
з чepвoHoapмiйцями; 6iльшoвикaм - викopистaти пoлякiв пpoти нiмцiв i
нaс для eвeнтyaлbHoТ пiзнiшoi oкyпaцii Пoльщi. Mи дoсi нe викopисTirли y
6iльшoмy мaсштa6i жoднoi нaц[ioнальнoi] мeншини на нащiй тepитopii
для 6opoть6и 3 вopoгaми, пepeдoвсiм 3 чepвoниltи.
Aкцiя нищeння пoлякiв нe пpиHeслa oнiкyваниx нaслiдкiв. Пoльський
aктивний eлeмeнт в oсt|oвнoмy з6epiгся i з oднoгo 6oкy викopистoвy€
нiмецькo-6iлЬllJoвицЬкy oкyпaцiю 3aхiднoi Укpaiни, щo6 пoмститися нa
yкpa'iнцяx, a з дpyгoгo 6oкy пiдгoтoвЛяeтЬся дo 6iльшoгo сaмoстiйнoгo
вистyпy в слyшний нaс.
Bважaю пoлiтиннoдoцiльним звepнyтися дo кoмпeтeнтниx чинникiв iз
внeскoм пр peвiзiю HaцJoгo вiднoшeння дo пoлякiв i дopoгoю пepeтрктaцii
з пoлЬсЬкиMи пpoвiдникaми вiдipвaти ix вiд нiмцiв 6iльшoвикiв, щo
пoз6aвилo 6'oдниx i дpyгиx пoважнoi кiлькoстi живoi сили тa мopilлЬнo
ix poзлoжилo. Cкpyrнe noлox(eння пoлякiв пiд сyнaснy пopy дar пiдстaвy

i

дyмaти пpo yспiх тaкoгo пoтягнeння.

4. Мopalrьний стaн вopoжoT сили
Hiмцi не скpивaютЬся з дyмкoю' щo iм пpийдетЬся пoкинyти Укpаiнy.
з yпA i з зaпiлля втiкaють пooдинoкi люди дo чеpвoHих, цe свiднить
пpo пoкpaщaнHя сиryaцiТ uepвoних в зв'язкi з пpи6лижeнням фpoнry.
5. Пpoтивники тa

ii

дiяльнiсть

1. Бyль6iвцi в Cтeпaнськoмy i ЛюдвипoлЬсЬкoмy Рнax пoxoвaли з6poю
i сидять 6eзчиннo. У Cтeпaнщинi вeдуть пpoпaгaндy мiж насeлeнням, щo6
oстaнH€ нe дaвaлoся змo6iлiзyвaти дo УПA. Згцaнa пpoпaгaндa мaс пoслyx.
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Heвiдoмий пoвстанський кoмeндиp

2.

Штyнди

в

кiлЬкox сeЛax кЛeсiвсЬкoгo p-нy стoсyютЬ пaсивний

спpoтив дo нaпaдiв, poзпoPяджeнь УПA.

6. Bнутpiшнi спpaви.

Heдoтягнeння в нaшиx Pядax.
B низoвиx opгaн[iзацiйниx] клiтинax (станицi, кyщi) пoмiтнa рзxля6aнiоь.

Тpaплясться' щo стaничtli i кyщeвi пoЛагoд)кyють piзнi нe свoi спpaви' a
нaвiть apeштoвyютЬ людeй вeдyть слiдствo. 3a piзнi дiлoвi пoслyги
виMaгaIoтЬ зaплaти в фpмi салa, гopiлки i т. п. Heoднoкpaтнo ствepджeHo'
щo Pядoвe членствo пo сeЛax п'с гopiлкy.

i
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Tepeн цiлкoм poзкoнспipoвaний. Heo6xiднo пepeвeсти oснoвнy Чисткy
скpiпити дисциплiнy сepeд чЛeнствa.
B зв,язкy з тим, щo пpи6yвaють i мoжливo 6yдyть пpи6yвaти л}oди з
мiст, нeo6xiднo пepeвipяти тиx людeй пepeд пpeдiЛeнням ix дo якoiсь
пpaцi. .Qoсi в цi спpaви CБ нe встpявЕlлo тoмy' щo пpи6yваючими л]oдЬlr,tи
зaймaлися iншi peсopти.
7. 3агaльнi GпPaви

i

Ceлa, зaгpoжeнi нiмцями, a6o 6iльшoвикaми чeкaютЬ нa УПA. .Qoсi
за6aгaтo o6iцялoся зi стopoни УПA для такиx зaгpoжeниx тepeнiв. Дyжe
чaстo пpи нaпaдi вopoгiв УПA нe MoгЛo пoстaвити спpoтивy, в peзyльтатi
пoкpивджeнi люди зневipялися, сyмнiвaючисЬ в iснyвaннi 6iльшoi нaшoТ
з6poйнoi сили взaгaлi. Тaкe стaвлeння спpaви мaс щe тy вiд,смнy стopoнy'
щo Mаси нaсeлeння' пoчyвllJи, щo УПA ix o6opoнить пeрд yсiмa вopoгаMиl
спoкiйнo ждe i нe виявля€ )кoднoгo стpeмлiння дo влaснoгo aктиBнoгo
вистyпy пpoти вopoгiв.
Кpaщe HaсeЛeHHю нiчoгo нe o6iщти, чoгo нe мo)кнa викoHaти' a
нaвпaки' вкaзyвaти зaв)кди i всюди, щo нaсeлeння пoвиHHo самe o6opoняти

сe6e

i

свoe мaйнo. Увaжaю дoцiльним скopoтити дo мiнiмyм нислo

пpaцiвникiв, якi не зв'язaнi 6eзпoсepeднЬo з УПA. Маю нa дyмцi цивiльнy

aдмiнiстpaцiю

i

шкiльництвo.

8. Cкiльки i якиx GпPaв зaлaгoдилa CБ.
Кoro i як пoкapaнo в звiтoвoшy нaсi
Пoкapaнo смepтк) 110 чoл.'

з

тoгo

50

yкpaТнцiв: пepexpeстiв i сиксoтiв
кoмyнiстiв
нiм[eцькиx] кoнфiдeнтiв
пoлякiв
нiмцiв

18
5

33

2
1
1

..

гoлaндщ

жидa
У пoдaнoмy числi 110 ЧoЛ. нe пoдaнo нисла злiквiдoваниx y нlад]paйoнi
Capни зa нас вiд 15/9 дo 1/10, тoму щo за мiсяць вepeсeнЬ 6yв вигoтoвлeний
звiт вiд 1/9 дo 3019 включнo.
Taкox взaгaлi He пoдaнo нислa злiквiдoвaHиx в нlaд]Pайoнax Cтoлин i
Пинськ. Иншиx спpaв кapHиx пoлaгoдxeних
141, Ha якi скЛaлися: Aис-

-

циплiнapнi каpи нлeнiв CБ i сiтки, фiзиннi кapи, вимipювaнi цивiль[нoмy]
нaсeлeнHю зa нeпoслyх нaкaзам пpeдставникiв УПA, за виpi6 гopiлки i т. п.

l0*. 3aпити i пo6aжання
B тepeнi e пepexpeсти, цe6тo люди' щo 3д $[yвшoi] Пoльщi пepeйшли

нa кaтoЛи|фкy вipy, тaк спoЛЬщилися i тi, щo в oстaннЬo]t4y нaсi з кaтoлищкoТ
вipи пepeйшли нa пpaвoслaвнy.

*

312

Toк ц meкcпi.

3 oглядy нa тe' щo спpaвa вipoспoвiдaння вiдiгpae нe тaкy Poлю для
piшити,
oкpeслeння нaцioнaльнoi пpиналeжнoстi, нeo6xiднo в oснoвнoмy

дo якoT нaцioнальнoстi пpиvисляти пepexpeстiв.
Cлoao Укpoi.нi!
Пoстiй 3/9*-43 p,
lLtlABo, ф. 3s3s, on. l, cnp,

55,

opк' l-5.
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RЕPoRтs oF vo REAR LlNЕ LЕADERS
Тhis сhapter of reports of Vo rear line lеaders inс|udes reports by thе
Vo rear line сommander, ..Yurko',, reports by the Vo politiсal sесtion heаd,
..Asko|do,
..Tretiy''.
aпd a report by thе Vo Seсurity Serviсe seсtion head,
uZahrava,'
The сhapter oрns with a monthly report by
Vo rear |ine
.,Yurko',,

dated September 18, 1943, about the сondition and
асtivity of the Vo rear line in August 1943 (doсument no. 144). Тhe next
report, dаted Deсember 25, 1943 (doсument no. 145), desсribes the сondi,.Zahrava''
tion and aсtivity of the
Vo rear |ine in November-Deсember .|943.
Тhe fol|owing set of doсuments сoпsists of reports by Vo po|itiсal
seсtion head ..Askold''. They iпс|ude a report dated Oсtober 14, 1943
(doсumеnt no. 146) about the seсtion's work in Oсtober 1943; a report
datеd oсtober 2l,1943 (doсument no. 147) about the сondition and rear |ine
work of the peгsonne|, soсia|-propaganda, administrative, sсhoo|, training
сommander,

and youth divisions; a report dated November 28, 1943 (doсument no. 148)
and ап annеx to it about the seсtion's work between November 1 and 15,
1943. The report provides information аbout the aсtivities of severa| divisions.
Тhe |ast doсument in this сhapter is no. 149, dated September 3, 1943
(tьis is the date on the originаI; most |ike|y it should be oсtober 30). |t is

a

report by the

V0

..Тretiy'',

about the
Seсurity Serviсe seсtion head,
seсtion's work for the period SeptemЬer 15 to oсtober 15, 1943. Тhe first

Part of the doсument dea|s With the organization of Seсurity Serviсe work
in the аrea, estаblishment of the serviсe's struсtUre, organization of an
intelligenсe network, etс. Тhe seсond part informs about the state of the
Soviet, German and Po|ish forсеs in the area, their numbers and their
асtivity.
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Haзви вiЙсЬкoвиx HaдpаЙoнlв

ЦeнтpИ oблaстёй
|-{eнтpи paйoнiв

|ншi Haсeлeнi пyH|сИ

AдмiнiCтpaтивниЙ пoдiл пoдaнo
нa кiнeць 1939 p

дoкyмЕHти кoмAHдyBAHHя гPyпи

гl

Ns 150- 166
HAкA3и

кoмAHдиPA гPyпи
9 лunня |943 p.

-

22 ciчня |944

p.

Ng 150
}|AкA3

Iф

пPo HoPl{yвAнHя xAPчyBA}|ня
oсoБoBoгo склAдy гPyпи

37

9 лunня |943 p.

Кoмaндиp гpyпи УПA

l.|AкAз

lф37

,!o зoaoнia i coneнь УПА
3апpoвaдити пo вiддiлax тaки нoPt'4и xаpчyвaнHя нa oдHoгo стpiльця

(нa oдин дeнь):
1. Xлi6

-

2. M'ясo

-

80 дк[г]*
40 дкk] (пpи вiдкиданнi кiстoк мoжe 6yти 30 дк[г])

3. Tлyш чtцcтиil (смaлeць a6o маслo)
4. Tлyш сиpiвeць (сaлo) - 10 дк[d

-

6 дк[г], a6o

5.Kpyпи-6дк[г]
6. {и6yля

Kaпyстa (пoтpi6нy
8.Mopквa (")
9. Пeтpyшка ( ')
7.

кiлькiсть)

10. lнши яpини та oвoнi

Hopми нa oднoгo стpiльця нa oдиH дeнь (пiд нaс пoxoдy):
1.
25 дк[d

2.

Cyxapi
Кoв6aсa-

15 дк[г]

*|Охe=|0a
319

3. Цyкop 4, Гaлeти (пpaники, пeнивo)

-

10 дкk]
28 дк[d

Пoстiй, 9 липня 1943 p.
Кoмaндиp гpyпи УПA

/-/

3 opигiнaлoм згiднo /Bepнигopa/
ДАPo, ф. P-30, on' 2, cnp. 34, opк. l55,

EнеЙ

Кoniя.

Ne 151
нAкA3
кoмЕ}|дAtiтAм HAдPAЙoнiв i pдЙoнiв
пPo дo]lol{oгy для yчx

|2 сepnня |943 p,

УкpaТнськa Пoвстaннa Apмiя

HAкAз
,Qo кoмoнdoнmia нoОpoйoнi| i poйoнia
3ayвaх<yю, щo в теpeнi невiдпoвiдньo тpaкryстЬся пpaцiвникiв Чepвoнoгo
Хpeстa i нe дaeться йoгo пpaцiвникaм пoмoчi тaм' дe тpe6a, тoмy нaкaзyю:
пiдвoди ни
1. .(авaти пoмiv пpaцiвникaм Чepвoнoгo Хpeстa
oxopoнy i в кoжнoмy випадкy йти iм нa зyстpiн.
2. B poзплaнyвaннi пpaцi в тepeнi 6paти пiд yвary тi зaвдaння, якi
видвигнe Чepвoний Xpeст.
3. Пpo викoHaHня зaвдaнЬ нeгaйнo пoвiдoмляти свoix звepxникiв.

-

Пoстiй, 12,8,43 p.
Кoмaндиp гpyпи УПA

/ЕнeЙ/

flдя Maтpoсa*
ll/lABo' ф, 3837' on.

*
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HoОлuс

1, cnp. 2,

у пumулi.

opк, |. opuziнoл,

|

}ф t52
нAкA3.пoBlдoмлвння кoмЕндAнтAill HAдPAЙoнiв
пPo пPи3HAчEHHя кoмЕHдAнтA Bo
тA пoдAлЬшv дiяльнiсть кoмдндиPA гPyпи

|ф
yпA

|5 cepnня |943 p'

Гpyпа Енeя

HAкAз

ч.

1

,Qo кoмoн1oнmia нodpoйoнi|

1. Пoдaю дo вiдoмa, щo кoмaндантoм в[oеннoi] oкpyги назнaчений
дpyг Птaшкa. Biн кepye 6eзпoсepeдньo всiми тepeнoвими спpaвaми i зa
пpaцю вiдпoвiдae пepeд кoмандиpoпt гpyпи УПA.
2. 3 oглядy нa спeцифiннi нaшi yмoвини в 6aгaтьox випадкax вид:lватиlily

накa3и

i

6eзпoсepeднЬo дo пooдинoкиx opгaнiзaцiйниx oди}lицЬ.

3. Бyдyть випадки' щo пo спeцiaльним зaвдaнням вl4силaтИму в тepeн

yпoвнoва)кeниx t',|нoю людeй.

Пoстiй, 15.8.43

Кoмaндиp гpyпи УПA

Maтpoс*

/ЕнeЙ/

ДАBo' ф. 3837, on. |, cnp. 2, opк. 2.

IФ

2

opuziнoл.

Ne 153
HAкA3 кoмEндAHтA].{ HAдPAйoHIв l pдЙoнiв
3 пPивoдy yсyHЕн}|я HЕ3дoPoвиx пPoявiB
|5 cepnня

1943 p,

yпA
Гpyпa Енeя

HAкAз

ч,2

,Qo кoмoнdoнmi| нodpoйoнia

i poйoнi|

3вepтаю yваry всiм кoмaндaнтaм зaпiлля, щo в тepeнi iснyють нeздoрвi
пpoяви' якi тpe6a yсyнyти.
1. Пooдинoкi люди' щo пoстaвлeнi нa вiдпoвiднi стaнoвищa - втpyЧaютЬся
y нe свoi спpaви i ix пoлaгoд)кyютЬ' vим po6лять тiльки зaмiшaння.

* HoОnuc
у

mumgлi.
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2, Bиcvlлaють

i

мo6iлiзyють людeй

пиЛЬHyвaти цiлкoм iншиx спpaв"

дo УПA тi, якиx

зaвданняr4

3. Bисилaеться дo УПA (дo лiса) людeй 6eз з6poi. € випадки, щo
тими ЛloдЬ},tи 6yвaють якpаз тi, якиx стPaх вiдiгнaв вiд пpaцi в oкyпaнтa.
Cвoeю втeчeю вoHи щe нe зo6oв,язyютЬ кoмaнди УПA, щo6 щ Tx пpийнялa
тa щe й oз6poiла.
4. Тoмy з,ясoвyю цi спpави i нaкaзyю пoлaгoд)кyвaти кo)t(нoмy свolo
пPaцю, а дpyгot,4y нe мiшaти.
5. Mo6iлiзyвaння людeй дo УПA пepeвoдитЬ opг[aнiзaцiйнo]мo6iлiзaцiйний, a нe CБ чи гoспoдapний, a6o i iнший opг[aнiзaцiйний]
чЛeH.

6.

Дo УПA (лiс) вiдсилaeться тiльки oз6poсниx людeй - i тo нa
yпA, i цe пoлaгoд)|(ye opг[анiзaцiйнo}мo6iлiзацiйний.

жадaнHя кoмaнди

Пoстiй, 15.8.1943 p.
Кoмaндиp гpyпи УПA

Мaтpoс*
ЦtАBo' ф.

Np

3

/ЕнeЙ/

3837, oл. |, спp. 2, opк' 3. opuziнoл.

Ng 154
нAкAз кoмЕHдAHтAм HAдPAЙoнiв ! pдЙoнiв
y oPгAHi3AцiЙниx спPABAX
|5 сepnня |943 p,

yпA
Гpyпa Eнeя

HAкAз

ч.3

,Qo кoмoнОoнmia нodpoйoнia

i poЙoнiB

1, Дo 25 сepпHя ц. p. виllJлю дo тepeHoвиx сoтeHЬ дo нaдpaйoнiв пo
кiлькox вiйськoвиx iнстpyктopiв, щo poзпoЧHyтЬ свoю po6ory нa мiсщх

пpизHaчeння.

2. Tepeнoвi сoтнi, якими кepyютЬ кoMандaHти теpeнoвиx сoтенЬ,
пiдлягають кoмaндi УПA.
3. CБ мyситЬ дoлoжити всix стapaнь, щo6 свoТми дoклaдними
iнфpмaцiями yмo)Kливити yспix y' згадaниx зaвдaнняx.
4. Bсi нaкaзи дo надpaйoнoвiв, щo видaвaтиMyтЬ пooдинoкi peфpeнти,
MyсятЬ 6yти зaтвepджeнi кoмaндиpoм гpyпи УПA.
5. Biд всix oсi6, щo пpaцюютЬ в УПA (лiсi) чи в зaпiллю, вимагaю
* Hodnuc nurnцлi,
ц

322

тoчнoгo викoнaнHя свoТx o6oв,язкiв. Tиx, щo He пoсryпaють згiднo нaших
пoтpe6 вoeнHoгo Чaсy, пoтягHyти дo вiдпoвiдaльнoсти.
6. Пpo всi нeдoмaгaння згoЛoшyвaти свoТм звepxникaм' a кoли цi не

зpo6лять
вищим

ix

з

цboгo вiдпoвiдниx виснoвкiв, щoйнo тoдi тpe6a згoлoсити

звepxникaм.

Cлo6o Укpoi.нi!

Пoстiй, 15.8.43

p.

-

Гepoял Cлo6o!
KoMандиp гpyпи УПA

/Енeй/

Maтpoс*
ЦДАBo, ф, 3837, on, |, cnp. 2, opк. 4. opuziнoл'

Ne 155
HAкA3 кoмЕндAнтA1.{ нAдPдЙoнiв i pдЙoнiв
y спPABAX oPгAHi3AцiI к!ннoти тA пEPEдAч| мAЙHA

llb

4

|5 cepnня |943 p.

УпA
Гpyпa Енeя

HAкAз

ч.4

,Qo кoмoнОoнmiB нoОpайoнi6 i poйoнi6

1. Ha дняx висиЛa€тЬся

в тepeн yпoвнoв:Dкeниx

1'4нolo

людeй в цiлi

opгaнiзyвaння кiннoти УПA.
2. Bсi сiдлa i вepхoвi кoнi (6eз виТмкy) зopгaнiзoвaнi ни такi, щo щe
знaxoдятЬся y пooдиHoкиx сeЛяH' 6yдyть в свoйoмy нaсi вклюнeнi дo
зaгoнy кiннoти УПA.
3. |-{iм opгaнiзaтopaм нaлeЖитЬ в кo}tfioмy випадкy дoпoмoпи викoнaTи
списoк сiдeл, вepхoвиx кoнeй i в oзнaчeнoмy Hи}'tи днi всe цe iiм пepeдaти

зa пoквiryвaнням.
4. Haкладaю кoнтиHгeнт кoцiв (oдiял) Ha пooдиHoкi надpaйoни:

.(y6eнщинa
Кopeць

Paзoм
* HoОnuс
у

x - 50
з0
''
30
'| з0
'| 15

140 шт. I paтa

|'
,'
''
50 ''

Кpeм,янeннинa 100
3дoл6yнiвщинa 100
Piвнe
120
510

'' ',

155

ll

paтa

"
"
"
''

"

-

90

l0
70

90
35

355

mumцлi.

323

Пepшa paтa здaнi кoцiв нaзнaнeнa нa 28.8.43. B тiй цiлi вийшлю свoix
вiдпopyнникiв дo пooдинoкиx нaдpaйoнiв. flpyгa paтa здaнi 10.9'43.
3aзнaнyю, щo зaпoтpedyвaння кoцiв 6yдe щe 6iльшe, тoмy тpe6a Bам
мaти
нa yвaзi, щo6 кoнтигeнт кoцiв пo свoйoмy вiдпoвiдньo poзлox<ити
цe
в)кe тeпeP.

5. Пepeдaти висЛaним мнoю вiдпopyчниKaм тaкi вiйськoвi peнi:
а) шинeлi, плaщi-пaлaтки' нaплeчHики' сyn4ки дo нa6oТв, лaдiвницi,
пaски'
6) дarreкoвиди, мaпиl lr,lаJlHики' пoльoвi сyмки' кoмпaси, apт[илepiйськi]
пpилaди (стepeoтpy6и, 6уcoл|, пaнopaми),
в) тeлeфoнiннi aпapaти, тeлeфloнiннi] дpoти, вiйськoвi paдiя,

aвтol4aшини' мoтoциклi й чaстини дo Hиx.
6. B зaпiллi мo)lqтЬ мaти:
2, пoл[ьoвиx] сyмoк - 1,
a) пpи тePeнoвиx сoтняx далeкoвидiв
2.
кoмпасiв
4, [пoльoвиx сyмoк]
6) зв'язoк (лiнiя) [дaлeкoвидiв]
,
нeма.
4.
lншиx
виняткiв
[кoмпасiв]
7. 3а нeвикoнaння пoвищиx нaкaзiв вiдпoвiдають пooдинoкi Peфpeнти
в зaпiллю, а сaмe: зa сiдлa, кoнi i вiйськoвi пpeдмeти opг[aнiзaцiйнoi
гoспoдapний зaпiлля.
мo6iлiзацiйниЙ, a зa кoци

-

-

-

-

-

-

Cлoao Укpoi'нi!
Пoстiй, 15.8.43

p.

-

Гepoяt't Cлoao!

Кoмaндиp гpyпи УПA

/ЕнeЙ/

Maтpoс*

oдepжaнo 21.8.43 p.*
llt/ABo' ф. 3837, on, |, сnp' 2' opк, 5,

opuziнoл,

Ns 156
нAкAз кoмЕHдAHтAм зAпiлля y сf|PAвAx пPи3нAчEHЬ
тA д!ялЬHoст!
25 cepnня |943
|ф8

p.

yпA

Гpyпa Енeя

lo

HAкA3'ч.8
кoпoнdoнmiB зoniлля Boсннo| oКpцеu

1. iнфopмyю кoмандантiв зaпiлля щo дpyга [ЧopнJoгo звiльнeнo вiд
o6oв'язкiв гoспoдapчoгo гpyпи УПA, а нa йoгo мiсцe пpизнaчyю дpyга
* HoОnuc g

324

muпцлi.

нц цiлoю гoспoдapкolo вoсннoi oкpyги. Bсi
Haкaзи гoспoдapнi зaтвepд)кy€ кoмaндиp гpyпи УПA пo пpeдстaвлeнi йoмy
ix дpyгoм Cepeдoю.
2. flpугa Тимкa звiльняю зi стaнoвищa пoлiтвиxoвникa гpyпи УПA, a
нa йoгo мiсце пpизнaнyю дpyгa Heстopa. Biн кepyе пoлiтвиxoвнoю р6oтoю
пo вiддiлax УПA гpyпи Енeя.
3. Питaння шoсейниx дopiг, зaлiзниць (кpiм зaлiзниць i дopiг 3дoл6yнiв,
Piвнe{стpiг) пpoдoвжyвaти hж дo вiдкликaння.
Poзкpyнyвaти peЙки, висaд)кyвaти, a6o пaлити Moсти' пepекoпyвaти
дopoги' po6итп вoвнi ями, 6eзнaстaннo шкoдити вopo)кoмy pyxoвi в тepeнi.
Cepeдy. Biн мaс кoнтpoлlo

4. 3 oглядy нa важнi спPaви' щo зв'язaнi з май6рнiми завдaнHями
yпA t...] iнстpyктopiв зi шкoли пiдстapшин нe висилaю в тepeH зapaз. Тix
щo пiдyть, [...] ix нa мiсцe пPизHaчeHня дo 29.V|]l.43 poкy' a дe щe
пiзнiшe.

Cлo6o Укpoiнi

-

Гepoям Cлoao!

Пoстiй, дня 25.V|lI.43 poкy

oдepжaнo

-

14

УПA гpyпa

/ЕнeЙ/

1.|Х.43 p.

lJдАBo' ф, 3837, on. |, сnp, 2, opк. 6,

Nc

Кoмaндиp гpyпи УПA

opuaiнoл'

l{g 157
HAкA3 кOмAндиPAM тA кollЕ}|дAнтAl'{
y спPABAX кoPистyвAHня кlнЬt,tи
29 6epecня |943 p'
"Енeя,'

HAкAз
i

ч.14

,Qo кoмoн1upiв уtIA

кot,цoнОoнmi6 зoniлля aoсннoj. olщцeu

3aввaжyю, щo в вiддiлax УПA, як тaкoж в запiллi Bo, майжe всi, щo
пoслyгoвyЮтЬся вepxoвими кiньl'lи, нe oзнайoмлeнi з зaсaдaми iзди нa
кoнi (нa сiдлi) i тol"ty др(e нaстo вiдпapюють i кaлiчaть кoнeй.

3

oглядy нa тe Haкaзyю:
1. 3дaти нeгaйнo всi сiдлa

i веpxoвi кoнi дo poзпopядиMoсти пoЛк.
eвeнryалЬнo
ни1'4
нaзнaчeнoгo
кoзaкa.
,Qaнькa,
2. Haкaз o6oв'язye всix, щo пoвнятЬ cлуж6у в цiй Bo УПA i запiлляx
(зв,язoк, хандapмepiя i iншi).
3. iЪдити вePxoвиlr,lи кiньми (на сiдлi) змo)кyтЬ тiльки тi, щo мaтимyrЬ
дoзвiл вiд пoлкoвникa .Qaнькa, який ix пpoiспитyе.
13

2e

з25

4. Пooдинoкi вiйськoвi oдиницi УПA i запiллi B0 мoжyrь мaти тiльки
тoЧнy oзначeнy кiлькiсть вepxoвиx кoней i та6opoвиx, а нe як цe 6yвar

дoвiльнo. Ближчe пpo цe дoдaткoвим нaкaзoм пoвiдoмляю

кo)|(Hoгo

кoмандиpа i кoмaндaнтa вiдпoвiднoТ oдиницi.
5. Пiсля здaui сiдeл кoжна вiйськoвa oдиниця УПA чи зaпiлля, щo
пoтpe6yс вepxoвиx кoней з сiдлaми мaс пoсryпити тaк:
a) Пopoзyмiтись з opг[анiзaцiйнolмo6iлiзaцiйним в спpaвi вepxoвиx
кoнeй, який пoвинeн

свoiм звepxHикаM'

ix дoстapнити. 3апoтpe6oвaння

згoЛoсити

6) Ciдла lt,!ox(нa i тpe6а вiднoвляти в влaснiй iнiцiaтиви, aлe з ниX
кopистaти' тo зHaчитЬ нa ниx iздити, Ha кoняx мoЖнa тiльки зa
дoзвoлoм пoлк. .!.aнька.
6. Мo6iлiзyвaти кoнeй вiд селян нa вЛaсHy pyкy зa6opoняю, 6o це

po6ити мaютЬ пpaвo тiльки opг[анiзaцiйнolмo6iлiзацiйнi, з дopyЧeHняl,л
штa6y гpyпи УПA.
7. Тaкoж зa6opoняю нa вЛасHy pyкy o6мiнювaти кoнeй.
8. Хтo нe викoнaс цboгo |{акaзy, пiдлягaс peвoлюцiйнoмy сyдoвi

yпA.

9. Кoнтpoлю Haд викoHaHняM нaкaзy дopyчaю opгaнaм CБ'
10. Haкaз вxoдитЬ в )киття 3 днeм йoгo пpoгoлoшeнHя.
Пoстiй, 29.lХ.43

p.

Cлoao Укpoiнi!

Cлoao!

Гepoяl,t

Koмaндиp гpyпи УПA

/_/

3a згiднiсть /КopнiЙ/
ЦtАBo' ф.

3837' on.

ЕнeЙ

|' cnp. 2, opк, 26' Konп,

Ne 158
HAкAз кoмAHдиPAlvl тA кOмEHдAHтAM
y спPABAX пPикPIплEHHя кoHЕЙ

ile

30 Bepecня |943 p'

15

yпA
Гpyпa Eнeя

HAKAз

,Qo кoмoн1upia

i

ч.15

кot'toнdoнmia

B0

H A к A 3 У Ю:
1. Пpикpiпити дo кoжнoТ сoтнi УПA:
a) вepxoвиx кoнeй з

сiдлaми

6) тa6opoвиx кoнeй (з вoзaми) (в paзi noтpe6и)

326

- 2 uт.
- 4 шт.

2, Koлu чoтa мa€ самoстiйнo:

-1шт.
-2шт.

а) вepxoвих кoнeй

б) тa6opoвих кoнeй (з вoзaми)

3. Зв'язoк УПA:
a) вepxoвиx кoнeй (з сiдлами)
4. Зв'язoк зaпiлля (Cлaвкol):
a) вepxoвих кoнeй (з сiдлaми)
6) тa6opoвиx кoнeй (в paзi пoтpe6и)
5. Cтaниця жaндаpмepii.
a) вepxoвиx кoнeй (з сiдлaми)
6) тa6opoвиx кoнeй (з вoзaми) (в paзi

-2uт,
-4шт.
-8шт.
-1шт.

пoтpe6и) -

2

шт.

6. Пiсля викoнaння нaкaзy ч. 14 мoжна кopистати з накaзy пoвищoгo
(н.

15).

Пoстiй, 30/9.a3 p.
CлoBo Укpoi,нi!

Кoмандиp гpyпи УПA

/ЕнeЙ/

П. C. flaти пpoчитaти opг[aнiзaцiйнo}мo6iлliзaцiйним]
ДАPo, ф' P-30, on. 2, сnp. 35, opк. 79.

opueiнoл*'

Ns

159

HAкAз

|6

oPгAHi3AцiЙнo-мoьiлiзlцiЙним PEФEPЕHтA}l
y спPABi зБиPAнHя 3БPoT

^/9

HAКAз

30 Bepecня |943 p.
ч. 16

Дo ope[анiзoцiйнoIмo1iлiзoцiйнuх B0
Haкaзyю opг[aнiзaцiйнo}мo6iлiзaцiйним B0 дo дHя 10 жoвтня
стягнyти з тepеHy тaкy з6poю:

.|943

p.

- 20 шт.
2. Пiстoлiв (тoкapiв, нaгaнiв)
- 80 шт.
3. Гpaнaт
- 80 шт.
4. Кoнтpoлю 3a викoHaнHяl.l накaзy дopщaю CБ.
.|.

Фiнoк (aвтoмaтiв) a6o MП

'* Йleпьcя

npo kepiaнuкo эB'язкg BО Пenpo 3aopoхo.

Нo Оoкулeнmi с Bidduпoк кpцeлoi neчoпKu: Укpaiнськa

Пoвстанчa Apмiя. Гpyпa

Енeя

з2т

5. 3a нeвикoнання пoвищoгo

нaкaзy

винн|

вiдпoвiдaтимyтЬ пepeд

peвoлюцiйним сyдoм УПA.

Пoстiй, 30/9.43 p,

Cлo6o Укpoi'нi!
Кoмaндиp гpyпи УПA

tАPo' ф, P-30,

/Енeй/

on, 2, cnp. 32, opк. 155' opuaiнoл*.

Ng 160
t|AкA3.пoBiдoмлвння вoТHAilr yпA
tlPo пЕPЕxlд дo Hиx BЕликoгo
Biддiлy AзEPБAЙджAнцlB
IФ 20

5 жoamня |943 p,

yпA
Гpyпa Енeя

.Qeнь

HAKAз

ч.20
,!o кoлoнdupiТ i кoзoкia УПA

3 )кoвтня 1943 p. стae iстopинним

днeN4.

B

цьoмy днi бiльший

вiддiл aзep6айджанцiв згoлoсився дo6poвiльнo дo УПA, пoкидaючи cлуж6у
в нiмaкiв. Кoмaндa гpyпи УПA paдo пpиймаe aзep6айджaнцiв y свoi pяди
i визнaе ixню piшyнy нaстaвy сyпpoти o6мaнств нiмaкiв, де вoни oдвepтo
пepeд цiлим свiтoм скaзaли - дoситЬ нaPyги i знyщaнь, xoчeМo )l(ити
вiльним, сaмoстiйним )киттям.

Cвoix 6paтiв пo iдеТ 6aчили вoни yкpaТнський нapiд, який 6opeться в
pядax УПA, тoмy aзep6aйджaнцi piшили встyпити в УПA, щo6 тyт спiльнo
з yкpaiнцями iншими пoнeвoлeними нapoдами 6opoтися пpoти дикoi
l-liмeччини i гoлoднoi 6iльшoвицькoi Moскви.

i

Як oдин тaк

o6мaнyти

i

i

дpyгий iмпepiялiсти мpiють тiльки oднe, щo6 нас

зaпpoдaти, як po6oнy с|1лу Аля сe6e, зpo6ити Haс pa6aми

i

тpaкryвaти 3а щoсЬ гipшe вiд сe6e.
Гiднiсь ЛюдсЬкa i 6ажaння пoHевoлeниx нapoдiв жити вiльним )киTтям
He дoзвoляс Ha тaкe пoнeвoлeння, тoмy всi ми' як oдин' iдeмo дo УПA,
стa€мo в oднi Лави дo 6opoть6и пpoти iмпepiялiстiв, пo6ipникiв свiтa.
Bжe вiд 6iльшoгo Чaсy в наших pядax xopo6po 6opються гpyзиHи' yз6eки,
чеpкeси, oсeтини' вipмeнцi, a пepeд кiлькoмa дHяl,lи ми e свiдкaми гepoйськoi

пoстaви aзep6aйджaн'

дe вoни в)кe Ha

пoчaткy lt4yлсЬo

Bу1яв|4лv1

сe6e

i

зв,язaлися кpoв'lo 3 нaMи' вистyпaючи спiльнo пpoти нашиx спiльниx вopoгiв.
*
Eнея
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Нo 1oкцпeнmi с 0id6unoк кpцaлoi

neчomKu: УкpаTнська Пoвстанчa Apмiя. Гpyпа

(eй гepoйський чин aзep6aйджaнцiв стaнe взipцeм Для нac i iншиx
нapoдiв, щo 6opються 3a свoю iдeю, зa ствopeння влaснol сaмoстiйнol
дep)кави.
Cл

o

Bo o зe p6o й Оэrco н цяt,t !
Cлo6o Yкpoi'нi!

Пoстiй, 5.10.43
Кoмaндиp
ДАPo, ф, P-30, on. 2, сnp, 32, opк, |54.

/-

Koniя.

lЕнeЙ

Ns 16t
HAкA3

y спPAвAX пPи3HAчEнЬ

тA oБoB'язкiB пPи3HAчEниX
Np 22

26 эroamня |943 p.

yпA
Пoстiй, 26/10-43 p.

Гpyпa Eнeя

HAкA3

ч.22

1. iнспeктopoм з6рйниx сил УПA - гpyпи Eнeя - нaзHаЧаю кoм[aндиpa]
Юpкa. Biн мar кoнтpoлю нaд вiйськoм i нaд самoo6opoнoю Bo. Йoмy
пiдлягaють opг[aнiзацiйнo-]мo6iл[iзaцiйнi] в дiлянцi сaмoo6opoни.

2. Кoнтpoлю над зenlЛяHкaми i кpиiвкaми y Bo - дopyЧaю дpyгoвi
i вiйськo i нaсeлeння мaли

Кaмeнeвi. Йoгo зaвдaнням пoд6aти, щ06
свo€чaснo для се6e зeN|ляHки i кpиiвки.

Haкaз o6oв'язy€ з днeм йoгo oгoлoшeння.

CлoBo Укpoi.нi!

Шeф штa6y

/-/

Кoмандиp

/ЕнeЙ/

Чepник

tАPo' ф. P-30,

* Ho

on' 2, cnp. 32, opк. |53. opuеiнoл*.

doкцлeнmi

с

Bid6umoк кpцeлoi neчonкu: Укpаiнська Пoвстанчa Apмiя. Гpyпa

Eнeя
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Ne 162
нAкAз кEPIBникAм yпA, 3Aпiлля i yчx

y спPAвAx гiгieни тд opгднiздцiйниx
IФ 24

30 ltсo6mня |943 p,

yпA

Пoстiй, 30/10-43 p.
Гpyпa Енeя

HAKAз

ч,24

Koмoн1upoм i кoзoкot,l УПА,
кot'loнdoнmoм BО, Чepaoнoмц Xpecmo1i
3aввaжyю, щo гiгiснa пo вiддiлaх

i кoзaки

yпA i в

запiллi

-

знaxoдитbся

в

нe д6aють пpo oсo6истy нистoтy. B
нaслiдoк цЬoгo шиpитЬся кopoста i iншi зapaзливi xвopo6и' пpoти яких
тpe6a з мiсщ yжити всix сepeдникiв, щo6 He дoпyстити дo пoдaлbшoгo
пoшиpeння.
жaхЛивoМy стaнi. Кoмaндиpи

H

AкA3У

Ю:

1. Koжнoгo дHя paнкy Mитися дo пoлoвини.
2, Paз нa ти)кдeнЬ змiняти 6pyднy нa чистy 6iлизнy.
3. Кcмaндиpi i iнтeнданти пooдиHoкиx вiддiлiв пoд6aють, щo6 кoзaки
нe xoдили в пoдepтiй, пoшapпaнiй oдeжi.
4. Pаз на мiсяць t'4yситЬ 6ути oснoвний пepeгляд кoзaкiв. Пpo цe
пoд6aс Чepвoний Xpeст в пopoзyмiннi 3 кoмaндиpaми вiддiлiв УПA.
S.Xвopиx нa кopoстy вiдoкpeмлювaти вiд здopoвиx i пpизнavити Тм
спeцiяльнe пpимiщeння для вилiкyвaння. Чepвoний Xpeст пoд6aе пpo
дoстaтoчнy кiлькiсть мастi дo лiчeння вiд кopoсти.
6. Cтpoгo зa6opoняю кoмaHдиpaм вiддiлiв вiдсилaти xвopиx нa кopoсry
людeй 6eзпoсеpeдньo дo вiйськoвиx шnитaЛiв (лiкapeнь), a кepiвникaм
шпитaлiв зa6opoняю такиx )ке пpиймaти.
7. .[o вiйськoвих шпитaлiв зa6opoняю пpиймaти цивiльниx людeй,
нaтoмiсть Чepвoний Xpeст пoд6ae, щo6и цивiльнe нaсeЛeння lvt;lлo тaкoЖ
лiкapськy oпiкy, a в paзi пoтpe6и i шпитaлi.
8. Кoмaндиpам вiддiлiв зa6opoняю вiдсилaти кoзaкiв нa лiкapськi
oгляДv1|||1 6eзпoсepеднЬo дo нaшиx шпитaлiв. Xвopиx кoзaкiв зi6paти в
oднoмy' yмoвлeHHol'4y мiсцi, пpo цe пoвiдoмити лiкapню. He poз.
кoнспipoвyвaти Haшиx пyнктiв.

i

9.

Чepвoний Хpeст пoд6aс, щo6 paнeнi мaли вiдпoвiднe тeплe

пpимiщeння, мaтepiяльнe зa6eзпeчeння

i дo6pe

пpoxаpчyвaння.

Biдпyстки
.|.

Зa6opoняю кoМaндиpaм вiддiлiв i лiкapям УПA видaвaти якi-нe6yдь
вiдпyстки дo дoмy. Biдпyстки 6eз мoйoгo пiдписy нeвaжнi.

зз0

2. Bсiх кoзакiв, щo вeштаютЬся пo тepeнi 6eз спeцiяльнoгo писЬMoвoгo
дopyЧeнHя' нaкa:ryю пoлeвiй >r<aндapмepiТ yпA i сБ - aPешryвaти i пoвiдoмити
Тxнix кoмaндиpiв, нaтoмiсть зa6opoняю po6ити Мe)к ними сyд 6eз iхнix
звepxникiв.

oдяг

.|.

i

взyття

B зв'язкy з HaдХoдяl{oю зиl,loю вiднyвасться 6paк тeплoгo oдягy i
взyття сepeд кoзaкiв пo вiддiлax УПA" Бaгaтo з тиx пoтpe6yюниx мaс
тaкий oдяг i взyття дoМa' чaстo зaкoпaнe в зeмлi.
2" Koжний кoзaк| щo мae мoжнiстЬ oдep}(aТи пoтpi6нi peнi з дoмy,

пoвинeн цe згoлoсити свoсl,ly кoмaндиpoвi. Пiсля згoлoшeHня пeвнoi гpyпи
кoзaкiв з дaнoi мiсцeвoстi, кoМaндиp вiддiлy B|,|cv1лar, спецiяльнoгo гiнця
пoЛaднати цi спpaви. Пpи тoмy гiнець дiстae кoMaндиpoвкy, дe зaзHaЧeнo:
кyди' зa vим нdпpaвляrтЬся i чaс пoлагoд)кeння (вiд - дo).
3' Bсi мaтepiaльнi зaтpeGoвaння для вiддiлiв пoЛaгoд}rye - дpyг Cтoляp.
Cepeди.
[...]
4. Гoспoдapний Bo викoнye 6eзпoсepeдньo, a6o нeрз свoix гoспoдapчиx
зaпoтpеdoвaння iнтeндaнтa
Cтoляpa. 3 oгляду на спeцифiннiсть нашиx

-

-

у

BO викoHyвaти кoжHoЧaсHo
зaпoтpe6oвaння, пpeдЛoжeнe Cтoляpot'{ He чeкaЮчи нa дopyчeнHя свoix
звepxникiв, пpи Чoмy пpo викoHaнHя цЬoгo пoвiдoмити нeгaйнo свoix
yмoвиl-t зo6oв'язую гoспoдapчиx

звepxникiв"

Фipмaнки

3 oглядy Ha нeHopMaЛьнe й шкiдливe явищe' якe частo стpiнaeться
сeлax в зв'язкy з peквipaцiсю пiдвoд y Haсeлeння нaкaзyю:

пo

1. Mo6iлiзyвaти пiдвoди в сeлi мae пpaBo стaничний a6o сTapoстa сeлa
(нaми нaстaвлeний), eBeнтyaлЬнo вiйськo yпA _ вpaзi [...J y нагЛиx випадкax.

2,

B

oдиничниx випaдкax Ha кopoткy вiддaль (1-5 км) зa6opoняю
y сeЛян' xi6a y HагЛиx слyж6oвиx спpaвax цe
пoЛaгoд)кye стaнинний, й не цeй, щo тpe6ye пiдвoди.
3. Пoльoвiй жaндapмepii yпA i сБ дopyчaЮ кoHтpoЛЮ 3a викoHaHHям
цЬoгo Haкaзy.

i

peквipyвати пiдвoди

Шеф штa6y

/-/

Cлo6o Укpoi.нi!
Koмандиp

/ЕнeЙ/

Чepник

ДАPo, ф, P.30, on. 2, cnp, 32, opк,

*

156. opuеiнoл*.

Ho Оoкgлeнmi с aiО6umoк кpцелoi neЧomкu: УкpaТнська Пoвстaнча Apмiя.

Гpyпa

Енея
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Ns 163
нAкAз кoмAндиPAil| вiддiлiв
y oPгAHiзAцiЙниx спPAвAX

HAкAз
Kot,l

[Гpц0eнь1 |943 p.

o н d u p o t,l 6 id d iл i a

1. Ha дeнь l0.Xll.43 p. гoд. 800 вислaти пo 4 кaндидaти

2 iз сaмoст[iйloТ] чoти нa стapш[инськyl

з сoтнi i

пo

шкoлy.
Bимoги: 6oйoвiсть, oсв[iта] нe ниxс{e 5-ти кл[асiв], фiзиvнo i мopaльнo
видepжливий.
Bивiнyвaння: кpiс, 50 шт. aмyнiцii, кoмплeкт oдяry.
3гoлoситися дo Бepкyтa. .Qoлyнити пoдpi6нy xapaктepистикy.
2, \ня.!3.X|l вiд6yдeться вiдпpaвa. o6oв'язкoвa пpисyтнiсть кoмaндиpiв:
Яp6eЙ' Юpкo, Maкс, |-|им6ал, Пeвний, B'юн, .!.oкс' Bopoний, Cтoляp.
3гoлoситися 12.X|l y Бepкyтa пPo нaпPямoк.
3. Кoмaндиpи yсix вiддiлiв. Hа дeнь 10.Хll гoд. 8.00 кyp'еpoм пpислaти
випoвнeний фpмyляp пpo нaявнiсть y вiддiлi нaцменiв (гpyз[инiвI, татapiв,
aзep6aйд>dанцiв] i т. д.).
4. Пepeслати звiт пpo кiлькiсть мацJинoк дo писaння i пoдати poзмip
Тx шpифry.
5. Bпpoвадження eвiд[eнцiйниx] кapтoк. 3 днeм 8.X|l впpoвaдxyсться
y вiддiлax eвiдeнцiйнi кapтки' для o6лiкy кoзакiв, пiдстapшин i стapшин.
Пpимipник дoлyЧaю. flo вeдeння eвiд[eнцiйниx] спpав пpизнaчyю дp. Жyкa.
Пpи o6'iздax yсix вiддiлiв oказати пoмiu. .!,oпилbнyвати тoчнoгo в}iкoнання.

Каpтки пepeдaютЬся дo штa6y гpyпи.

6. Ha 10.Х|l гoд. 8 пpeд'явити звiт пpo стaн вiддiлiв нa дoлyueнiм
зpaзкy.
7. Каpний вiддiл. Пoдaеться дo вiдoмa yсix кoмaндиpiв пpo ствopeння
з днeм 10.XIl каpнoгo вiддiлy. Кoмaндантoм кapнoгo вiддiлy ]lpизнaчaeтЬся
дpyгa сoт. ГaлaЙду. Елeмeнт нeпoпpaвний (не 6paти пiд yвaги пoлiтичнoнeнадiйний) спPямoвyвaти Чepeз дp. Bopoнoгo ryди нa пepевишкiл.
8. Ha дeнь 13.X|| вислaти yсix фeльдш[epiв] i санiтapiв нa iнстpyктaж
пoдp. Aнiнeнкo, нepeз Бepкyта.
фльдшepa
9. Пoвiдoмля€тЬся' щo пo пpoтикopoстнeвy мaстЬ B.1силaт}1 гiнцiв дo

-

Бepкрa.

10. Пpизнаueння. .Qpyга Юpкa iз фyнкцii iнспeктopа пepевoд)tq дo
6oсвoi po6oти нa дopyчeнoмy вiдтинкy.
11.

Кoнтpoльнo.вишкiльним

стapцJинoю пo гpyпi пpизнaчaю дp. Кpoпивy.

Bисланиx ниlv| стapшиH вв;Dкaти кoi{пeтeнтHи}1и дo пepeвipки po6oти y
вiддiлаx i iнстpyктaжiв для кoмандиpiв.
332

Кoмандиp гpyпи (Bo) 'Енeй''
(Пeтpo oлiйник).

Фoтo 1943

p.

Кepiвник пoлiтичнoгo вiддiлy
..Mаксим,' (Bасиль
Бyлавський).

Фoтo

1942 o.

IJJBШ гpyпи (кypiнний) ..Чepник',
(.Qмитpo Кaзвaн}.
Фoтo 1943 p.

|'lJPB гpyпи .,Heмo,,

(.,Гoлy6eнкo,,, Aндpiй Kисiль).
Фoтo 1946 p.

33з

12. Фyнкцiю мeдшeфa гpyпи викoнy€ пoдp. Aнiчeнкo.
13. Ceкpeтapeм вiйськ[oвoгo] штa6y пpизнaчaю дpyгa Hинипopа.

14. Bилyuениx пo вiйськ[oвiй] нeпpидaтнoстi кoзакiв нaпPaвляти нa
пyHкт

дo

Бepкyта.

(Biддiл Яpeмa, Kpyк, Пeвний) .Qoлyнити хapaктepистикy, пoiмeнний

мyндypoвий

i з6poсвий

спис.

Шeф штa6y
/Чepник/

Кoмaндиp гpyпи УПA

/ЕнeЙ/

ДАPo, ф, P-30, on. 2, cnp. 32, opк'

140, opueiнoл'

Ns

164

нAкA3.пo3дoPoBлЕ}|ня 3 нAгoди сBятA
PiздBA xPистoBoгo
5 ciчня |944

HAKAз
Пoacmoнцям yПА - еpцnu "Бoeцн',
l

p.

нoеodu mpoduцiйнoeo свяmo

Piз1ao XpuсmoBoao

У цeй тpадицiйний денЬ' кoли poзспiванi дзвoни спoвiщaтимyrь пpo
Hapoдx(eння Xpиста, кoли BифлисмсЬкa зoPя пPaвди ведe нapoди дo
свiтлoгo Pанкy' згaдa€!'to всix тиx, щo йшли з Haми i кoмy дoля сyдилa
вмepти гepoйськoю смepтo в нeпepеMo)t(ньoмy xoдi дo кpaщoгo зaвтpa;
ix нaсильнo вивeзeHo в дaлeкi кaтopги Hiмeннини, тиx,
щo вiдipвaнi вiд piдниx мiсць мyсiли скитaтисЬ пo 6eзмeжниx пpoстopаx
Си6ipу' тиx, щo ix кpoв'ю )l(opстol(а pyкa Гeстaпa o6pизкaлa мypи пoнypиx
т|op€м' нaпoiлa нe}o нaш тaки чopнoзeм; згaдaймo тиx всix, щo ix закaтoванo
згaдaeмo тиx' щo

в нeлюдсЬкий спoсi6 в пiдвaЛаx, ЛЬoxax' казeмaтax нкBд.
3гaдаймo тих людeй, дopoст'

мaтepeй, 6aтькiв, стаpиx дiдyсiв
вислyжникiв
стaлiнськoгo й гiтлеpiвськoгo iмпepiялiзмiв, щo B|||cтул|4л|4 paзoм з Haми'
пoвстaнцями' як oднa нeпoдiльна сiм'я, сaмi як пoвстaнцi, щo нa вiвтap
1t4oЛoдЬ'

тa 6a6yсь, щo тaк 6aгaтo витepпiли й тepплять щe вiд

Бaтькiвщини склaдaютЬ yсe нaйдopoxнe.
B цeй дeнь, кoли лyЧaтЬся спoгадaми' пo6ажaннями всi piднi, 6лизькi
6yдьмo i ми дyмкaми-пo6aжaннями paзoм з тиN'rи всiмa пoнeвoлeниMи' як
i ми, нapoдaми' щo йдyть плiн-o плiн з нaми, щo Тм i нaM дopoгoвказoм
стaлo: Ha рyмoвищax iмпepiялiстинниx - зaгap6ницЬкиx дep)кaв з6yдyвaти
свoi влaснi незaлeжнi дepжaви!
Бyдьмo гopдi тим, щo HаM сyдиЛoсЬ стaти пеpeeМникaМи 6opoть6и
кня)|(иx дpyжинникiв, 6eзстpaшнoгo кoзaцтвa, лицapiв Кpyт, гepoiв пoвстaнЬ,
щo Тx ouoлювaв oтaмaн Cимoн Пeтлюpа!

-
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Bipимo, щo зa piк зyстpiнaти}teмo Piздвo Xpистoвe пiд спiв дзвoнiв
Cвятoi Coфii нeпoвтopнoгo y свoiй кpaсi 3oлoтoвepxoгo Киiвa. A Ha Haul
тpaдицiйний Йopдань пiдeмo вeЛичaвoю пpoцeсiсю нa,[нiпpo-CЛaвyтицlo,
щo6 святити нашy пepeмoгy!

lpцзi!

гopдo пoстaвлeниx iдeaлiв, 6aжaю всiм Baм сил,
здopoв'я, витpив;lлoсти i кpицeвoi вipи в oстaтoннy пepeмoгy!
,Q,ля oсягнeння

CлoBo Укpoi,нi!
5.1.1944 p.

К[oмандиJp гpyпи УПA /ЕнeЙ/

tAPo' ф. P-30,

on. 2, сnp. 32, opк, |37. opuaiнoл.
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HAкA3 кo]vlЕHдAHтAм HAдPAЙoнiв тA yчx
пPo PEoPгAHiзAцi10 гoспiтAлЬнoгo oБслyгoByBAHHя

HAKAз

|5 ciчня |944

p,

КoмoнОaнmolt нodpoйoнiL, кoмoнdoнmoм УЧX

B

зв'язкy

з

сьoгoднiшньoю дiйснiстю пepeвeсти peopгaнiзaцiю

цJпитaлЬHицтвa.

l. B

пopoзyмiнню

з

кoмaндaнткaми УЧX

тa мeдшeфaми

нaдpaйoнy

poзмiстити xвopих тa Paнeниx пooди|.|oкo в piзниx TеpeHax МeнЬшe
poзкoнспipoвaHиx, тa дoгiдних, пpичoМy кo)l(нoгo xвopoгo чи paнeнoгo'
пpидiлити пo oднoмy дo Poдини i зo6oв'язaти poдини пiд каpoю сMepти'
зa з6epeжeння ix тa сyмлiнний дoгЛяд.

|l. Poдини, дe 6yдyrь пepe6yвaти хвopi, мають 6yти зa6eзпeнeнi xapнaми
пoтpi6ними peчaми' a>к дo пoвHoгo вилiкyвaння.
IlI. B чaсi фpoнтoвих дiй викopистoвyвaти кpиiвки гoспoдapiв, дe
пepe6yвають xвopi, тa кpиiвки УЧX, якщo 6лизькo poзмiщeнi. B paзi
6paкy тaкиx, негaйнo зpo6ити.
lV. .[o тяжкo xвopиx пpикpiпити сeстep ни сaнiтapoк, зa6e.зпeнивши ix
лiкaми, якi вiдпoвiдаloтЬ зa iх лiкyвання та дoгляд.
V. Bидaти кoм[aндaнтaм] Учx зaпaси xapнiв для шпитaлiв тa активy
УЧX на дeкiлькa мiсяцiв тa зa6eзпeчити вiдпoвiдниMи сxoвищaми для Hиx.
V|. Пepeвipити щзмiщeння aптeчних мaгaзинiв зi взглядiв кoнспipaтивниx,
пoд6aти пpo зa6eзпeчeння Тх.

i

V|l. Aптeчнi Maгaзини Poзкидaти дpi6ними чaстинal4и пo тepeнi.
Vll|. Cпipт замагaзинyвaти oкpeмo тa пepeдaти кoмaндaHткам УЧX.
335

|X. Шпитaльнe мaйнo, якe нe € в )Dкиткy i нe 6yдe пoтpi6нe тeпep'
нeгайнo зaмaгазинyвати в нoвoз6yдoваниx inaгaзиHax' тa пePeдaти

кoltlандaHткaм УЧX.
X. Лiкaрькi та xipypгiннi пpилaл/lя нeгaйнo пeр6paти вiд мeдпeщoнaлy
та зaмaгазинyвaти в магaзинЕlх aптeчнoгo вiддiлy.
Хl. Hаказ цeй викoнати Ha пpoтязi 48 гoдин вiд oдepжaння.

Пoстiй, дня 15/|-44

lt!дg2, ф.

Кoмaндиp гpyпи

.Бoгyн,'

/Eнeй/

3837' on. |, cnp. 2, opк. |0. opueiнoл.
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HAкA3 кol4ЕHдA}|тA1.{ нAдPAЙoнiB ]lPo пPи3}|AчЕння
вlдпoвiддЛЬHиx y виPill|yвAннi спPAв вiЙсЬкoBиx,
зAпiлЛя тA сAl{ooБoPoHи

N9

27

|6 ciчня 1944 p'

HAКA3

ч.27

КoлoнОoнmoл нodpoйoнi|

Bo

B зв'язкy з пpи6лижeнням фpoнтy i 6iльшoвицькoi дiйснoстi нaказyю:

Птaшцi пiдпopядкyвaти сaмoo6opoнy в цiлiй Bo - дopyнaю
спpaвy poзпoдiлy з6poi сepeд члeHства i нaсeлeння на тepeнi B0.
2) Haзначaю кoмaндaнтoм сaмoo6opoни:
нa тepeн 6/6
Лихa
1) .Цpyгoвi

_

7/7

_

4/43/3 _
2/2-

Haзapa
Caмcoнa
Мaтsiя

y вiдipвaнoмy вiд цeнтpy пoлoжeннi,
дo виpiшyвaння спpaв вiйськoвиx i зaпiлля пpизнaЧyю дo вiдкликaння:
3} Узгляднюloчи мo)кЛивoстi дiй

B нaдpайoнi

6,/6
7,/7

-

_

4/4 3/З _
2/2 -

кoм[aндиpa] Гpиця
Kponиву
Яceнa

кoм[андaн]тa Mатвiя

Кoнтaктyвaтися з peфepeнтoм CБ i кoмlaндaнтoм] Птaшкoю
свoТм opгaнiзaцiйним звepхHикat'4l вaжнiшi данi шифpyвати.

Пoстiй,

16.l.44

цДАBo' ф. 3837, on'
3з6

1, сnp. 2,

Кoмaндиp гpyпи
opк, 1|' opueiнoл.

-

звiтyвaти

..Бoryн''/ЕнeЙ/

|нспeктop гpyпи
(кypiнний) ..Юpкo,

(Юpiй Чyйкoвський)

Кoмaндиp Кpeмeнeцькoгo кypeня
..Kpyк,' (iвaн
Kлимишин)

Koнтpoльнo-вишкiльний стаPшина гpyпи
(кypiнний) ..Кpoпива', (Bасиль Пpoцюк).

Фoтo 1937 p.

Koмaндиp,Qy6eнськoгo кypеня
..oсип,' (Aнтoн
Миvкoвський)
337
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HAкA3 кEPIBHикA пoлiтичHoгo BiддiЛy
23 сepnня |943 p,

Ns 167
нAкAз нAдPAЙoнoвим пoЛiтиЧним PЕФЕPEнтAI,|
3 пPиBoдy вoPo)l(o.i пPoпAгAнди
Itb 2

23 cepnня |943 p,

yпA
Гpyпa Eнeя
Пoлiтинний вiддiл

B зв'язкy з

HAкAз

ч.2

,Qo нoОpoйoнoBuz
noлimuчнuх peфepeнniB

пoсилeI{olo вopoжoЮ пpoпагaндoю нepeз paдio нaказyю:

1. Cлyxати paдio мoжe тiльки пoлiтинний peфpeнт a6o лишe тoй,
кoмy вiн дopyчитЬ.
..нaйнoвiшi
вiстки'' 6eз нaшиx
2. Зa6opoня€тЬся пyскати в тepeн
yвaгy,
nyнкт
нцiйшoв
кyльмiнaцiйний
кoмeнтapiв. Tpe6a взяти пiд
щo
paxyвaтисЬ
тpe6a
i
HauJ
xлi6
тa
6opoть6и мiж Moсквoю Бepлiнoм 3a
щe
з пoсилeнoю вopo)кoю пPoпaгaндolo' якa He 6yде нi з чиM Числитися, щo6
здeзopгaнiзyвaти Maси.
He poзпoлiтикoвyвaти людeй чaстим пoдaвaнHям дpi6ниx вiстoк 6eз
нaсвiтлeння. Myсимo ьиpo6ляти пoлiтиннy .ЦУмкУ, a нe зaйматt1cя cух|А},t|
iнфopмyвaнням мaс.
Кoнтpoлю Haд викoнанням нaказy пepeймae CБ i жaндapмepiя.
23.8.43 p.

Згiднiсть

з

/Гaмaлiя/
lltlдвo, ф.

Cлo6o Укpoiнi!
opигiнaлoм ствepд)кy€

/-/

Мaкcим/

3837' on. 1, сnp. 2, opк. 18. Koniя.

DoсU]'1ЕNтs AND }1AтЕRlALs,oF тHЕ GROUP сoмгvlAND
This сhаpter of group сommand doсuments апd mаteriaIs presents
..Еnei,s''
doсuments of the сommand of сommапder
UPA group, whiсh iп
..Bohun''.
seсond ha|f of Summer 1943 was given the name
Тhe сhapter сonsists of orders of the group's сommаnder,

з38

.,Еnei',,

issued between July 9' 1943 and January 16, 1944, and аn. order by politiсаl
..Мaksym'',
division сhief
dated August 23, 1943.
Тhe first set of doсuments by сommander ,,Eпei'' сan provisionally be
divided by their сontent into severa| thematiс groups. one group inс|udеs
doсuments regu|ating the organization of UРA and reаr |ine асtivity. тhis
group inс|udes the following ordеrs: no. 37, dated July 9, 1943 (doсument
no. 150), whiсh sets out food ration standards for UPA group units; no. 2,
dated August '|5, 194з (doсument no. 153), to rear line |eаders, requiring
that appointed offiсia|s perform their assigned duties and not interfere in
matters that do not сome under their jurisdiсtion; no. 3, dated August 15,
1943 (doсument no. 154), about the organization of UPA and rear Iine
aсtivity; no. 4, dated August 15, 1943 (doсument no. 155), about the
organization of the саvа|ry and transfer of property.
order no. 14, dаted September 29,1943 (doсument no. 157), аddressed
to сommanders and rear |inе |еadеrs, inс|udes a dirесtive about the use of
horses and horse trаppings. Тhis is a|so thе subjeсt of order no. 15, dаted
September 30, 1943 (doсument no. 158), whiсh speсifies the assignment of
horses to UPA units, and the rear line.
order no. 16, dated September 30 (doсument no. 159), is аddressed to
organizationa|-jmobilization seсtion heads and deals with сo||eсting Weapoпs
in the territory under their authority. Тhe neхt order, dated Deсember 1943
(doсument no. 163), addresed to unit сommаnders, relates to sending personnеl to thе offiсers' sсhool, disсharges аnd reporting.
The seсond thematiс group of doсuments сonsists of orders relating to
the organization of Ukrаinian Rеd Cross aсtivity. This group iпсludes: an
order dated August 12, 1943 (doсument no. 151) addressed to rear Iinе
leаders and requiriпg them to he|p in the work of the Red Cross; ordeг no.
24, dated oсtober 30, 1943 (doсument no. 162), аbout organizing Ukrainian
Red Cross work and maintaining hygiene standаrds in the units; an ordеr
dated Jаnuary 15, 1944 (doсument no. 165) to rеar line leadеrs аnd the
Ukrainian Red Cross, сontaining a plan for reorganizing hospital serviсes.
The next thematiс group inсludes information about new appointments
and aсtivity in the UPA and rear Iine. Here belong order, dated August 15,
1943 (doсument no. 152), ordеr, no' 8, dated August 25,1943 (doсumеnt no.
.l61),
156), order no, 22, dated oсtober 26, 1943 (doсumеnt no.
ordеr no. 27,
dated Januаry 16, 1943 (doсument no. 166), A sеparate doсument, order no.
20, dаted oсtober 5, 1943 (doсument пo. 160), informs aЬout the move from
the German side to thе UPA of an Azerbaidzhan uпit. Group сommaпder
"Enei's" orders end with an order-Christmas greeting dated January 5, 1944
(doсument пo. 164).
Тhe aсtivity of the Vo politiсa| division is presented in order No. 2,
dated August 23,

.1943

(doсument no. 167), by po|itiсal seсtion сhief ..Mаksym,,.

The order is аddressed to |oсаl seсtion hеads аnd dеa|s with work orgаnization in relation to inсreased enemy propaganda.
з39

3Blти

вiддiлiв тд пiдpoздiлiв
п
Ne 168- 169

звiти ппo дiяльнiсть вiддiлiв гPyпи
|| лunня |943

p.

Ne 168

звiт пpo стAн тA дiяльнiсть вiддiлiв

зBiт

^h2

|| лunня |943

p.

ч'2

3o чoc вiа || uep6ня Оo |0 лunня

|943 p.

!. Пpaця пo вiддiлax

|. Biddiл К[pцкo]
3apaз ситyaцiя в тepeнi дiй вiддiлy e кpaщa для УПA, нiж для нiмцiв.
3aвдянyвaти цe мoх<нa пpиxиЛЬHoстi нaсeлeння й пepeвeдeнню чистки*
сeксoтiв тa вopoгiв нaцiТ, гoлoвнo пoлякiв, щo викopистoвyютЬ кo)кHy

мoжливiсть, щo6 пoшкoдити спpaвi визвoлeння Укpaiни a6o взaгaлi
yкpaТнськoмy нaсeлeнню. Пiсля чистки пoлякiв в тepeнi piдкo мoжнa
зyстpiнyти якoгoсЬ ляшка. Boни, так як i нiмцi, згypтyвaЛисЬ в 6iльшi
oкpyжнi мiстa тa пo paйoних цeнтpaх i тiльки uaс вiд нaсy po6лять нaпaди
в тepeHаx.
Зa звiтoвий нaс вiддiл пpoвiв цiлий pяд yспiшних aкцiй, кoтpi щe
6iльшe здeмopалiзyвaли спoкiй вopoгa. Cлiд вiдмiтити такi дiТ:

12.Vl в с. opишкiвцi poз6итo Шyмський вiддiл нiмцiв' кoтpиx зaскoЧeHo
пiд нaс pa6yвaння ниMи сeлa. Пo стopoнi нiмцiв 9 в6итиx, кiлькox paHeниx,
a peштa втeкЛa в пaнiцi, ry6ляuи пo дopoзi з6poю. Пo стopoнi вiддiлy
oдиH лeгкo paнeний.
20.V| poз6итo нiмцiв в Бepeжця;. 0дин нiмeць пepeйшoв Ha стopoнy
вiддiлy. Biн зaявив, щo пapтiя Й ypяд пpoвадятЬ Hiмeннинy дo згУ6и й
тoмy вiн, yв.Dкaс iх зa свoТx вopoгiв. Xoнe 6opoтися пpoти ниx. Кaзaв, щo
y кpaю пapтiя й гeштaпo тaк сaмo, як тyт yкpaiнцiв, тpaктyс йoгo poдинy

*B
3rfO

meксmi: чacткtl

й сipиx нiмeцькиx гPoмадян' Biн влaснopyчнo кидaв гpанaти кpiзь вiкнo
дo t{eшKaнHя ляндвipтa.
23.V| oднa чoтa пiшлa нa Ланoвeччину* для спpoвaдЖeння лiкapя.
.Q.oстaвлeнo тpьox лiкapiв, здo6yтo 6aгaтo мeдикaмeнтiв,6iлля

29.V| вiддiл

з6

кoцiв i т. д.

чoлoвiк пpи пoмoнi мiсцeвиx 6oiвoк, нa дopoзi

Шкpo6oтiвкa-Ямпiль poз6ив двi aвтoмaшини з нiмцями. Пo нaшiй стopoнi
втpaт в Людяx нe 6yлo.
Haсeлeння в тepeнi стaвитЬся дo yпA дркe пpиxиЛьнo зi зpoзyмiнням

дЛя спpaви.

Пoлiтвиxoвнa пpащ' У вiддiлi пpoвциться пoлiтвихoвна тa пpoпaгаHдивHa
пpaця, цiллю якoТ € виxoвaти стpiльцiв нa iдeйниx людeй, в нацioнaлiстичHolvly
дyсi, якi з гiднiстю 6yдyть викoнyвати o6oв'язки Укpaiнськoгo Пoвстaнця
тa стaнyтЬ пpикладoм дЛя шиpoкиx yкpаiнсЬкиx Maс, a такo)к пpoпaryвaти
iдeю 6opoть6и зa УCC.Ц сepeд Haсeлeння. Пpaцю цю пpoвaдить пoлiтвиХoвHик вiддiлy пpи дoпolvtoзi сoтeнниx пoлiтвиxoвникiв. Beдeться pяд
пoлiтлeкцiй, гyтipoк тa 6eсiд зo стpiльцями. Kpoмi цЬoгo' в вiддiлi iснyють
дpaмaтинний, xopoвий музинний тa спopтoвний гypтки.
[ня 30 ЧepвHя тpи чoти вiддiлy пpoвадиЛи на сxiднix тepeнax Cвятo
УкpaiнськoТ .Qepжaвнoсти. {e 6yлo пpoпaгaндивнe святo iдeТ УкpаТнськoТ

тa УкpaТнськoi 36poйнoТ Cили. Poздавaнo лiтeparypy i
пepeвoджeHo мiтинги. Haселeння зyстpiнaлo нaшi вiддiли з вeЛиким

.Qepжaвнoсти

зaцiкавлeнням.

2'

BiООiл Ч[epнuкo}

l-tiлий нaс вiддiл пpoвaдить aкцii, щo lqaютЬ нa цiль oЧищeнHя тepeнy

вiд вopoжиx УПA eлeмeнтiв i сeксoтiв, a тaкoж нищeння сил нiмцiв в
тepeнi, дeмopалiзyвання Тx тa здo6yття з6poi.
.Цня 30.Vl poз6poснo 10 мадяpiв. Jдo6yтo 9 кpiсiв, 1 кyлeмeт, 56
гpaнaт' 4000 aмyнiцii й вeсь вiйськoвий виpяд.
Пoлiтвихoвнy пpaцЮ в вiддiлi пpoвaдитЬ пoлiтвиxoвник вiддiлy та
сoтeннi виxoвники. Biддiл 6paв yчастЬ в пepeвeдeнню Cвятa Укpaiнськoi
.[epжaвнoсти нa Cxoдi.
.[ня 6.V|l.43. вiддiл[и] К[pyкal i Ч[epникal пo нaкaзy кoмaнди УПA,
poзз6poТли мoнapхiстинниЙ дикий вiддiл мeльникiвцiв, щo oпepyвaЛи в
..УкpaТнський
Kpeм,янeннинi пiд нaзвoю:
Пapтизанський Biддiл ч. 21,,.

Mайжe всi стаpшини тa стpiльцi

yпB 6eз

спpoтивy зЛo)киЛи з6poю

й

пiдпopядкyвaлися УПA.
Бyли, oднaк' випaдки' щo пiд6ypювaнi дeякими oсi6няками (Гapяний
i Byсaтий) стpiльцi пpo6yвaли стaвити oпip, нaс.тинa стаpllJин тa стpiльцiв
з мiсця зaяsу|лv1 6aжaння ввiйти в pяди УПA. iншi дiстaли дoзвiл iти дo
дoмy' з тим! щo дaнo iм змoгy ввiйти в скЛaд УПA, aлe opгaнiзaцiйнoю

* B meкcni:

Лoвeннинy

з41

дopoгoю. Пo пepeвeдeнню слiдствa' стapЦjини oст:lлисЬ пiд спeцiяльним
надзopoм. Були й )кepтви. Пo стopoнi мельникiвцiв - oдин в6'aтиЙ тa oдин
вaжкo paHeний, щo пoмep. Пo стopoнi yпA - oдиH лeгкo paнeний.
3дo6yтo 6aгaтo з6poi тa aмyнiцii.

3, BidОiл П'

3

пpинин peopгaнiзацii вiддiлy o., пepeведeнo дo )кaHдapмepii двi
нoти, вiд 3.VlI| ц' p. вкЛЮченo дo нoвoствopeнoi сoтнi пiд кoмaндoю П.

Зaвдaнням вiддiлy

€

пepeвeсти Чисткy Miзoччини

тa oстpiжvини

вiд

шкiдницькиx eлeмeнтiв тa вopoгiв нaцiТ й yпA. в чaсi пoстoю, y вiддiлi
пPoвaдитЬся вишкiльна пpaця. Biддiл пpoвiв ркe чисткy лiсoвиx тepeнiв
пpи 6[yвшoмy] кopдoнi щo гpaничить зi Cxiдними тepeнaми. Bинищeнo вiд
сексoтiв та iнших шкiдницькиx елeмeнтiв сeла Maйданo Гyтa, Baляpня,
Пoстaви тa iн' AкцiТ пepeвoдитЬ вiддiл yспiшнo.

З

пpивoдy пoстiйнoгo пepeHoшeHHя вiддiлy

з

мiсця нa мiсцe пoлiт-

виxoвнa пpaця с yтpyднeнa' aЛe викoнygться' .!,ня 30 нepвня вiддiл, спiльнo
з нaсeлеHHям, пpoвiв aкадeмiю 3 нaгoди Cвятa Укpаiнськoi ,{еpжaвнoстi.
Cвятo вiд6yлoся з вeЛикиl,l oдyшeвЛeнням стpiльцiв тa нaселeння.

ll. Жaндapмepiя
Пpи вiддiлаx iснyють стaницi жaндapмepiТ, завдaнням якиx e пилЬнyвaти
в вiддiлax, 6opoтися з дeзepцieю тa пoЛaгoд)кyвaти цивiльнi
спpaви стpiльцiв тa HaсeЛeння.
Жaндapмepiя УПA кopистy€тЬся пoпyляpнiстю й aвтopитeтoм сepeд
насeлeння. 3 paмeни )кaндapмepei пpи вiддiлi К[pyка] B сeЛax Aнтoнiвцi i
iлoвицi iснyють жaндapмеpськi стaницi. Haсeлeння звepта€тЬся дo ниx з
вeликим дoвip'ям y всix цивiльниx тa каpниx спpaвax.

пopядкy

lll. Poзвiдкa
B теpeнi aкцiй вiддiлiв iснyе poзвiдoчнa сiткa. Hазaгaл спpaвa poзвiдки
стoiть дo6pe. 3вичайнo кopистyloтЬся po6iтниними iмфopмaцiями нaсeлe}iня'
пo мiстax, oдHaче мaе спeцiяльниx людeй-aгeHтiв, щo з6иpaють тoчнi
iнфopмaцiТ piзниx спpaв.

3a

oстaннiй мiсяць пpaця poзвiдки пoзнанилacя: злoвлeнням

4

poзвiдникiв Piвeнськoгo C.Q, вiд якиx дo6yтo дeякi вiдoмoстi щoдo замipiв
нiмцiв, а тaкoж лiквiдaцiю 10 poзвiдникiв сoвiтськoТ паpтизaнки тa пoвepх
35 сeксoтiв-дoнoщикiв.

lV. Шкoли пiдстapшин

Пpи вiддiлax к[pyкa] i Ч[epникal iснyють ri.lкoли пiдстapшин, зaвдaнням
с виxoвaTи свoi, a зapaзoM iдeйнi кцpи пiдстapшин. Пpaця пo
ц,кoлax iдe пo плaHax' кypсaнти poблять гapнi пoстyпи.

яких

11

липня 1943

ЦДАBo' ф. 3833' on. 1, сnp. I|2, opк. 8-9. Кoniя,
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зBiт пPo PЕЙд вiддiлiв нд сxlд

3

,

|1 лunня |943 p.

3Biт

nponoe[oнldu1нoeo peйdц

no\cmoнcькuх Bid1iлi| нo Czid

Biддiли

yпA

Оня 30,Vt.|943 p.

вiдсвяткyвaли тpeтi poкoвини .[ня УкpaiнськoТ

.Q,epжaвнoсти.

.Цня 30 ЧePвня 1943 p. вiддiли пеpeйшли в кiлькox пyнктax 6[yвший]
пoлbсЬкo-pадянський кopдoн для пpoвeдeння тaм Cвятa УкpaiнськoТ
fiepжaвнoсти, в фopмi мiтингiв тa ryтipoк з нaсeлeнняM пo сeлax. Кoжнa
Чoтa мaлa oкpeмий мapшpyт' пpи кoжнiй uoтi 6yв пpoпaгандисT, Щo
oдepжав вiдпoвiднi iнстpyкцiТ для пеpевeдeння пpoпaгaндивнoгo святa. Bсi
6ули,,уз6poснi'' в вiAпoвiднy лiтepaтypy i листiвки, 3в,язанi з тим святoN4.
Haсeлeння спoчaткy зyстpiлo нaшиx стpiльцiв 6aйдyжe, дyмaючи' щo
..6андepiвськi

паpтизaни,', як нa
цe Щyц}laHи. Boни нe уявлялу1 цo6i, щo6
сxoд.i нaзивaють УПA, пoявl4лу1ся в сeлi в 6iлий дeнь. Кoли ж дoвiдaлись,
хтo ми €, нa Тx o6личчяx вiдмалювaлoся здивyвaння й жax. Як виявилoсь,
пpичиHoю цЬoгo пepeлякy 6yлo вкopiнeнo в HaсeлeHHя вopo)кoю пPoпaгaндolo

пepекoHaHHя, щo УПA irищить сeлa й piжe людeй. Bсe ж тaки' Haши
стpiльцi скopo ввiйшли в дo6py кoмiтивy з насeлeнням. Poздaвaли Тм
лiтeparypy, пoясHювaЛи xтo lvlи €' за щo 6opeмoся, нaгaдyвaЛи пpo пoдii
в 1941 poцi, пoясt|юв.lли зHaчeHHя пPoгoлoшeHHя Heзaлeх(Hoсти Укpаiнськoi
flepжaви i т. п. Пo дeякиx мiсцeвoстяx yд.lлoся зi6paти мiтинги, Ha якиx
пpoпaгaндисти вигoлoшyвaЛи кopoткi дoпoвiдi.

Haзaгал HaсeЛeHHя пoстaвилoся дo нaшиx стpiльцiв, пpoпагaндистiв i
гoBopv|л|А| зoвсiм нeпoгaнo. .[yжe гapнo вiднeслoсь
Haсeлення Ляxoвeччини. Boнo пpиймaлo числeнHy yЧaстЬ в мiтингax тa
)кивo peаryffrлo Ha сЛoвa пpoмoвця. Ceляни пpащaли стpiльцiв зi сльoзами

дo тoгo' щo вoни
в oчax.

B сeлi Плyжнe стpiльцi дoвiдaлись з нaсeлeнHя дeякi цiкaвi pенi.
Люди oпoвiдaли тaкe: Пiсля 6oю вiддiлy Кpyкa з нiмцями й кoзaкaми пiд
Плркними, нiмцi злoвили живцeМ oднoгo paнeнoгo в oчi пoвстaнщ. Myнeний
нiмцями нa зaпит дe тa6ip i хтo в ньoмy пpoвiдникoм' стpiлeць вiдпoвiв:
..Ha
цe нe хoчy вiдпoвiсти''. Ha питaння, щo вiн зpo6ив 6и, як6и Йoro
..Пiшoв
вилiчилlа Й випустилlt нa вoлlo' цeй вiдпoвiв:
6и нaзaд в УкpaТнськy
Пoвстaннy Apмiю,'. |J.[o6и ти там po6ив? - п|4тaл|4 знoвa нiмцi. '3a6иs 6и
пepeд смepтю щe паpy нiмeцькиx гaдiв!" - скaзaв пoвстaнeцЬ. Пiсля цьoгo
..|-{e
йoгo нiмцi poзстpiляли.
6yв спpaвжнiй гepoй'',
гoвopили сeляни.

-
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Hай6iльш вoPo)кy пpoпaгaндy нa Cxoдi пyскаютЬ шyцмани. Haтoмiсть
кoзаки гoвopятЬ' щo пapтизaHи е ixнiми 6paтами й вoни вoювaти пpoти
ниx нe 6yдyrь.
Haзaгaл нaсeлeння на вiдвiданиx тepeнax, зa виF|яткoM Ляxoвeннини,
r мaлo нaцioнaльнo свiдoмe. Пo сeлax 6агaтo сeксoтiв i дoнoщикiв, якi
тepopизyloтЬ свiдoмиx yкpaiнцiв. Cepeд стpiлeцтва гoвopилoсЬ' щo дo6pe
6улo 6 зpo6ити в цiй пpикopдoннiй зoнi нисткy всЬгo пoгaнoгo eЛeмеHry,
Cлiд вiдмiтити' щo цeй пpoпагандивний peйд зpo6ив Ha нaсeЛeHня
сxiднix тepeнiв спpaвдi вeликe вpaжiння" Tи[м] нe MeHшe зpo6ив вiн
вpaжe}iHя Ha HauJих вopoгiв. Hiмцi пo мiстeчкax пoчaли oкoпyвaтись. Boни
6ули вжe пeвнi, щo цe гaслo дo зaгaлЬнoгo зpивy.
Як стpiльцi нц,iзджaли, Haсeлeння дeякиx сiл кaзaлo: ..3aiзджaйтe

чaстiшe''.

11 липня 1943 p.

ЦtАBo, ф,

3833' on, |, сnp, ||2' opк, 7, Кoniя,

Ng 170- 174

зBiти ll|ЕФA ll|тAБу гPyпи
|5 лucmono1o

-

3| еpцdня

|943 p.

Ns 170
лист-3вiт дo кoмAHдиPA гPyпи
B oPгAнi3AцiЙнo-iHФoPмAцiЙHиx спPAвAX
[Гpцdeнь] |943 p,

Дpцжe кolloнОup!
Пepeсилaю мiсячний звiт пpo po6oтy тa стaн вiддiлiв нa дeнЬ 1.XlI.43.

B зв'язкy з пiдгoтoвкoю вiддiлiв дo сaмoстiйнoгo дiяння чoтaми тa

poяtvlи

i ви6yпям з pядiв кoмaндиpiв (в Кpyкa 5) та з poстoм, внaслiдoк здo6yвaнoТ
з6poi, вiддiлiв, плянoвaнoю мo6iлiзaцieю нoвoi сoтнi, вiдсиланням нa Cxiд
сaмoстiйниx poiв, e seликиЙ 6paк сepeднix кoмaндиpiв.

Пpoшy пpo висЛaHня випyскнi,tкiв стapшинськoТ

i

пiдстapшинськoi

шкoли нa пoпoвHeння. Пoтpi6нo 60 oсi6.
Пepe6yвaюний pазoвo в нaшoмy тepeнi дpyг Гop6eнкol вислoвив
дyмкy пpo кoнeчнiсть змiни для сoтнi Бoсoти.
, ЙОeпьcя npo кo,leнОoнrno зoniлля УПA нo П3У3 Pocnuслoao Boлoшuнo'
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Пpистyпленo дo пiдгoтoвки нoвoТ сoтнi i

тpaнспopтoм

з

Гaлt4нини, викopистaвши

ii

ii

вислaння вpaз з нaдxoдяЧиM

oднoнaснo як oxopoнy.

.Цня 3.Хl| Haдxoдить дo мeнe пpoсь6a вiд кoзaкiв iз сoтнi Бoсoти, з
якoi я дoвiдyюся, щo 54 кoзaки здeзepтиpyвали i тeпep е в тepeнi Лиxa.

(Пpoсь6y дoлyчаю.) .Цo ниx paзoвo я пpидiлив Чoтoвoгo

i

тepeнy Климa.

пiдтягaю Тx дo

.{ня 4.Xll oдepxryю гpипс вiд сoт' Бoсoти, дe вiн пoдpi6нo списye

пеpe6iг дизepцii. Пpoшy.пoвiдoмити, як Maю пoсryпaти з }lими в дaлЬцJoмy.
Bзaмiн, нeзaЛe)кнo вiд ix пoвopoтy' нaпPaвЛятимy 1 сoтню.
Cпpaвa Moнyлянки'д,lя мeнe' нa пiдстaвi звiтiв, залyнeниx oнepeтeнкoм,
i пepeслyxaння Кpyка e нeяснoю' тoМy нe ввaжaЮ зa дoцiльнe чaсткoвo
o6нapoдyвaти цю спpавy, 6o вoнa мyситЬ 6yти пoлaгoджeнa в зaгалЬнoмy
i вiдпoвiднo виясненa. Ha мoю дyмкy тyт € дyЖe 6oлючa спPава.
пopoзyмiвшись з Гop6енкoм.
Aкти цiеi спpaви пepeдaю Mиxайлoвi2

-

ДАPo, ф, P.30, on. 2, сnp, 32, opк. |08, opuеiнoл.

Pцкonuc,

Ng 171

зBiт пPo дiялЬHiстЬ вiддiлiв гPyпи
вiд 1 дo 15 листoпAtA 1943 p.

звIT

|5 лucmono1o |943 p,

npo npoцю BiОdiлiB еpцnu ЕнeЙ

вid |-|5.Xl.43
l. Peйд сxiд

.Qo вiдмapшy пpизнaчeнo тpи oснoвнi гpyпи:

- Haлpям пiвн[iчнi] Шeпeтiвськi лiси дo Житoмир i пiвфннal
чaст[ина] Гpицiв, Лaгyнь, Бepдинiв.

а) Кpoпивa

-

Пpoскypiв, Лeтичiв.
6) Гopдiснкo
в) oлeг
Cтapoкoстянтинiв, Лeтинiв, Biнниця.
Пepeд вiдмapшeм Kpoпива poздiлив сoтнi нa yдapнi Чaстини Бyль6a,
Биcтpий тa Бyлaний. Пoслaв ix тpьoмa тpaсaми: пiвн[iчнiшe] вiд Кopoстeвa
i пiвд[eннiшe] вiд Шyмськa тa Ляxoвeць.

-

1 Пpo нeadoлuй нoсmцn вiООiлiв УПА нo c. Moнцлянкo dua. a iсmopuuнiй чocmuнi
9cmцnц do цьozo moлц,
? Й1emьcя npo еoлoaнozo кepiaнuкo Cлцэк6u Бeзneкu Muкoлу Аpceнuuo.
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Peзцльmomu cлi1цюvi:
Кpoпивa, йдyни з чoтoю y визHaчeнe для свoeТ гpyпи цeнтpaЛЬнe
мiсцe, пoпав на нiм[eцькy] зaсiдкy, де 6yв paнeний. Бyлo uoтиpoх в6птими,
pештa пpoтягo]t,l двox недiль вepтaли, пopoз6iгавшисЬ' oдиHцeM.
Бyль6a зайшoв Ha вкaзaнe мiсцe (Бapaнiвкa), алe нepeз 6paк хapнiв,
зв'язкy з кoм[aндиpoмl Kpoпивoю дня 2/X|,43 вepHyв y виxiднy мiсцeвiсть.
B дopoзi звiв двa 6oi з нepвoними i нiм[eцькими] шyцMaHaми. 3дo6yв 1
фiнкy, 2 пiст[oлi], 4 кpiси. Bтpaти - 1 в6итиЙ, oдин paнeний.
6иcтpий, poз6ившись пo ЧoтЕtх' з oднieю чoтoю пiшoв y вкaзaHy
мiсцeвiсть, двi нoти пoвepнyлисЬ пiд кoмандoю нoт. floв6yшa в Кщм'янeннинy.

i

Bepтaюни, .[oв6yш звiв тpи 6oi з нiмцями мцяpaми тa мaв кiлькa
сyrичoк з чepвoниl4и. 3дo6yв 1 фiнкy, 1 Mп, 1 чeський скopoстpiл, 9 кpiсiв
тa двa пiстoлi. Cтpaтив 5 в6итими i 3 пpoпaлo 6eз вiстi.
Coтeнний 6иcтpпй пoписaвся нaйкpaщe iз свoeю чoтoю. 3aйшoв y
Haкaзaнy мiсцeвiсть, вiв пpoпaгaнt[ивнy] po6oтy сepед нaсeЛeнHя' aлe нe
зв'язавшисЬ з Kpoпивoю в дHяx 14/X| вepнув y виxiднy мiсцeвiсть.
Koзaки з чaстин Бyлaнoгo в пepший денЬ пoxoдy пoчaЛи мaсoвo
дезepтиpyвaти дoдot'ly. Бyланий цЬoмy пoтypaв i, нapiкаloчи на пpoвiд,
сaм вepнyB дoдot'{y. .Qeзepтиpiв сyдЖeнo 24-oх poзстpiлянo вpaз i[зJ
сa}4им сoтeнHиМ i 6yннyжним Жyкoм.
Biддiли, викЛючaючи Бистpoгo Бyль6y, пoвepнyЛися в 6eзладi з
N4aсoЮ дeзеpтиpiв, хвopиx
нapiкaюниx. Пpининoю цЬoгo, як пoдaютЬ
кoмaндиpи' € гyстoтa нiмeцькиx oпop|.lих пyнктiв, кoнцeнтpaцiя в пpилiсoвиx
сeлax пepeMaшеpoвyloчиx вiйськ, тя)ккe пpoxаpЧyвaнHя (oсo6ливo oкoлицi
Шeпeтiвки), мaсa сeксoтiв, xoлoднa пopa, слa6ий виpяд (мyнiцiя i кapти).
Piшeнo, noпoвHивtlJи неo6xiднi мaт[еpiяльнi] 6paки, пepeвiвши пoлiт[ичнi]
заHяття, вiддiли вiдпpaвити вдpyгe y нaкaзанi мiсцeвoстi. Biдмapш пpизнaчeнo

i

i

i

нa 15/X|'43.
Гopдieнкo виpyllJив в дopoгy xвopиM (ниpaннiсть). Пiсля двoxденнoгo
мapшy, 3дaвши гpyпy Ha сoт. Яpeму, веpнyв дo лiкapнi. [ня 27/X| вiддiл,
пoпaBЦJи в oкpркеHня в paйoнi Kyпeль, пpийняв з нiмaками oднoдeнний
6iй. B 6oю здo6yтo 1 фiнкy, 3 кpiси, 3 пiстoлi, мyнiцiю дo MП, спaлeнo
3 aвтoмaшини, в6итo пoнaд 30 нiмaкiв - o6iйшлoся 6eз влaсниx втpaт'
Кopистaюни з нoнi, вiддiл пpopвaвся 3 oкpр|(eння, aлe, пepeслiдyвaний
BoPoгot,,t' дня 28,/X| мyсiв знoвy пpийняти 6iй в сeлi Зapyддя, npи пepeiздi

шoсe Cтapoкoстянтинiв-Пpoскypiв. Пiсля пoнoвнoгo 6oю, вiддiл внaслiдoк
пoдi6них як у Буль6и пpиЧин' пЛloс дo цьoio нe мaЮЧи вказaниx мiсцeвoстeй
зв,язкy, зaлишивши фipи, вepнyв в oкoлицi Бiлoзipки. Гpyпa зaлишилася
чaсoвo в тepeнi Лaнiвцi-Бiлoзipкa.
oлег iз сoтнeЮ зaйшoв в намiнeнy мiсцевiсть, скoнтaктyвaвсь iз Бaтькoмl,
| Йdеnься npo npoBi1нuкo

зlt6

Гo нo oСУ3 Олeлянo

Гpo6ця,

poздiлив кoзaкiв чoтaМи пo paйoнax. 0днa нoтa, нe мiгши вдepЖатися'
пoвepHyЛа пoвнiстю, з дpyгoi дeсяткa (piй). Peштa вpaз з oлeгoм i
сoт. Ca6люкoм 3аЛишиЛaся нa свoix мiсцяx. 3в,язкy не мaстЬся з ними дo
сЬoгo чaсy.
Peйд нe вдaвся. Coтнi, uастиннo poзгy6ившисЬ пo тepeнi, стpaтили
дЛя нaс ваpтiсть 6oсвиx oдиницЬ. (Coтня oлeгa, Бyлaнoгo, Бистpoгo)
вepнyлисЬ oднaкo ж з пepeкoнaнHяM' щo po6oтa нa сxoдi дae шиpoкi
пepспeктиBи нa май6yтнe. Пpйнинoю пoвopoтy с 6eзпepeннo наведeнi
Bищe ЧинHик14' aлe oснoвo}o с слa6i кoмaHдиpи. Aнaлiзyюни oкpeмi 6oi'
вiднoщення нaсeлeнHя дo пoвстaнцiв' l4o)i<ливoстi здo6yвaння з6po[, Mo)кнa
скaзaти: вepнyЛи тiльки vepeз низький iдeйний тa 6oсвий piвeнь кoзакiв

тa кoмандиpiв.

ll. Po6oтa стaцioнyючиx вiддiлiв

-

Дня 1/X| вiддiл .Цoв6eнкa aтaкyвaв oxopoнy зaлiзницi кoлo oхeнинa
зHищив' лiквiдyвaвши майнo тa живий peмaнeнт, штаTгyr y Cтaдникax.
Ha зaлiзничнoмy вiдтинкy oжeнин - oстpiг пPoведeнo Чopнoмopцeм
pяд мiнyвaнь i зaсiдoк. 3нищeнo кiлькa тpaнспopтiв, здo6yтo 1 скopoстpiл
i 3 кpiси.
Бepyни пiд yвaгy слa6i здo6yтки' нa цЬoгo poдy aкцiяx - дивepсiйнy

po6oтy пpипиHeнo.

!ня 3/X|.43 пpoвeдeHo aкцiю нa Мiзoч. 3дo6утo 1063 ц цyкpy i
6агaтo piзнoгo мaйна. Poзз6poснo i взятo в пoлoн 190 шyцмaнiв. 3дo6yтo
.l
130 кpiсiв, 1500 шт" мyнiцii, фiнку, 20 гpaнaт. 86итo 10 нiмaкiв" Bласнi
BTpaти 1 в6итий,7 paнeниx.

Coтня Кaлини (тepeн Лиxa) лiквiдyBaла пepeхoдяЧy з .Ц. сoв[iтськy]
6aндy в сlалi 120 oсi6. Здo6yтo 60 кpiсiв, пoнaд 2000 мyнiцii. Bтpaнeнo
2-oх s6итими' 5/X| чoтa цЬoгo ж вiддiлy в oкoлицi Ужинeць зHищила
oднy aвтoмашинy ляX|в. 3дo6yтo кpiс, 300 шт. мyнiцii.
6./X| вiддiл Кopyтa 3нищиB Aннoпoль - здo6yтo мeдикaмeнти i piзнe
мaйнo (сiль, oдяг i взyття).
10,/X| вiддiл кyp. Бypсaкa зHищив мiстo Кaтep6ypг. 3дo6yтo кiлькa
кpiсiв i 6aгaтo мeдикaмeнтiв.
13/X| кopистaючи 3 вiдсyтнoсти сoт. iскpи, нepвoнi y вiддiлi нa
Лaнiвeччинi в6или зaступникa сoт. (Kapмeлюка), пepeйшли нa стopoнy
чepвoHиx пapтизан. Пepeбyвaюнi нeдaЛeкo вiддiли Яpeми i Beликaнa,
зpo6ивши o6лaвy, знищиЛи 8 гoлoвapiв i peштy poзз6poiли.
Пiдсyмки здo6yткiв y з6poi та мyнiцii вiд 1-15.Хl.43. Фiнoк 4, 2 лeгкi
скopoстpiли, 1 мп, 7 пiстoлiв, 216 кpiсiв, 3800 шт. мyнiцii' 20 гpaнaт.
ДАPo, ф.P-30, on' 2, сnp.32, opк. ||5-||6. opuеiнoл,

Pукonuс.
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зBiт пPo дiялЬHiстЬ вlддiлiв гPyпи
вiд ts дo 30 листoпAдA 1943 p.

зBiT

30 лucmonodo |943 p.

вi0 |5-30.XI43
.'cхiд,'

Гoтoвленi дo пoвHoгo вiдмapшy, вiддiли
6ули задepжaнi i
чaсткoвo вжитi з нaкaзy кoм[aндиpa] Typal дo aкцii пo poзз6poювaннi
кoзaкiв (кy6aнцiв) в пyнктax Hoсoвинi, Meтeльнo, oликa (пepe6iг aкцii
дoлyчaю). oднoнaснo фopмyсться iз пoвepнyвшиx i стацioнyюниx вiддiлiв
,,Бl|cтpиЙ''
кypiнь
дo вiдмapшy нa Bинниuинy.
_
Дня 2l,X| вiдxoдять чoтaми 2 сoтнi Бyян та .[oв6yш. Coтня Яpeми
чePeз взяття yнaстi в poзз6poюваннi кoзaкiв Hoсoвинi, для нeo6xiднoТ
пiдгoтoвки i дeзинфeкцii, зaдepжyетЬся дo 8.X||.43. Biдiсланий кypiнь
вивiнoванo пoвнiстю, пiд кoжним пoглядoм.
.Qo oпepaцiТ пo здo6yвaннi з6poi нaд магiстpaлями видiлeнo кypeнi
Яp6eЙ i Юpкo. Biдтинoк Шeпeтiвкa-Piвнe i Piвнe-fly6нo-Бpoди. CпiвпpaцЮючи 3 тepeHoвими 6oТвкaми тa мiсцeвим HaсeЛeнняltl в дняx 2530.Хl.43. нa вiдтинкy .Qy6нo_Бpoди poззdpoснo пoнaд 400 eвaкyoвaниx iз
сxiдниx o6лaстeй пoлiщiв. Aкцiя тpивaс дaлi. .[дя спpaв пoлoHeниx ствopeнo
oсepeдoк. oчoлюe вiдпopyнник CБ дpyг Клим. Пiд нaс poзз6poювaнHя
вiдзнaнився пoлiтвиx[oвник] кypeня дp. гHaт. 3мo6iлiзoвaвши мiсцeвиx
сeлян тa iмпpoвiзyюни y ниx з6poю, з шiстьoмa пoвстaнцями poзз6poiв
кoлo 120 пoлiцaiв.
.Цня 23.Xl вiддiл кiннoти i чoтa гpyзинiв пpиHяЛи з нiмцями, в сeлi
Бoлoткiвцi, 6iй. Bислiд: пepeд пepевaкaюЧиMи сl'|лa|'iу| вopoгa вiддiл вiдстyпив.
Bтpaнeнo тpЬox пoЛoHeними (нaцм[eни]).

.Qня 27.Xl.43. npи6ули в теpeн Mapкa i Лиxа вiддiли Кpyкa, Maксa i
Тoпoлi пiсля aкцii нa Мoнyлянкy2. Biддiли пpи6ули в дy)кe пoшapпaнoмy
стaнi з 6pакoм в Лloдяx, з6poi. ПpиниH втpaт He пoдaю' пoзaяк вoHи
вiдoмi Bам iз звiтy кеpyючoгo aкцiсю. Biддiли зpазy вiдвoшивлюються i

пoз6yвaються кopoсти.

Кpyкoвi, згiднo нaкaзy пoпoвHюeться вiддiл дo двox сoтeнь, вiн у
вкaзаний vас вiдпpaвиться (12.Х|l.43) в Тpaнснiстpiю.
Bслiд зa Mаксoм лpи6улa скapгa рiд тepeнoвиx пpo звiльнення iз
сoтнi, пеpeд пoвopoтoм в нaшi тepeHи, п'ятьдeсяти кoзакiв iз сxiдниx
o6лaстeй. B тpaктi пpoслiджyвaнЬ BиявиЛoся, щo Мaкс звiльнив 2l oci6, в
1
2

monu.
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Йdenьcя npo eoлoвнozo кoиoнdupo УПA Poлoнo Шцтeauvo.
Пpo нoсtnцл 6idОiлi6 УПA нo с' Movулянкo Оua. a iсmopulнoлу Bсmцni Оo цьoeo

тiM двox сxiднякiв. .Qвa сxiдняки, пo йoгo слoвax, xoтiли пiти зa пpимipoм

тpЬoх пoпepeднЬo дeзepтиpyюЧиx сxiднякiв, i вiн piшив пyстити ix 6eз
з6poi, кyди вoлiють iти. З 25 oci6 6ули 6iльшiсть 6eз з6poi, a тi, щo
t|oс|/|л|1' викaзaлися тягapeм в акцiяx.
B свiтлi сьoгoднiшньoгo нaкaзy пpo oчищyвaння pядiв вiд 6aлястy
пpийшлoсь сoт. Maксoвi вимip кapи o6мeжиту1 Дo Haгaни' пpoвeдeнoi
Haкaзoм.
Ha oз6рeння кpaщиx,'нa дyп'lкy теpeнoвиx' iз числa звiльнениx пepeдaHo
в тepeн Bopoнa 12 кpiсiв.

3a звiтний uaс здo6yтo в aкцiяx:
Мiсцeвiсть

ч

кp|с|в

Hoсoвичi

1

56

2 Яpoслaвинi

$Ё

o

.-l

с

Ф=

п|стoлlв

1

3

1

rpaнaт

Пpим[iткиl

мyн|ц||

5

2000

2

300

20%
мaгaзинyloтЬся

пpи poзз6poсннi

3l

208

2

2

4000

пoлiцii

Bсьoгo

267

3a

звiтн[ий] час

210

2

5

7

20

3800

вiд

1-15.Х|.43
417

5

7

I

2t

10100

Bсьoгo

з.l

для

,,ropИ''

(2020 шт.)

мiqяць листoпaд

3дo6yтa з6poя нaсткoвo пepeдaна кoм[aнданryI зaпiлля, часткoвo
зaдepx<aнa для з6iльшeння УПA.

Числoвий стaн вiддiлy нa 1.Xll.43
чп.
1

2
3

4

нaзва чaстини

кyp[iнь] Яp6eй
Юpкo
Кpyк
сoт[ня] Мaкс

''
''

ч[ислo] пoвстtанцiв]

260
350
160
70

349

ч[ислo] пoвст{анцiв]

6

Тoпoля
Пeвний

I

|-|им6aл

5

I
I
10
11

80
120

't50

90

.[oкс

,Qанькa (кiннa сoтня)
aзep6aйдxdанцiв]
гpyзинiв

[Paзoм]
+ кoшoвa сoтня

105 шa6eль
160

39
26
1605

B'юн

Фpoнт

yпA.

l

105

кopoткий oгляд

B пepшiй i дpyгiй пoлoвинi звiтнoгo пepioдy дo зyстPiчiв з вopoгoм
дoxoдилo в piзних мiсцeвoстях B0. Бiльшiсть 6oiв 6yлa нaстyп;lЛьнoгo
xapaктepy. Чaстини нaшi мaли iнiцiятивy в свoix pyкax, i мaйх<e y всix
випадкax 6oi пoпepeд)кyвaнo сильнolo poзвiдкoю, вeдeнoю в спiвпpацi з
тepeнoвolo CБ (нaскoк нa Miзoн). Кoмaндиpи чaсти||' нaвiть мeншиx,
стapaЮтЬся пpoвaдити свoТ
здo6yття poзвiдниx дaHиx'

..спeцpoзвiдки'',

нaстo пiдсилaюни жiнoк для

в Haшoмy тepенi нe o6мeжyвaвся зa пeвHиx
нe льoкaлiзyвaвся, - 6oi вeлися y всix зaкyткax B0 - тaM' дe HаI\4

Фpoнт чaстин УПA

тepeнiв,
xoтiлoся, дe ми 6aнили 6eзпoсepeдHю кopистЬ. oднaкo ж слiд пoдaти пpo
peaкцiю зa Miзoч. Tyт 6yлo пeвнe зaцiкaвЛeHня кoмплексoм сiл - "гнiздoм
6aндитiв',. Палeння сiл Бyщi, Moсти, Бopщiвки, 6yлo пpoведeнo iз
спiвдiлaнням aвiaцiТ пpи HeчисЛeнiй пixoтi i кiнниx poз'iздax. Пpoвoдилoсь
нaскoки 6лискaвичнo' в пeBHoMy вiдстyпi нaсy. Bopoг 6yв дoклaднo
пoiнфopмoвaний' o6opoну ciл 6улo Tя)ккo пpoвeсти' тaк як вiддiли 6yли
нa цeй Чaс uJиpoкo poзкидaнi пo тepeнi.
Пiд кiнeць мiсяця цeHтpoм зaцiкaвлeння yсix вiддiлiв, 6oiвoк, сeЛян з
дepeв'яшкaми-ду6инaми стaс aсфaльт i дooкoличнi пpишoсeйнi сeлa. Tyт
здo6yвaeться з6poя. Piзним сп0сo60м, a нaйчaстiшe дoгoвopaми пpи пoмoнi
гopiлки, пePeвoдитЬся poзз6poювaння фoльксдoйчiв тa шyцмaнiв' Бiльшiсть
yкpaiнцi з Чepнiгiвщини. Heнавидть нiщiв, a щe 6iльшe 6oяться 6iльшoвикiв.
Bиявляloть oxoтy вoювaти, пpoсятЬ дoзвoлy л|АШ|Атv|cя iз з6poсю в рядaх

yпA.

Cтвopeнo пpoпaгaндивнi 3 нoти, poзмiщeнo пoнaд aсфaлЬтol,t дЛя пoкpaщaHня po6oти. Peштy poздiлeнo пo сeлaх. .[ля нaс рeалЬHa кopистЬ
з6poя i пiдipвaння сиЛи вopoгa в зaпiллi' Ta мoжe 6ути Й нa май6yтнe, 6o

-

3s0

пoвiвши сepeд ниx нaлe)кнy пoлiтвиxoвнy Po6ory i пpисднaвши дo.сe6e xoн
300/6, мoжeмo киHyIи ix дo po6oтvt пicля пPиxoдy чepвoниx y ix мaтipнi
тepeни.
Пopyн iз кopисни]vl пoстa€ пpo6лeма залиття Чркиlt.l eлeмeнтoм нaшиx
сiл, xapнyвaнHя' - нaпевHe' i сeксoтiв сepeд Hиx нe 6paкye. (Пpoшy дyмкy

Пpoвoдy.)

A

всe-тaки з6poя пpи6yвae щoдeHнo.
HaстpoТ вopoга

lloжнa пoдiлити

Hiмцi, кoли пoстaвленi в кoнeчнiсть 6итиcя,6,ються дo6pe, aлe 6oiв
yникаютЬ. Паpтизaнiв 6oяться. Пpиклaдoм 6ув 6iй пiд Яpoславичaми' дe
нiмцi пaнiннo втiкaли, 3aЛишивши нaвiть кiлькoх в6итих нa пoлi 6oю.

Bopoг, 6aнyни, як щoдeнHo тa€ йoгo onopa - вiйськo в зaпiллi,
oстaHньo мaйжe зaнiмiв. B цiлiй BO вiд тижня нe чyти жoднoТ акцiТ.
(Moжливo занятий нa фpoнтаx).
Ляxи 6'ються запeклo (Мiзoн i .Цoлинa).
Hастpiй нiмeцькoгo сoлдaтa нaм € тя}ккo пiдipвaти свoeю пpoпaгaндoю'

i

€ для HЬoгo нeзpoзyмiлoю нeдoсryпнoю. Haй6iльш пoдaтливим
мaтepiялoм для нaшoi пPoпaгaнди i зaлoмaним дyxoвo eлeмeHтoм € tlJyцмaни
i кy6aнськi кoзaки. Цe для Haс пpoстo сeзoн!
За звiтний мiсяць вiддiли пpoйшли дoситЬ вaжкi мopaльнi 6oсвi
..пшеничниx" yr,|oв

вoнa

i

в тяжчi пpo6и. Mайжe двa кypeнi кинeнo iз лeгкиx
Cxiд. Heзнaнi тepeни, 6paк xapнiв, 6oi i чaстi нe6eзпeки стaли дiйсним
мipилoм 6oeвoi i мopaльнoi вapтoстi Haшoгo пoвстaHця. Тiльки в тяжкиx
yмoвинax i зaвдaнняx пiзнaемo сe6e. Taкий piзкий пoвopoт викaзaв щo y
вiддiлaх пopяд iз стiйкими, вiддaнними спpaвi людьми e кoлo 300/6
сла6oдyxiв, пaнiкepiв. .Qeзepтиpи iз сoтнi Бyланoгo 6ули нaявним дoкaзoм
цЬoгo.

1. Ми нe пpидiляли

Пpинини
нaлeжнo.i yвaги пiд6opoвi людeй дo

УПA (opгмo6и,

стaниннi),

2. У вiддiлax малo велoся пoлiт[ичнo-]виxoвнoi po6oти,
3. Бpaк 6oевиx, peвoлюцiйниx кaдpiв.
Toмy цeй peйд, пoзa знaчeнHяM пpoпaгaндивниM' дaв нaм стиl4yл для
..пpимкнyвшиx''

пpoBeдeнHя чистки' пoз6aвлeння вiддiлiв вiд
дЛя з6еpeжeння
сe6е для сe6е, a6o випaдкoBoгo eЛeмeнтy.
Шляхoм лiкapських oгляД|4н' нaкaзoм, пepeBoди},lo пiсля вiдпoвiднoi

iндивiдyaльнoТ xapактepистики людeй в зaпiлля, залишaючи цeй eлeмeнт

Ha чaс всенapoднoТ мo6iлiзaцii.
Koзaки цiкaвляться хoдoм свiтoвиx пoдiй, вipять в пepeмory. У 6iй
йдyть paдo, кoли 6aчaть 6iля сe6e кoмaндиpiв - y сaмoстiйниx дiяx poями
i чoтaми e дy}кe нeпoвopoтнi. У всix кoзaкiв e силЬнe 6aжaння йти нa
з51

,,спoкoнвiчнoi''
вiдпyстки, щo e виявo]t.l нaшoi
слa6oстi, вoювaти y свoix
мiсцeвoстях. Чaсoм дo цьoгo 6yвaють i пoвaжнiшi пpинини (нeзa6eзпeнeнa
poдинa). Ha гpyнтi вiдпyстoк зyстpiнaеться най6iльш випадкiв дeзepцii.
Бyвaють спopaдиннi випадки пoxмeлeння сaмoгoнol.t' paди ToвapистBa
на квaтepyвaннi i тiльки чepeз тe щo гoспoдаp ..пpимyсив,'- наспpaвдi
чepeз пpиклад кoмaндиpiв (кiннoтa).

Зaгaльнo нaстpiй

y

вiддiлax

пoстaвлeнi 6oсвi зaвдaння.

с

здopoвий, вiддiли гoтoвi викoнyвaти

Bиxoвна po6oтa сePeд кoзaкiв нe нa6paлa щe н;rлeжнoгo poзмaxy i
пpaвильнoi пoстaнoвки. У вiддiлax 6paкyвaлo )кивoгo слoва' лiтepатypи,
paдiсвиx iнфopмaцiй. 3a мaлo 6yлo систeмaтиЧHиx скликaнЬ сoтeHниx'

виxoвникiв, пoдaвaHня мeтoдiв y пpацi.
3 кoмaндиpaми мaйжe нe пpoвoд}кeнo пoлidичниx] вiдпpaв. Cлoвoм
виxoвHa po6oтa y вiддiлax нe 6yлa oxoплeHa pyкolo цeнтpaлЬHoгo виxoвHикa paдшe 6yлa здaна цiлкoвитo на сoтeнних i чoтoвиx виxoвникiв, щo
кoжний пo-свoйoмy як yмiв i щo xoтiв, гoвopив.
(B пеpшiй пoлoвинi мiсяця виx[oвник] 6yв мaйжe цiлкoм вiдipвaний
вiд вiддiлiв i зa виняткorn двoxдeннoТ вiдпpaви вiдxoдяним вiддiлaм нa

-

сxiд, y вiддiлax мaйжe нe 6yв.)
Toмy нe дивo' щo кoмaHдиPи i кoзaки чaстo випивaютЬ сaмoгoн' тa
6yвaють
випaдки' дe кoзaки 6'ють сeЛян.
щe
Пpиклад: вiддiл Яpeми пpийшoв y сeлo Уiздцi 6eз зв,язкy, nepeд
кiлькoмa дня}j!и тyдoю пpoxoдилa 6oльшeв[ицькa] пapтизaнкa. Гpa6илa.
Hасeлeння н;lлякaнe. Пiдiйшoвшим кoзaкoln пiд xaтy, стaничний сeлa 6oявся
..iнтенсивнe,,
вiднинити двеpi i на ix
дoмaгaння втiк нepeз вiкнo. Cтpiльцi
вивa)киЛи двepi i з6или (щo нe вiдниняв) шo}lпoлoм 6aтькa стaничнoгo. iз
сoтнeю 6yв сoтeнний пoлiтвиxoвник! | ллеться вoдa нa нepвoний млин.

Kyльгaннi вихoвнoi po6oти нa/Ieх(итЬ Чaсткoвo пpиписати i дeзepцii.
Пoтpi6нo впepтo[, систeматичнoТ i кoнкртнoi виxoвнoi р6oти, пiднoсити
iдeйнo-пoлiт[ичний] piвeнь кoмaндиpiв, йти в щoдeннy пoмiv пiд кoжним
пoглядot{ сoтeHниM

i

чoтoвим виxoвHикaм.

Cпpaви виxoвнoi po6oти пiд кiнeць листoпадa пoкPaщаЛи. Biддiли в
чaс пoстoiв tllкoЛятЬся. Bишкoли пpoвaдятЬ сoтeннi стapшини, з;lле)кHo
вiд iнiцiятиви, piвня сoтeнHoгo кoмaндиpа' йoгo вимoг i xapaктepy. Пiд

кiнeць мiсяця спpaвy вишкoлiв дopyЧeнo дp. Кpoпивi - з6iльшeнo
кoнтpoльний aпapaт дo тpЬox oсi6. CпeцiялЬHиx вишкoЛiв нe пpoвoджeнo.

B кoшoвiй сoтнi (нa пoпoвнeння) пpoxoдиЛo вивЧeння' автoмaтиЧHo-тeopeтиЧHy

чaстинy зaкiнчeнo.

Пpи мoвi нa poз6yдoвy po6oти, слiд пoдaти пpo ypyxol'|Лeння
кapтoгpaфiннoгo вiддiлy. Kepye iнжeнep Кoзaк. Bигoтoвлeнo кapтy
3дoл6yнiвськoгo тepeHy. Гaльмoм в po6oтi e 6paк aмoнякy, po[...J
вiдпoвiднoгo пaпepy i двox кpeсляpiв-калioгpaфiв.

Пiсля налeжнoi дoпoмoги

дo пpиxoдy чepвoниx нeo6xiднo мaти зaпaс кapт iз нeo6xiдниx тepeнiв.
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3a6eзпeчeння oдягoм i взyггям 3 нeBeЛикиMи пepe6oями пpoxoдить
мaйжe зaдoвiльнo. Гoспoдapкa пoстаЧa€ yсe пoтpi6нe' xoч чaстo 6iльшe
Числoм, нiж якiстю. Кoжyхaми i шинeлями (пiддaкaми) вiйськo с o6eспeчeнe
в 90%. TeплoТ o6yви 6paкyс дo 30%. Чo6oти i нepeвики свoгo виpo6y
дyжe скopo знoшyютЬся. Toмy слiд вiдмiтити 6eзвiдпoвiдaльнy р6ory в
дeякиx шeвсЬкиx apтiляx. Шиють нeд6aлo i вeсь чaс }'aЛy o6yв. Hа
нeдoмагaHня apтiлiв звepнeнo yвaгy.
3aгaльнo вoяк 6aчить >kepтвeнiсть свoгo нaсeЛeння i в тoМy HaпpяMкy'
спeцiяльниx нapiкaнь He чy€тЬся.
Пoглядaюни Ha нaш вiйськ[oвolгoсп[oдapчий] aпaPaтl пoмiнaеться 6paк
кoнтpoлi Haд видaHим, нaд йoгo в)кивaнняn4, HaпPaвoю. Cлa6o стoiть в
сoтнях o6лiк гoсп[oдaPчиx] peнeй. Кoмaндиpи He ЧyютЬся вiдпoвiдaльними
за piнi кoЖнoгo кoзaкa. 3аxoди пpийнятi.
Хapнaми вiйськo зa6eзпeчeнe. Бpaкye лишe вмiлoгo тexнiчнoгo
nepeвeдeння вiд гoсп[oдapнoгo] пyнктy дo Mиски. Усe в гoлoвнiй мipi
зaЛe)кить вiд д6aйливoгo кoмaндиpa
йoгo гoспoдapHика. Пpи тoмy
вiднyвaeться 6pак гoспoдаpникiв i кyxapiв. Частo нa xapч[oвиx] пyнктаl(

i

6paкyс [...l.

Пpигoтoвлeння xapнiв пiд цю пopy пpoxoдитЬ гoлoвнo пo xaтaм'
..oстaвляютЬ
гoспoдинi Чaсoм дoдaютЬ свoгo' нaсoм (в 6iднiшиx oкoлицяx)
нa гopшкy,'. Cкapг нa пpoxapчyвaHня зa l{:lлиMи виняткaMи нe пoмiчa€ться.
Po6oтa cлуж6и здopoв'я y вiддiлax стoiть нa дoситЬ низькoмy piвнi,
щo гpoзитЬ нaм в o6личнi poзпoвсюджeння iнфкцiйниx xвopi6, пoвaкним
yдapoм. Пo вiддiлах e дo 35% кopoстявиx кoзaкiв. Boшi нa пopядкy
деннiм. .Цo кiнця мiсяця Ч[epвoнийl Xpeст нe спpoмiгся нa дoстaтню
кiлькiсть пpoтикopoстявoi мaстi.
Пo сoтнях 6paкyс фeльдшepiв, сaнiтapiв, нaлe)кHoгo мeд[ичнoгo]
вивiнyвaння (пpимipoм, вiдxoдяним пepшиN| сoтням на сxiд, нe дaнo
мeдикaмeнтiв, aнi нaЛeжнy кiлькiсть сaнкaдpiв), кoзaкaм кoнкpeтних пopад
нa мiсцяx, тa пpoпaryвaння oсo6истoi гiгiсни вoякa. Чepeз xoлoднy пopy
i пoстiйнi пepeмapшi чaстин' кoзaкaм yтpyднeнe цiлкoвитe миття, 3вiдси
зaвцJивЛeння. Бyв yжe y вiддiлi oдин випaдoк сипнoгo тифy.

з

вeликиM зaпaлoм дo 6opoть6и зa пoкpaщaння
Meдшeф взявся
po6oти, aлe зyстpiuaюЧи нa кo)|(нoмy кpoцi наслiдки пoпepeднoi шкiдницькoi

i чaстi пepeшкoди гoспoдapникiв з запiлля, тa пoвaкний 6paк
кадpiв, нe 6улa в стaнi нaлe)кHo пpoтистaвитися пoтpe6aм.
B дняx 29, 30.Хl ствopeнo oсepeдoк пo 6opoть6i i пpoфiлaктицi пepeд
тифoм. Cтвopeнo кoмiсiю дo пepeглядy вiйськa, якa нa жaль, кpiм
ствepд)кення пeвHиx xopo6oвиx стaнiв, кoнкpeтнoi пoмoчi нe да€.
po6oти

Шпитaлi вeЛи свoю po6oтy зaдoвiльнo. Пpoeктyсться нa мiсяць гpyдeнЬ

ствopeння сaHвишкoЛy. Koнeчним с пpoтитифзнi зaстpики. flдя пpaвильнoi
рзв,язки питaHня cлу>t6и здoрв'я в мiсяцi гpyднi пpиклaдaтимeмo макси}4yM
yвaги, пам,ятaючи пpo 1918 piк. Кoнкpeтнi пляни нaмiчeнo.

з5з

Пo пiдгoтoвцi дo пpиxoдy чepвoниx - вeдeння пpoпaгaндивнoТ po6oти,
кoпaння кpиTвoк, oчищyвaння. Koпання кpиiвoк пpoxoдитЬ дoситb пoвiльнo,
нe y всix чaстиHax' нepeз пoстiйнe пepeсyвaння з тepeнy в тepeн. Кoпaння
зaпoЧaткoвaнe в Юpкoвoмy кypенi i aзep6aджaн[цiвl.
oнищyвaння pядiв вeдeться вiд 25.X| пo цeй нас.
Biдпyщeнo в зaпiлля нa дeнЬ 1.x|| 34 чoти.

-

tАPo, ф.

P-30, on' 2, cnp.3 2, opк, ||2-||4, opuaiнoл, Pцкonuc.

Ns 173
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кo3AкiB
30 лuсmonodo |943 p.

к0P0тKиЙ oпис Aкц|| Poз3БPo€HHЯ

кoзAк|B

.Qoнeсeнo, щo кy6aнськi кoзaки в пyнктax oликa (600 oсi6) Meтeльнo
(100) i Hoсoвичi (100) виявили мiсцeвим нauJим Лtoдяl4 oxoтy poзз6poiти

нiмaкiвiпepeйтивУПA.
.l6.XI

вiд кoм[андиpal Тypаl (нaсoвo пepe6yваюuoгo нa тepeнi Bo)
oдep)кaв нaкaз пepeвeсти пoтpi6нy акцiю. Пpидiлeнo 5 стpiлeцькиx сoтeнЬ
тa кiннy нoтy. l-la мiсцяx poзвiдкoю yстaлeнo' щo в дaниx тpЬoх пy}lктax
стацioнye 103.й кoзачий 6aтaльoн, пpизнaveний для пo6opювaння мiсцeвиx
,.6аHд,'.
oдна сoтня 6улa нa aкцii пiвнiн, дpyгa пoмiщaлaся в oлицi, тpeтя
6yлa poздiлeнa на пyllкти Hoсoвичi (60 oсi6) Meтeльнo. Кpiм сoтнi
кoзaкiв в oлицi 6yлo щe на тy пopy 240 нiмцiв. Пopoзyмiння 6улo лиwe
з oдним кoмандиpoм poти Кpавцoвим i йoгo звoдHим кoм[aндиpoм] Кoвaльoм
(Hoсoвинi) i тo в дyжe пiлoзpiлiй фopмi. Пo кiлькаpaзoвих пepегoвopax
(18 i 20.Хl)' зв;Dкивши yсi o6стaвини (сiткy шoсeйниx дopiг, poзмiщeння
нiм[eцькиx] частин пoнад зaлiзницeю Лyцьк-Клeвaнь, Клeвaнський гapнiзoн
600 oсi6 i в дooкoлинниx сeлax Bopoтнiв, Xopлyпи, 6paк нaлeжнoгo мiсця
вiдсryпy, нaшиi4 Частинам
дo 600 oсi6) piшeнo, тo тoмy щo y)ке
нaдiйшли пpизнaненi сoтнi, зaaтaкyвaти лишe пyнкт Hoсoвинi, 6eз oгЛядy
на piзнi пepeгoвopи (яснo пo мoжливoстi ix викopистaти).
.[ня 21.X| oднiсю сoтHeю зa6eзпeчивши вiдвopoт (шoсe Лyцьк-fly6нo,
мiсdeвiсть] Haчицi), двoмa сoтHями o6стaвившись вiд Олики, Клeвaня i
Meтeльнo, двoмa сoт|{ями пpoвeдeнo
'настyп в гoд. 21 на Hoсoвичi.
o6iйшлoсь 6eз жepтв i 6oю. 3нявши ваpтoвoгo, пpизHaчeнa гpyпa
.[ня

i

-

i

автoмaтчикiв вдepлaсЬ в сepeдиHy i 56 кoзакiв o6eз6poснo. Штатryт
знищeнo (здo6yтa з6poя пoданa y звiтi).
| ПeBнo, Йdemьcя npo aoлo1нoao
кoлoнdupo УПА Poлoнo lllцteBuuo'
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..Typ.. (Poман
Шyxeви,r)
niд vaс пepeбyванHя нa Boлинi. Фoтo 1943 p,

Гoлoвний кoмaндиp УПA

з55

Biддiли вiдсryпили в oкoлицi Бopeмськoгo лiсy. Пiсля oднoдeннoгo
вiдпoнинкy piшeнo дня 23.X| пpoвести oчисткy лiса на пiвнiv, зaxiд i
пiвдeнь вiд ляцькoгo гнiздa, П[aнськoТ].Д.oлини. 3нищити no6yдoвaнi шa.пaшi

для цивiльнoгo насeлeння, Poзвiдaти пpo силy вopoгa' тorjly щo Haсeлeння
пoдaвaлo нeймoвipнe чисЛo . 600 oз6poсних ляxiв.
B гoд, 15 poзпo.lали нaстyп i дo гoд, 22 пpoнищeнo Лiски, в6итo 7
ляxiв, пpийнятo 5 6oТв-сyтичoк - вiддiли пiдтягнyлися пiд сaмi yкpiплeння
(6yнкpи i мypoвaнi 6yдинки,пpистpoснi дo o6opoни). iз 6paкy сил (тpи

сoтнi стoяли нa odeзпeчeннi вiд шoсe i Mлинoвa) тa 6poне6iйниx снаpядiв,
lllтyPMy нe poзпoчинaли. Biддiли вiдсryпили в гoд. 23 y вихiднi мiсцeвoстi
6eз влaсниx втpат.
Дня 24.XJ дoHeсeнo' щo 25 aвтoмaшин нiмцiв п:lлятЬ сeлo Яpoслaвинi.
.Qвi сoтнi (Птах i .Qoкс плюс 6атapeя Легкиx apмaтoк) в гoд. 8 пpийняли
6iй. 86итo 25 нiмцiв, вiдi6paнo yсe нагpа6oвaне (м[iж] iнщим визвoлeнi i
[ryси] з мiшкiв). 3 нaшoТ стopoни 1 тяжкo paнeний. [iлкoвитo знищити нe
вдaлoся uepeз спiзнeнHя' зaмикaюнoi вiдстyп нiмцям, сoтнi Птaxa (2-ox
чoт). Hiмцi пaнiчнo втiкали, зErлишивши нa пoлi 6oю кiлькox [...] в6итиx i
paнeниx.

Пpeкpaснo

BIAB,я3aл|4cя

аpмaтки i чoта Пaнаса. Пpикpивaю.rися силЬним

oгнeм, нiмцi вiдстyп|^лI4 Ao.aвт нa шoсeйнy дopory Лyцьк-Mлинiв. Гopiюнi
xати нaсeлeння загaсилo. iз цивiльнoгo нaсeЛeнHя 6улu 3 жepтви.
Ha 26.Хl дoPyчeнi мeнi вiддiли, пpи6ули y вказilнy мiсцeвiсть.
C[лoaoJ У[кpoiнilJ
Г[epoям] C[лoao!]
.Цня 30.Хl.43

Шeф

ДАPo, ф' P-30, on' 2, cnp' 32' opк, ||0, opuaiнoл,

/Чepник/
штa6y гpyпи

..Бoryн''

Pцкonuс,
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3вiт пPo дiялЬнiстЬ вiддiлiв
Biд 1 дo 3t гPyдня |9llз p.

3| epцОня

|943 p,

yпA

Гpyпа..Бoryн''

звiт

npo po6omц aiddiлia 30 чoc вid |.3|'хll,43
|.

Пiсля кiлькaтижнeвoi пpигoтoвки в пiд6opi людей, пoпoвнeннi взyття'
в сxiднi тepeни вiдмаpшePyв.lли. Кypiнь

oдягy, вiддiли' пpизнaчeнi
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-

,.Б|lстpий,'сфopмoвaнo

...floв6yшa,'

iз пoвepнyвшиx з пepшoгo peйдy сoтeнь
тa стaцioнyюниx в тepeнi 7/7 вipдiл|в кypeHя ..Бypсaк''. Кypiнь ..Кpyк'' iз пoвepнyвших з тepeHy Bopoнa сoтeнЬ: Тoпoлi, Xмapи, 3aпopoжця. Кypiнь
..0лeг''
з вiддiлiв ..Яpeмa'', вiд6yвшиx Листoпaдoвий peйд i з вiдлyнeниx y
piзниx o6стaвинaх кoзaкiв, сoтнi Ca6люкa' щo oпepyвaли в тepeнi ..БaтЬкa,'.
Biддiли вiдiйшли пePUJopяднo oз6poснi, сepедHЬo вивiнyванi в oдяг i взyття
тa з дo6pим зaпaсoрl xapчeвиx пpoдyктiв (зaлiзний зaпaс 1 кг цyкpy,
1 кг сaлa, 2 кг сyxapiв на кoзaкa).
,,6v1стp}4й,'o
Кypiнь
зa виняткoM нoти oдисeя, щo вистpiлялa в пepшiм
з нiмцями 6oю aмyнiцiю, зaйшoв y вкaзaнi мiсцeвoстi, пpoвaдив нaкaзaнy
Po6ory.

-

Кpyк в дopoзi. ,(oнeсeнo, щo пpoвiвши кiлькa зyстpiнниx 6oiв з

нiм[eцькoю] гpaниЧHoю стoPo)кeю, пoсyвaeтЬся в 6ажaнoмy нaпpяl4кy.
Чaс вiдмapшy' стaн вiддiлiв i стaн oз6po€ння пoдaю в зaлyuникy н. 1*.
[||]. Cтaцioнyю..ri вiддiли пpoвoдили слiдyюнi aкцiТ:

Куpiнь
Дня 1/X|| спa,leнo

в

..яGeн''

Kyнeвi 6удинки, пpизнaueнi дo квaтepyвaнHя

нiмцiв.

-

2/X|| s|pАiл [им6aлa пepeвiв наскoк нa Hoвe Miстeчкo oстpiг.
3нищeнo 4 ляцькi пyнкти' здo6yтo 6oгaтo piзнoгo мaйнa (втiм фipy шкip),
зa6paнo xyдo6y.
3,/X|| вiддiл пpoвoдив засiдкy нa нepв[oниx] пapтизaн _ нe вдaлaся.
Bopoг, o6стpiлявши ззадy наtlJ вiддiл, вiдсryпив. Чepв[oнiJ 6yли пoвiдoмлeнi.
Дня 10/X|| вiддiл Tимoшeнкa' закватepoвaний в сeлi Mихaйлiвцi
внaслiдoк дoнeсeння сeксoтiв, пoпaв в oкp)Д(eнHя кoзaкiв з Кoлoдeнки
пpopвaвся. 86итo 20 кoзaкiв - стpaчeнo тpьox свoix в6итими,3дo6yтo 2
фiнки i 3 кpiси.
Дня 13/X|| пiд нaс нiм[eцькoi] aкцii нa сeла Ляxiв i Мaлин, 6yлo
влauJтoвaHo зaсiдки. Пpинaгiднo спaлeнo poзвiдyвaльний лiтaк, щo нeвдaлo

-

пpиземЛивl.lJисЬ' загpyз в 6oлoтi.

17/X|| вiддtл Cтeп пepeвiв нaскoк нa мiстeчкo Aннoпoль - здo6yтo
6aгaтo poгaтoТ xyдo6и, кoнeй, мeдикaмeнтiв iншoгo мaйнa.
27 /х|| знищeнo ЛяцЬкy oсeЛю Biтoльдiвкy - в6итo кiлькaнaдцять
ляxi|в. Haшi втpaти - 4 в6итих,2 paнeниx.
Кypiнь

..птaxa',

Дня 5/X|| вiддiл Typa poзз6poiв 30 шyцмaнiв. 3дo6yтo 30 кpiсiв, 1500

шт. aмyнiцii.

* 3oлуuнuк u. |, нoneaнe, npedсmoaляюmь doк,

tr29

lф |75-|76

цьozo э6ipнuкo.

з57

..Бoryн'' paзoм
Koмaндyвaння гpyпи
3 пpн6улuми гoстями в гPyднi 1943 p.
.Heмo., (Aндpiй
Hижнiй pяд (злiвa напpавo): ШPB
Kисiль),
член гoлoвнoгo Првoдy oУH "iванiв' (oмeлян Лoryш),
кеpiвник yгopськoТ мiсii дo УПA пiдпoлк. Фepeнц Mаpтoн,
..Гop6енкo" (Poстислaв
кoмeндaнт запiлля УПA-Пiвнiн
Boлoшин),
..Енейn (Пeтpo
кoмeндиp гpyпи
oлiйник),
..Kpoпива" (Baсиль
кepiвник oхopoни дeлeгaцii
Пpoцюк).
Bepxнiй pяД застyпник ЩPB ..Пaлiй" (Baсиль Кopeнюк),
roспoдaрий Peф,epeнт УПA-Пiвнiч "Зу6aтuЙ" (Aнтiн Mopoз),
..Чepник' (Aмитpo

ШBШ
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Кeзвaн)'

10/хx пiд Час пaлeння нiмцями с. Cитнo вiддiл Гipнякa знищив
aвтoмашиHи

i 20

4

нiмцiв.

11/X|| цeЙ жe вiддiл на шoсe .Qy6нгPaдивилiв знищив 3 мaшини.
86итo пoнaд 30 нiмцiв.
12/х|| в нaс aкцiТ нa сeЛo Бiлoгopoдкy в6итo 4 нiмцiв. B пoдaниx
6oяx вiддiл Гipняка здo6yв 1 л[eгкий] ск[o]p[oстpiл], 5 кpiсiв, 300 шт"
aмyнiцii.

22/хx знищeнo ляцЬкy oсeлю Бopтниця (6. Дy6нa). 86итo пoнaд 25
ляxiв, 6aгaтo згopiлo в хaтax. Bлaснi втpaти 1 в6итиЙ.

Бeрзи 6ув эaЙнятпЙ пpи вислiддyвaннi
мeльникiвськy 6андy (з пepepвaми вiд 8-20).
8,/X|l кoшoвий вiддiл ..B'юн'' спiльнo з азep6aйджaнсЬкoю Чoтolo
пpийняв з нiмцями 6iй, зa сeлo Пiвчe. Ceлo здo6yтo
нiмцi з ляxaми
спaливши кiлькa xaт, вiдстyпили. Bпaлo 8 нiмцiв
нaш 1 paнeний.
23/хx вopoг нaпaв нa с. Miзoчeк. I]eй жe вiддiл зaстaвив вoPoгa
вiдсryпити, в6итo тpьox
6eз влaсниx втpaт.
15/хx вiддiл Кpyкa' щo гoтoвився дo вiдмapшy .сxiд'', пpийняв з
нiмцями i ляxaми (кoлo 200) в с. Tилявцi l /7 6iЙ. Cпалeнo 5 aвтoмaшин,
..Mаксим',,
1 лeгк[ий] мiнoмeт,
в6итo пoнaд 20 ляхiв i нiмцiв
здo6yтo 1
1 paнeний.
100 шт. мiн, 500 шт. aмyнiцii i 2 Мп. Haшi втpати
2/Xl| sipАiл Beликанa (зaст[yпник] Cipкo i 5 кoзaкiв) poзз6poiв 35
шyцмaнiв. Здo6yгo 1 фiнкy, 1 скopoстp[iлJ, 34 кpiси, 2000 шт. aмyнiцii.
Пpи oxopoнi тpанспopтiв, пpoтягolv{ мiсяця 3 нeвeликиi,tи пеpepвaми в
нaсi, 6yлo зайнятo кoлo 200 кoзaкiв, piзних чaстиH. Пpи oxopoнi
,.гoстей''1
Пpoвoдy i пеpe6yваюниx в тepенi
вiд 15,/Х|l 6yлo пpикpiплeнo 2
нoтi з вiддiлiв B'юнa, .Qoксa i .[aнькa.
ufocтeЙ,',6paв
Biддiл кiннoти' пoзa oxopoнolo
щaсть в пpoтинiмeцькиx
зaсiдкax кoлo Maлинa i Ляxoвa, вiв poзвiдvy po6oтy в пiвд[eннiй] чaстинi
Пpoтягoм тижня вiддiл Гipнякa i

i зaсiдкax нa

-

-

-

-

-

з

пpилiсoвoi пoлoси.
Cлiд згaдaти пpo HeпляHoвiсть y запoтpe6oвyвaннi вiйська дo oxopoни
тpaнспopтy. Biддiли кoмaндepyютЬ чoти з дaнoгo тepeнy в дpyгий (дe e
тaкo)к нaшi частини), кoтpi тaM чeкaютЬ пo двa тижнi, виpвaвшись з-пiд
Haглядy звepxникiв, тpaтятЬ' poзпиваючись, вiйськoвy дисциплiнy, нe
шкoлятЬсяl дapмyютЬ. l-|eo6xiдним € пpипиHити дoPивЧe 6paння poiв, нoт
з лю6oТ сoтнi, нaзнaЧити кoMандиPa тpaнспopтy, дopyчити йoмy вiддiл i
HиM пoсЛyгoвyвaтися пpи тoгo poдy зaвдaнняx.
Пpoтягoм звiтнoгo нaсy здo6yтo: 1 тя>rdкий] скopoстp[iл], 2 л[eгкi]
скopoстdiлиf,72 кpicи,4300 шт. aмyнiцiТ, 1 мiнoмeт, 100 шт. мiн, 3 фiнки

i2Mп.

1 Honeaнo,
йdemьcя npo nepeбцBoння нo Boлuнi члeнi| aoлoBнoeo Пpoaodу oУH i
кoлoнОу6oння УПA Poмoнo Щцteauvo, Pocпucлoao Boлoшuнo Й iншuz rno iriсi ail
кoлoнdцaoння цzopcькoi opl'ti do УПA.
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lll. Пiвнiчнo.сxiдня Чaстина B0 (Piвнeнщинa), 3дoл6yнiвщинa стали
пpoтягoм мiсящ гpyдня пpeдмeтo}j| пoсилeниx вopo)киx нaскoкiв-гpa6yнкiв.
Bopoгoвi спpиялa в тol,'ly вiдкpитa мiсцeвiсть, пoпepeтинaнa зaлiзницeю i
шляхaми. Hiмцi тyт пoслyгoвyютЬся вислркницЬким eЛeмeHтoм - кoзaками'
щo poзмiстилуlcя в pядi сiл (Кoлoдeнкa, Гiльva) i пoнaд зaлiзницeю. .(iють
eнкaвд[iвським] спoсo6oм' lr,ttlo)кaтЬ сeксoтiв, видaютЬ вiдoзви в сeнсi
..УкpaTни

нe 6yлo

i

нe 6yдe.''
.Qiюний в тиx тepенax кypiнь Ясeнa 6yв в стадii peopгaнiзaцii i
пoстiйнoгo дoпoвнeHня' нe 6yв спpoмoжний злiквiдyвaти вopoжi oпopнi
пyнкти' poзгopнyти нaлexffy 6oйoвy po6ory, 6yлo мaлo cилtа i ry тpe6a
6yлo oздopoвЛloBaти (Tимoшeнкoвa сoтня), 6paк тяжкoi з6poi i нaйгoлoвнiшe
в6oгий стaн aмyнiцii (15-20 шт. Ha кpiс). oднoнасHo Bиpинa€ в данor,ty
тepeнi питання 6opoть6и з чepвoнolo пapтизaнкoю, рзмiщeнoю на Пiвнeвiй
гopi (нa пiвд[eнний] сx[iд] вiд Oстpoгa), щo oстaннЬo oпaнyвaлa дooкoличнi
сeлa i пoчинa€ пpo|.|икaти poзвiдкoю в Сypазький лiс.
,.Яceн'',
o6сaдити
B зв'язкy з цим пoтpi6нo Aaти пiдсилeння кypeневi
свoiми чaстиHaми Cypaзький лiс, po6ити кiннi peйди нa сxiд, звepнyти
yвaгy нa oсiдoк чepвoниx' вeсти poзвiдкy' виЛoBлювaти меншi гpyпи,
6льoкyвати.

Aкцii нa aсфaльтi PiвнrPaдивилiв пpипиненo дo пoнoвнoi нагoди
(вiдстyп шyцмaнiв, aдмiнiстpацii, вiйська), щo в зв'язкy з пoсyвaння]vl
фpoнтy нa зaxiд пoвин|'|o нaстyпити. Шyцмaни iз сxiдниx o6лaстeй, щo
3aлИЩ.1лу1ся 3

листoпaдa y сeЛax пoнад aсфaлЬтoм, чaсткoвo пepeйшли дo

нaс a6o вiд'ixaли в Hiмeннинy.

Aнaлiзyюни пpoвeдeнi 6o.i, мo)кна скaзaти, 6o,i 6улн кopoткi,

HaстyпaлЬHoгo xapaктePy, втpaт мaлo, aлe й здo6yткiв нe 6aгaтo. Biддiли
peaГyвали на всi спpo6и нiмакiв гpa6ити сeлa, мaйжe y всix випaдкaх
вiдгaняли Тx, вiд6ивaюни нaгpа6oвaне, i нaсткoвo здo6yвaли з6poю.
lV. Biдсилaнням вiддiлiв нa сxiд, кypсaнтiв нa стapш[инськy] пiдстapшинськi шкoли, твopеHня]t,l нoвиx вiддiлiв, щopaз змeншy€тЬся чисЛo
стapиx зaгapтoвaHиx пoвстaнцiв-дo6poвiльцiв.
Hапливaс eлeмeнт змo6iлiзoвaний, xou i пiсля вiйськoвoi слyж6и, алe
в пapтизaнсЬкoмy життi нoвий, нe 6yвaлий в 6oяx. 3aмiтний 6paк кадpiв.
Кoмaндиpи 6yти пoвиннi в настyпaюviм мiсяцi дЛя oчoЛeння нirлe)кнoгo

i

мopaльнo-6oйoвoгo стaнy шкoли, вiйськoвoгo i пoлiтичнoгo нoвoзмo6iлiзoваних' Hайниxсlим мop.lЛЬнo' вiддiлoм oкaзaвся вiддiл Tимoшeнкa'
сфopмoвaний в пepeвaжaючий кiлькoстi iз людeй Heпeвниx, щo вeЛи свoЮ
oкpeмy лiнiю з дeвiзoм: iж, пий з нepнi, за щo 6итиcя.
Biддiл poзфopмoваHo i пepeвeдeнo в кoшoвy сoтHю' звiдки пoстyпoвo
poзiслaнo гpyпкaми в iншi вiддiли.
B iншиx вiддiлax пaнye впoвнi здopoвa вoяцЬкa MopaЛЬ i дисциплiнa,
xoн зyстpivaютЬся випaдки дeзepцii тa п,яHки.
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.{oскoнaлим зaсo6oм для вилiкyвaння вiд гopiлки, фаpтyшкiв,
нeдисциплiнoвaниx кoзaкiв oкaзався кapний вiддiл. Пoдвoений po6oний
дeHЬ' змeншeнi дo пoлoвини хapнi, каpнi впpaви' зeмлянi po6oти дo6pe
впливaютЬ i e виxiд iз пpoстyпкaми' щo нe пiдлягaють кapi смepтi.
B звiтнoмy пoкapaнo смepтю 10 кoзaкiв (зa дeзepцiю i гpa6iж), кapним
вiддiлoм 42 кoзaки.

Aпapaт п[oльoвoТ] xdандapмepiT] дiс дoсить спpaвнo. Koзaки жaндapмepii
нa нaлeжнiй висoтi; 6yвaють, пopяд iз oсHoвHoю po6oтoю, в
aкцiяx, 6oяx. flo 6opoть6и iз гeстaпiвсЬкo-мeлЬникiвськoю 6aндoю,
скoнцeнтpoвaнo вiддiл жaндapмepii' щo BeсЬ чaс UJaxyвaв Тx pyxи' нe
дaвaв пoкaзaтися нa сeЛo' y вислiдi нoгo нiмцi poзз6poТли [х як нeпoтpi6нy
викopистaнy гpyпy. Пoмiж кoзaкaми i стapшинaми y вiддiлax е кiлькaдeсят
6yвшиx мeльникiвцiв. B пepшиx дHяx пoявЛeння 6aнди, тpЬox 3 ниx
зpaдиЛи - втiк 6yвший кoмaндиp м[eльникiвсьJкoгo тa6opy - Хpiн. Ceляни
6aчили йoгo вpaз з нiмцями пpи aкцii Ha сeЛo Caпанiв. Peштa пpaцюють
6eздoгaннo. 3aгpoза poзкЛaдoвoгo мeльникiвсЬкoгo впливy y вiддiлax с
цiлкoвитo пepeкpесЛeнa виpазнoю спiвпpaцeю з нiмцями.
Mopaльний стан нiмцiв с ди(e зaлoмaний. Bиxoдять нa сeЛo нaйчaстiш

стoятЬ

paди пiд6ypювaнь ляхiв B чистo гpa6iжницькoмy ХapaктePi. Haй6iльш
шкiдливими i зyxвaлими € кoзaки' мaюЧи дo виHищyвaHHя Hас iдeйний

нaйчaстiш 6iльшoвицький чvl 6iлoгsаpдiйський пiдклaд'
B пopiвняннi iз стaнoм вишкiльнoi po6oти в м[iсяцi] листoпaдi, в тiй
дiлянцi с деякий пoстyп. Шкoлeння кoзaкiв взятe Ркe в певнy систeмy,
вишкoЛи вeдyтЬся 6iльш плянoвo. 3opгaнiзoвaнo сaпepсЬкy пiдст[apшинськy]

шкoЛy' вишкiльний peфepeнт пpoвaдиB

в дeяких вiддiлаx

кoнтpoЛЬHy

poбoтy Haд шкoЛeнням. Гaльмoю в po6oтi e 6paк noтpi6ниx iнстpyктopськиx
кадpiв, стaЛoгo пpaBиЛЬникa, вiдпoвiднoТ вiйськoвoi лiтepaтypи вiдпoвiднoТ

Haшим вoяцЬким Maсaм. Пoлoженa нaдiя

y

вишк[iльнiй] po6oтi

Ha

a6сoльвентiв стapш[инськoi] шкoли ,..Qpyжинникiв'' дo сЬoгo нaсy сe6е нe

oпpaвдaлa. Biд,ixaвши Ha сeмидeнHy вiдпyсткy 12 oci6 з 20-ти нe 3гoЛoсилися
дo пpидiлeниx ЧaстиH. нaстyпaючiм мiсяцi пляHy€тЬся ypyxoмлeнHя

B

стpiлецькoТ пiдстapшинськoi шкoли, кypсiв тexнiнHoгo зв'я3кy, i тяжкoi
з6po[ пixoти. Cлiд вiдмiтити, щo Чaстe пepeсyвaння вiддiлiв Maксa, .[oксa
Beликaнa нe дoзвoЛиЛи нa плянoвy вишкiльнy po6oтy. Bикopистання
зимoвoгo пepioдy y вишкiльнiй po6oтi e сepeд вiддiлiв вiдпoвiднo тpaктoвaнe

i

стapшинaми

i

тoмy вишкiльний oсepeдoк

opгaнiзyвaння' yдoскoнzrлeHня' poстy.

Bиxoвнa po6oта

y

вiддiлаx

зa мiсяць

i

po6oтa

гpyдeнЬ

e дaлi в

св

стадiТ

пopiвняннi з

листoпaдoвoю 6aгaтo кpaщa, aЛe всe-тaки далi кyльгa. нe йдe в пapi:
a) З вiйськoвo.вишкiльнoю po6oтoю. У вiддiлаx зyстpiнaсться 6агатo
cлa6uих (пoзa 6oйoвим)
oсвiтнiм, кyльтypним piвнем, виxoвникiв вiд
сepедoвищa' в кoтpoмy вeдyтЬ po6oтy. Пpимip вiддiл Beликaнa, Тимoшeнкa

-
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..Ясeн'',

з кypeня
дe виxoвник 6yв пiддaний peвloлюцiйнoмy] сyдoвi. Bихoвник
тaкий нe мае дoвip'я стpiлeцтвa, нe oсягae пoтpi6ниx нaм нaслiдкiв, в
po6oтi.

6) 3 пoдiями в тepeнi - виxoвtlики He peаryютЬ сeйчaс пiсля aктiвпoдiй в тepeнi ни нaвiть y вiддiлi. B чaс кoли пoяBилacя мeльникiвськa
6андa, нaлeжilЛo пpoвeсти шиpoкy poз'яснювaльнy po6ory сеpeд кoзaкiв,
poз6yдити нeнaвiсть' пpизиpствo дo зpaдникiв' сеpeд менш oсвiчeниx i
пoлiтичнo виpo6лeниx людeй, 6o ж нe всi opснryютЬся oднaкoвo' в тaкиx
гpax гeстапo. Пoвстанeць, Йду,lи в 6iй, мyситЬ зHaти з ким i зa щo вoю€.
Cтвepджeнo мнoю oсo6истol щo HaЛe}(Ho цiсТ po6oти нe пpoвeдeHo.
Bпpавдi сaмe )киття i вiдвepтa вислркницЬкa po6oтa, викликaли в pядax
пoтpi6ний нaстpiй, aлe цe нaсryпиЛo стиxiйнo. Poзвiдкa y вiддiлaх He дa€
HaЛeжHих пoпepeд)кeHb пepeд кaPними фaктaми.

в) [3] poз6yдoвoю вiддiлiв - пpи твopеннi нoвиx вiддiлiв мaйжe зaвшe
6paкyс виxoвHикa. Hoвoзмo6iлiзoвaний мyситb вiдpaзy пoчyти сиЛЬнe сЛoвo'

6yти пiддaнiм налeжнiй виxoвнiй р6oтi. B нaпpямкy з6iльшeння пoлiтвиxoвнix

кaдpiв вчинeнo зaxoди, aЛe виpaзних нaслiдкiв, щe нe 6yлo виднo дo

сЬoгo чaсy.

Po6oтa cлуж6и здopoв'я y вiддiлax гoлoвнo пpoxoдилa над:
a) лiкyвaнняlil хвopиx y мeдпyнктax

6) шкoлeнням сaнiтаpiв

в) пoпyляpизaцiею i кot|тpoлeю сaнгiг[i]снiчнoгo станy.
Ha дeнь 1/1-44 лiкoвaнo:

paнeниx
внрp[iшньol

xв[opиxl

58

44

тифoзнo хв[opиx]

15

peкoнвалeсцeнтiв

24.

Caнпyнкти фyнкцioнyють дo6pе. 3aмiтний пopядoк i твepдy pyкy
мeдшeфa. Cлiд вiдмiтити сyмлiннy пpaцю сepeд тифoзHo xвopиx, де
пoстiйнo MeдпеPсoнaЛ е пiд загpoзoю iнфeкцii. Бpaкyе пpoтитифзнoТ
сиpивини i xвopим i лiкapям. Бyвають пepe6oi в пpoxaPчyваннi xвopиx, цe
викл|oчнo вина гoспoдapникiв, нa щo слiд зapeгyвaти. Пpи тiм 6yвaють
випaдки o6paзливoгo вiднoшeння дo мeдшeфa (тepeн Cамсoнa).
Мeдпepсoнaлoвi 6paкyс зaсo6iв тpaнспopтy. Лiкapi дyжe Чaстo тpaтятЬ
цiнний час нa пiшi xoди i чeкaння фip, пoлaгoд)|ryвaнHя фopмaльнoстeй з

адмiнiстpaцieю зaпiлля. У звiтнoмy нaсi пepeвeдeнo випyск шкoл сaнiтapiв
(23)
poзiслaнo пo вiддiлаx. Caнiтapнo'гiгieнiчний стaH y вiддiлax e нa
дoситЬ низbкoмy piвнi, aле зa oстaннiй час пoмiтнo пoкpaщaв. Кopoстявиx

-

пoмiчаrться дo t51%. У вiддiлax пpoйшли лiкаpськi o6мeжeння. flдя
вiйськa в тepeнi 6/6 i 7/7 влаштoвaнo 6анi i дeзкaмepи.

3а6eзпeчeння oдягoм пpoxoдилo зaдoвiльнo. Бpaкye чaстиHt|o тeплиx
шaпoк' pyкaвицЬ' i4аскyвaлЬниx плaщiв в числi 1600 шт. Чaсткoвo oдepжaнi

з62

дyx(e пpaктичниr4 мaскyвЕlлЬниМ зас060м. Пoтpi6нo IJJити дeщo
шиpшиx poзмipiв. Cтaн взyття кoзaкiв д1п<e o6низився. Bзщтя
влaснoТ po6oти пpи Частиx пepeмapш.rx' зeмля}|иx po6oтax - витoпт;tлoся'
пo}|ищилoся. Пoтpi6нo 600 пap o6уви. Biддiли вiдмaшepoвyють нa сX|д'
зpoстaютЬ - вoднoчaс з цим i poстe пoтр6a мaтepiяльнoгo зa6eзпeчeння.
3aввaxeнo, щo нoвoзмo6iлiзoвaнi з тepeнy нe пpи6yвaютb нaлeжнo
oдягнeнi i взyтi, нaйчaстiйшe нepeз 6paк нaсy (людeй 6epyть paптoвo),
..мaлopyськy
a6o нepeз
xИтpiсть'' нe 6yде oдяry - зaвepнyтЬ дoмiв. Haшi
opгмo6кoмiсii мyсять дивитися tllиPшe нa спpaвy мo6[iлiзацii], дo людeй
пiдхoдити iндивiдyaльнo' вpaxoвyючи спeцифiчнi yмoвини твopeння Hашoгo
вiйськa. B oстанньoмy нaсi пoсryп.rли скapги кoмaнdиpiв] вiддiлiв нa
тpyднoщi, пpи пo6ipaннi xapчeвиx пpoдyктiв, чинeнi гoспoдapЧими
peфepeнтaми, нa 6paк HaЛeжниx пpoдyктiв, пoдaHиx в пpaвилЬникy. Пpи
цьoмy пoмiтнo 6paк пpавилЬHoгo poзпoдiлy тягapy xapчyвaння' вiйськa пo
B|,IяB|1лl,|cя

дoвшиx

i

oкpeмих тepeнax.

Biйськoвi чaстини з6iльшyються тiльки шляxoш| oдep}ryвaння людeй з

мo6iлiзацiйнoгo aпapатy

Bo. Пoдаю кiлька

заввaг щo

дo

йoгo

фyнкцioнyвання:

Hц

пiд6opoм людeй дo УПA дoвгo нe зaдyшlyються'
6) Piшаючим чинtlикoм 6yвaють низи, (oпиpaeмoся нa ни3.lх' аJle
МyситЬ 6yти спeц[iальнa] кoмiсiя з нaшим кpyгoзopoм), щo чaстo кepyютЬся
oсo6истими мoтивai'и' 6epyть людeй paптoвo' нe дaютЬ змoги зa6paти

a)

oдяг.

в) Бoяться пpизнaтисЬ нoвoзмo6iлiзoвaHиM, щo 6epyть

ix в УПA.

г) He пiддaютЬ пoкликaниx лiкapськoмy o6стeжeнню.
3 oглядy нa пoвищe за6opoнeнo 6paти людeй на мiсцяx в кypeнi,
встaнoвлeHo кouJeвy сoтнlo Ч. 223, fioлуuaю звiт пPo стан вiддiлiв.
Heo6xiдним с в нaст[yпнoмy] мiсяцi пoпoвнити aмyнiцiю.
Пoмимo зa6opoни вeсти нeкoPиснi 6oi, aмyнiцiя вичepпaЛaся. 3дo6yroю
нa uJyцMaнax, oз6poeнo нoвoсфopмoвaнi вiддiли, частиHy вiддaнo вiддiлaм,
вiдiйшoвшим на сxiд, piзним кypсaнтaм i т. д. B зaпaс нiчoгo нe oстaвлeнo.
oстaнньo ствopeний 6oйoпoстaчaльний вiддiл, нaлeжнoi po6oти щe
He poзвиHyв, тa й здaeться вiн скopuJe пoстaчaтимe чaстiйш з6poю, aлe
пр6лeми aмyнiцiТ вiн нe виpiшить, 6o пo сeлax aмyнiцiТ ylкe нe зyстpiнaeться.
Пoтpi6нo мiнiмyм 30 000 шт.

llleф штa6y УПA
/Чepник/
tАPo, ф.

P-30' on, 2' cnp' 33' opк' 15Ф|53. opueiнoл.
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Ns

175

-

176

зBlти пPo стAH гPyпи
23 epцОня |943 p,

-

4 ciчня |944 p.

Ns 175
зBiт пPo стAн BlдxoдяЧиx в PЕЙд
..кoдAц,'
вiддlЛiв гPyпи
23 epцОня |943 p.
Teксm зaimg poзmouoBoнo нo

c'

365,

Ng 176
3вiти пPo l.{oБiлiздцiю
тA дЕмoБiлiзAцilo в гPyпi2
4 ciчня |944 p'
Hoвoзшo6iлiзoвaнl, paзoм,!67
.[o

вiддiлy

Cтаpш[инський]
вищк|л

Kiлькiсть

15

Cтpiлeцькoro

75

Caпepiв

Кiннoти

60

11

.Qpyгиx пpaць

6

3вiльнeнi з УПA
.{атa

Кiльк[iсть]

tАPo' ф. Pia
1

18/12.4з

2з/12-4з

4t

10

4/1-44

24/12-4з

I

1

Pазoм

66

on. 2, cnp, 33, opк. |56' Konii. Pцкonuc.

эBin, лo6цпь, € loлучнuкo,l ч, 1 Оo з6inц шeфo шпo6ц apцnu "6oaцн"
id | 0o 31 еpуdня |943 p'
Кoзaoн)
llleфo шno6ц еpцnu "Бoaцн"
зainu, нoneaнo, Е

Цeй
oЧepнuкo"
(filtuпpo

.

ф
.Чepнuкo''
(.Цлumpo

Кoзaoн)

aiО | Оo 3| epцdня |943

Buклodeнo B нuz iнфopлtoцiя сnoсцсmься BcbГ apцnu "Бoaцн".
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p.

"Ko.цAК"
Cтaн oз6poeння

з

.б
ЁЕ

Кoм[андиp]
кypеня

(oмaндиp сoтн

Kyлeмeти

(вiддiлy)

бCf

5.12.
194з

Бистpий

23.12.

Kpyк

1943

8

кyлeмeт

J

5

5506

2

4

5510

390
300

1

2

2940

150

кpiсiв

в

мп

20

3
2

219

1

6

1't

1з856

840

20

67+1

9

9

4

3760

1200

100

35+1

49
25

2

5

5

4

1670

57+1

7

7

6

5

3830

650
760

162+1

21

121

20

13

8260

2610

Яpeмa

82+l

I

71

3

19

6435

450

Paзoм

82+1

9

71

з

19

6435

450

485+3

s0

411

29

43

42+1

Хмapa

ДАPo, ф. P-30, on. 2, слp. 33 opк' |55.

Kaniя.

2

J

28651

3900

Cтан
тa6opoвих
вoз|в

20

oдисeй

Cтан
кiннoти

мeт|в

240+1

8

3aгaльний стaн
(^t

Пiстoлi

Miнo.

3

9

95+1

Запopoжeць
Тoпoля

oлeг

Фiнoк

1

100+1

Paзoм
2з.12,

.Цo

95
85
39

.[oв6yш
Бopyн

Paзoм
1943

Кpiси

Мiнo- Фiнки
мeти
Mп

Cтaн амyнiцii

1

4

6

2
1

3
100

6

6

4

120

5

4

15

16

Ng 177- 178

звiти пoлiтичнoгo BиxoBHикA гPyпи
|0-3|

еpцdня |943 p'

Ng 177
звiт пpo пoлiтвиxoвHy PoБoтy y вiддiлAx гPyпи
B листoпAдi lg43 p.
|0 epцdня |943 p.

3Blт

з noлimauzoBнoi poбomu ц ai11iлoz уПA
зo мicяць лucmonod |943 p.

-

еpцnu Енeя

1. opгaнiзaцiя пoлiтвиxoвl{oгo aпapaту

з4

а) Пoлiтвиxoвний, кepiвний i планoвий oсepeдoк гpyпи Енeя склaда€тЬся

oсi6:
1. oкpyжний пoлiтвиxoвник.
2. Зaсryпник oкppкнoгo пoлiтвиxoвникa.

3. |нстpyктop пoлiтнaв.raння.
4. Кopeспoндeнт Укpаiнськoi Пpeсoвoi Cлyж6и пpи УПA.
6) Cклад пoлiтвиxoвнoгo пepсoнаЛy в кypeняx i сoтняx:
1. lснye 4 кypiнних пoлiтвиxoвникiв.

2, ''

16 сoтeнниx.

Bсi сoтнi маloтЬ сoтeHниx пoлiтвиxoвникiв.
B чoтax пoлiтвиxoвникiв щe нeмa€.
2. Пpaця пoлiтвиxoвнoro ocePeдкa rpупl|
a) Пeрвeдeнo 2 пoлiтичнi вiдпpaви з кypiнними пoлiтвиxoвникaми.
6} Пepeвeдeнo 2 пoлiтичнi вiдпpaви з кypiнними i сoтeнними

кoмaндиpaми.

в) Пeрвeдeнo кoHтpoлю пoлiтвиxoвнoi р6oти в сoтняx i дaнo iнстpyкцii
пoлiтвиxoвника},l сoтeHЬ; пpи тoмy пpo{итaнo стpiльщм 12 лeкцiй, пpoвeдeнo

8 гyтipoк iз

стpiльцями та

6

вiдnpaв

iз

стapшинaми

тa

пiдстapшинaми

сoтeнЬ.

г) Пеpeвeдeнo 6 мiтингiв з нaсeлeнням y piзниx сeЛax нa
.|.

пoдiй.

2. Haшe зaвдaння пiд сщaснy пopy.
3. Пiдгoтoвкa дo пpиxoдy сoвiтiв.
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тeМи:

Miжнаpoднe пoлiтичнe пoлoжeння i нaшe мiсце в xoдi сyvaсниx

d 3i6paнo кiлькaнцщтЬ пpoзoвиx i кiлькa вipшoвиx твopiв стpiлeцтва
Укp[aiнськoi]
ПpeсoвoТ Cлyж6и.
дo
3. Пpaця пoлiтвиxoвникiв у куpeняx i сoтняx
Coтeннi пoлiтвиxoвники пpoвoдили свoю po6oтy в тoй спoсi6, щo
пpoчиryвaЛи стpiльцям лeкцii нa пoлiтичнi тa виxoвнi тel'и' вигoлoшyвaЛи
i пpoнитyвали дoкЛади' пpoвoдили ryтipки, влaштoвyвали стpiлeцькi вeнopi,
пepeвoдили мiтинги з Ёaсeленням.
B тoцi свoеТ щ6oти дaBЕrЛи пoлiтичнi вiдпpaви сгapшиHaM i пiдстapшинам

сoтeHЬ.

a) Кiлькiсть лeкцiй, вiдпpaв, ryтipoк, тo|цo

сoтняx:

1. Coтня .Qaнька
2. Coтня Яpeми
3. Coтня Кpyкa

-_
-

-

npoвeдeниx в oкPeмиx

5 лекцiй, 2 дoклaди
6 лeкцiй, 3 гyтipки, 2 стpiлeцькi вeнopi
8 лeкцiй, 3 вiдпpави 3 стapшиHaми i пiдстapшинами.

Пoдi6нe нислo вiдпpaв, лeкцiй, ryтipoк пepeвeдeнo i в iншиx сoтняx.
6) Прpo6лeний мaтepiял тa oкpемi теlvlиl пopyшeнi в xoдi пoлiтвиxoвнoi
po6oти:

l.

Comня ,Qoнькo

1. Biйськoвe вихoвaння.
2. Biднoшeння УПA дo HaсeЛeнHя.
...!,o
з6poi''
3. Пpoнитaнo стaттю з )кypнaЛy
.,Poстyть

-

пiд нaгoлiвкoм:

гepoТ''.

4. Тeми зi щoдeннoгo )l(иття в УПA.
..Укpаiнa,
якolo 6уАe,,,
5. .Цoклад:
якoю 6yлa якolo
'
6. Ha якиx ylvloBин:lx зaкiнчилaся пepшa свiтoвa вiйнa та якi
викликаЛa пoвoеннi наслiдки.

l'

7. ,(o нoгo зMaгaЛa i змaгae Hiмeччинa?
8. .Qo uoгo стpeмiлa i стpемить сссP?
9. Як пepeждaти xвиЛlo фpoнry i знaйтися в зaпiллю 6iльшoвикiв
10.
11.
12.

тa як тaM захoвyвaтись?
Чи мoжe дiйти дo зyдapy мiж CCCP та Aнглiсю?
Цiлi й зaвдaння УПA.
l{o цe тaкe нaцiя? УкpaТнa як нaцiя.
Ltiлi й мeтoди нiмeцькoi oкyпaцiйнoi пoлiтики нa Укpaiнi.
Haцioнальна пoлiтикa нepвoнoi Moскви в Укpaiнi.
Пoстaнoви llI-oi Koнфepeнцii oУH.

13.
14.
15.
..УкpаТнський
16. Пpoнитaнo:
пepeць,'.
..УкpaТнa-Pyсь',.
17. Устiйнeння Haзви
18. Пepшi пoчaтки )t(иття в Укpaiнi.
19. Кapтини з )l(итTя зa княжoТ дo6и.
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l|. Comня Яpемu

з )кypнaлy: ,Iдeя i нин''.
2. '' 6poшypи: ,.Biльна УкpаТнa".
3. '' пiдpyнникa:..Лицeм дo Cxoдy,,.
4. ЛeкцiТ пpo вiйськoвe виxoBaHHя i дисциплiнy.
1. Cтaттi

..Як

5. Гyтipки Ha тeми: викopистoвyвaти вiльний чaс пoзa слyж6oю',
тa iншi тeми з щoденHoгo житгя в УПA.

6. Читaння

i

1. Mатеpiяли

2,

,'

пoяснювання pадieвиx звiдoмлeнь.

lll, Comня Кpцкo
,..Qo
3 xrypнaлy ..Пpaпop
з6щi,,.
yкpaiнськoгo нацioнaлiстa''
бpoшypки:

тa

iншoi лiтeparypи.
3. Читaння i пoяснювання paдiсвиx звiдoмлeнь.
П p и м i тка: Coтня пepe6yвaланапiвнoчi в6eзyстанниx6oяxз
Чepвoними. Бpaк 6yлo лiтepаrypи i uaсy нa систeмaтичнe пPoвeдеHня
пoлiтнавчaння.

lV, Comня Цultбoлo

1. Лекцii;

a)
6)

Бopoть6a yкpaiнськoгo нapoдy в 1918 p. за свolo нeзaлeжнiсть.
Biднoсини yкpаiнцiв дo нaцмeнiв.
в) Укpaiнський пoвстaнецЬ як пpoпaгaндист сepeд yкp[аiнськoгo]
нaсeлeння i сepeд нацмeнiв.
2. Читaння iнфopмaтopiв' paдiсвиx звiдoмлeнь тa iншoi лiтepaтypи.

3. Bиxoвнi гyтipки:
a) Як пoвинeн зa(oвyвaтись yкpaТнський пoвстанeцЬ сepeд цивiльнoгo

6)
в)

HaсeЛeHHя.

Пoвстaнeць як пoлiтиЧнo гpaмoт}|a Людина.

Дисциплiнa в pядax УПA.
з iстopii Укpaiни.
Biд пoЧaткy a>к дo poздiлy: кiнeць княжoi дo6и, Гaлицькo.
Boлинськa дepЖaвa.
Пoдi6ний мaтepiял, як в нaвeдeниХ сoт|.|яx npopo6лений i в

4. Maтepiяли

a)

peштi сoтeнь.

6) Цiкавi питaнHя' щo виниKли
тa з 6oкy нaсeЛення.
.стpiльцiв

пiд нaс пoлiтpo6oти з 6oкy стpiльцiв

(сoт[ня) Бypсaкa) пoдaв зaсryпник oкpркнoгo
1. 3апити
пoлiтвиxoвника
Гaн.
a) Зaпит oднoгo сxiднякa, щo пoпaв y нiмeцький пoлoH' пiзнiшe втiк
з пoлoнy i слyжив y нaшoгo x( гoспoдapя' a oстaннЬo встynив в УПA:
Як з Ha€MHoю силoю в Укp[аiнськiй] Дepжaвi?

-

-
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-

lJ.|o po6ити, як двa гoспoдapi мaютЬ пo 10 гa зeмлi i oдин xoнe
наняти дpyгoгo дo po6oти?
B i д п o в i д ь: Якщo вoни o6идвa 6yдyть мати пo 10 га, тo нe 6yдe
пoтpe6и наймати. Кoли oднанe зaйдe випaдoк' щo oдин гoспoдap 6yдe
пoтpe6yвaти пoмoчi дpyгoгo' тo цe нe 6yдyть нaйми, а звичaйнa сyсiдськa
пpисЛyгa' зa якy тpe6a 6yде вiдплaтити тaкoю ж сaмoю пpислyгoю.
6) Щo po6итимyть в Укp[aiнськiй] .Цepжавi _ 3 тиMи гoспoдapями, щo
6yдe мaти 10 гa i нeздi6ний 6yдe пoвeсти нaлeжнo гoспoдаpствa, a всe

ii

6yдe

pyйнyвaти.

B i д п o в i д ь: 3а6иpaсться гoспoдapкy для дep)кави' a гoспoдapя
дa€тЬся !{a тaкy дiлянкy пpaцi, дo якoi вiн здi6ний.

в) Cпpавa тяглoвoi сили i сiльськoгoспoдapсЬкиx знapядЬ пpи o6po6цi
зeмлi в Укp[aТнськiй].Цeржaвi. Чи 6yдyть зaстoсoвaнi пpи o6po6oткy землi
мaши}{и i чию вoни стaнoвЛимyть власнiсть?
B i д п o в i д ь: Maшини пpи o6po6iткy зeмлi 6yдyть зaстoсoвaнi,

aлe вoни стaнoвитимyть влaснiсть дepжaви a6o кooпepaтивнy.
Чи змoжe гoспoдap кyпити тpaктopa?
B i д п o в i д ь: Tpaктop задoPoгa piн, щo6 гoспoдap мiг йoгo

кyпити. Aлe oскiльки poзвиHeтЬся настiльки пpoмислoвiсть i гoспoдapка,
щo гoспoдаP зMoжe кyпити тpaктopа, тo йoмy цe вiльнo 6yдe зpo6ити.
Xтo 6yдe oплaчyвaти тpaктopистiв?
B i д п o в i д ь: .[.epжава а6o кooпepaцiя.
г) Cпpaвa тopгiвлi.
Чи 6yдe дoпyщeнa дpi6нa тopгiвля нaскiльки 6yдe мaти свoю

i

iнiцiятивy?

i

B д п o в i д ь: .Цpi6нa тopгiвля 6yдe, aлe дepжaвa 6yдe
кoнтpoЛювaти, щo6 нe 6yлo спeкyляцii.

ТТ

д) 3eмeльнi спpaви.
Чи 6yдe дoпyщeнa вeликa пPивaтнa зeмeЛЬнa влaснiсть?
B i д п o в i д ь: He 6yдe. Зeмля дaсться сeЛянaм зa пpинципoм, щo6
гoспoдаp мiг ii влaсними сиЛaми o6po6ити i виживити poдинy.

Як спpaвa з пpoдaх(eю зeмлi?
B i д п o в i д ь: Пpoдaжi i кyпiвлi зeмлi нe 6yдe, щo6 He твoPилoсЬ

вeЛикиx зeмeлЬHих гoспoдapoк
6oкy.

2. Зaпити стpiльцiв (сoт[няl

Блaкитний.)

з

oдHoгo'

а

мaлoзeil4eлЬHиx

дpyгoгo

.Qaнькa). (Пoдaв сoт[eнний] пoлiтвиxoвник

a) Чи живe пpoвiдник 0УH Cт[eпан] Бaндepa?
6) Чи 6yдeмo 6итися з Чepвoнoю Apмirю пiсля

тepитopiю?

з

ii

пpиxoдy нa нaцJy

в) 3aпит гpyзинa: Чи ми дiстaнeмoсь в свoi тepeни' кoли

чеpе3

тePeHи цiлoi Укpaiни пepeсyнeться 6iльшoвицький фpoнт?
3. Зaпити Haсeлeння. (Пoдaв виxoвник сoт[нi] Дaнькa.)
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a) Якe нauJe стaнoвищe дo тиx пoлякiв, щo Ha сxoдi?
6) Як 6yдe пoстaвлeнa спpaвa цepкви в УCCД?
в) Чи нeхи маIoтЬ свoю пapтизaнкy нa нашiй тepитopiТ?
г) Чoмy слa6o пoстaвлeнa спPaBa Чepвoнoгo Xpестa? (Шиpeння тифy.)
Ha всi цi питaння виxoвник сoт[нi].Qaнькa - Блaкитний дaвав вiдпoвiдi,
aлe якi сaмe цьoгo вiн y свoсlty звiтi нe зaзнaчив.

-

4. Як спpийI{aютЬ стpiльцi виклaдoвий мaтepiял
тa як читaloть i poзyмiють лiтepaтypy

y

a) Cтpiлeцтвo дyжe цiкaвиться пoлiтичним )|flттям. flyжe oxoнe читaютЬ

вiддiлax paдirвi звiдoмлeння, ..iнфpматopa'', всякi лeтюЧки тa iншy

нaшy лiтeparyPy. CтPiльцi Pадo xoдятЬ нe викЛaди пoлiтвиxoвника l дyжe

скopo зaсвoЮloтЬ викЛaдoвий мaтepiял. Бepyть активнy г{астЬ y дискyсiТ

i дaють виxoвникoвi pяд зaпитiв з дiлянки пpopo6люванoгo мaтepiялy та
iз щoдeннoгo )киття.
3aiнтepeсoвання пoлiтичнoю р6oтoю зaлe)китЬ y вeликiй мipi вiд
oсo6и самoгo пoлiтвиxoвникa, вiд йoгo aвтopитery i здi6нoстeй цiкaвo
пoдaвaти нaвчальний мaтepiял.
Пoлiтвиxoвники' щo нe мaютЬ 6oйoвиx пPикмeт xapaктepy' не тiшаться
сepeд стpiльцiв пoшaнoю i на ix лeкцii нe xoЧyтЬ стpiльцi xoдити, a6o

йдyть пiд пpимyсoм, i навпаки: 6oйoвi тa peвoЛloцiйнi oдиницi пoлiтвиxoвники дyx(e скoPo з)киваloтЬся з стpiльцями i на ix лeкцii
з6иpaються дyx(e oxoчe' Pадo [x слyхaютЬ i з дoвip'ям вiднoсяться дo

Лeктopa, xoчa вiн 6yвaе нaсoм i нe дyжe кpaснoмoвний.
6) Cтaн пoлiтичнoi po6oти y вeликiй мipi зaлежитЬ тaкo)к вiд сaмиx
кoмaндиpiв. oскiльки кoмaндиpи сaмi зaiнтepисoвaнi пoлiтичним )киттям

6yвaють пpисyтнi нa лeкцiяx, 6epyгь )ДaстЬ в дискyсiТ, грipкаx, висЛoвЛloloтЬ
тo
свoТ дyмки щoдo свiтoвиx пoдiЙ i нaшиx зaвдaнЬ пiд сyнaснy пopy,

-

цe зaoxoчyс стpiльцiв дo пpацi в дiлянцi пoлiтнaвчaння i poзгopнeння
влaснoi iнiцiятиви в iдeйнiй i пoлiтичнiй po6oтi.
Кoли ж кol'iaндиpи нe iнтepeсyються пoлiтичнoю po6oтoю, a6o навiть

Т[

лeгкoвaжaтЬ

-

нe хoдятЬ нiкoли нa лекцii, гyтipки, нe 6epyть yчaсти

в

дискyсiяx, тoдi i стpiльцi нe пpиклaдaють 6iльшoi вaги дo пoлiтнaвчaння.

в) .(oкaзoм зaiнтeрсoвaння стpiльцiв пoлiтичним життям тa пpизнilt(olo

lx iдeйнoгo Poсry € стpiлeцькa твopнiсть y вiддiлax: onиси 6oTв, вipши нa
пaтpioтиннi теми, oпoвiдaнHя тa ryмopeски iз щoдeннoгo життя' в якиx
пpo6ивaсться peвoлюцiйHe 3aв3яттяl лю6oв дo Укpaiни тa )китт€paдiснiсть

Укpaiнськиx пoвстанцiв.

5. HaстpoT стplльцiв у вiддiлax

a| Чuм цiкoaляmься i чoеo

npozлUmь.

Первaкаюнa 6iльшiсть нaцJoгo стpiлeцтвa y вiддiлax yпA
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-

цe 6oйoвий.

peвoлloцiйHий eлeмeнт, який всe пplalгнe 6oiв, вiннoгo pyxy

тa

нoвиx

пoдiЙ.

Кoли чaсoм пpиxoдитЬся з чистo тaктичниx пpичин задep)кaтисЬ нa
oднoмy мiсцi а6o yникaти 6oТв з нiмцями, тoдi .laстo стpiльцi нapiкaють,
щo нeмa жoдниx aкцiй i пpoсяться в 6iй.
Tyт такoж слiд скaзaти, щo 6oeздaтнiсть i peвoлюцiйнiстЬ oкpe]4иx

вiддiлiв зaлeжитЬ в пepшy нepry вiд кoмaндиpiв тa ix oсo6истoгo пpиKлaдy.
Oднaчe xapaктePист/кa нaщa 6улa 6 нeпoвнoю' кoли6 ми нe згaд.rли
тих хи6 i нeдoлiкiв нaшиx стpiльцiв y вiддiлax спpиЧиHeниx pядoм o6стaвин
iстopиннoгo, a тo i nсихoлoгiчнoгo xapaктеpy:
1. Haшa apмiя мoлoдa. Mи з нiнoгo ствopили з6poТли вiйськo.
Умoвини нaшoi 6opoть6и 6aгaтo тяя${i, як y дepжавниx нapoдiв' щo
мaютЬ свoТ фa6pики, всi poди з6poТ тa 6oeпpипaсiв, фaxoвий кaдp стapиx
кoмaндиpiв i стpaтeгiнний дoсвiд peryляpнoi 6opoть6и пonepeднix вoeн.
Тoмy тo ми в 6opoть6i пpoти HauJиx вopoгiв-iмпepiялiстiв мyсимo ix
пepевищyвaTи свoiми гepoйствoм, пoсвятoю' витpивалiстю, зaгapтoваннiстю.

i

Гeрйствa i пoсвяти нaм He 6ркye, ыre 6рк зaгapтoвaннoсти i витpивaлoсти.
Кoли стpiльцi пo6yваютЬ дoвшe в 6iльшиx 6oяx, чaстo в xoлoдi i
гoлoдi, заpaз пoчинaютЬся нapiкaння, щo нe мo)Kпивo видepжaти тpe6а
вiдпoнинкy, щo ix невпи|-||.|o кидaютЬ y нaйгipшi мiсця i т. п.
2. Cтpiльцi вpазливi нa вoшi i кopoстy, po6лять з Toгo вeЛикy тpaгeдiю
i частo нeпoтpi6нo знeвipюються зaпaл дo дaльшoi 6opoть6и.
3. .Qyжe пpив'язaнi дo свoix paйoнiв i сiл i 6oяться вуlйти y шиpший
свiт, нe pаз y мeжi iншoi oкpyги - щe гipшe нa Пoлiсся i нa Cxiднi
Укpaiнськi зeмлi, а кoли в)кe й пiдyть, тo всiмa c|Aлaии pвyтЬся дo[...].
4. Xвopo6ливo часTo згoлol.lJyютЬся пo вiдпyстки' нeшtoв 6и в ниx
лe)кaла цiль ixньoгo життя.
Bсi тi нeдoлiки випpaвля|oтЬся: стpiльцi пoЧинaютЬ дyмaти ulиpшими
кaтeгopiями, .rлe пoвнe yсyHeння нeдoлiкiв тa випpaвЛeння хи6 - цe
пpo6лeмa нaсy, пoдiй i нaпoлeгливoi пpaцi кoмaндиpiв тa пoлiтвиxoвникiв.
5. Пopyшyеться y вiддiлax питання пpo зa6eзпeнeння poдин пoвстaнцiв.
6| Bi1нoшення do кoмoнОupia.
Cтpiльцi вiднoсяться дo кoмaндиpiв з пoшaнoю i дoвip'ям i чaстo в
пepeлol,lниx мoмeнт;lx втpиil1y€ iх нe тaк iдeя' як пpив'язaння дo oсo6и
сaмoгo кoмaндиpa.
1. Cтpiльцi лю6лять, кoЛи кoМaндиp сa[4 пepeживaс тaкy сaмy дoЛю'

як yсi стpiльцi.

Koли кoмандиp нe € зapoзyмiлий, a тoвapисЬкий i пoтpaпить вiднyти
всi пoтpe6и стpiлeцтвa.
2. He лю6лять стpiльцi такиx кoмaндиpiв, щo свoi o6oв'язки викoнyloтЬ
тiльки сyxo i фopмaльнo, вiдсeпapoвyloтЬся вiд стpiльцiв i нe пoтpaфлять

дo

|-|иx з6лизитtаcь,
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3. Пpoстиx, щиpиx' 6oйoвиx i piшyниx кoмaндиpiв лю6лять стpiльцi
нaй6iльше i зa ними йдрь xoн i в oгoнь.
4. Пoмiчaeться нeвдoвoЛeння стpiлeцтва нa дeякиx кoмaндиpiв, щo
кpaщe )кивyтЬ i кpащe вiдживляються вiд peшти пoвстaнцiв.
B) Bidнoшeння noaсmoнцiB Оo цкpoi.нсьl<oеo l]oceлeння,
1. Пoвстанцi вiднoсяться дo yкpаiнськoгo нaсeлeння пpихилЬнo. 3авжди
xoЧyтЬ 6opoнити сeлa пiд чaс нищeння ix нiмцями, спiвнyвaютЬ тим
сeлянaм' щo пiд чaс вopoЖиx aкцiй втpaтили свoТ 6удинки i майнo, a6o
в який iнший спoсi6 пoтepпiли вiд вopoга.
2. Cтpiльцi зживaютЬся насeлeння},l в oднy нepoзpивнy сiмю.
Haсeлeння pадo вiтae i пpиймaс пoвстaнцiв; нe 6oiться, щo нiмцi МoжyтЬ
спaЛити сeЛo' дe стoяли пoвстaнцi; нe жaлie тeплoТ хaти, лiжкa, вкpиття'
гapянoТ стpaви. Пoвстaнцi Чaстo вeчopail4и poзкaзyЮтЬ пpo 6oТ, пpo свoi
пpигoди' oпoвiдaють гytvtopeски' спiвaють гapниx пiсeнь.
Haселeння тaк ти}r зaxoпЛюeтЬся, щo пpи вiдxoдi пoвстанцiв нaстo
)кaлb витискaс з oчeй слЬoзy poзлyки; сeля[ниj пpoсятЬ пoвстанцiв, щo6
вoни щe зaxoдили' сylvtye як y сeлi нeмa пoвстaнцiв i з нeтеpпливiстю
чeкaс Ha ix пpиxoдy.
3. Бyвaють oкpeil,ti випaдки нeтактoвHoгo пoBeдeHHя пoвстaнцiв сyпpoти
HaсeлeнHя' чи тo з oгЛядy нa фipмaнки' Чи як i iншi пoвиннoстi, aлe тaкi
випaдки дyжe piдкi в свoi[ oснoвi вoHи всe ж тaки звoдятЬся дo
зaгaлЬHoгo пopoзyмiння.
e) BiОнoшeння Оo npoцiaнuкiB зoniлля.
3агaльнo пoмiчaeться невдoвoЛеHHя пoвстaнцiв з po6oти i пoвeдiнки
пpaцiвникiв зaпiлля' a oсo6ливo CБ, теpeнoвиx 6oТвoк тa гoспoдapнoТ

з

i

peфepeнтypи.

Cтpiльцi гoвopятЬ, щo CБ i тepeнoвi 6oiвки дo6pe вдягнyтi, дo6pe
взyтi, дo6pe Тдять, спoкiйнo poз'iзджаloтЬ пo тepe}|ax' a дo тoгo всЬoгo
зapoзyмiлi, гpy6o вiднoсяться дo насeЛeння i дo стpiлeцтвa' чaстo HeвиHнo
кaPaютЬ насeлeння' в тoй час як пoвстанцi гipшe oдягнyтi, гipшe взyтi,
вiдживлювaннi i вeсь чaс HaPa)кеHi на нe6eзпекy.
Пpo гoспoдapникiв зaпiлля гoвopятЬ' щo вoHи всe нaйкpaщe пoiдaють,
MaютЬ нaйкpaщi чo6oти кoжyxи, в тoй нaс, як пoвстaHцi чaстo нe
зa6eзпечeнi дo6poю o6yв'ю i тeплoю oдiжжю.
oдниx дpyгиx нaзивaютЬ пoвстaнцi ..тepиHoвими пaнaми'', a6o
..тepeнoвими
птaxaми'.
Тaкi нaстpoi спpининeнi нaстиннq 6paкoм пoлiтичнoгo виpo6лeння
стpiлeцтвa, a ЧaстиHHo пeвHими нeдoлiкaми в po6oтi i пoвeдiнцi пpaцiвникiв

i

i

i

зaпiлля.

He тpe6a зa6yвaти, щo oснoвний тягap y peвoлюцiйнiй 6opoть6i нeсe
вiйськo i в пepшy ЧePгy зBepHyти yвaгy нa йoгo мaтepiяльнy i мopальнy
пIдтpимку.
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6. Пo6aя<aння пoлiтвиxoвникa

i

плани нa шaй6yтнс

.{ля пoкpaщeння пoлiтвиxoвнoТ po6oти

y

вiддiлax, пiднeсeння

N|opaлbнoгo piвня пoвстанцiв тa пoкpaщeння вiднoсин мiж стpiлeцтвoм i
пpaцiвникaми зaпiлля, нeo6xiднo:
1. Ha пoлiтвиxoвникiв сoтeнЬ пpизHaчити 6oйoвi та iдeйнi oдиницi.
2. 3o6oв'язaти кoмaндиpiв, щo6 вoни цiкaвились пoлiтичнoю po6oтoю
y вiддiлax i Тi пiдтpимyвали.
3..Цo6иPaти такиx кoмаHдиpiв, щo пiд oглядoм 6oйoвим i мopaльним
6ули 6 дo6pим пpикЛaдoм для пoвстaнцiв.
4. Пopoзyмiвaтися 3 пpaцiвникaми зaпiлля в спiльниx спpaвax' щo6 з
o6ox стopiн yсyнyти 6paки в po6oтi тa пoвeдiнцi.

.[ня,
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1. opгaнiзaцiя пoлiтвиxoвнoro aпapaтy

а) Bишкiльнo-плaнoвий oсepедoк
Cклaдaеться

з5

гpyпи:

oсi6:
1. oкpyжний пoлiтвиxoвник.
2, Йoгo зaстyпHик.
3. Bишкiльний peфepeнт.
4. Maшинiст тex[нiчнoгo] звeнa.
5. 3aвiдyюний apxiвoм i poзпoвсюд)кyвання}l лiтepaтypи"
Кepiвний oсepeдoк гpyпи - oкpyжний виxoвник' зaсryпHик i peфepeнт,

o6iймають y свoiй po6oтi вихoвaння i нaвчaння в УПA, вiйськoвy кopeспoндeнцiю УПC тa дeякi спeцiяльнi зaвдaння.
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6) Пoлiтвиxoвний aпapaт y кyPeняx i сoтняx:

..',f

; ::llllx

виxoвl|ики

чoтoвиx

''
18
Hoвим дoсягнeHням y цЬolt1y мiсяцi в дiлянцi poз6yдoви пoлiтвиxoвнoгo
aпaPary y вiддiлax € впpoвaд>кеHня Чoтoвиx виxoвникiв y сoтнях i сaмoстiйнo
пoтpe6aми вишкiльнoгo тa
дiю..lих 6oйoвиx oдиницяx' щo зв'язанe
нaвч:rЛЬнoгo xapактеpy' a такo)t( з opгaнiзaцiсю i зaвдaнням н;lших вiддiлiв.

з

|з зaгальнoгo чисЛa вiддiлiв сoтенЬ i 6oйoвиx oдиницЬ пoЛoвинa в)кe
o6сaджeнa чoтoвиMи пoлiтвиxoвникaми.
3a цeй мiсяць дeякi вiддiли виЙuли тepитopiяльнo з o6сяry кoнтpoлi
нaшoгo пoлiтвиxoвнoгo oсepeдка гpyпи; затe ствopилисЬ на нашoмy тepенi

нoвi вiддiли

i

фopмaцii.

Пpи всix вiддiлax e пoлiтвиxoв|.|ики; пpи HoвoствoPeниx oдиHицях
пoлiтвиxoвники пpизнaчeнi нeдaвнo i вoни щe нe poзвинyли свoei po6oти.
Пpизнaнeнo кypiннoгo пoлiтвихoвникa дo жaндapмepii, який мa€
HaлaдHaти пoлiтвиxoвний aпapaт y всix станнищx.
2. Пpaця пoлiтвиxoвнoгo aпapaтy
o) Пpoця noлimBuхoBнoеo ocepeОкo epunu

1. Пepeвeдeнo 1 пoлiтиuнy вiдпpaвy

з

кypiнниMи кoмaндиpaми

кoMaндиpaMи сaмoстiйнo дiюниx сoтeнЬ.
2. Пepeвeдeнo пoлiтиннy i дiлoвy вiдпpaвy

з

кypiнними

i

i

сoтeнними

пoлiтвиxoвникaми.

двa вишкoЛи людeй з тepeнy' пpизнaчeниx дo
y вiддiлax (пpисyтнix 10.15 oсi6).
4. Пiд Чaс кoнтpoлi пoлiтвиxoвнoi po6oти y вiддiлaх пepeвeдeнo 6

3.

Пepевeденo

пoлiтвиxoвнoТ po6oти

вiдпpaв iз стapшинaми тa пiдстapшиHa.vtи сoтeнЬl 9 лeкцiй iз стpiльщми,
дaнo дiлoвi вкaзiвки пoлiтвиxoвникaм тиx вiддiлiв.
6) Пpoця noлimauхoaнuкiB ц кцpeHяI' сomHяI i coмoсniйнo Оiючuz

oduнuцяr

1. Числo пepeвeдeниx лeкцiй, ryтipoк, вiдпpaв тoщo в oкpel4иx вiддiлaх.

iнтeнсивнiсть пpaцi пoлiтвиxoвникiв y вiддiлax значнo з6iльшилaсь.
Пiднeслoся числo лeкцiй i poзнopoднiсть зaсo6iв y пoдaвaннi виxoвHoгo
та HaвчaлЬHoгo мaтepiялy, як гyripки, стpiлeцькi вeнopi, з6opи насeлeння

i

iншe.

Biддiл

Яp6eя
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3a мiсяць гpyдeнЬ пePeвeдeнo y oкpeмиx
36opiв

Лeкцiй

Гyтiрк

нaсeлeння

20

4

5

вiддiлax:
|ншi

2 вiдпpави кoм[aндиpiвJ i виxoв[никiв], 1 свят[кoвi] сxoдиHи

Лeкцiй

Biддiл

36opiв

11

2з

Птaхa

17

5

;

7

I

э

floксa

18

Maксa

13

|ншi

нaсeлeння

Бypсака
.Qaнькa

i

Гyтiрк

1 стp[iлeцький] вeчiP

4 стp[iлeцькиx] вeuopi

5

2. Пpopo6лений мaтepiял i пopyшyвaнi тeMи
нaвчaння.

-

з дiлянки пoлiтвиxoваHня

l. Biдд[iл] Яp6eя
нo aiОnpoBi кoлoнilupia i Buzoaнuкia
1. oгляд свiтoвиx пoдiй
2.3axoвaння кoмaндиpiв та стpiльцiв пo вiднoшeннi дo

o) meмu

сeлян пiд чaс пoстoю нa сeлi.

6)

neлu нo 36opor

нoceлeння

1. Платфopмa УПA.
2. Cпiвпpaщ УПA з Hасeлeнням.
3. Cвiтoвi, вoсннi i пoлiтиннi пoдii.
B)

neмu лeкцiй i ецmipoк iз cпpiльцяt,lu

1. Haшa визвoЛЬHa 6opoть6a i ii цiлi.
2. Як пoвинeH зaxoвyвaтись стpiлeць нa сeлi.
3. ||! HB3 oУH i йoгo зHaЧeHня.

З

iстopii Укpaiни:
а) Cлoв'янe
6) Пepшi yкpaiнськi князi _ дo Boлoдимиpa Beликoгo.
5. З гeoгpaфiТ Укpaiни:
a} Пoдiл зeмнoi кyлi на нaстини свiтy.
6) Пoлoжeння УкpaТни.
в) Етнoгpaфivнi гpaницi Укpaiни,
г) Peльсф Укpaiни.
Kpiм тиx тeм 6yли пpopo6лювaнi pадiевi звiдoмлeння i пpсниryвaнa
..,!,o
нашa лiтepaтypa' як
з6poi'' тa iншa.
4.

ll. Biддiл Бypсaкa
Teпu лeкцiй

i

eцmipoк

1. Miжнapoднс пoлoжeння пiд сyнaснy пopy.
2. Cили Hiмeччини i сссP пiд сyнaснy пopy.
3. Moжливoстi зaкiнчeння вiйни.
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4. Пoстaнoви ||| HB3 oУH.
5. Яким пoвинeн 6yти вoяк-peвoлюцioнep.
6. ПoвстaнeцЬ як пpoпaгaндист.
Ha гyтipкaх пPoЧитyвaнo ..HoвиHи'', ,.Tих(нeвe звiдoмлeння', тa iншy
лiтeparypy. Пoлiтвиxoвник нa гщipкax i 6eсiдax пpoвадив poзN1oви Ha
aктyaльнi Teми 3 стpiльцями тa стapшиHaми. Poзмoвa йшлa пpo свiтлi
мoMeнти з iстopii УкpaТни, пpo 6aгaтства yкpaiнськиx земeЛЬ, пpo 6лoк
пoHeвoЛeниx нapoдiв. Пoлiтвиxoвник нaй6iльшe звepтaв yвary, щo6 виpo6ит'а

з стpiльцiв дo6pих пpoпaгaндистiв, пiдгoтoвити Тx дo пpиxoдy 6iльшoвикiв
тa oзнайoмити стpiльцiв з нaшoю пoлiтичнoю лiнieю.

!ll. Biддiл Птaxa
o) Пpopoблeнo зi cmpiльцялlu moкi meлlu:

1.

Пepeгляд вoсннo-пoлiтинниx пoдiй вiд пoнaткy flpyгoi
дo сьoгoднiшHЬoгo дHя.
2. flo нoгo стpемiлa i стpeмить CCCP.
3. Hiмeцька ..Hoвa €вpoпa'' i стaлiнський iмпеpiялiзм.
,..[o
iмпepiялiстиннoТ вiйни

4. Жypнaл

з6poi''.

5' УкpaТнa як сaмoвистapчaлЬна кpaiна.
6. Пoстaнoви |I| HB3 oУH.
7" Paдiсвi звiдoмлення.
8. Пoвстанeцb як пpoпaгaндист визвoльнoi iдei.
9. Ha яких yмoвинax зaкiнчилaся Пepшa свiтoвa вiйна тa якi
викЛикaлa пoвoеннi нaслiдки.
10. Пoшaнa кoмaндиpa i пoслyx йoгo.
11. Цiлi i мeтoди нiмeцькoi iмпepiялiстиннoi пoлiтики нa
oкyпoвaHиx тepeнax.
12. Пepспeктиви пoвo€}lнoТ пo6yдoви свiry.

6)

3

насeлeнHяIЙ npopo1лeнo moкi neJvIIl:

1. Пepeгляд вoсннo-пoлiтинниx пoдiй 3a чaс вiд пoнaткy ДpyгoТ
iмпepiялiстиннoi вiйни дo цЬoгo чaсy.
2. Paдiевi тижнeвi звiдoмлeння.

lV. Biддiл flанькa
o) Teмu, npopo6лeнi з cmpiльцялu
.|.
Чoмy нaм пoтpi6нa y вiйськy тoчнiсть?
2. Як пoвинeн зaхoвyвaтисЬ пoвстaнeцЬ сyпpoти вopo)кoгo
нaцioнaльнoгo i скoмyнiзoвaнoгo yкpaTнськoгo HасeЛeHня.
3. Biднoшeння УПA дo насeЛeHHя.
4. Biднoшeння пoлЬсЬкoгo iмпepiялiзмy дo Укpaiни.
5. .Qo нoгo стpeмiлa
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i

стpeмить Hiмeччинa.

6.
7.
8.
9.

Haцioнaльнa пoлiтика Чepвoнoi Moскви в УкpaТнi.
Пoстaнoви ll| BHз oyH.
..Укpa.iнa
пoнад yсe'' - чoгo ми xoЧeмo i в щo ми вipимo.
3ipвання пoлbсЬкo-сoвiтськиx диплoмaтичHиx взa€мин

та Tx мoтиви.

10. Пpoнитaнo

Ф. Каль6и ..Як вoни (6iльшoвики)

виглядaютЬ

зapaз''.
11. Bизвoльнa,6opoть6a сep6iв.
12. Пpo кoлoнiяльнy noлiтикy 6iльшoвикiв в Укpaiнi.
13. Чyжi дивiзii ни влaснa аpмiя.

14. Haшa визвoлЬHa 6opoть6a.
15. Як зpoдилaсь УПA.
16. Кpiм тoгo пpoчитyванo paдiсвi звiдoмлення.

6) Teмu, nopцшцaoнi нo з6opoz нoсeлeння
..Бopiтeся-пo6opитe'' (пpoмoвa).

1.
2. Miжнapoднe пoлoжeнHя тa нaшi зaвдaння.
3. Чoмy ми зa УCC.Ц.

V. Biддiл floксe
Teмu, npopo1лeнi

з

cmpiльцяt'tu

1. Bиxoвнi тeми й пoлiтичнi:

а) Зaвдaння пoвстaнця y виxoвaннi сyспiльствa.
6) flo нoгo стpeмiлa i стpeмить Hiмeччинa i стpeмить сссP?
в) Егoiзм i альтpyiзм oдиницi в сyспiльнo гpo}raдсЬкo}ry життi.
г) Щo po6итимy в свoiй дepжaвi? Чи пpигoтoвлений дo цьoгo.
д) Людинa дoскoнaлa i ii пpикмeти. Людинa сильнoi вoлi.
е) Пoлiтичнi стpeмлiння Aнглo.Aмepики.
.,Hoвинки''.

с) Paдieвi
2, Teмп з iстopii Укpaiни:

a) o6'eднaння зel4eлЬ зa Boлoдимиpa Beликoгo.
6) Пoxoди Cвятoславa 3aвoйoвника. Tип вoяка.
Гeтьмaн Укpaiни.
в) Xмeльницький
г) Пpи,lини й наслiдки yпaдкy Княжoi ,Qepжaви.
д) Пpичини й цiлi зaснoвання 3aпopiзькoi Ciчi.
e) Cyспiльний, вiйськoвий i пoлiтичний yстpiй 3aпopiзькoТ Ciнi.
е) Дepжaвнo-пoлiтичнi плaни Maзeпи.
ж) Ha якиx yмoвинax зaкiнчилaся Пepшa iмпepiялiстиннa вiйнa
свiтoвa тa ii пoвoeннi наслiдки.
3. Teми з гeoгpaфii Укpaiни:
a) Пpoстip. Haзвa зeмeль УкpaТни.
6) Бyдoвa кpаю. Haвoднeння.

-
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в) Багaтствa надзeмнi

i дo6po6дy в

i пiдзeмнi в Укpaiнi.

Moжливoстi poзвиткy

Укpaiнi.

Vl. Biддiл Maксa
o) Tellu, nopцшц\oнi з cmpiльцяt,lu
1. УкpaТнa, Moсква

2. Koзaцькa
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i

Пoльщa.

MopалЬ.

Cвiтoвi пoдiТ.
Biднoшeння стpiльцiв дo нaсeлення.

oснoви УкpaТнськoгo нaцioнaлiзмy.

Хмeльниччинa.
Biднoшeння стpiльцiв дo кoil4aндиpiв; рзyмiння i знaчення дисциплiни.
lстopиннa 6opoть6а yкpаiнськoгo нapoдy зa свoe визвoлeння.
..HoвиHoк,,.
Пpopo6лювaння pадiсвиx

6) Teltu, nopцшцaoнi нo збopoz нoceлeння
1. Miжнapoдн€ пoЛoжeHня.
2. Платфopмa УПA.
B) 1onumu, щo auнuклu nid час Bedeння noлinhutoaнoj.
poбomu з 6oкц cmpiльцi| mo з 6oкц |]oceлeння
1. 3aпити стpiльцiв:
a) Biднoшeння Typeннини дo вoloюЧиx дep)кaв.
6) Cтaнoвищe Eспaнii.
в) Як дивиться Aнглiя та Aмepика на нaшi змaгaння?
г) Щo дieться в Гaлининi, на 3акapпaттi, в Pyмyнii?
д) Hашe стaвЛeння дo пoлякiв. Чи пoляки мають пiдмoгy iз стopoни
алiянтiв? l{o стaлoсь з 6iльшoвицькими вiйськами, якi твopилисЬ
нa 6iльшoвицькiй стopoнi?
e) Як poзв'язyeмo nитaння Кpимy i .Qoнy?
е) Як дoвгo пoтpивае вiйнa?

2, Зaпитtц нaсеЛeння:
а) Чи нexи мaють свoi нацioнальнi вiддiли пpи УПA.
6) Якe вiднoшeння УПA дo тиx пoлякiв, щo на Cxoдi?
в) Як дoвгo щe пoтpивa€ вiйна?
г) l{o мaс po6ити нaсeлeння' кoли пpийдyть 6iльшoвики?
po6ити' кoли нa6лизиться фpoнт?
е)

l.l.[o

Як cnpuйпoюmь cmpiльцi BuклoОeнuй пomеpiял
mo як чumoюmb нoшц лimepomupц

3aгальний piвeнь пoлiтичнoгo виpo6лення стpiльцiв дoвoлi низький'
залeжить вiд сaмoгo пoлiтвиxoвникa дaHoгo вiддiлy' кoмандиpа i
с.lмoгo eЛe}rенry сrpiлeцтва. Moлoдшi piнники, якi дo6рвiлЬнo згoЛoсилисЬ

[е
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дo yпA, щe з сaмиx iТ пovаткiв,

- 6iльшe пoлiтичнo вир6лeнi i 6iльшe
цiкaвляться Haшoю лiтеpатypoю. Cтapшi мo6iлiзoванi piнники (кiннoта)
дy},lаютЬ 6iльшe кaтeгopiями влaснoi poдини i гoспoдapствa. Пoлiтичнi
питaння ix мeншe цiкaвлять. .Qдя ниx в:Dкнe питання - кoли зaкiнчиться
вiйна i вoни змoхryтЬ пoвepнyти дo миpнoi пpaцi.
oднaue нaпoлeглива po6oтa пoлiтвихoвникiв i кoмандиpiв мaс свiй
вплив, i стpiлeцтвo пoчинae дyrjlaти всe 6iльшe дepх€вницЬкими

Щopaз 6iльшe зfoстae зацiкавлeння пoлiтичними

i

кaтeгopiями.

вoенними пoдiями та
HaшoЮ пoлiтичнoю лiнigю - нaцJими цiлями, нaшoю Poлeю в xoдi сyнaсниx
пoдiй, нaшoю внyтpiшньoю i зoвнiшHЬoю пoстaвкolo.
Пoмiнaеться, щo стpiльцi 6iльшe зaцiкaвлeнi викладaми як сaмoю
лiтepaтypoю, 6o 6iльшiсть стpiльцiв € зaмаЛo пoлiтичнo виpo6лeна, щo6
мoгЛа poзyмiти 6eз пoяснeHЬ нaшy лiтepaтypy. 3ацiкaвЛeння лeкцiями, a
oсo6ливo ryтipкaми дyжe вeЛикe. Чaстo нaв,язyсться oживлeна дискyсiя
нa aкryaльнi i пoлiтичнi тeми. Caмa лiтepaтypa станoвитЬ лишe дoпoвнeння
виклцiв. Cтpiльцi пpaгHyтЬ 6eлeтpистиннoi лiтepaтypи, iстopинниx пoвiстeй

i

poмaнiв.

,.Укpaiнський
nepeць,'
Beликy пoпyляpнiсть сеpeд стpiлeцтвa мaс
..,{o
з6poi''.
гaзeтa "3a Caмoстiйнy УкpaТнy'', a такoж )trypнaл

i

3. HaстpoT стpiлeцтвa y вiддiлex

a) Чuп cmpiльцi нoйбiльшe цiкoLляmьcя, чoeo npoeнцmь'
як npoaodяmь чoс noзo слцэtс6oю
Haй6iльшe пpaг}ieння стpiльцiв - цe 6iй. Boни пpoстo PвyгЬся дo
6oю. Частo пpoсять кoмaндиpiв свoТx, щo6 ix вeли в якyсЬ aкцiю. fliями
УПA нa цiлiй Укpaiнi стpiльцi дyжe зaцiкaвлeнi. Лю6лятЬ сЛyxaти пpo 6oi
yпA i читaти пpo тi 6oi в лiтepaтypi. 0сo6лив0 зaxoплюютЬся' якщo в
лiтeparypi пepeчитaютЬ oписи а6o лишe 3гадкy пpo 6oi, в якиx вoни сaмi
6yли yuaсникaми. l-|e ix зaгаpтoвye i зaгpiваe дo дaльшoi 6opoть6и. Poстe
зaцiкaвлeння свiтoвими тa вoс}ltiиtlи пoдiями. Heздopoвi нaстpoi, як
зaгyмiнкoвe пpив'язaння дo власнoi стpixи, xвopo6ливi мpii пpo вiдпyстки,

стpax пepeд сxoдolt1

i

-

нeзнaними тepeнами,
щopaз мeншe пoмiтнi.
Бoсвий дyx i вipa y влaснi cил,ai s дoцiльнiсть нaшoi 6oрть6и з6iльшyсться.

Пp[и]сднaння дo нашoi визвoльнoi 6opoть6и iншиx нaцioнaльнoстeй i
слa6iсть нiмeцькoi apмii щe 6iльшe скpiплюе вipy в пepeмory i в слyшнiсть

нaшoi спpaви.

Moжливiсть пoвoрory сoвiтiв викликyс лишe зaцiкaвлення i oжиBлeння,

aлe нe poз6yджyе стpaxy' знeвipи, чи панiчниx нaстpoТв. Пoвстaнцi з
зaцiкaвлeнням слiдкyють зa xoдoм вoенних пoдiй, oсo6ливo нa сxiдньoмy
фpoнтi i живyть дyмкoю, щo скopo пpийде дeнЬ PeвoЛюцii i вeсь нapiд
встaнe дo 6opoть6и за УCC.Ц iз yсiмa iТ вopoгaми.
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Biддiл аpтилepii кoмaндиpa .,Бepeзи,, (пepший нa кoнi) в мapшi неpeз
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Biддiл аpтилepii кoмандиpa ..Бepeзи,, в маpшi
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Biддiл apтилepii кoмaндиpа ..Бepeзи', (пoзадy Ha кoнi).

нaпpямкy дo фoтoгpaфа pyxa€тЬся

..Чepник', (.Qмитpo
Kазван)

Пoзa слyж6oю стpiльцi пpoвoдятЬ чaс нa читaннi лiтeparypи, грipкax
нaсeлeнням, зaймaютЬся мyзикoю, спiвaють peвoлюцiйниx пiсeнь'
oпoвiдaють пpo 6oi тa пpo свoi пpигoди. 3агaльний нaстpiй 6цьopий, e
6aгaтo вeсeЛиx' ryмopистичниx мoмeнтiв.

з

6) Bidнoшeння cmpiльцia 0o кoмoнdupiТ

i

Оo noлimBuzo\нuкiТ

Кoли poзглянeмo вiднoшeння стpiльцiв дo кoмaндиpiв i дo виxoвникiв,
винятка1'i|и нeнop]vtалbнoгo ставлення, ми пoмiтимo кiлькa типiв
людeй i кiлькa poдiв aвтopитeтy. € кoмaндиpи сyвopi в свoiй пoвeдiнцi,
нiкoли дo стpiльцiв нe з6лижyютЬся, aлe спpaвeдливi. Boни вимaгaють вiд
сrpiльцiв вeликoгo пoслyxy i дисщrплiни, aлe зa стpiльцiв д6aють i старютъся,
щo6 кoжний стpiлeць llaв yсe тe' щo пoв.инен мaти кoжний вoяк. Тaкi
кoмaндиpи мaютЬ автopитeт y стpiлeцтвa. lх стpiльцi шaнyютЬ i 6oяться,

тo пo3a

алe нe дyжe лю6лять.
.Qpyгий тип кoMаHдиpiв

-

цe Люди в cлуж6i

i

6oю дyжe сyвopi

i

eнepгiйнi, aлe пoза слyж6oю )кивyтЬ iз стpiльцями пo-тoвapисЬки*, лю6лять
пoгoвopити зi стpiльщми' щoсЬ Tм poзказaти' paзoм пoспiвaти чи пoсмiятись"
Tих кoмaндиpiв стpiльцi ц,aнyЮтЬt дyжe лю6лять i цiнять - з ними гoтoвi
йти в найтяжчi 6oi i нe мo)кyтЬ 6eз жaлю poзстaтися.

Tpeтiй тип кoмaндиpiв - цe тaкi люди, щo нe пoтpaфлять 6yти сyвopi
eнepгiйнi, aлe живyтЬ дo6pe з стpiльцями i стapaються всe po6ити пo
пpoсь6i. Boни тaкoж rnають дeякий aвтopитeт y стpiлeцтвa, Тx стpiльцi
лю6лять, aЛe нe uJaнyютЬ' i тoмy тaкi кoмaндиpи нe мo)tryтЬ вдep)кaти

i

налeжнoi дисциплiни.
Bимoги щoдo пoлiтвиxoвникa дeщo вiдмiннi: вiн нe сMi€ 6yти гopдий
i зapoзyмiлий, мyсить з)кивaтися з стpiльцями, вмiти iх зaцiкaвити i
впЛивaти нa ниx Ha тoвapисЬкiй плoщинi свoiм oсo6истим пpиклaдoм i
пoвeдiнкoto.

6) Bidнoшeння cmpiльцi| do нoceлeння

Cтpiльцi вiднoсяться дo нaсeле}|Hя пpиxилЬнo. Частo вeдyтЬ гyтipки з
i пoлiтичнi тeми, oпoвiдaютЬ пpo свoi 6oi, спiвaють
peвoлюцiйниx пiсeнь, poзкaзyютЬ пpo piжнi пoвaжнi i смiшнi npигoди.
Haсeлeння лю6ить yкpaiнських пoвстaнцiв, нiнoгo для Hиx нe >кaлiс i
вiднyвaе дo ниx кpoвнy i дyxoвy сднiсть. Кoли пoвстaнцi пoкидaютЬ якeсЬ
HaсeлeнHяIu нa щoдeннi

сeлo' тo людe пЛaчyrь, сyliyютЬ; к.D|оЛЬ' щo в ixньoмy сeлi стaлo нeпpивiтнo,
6o нeмaе вiйськa. Бyвають oкpeмi випадки нeнop}laлЬнoгo вiднoшeння
стpiльцiв дo нaсeЛeння' aлe цe виняJки i ix вiдpaзy пoлaгoд)кy€тЬся.
e) Як poзau\oеnьcя сmpit|eцькo m\opuiсnь ц BiОdiлoz

i

Бoсвий дyx стpiлeцтвa, гepoйськi вчинки oкPelлиx пoвстaнцiв, ix нaстpoi
пpaгнeння знаxoдятЬ свiй вияв y стpiлeцькiй твopнoстi. Пoвстaють вipшi

* У meкcпi:
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пo тoваoиськiй

i

спoгaди в чeстЬ гepoiв, нoвi peвoлюцiйнi пiснi, смixoвинки, нaвiть цiлi
мaлi дpaмaтиннi дii з стpiлeцькoгo життя i з пo6yry. Cтиxiйнo opгaнiзyються
xopи i дpaмaтиннi rypтки.
Bсi тi фpми t вияsи стpiлeцькoТ твopнoстi мaютb пoки|цo xaPaктep
yснoi нapoдньoi твopнoстi. Тiльки дeякi вipшi i спoгaди записaнi. Peштa
кpркляе yснo пoмiж пoвстaнцяti|и.
Cxoдяться стpiльцi Ha вeчopиHки

- тyт i xop, який спiвaе влaснoi
кoмпoзицii пiснi, iyт i гyмopeски' щo poзкaзyютЬ влaсHoгo пo[4ислy
смixoвинки, тyт i apтисти, якi нaгляднo пoкaзyютЬ piзнi пpигoди i кapтини
сyчaсHoгo )киття, такoж opигiналЬнoгo пol"lисЛy' тyт i кapикaтypисти, i
xyдoжHики.

Кoли 6 тe всe зaкpiпити нa пaпepi, тo 6yв 6и 6aгaтиЙ мaтepiял дo
iстopii Haшиx визвoЛЬHиx з!|aгaнЬ i xyдoжнi кapтини з життя i 6opoть6и

yкpaiнськoгo нapoдy в Pядax Укpaiнськoi Пoвстаннoi Apмii.

Hа жaль нe 6yлo щe змoги opганiзyвaти вiдпoвiдньoгo апapаry Пщсoвoi

Cлуж6и, якvlЙ 6и цю твoPчисть з6иpaв i нopмyвaв y нaлeжнi pямця.
Пoлiтвиxoвники в сoтняx щe нe всi нaстiльки пoлiтичнo виpo6лeнi, щo6

1',loгли пoкepyвaти цю дiлянкy, a стpiльцi дy[4aЮтЬ, щo дo Пpeсoвoi Cлyж6и
тpe6а nисaти якiсь нayuнi, фiльoсoфiннi мyдpoстi i тoмy 6iльша чaстиHa
твopvoстi з;tлишастЬся пoза pямцями Пpeсoвoi Служ6и.

n

:l;.

"1"J-.,ТilI,l;ff;Т:а
i пo6aя<aння нa шaй6утнc

3aгaльний piвeнь пoлiтиннoгo виpo6лeння стpiлeцтвa знaчнo пiдвищився

в пopiвнaнi з пoпepeдним мiсяцeм. Haклад нa пoлiтвихoвний апapaт пo
чoтаx нa 50 %, зaмiнeнo деякиx нeвiдпoвiдниx пoлiтвиxoвникiв iншими
ЛloдЬми' нaлaднaнo пoстaчaння вiддiлiв лiтepaтypoю. 3aлишaeться
пepeЩкoлити вeсь пoлiтвиxoвний апapат' poбити нaстi вiдпpaвиl дoпoвHити
пoлiтвиxoвний апаpaт виxoвникal|и y всix uoтax, нaв'язaти дo6pий зв'язoк
з yсiмa виxoвникaми i пpaцювaти нц пiднeсeнням заг:lлЬнoгo пoлiтичнoгo
piвня стpiлeцтвa i кoмaндиpiв тa пoсилити свolo пPoпaгaндy сepeд нaсeлeнHя.
oднoнaснo з пoлiтичнoto po6oтoю тpe6а poзвинyти дiяльнiсть УкpaТнськoТ ПpeсoвoТ Cлyж6и y вiддiлax УПA, щo6 не тiльки пiднoсити 6oeвиЙ

дyх i зaгpiти дo 6opoть6и сyчаснe пoкoлiння, aлe пiднeсти кyльт гepoiв
зaкpiпити нaшy 6opoть6у нa мaй6утн€ нa стopiнкаx yкpaiнськoi iстopii
пepeдaти ii май6yтнiм пoкoлiнням в пoвнiй кpасi i силi.

i
i

Cлoao Укpoiнi!
.Цня 31.XI1.43
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3мiст
.l.

Opгaнiзaцiя пoлiтвиxoвHoгo aпapaтy:
а) Bишкiльнo-планoвий oсepeдoк гpyпи.
6) Пoлiтвиxoвний апаpат y сoтняx i кypeняx.
2. Пpaця пoлiтвиxoвнoгo aпapaтy:
а) Пpaця пoлiтвихoвнoгo oсepeдкa гpyпи.
6) Пpaця пoлiтвиxoвникiв y кypeняx' сoтняx

i

самoстiйнo дiюниx

oдиницяx:

1. Числo пepeвeдeниx лeкцiй, ryтipoк, вiдпpав, тoщo в oкpeмиx
oдиницяx.

i пopyшyвaнi тeми з дiлянки пoлiтвиxoвaння i нaвчaння.
3. 3aпити, щo виникЛи пiд нaс вeдeння пoлiтвиxoвнoi po6oти, з
6oкy стpiльцiв i нaсeлeння.
4. Як сп[pJиймaють стpiльцi виклaдoвий мaтepiял тa як читaЮтЬ
Haшy Лlтepатypy.
3. Haстpoi стpiлeцтвa y вiддiлax:
a) Чим стpiльцi нaй6iльше цiкaвляться, Чoгo пpaгHyтЬ' як пpoвoдятЬ
чaс пoзa слyж6oю.
6) Biднoшeння стpiльцiв дo кol4aндиpiв i дo пoлiтвиxoвникiв.
в) Biднoшeння стpiльцiв дo Haсeлeння.
г) Як poзвивaстЬся стpiлeцькa твopнiсть y вiддiлax.
4. 3ayвaкeння щoдo заг;lлЬнoгo стaнy пoлiтвиxoвнoi po6oти i пo6arr<ання
2. Пepepo6лeний мaтepiял

на мaй6yтне.

tАPo' ф. P-30,

on.

2' cnp, 33, opк. |o16; cnp. 35, opк, 50'

opueiнoл'

Ns {79

-
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звiти кolvlЕHдAHтд вiЙськoвoT пoльoвoT
жAHдAPlvlвpiT гpyпи (вo)
2| еpцОня

|943 p,

_

|2 ciчня |944 p.

Ns 179
звiт пpo PoБoтy y вiддiлдx гPyпи
вiд lo дo 20 гPyд}|я 1943 p.
2| еpцdня t943 p.
3 diяльнocmu ПЖ 30 чoс вid |0-12

3Biт

Оo 20-|2.43 p.

p. 3aapeштoвaHo кoз. Бypoгo з кypiня Ясeнa зa дeмopaлiзaцiю,
в вiддiлy. Пo пeрвeдeнню слiдсrва, засyд)кeнo нepeз peв[oлюцiйний]
сyд УПA пpи ПЖ нa каpy сt{epти. Бepyни пiд yвaгy йoгo пoпepeднi
ЗacлУг|,|' пpисyд
кapy смepти замiнeнo нa 7 дeнь пo 150 дoлiв.
12-12,43 p. Зaapeштoвaнo кoз. Гpiма з сoтнi Toпoлi зa тe, щo пo
11-12.43

t|у1ятv1ку

-

xopo6i нe стapaвсЬ дoЛyчиTи дo сoтнi, а пiшoв Aoдoмy.
1з-12.4з p. 3aдepжaнo в тepeнi кoз. Бopaкa з вiддiлy Чopнoмopця зi
сxiдниx o6л[астeй], якoгo в пopoзyмiннi з сaMиM Чopнoмopцeм, вiдстaвлeнo

дo кaдpoвoТ сoт[нi] B'юна.

1з-12,43 p. 3aapeштoвaHo кoз. Лютoгo з сoтн[i] Гyкa, зa тe' щo Mаючи
пepeпyсткy вiд лiкаpя тepмiнoвy, нe 3гoЛoсився Ha чaс дo сoтнi.
14.12,43 p. Чepeз ПЖ пoкapaнo кoз. Бyлaвкo з Miзoч[ськoT] тepeнoвoТ
бo[вки' зa пiятикy нa сeлi, кapoю 100 дoлiв в пoвнoMy вiйськoвoмy виpядi.
14-12.43 p. 3аapeштoвaHo кoз. Cтpи6yнa з сoтнi !,oкса за дeзеpцiю.
.[aлi, стягнeнo з тepeнy слiдyюниx дeзepтиpiв: Чopнeнькoгo, 3eлeHoгo,
.Qoлoтo, Heзлoмнoгo, Лoся, oнеpeтa, Tpiскy, Cпapтaкa тa Буpyна, всi з

сoтнi Тoпoлi.

15-12,4з p. Пepeвeдeнo слiдствo в с. Hoвoсiлкax в спpавi кpцiжi та
вiдpiзyвaння xoЛяв пo сeлянсЬкиx хaтаx нi6итo чepeз кoзакiв з вiддiлy
Кpyкa. Пoказaлoсь щo нixтo нe Мo)ке ствеpдити' Чи цe члeни УПA
зpo6или, чи Мaдяpи' якi пepexoдили в тoй саM чaс Чеpeз сeлo'
15-12'43 p. Пepeвeдeнo слiдствo в спpaвi кoз[aкiв] Cпapтaкa, Бypyнa,
Tpiскi, Лoся, oнepeтa, Hезлoмнoгo, .!.oлoтo, 3елeнoгo, Чopнeнькoгo. .!,алi
4-ox щe як: Лiшeнкa, Льoxa, Пшeницю тa MoЛoта, якi пpaцювaли вiд дня
6-12,43 p, 6iля мauJини' всi з сoтнi Тoпoлi. Pев[oлюцiйний] сyд УПA
пoстaHoвив: кoз. Лoся, Зeлeнoгo, Moлoтa тa Пшеницю 3acуАv1ту| нa кapy
385

смepти. Pештi кoз. як Чopнeнькol{y' Hезлoмнoмy, .!.oлoтo, 0нepeтoвi,
Тpiсцi, Cпapтaкoвi, Бypyнoвi, Льoxoвi та Лiшeнкoвi кapy смepти зaмiнeнo
нa 2-ox мiсячний кapний вiддiл.
.flaлi пepeвeдeнo слiдствo в спpaвi кoз. Cтpи6yнa з сoтнi floксa зa
сaмoвiльнe oпyщeння вiддiлy. Peв[oлюцiйний] сyд УПA пpи ПЖ зaсyдив
Ha кapy смePти. oднaчe 6epyни пiд yвaгy тe, щo вiн e aнaльфa6етoм, каpy
сMеpти замiнeнo нa 2 мiсяцi кapнoгo вiддiлy з певниМ зaстepeЖенняl't.
15-12.43 p. Зaдepжанo в тepeнi кoз. Явipa з сoтнi (им6алa, який 6ув

з

пepeпyсткoю вiд сoт[еннoгo] I-|им6aлa, aлe пoмиЛкoвo 6yлa написaнa

дaта. Пo виясHеl{tllo нepeз 48 гoд. Явipа нaпpaвлeHo дo сoтнi.
16-12.43 p. Зaapeштoвaнo кoз. Kpyнy з сoтнi floв6yшa' oстaHнЬo
кoм[андиpа] 6oiвки, тa кepiвникa кyщy тeлeфoнiстiв Biтpa. Пo пepeвeдeнню
слiдствa Peв[oлюцiйний] сyд УПA пpи ПЖ зaсyдив Biтpa нa 2 тижнi
кapнoгo вiддiлy, тa вiдi6paнням пpaвa нa нoшeння з6poi в пpoтязi 1-гo
мiс[яця] нaсy. Кpyнy задepЖaнo в слiдствi.
18-12.43 p. Пo пepeвeдeннi слiдствa, peв[oлюцiйний] сyд УПA пpи ПЖ
пoстaнoвив yкaPaти кoзaкiв, якi дo сЬoгo Часy пepe6yвaли в слiдствi:
3aгpaниннoгo з кaвaлepii, 3apiннoгo з 6oiвки Xoлoднoгo, Кpyнy з сoтнi
.Qoв6yша, зa дeмopaлiзaцiю вiддiлiв пoкapанo нa 1 мiсяць каpни]vl вiддiлoм.
Чopнoтy з сoтнi Пpaвдивoгo, зa тe щo He стapaвсЬ дo вiддiлy дoлyЧити'
нa 1 мiсяць кapнoгo вiддiлy. Лютoгo з сoтнi Гyка, зa Hадyжиття лiкapськoi
вiдпyстки, нa 2 мiсяцi кapнoгo вiддiлy. Кoз. Гpiмa з сoтнi Тoпoлi 3a тe' щo

He стapавсЬ дoЛyчити дo свoсi сoтнi нa 2 тижнi кapHoгo вiддiлy. Кoз.
Kapмeлюка з сoтнi Xмapи, вiддiл Кpyкa, зa дeзepцiю та зa тe щo пoкинyв
кpiсa, нa KaPy сt'itepти нepeз poстpiл.
Bсix висшe зaсyджениx нa кaPy смepти' кapy викoHaнo з датoю нa
пoстaнoвi. Ti щo дo кapнoгo вiддiлy, зapaз пiсля виpoкy вiдстaвлeнo дo
сoтнi Гaлaйди.

B мiж.raсi вiд

10.12.

дo 20.12,43 p. poзз6poснo чePeз

Dк

14 шyцмaнiв.

Biд якиx вiдi6paнo з6po.i: кpiсiв - 14, нa6oiв - 250 шт., пaтpoнтaшiв - 1шт.
Bсe здaнo зa пoквитoванням ч[epeз] Бepкyтa дo opгмo6a*.
Cтан ПЖ нa деHЬ 20-12'43 p. слiдyюний: зaгaлЬHo 112 oci6, 3 тoгo:
пpи кypiнi Яp6eя - 4, лpи сoтнi .Qoксa - 4, видiлeнo кoмiсiю нa чoлi з
Клинoм дo шyцмaнiв pa3o}l - 3, в тepeнi Maтpoсa нa чoлi з 3aлiзoм oдин
piй paзoм - 11, в тepeнi Климa - 19, тa в тepeнi Tapaсa _ ty6н[o] - нa
чoлi з Boвкoм - 5, peштa в числi 70 oсi6 нa чoлi з 3aлiзнякoм в aкцiТ.
Xopий - 1. 3в'язoк - 1.
C[лoBo] У[кpoj'нi!]

Пoстiй, дня 21-12,1943 p.

tАPo'

Г[epoямJ C[лoaoЦ

ф. P-30, on. 2" сnp, 33, opк, 295. opueiнoл,

* У meксni: ooг.
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3Biт пPo PoБoтy y BlддiлAx гPyпи
в гPyдt|i 1943 p.
28 еpцОня |943 p.

3

зBiт

Оiяльнocni ПЖ зo чoс 6i0 |-|2.
0o 3l-12.1943 p.

1.12.43 p. 3aapeштoвaнo i пoкapaнo Mypa - члeнa ПЖ, зa немoPElлЬне
пoстyпoвaння, кapoю: виключeHняt',l з ПЖ тa двox-ти)кнeвoю кapнoк)
MyllJтpoю в сoтнi B'юна. Кyди й вiдстaвлeнo дo yкаpaння. 3aapeштoвaнo
тpЬox дeзepтиpiв: opла, Бyйнoгo тa Kpилaтoгo з сoтнi fl,epeшa, пiвн[iчнa]
гpyпa, тa.Qy6oвoгo з сoтнi Пpaвдивoгo. Bсix вiдстaвлeнo дo пpaцi нa нaс

слiдствa.
3-12,4З p. Пepeлoвлeнo дeзepтиpiв: кoз. Cмiлoгo тa Beсeлoгo з сoтнi
.Qoв6yшa' якиx вiдстaвлeнo дo пpaцi.

5-12,43

p. 3лiквiдoвaHo дBox

кoмyнiстiв-сeксoтiв: Boлкoвa Гнaтa

i

Гpа6a Mиxaйлa.

6-12,43 p. Пepeлoвлeнo дeзepтиpiв: Лiщeнкa, Moлoтa, Пшeницю тa
Льoxa, всi з сoтнi Тoпoлi. Cпpaвa в слiдствi, a apeштoваних вiдстaвлeнo

дo

пpацi.

l-12.43 p. 3адepжaнo двox кoзaкiв: Чopнoтy з сoтнi Пpaвдивoгo зa
тe, щo нe стapавсЬ дoлyчити дo вiддiлy. 3aгpaниннoгo з кaвaлepii зa
нeпiдпopадкoвання. Cпpaвa в слiдствi, а зaapештoвaниx вiдстaвлeнo дo
пpaцi.
10-12.43

p. Пoкapанo кoзaкiв: Cмiлoгo тa Жyлiка з сoтнi

.(oв6yшa,

Лiщинy тa Xoмy з сoтнi Явopeнкa, Beсeлoгo з сoтнi Гyкa' Кoгyтa з сoтнi
Typa, Шпaкa з сoтнi fli6poви i .[y6oвoгo з чoти Пpaвдивoгo. Пoстaнoвлeнo
Peв[oлюцiйним] сyдoм УПA: кoз. Жyлiкa' Лiщинy, Xoмy, Шпакa, Кoгyтa,
Cмiлoгo тa Beсeлoгo зa тe' щo мaюЧи вiдпyстки вiд лiкаpa тa сoTeнHиx' Ha
Чaс нe згoлoсилися дo вiддiлy, a кoзaка .Qy6oвoгo 3a aвaнrypy в сoтнi

-

виpiвнaння oсo6[истиx] пopaxyнкiв. Пepшиx 7-ox кapaсться Ha oдиH мiс[яць]
кapнoгo вiддiлy, a .[yбoвoгo нa 2 мiсяцi.
Кoзaка Kaмiня з кaвaлеpii, в пopoзyмiннi з пoлк. .!,анькoм звiльнeнo

дo дoмy як нe здi6нoгo дo вiйськoвoi слyж6и. B слiдствi задep)кaнo
пpaцi 12 кoзaкiв.

пpи

11-12,43 p. 3aaрштoва}|o кoз. Бyргo з кypiня Ясeнa, зa дeмopалiзaцiю
тa пiятикy. Пo пepeвeдeнню слiдства' зaсyджeнo чepeз peв[oлюцiйний] сyд
УПA пpи ПЖ нa каpy смepти. oднaнe 6epyни пiд yваry йoгo пolп]epeднi

lacлугt|, кaPy смepти зaмiнeнo нa 7 дeнь пo 150 дoлiв.
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12-12.43 p. зaаpeштoвaнo кoз. Гpiмa з сoтнi Тoпoлi зa тe, щo
xopo6i нe стapaвсЬ дoлyчити дo сoтнi, a пiшoв дoдoмy.
13-12.43 p. 3aдepжaнo в тepeнi кoзaкa Бopaка

якoгo

в

B,юнa.

пopoзyмiнню

з

пo

з вiддiлy Чopнoмopця,
дo кaдpoвoi сoтнi

Чopнoмopцeм вiдстaвлeнo

3aapeштoвaнo кoз. Лютoгo з сoтнi Гyкa, зa теl щo МaюЧи пepепyсткy
вiд лiкapa тepмiнoвo нe 3гoЛoсився Ha чaс дo сoтнi.
14-12,43 p' Чepeз ПЖ пoкapaнo кoз. Бyлaвкa з Мiзoчськoi тepeнoвoi
6oiвки, зa пiятикy нa сeлi, кapoю 100 дoлiв в пoвHoмy вiйськoвoмy виpядi.
3аapeштoвaнo кoз. Cтpи6yнa з сoтнi floксa за дeзеpцiю. .Qалi, стягнeнo
з тepeHy слiдyюних дeзеpтиpiв: Чopнeнькoгo, 3eлeнoгo, .!,oлoтo' Heзлoмнoгo,

Лoся, oнepeта, Tpiскy, Cпapтaкa тa Бypyна всi з сoтнi Toпoлi.
15-12,4з p. Пepeвeдeнo слiдствo в с. Hoвoсiлкax в спpaвi кpaдiжi тa
вiдpiзyвання хoляв пo сeлянсЬкиx хaтax нi6итo чepeз кoзакiв з вiддiлy
Кpyкa. Пoкaзaлoсь щo нixтo не мo)кe ствePдити' чи цe члeни УПA
зpo6или, чи MaдяPи якi пepexoдили в тoй сaми[й] Чaс чepeз сeЛo.
Пepeвeдeнo слiдствo в спpавi кoзaкa Cпapтaкa, Бypyнa, Тpiски, Лoся,

oнеpeтa, Heзлoмнoгo, .Q,oлoтo, 3eлeнoгo, Чopнeнькoгo. .Qaлi нoтиpЬox як:
Лiшeнкa, Льoxа, Пшeницю та Moлoтa, якi пpaцювaли вiд дня 6-12,43 p.
6iля мaшини, всi з сoтнi Toпoлi. Якиx Peв[oлюцiйнийI сyд УПA пoстaнoвив
кoз. Лoсяl 3eлeнoгo, Moлoта тa Пшeницю зaсyдити нa каpy смepти. Peштi
кoзaкiв, як: Чopненькoмy, Heзлoмнoмy' ДoЛoтo, Фepeтoвi, Tpiсцi, Cпapтaкoвi,
Бypyнoвi, Льoxoвi тa Лiшeнкoвi' кapy смepти замiнити нa 2 мiс[яцi] кapнoгo

вiддiлy'

.[aлi пepевeдeнo слiдствo в спpавi кoз. стpибyна з сoтнi .Д,oксa зa
самoвiльнe oпyщeHня вiддiлy. Peв[oлюцiйний] сyд УПA кoз. Cтpи6yнa
зaсyдив нa кapy смepти, oдначe 6epyuи пiд yвary йoгo нeписьмeннiсть,
кapy сMepти зaмiненo на 2 мiс[яцi] кapнoгo вiддiлy з пeвним застepeжeнням.
3qдepжaнo в тeрнi кoз. Явiщ з сoтнi l.[им6aлa, який 6ув з пepeпyсткolo
вiд сoт. l.|им6aлa, aлe пoi4илкoвo 6yла He нaписанa дaтa. Пo вияснeнню
нepeз 48 гoд. Явipa напpaвЛeнo дo сoтнi.
16-12.43 p. 3aаpештoвaнo кoз. Кpyнy з сoтнi .[oв6yuJal oстaннЬo
кolnaндaнт 6oТвки, тa кepiвникa кypсy тeлефoнiстiв Biтpa. Пo пepeвeдeннi
слiдствa Peв[oлюцiйний] сyд УПA зaсyдив Biтpa на двa тижнi кapнoгo
вiддiлy, та вiдidpaнняtJt пpавa на нoшeння з6poi в npoтязi oднoгo мiсяця
насy. Кpyнy зaдepжaнo в слiдствi.
18-12.43 p. Пo пepевeдeннi слiдствa, peв[oлюцiйний] сyд УПA пpи ПЖ
пoстaнoвив пoкapaти кoзaкiв, якi пepe6yвaли в слiдствi: 3aгpаниннoгo з
кaвaлepii, 3apiннoгo з 6oТвк[и] Xoлoднoгo, Кpyнy з сoт[нi] .Qoв6yшa, всix
тpox зa дeмopалiзaцiю в вiддiлax пoкapaнo на oдин мiсяць кapнoгo
вiддiлy. Чopнoтy з сoтнi Пpaвдивoгo, зa тe щo He стapaвсЬ дoЛyчити дo
вiддiлy
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нa oдин мiсяць кapнoгo вiддiлy. Лютoгo з сoтнi Гyка за Haдyжиття

лiкapськoТ вiдпyстки }|a двa мiсяцi кapнoгo вiддiлy. Кoзaкa Гpiмa з сoтнi
Toпoлi за тe' щo нe стаpaвсЬ дoлyЧити дo сoтнi нa двa тижнi кapнoгo
вiддiлy. Кoз. Кapмeлюкa з сoтнi Хмapи з вiддiлy Кpyкa зa дезepцiю тa зa
тe щo пoкинyв кpiсa нa кapy смepти нepeз poстpiл.
23-12.43 p. Пo пepевeдeнню слiдствa в спpaвi кoзaкiв: Хвилi, чoт[oвoгo]
Квiткy з сoтнi Ca6люкa, Tpiскy, Coлoв'я, oгня та Чapa з сoтнi .[epeшa,
пiвн[iчнa] гpyпa, Кoзла з сoтнi Бepкyта, Пpoйдисвiтa, Pися 3 сoтнi Кaлини,
3ipкa, Шyляк, тa Бiлий з сoтнi Яpeми. Пoстaнoвлeнo: 3ipкy, Шyлякa,
Бiлoгo, Tpiскy, Coлoв'я, oгня тa Чapa зa сaмoвiльнe oпyщeння вiддiлy
на кaPy смеpти з зaмiнoю на 3 мiсяцi кapнoгo вiддiлy. Xвилю та Кoзла
зa сaмoвiльнe oпyщeння пepшoгo' зa пoдвiйнy дeзepцiю дpyгoгo. Ha каpy
смepти o6oх. Biднoснo Чoтoвoгo, тo 6еpyни пiд yвaгy paнeння' замiнeнo
кapy сNlеpти на 3 мiс[яцi] каpнoгo вiддiлy. Пpoйдисвiта, Pися тa Kвiткy,
якi, мaюни тepмiнoвi пepeпyстки' Ha чaс He 3гoлoсились дo вiддiлy Ha

-

-

2 мiсяцi кapнoгo

вiддiлy.
24-12.43 p. Пepeвeдeнo слiдствo в спpaвi кo3акa Гoнти з сoтнi Ca6люкa
3a oпyщeнHя вiддiлy, 3a щo пoкapaнo нa кapy смepти. oдначe, 6epщи пiд

yвary йoгo мoлoдий вiк, каpy смepти зaмiнeнo нa

3 мiсяцi

кapнoгo

вiддiлy.
26-12,43 p. 3aкiннeнo слiдствo в спpaвi гoспoдapчoгo з сoтнi floв6eнкa - Koмаpa' якoгo oскapжeнo зa: a) зa пiятикy тa демopaлiзaцiю вiддiлiв
yпA, 6) за гpa6iffi свинeй в yкp[aiнськиx] сeлян, в) зa poзтpaтy мaйнa
yпA вимiнювaння сoлi нa сaмoгoн. Peв[oлюцiйний] сyд УПA зaсyдив

-

Кoмapa нa кapy смePти' пiсля чoгo пepедaHo зaсyджeнoгo дo CБ, дo

дaЛЬuloгo вeдeнHя сЛIдствa.
27-12.4з p. Пepeвeдeнo слiдствo
oдисeя 3a тe' щo вiдстaв вiд вiддiлy

i yкapaнo кoзaкiв: Bopoнy з сoтнi
i нe стapавсь дoлyчити дo сoтнi, a

пepe6yвaв тpи тижнi в тepeнi - нa тpи мiсяцi каpнoгo вiддiлy. Koз.
Кapмeлюкa з сoтнi Maкса зa сaмoвiльнe oпyщeння вiддiлy нa п,ятЬ мiсяцiв
кapнoгo вiддiлy.
Bсix висшe засyджeниx нa кapy с1{epти' пiсля чoгo кapy зФa3 викoнaнo
згiднo з пoстaнoвo]o. Тi, щo пoкapaнi кapним вiддiлoм, зapaз пiсля виpoкy
вiдстaвлeнo дo сoтнi Галaйди - кapнoгo вiддiлy.
B мiжчaсi вiд 1-12. дo 28-12,4З p. poзз6poeнo чepeз ПЖ шyцмaнiв: 62
oсo6и, вiд якиx вiдi6paнo з6рi: кpiсiв - 57, aмyнiцiТ - 1710, кopoткoi
з6poТ - 2, гpанaт - 5, пaтpoнтaшiв - 8. 3 тoгo Лишe дopyчeнo для CБ:
кpiсiв - 5, aмyнiцii - 200, для 6oiвки в 06гoвi - кpiсiв - 4, aмyнiцii - 180.
Чoтoвoмy Heчаевi 1 кpiсa i 50 нa6oiв, тa пpoпагандистoвi .Qнiпpoвoмy oднoгo кpiса i 60 на6oiв. Pешта з6poi здaнa нepeз Бepкyтa для opг.
мo6а*, зa пoквитoв:l}|Hяlvl.
* У neкcmi: opr.
l5

2e

мo6а
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Biд 9-12. дo 22-12.43 p. п)к в числi 70 oсi6 пepeвoдилa нa мeльникiвцiв
aкцiю. B нaслiдкax - всю 6aндy мeльникiвськo-гeстaпiвськy poзiгнaнo, якa
oсталa poзз6poснa vеpeз Гeстaпo' та зaпpaкeHa дo npимyсoвиx po6iт.
Poзвiдкy пoвHитЬся в тoмy нaпpaмкy далi пo цiлoмy тepeнi, зaгpo)кeнoмy

мeльникiвцями. Hаймeншi пpoяви 6yдyть лiквiдyватись в зapoдкy.
Cтaн ПЖ з дHeм 28-12.43 p. слiдyюний. B тepeнi .Цy6eнщ[ини] 33
oс[oсo6и] нa чoлi з нoт. Tapaсoм. l-|a Кpeм[.янeннинi]
23 oс[oсo6и] на
чoлi з uoт. Кpyкoм. B тepeнi Климa
23 oсIo6и] нa чoлi з чoт. Cизим,
Пpи кypeнi Яp6eя - 7 oс[i6] нa чoлi з poйoвим .Цoв6нeю. Пpи сoтнi .Qoксa
3-ox. Пpи сoтнi Тypa - 3-ox. Biддiл слiдний _ 5 oсi6 нa чoлi з Heдoлею.
Bидeлегoвaнo кoмiсiю нa чoлi з Климoм дo шyцманiв - 3-ox. 3в'язoк ПЖ
к[oмeндaнт] Бepк[yтJ
1. B тepeнi Maтpoсa 11 oсi6 нa чoлi з чoтoвим
3aлiзoм.
Cтaн з6poТ: кpiсiв - 73 шт., автoмaтiв кpiсiв - 29, кyлeмeтiв pучниx
5, фiнoк
3, Mп.i 2, кopoткoi з6poi 48, гpaнaт 60, 6aгнетiв -15,

-

-

-

-

амyнiцiТ

-

дo кpiсiв

-

-

-

7800'

C[лoBo] У[кpoi'нiЦ
Пoстiй, дня 28{2.1943 p.

-

-

-

Г[epoям] С[лoao!]

кП)кBO /BopoниЙ/
п. с. 3адepжaнo в слiдствi: спpaвy сoт. .[oв6eнкa тa пoлiтвиx[oвника]
iгopa.

ДАPo, ф. P-30, on. 2' сnp. 33, opк. 296-297'

opuеiнoл,

Ne 181
зBiт пPo PoБoтy y вiддiлAx гPyпи
Biд ! дo |0 сiчt|я 19Ц p.

зBiт

з

Оiяльнocmu ПЖ

|2 ciчня |944 p'

вid |,|,|944 p do |0,|.t944

p.

1.1.1944. Haпpавлeнo нa 3в'язoк дo Беpкyтa 4-ox кoзaкiв: Cпiвакa,
Пшeничнoгo, Бepeзy та Кopнiя, всi з сoт[нi] Шyлякa, кoтpi звiльнeнi зi
шпитaля тa нaпpaвЛя лIlcя Дo сoтнi. 3aapeштoвaнo кoз. lнтepeснoгo з
сoт[нi] 3aпopoжця' пiдoзpiлoгo в спiвпpaцi з мeльник[iвщми]. Пiд чaс
вiдпpoваджeнHя дo аpeшry втiкaв. Пiд чaс втeчi йoгo смеPтeЛЬнo Paнeнo.
Biдстaвлeнo дo кapнoгo вiддiлy 3.ox кoзlaкiвJ: Ciкopy тa Гepцa з

сoт[нi] Beликaнa

i

кaplнoгol вidдiлy],

Ястpy6a

дoлyЧити дo свoгo вiддiлy.
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з

сoт[нi] Ca6люкa. Пepшoгo нa 2 м[iсяцi]
мiсяцeвi зa тe, щo нe стаpaлисЬ

a двa дpyгi: пo 1

2.1.1944. Задepжaнo 10-ть кoзакiв з сoтнi Toпoлi щo пpи6yли з
тepeнiв Гaличини як: Чopнoмopeць, Bep6a, oлeг, Кpyк, Cвятoслaв, Hoвaк,

opлик, Кy6aнeць, Xвиля тa Гpoмa. Пo poзслiджeнi ixньoТ спpaви тa
вiдшyкaннi зв'язкy вiдiслaнo Ao ixньoi сoтнi.
Poзз6poeнo 4-ox ляxiв тa 6-ox мадяpiв, кoтpi пpиixaли з м. .Qy6нo в
с. Гpядки для гpa6yнкy"
Зaаpeштoвaнo дезepтиpa 3eлeнoгo з сoт[нi] Ca6люкa, кoз. Гpoмa з
сoт[нi] Mакса, пiдoзpiлoгo в кoмyнiзмi, тa кo3. B'юнa з ПЖ зa тe, щo нe
дoзвoлив для CБ зaapeштoвaти свoгo 6paтa.
3aдepжaнo гpoмaд[янинa] .Цoвгaлюкa Гpигopa мeшк[aнця] м. .{y6нa,
кoтpoгo Haпpaвлeнo дo CБ.
4,1.1944. 3лiквiдoвaнo 4-ox ляxiв, щo 6yли злoвлeнi в с. Гpядкax пiд
нaс гpa6yнкy.
Koз. B'юна з ПЖ пoкapaнo нa 2 тижнi кap[нoгo] вiдhiлy] тa викЛючeHo
з ПЖ зa тe щo He дoзвoЛив apeштyвaти 6paтa нepeз CБ.

Кoз. Гpoма пo нaц[ioнaльнoстi] чexar пo flepeсЛyxaнню

звiльнeнo

дoдoмy.
Mадяpiв в числi 6-ox oсi6, poзз6poeниx в с. Гpядкax, вiдстaвлeнo нa
ixню стaницlo та пoвepнyтo Тм з6poю.
5.1.1944. Hапpaвлeнo дo кaдp[oвoi] сoтнi B,юна двox кoзакiв з
..Пiвнiч''*o
Biтpа тa Xoмy.
пiдстapшинськoi шкoли
Зaтpимaнo oднoгo мaдяpa' кoтpий втiк з Кpeм'янця.
Кoзaкa Paкeтy з сoт[нi] Ca6люка звiльненo дoдoмy як xopoгo.
.[opyueнo дЛя сoтeнHoгo .Qoксa тpи кpiси i 100 шт. aмyнiцii, здo6yтoi

вiд ляxiв нa Гpядкax.

6.1.1944. Кoзaкa Cвистyна з сoт[нi] l-[им6aлa нaпpавЛeнo

Ясeнa.

Зaдepжaнo кoз. Шилo
з УПA.

з

дo кypiннoгo

сoт[нi] Coкoлa, пiдoзpiлoгo в кoмyнiзмi тa

втeчi

Кoз. Птaшкa з ПЖ зiстaв pанeний в Hoгy нepeз нiмaкiв. Кoтpий ixaв
слyж6oвo i зyстpiв 4 aвтi нiмaкiв. Пiд нaс пepeстpiлки зa6ив oднoгo
нiMaкa, a двa paнив.
Затpиманo 7-ox кodaкiв] з сoт[нi] Ястpy6a (з сxiд[ниx] o6л[aстeй])
слiдyюниx: Heдoля, Живoлy6, Гaлaйдa, Кaпiтaн, Heвiдoмий, Maксим тa
Пшeничний.

Cтягнeнo з теpeнy чoт. Кaгaнa з сoт[нi] Toпoлi. Пo poзслiджeннi
спpaви чoт. Kагaн зiстaв вiдiслaний дo йoгo сoтнi.
7.1.1944, 3aдepжaнo 3-ox кoз[aкiв] з вiдhiлy] Кaмeня як: Гoлy6a,
Лисицю тa Бypякa. Пo пеpeслyxaннi звiльнeнo.
*

У пeкcmi:

"niвнiч"
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3лoвлeнo фoльксдoйна Ясвaйнa Гepманa. Пo пepeслyxaнню

злiквidoвaнo].

Зaдepжанo 6-ox кoз[акiв]: Кpивoнoсa, Бepeзy' Бiлкy, ПpoфeсoPа'

.Цy6а тa Бyдяка.

Bсi з сoт[нi] Cа6люка.

Кoз. Cтeпана з сoт[нi] Beликaнa пoкapaнo нa oдин мiсяць кadнoгol

вiддiлy за кpaдiж гoдинникa.

8.1.1944. Biдстaвлeнo нa CБ Bep6y Бopисa, кoтpий пo йoгo слoвax,
iшoв з Hiмevнини, та тpЬox oсi6 з Людвищ як пiдoзpiлиx мeльникiвцiв.
.{вox втiклo, пo6aнивши нaцJих кoзaкiв, з.lлиlllивши в xaтi 2 кpiси i 60
нa6[oiв].

Пoкapaнo кoз. Hивy з сoт[нi] Бopoвoгo. Koдaкa з сoт[нi] Лeтyнa тa
3алiзняка з сoт[нi] Beликaнa пo oднoмy мiс[яцю] каp[нoгo] вiддiлy зa тe,
щo нe стаpaлисЬ дoлyчити дo свoix вiддiлiв.
9.1.1944. Koз[aкiв].Qy6а та Бyдякa, пo poзглянeннi спpaви нaпpaвлеHo

дo сoт[нi] B'юнa.
Biдiслaнo дo сoт[нi] B'юнa 7.oх кoз[акiв] з сoт[нi] Ястpy6a: Hедoлю,
Живoлyпa, Гaлaйдy, Кaпiтaна, Heвiдoмoгo, Maксимa тa Пшeничнoгo.
Haпpaвлeнo дoдotvly на лiкyвaння кoз. HeзлoмHoгo з кadнoгoJ вiддiлy
ГaлaЙди, Haпpaвлeнo кoз. Paка з сoт[нi] Бoсoти нa зв'[язoк] дo Бepкyrа,
кoтpий пo вилiкyвaннi xopo6и, згoлoсився.
9.1.1944. Cтягнyтo з теpeнy двox кoзaкiв: Кaлинy тa Жyлiкa з сoт[нi]
Mаксa. Пo рзслiджeнню наnpaвлeнo дo сoтнi.
Пoкаpaнo кoз[aкiв] Hивy, Кoдaкa та 3алiзнякa пo oдHoi{y мiс[яцюJ
кapнoгo вiддiлy зa тe, щo нe стapaлисЬ дoлyчити дo свoix вiддiлiв.

3aдepжaнo кoз[aкiв] Чy6aтoгo тa .Qpoтa з сoт[нi] Ca6люкa зa дезepцiю.
Пoкapaнo кoз. Гpи6a з сoт[нi] Xмapи на 2 тижнi кadнoгol вiд[дiлy] зa
надyжиття пepепyстки.
3aapeштoвaнo нiмщ з вepl4axтy Лaквiцтa Мaксa та йoгo лю6кy пoлЬкy
Caгaн Poмa[нн]y. 06oс з .Qy6нa.
10.1.44. Пoкapaнo кoз. Heчaя з вiддiлy Гopнoстaя нa oдин мiсяць
кap}|oгo вiддiлy 3a пиятикy тa стpiляння в п'янoмy видi.
3лiквiдoвaнo пo пepeсЛyxaнню нiмця та пoлЬкy.

3адepжaнo кoз. flpoздa

з вiддiлy

Гopнoстaя.

Д0дAT0к дo 3Biтy
(3 oeляdц Ho loеpoЭreнuЙ ne\нuй 'mepeH do1oсmьcя

menep)

24.12,1943 p. Apeштoвaнo Пeлипeнкa Mикoлy llJyцмaнa зa UJпигyнсЬкy
пpaцю нa кopистЬ нiмцiв. Apeштoвaнoгo нaпpaвлeнo дo CБ нepeз Байдy.

25.12,1943 p. Пepeлoвлeнo i знищeнo Ляxa з Житoмиpськoi o6л.
Кapпiнськoгo Бoлeслaвa, кoтpий 6ув виcлaний нepвoними пapтизанaМи в
poзвiдкy на цi тepeни (Tyvинський p-н).
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28,12J943 p. пoкaPанo двox кoзaкiв: Heчaя тa Kи€вa з кyp[еня]
Heдoлi зa 3в'язки з чepвoниl.i|и пapтизанаMи' тa зa нeпiдпopядкyвaння
свoiм звepxникaм - кapoю смepти.

30.12.1943 p. Пoкapaнo 3-ox кoзaкiв: Ciкopy тa Гepцa з сoтнi Beликaнa
тa кoз. Ястpy6a з сoтнi Ca6люкa. Кoз[aкiв] Геpцa тa Ястpy6a зa нaдркипя
лiкapськиx пepeпyстoк нa 1 мiс[яць] кap[нoгo] вiддiлy. Кoз. Ciкopy за
дeзepцiю нa кapy сMepти' з зaмiнoю на 2 мiс[яцi] кap[нoгo] вiддiлy.

31.12.1943

p.

Пoкapaнo кoзaка БoPця

вiдстaвши вiд вiддiлy, нe стapaвсЬ дoЛyчити

-

з

сoт[нi] Toпoлi зa тe, щo
на 1 мiсяцЬ кapнoгo вiддiлy.

з сoтнi Гopдiснкa, Гpицeнкa з сoтнi (им6aла зa
нaдркиття лiкapськoТ пepeпyстки тa нeзгoЛoшeння нa чaс дo вiддiлy'
Кoзaка Фидopeнкa

C[лoaoJ У[кpoiнiЦ

Пoстiй, дня 12.1.1944 p.

tАPo' ф, P-30,

on. 2, сnp, 33' opк. 24|' opuеiнoл. Pцкonuc,

Ns

182

3Biт сoтEHHoгo
|| еpцdня

/BopoниЙ/

..oдисEя',

|943 p.

Ng 182

3вiт пPo PЕЙд тA пPичиHи пoBЕPHЕHHя
|| epцdня

|943 p,

3Biт тA пPиЧИHИ гloBoPoтy
Чoти oдисEЯ з| сxoдy
.Цня 5.11.43 p. чoтa oдисeя oкoлo 50 стpiльцiв з сoтHeю Бистpoгo тa
.Qoв6yша виТxaлa iз тepeнy "55" Б на Cxiд. 3пoнaткy ixaли paзoм, a[ж] дo
нixтo нe
сeлa МaнyнинeцЬ' дe в шкoлi сroял|1 нiмцi, скiльки ix 6yлo
,.сxiдHяк'' piвнo
ж нe знaв' щo тaм
знaв. Пpoвiдник, який 6yв з нами
стoятЬ нiмaки.
Пoпpи lДкoЛy пpoixaлo oкoлo 13 фip, нiмцi нe звePHyли yвaги, 6o,

-

мa6щь, нeзopiснтoвaнi 6ули, xтo в цю пopy мoжe ixати. Кoли пpoiзжaлa
чoтиpнaдцятa фipa, нiмцi пoнaли стpiляти пo вiддiлаx. Taм paнили oднy
жiнкy, якa ixалa paзoм, та oднoгo дpyга з poзвiдки. Чoта oдисeя iхaлa
спePeдy i тoмy йoгo uoтиpи фipи лишилoся зi задy. Coтeнний oдисeй
задepжaв пepeднi фipи, a стpiльцi пoскакyвaЛи' щo6 виpяryвaти peштy фip.
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3а[p]аз )кe пoслaнo зв'язкoвoгo дo Бистpoгo, яК|4Й затpимався зi
свoiми лloдЬlvlи пepeд шкoЛoю, а oдисeя пpo цe нe пoвiдoмив. Бистpий
скaзав' _ вихoдЬтe з тiсi сиryaцii сaми, я в 6iй всryпaти нe мo)кy i пoчaв
oминaти тe сeлo iншoю стopoнolo. 3i6paвши свoi люди, фip вжe нe 6yлoo
бo пiд нaс стpiлянини пoвтiкaли xтo кyди. Bиpушилtl в даЛЬшy дopoгy
пiшaкoм. He пpoйшoвши двiстi мeтpiв нa п[p]oти Haс, Haд'Тxaлo тPи автa
нiмакiв.

.ix,

Якa метa 6улa у
пpo цe знати Hе Мo)кнa 6y[,]o. Cтpiльцi скpилися'
aвтa пpoixaли i чoтa пoдaлaся в тpЬox нaпpямк;lx. oднi зa зв,язкoвим дpyгi за фipами дpyга Бистpoгo, якi Bжe oмиHyЛи сeлo" Cтpiльцi, щo
пoдaлися дo Бистpoгo' знaЮчи' щo нaш Mapшpyт дo мiсця пoстoю
oднaкoвий, пoТxaли 3 }lиM' peштa стpiльцiв мaйжe слiдoм зa Бистpим
пiшлa тaкoж дo мiсця пoстoю.
.Qня 6.12 paнкoм o гoдинi 7-iЙ дiйulли дo ГaТвки, дe нeдaЛeкo мaв
6yти Бистpий. B тoмy лiскy нaшa Чoтa зaтpимaЛaся дHювaти. Bдeнь
дoвiдaлися свoiми зв,язкoвими, якi 6ули вмиснe пoслaнi, щo пoвстaнцi

Бистpoгo poзтaшyвaЛись в сeлi oстaпiвцi нa 2 км вiд нaс. 3в,язкoвi
дoнeсли' щo фipи, якi нe пpoскoчили 6iля шкoЛи' лу1|I'1лу1ся пpи Бистpoмy.

Haйгoлoвнiшe' щo лишилaся лiтepaтypа i пpoв'янт. 3 пoлiтвиxoвникoм
пoixaли тpьox людeй дo Oстaпкoвeць, щo6 пpoвipити, щo пpи Бистpoмy

с

piнi.

Лiтepатypа 6yлa, пpo пpoв,янт He дoпитaлися. oднi гoвopили' щo в
тpeтiй нoтi, iншi - в пepшiй i т. п. З лiтepaтypoю вжe мaЛи вepтaти нa3ад
тpинадцятЬ
дo свoeТ нoти стpiльцi, якi пpи6ули дo Бистpoгo, в кiлькoсти
,,13''
пoчyли стpiли,
вислaнo дoлyчити дo свoсi нoти. Пoвepтaвши на мiсцe
алe пiшли далЬшe. Heзa6apoм стpiнyли шyцмaнiв i нiмцiв, якi йшли нa
пpoти tlиx. Heгaйнo вepнyЛися нaзaд i дaЛи зHaти сoтeHнoмy .[oв6yшoвi,
який пiслaв нaпpoти ниx oднy нoтy. Чoтa o6стpiлялa ix i цi вiдстyпили,
втpaтивlllи чoтиpЬox шyцмaнiв тa тPЬox нiмaкiв ь6итими, Кpiси тa N4yHдypи
з y6итиx зa6paнo.
Бiй пoчaвся нaдвeнip o гoдинi тpeтiй. 13 людeй i дo тoгo щe тpЬox
людeй, якi пpи[ТlxaлИ Аo Бистpoгo, лI,|uJ|1л|^ся пpи вiддiлi paзoм з
лiтepaтypoю. Bвeнopi 6иcтpиЙ вiдiйшoв в свoiм Haпpя}lкy' a люди oдисeя
лlil|!Jl4лI||ся 6eз жoднoгo зв'язкy вiд [сoтeннoгo oдисeя]. 3в,язкy вiд 0дисея
нe 6yлo i щo з ниM сталoся нixтo нe знaв.
..16',
HaM
iз Бистpим [нe]ма чoгo iти, пpo щo вiн сaм скaзaв. Tpe6a
нaм дoЛyчити дo свoТx людeй. Maючи пpи сo6i мapшpyт' a дyмaючи, щo
oдисeй пiшoв дaльше пo Mapшpyтi, pушилlа N|и дaЛЬшe в дopoгy. .{o тoгo,
,.16,'
пo тop6i пoлiтвиxoвникa, якa
щo oдисeй niшoв дaльше' дoгaдyвaлИ
6улa npи в6итoмy шyцмaнoвi, який за6paв [i в Гaiвцi. Бepyни людей вiд
..16''
сeЛa дo сeлa
дo6paлиcя a>r< дo Tepнiвки. Пo дopoзi в сeлi Бaлaкipи
нaд,ixaлa зa нaMи фipa, якy l,'lи зaтpимaЛи. .Qвox людeй втiклo, a жiнкa
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лу1uJl4лacя. l.te

i

з

6yлa ця, якa Тxaла з нaми' а двox щo втiклo

-

цe Гopдiснкo

тepeHy нaш чoлoвiк. Тyт ми дoвiдaлися, щo ст:rлoся з
0дисeсм. Mи пoТxaли д€lлbшet вepтaти 6yлo задaлeкo' a дo кiнця мapшpyтy
щe 9 км. Koли вжe пoЧaлo свiтaти, piшили ми 6iля Тepнiвки днювaти в
Maлo}ty лiсi. Дo лiсy пpиiзжaли Людe пo дpoвa, яких ми зaтpиN|yffrли.
o гoдинi 2.30 мiн. пoчyлися стpiли з oднoi стopoни. Цe нaстyпaЛи
нiмаки. Кyди вiдстyпaти - сaMи He зHulЛи. He вспiвши дaЛекo вiднести

щe oдин

лiтeparypи, 6o стpiли з6iижaлиcя, пo.lЕlЛи вiдсryпaти нa Чистe noлe' ЛишaЮЧи
тpи фipи i лiтeparypy. BiдстpiлююvисЬ з тoгo мiсщ, пoдaлися y вiдвopoтнoмy
напpя},кy. 3a нiч дiстaлися дo лiсy 6iля oстaпкoвецЬl дe днювали пiд

деPeвaми. Hixтo пpo цe нe знaв' кyAoю ми йшли i дe зaтpимaлися, 60 нe
6pали вжe з сo6oю сeЛяH. Дня 9.12 Аo6илacя гpyпa дo свo€i чaстини s

тepeнi

..55''

M.

.Qpyга oдисeя, лiсля тoгo як тpьox людeй пoТxaлo дo дpyгa Бистpoгo,
oтoчиЛи нiмaки в тaкий спoсi6, щo тpе6а 6yлo вeсти нeминyний 6iй, щo6
pятyвати людeй. Aмyнiцii 6yлo 6pак i пiсля 6oю мyсiли вepтaти нaзaд. B
стpiльцiв нa6oiв в)кe нe 6улo, 6o вiд'iзджaюни вa сxiд, стpiлeць пepeсiннo
Maв пo 30 шт. на6oiв i тo нeпeвниx.
У 6oю втpатили двox людeй, якi стoяли нa стiйцi. Чи вoни в6итi, ни
пoпaли живими - нeвiдoмo. Пiсля 6oю 6yлo пpoвipeнo 6yдинoк, в якoмy
6yлa тiльки кpoв i пo пoдвipi такo)к. Бaгaтo людeй 6yлo зaтpимyвaнo для
3aпeвнeння' щo6 нe мoгли дoнoсити нiмакaм пpo пoстiй вiддiлy.

Пoдaнo дн[я]

tАPo' ф, P-30'

11.12.43

Coтенний

on. 2, cnp. 33

opк' |59.

/-/

oдиceЙ

Кoniя,

REPoRтs oF UNlтs AND sUBUNlтs
Тhis сhaptеr of reports of units and subunits inсludes: reports on the
group's unit aсtivities, reports of the group's сhief of stаff, "Chernyk",
reports of the "Kodak,' group, reports of the group's po|itiса| offiсer,
..Nestor'',
..Vorona,'
reports of thе сommander of the field mi|itаry poliсе, of

group and report of сommander "odysei''.
The first set of doсuments сonsists of reports dated Ju|y 11, 1943. They
inс|ude order no. 2 (doсument пo. 168}, about the сondition and асtivities of
UPA units between June 11 and Ju|y .|0' 1943. Тhis report сontаins information аbout work done in the units, the сondition and aсtivities of the
mi|itаry po|iсe, inteIligeпсe and the non-сommissioned offiсers, sсhoo|. Тhe
next report informs about a propaganda raid to the east сonduсted as of
June 30, 1943 by UPA units (doсument no. 169).
395

The seсond set of doсuments is сomposed of reports of group сhief
of staff ..Chernyk'' for the period November 15 to Deсember 31, 1943. They
disсuss the сondition and aсtivities of units during speсifiс рriods. The
reports аre dаted: Deсember 1943 (doсument no. 170); Novembеr 15, 1943
(doсument no. 171), сovering the pеriod November ,l to 15, 1943; November
30' 1943 (doсument no, 172|, сovering the period November 15 to 30, 1943;
,!943

(doсument no. 174), сovering the pеriod Deсember 1 - 31,
A report dated November 30, 1943 (doсument no. 173) сontains a
desсription of the disarmament of KuЬaп Kozaks who were fighting on the
side of the Germans.
The third set of doсuments is proЬably an anneх to the reports by

Deсember 31,

.1943.

group сhief of stаff ..Chernyk''. |t сoпsists of tabulаr reports, dated
..Kodаk''
Deсember 23, 1g4з (doсument no. 175), about the сondition of
group units sеtting out on a raid, and January 4,1944 (doсument no. 176),
..Bohun,'
group.
аbout the mobi|izatioп and demobilization of the
Тhe next set of doсumеnts inсludes reports by group po|itiсal offiсer
..Nestor'',
datеd Deсember 10, 1943 (doсument no. 177), about politiсa|
eduсation сonduсted in the group's units in Novembеr 1943; аnd Dесember
31, 194з (doсument no. 178), about po|itiсаl eduсаtion сonduсted in Deсem-

ber

1943.

The finаl set of doсuments are reports by mi|itary po|iсe сommander,
..Vorona'', prepared
between Deсember 21, 194з and January 12, 1944. The

reports сontain information about work сonduсted with the group's units
during a speсifiс period. The report dated Dесеmber 21,1943 (doсument no.
179) сovers the period Deсember 10 to 20, 1943. The rеport dated Deсem.
ber 28, 1943 (doсument no. 180) сovers the month of Deсеmber. The report
dated January 12,1944 (doсument no. 181) сovers the period January 1 to 10,
1944.

..odysei'',
The сhapter еnds with a rePort by сommander
dated Deсember 11, 1943 (doсument no. 182), whiсh informs аbout his unit's raid to the
east.

дoкyмEHти BlддlЛlB
тA пlдPo3дIлlB
п
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HAкA3и кolvlAHдипl вiддiлy .,ЧEPHикA''
|0-|3 лunня |943 p'

Ne 183
HAкAз вiддiлv в iнФopмдцiЙниx
тд opгднiздцiЙниx спPAвAx
,|0

Ne2

HAкAз

лunня |943 p'

ч'2

1. Пoдaсться дo вiдoмa, щo мiж oкpeмиMи гpyпaМи, щo висиЛaстЬся
мiсцeвими opгaнiзaцiйниМи ЛюдЬtvlи мyситЬ 6yти визнaнена
yмoвлeний знaк. 3yстpiчaютЬся пo сeлаx 6aнди ляxiв, злoдiТв,
кЛичкa

в тepeн, a

-

пiдкpадaютЬся хитpo пiд наш pyx. Мiсцeвi 6oiвки, лeгкoвa)кнo
вiднoсянись, тpaтятЬ людeй y пiдсryпнiй 6opoть6i.
.Qня 15.5.43 p. в сeлi Бoндapax сeляни|.| дoнiс мiсцeвiй 6oТвцi, щo в
клyнi заквaтepyвaлoся вiсiм ляxiв-6андитiв. Првiдник 6oiвки пoчaв пpoвaдити
пepегoвopи' 6o 6aнди.rи пpитвopиЛися yкpaiнцямИ, Щo зa6лyкaлись в

щo

тepeнi нe мaютЬ зв'язкy. З6poТ нe вiдi6pав. Бaндити, вичeкaвши вiдпoвiднy
xвилинy' внoнi кинyвсь зi з6poсю нa 6oiвкy. У нaслiдi pyкoпaшнoТ 6opoть6и
в6итo шiстьox 6aндитiв, peштa втiкли' нaшиx сiм paнeниx. З6poю здo6yтo.
3a6opoняю 6ез мoйoгo дoзвoЛy вeсти 6yдь-якi пepeгoвopи з вopoгoм,
з ЧРкиHцяMи в пoлiцii (yз6eкaми, кaцaпaМи i т. д.) Bopoг стapa€тЬся Haс
пpoзyHoвaти. всiмa зaсo6aми, як oстaннiй зaсi6
пepeгoвopи. Bиннi
пepeкpoчeHня кapaтиMyтЬся як зa зpaдy.
2. B чaсi пpoвeдeнHя aкцiй o6мeжyвaтисЬ стягHeHяM тa6opoвиx вoзiв
зa вiддiлaми. Haшa тaктикa 6opoть6и виMaгaс 6лискaвичниx нaскoкiв,
зa[xoпи]ти, зHищити i вiдстyпити. Ta6opoвi вoзи спиHяють пpyжнiсть HaUJиx
вiддiлiв пepeд тePeнoвими акцiями i нe6eзпeчнoю [зoн]oю с мaйнo вiддiлiв
зaлишaти в oкpeмиx пyнктах пiд oxopoнoю 6oТвoк. 3a6opoняю вeзти
aмyнiцiю тa з6poю. 36poя i амyнiцiя Ha pyкaх y пoвстaнцiв" .Q.oзвoлeним

-

ЧисЛoM нa6oТв нa кpiс

с

90, скopoстpiл 400 шт'
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3. Пiд час пepeглядy вiддiлiв пoмiчeнo нeд6aйливe сraвлeнHя пoвстанцiв

дo з6poi. Кpiси, aмyнiцiя нaстo 6pyднa пoвстaнцi oнepeт, Coкiл i Лe6iдь
спyскaютЬ кpiси нa зeмлю' пiд нас пoстolo з.rлиЦJaютЬ з6poю в сoлoмi,
чaстo пepшe лiгши спaти, нiж взятись зa Чищeння. Пpи кpiсax пpинiплeнi
Illнypи. Пoвстaнцi нe д6aють пpo пpи6opи дo Чищeння. Hай6iльшoю гopдiстю
- дep)кати з6poю в pyкax. Пoвстанцi здo6yвaють
дopyчeнoю з6poeю з6poю дpy3яN4' щo )кдyтb на нei.
Haкaзyю 6eзoгляднo кaPaти за 6pyднy з6рю, за нeд6айливe нoшeння.

кoжнoгo УкpaТнщ в цeй нaс

3a yшкoджeння з6poi кoмa}|диp вiддiлy пеpeдас спpaвy дo пoлeвoТ
жaндapмepi.i. Пpoвeсти poз'яснююнi 6eciди, пoвсякчaснo звepтaти yвaгy
Ha тoчнe yвeдeння [пoданo]гo в життя вiддiлiв.
4. У вiддiлi floксa стpiлeць Moнax здeзepтиpyвaв i пiшoв дo Гестaпa,
дe зpaдив тaйнy свoйoгo вiддiлy. Пpи спiльнiй пoсraнoвi члeнiв CБ Bepxoвoгo,
Кopoмислo, a тaкo)l( пoвстaнця 3y6a, злoвлeнo 6yлo зpaдника i пеpед
o6личaм вiддiлy, пiсля пepeслyxaння poзстpiлянo.
5. B сeлi Кoпанi з'eднaнi вiддiли Ca6люкa i .[oксa пiд нас пoстoю

пepeд aкцiею в .Qpaннi Пoльськiй, 6yли випepeджeнi пoвiдoмлeнням oднieТ
жiнки ueрз пoлякiв нiмцi[в] пpo сyrЬ вiддiлiв. Hiмцi зa кopoткий нaс
пiдтягнyли свoi вiйськa для знищeння нaшиХ вiддiлiв. Пiсля пpoвeдeнoi
aкцii в .[paннi Пoльськiй, нiмцi пopo6или застaви тaк' щo нaшi вiддiли
мyсiли зaлI,||!J|||тl,| 3 фypи тa6opiв влaсних i 1.l фyp здo6yтиx. Haшi вiддiли
пpи дeннoмy свiтлi вiйшли в лiс, дe вopoг, пepeслiдyюни, Haтpaпив на нaцJ
вiддiл o гoд. 18. Пoнaвся, нepiвний 6iй.
Hiмцi в склaдi 800 oсi6 пoЧaли нaстyпaти 3 чoтиpЬox стopiн. Ha
зyстpiu нiмцям вiдiзвaлись нaшi uoтиpи скopoстpiли, пiсля чoгo впалo 45
нiмцiв в6итиx i нeвiдoмe Числo paнениx. З нaшoi стopoни в6итий oдин
пoвстaнецЬ i oдин пoвстaHецЬ paнeний. Бiй вiд6yвся пpи кiнцi тpaвHя.
6. Пoкapaнi пoвстaнцi Пepeпeлюк, Гайдyк, Пpoскypинa, Bopoн, Бaйдa,
Coкiл, Чy6aтий, Явip, Гaйдaмaкa, Boлиняк, TихиЙ, кapy вiд6yли. Кoмaндиpам
сoтeнЬ _ дopyчити з6poю.
7. Уживаний дo цЬoгo нaсy нaцioнaлiстичний пpивiт пiднeсeнням пpaвoi
pyки дo гopи с знeсeHий, a впpoвад)кений пpивiт вiйськoвий нeщз пiднeсeння
пpaвoi pyки дo нaкpиття.

8. Пoдaeться дo вiдoма, щo сyд УПA зaсyдив Ha кapy смepти двox

6aндитiв, щo нa тeщнi Koзинськoгo paйoнy Кpart|, гpa6уnли i тeрpиэyвaли

цi зaмeшкyвaли в сeлi Бepeзинi цЬoгo x(
пpизвищa Miщyк Mиxaйлo тa Miщyк Aндpiй гoмoнiли вжe
нaвiть в дaлЬшиx oкoЛицяx. Boни дiяли Ha шкoдy Укpaiнськoгo Hapoдy' a
тoмy пpисyд смepти 6yв викoнaниЙ дня 3 липня 1943 p. нepeз poзстpiл.
Cyд УПA 6yдe кapaти кo)tfioгo злoдiя ни 6aндитa кaPoю смepти.
9. 3 днeм 10 липня 1943 p. пpизHaчaю дpyгa Cypмy Ha стaHoвищe
тeлeфoнiстa пpи пoнoтi кypeHя.
}4иpнe нaсeлeHня. Бaндити

paйoнy.
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ix

10. 3 днeм 10 липня дpyга Bиxopa пpизнaчaю дo пoчoтy кypеHя як
вишкiльнoгo дo poйoвиx.
11. Ha iнстpyктoPa кypеня гlpизHaЧaю дpyгa Бapвiнкa вiд дня 10'7.43 p.

Cлoao Укpoi'нi!
Гepoяt'l Cлoao!
Кoмaндaнт вiддiлy УПA

/Чepнпк/

Пoстiй, дня 10 липня 1943 p.
Ca6люк*
ДАPo' ф. P-30, on. 2, cnp,

|ф

5

16, opк. 248. opueiнoл.

Ns 184
нAкAз вiддiлy в iHФoPмAцiйHиx
тA oPгAнiзAцiЙHиx спPABAх

нAKAз

|3 лunня |943 p.

ч.5

.Qня 13.7.1943 p.

1. Bахry нa oxopoнi та6opy визнaЧa€ вiд зaлoги та6opy.
Кoмeндaнтoм вapти
Чy6aтoгo, a йoгo зaстyпl{икoм
Кpyкa.
[Poзв]iдникaми _ Kаpaся тa Шoлoмa.
2. Koмандиpaм yсiх вiддiлiв пoдaти дo дня 18.7 6.p. списи стapшин

.

-

дЛя HeсeHня iнспeкцiйнoi cлуж6и пo тa6opax.
Чepгoвiсть встal{oвлювaти?nу я,

3. Cтpiльщ ||| poя ll| чoти сoтнi Юpка за симyляцiю дo хвopo6и
кoмaндиpoвi пo сoтнi пpитягнyти дo кapнoгo звiry.
4. Cтpiльцiв сoтнi Юpкa Бaйдy тa Бiлoвyсa звiльненo нa 6eзтepмiнoвy
вiдпyсткy пo xвopo6i. Пiдстaвa: Piшeння лiкapя вiд 13.7.43 p. Bищe згaданиx
стpiльцiв скpeслити з спискiв сoтнi тa xapЧyвання вiд 13.7.43 p.
5. Поrинaючи вiд дня видаvi цьoгo poзпopяд)кeння, встaнoвлeнo
слiдyюний poзпoдiл дня:

гoд
нaмeтаx
в) Фiзиннi впpaви тa миття
г) Paння мoлитвa
a) Paння зopя o
6) Пpи6иpaння пo

6

6 - 6.30
6.30 7 - 7.15
7

* Наdлuc пunулi'
ц
з99

д) Cнiдaння
е) Pаннiй звiт
e) Пepeдo6iднi зaйняття

пеpepвa
зaйняття
i) .[eнний накaз
и) Biльний нaс
й) Bенepя
к) Bevipня пepeкЛиЧкa i мoлитвa
л) Beнipня зopя
з) o6iдня
ж) Пoo6iднi

1.15

-

17.20,

-

8

8 - 8.30
8.30 - 12
12 - 14
14 - 1l
17.45.

18.45
19.45

-

1t,45
18.45
19.45

20.30

21

6. Peвoлюцiйний сyд УПA, poзглянyвulи спpaвy дeзepцiT стpiльцiв
Tpaнyка Aндpiя (Кpyкa) та Кoтoвськoгo |вaнa (Бopyлi), зaсyдив ix нa кapи
смepти нepeз poзстpiл.
Беpyни пiд yвary Тxню 6oйoвiсть i пoлiтичнy нeвиpo6лeнiсть, кoмaндиp
УПA кapи сtlepти вiдмiнив, a включив вищe зГaдaниx стpiльцiв дo кapнoгo
вiддiлy УПA.

7. 3aкликaю всix пepе6yваloчих в тa6opi стpiльцiв дo пpийняття
найaктивнiшoi yнaсти пpи кoпaннi o6opoнниx вaлiв дoвкoлa та6opy, нe
чeкaючи нa спeцiaльний нaкaз з мoei стopoни.
СлoBo Укpoi.нi!
Гepoям Cлoao!

Кoмaндиp гpyпи УПA

/Чepник/

Ca6люк*

tАPo' ф. P-3a

on' 2, cnp, |6, opк. 250. opuziнoл.

Ns

^h

185

дoдAтoк дo нAкAзy }.Ig 6
пPo пPисyд пoлЬoвoгo сyдy

6

ДoдAтoк

|4 лunня |943 p,

do нoкoзц н, 6

9. Пoдaсться дo вiдoмa пoвстaнцiв, щo пPисyдoм пoлЬoвoгo сyдy
УПA зaсyджeнo стpiльщ Явopa нa кapy сMepти нepeз poзстpiл.
Пpoвинa:
*

4ш

HoОnuc ц nuпцлi.

Пoкинyвши вapтoвий пoст' здeзepтиpyвaв Ha пpoтяг 2-ox тижнiв.
Пpисyд викoнaнo з дHe}.l 14,7,43 p.

CлoBo Укpoiнi! Гepoям Cлo6o!
Кoмaндиp вiддiлy УПA

/Чepник/

.Qня 14.7.43 p.

Ca6люк

ДPq

ф. P.30 on. 2, cnp. 16, opк 249. opuеiнoл'

Ng 186

-

189

..ясEHA''
дoкyl''lЕHти кoмAHдyBAHHя кyPЕHя
|-|7 epц1ня |943 p.
Ne 186

HAIGз y спPABAX oPгAHiзAцiЙниx,
дисципЛ.нAPt|иx тA пoкAPAнЬ

lhl

I epцilня |943 p.
Пoвстaнцi! Твepдe

i

HAкAз

ч.

1

Bи нa шляxy
Caм[oстiйнy] Co6[opнy] Укp[aiнськy]

нeвмoлимe життя' якe зyстpiли

нaшoi визвoльнoi 6opoть6и зa Boлю

-

i

за кpaщe зaвтpа' нe злaмa.llo нe зiпxнyлo Baс з яснoгo
ви6paнoгo нaм uJляxy.
Пpавда: щo 6aгaтo лeгкoдyxiв-тpyсiв нe видep)к:rли пepшoi пoвстaнчoi
пpo6и, зaтишнi зaпiчки пepeмoгли' алe [для] тpyсiв нeмaс мiсщ мiж нaми.
Bи oсталися нeзЛolt{ними' твepдo стoТтe на свoix пoстax, пepшy пpo6y
вжe пpoйшли' дoкaзyючи свoiми гepoйськими чиHaми' щo Bи пpaвдивi
Укp[aiнськi] Пoвстaнцi. Aлe 6aгaтo щe нeдoлiкiв i зaлишкiв кoлишHboгo
життя вiдзивa€тbся в Bас стaвитЬ Baм вeликi пepeпoни нa Baшoмy
.Цepж[aвy],

i

yсyнyти всi тpyднoщi й щo6 вийти в пoвнiй гoтoвнoсти
нaзyстpiн нoвiй мoжe щe тpyднiйшiй дiйснoстi, нaкaзyю.
|. a) 3aвeсти в пoвстaHЧиx pядax чистo вiйськoвe )киття.
шЛяxy.

l{o6

6) Пoгли6ити кapнiсть, дисциплiнy й сaмoпoсвятy.
в) Bкaзaти ясний шляx i цiль, дo якoi мaндpyсмo.
г) 3вepнyти yвaгy Ha дpркH€ вiднoшeння дo Haсeлeння (Пoвстaнeць
цe взip, дpyг i o6opoнeць нaсeлeння).
401

д) Hе дepжaти в 6eздiллю i зaстoю пoвстaнцiв, a лишe в дyсi
aктивнoстi. ,!,yx, активнiстЬ цe життя' a зaстiй, 6eздiлля хoлoднa
смepтb.

e) Звеpнyти yBaгy Ha кoм[aндиpiв] нoт, poiв, дaти iм змoгy пpoявити

ixню iнiцiятивy.

e) Bсi 6лискoтни мeдaлi i вiдзнaки вopoжi нeгайнo yсyнyти (нoсити
вiльнo лишe тpизy6, сиHЬo-жoвтy стяжкy' a Haцinенaм iхнi нацio-

нальнi вiдзнаки).
l]. 3a дoпyщeння 3лoчинy:
a) 3pци.
6) .[eзepцiя. Caмoвiльнe oпyщeнHя пoвст[aнчиx] pядiв.
в) 3нeвipа-дeмopaлiзaцiя.
г) П'янствo (пиття гopiлки' сaмoгo|.ly i piжниx спipтiв).
д) Пiдipвaння автopитeтy кoманд[иpiв] i yпA.

Кapaнi

6yдyть

кapoю смepти.

Kapaти N,ta€ пpaвo пoвстaнчi[й] тpи6yнал, злoжeний з тpЬoх пoвстaнцiв,
якщo* o6стaвини нe дoзвoляютЬ нa пepeгляд спpaви piшaс сaм кoмaндиp.
Кoмaндиpи! Бyдьтe 6eзoгляднi, aлe спPaвeдливi у вiднoшeнню дo
свoix пoвстaнцiв, нe жaлiЙтe сe6e й Тx.
Пoвстaнцi! He жалiйтe тpудy й зyсилЬ, йдiть зa пpимipoм свoix
нaйкpaщих дpyзiв, якi злoжили свoi 6yйнi гoлoви нa вeликiм жеpтiвникy
Укp[aТнськoi] Haцii, a свoТми гpyдЬ}ли й свoсю святoю кpoв'ю зцeмeHryвaЛи

нaш пoвстaнчиЙ шляx.
3 вipoю в сepщx йдiть смiлo впepiд дo пepеMoги.

Cлoaa Укpoiнi!

Кoм[aндиp] кypiня

/_/

Гepoяll CлoBo!
6opцяt,l
30 вoлlo!
Cлoao

Яceн

Пoстiй, 1.Х|l.43 p.

ДPq

ф, P-3a on, 2, cnp, 33, opк, |4|, Koniя.

Ns 187
iнстpyкцiя пPo пЕPЕБyBAнl.|я вiддiлiв y сЕлAx
Пoвстaнцi нa сeлi

l.

Пpи6лижeнню

кoм[андиpa] с:
* B пeксni: якi

12

щo

дo сeЛа

,

| еpцdня |943

p.

пoвстaннoi гpyпи пеplllиM o6oв'язкoм

Кoмaндиp

Здoл6yнiвськoгo кypeня,,Яp6eй,'
(..Ясeн,,, Mикoлa Cвистyн)

Koмaндиp кypeHя ..Heгyс,'
(Cеpгiй oлeськiв)

Кoмaндиp сoтнi, ШBШ

Здoл6yнiвськoгo кypeня
..Чopнoмopець,, (eвген
Бaсюк).

Фoтo

.1945

o.

Кoмaндиp сoтнi (кypiнний) ..Maкс,,
(Maксим Cкopynський)

40з

a) poзвiдaти чи в сeлi й oкoлицi нeмa€ вopo)киx Частин;
6) нaв'язaти зв'язoк з пpoв[oдoм] запiлля (зв'язкoвий, стaнинний,
сБ).

ix o6oв'язкoм

r:

a) Bкaзaти мiсцe для poзмiщення вiддiлy, якщo в сeлi нeмaс спeц[iaльнoгoJ мiсця чи шкoли' дe 6 мiг пoмiститися цiлиЙ вiддiл.
6) o6eзпечит}1 сeлo зi всix стopiн цивiльнoю вapтoю.
в) Пoвeсти 6eзпepepивнy poзвiдкy в сeлi й oкoлицi дo 15 км"
г) 3a6eзпенити xapчa!|и вiддiл.
lI. Biддiл вXoдитЬ в селo лишe пiд пpикpиттям нoнi, спoкiЙнo, 6eз
гaмopy' кpикiв, нe свiтити, нe кypити пaпipoсiв, стpoгo пpидeP)ryвaтися
зaсаднiннoгo мapuJy.
Кoм[aндиP] гpyп[и] д6ae пpo:
a) poзмiщeння нoт, poiв,
6) визнaнyс слр<6oвoгo стapшинy,
в) видaс кличкy'
г) визнaнyе мiсцe з6ipки в paзi aляpмy.
III. Пoстiй:

a) Poзмiстити пoв[стaнцiв] пo poевi в xary-piй нe смiс 6yти
poздiлeний" Biн мyсить 6yти пiд oпiкoю poйoвoгo, який д6aс
пpo йoгo чистoтy, пopядoк i вiчливe вiднoшeння дo xазяiв.
6) Cлyж6[oвий] стapш[инa] д6ae пpo внyтpiшне й зoвнiшне o6eз
пeчeння сeла пoвстaнчими стiйкaми.
в) Biдпoчинo[к] (сoн) нe смiс дoвшe тpивати' як 6.8 гoд.
г) fleнь }tyсимo викoPистaти на вiйськoвi й noлiтlичнi] зaняття
(6eздiлля нe смiс тpивaти' aнi oднoi xвиЛини, тotvly щo вoHo
poдитЬ знeвipy, жeнe в poзшyки 3a сaмoгoHoм ни фapтyшкaми

i т.

п.).

д) Bдeнь нixтo не смie кpyтитися пo сeлi, пoзa слуrк6oвиMи спpaвaми.
Якщo в сeлi с змoгa викyпaти пoвстaнцiв пoд6aти пpo цe.
e) Ддя xвopиx шyкати oкpeмi xaти. Кoмaндиpи пoд6aйтe, щo6
Baшi вiддiли 6yли нaйкpaщi
взipцeм для дpyгиx.

-

Кoм[aндиp] кУp[eня]

/-/

Яceн

Пoстiй, 1.ХI|.43 p.

tАPo,

4A4

ф, P.30, oл. 2, сnp' 33, opк. |42. Кoniя,

Cлoao Укpoiнi!
Гepoяt'l CлoBo!
Cлoao бopця,u Зo вoлю!

Ng 188

I|tg

HAкAз пPo пoBEдiнкy пoвстднцiв
тд ix стABлЕHHя дo сЕля}|

2

HAкAз

|7 epцОня |943 p.

ч'2

Пoвстaнцi:

B 6aгaтьoх випaдкaх дaлoсЬ зayвaжити Heтaктoвнet a навiть 6pyтaльнe
вiднoшeння дo сеЛян.
flркe нaстo пoвстaнцi пo6ивають сeЛян' цe тpaпляeтЬся пpи пo6иpaнню
фipманoк, чи пpи сaмoвiльнoмy зa6иpaнню xаpнiв, пaшi для кoнeй i т. iн.
3aзнaнyю:
a) 3a нeтaктoвHe пoвoджeнHя 3 сеЛянaми'
6) 3a сaмoвiльнe пo6иpaння xapнiв, зa визHaчeHoto нopмolo гoс-

п[oдapчим] вiддiлoм,
в) 3a кpадiж,
г) 3a poзтpaчyвaнHя вiйськoвoгo майнa _
кapaти 6yдy сyвopo' вклloчHo дo кapи сМepти.

Cлoao Укpoi,нi!
Гepoял CлoBo!
Пoстiй 17.Xl|.43 p.
Kypiнний

/Яceн/
tАPo'

IФ|

i

ф. P-30, on. 2' cлp. 33' opк, ||8. opuеiнoл. Pукonuс,

Ns 189
3Biт пPo BlдпPAвy стAPшин кyPE}|я

,Biт

ч.

|7 еpцОня |943 p'
1

Дpцlсe кoпoнdup, eoлolllu cлцrнянo!
.l5
пo o6iдi скликaнo нa вiдпpaвy
!ня17/X||1943 p. o гoдинi

стapши|-|

пiдстаpшин кypiня Ясeнa.
1. Ha вiдпpавi з'ясoвaнo тeпepiшнe мiжнapoднe пoлoх(eHHя.
2. flaнo вкaзiвки щoдo пoлiтвиxoвнoi po6oти сepeд пoвстaнцiв.
3. o6гoвopeнo i пoдaнo в нaказi дЛя стapUJиH i пiдстapшин вiйськoвoвишкiльнy po6ory стpiльцiв:
a) Taктинний вишкiл стpiлeцтвa.
405

6) lндивiдyaльний вишкiл стpiльщ.
в) Пoвeдiнкa стpiльця внyтpi i пoмiж насeленняlvl.

4. Пepевeдeнo кopoткy нapадy щoдo сyчaсниx oпepaцiй в тeрнi,
дaнo вiдпoвiднi вкaзiвки.
5. Лiкap зi свoсТ стopoни скaзaв дeкiлькa слiв щoдo сyvaснol xeмiчнoi

i

i

6aктepioлoгiйнoТ вiйни.
6. ToвapиськиЙ суд oсyдив 6yннyжнoгo Яcтpу6a дo кapнoгo вiддiлy.
Biдпpавa зaкiнчилaся o гoдинi 17 вeuopoм' пpи[сyhнix 6улo 25 стapшиH
пiдстapшин.
17

/Xlt

CлoBo Укpoi,нi!
-1943 p.

ДАPo' ф, P-30, on'

1, cnp, 33'

/Чopнoмopeць/
opк, 1l7. opueiнoл. Pцкonuc.

Nq 190
..сAБлloкA''
дoкy],tЕHт гPyпи
|6 сiчня |944 p,

Ns 190
пPAвилA вiЙскoвoT пoЛЬoBol жAндAP},IEPiT
y спPABAX oБoв'язкiв тA пoкAPAHЬ
|6 ciчня |944 p,

пPABиЛA пoЛЬoBoi )кAHдAPMЕPI] пPи УпA
Пoльoва >t<андapмepiя пiдлягae кoмандиpoвi УПA i викoнyс йoгo нaкaзи.
,Qiяльнiсть ii сягaс нe тiльки в мe)каx УПA, aлe й пoзa тим в тepeнi.
1. Жaндаpмеpiя пepeвipюe i пepeпитyс всix oсi6, зaмiчeниx y шкiд,rrивiй

дiяльнoстi сepeд вiйськa' як тиx, щo сiють пaнiкy, пiдipвyють дoвip'я дo
пpoвoдy i кoмандиpiв' пoпoвHюютЬ вчинки шкiдливi дЛя нaсeлeння| Аля
вiйськa i т. д.
2. ПeрлoвлюютЬ дeзepтиpiв i видaють вiдпoвiднi кapи' щo встaнoвлeнi
кoМaHдyвaнням УПA.
3. .[oпильнoвyloтЬ пopядкy пiд нас пoстoю. Увa>i{aють, щo6и пoвстaнцi
пiсля зазнaЧeниx гoди}| He вeшт;lлисЬ пoзa свoiми квaтиpaми. Тaких
пepeЛoвЛювaти i вiдстaвляти дo к[oманди]pа сoтнi, вимaгaючи пpи цЬo},ly
вiдпoвiднoi кapи' якy вимipюе сaмa жaндapмepiя.
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Koмандиp сoтнi (гpyпи)
..Ca6люк,' (oстaп

Фoтo 1938

Kанан).

p.

Кoмандиp сoтнi,.Бoсoтa,'
(Mатвiй Toкap)

''

Koмaндиp сoтнi (кypiнний)
БиcтpиЙ', (Яpoслaв Бiлинський).
Фoтo 1944 p.

Кoмандиp сoтнi,.Beликан''
(Михайлo Koндpас)

17

4. П'яниx i тиx, щo нe вiдпoвiднo зaхoвyloтЬся сеpeд нaсeлeння!
жaндapмepiя мa€ пpaвo пpитpимaти i вiдпoвiднo пoкapaти.
5. Пepeслyxoвye всix пpитpимaних, цивiльниx i вiйськoвиx oсi6. Piшaе
Чи пpидepжaнoгo вiдпyстl,1т|4' чl4 пoкapати.
6. Poзглядaс спpaви цивiльниx oдиницЬ' якi пoпoвнили щoсЬ Ha шкoдy

iншoгo. Кapaс винниx.
7. Kapи стoсyвaти вiдпoвiднo дo пpoвиtlи. .Qo вiйськoвиx стoсyвaти
всi poди кap, щo зaстoсoвyютЬся в pядax УПA, вклюннo дo кapи смepти.

Кapoю смepти кapaти:

а) 3a дeзеpцiю, 6) 3a зpaдy вiйськoвoТ тaйни, в) 3a стpaнeнy з6poю,
г) 3a poзклaдoвy po6oтy та сiяння пaнiки сepeд вiйськa, д) 3a кpадiж,
e) 3a свiдoмe дiяння Ha шкoдy нaсeЛeння' с) Зa надмipнe в)кивaння
;Ulкoгoлlo, ж) 3a нeвикoнaння нaказiв.
Kapи дo цивiльниx:
3мyсити винHoгo винaгopoдити пoкPивджeнoгo (гpiшми a6o
гoсп[oдаpськими] пpoдyктами) [...] кaPoю смepти.
8. Пpи кoжHoмy poзглянeнi спpави yвaкaти' щo6 пiдстав|1 F,ля кapvl
6ули дiЙсними, щo6 нe 6ули видyMaниMи. .[дя цьoгo тpe6a oпиpaтисЬ Ha
зiзнаннi кiлькox свiдкiв. oсo6ливy yвary пpидiлювaти пpи poзглядyвaннi
спpaв цивiльHoгo нaсeлeHня.
Кoмaндиp гpyпи

/Ca6люк/

УпA
.{ня 16 сiння 1944

tАPo,

p.

ф. P-30, on' 2, cnp, 15, opк. 24l, opuziнoл'

DoсUt4ЕNтs oF UNlтs
AND sUвUNlтs
Тhis сhapter of doсumеnts ol units and subunits inс|udes orders of unit
.,Chernyk''
..Yasen's''
сommander
and doсuments of
battаlion's (kurin) and
..Sab|iuk,s'' group's
сommands.

Тhe f irst group сonsists of orders by unit сommаnder

..Cherпyk',

re|ating to informationaI and organizationa| mаtters. These inсIude: order no.
2, dated Ju|y 10, 1943 (doсument no. 183), order no. 5, dated July 13, 1943
(doсument no. 184), аnd the annex to order no. 6, dаted Ju|y 14, 1943
(doсument no. .l85).
..Yasen's''
batta|ion's (kurin) сommaпd
Тhe seсond group' doсuments of
.l7,
for the period Deсember 1 to
1943, begins with ordеr no. 1, dated
Deсember 1 (doсument no. 186), requiring the maintenanсе of disсipline.
408

Next сomes аn instruсtion, dаted Deсember 1, 1943 (doсumеnt no. 187),
speсifying insurgent behаviour during oссupation of villаges. order no. 2,
dаted Deсember 17, 1943 (doсument пo. 188), requires propеr behaviour
towards villаgers. Тhe lаst doсument, no. 189, is a report, dаted Deсember
1l,1943, regarding а сonsultаtion among the battаlion's offiсers and non.

сommissioned of f iсers.
The сhapter ends with the regu|ations of сommаnder ..Sаb|iuk's'' group's
fie|d mi|itary po|iсe, dated January 16, 1944 (doсument no. 190). The regu|ations inс|ude a |ist of the duties of poliсe forсe members and set out the
manner for estаb|ishing and administering disсiplinary measures.

дoкyl4Eнти i illAтEPiAЛи
3Aпiлля Bo
п
Ng 191 -197
HAкAзи кot,tЕHдAHтA 3Aпlлля Bo
8 aepecня

1943

p,

-

|6 ciчня |944 p.

l,fs 191

M

3

нAкAз пPo oг|oдAткyBA}|Hя
сЕляH 3БDЮlffi].{
8 Bepecня |943 p.

HAКAз

ч.3

3гiднo з пoдiями в тepeнi видaЮ накaз на oпoдaткoвaння сeлян
для УПA. Oпoдaткoвання тaкe: oдeн м з гa (тiльки житo).

з6i>кжям

Ceляни заpaз мyсятЬ цe здaти.

3aставити лloдей дo мoЛoчeння з6iжжя цiпoм, якщo нeмa мoЛoтилoк.
Кoли нiмцi пepешкoдЖaютЬ вAeнЬ' po6ити цe внoнi. oпoдaткoвання мyситЬ
6yти здaнe i змагaзинoванe дo 20.|X.1943 p.
l-{eю po6oтoю ми змyсимo людeй мoлoтити хлi6 для нaс i для Тxнix
Poдин. B ry po6ory всi втягаються, всi дo пo]t'oчи' a вiдпoвiдалЬним €
гoспoдapний.

Пoстiй 8.lX.43 p.
Сл[oBo] Укp[oiнiЦ
Koмaндaнт зaпiлля
Мaтpoс*
ЦДАBo, ф. 3837' on. |, сnp. 2, opк' 7' Кoniл. Pgкonuc'

* Hodnuc munулi.
у
410

/_/

Г1тauкa

Ns

192

iнстpyкцiя нlдгlЙoнoBим i pдЙoнoвим
PEФЕPЕHтAill сБ y спpдвi poзвiдки
9 aepeсня |943 p.
,Qo нodpoйoнoauх i poйoнo\uz CБ

Maлo пoмiтнo тиxoТ poзвiдки. Bи мyситe нaладHaти спpавy тaк, щo6
в нaймefшiй закyтинi 6yв нaш poзвiдник-iнфoPмaтoP. Пoмiтнe в тepенi тe,
щo CБ дркe чaстo сxoдитЬ тiльки дo oднoi 6oiвки i в pyки CБ пoпцaють
,.нeвдaчник[и]'',
ЛишeнЬ пpипaдкoвo якiсь
щo свoiм пoсryпoвaнHяM звepPiyЛи
yвary нa сe6e.
CБ дркe чaстo нe пpoвaдитЬ дoклaднoгo o6шyкy, тpaпляються
випaдки' щo чoлoв|ка пyскaютЬ в тpy6y тoдi, кoли пiсля смepти в йoгo
y6paнню знilxoдятЬ дopoгoцiннi зaписки-шифpи.
Tpaплясться й тaкe, щo в6ивaють нoлoвiкa, a нaвiть нe дoглянytЬ' щo
в йoгo кишeнi зЕlЛиuJився пopтмoнeт з6iгoм o6стaвин тoй пopтмoнeт
дoста€тЬся в pyки дядЬка, a в нЬoмy вaжнi пaпepи. CБ мyсить пoстaвити
poзвiдкy тaк' щo зopганiзyс сeлянствo' якe сЬoгoдHi йдe за нaми i xoчe
po6ити.
3aвдання CБ викopистaти сaмoo6oPoHУ*, зaпpягaючи iТ i дo poзвiднoi
po6oти. Пoстaвити спpaвy тaк, щo6 piжнi нaгapники' щo € дoвкoлa сeлa'
6yли кoнтpoльoвaнi paнo i [в)вeнip
цe мar po6ити сeляHствo, oЧoленe
дeдeктивaми CБ.
Bтягaти жiнoцтвo дo po6oти, дaвaти iм нaпpямнi. Бeзпepеpивнo
настaвляти сeлянствo нa дopory' якa пPинeсe Baм yлегшeння y poзвiдцi.

i

-

-

Слoao Укpoi,нi!
Пoстiй, дня 9.9-43 poкy

Кoмaндaнт зaпiлля

/-/

|lтauкa

9.9.43
,Qepжo6нuй opzi6 CБУ, opк, 264. Кoniя.

*

B meкcпi:

самy o6opoнy
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нAкAз кoмEt|дAHтAм 3Aпiлля y спPABi
сAl,looБoPoHи HAсЕлEHня
|5 lсoamня 1943 p,

lo

кoмoнdoнnia нodpoЙoнia, poйoнia

HAкAз

i

ciл

ч.4

1. Haкaзyю нeгaйнo пpистyпити дo кoпання зeMлянoк i кpиТвoк для
людeй i xyдo6и.
2. 3a6apикaдyвaти всi дopoги, щo6 вopoг нe дiстaвся в нaшi сeлa
автaми.

3. Пeршкoди пiдмiнyвaти' дo цЬoгo ltlo>l<нa в)кити apтил€piйниx стpiлeн.
4. Cкoшapoваний piй сaмoo6opoни мyситЬ пoвнити вapтy вдeнЬ i
внoЧi"

5. Пepeфopмyвaти зв'язки' звepнyти гoлoвнy yвaгy Ha кoнспipaцiю в
тepeнi i вжe нaмiтити меpтвi пyнкти.
6. Bсe з6i>rо<я вимoлoтити' пeвнy кiлькiстЬ' якa HaЛe)китЬ дo нaс'
зaxoвaти в кpиiвкax УПA'
7. Cкpiпити poз'яснювaльнy po6oтy сepeд мaс. Bopoг пaлить сeла i
в6ивaс нaсeлeння' ми всi tvtyсимo вiдпoвiсти зa з6epeжeння мopaльнe i
фiзиннe нaшoгo нapoдy, за з6epeжeння xлi6a.
3a сaмoo6opoнy сeЛa' зa мiнyвaння дopiг i po6лення 6apикад вiдпoвiсть

opг[aнiзацiйнolмo6[iлiзaцiйний] i кoмaндaнти сaмoo6opoни сiл.
3a фiзиннe з6eщжeння нapoдy вiдпoвiсrь цiлa рфpeнrypa] нaдpaйoнy
вiдпoвiсть
кoмaндaнти сiл, Зa xoвaння з6iжжя oЪ мaгазинax' УПA
гoдпoдapчa peфepeнтypal.
Зa мopaльнe з6epeжeння, зa poз'яснювaльнy po6ory в мaсax вiдnoвiсть
пoлiтичнa peф[epeнтypal.
Haкaз цeй с вaжний 3 днeM йoгo випyскy' хтo нe пelpe]вeдe йoгo в
)l(иття' кapатимeтЬся сMepтю.

-

i

Cлoao Укpаi,нi!
15.10.1943 p.

Пoлiт[ичний] кepiвник

/flмитpo/

tАPo' ф, P-30,

412

on.

-

Гepoяt't Cлo6o!

Bo

2' cnp. 32, opк. 155'

Кoмaндaнт Bo

/Гlтaшкa/
opuziнoл,

IФ

8

Ng 194
нAкA3 кol'|Еt|дAнтAм нAдPAЙoнiв y с]lPABAx
вiЙськoвиx виll|кoлiв тд в|дпyстoк

HAкAз

|3 лucmonoОo |943 p,

ч.8

3гiднo Hакaзy кoi|aндиpa Укp[aiнськoТ] П[oвстaнчoi] Apм[ii] Kлима
Caвypи нaкaзyю:
B тepeнi вo€нHoгo нaдp[aйoнy] пpoвaдити стaлi вишкoЛи вo€Hнo
зo6oвязaниx. Taкoж жiнoчi вiйськoвi вишкoли.
opгaнiзaцiйнi люди вo€ннoгo нaдpайoнy зaймyться сeйчaс ц.lкoлeнHям
спeцiяльниx тepeнoвих нeвeЛичкиx 6oiвoк для спeцiяльнoгo пpизнaчeнHя.
Пpo стaн виlllкoЛy 6oTвoк ст.lлo пoдa&tти.
3a6oрнясться видaвaти якi-нe6yдь вiдпyстoк. Лишe в нaглиx випaдк.lxt
кoли yмoтивoвaнa кoнечнiсть, мo>кнa нa кopoткo вiдпyстити вiйськoвикa
дoмiв. Aлe тyт inoх(е йти вiйськoвик тiльки мopaлЬHo cильнtцЙ i виpo6лeний.
Увaжaти, щo вiйськoвики' щo йдyть нa вiдпyсткy, нe вмiють зaдep)кyвaти
вiйськoвoi i opгlaнiзaцiйнoТ] тайни. Bчити цьoгo вiд гopи дo дoлy.
Якщo opгани CБ пoтpi6yватимyть людeй yз6poсниx дo 6oiвoк видiлvlти,

Tpимаймo вiйськoвy
Пoстiй, 13.11.1943 p.
Eнeй*

i

opгaнiзaцiйнy тaйнy.

aлoao Укpoiнi!

Кoмaндaнт зaпiлля Bo

/|Iтauкa/

Koмaндaнтaм надpайoнy*

Ile вaм шлlo як взipeць

tAPo' ф, P-30,

on,

2' сnp, 32' opк. |42.

opuziнoл,

Ns
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HAкA3 гoспoдAPчим PЕФЕPЕнтAl,t y спPAвAX 3AвЕдЕHHя
xAPчoвиx кHшкЕчoк тA дoтPимAння
пPAвилЬникA HoPt,tи
IIe

I

HAKAз

30 лucmonodo 1943 p.

ч.9

B тepeнi дaлЬuJe пoмiчaю 6eзкoнтpoльнy гoспoдаpкy.
Hа xapvoвиx пyнктaх мo)кнa 6paти хapнi 6eз жoднoi нaглядHoсти'

тoмy нaкaзyю:

* Hodnuc nuпцлi.
ц
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Bжe зaвeсти xаpн[oвil книx{eчки' на кoтpi BИAaBaлИcя
пpoдyкти.

Xapн[oвil кни)кeчки lr,tyсятЬ мaти всi, як вiддiли УПA тaк

i

xapч[oвi]

пpaцiвники

зaпiлля.

Ha хapч[oвиx] пyнктax пpитpимyватися пpaвиЛЬHикa HoPl,lи. 3a6opoняю
нa xapн[oвиx] пyнктaх видaвaти цyкop, {yкop пеpexoAитЬ дo poзгtopядиМoсти
УЧX i тiльки Укp[aТнський ЧlepвoнийJ Xp[eстJ Maс пpaвo ниM poзпopяд)кaти.
Haказyю всiм пpистoсyвaтися дo пpaвиЛЬl.|икa нopми.
Ha сaн[iтаpниx] пyнктaх-шпиталяx нopt.|а не o6oв'язye xopиx-paHeниx,
peштa всi мyсятЬ мaти xapчкни)кeчки' нa кoтpi 6yдyть 6paти xapн[oвil
пpoдyкти.
Гoспoдapним Peф[epeнтaм] нaкaзyю, зapaз пpистyпити
видaти xаpн[oвi] книжeчки для всix пpaцiвникiв зaпiлля, тaк

УпA'

Ao po6oти i
i для чaстиH

CлoBo Укpoi.нi!
Пoстiй, 30.11.1943 p.
Гoд. 10.30 xвиЛи|,|

Гepoяt,l Cлo6o!

Кoмaндaнт запiлля

/|1тauкa/

Кo[...]*

Хapнoвi кни)кeчки мyсятЬ 6ути, 6o e злoв)t(ивaння.

tАPo, ф.

P-30, oп. 2, cnp. 32, opк, 14|, opuaiнoл.

Ns t96
HAкA3 пPAцiBHикAм yкPAТHсЬкoгo ЧЕPBoHoгo xPЕстA
пPo PoБoтy xAPитAтиBHoгo Biддiлy
IФ |0

30 лuсmono1o |943 p.
,Qo Укpoi.нcькoeo Чep0oнoеo Xpecmo

HAКAз

ч.10

Biд дoвшoгo чaсy Укp[aТнськиЙ] Ч[e]p[вoний] X[peст] вeдe свoю po6oтy

в дy)кe вyзЬкиx

Pяtvlцяx. .Qeякi пiдpeфPeнrypи Ч[e]p[вoнoгo) Xp[естaJ е
дoситЬ знeмiннi, a6o й цiлкoм ix нeмa - зaвMepли.
Biд дoвшoгo чaсy я нe стpiнaю в тepeнi з дiяльнiстю пiдpeфepeнтypи
Укp[aiнськoгol Ч[epвoнoгo] Xdeстa] - xaPитативнoгo вiддiлy.
*
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Hoilnuc у пunулi.

Xаpитaтивний вiддiл мaв нeсти пoмiн пoтepпiвшим poдинам, зaвдаHHяtJt
xapитaтивнoгo вiддiлy с oпiкa, в пepшy чepry' Haд дiтьми.
.{o сьoгo часy xаpитaтивни[й] вiддiл мaйжe нe зpo6ив нiнoгo, a з yсix
стopiн люди 6лaгаютЬ пoмoчи.
Xapитaтивний вiддiл пpи Укp[аiнськoмy] Ч[epвoнoмy] Xp[eстoвi] мaс

- Bl4лo'4,Ату1 з сe6e oтoй дoпoмoгoвий кoмiтeт, який зaймeться
oпiкoю нaд пoтepпiвшими вiд aкцiй нiмецькo.пoльскix вaндaлiв.
стaти

Звepнyти гoлoвнy yвaгy на дiтeй. Улeкштe мaтеPи в тaк тpyдний нaс.
Пepe6еpiть Чaстинy тягapy нa сe6e в дoглядi дiтeй.
Xapитaтивний вiддiл Укp[aiнськoгo] Ч[еPвoнoгol Xp[eстal в спiвпpaцi
гoспoдapки i всix peфpeнтyp впoвнi викoнaе свoю poGory.

Cлаao Укpoi.нi!
Гepoям Cлo6o!
Пoстiй, 30.11.1943 p.
Кoмандaнт запiлля

/|Iтauкa/

tАPo' ф'

P-30, on' 2, сnp, 32' opк. |43, opuaiнoл.

Ns
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}|AкA3 кolilЕHдAHтAм зAпiлля пPo дiТ

пiсля пPиxoдy PAдянсЬкoi ддмiнiстPAцiТ
|6 сiчня |944

HAкA3

p,

i

paйoнiв пiд нас пpиxoдy
1) Кoманданти в[oенниx] надpaйoнiв
Bсi пpaцiвники
нa
сe6e
сaмoo6opoнy.
i
пeр6иpaють
6iльшoвикiв opганiзyють
сaмoo6opoни.
зaпiлля HЕrлeжaтЬ дo
2) КoмaндaнTи тpимaютЬ cтиcлиЙ кoнтaкт з peфepeнтypами i пoдaютЬ
мiсячний звiт з po6oти всix pефpeнтyp.
3) Пepeвipити стaн з6poi в надpaйoнi i вiдпoвiдньo oз6poТти aктив.
4) Шиpoкi гoспoдapнi aпapaти пiд нас nPиxoдy 6iльшoвикiв звyзятbся
тoмy кoмaHдaHти нeгaйнo пepе6еpyть тиx людeй, якi вiдiйдyrь вiд
гoспoдapчoгo aпapaтy' тиx людeй тpe6a мaти пiд свoю oпiкoю. Hевiльнo
пyскaти в тepeн людeй, xтo кyди хoчe' кoМaндaнти opгaнiзyють самoo6opoнy

i

i зa

всiх людeй вiдпoвiдaють.
5) 3вepнyти yвary Ha >t<iнoк,

щo6 вoни 6yли за6eзпeчeнi в сxo[...],
нixтo нe смi[с] 6лyкати в тepeнi 6eз нaшoгo вiдoма.
6) Hамiтити силЬниx, щo6 викoнyвaли слyж6y зв'язкy, Тx тpe6a
вiдпoвiдньo oз6poiти i зa6eзпeчити в3yття i oдяг.
415

7) Умoжливити пiд6ip людeй дo CБ i тiснy спiвпpaцю з CБ.
8) Йти шиpoкo|o дoпo},{oгoю opгaнiзацii Укp[аiнськoгol Чepвoнoгo

Xpeстa.

9) oз6poiти жiнoк.кyp,сpoк' щo слyжaтЬ pyxaтисЬ
пiстoля кyp'сpкa пoвиннa мaти гpaнary.
10)
1.l)
12)
13)

14)
15)

в

тepeнi, кpiм

Bсi нaдpaйoни lvtyсятЬ мати стислий кoHтaкт мiж сo6oю.
Heгaйнo пoдaти мeнi вiдoмiстЬ пpo змiнy свoгo псeвдa.
3мiнити нaзвy paйoнiв, лiнii зв'язкy.
Aктив, щo знaний с дЛя зaгaлy, мyситЬ зiйти дo 6o.iвoк самoo6oрни.
Пpитpимyватися нaшoТ пoлiтичнoi лiнii.
Пoвeсти шиPoкy aкцiю xoвaння з6poi.
He йти нa мo6iлiзaцiю, xi6a з нaкaзy пpoвoдy.

16)
17) Beсти po6oтy кoнспipaтивнo.

Пoстiй 16.1.1944

Йo^o Укpoi,нi!

3

-

opигiнaлoм

/|',IoкiЙ/

.Qyнaй*

ДАPo' ф' P-30, on. 2, cnp. |0-A, opк. 2,

Гepoяt't CлoBo!

/-/

згiднo

|1тauкa

Кoniя.

Ng 198
дoкylt{EHт AдмiHiстPAтивHoгo вiдд.лy Bo
|2 эrcoBmня |943 p.

Ng 198
Iнстрyкцiя пPAцiвHикAt{ AдмiHIстPAтивнoгo Biддiлy
в oPгAHiзAцiЙниx спPAвAX

|нстPyКцiЯ

|2 эrco6mня |943 p.

,Qля npoцi1нuкiB odiliнicmp,omuBнoeo 6iОdiлц
Piaeнськoi Boсннo| oKp7eu

Ha чoлi цмiнiстpaтивнoгo вiддiлy PiвенськoТ B0 стoТть iнж[eнep]
Чopний. Кpiм ньoгo зapяджeння мaютЬ пpaвo видавaти Mг-pи. Heвiдoмий
* Hodnuс
ц
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mumцлi'

i Хвиля. B кoжнoмy нaдpaйoнi - aдмiнiстpaтop, йoгo зaсryпник i сeкpeтap.
B paйoнi - нaч[aльник] paйoнy, йoгo зaстyпник i сeкpeтap. B сeлi -

нaч[aльник] гPo},{aди i сeкpeтаp' Aдмiнiстpaтopiв нaдpaйoнiв в пopoзyмiннi
пoлiтpeфрнтa визнaчa€ iшdeнep] Чopний a6o йoгo зaсryпник. Haчaльникiв
paйoнiв
нaдpaйoнoвий aдмiнiстpaтoP' в пopoзyмiннi пoлiт[ичнoгo]
peфepeнта. Haчaльникiв гPoмад
начaлЬник paйoнy.

-

-

3апoданi вiддiли oдсаджyютЬся дopoгo|o пiдпiльнoi po6oти, a тo]tly
кoнспipацiя o6oв'язyс. Haшим зaвдaнняM цe пiдi6paти такиx людeй, якi
цiлкoвитo вiдпoвiдaли 6 свoeмy пpизнaчeнню нe лишe в yмoвax пiдпiлля,

алe й в yмo&tx дep)кaвнoгo )lиття. Пpaвдa пo yстa6iлiзoвaHню гpoмaдсЬкoгo
життя пo всix нaсeлениx пyнктax' визвoЛeниx вiд oкyпaнтiв, пpoйдyть
ви6opи людeй Ha вищФгадaнi стaнoвиtlд дopoгolo якнайшиpшoi дeмoкpaтii,
.1943
p.
згiднo вкaзiвoк кoMaндиpa УПA вiд вePeсня

Bciл o1пiнicmpomopoЛ| a[oеннuzJ нodpoйoнi\ зopя1эrцю слiОцюue:
1) пepeвeсти poзпoдiл зeмлi сepeд нaсeЛeHня; 2) пoд6aти пpo o6сiв
poздiлeних щaсткiв; 3) з oглядy нa тpyднoщi в пеpeведенню poзпoдiлy
зeмлi стaлo пiсля зapяджeння кoмaндиpa УПA siд 15/Y||43 p. в oснoвy
poзпoдiлy пoвиннo Лягти пepeдoвсiм зaгoспoдapювaння, ce6тo

зeм[л]i

надiляти лишeнЬ тим сeлянaм, кoтpi е в станi пpидiлeний yчастoк o6po6нти;

4) нepeз сiткy сiльськиx стapoстiв пepeвeсти po6oтy тaк, щo6 oзими}|o|o
6yлo зaсiянo як най6iльшe piльo-плoщi; 5) дo кiнця жoвтня 6. p. нaдiсляти
aдмiнiстpатopaм нaдpaйoнiв в poзpiзi paйoнiв i сiл слiдyюнi вiдoмoстi:
1) скiльки гa poздiлeнo зeмлi, 2) скiльки гa, зeмлi пo oкpyзi, 3) скiльки гa
зaсiянo oзиl',lиHoю (oкpeмo пiд 6aгaтopiнними тpавaми|, 4| який стaHoвитЬ

% дo piллi.

Пo лicнiй loсno1opцi
1) Cкiльки гa всЬoгo лiсy в нaдpaйoнi пo видам: a) [с]oснoвий,
6) дy6oвий, в) мiшaний. Чи o6саджeнo лiснoю aдмiнiстpaцiсю. Пoдaти
псeвда i пpiзвищa вкЛloЧнo дo лiсниних; 2) скiль[киJ кoмy зaгoтoвлeнo
дpoв мaтePiaлiв; 3) скiль[ки] мiнiмyм пoтpi6нo дЛя нaсeлeння. Якi r
тpyднoщi в вeдeнHю лiснoi aдмiнiстpaцii. Maтepiaл видaвaти ЛишeHЬ в
o6мeжeнiй кiлькoстi для кpиiвoк.
Пo лiнi coпooбopoнu l]oсeлeHня
Чepeз стapoстiв в фopмi накaзy пoдaти i пoд6aти пpo йoгo викoнaння,
слiдyюнe: 1) вимoлoтити всe з6iжжя' в пepшy чepгy oзиминy; [2)] пoд6aти
пpo мaкdи]мyм [з]асiянoТ плoщi. Peштy вимoЛoЧeHoгo зepнa сeЛяHe ХoвaютЬ
в кpиiвкaх в piзниx мiсщx, щo6 вopoг нe мiг вiдшyкaти. Пpиспiшити
виtv|oлoчeння з6i>rо<я xoч 6и дopoгoю o6кaлaнyвaння. Piвнo ж o6oв'язyс
кpиTвки для твapин' пo лiсаx, яpax' дe в)кe тeпeP змaгaзиHoвyвaти xapнi
в пo6лизy вoди. Бeзpoгi [твapини] пiдгoтyвати Ha випaдoк з6лижeння
вopoгa (6iльшoвики), зa6ити i змaгaзинyвaти.
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Kpиiвки для людeй мaють вiдпoвiдaти мiнiмaлЬним виlvtoгaм житлoвoi
B кpиiвцi мaс 6yти все мiнiмyм нa 2 тижнi вyджeнoгo м'ясa,
oвoчi т. п. 3epнo нaйкpaщe пepexoвyвaти в пepeil4eлeнoмy видi, в
xoлoд[н]iй вoдi. Bсi твapиHи тpимати так дoвгo, дoки мoжHa' в oстaHHю
гoдинy 6ити, м'яco вyдити i зaxoвyвaти. КpиТвки мaють 6yти тaк пo6yдoвaнi,
щo6 нa випадoк aЛяpмy тyди мoжнa 6 6улo дiстaтися якнaйскopiшe. B
кpиiвкaх пoд6aти пpo дo6pу вeнтиляцiю. B пoмeшкaнню кoжний lиyситb
тpимaти xapЧ в гoтoвoмy дo спoх(иття видi пpинaймнiй нa 10_14 дeнь.
Цte paз нaка:lyю слiдкyвати спeцiыtьнo зa 6iльшoвицЬкими сиMпaтикai4и
гoлoсити дo най6лищoi стaницi CБ. Пpoпаryвати сepeд нaсeЛeння B

кiмнaти.

i

-

i

фopмi oстopoжнiй мoжливiсть пpиxoдy 6iльшoвикiв. Cпeцiaльнo тeплy
oдeжy' як кoжyхи' взyття' пepини' пoдyшки i т. п. в мipy lno)иивoсти
заxoвaти. Bсю po6oтy вeсти тaк' щo6 нaсeлeння 6aчилo в нaс [с]вoix
пpиятeлiв.

Aдмiнiстpaтивний вiддiл нaдpaйoнy i paйoнy oпepaс всю свolo po6oтy
нa сiльськиx стaPoстax, a тoмy вжe тeпep кoжний нaч[aльник] paйoнy
пoвинeн дo6щ пpидиBлятl,|cя дo кo)|{Hoгo стapoсти. Кoли 6 якийсь стapoстa
сeлa пpo6yвaв висл[o]влювaтися i y нiмцiв i в нас' тo такoгo стapoстy
кpaщe л}1.lJу1тI,1 в спoкoю. [...] пiдi6paти нa йoгo мiсцe 6iльшe чeснoгo i

сoлiднiшoгo чoлoвiкa. Hач[aльники] paйoн[iв) [пo]виннi в нaйскopiшoмy
нaсi пpoвeсти зi стapoстaми нapaдy тa пepeдaти Тм [в]сi зapяджeння. Bсi
фipманки Ma€ визHaчyвaти стаpoста сeлa. Кoли 6 в якoмyсЬ насeЛeнoмy
пyнктi пeр6yвaв вiддiл i сильнo o6тяжyвaв фipмaнки, тoдi сyсiднiй стapoста
пoвиHeH дoпoмoгти йoмy.
Haч[альник] paйoнy в пoploзJyмiннi з нaч[aльникoм] сeЛa пoвинeн
нaЛадити сoц[iaльнy] oпiкy нaд 6iдними, сиpoтaми' вдoвaМи' в пepшy Чepгy

сeлo пoвинeн зa6езпeчити матepiaльнo т. з. xapчal4и. Мiсцевиx вчитeлiв в
мipy пoтpe6и свяще}|никiв, oскiльки цi свящeнники Ha цe зaслyгoвyloтb.
Bся адмiнiстpaцiя пoвиннa стoяти на стopoжi пpaв тa зaкoнy. Bсi
сyди, якi 6yли poзпoнaтi пpи нiмецькiй влaдi, a нe викiннeнi, aдмiнiстpaтopи
пoвиннi Тx пoлaгoджyвaти нa мiсцях. Heпoслyшних вiддaвaти нa пoкapaння
дo CБ, якe с пiд тиt\4 oгЛядol4 пiднинeнe aдмiнiстpaцii. AдмiнiстpaтивниЙ
вiддiл пoвинeн тeпep Bигoтoвити слiдyюнi дaнi, кi,пькiстЬ нaсeЛeння' oкPel{o
мyжЧин' oкpемo )кiнки, oкpeмo дiти дo 14 poкiв, кiлькiсть гoспoдapств тa
скiльки гa зeмлi пpип[a]дae Ha oднo гoспoдapствo. Cтaн тa якiсть yнитeлiв

i

дyxoвeнствa.

Тyт лишeнь зaпoдaю кopoтeнЬкo пepe6iг po6iт. Ha дeякi мoмeнти

6aгaтo yвaги' a мoжe й pяд випцкiв oпyщeнo' aлe щe Pаз пPигaдyюl щo

адмiнiстpaтopaми нaдpaйoнiв i paйoнiв мaють 6ути людe iнтeлiгeнтнi,
мyдpi, з opгaнiзацiйним xистoм, якi дo6po Укpaiни cтaBил.l 6 пoнц yсe.
Taкi людe 6eзyмoвнo зopeнryютЬся, я.<|4Й Ha Hиx лe)китЬ o6oв'язoк. Boни
е вiдпoвiдaльнi зa дoлю миpнoгo yкpaiнськoгo нaселeHHя в тaк[ий] тpyдний
418

чaс. кo)кHий пpaцiвник aдмiнiстpaцii r зo6oв,язанtаЙ cлiдитtl за пopядкol'lt
зa дo6pим пoвeдeння[м] всix гpoмaдян Укpаiни, нeзaлe)кHo вiд цьoгo, дe
вiн пpaцюe, чи в УПA чи в CБ. oскiльки зayвilt(иЛoся 6, щo xтoсь нaвiть
в слpк6i po6ить нaд}Dкиття' пoдaти йoгo дo вищoT aдмiнiстpативнoi iнстaнцil
з запoдaHHям тoчHиx даниx* i свiдкiв. Bсякi випадки 6iльш в;Dкнoгo
xapaктepy гoлoсити нeгаЙнo дo гopи.
.Цня'

.l2.X.-43

, Cлoao

p.

Укpoi,нi!

3aв[iдyюний] адм[iнiстpaтивним]

l-/

lulАBo, ф' 3833' on.

1, cnp. 46,

дoкylv|EHти

i

opк' |L1|.

Кoniя.
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HAкAз PEФEPЕHтAм пPo пoдiл стPyктyPи сБ
HA дBA вiддiли тA пPo ixнi ovнкцiT
|0 Bepecня |943 p,

PсБBo

нAкA

3

ч.1

oтцимhoдaю дo вiдoмa peфepeнтiв сБ** BH, щo CБ** дiлиться на
двa вiддiли:
.l.
Biддiл poзвiднo-iнфpмaцiйний.
2. Biддiл пoлiцiйнo-викoнавчий.
Ha чoлi o6ox тиx вiддiлiв стoiть peфepeнт CБ. Йoмy 6eзпoсepeднЬo
пiдпoP[яд]кoвaнi шефи o6ox вiддiлiв, якi piвнoчaсHo вxoдятЬ y склaд
спpaвoвoгo звeн[a] peфepeнтypи CБ. ,Цля викoHaнHя тиx зaвдaHЬ кoжний
peфepeнт CБ пo[кликyсJ сo6i дo пoмoчi зaсryпHикa
(мaшинiсткa, гiнцi тa кaнцeляpiйний пepсoнал).
*У

тa тexнiчнe

звeнo

meкcmi: Денних

** У neкcпi: 38
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1. Biддiл poзвiдчo-iнфopмaцiйний peфеpeнти сБ BH мaютЬ в свoйoмy
тe[pe]нi poз6yдyвaти дo кiнця мiсяця вepeсHя 1943 p. Шeф poзвiднoiнфopмaцiйнoгo вiддiлy, який piвнoнaснo явЛястbся ЧЛeнoм спpaвoвoгo
звeнa рфрнrypи CБ, пoкликy€ сo6i дo пoмоli C3 рзвiднo-iнфpмaцiйнoгo

вiддiлy.

B склад спpавoвoгo звeнa poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy BH i BP
i4yситЬ yвiйти нaймeнше oднa жiнкa. Жiнкa мo)кe стaти тaкoж шeфoм
poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy, якщo свoeю вiдданiстю i спpитнiстю в
пpaцi нa цeй пoст HaдаeтЬся. Дo CЗ poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy
пoкликaти нaйменшe тpьoх oсi6 плюс гiнцi i кyp'сpи' Ciткy poзвiднoiнфopмaцiйнoгo вiддiлy poз6yдyвaти aж дo стaницЬ. дo цiсi пpaцi стягHyти
мyщиH i жiнoк. Beликi peзepви кaдpiв дo цiсi пpацi знaxoдяться мiж

юHaцтвoм, тoмy нa юнaцтвo звepнyти пиЛЬHy yваry. Poзвiдникoм poзвiднoiнфopмaцiйнoгo вiддiлy MyситЬ 6yти кoжний член oyHсд тa чeсний
yкpaiнeць, пoMиHyвши цe' якy пpaцю вiн викoнyс.
He смie 6yти aнi oд}|oгo мiсця, дe нe дiяв 6и нaш poзвiдник. Пpи

poз6yдoвaнню poзвiднo-iнфopмацiйнo[ сiтки звepHyти пиЛЬ|.|y yвагy Ha
мiста, мiськi yпpaви' УPя.4и, сiльськi yпpaви' кooпepaцii, шкoЛи' цepквиl
тepeнoвi сoтнi УПA, сaнiтapнi станицi i шпитaлi. Poзвiднo-iнфopмaцiйний
вiддiл пpи пoмoчi свoix poзвiдчикiв i iнфopмaтopiв слiдкye за кoх(ним
pyxoм i пoдiями в тepенi, та мa€ всeцiльний oгЛяд пpo стaн в теpенi.
iнфpмaцii з тePeнy висиЛaс рзвiднoiнфpмaцiйний вiддiл peфрнrypи
сБ вH дo poзвiднo-iнфpмацiйнoгo вiддiлy peфepeнrypи CБ Bo paз в
тиждeнЬ, a y ваlкHиx спpaвax 6езпoсeрдньo пo oдep)канню тaкoi iнфpмaцii.
Iнфopмaцii пoдaвaти кoPoткo, aЛe ясHo, дaючи на кo)кнy iнфopмaцiю
вiдпoвiдь на п'ятЬ oснoвниx питaHЬ: 1. Кoли, 2. .Цe, 3. Xтo, 4. |J.|o, 5. Як.
Poзвiдuo-iнфopмaцiйний вiддiл пoдaс iнфopмaцiТ пpo:
1. Bopoжi пiдпiльнi opгaнiзaцiТ в тepeнi.
2. Пpoвiдникiв тиx opгaнiзaцiй.
3. Bплив тиx opгaнiзацiй нa нaсeлeння.
4. Mopaльнy i 6oйoвy вapтiсть тиx opгaнiзaцiй.
5. Cпoсi6 вeдeнHя пpoпaгaнди тиx opганiзaцiй сepeд Haсeлeння.
6. 36poйнy вopo)lry сИлу B тepeнi тa ix yз6poeння.
7. Пеpевeдeнi акцiТ тvlх cl,|л сyпPoти yкpaiнськoгo нaсeлення.
8. Тaктикy тих сил в пodopювaннi yкpaiнськoгo пoвстанчoгo pyxy.
9. Мopaльнy i 6oйoвy вapтiсть т|,|х су1л,
10. Cталe мiсцe пepе6yвaння тl4х c|4л.,
11. Hiмeцькi aдмiнiстpацiйнi пpиписи i зapяджeння.
12. 3мiнy дoкyмeнтiв i пepеТздниx пеpeпyсToк.
13. Pyx пo зaлiзницi та пo6итиx кoмyнiкaцiйниx шляx;lx.
14. Пpимiнювання зaсo6iв вiднoснo стягнeHня кoнтингeнтiв.
15. Cпoсi6 вeдeння пpoпaгaнди нiмeцькoгo ypядy сepeд насeлeння.
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16. Bopoжy poзвiдкy в тepeнi, якa стoТть нa yслyг:D(, як вopoЖих

i нiмeцькoi пoлiцii.
вopoжиx вислyжникiв (вигoтoвляти дoклaднi списки

пiдпiльниx opгaнiзaцiй, тaк

17. Cиксoтiв

i

сиксoтi[в]).

18. Heпевниx oдиницЬ' якi мoжyть шкoдiти УПA.
19. Пoлiтичнi yкpaiнськi пapтii в тepeнi.
20. Пpoвiднy вepxiвкy тиx пapтiй.
21. liяння yкpaiнськиx дикиx гpyп в теpeнi.
22. Miсцe пepe6yвaння, yз6poсння, мopaЛЬнy i 6oйoвy ваpтiсть тиx
гpyп.

23. Кoжнoчaснi apешти ни poзстpiли yкpaiнцiв нiмeцькoю пoлiцiсю.
24. HaстpoТ i дoмaгaння HaсeЛeння.

25. Bплив УПA сepeд нaсeЛeнHя.
26. opгaнiзaцiТ нaсeлeння.
27. Heдoмaгання нашoi пpaцi в тepeнi.
28. Пpинини тиx нeдo'{aгaнЬ.
29. Poзтpатa i poз6aзapyвaння opгaнiзaцiйнoгo мaйнa.
30. Пиття сaмoгoнy i мopальний зaнeпад в теpeнi.
31. Heпopoзyмiння мiж пpoвiдним aктивoм a HaсeЛeнням.
32. Пpo oсi6 з пpoвiднoгo aктивy' якi вeдщь сe6e нетaктoвнo тa
стPaтилуl aBтopитeт сepeд yкpаiнсЬкoгo насeлeння"
33. Heпeвних oсi6' якi пoпали в pяди УПA.
вiддiлy е з6иpaння в тepeнi piзниx
paзoм з
кoмyнiстинних, в|,|cИлaтЙ

3авдaнням poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo

лeтюЧoк, як нiмецькиx' тaк i
ix
iнфopмaцiями' Bсi iнфopмaцii шeф poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy
peфеpeнтypи CБ BH вl/|силae дo poзвiднo-iнфopмaцiйнoгo вiддiлy
peфepeнтypи сБ Bo нa дpyгa Кopнiя, пepедaючи piвнoнaснo кoпiю тиx
iнфopмaцiй peфpeнтoвi сБ B}l. Poзвiдuики i iнфopмaтopи в тepeнi дiють
нeзaмiтнo, пpимiнююни сe6e дo тepeнy тa нe нoсятЬ дoвгoi з6po[.
Peфеpeнт сБ BH пo пepeгляHeнню iнфpмaцiй витягaе з ниx матepiaли
пpo oсi6 супpoти якиx тpe6a пpoвeсти слiдствo, i пepeдaс тi мaтepiaли
пoлliцiйнolвик[oнaвнoмy] вiддiлoвi. Cxeма сiтки пoл[iцiйнolвик[oнaвчoгo]
вiддiлy з;rЛишaстЬся тa сai4a, якa 6улa poз6yдoвaнa, як peфepeнтypа CБ.
.Цo пoл[iцiйнolвик[oнавчoгol вiддiлy втягaти Лишe мyщиH тa пiдi6paти
дo6pe poзвинениx людeй дo спpaвoвoгo звeHa' якi дo кoжнoi спpави
зyмiють пpимiнити нaцioнaльнo.peвoлюцiйний пiдxiд i спpавeдливiсть.
Шeф пoл[iцiйнo}вик[oнaвчoгo] вiддiлy peфepeнтypи CБ BH пoкличe
сo6i дo пoмoчi дo спpавoвoгo звeHa нaймeншe тpьox людeй. ,Qo кoжнoгo

спpaвoвoгo звeнa MyситЬ yвiйти людинa, якa зaймe пoст слiднoгo i 6yдe в тiй
дiлянцi сe6e вишкoлювaти..[o пoмoнi спpавoвoгo звeнa пoл[iцiйнo-]виdoнавчoгo]

вiддiлy peфpeнтypи

сБ BH

мaе 6 дo 8 yз6poсниx жaндаpмiв

Cпpaвoвe звенo пoлliцiйнolвикloнaвчoгo]

lб

29

(6oТвкa).

вiддiлy peфepeнтypи CБ BP 3 дo
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5 жандapмiв (6oiвкa), a спpaвoвe звeнo BП 2 дo 3 жaндapмiв (6oiвкa) плюс
гiнцi i кyp,еpи.

Пo стaницяx дiс лишe шeф

i

застyпHик пoл[iцiйнolвикloнaвчoгo]

вiддiлy. Bсi важнiшi спpaви пo стaницях poзглядa€

вiддiл пiдpaйoнy.

КoмпeтeнцiТ пoлliцiйнolвик[oнавчoгo]

дo сЬoгo Чaсy Maлa peфepeнтypа CБ"

пoл[iцiйнolвикloнaвчий]

вiддiлy лишdю]ть

тi самi,

якi

3вiти пoл[iцiйнolвикloнaвчий] вiддiл peфepeнrypи сБ BH висилaс дo
пoл[iцiйнojвик[oнавчoгo] вiддiлy peфpeнтypи сБ вo нa дpyгa Cмoкa, тpи
Paзи в мiсяць, a сa}le; 10' 20 i 30 кoжнoгo мiсяця.
1.
2.
3.
4.
5.

ФoPMA зB|тy
Якi спpaви PoзгЛянyв пoл[iцiйнolвик[oнавчий] вiддiл.
Кoгo, як i зa щo apeштoваHo.
Кoгo, як i за щo пoкapaнo.

Якi спpaви poзпoЧaтo, i Щe нe викiнчeнo.
Якi кoнфiскaти з6poi i вiйськoвих pi.leй пepeвiв пoл[iцiйнo.]вик[oнaвчий] вiддiл, тa дe здав тi peнi.
6. Якi акцii пepeвeла жaндapмepiя пoл[iцiйнolвик[oнeвчoгo] вiддiлy
вiднoснo oчистки тepeнy вiд ляxiв.

Bсi запити вiднoснo пpaцi o6ox вiддiлiв
тa нe мiшaти pазo1vl з iнфpмaцiями в звiтi.
Пoстiй, дня 10.iХ.43 p.

|1исafi| нa oкpe},аиx зaпискax

CлoBo Укpoi.нi!
Гepoяt,l CлoBo!

/3tt-o,

цДАBo, ф' 3837' on, |' cnp, 2, opк' 22-23' opueiнoл,
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PсБBo

HAкA3 PEФEPЕнтAм вiЙсЬкoBиx нAдPAйoнiв
пPo Txнi ФyнкцiT
|0 aepecня |943 p,

HAКAз

ч.2

Дo peфepeнmia CБ BH
Пpигaдyю щe paз всiм peфpeнтaм CБ BH, щo пoл[iцiйнolвик[oнaвчий]
вiддiл peфepeнryp CБ BP i B пiдpaйoнiв мaютЬ пpaвo видавaння с}4epтниx
пpисyдiв лишe вopoгaм yкpaiнськoгo наPoдy. 3a вopoгiв yкpalнськoгo
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нapoдy yвaжa€мo всix кoмyнiстiв, 6eз oглядy нa Тx нацioналЬHiсть, ляxiв,
всix спiвпpaцiвникiв нiмeцькoТ пoлiцiТ 6eз oглядy на ix нaцioнaльнiсть. Tиx
yкpalнцiв, якi пpацюютЬ з нaшими вopoгaми' висryпaютЬ пpoти нaкaзiв
УПA та стapaються poз6ити еднiсть сepeд yкpaiнсЬкoгo Hapoдy' тиx, якi
встyпили в pяди УПA з зpадливolo дyмкolo як вopoжi рзвiдники тa
пpaцюютЬ нe дЛя УПA, aлe як зpaдHики для кopисти вopoгiв yкpaТнськoгo
HaPoдy.

Bидaвaти смepтнi присyди для yкpaiнцiв, якi пpaцюють в pядax УПA,

тa пpoвинolo' якy нe

-i

]'4o)кHa тpaкryвати

як зpaдy' a лишe

наpyшeHня

пpиписiв УПA, мaс пpaвo лишe peвoлюцiйний тpи6yнaл пpи
peфepeнтypi сБ BH (дo пoяснeнHя пoдaю' щo тyт xoдитЬ нaдy)киття
opгaнiзaцiйнoгo мaйнa, HeвикoнaнI-|я нaказy i т. д.).
КoмпeтeнцiТ peв[oлюцiйнoгo] тPи6yнaлy peфepeнrypи CБ BH сягaють
тiльки дo uлeнiв пiдpaйoнoвиx eкзeкyтив вкЛючHo. ,Ддя пpoвiднoгo aктивy
paйoнoвиx eкзeкyтив смepтний пpисyд мyсить 6yти зaтвepджeний
peв[oлюцiйнимl тpи6[yнaлoм] peф[epeнrypиl CБ Bo' Пpи peфepeнтypi CБ
пopядкy

BH peфpeнти пoстаpaються якнaйскopшe ствopити рвoлюцiйний тpи6yнalr.
B склaд peвoлюцiйнoгo тpи6yнaлy вxoдитЬ кoмaHдaнт BH, peф[еpeнт] сБ,
peф[epeнт] пoлiтинний, peфlepeнтJ гoспoдapний тa oдиH пpaвHик' a кoЛи

звиHyвaчеHolo явЛя€тЬся жiнкa, тo дo peв[oлюцiйнoгo] тpи6[yнaлv] вxoдитЬ
тaкo)к пpoвiдниця жiнoк (сe6тo peф[epeнткa] Чepвoнoгo Хpeстa). Cлiдствo
в кoжнiй спpaвi вeдe пoлiцiйнo-викoнaвчий вiддiл.

Пoстiй, дня 10.IХ.43 p.

Cлo6o Укpoi'нi!

Гepoяlл CлoBo!
ЦДАBo' ф. 3837, on. |, cnp, 2, opк, 24, Оpuziнoл'

PсБBo

/Cмoк/

Ne 201
..зЕнoHy''

B спPAвAX Poзвiдки
тA змiн пPи склAдAHHi зBiтiв
9 жo6mня |943 p'

HAкA3 PЕФЕPEнтy

Дpцэrce 3eнoн!

Пoдаю Baм дo вiдoмa пpo змiнy склaдaння звiтiв.

Ф0Pl4A 3B|Ty
1. Пoдавaти з6poйнi вopoжi cl4лl,1 s тeрнi:
а) мiсцe пepe6yвaння,
6) скiльки,
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в) нaцioнaльний склад,

г) стaн з6poТ,

д) piд з6poi.
П p и м i т к а: з6poйнi вopoжi сили пoдавaти в oкpемoмy звiтi.

2. Пoдaвaти сeЛa якoгo paйoнy нa oкpeмoмy звiтi.
3. Bнyгpiшня пPаця opгaнiзaцii нa oкpeмoмy звiтi.
Bopoжi з6poйнi c|,|л|А cтapaтИся зa всякy цiнy, шo6 в тepeнi oxoплeнi

всi ..шцiцпyнкти'' poзвiдки.

B зв,язкy пoсyнeнHя фpoнry 6iльшoвикaми Ha HauJиx тepeнaх спyскаютЬ
пapашyтистiв нepвoнoi ..xoЛepи',. l!o6 нaм yHикHyти вopo)l(иx елeмeнтiв,
нaкaзyю: скpiпити сiткy poзвiдки тaк щo6 нe oднa вoPoЖa oсo6a нe
пpoнизaлaся в сeЛа. Кoли зaввоt<итe нeзнaйoмиx oсi6, нeгaйнo iнфopмyвaти
пoлiцiйнo-викoнaвчий вiддiл з тим, щo6 йoгo нe згу6uти, пepeдати нa
слiдyюнy oсo6y (oсo6и 6yдyть зi сxoдy ]vtaти дoкyмeнти eвaкyaцil, цe всi
тi, щo випyщeнi з тюpe}4 дo пpoвoкaцii нашoгo pyхy).
Poзвiдкa MyситЬ тaк фyнкцioнyвaти' кoли пepexoдить aкцiя в дaнoмy
тepeнi i тa]',l 1'4yситЬ дiяти. Пpимiнювaти дo тepeнy тaк, щo6 Bopoг He
дoвiдaвся (пepe6иpaтися, гpиMиpyвaтися i т. п.).
У мiстаx пoтpi6нo oxoпити як всlo пoлiцiю, C,Q, Kpiпo. Кoжeн poзвiдник
мyситЬ пpoлiзти в кo)кHy вopo)кy opгaнiзaцiю' a нe тo, щo кoли пpaцю€ B
poзвiдцi Укpaiнськoгo Пoвстaньчoгo pyxy' тo вiн вжe o6мeжився. Bлaснe нa
тoмy пoлягa€ poзвiдкa, щo6 кpyгoм вopoгa пepe6iгти i зaскoчити йoгo пляни.
0снoвнe звepнyти yвагy нa вiйськoвy poзвiдкy, вигoтoвляти пЛяни як:
a) мaгaзини зi з6poсю тa aмyнiцiсю, 6) вiйськoвиx пpиЛадЬ (мaнaшки,
шинeлi, кoци i т. п.).
Пoдaвaти склaд oxopoни пo нацioнaЛЬнoсти. Cкiльки oсi6 тieТ oxopoHи

тa якy мають з6poю. B плянi зaзHачyвaти мiсцe тяжкoi пpoтиo6opoннoТ
з6poT.

П p и м i т к a: тo пoдaвaти в oкpeмoмy звiтi.
КoэlснoОeннuй pцх зoлiзнuцi зo фopмoю
Пpиклад: pyx пo зaлiзницi 1.9 .Цy6нo
зi сxoду нa зaxiд
3 зaxoду нa сxiд
paнeниx 2 uaлoни
вiйськa 2 цaлoни
6eнзинa 3 шaлoни
6итиx лiтaкiв 5 шaлoнiв

iт.д.

Пoстiй'

цtАBo' ф.

iт.д.

9.X.1943

/КopнiЙ1/

3837' on. |, сnp. 2, opк. 28. opuеiнoл.

| ПpoцiBнuк peфepeнпцpu
CБ

424

Cлoao Укpoi.нi!

Bo

"Бoaун,' Muкoлo Kpoauцк.

l,lg 202

Nsl

нAкA3 пoлiцiЙнo.BикoнABчo},|y BiддlлoBi сБ
нAдPAЙoнy кoЛiHo пPo 3BiтнiстЬ
|5 экo6mня |943 p,

HAкAз
,Qo noлiцiйнo-auкoнo1чoeo

ч.

1

6idОiлц CБ

Bн Кoлiнo

,[o сьoгoднi пoл[iцiйнolвик[oнaвчий] вiддiл нe sl4сИлar, тoчниx звiтiв
зi свoсТ po6oти.
Ha 6yдyнe звiти мyсять 6ути виcлaнi тouнo, щo дeсятЬ днiв, пiсля
нищeпoдaнoгo взipщ.

3Biт

Пoл[iцiЙнol\uк[oнo\чuйJ aidОiл CБ BН
(nodomu nceado нo1poйoнц)
30 чoc Bi? .., do ,., |943 p.

1. Poзглянeнo спpaвy

3

тoгo:

... oсi6
,,

a) за кoмyнiзм
6) зa шпioнаж
в) зa сиксoтствo

,l

n

г) висryпи пpoти УПA
д) зa нeвикoнaння Haказy
с) зa злoдiйствo
e) зa пiянствo
ж)зa пo6oi
з) зa y6ивствo

,t

за
и) зa
й) зa
к) зa
л) ...

n

i)
i)

м)

н)

эa гpа6iж

aнapxiстиннi вистyпи
пiдпал
спeкyляцiю

свapки

i

n
n
n
n

D

п

o6paзи

tl
,l
It

...

n

...

Pазoм:
2. Пoкapaнo:...

...

...

It

... oсi6.
425

3a щo пoкаpанo

1.

зa кoмyнiзм

2, за шпioнаж
3. за сиксoтствo

4. висryпи пpoти УПA
5. за нeвикoнaння нaказy
6. зa злoдiйствo
7. зa пiянствo
8. за пo6oi
9. зa в6ивствo
10. за гpaбiж
11. за aнapxiстичнi вистyпи
12. зa пiдпaл
13. зa сneкyляцiю
14. зa свapки i o6paзи
15.
16.

...
...

3. Apeштoвaнo oсi6:...
4. Лiквiдoвaнo oсi6: ...

5. Bипyщeнo з-пiд apeштy oсi6: ...
6. 3aлишилoся пiд apeштoм oсi6: .."
Cлoao Укpoi.нi!
Гepoялt Cлoao!

кBHсБ /...
п

|дп

/

ис

i д), дoлyнyвaти
piueй
пpoтoкoли дoпитiв. floлyuyвaти такo)к списки здo6yтиx
i зaзнaЧyвати'
дe i кoли тi peнi здo6yтo.
.Qo poзглянeнHя спpaв пoдaвати пiд a)' 6), в), г)

Bсi дopoгoцiннi peнi, як зoлoтo' гoдиH}lики' гpoшi, кopoткy з6poю,
aмyнiцiю i дoкyмeнти, висилaти вгopy.
Пoстiй, дня 15.X.1943 p.

/-/
l|"4ABo' ф. 3837, on, |, cnp' 2' opк 3|.32. opueiнoл,
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3а КCБBo

Cмoк /KopнiЙ/

l{g 203

^h

нAкA3 пPo стBoPЕння
диBЕPсiЙниx гPyп y l{iстAx

4

HAкAз

|8 лucmonodo |943 p.

ч.4

B зв,язкy пoсyнeйня 6iльшoвицькoнiмeцькoгo фpoнry, нaкa:]yю ствopити
пiдгoтoвнi нa мiстa тaк зв. дивepсийнi гpyпи.
flo ТxньoT кoмпетенцiТ пpи вiдxoдi нiмцiв з мiст e:
Hищeння apxiвy пo всix yPядax як:
a) Уpяд Пpацi;
6) Гe6iтскoмiсаp;
в) Мiськa Упpaвa;
г) Xapнeвий вiддiл пpи Гe6iтскoмiсapiaтi i pяд iншиx ypядiв.
ll. 3дo6yвaння з6poТ. (B мaгaзинaх, пpи лiквiдaцii нiмцiв i iн.)
lI]. Лiквiдацiя кoмyнiстiв.
lV. Лiквiдацiя сиксoтiв.

l.

Cлoao Укpoi'нi!
Пoстiй: дня 18.11.1943 p.

ДАPq

ф' Pia

on' 2, cnp. |5, opк 244, opuaiнoл.

3a КCБBo /KopнiЙ/

Ng 204-205
дoкytt{EHти гoспoдAPчoгo вiддiлy вo
24 лucmonodo |943 p.

Ns 204
iнстpyкцiя пPo пЕPЕxoByBAнt|я xAPчiB
24 лuсmonodo |943 p,
Гoспoдapчий вiддiл
Piвeнськoi вoсннoi
oкpyги

lo

o-BcP
Оpцеo aocnoilopvoеo poйoнц ч,

Тoмy, щo сyxаpi i мyкa швидкo псyloться y пiдзeмних сxoвищilx'
з6epiгасмo в сиЛЬнo зaкoнспipoвaниx сxoвиlцаx тaкi pe.ri, якi мoжyть
42т

лe)кaти дoвгo' a для сyxapiв' мyки тa iнших лeгкo псy]oчиx тoвapiв po6итИ
oкpеN,ti сxoвищa' 6iля якиx цi аpтикyли пepexoвyвaЛи6ся нa пoвepхнi.

ts paзi з6лижeння нe6eзпeки (тpe6a, щo6 дo6pe пpaцюваЛa вapтa i
аляpмoвi зв'язки мiж сeлaми) тpe6a пpи пoмoчi мiсцeвoгo CБ тi тoвapи
шви.qкo внeсти в сxoвищa i тpимaти, пoки нe6езпeкa МинeтЬся.
Пiсля тoгo винeсти ix знoвy нa пoвepxню дo най6ли>юlиx 6yдiвeль.
0тжe, мимoвoлi пpo цi сxoвищa мaла 6 знати 6iльшa скiлькiсть людeй.
Biднoснo мyки pад)кy po6ити пpo6и пepexoвyвaнHя ii в вoдi (кpиницi,
сa)кaвки, стави), а в пiдземниx сxoвищax зaгoтoвляти якнай6iльшe кpупи
i пeнцaкy, якi пopiвнюючи псyстbся нaймeншe.

Пpaктикa пoкaзaЛa' щo

в дo6pe

випaЛeHиx сxoвищax

гpyнтi, стiни якиx пoпepeднЬo втoвкалися
пpoдyкти пepexoвy)oтbся значнo кpaщe.
Пoстiй, дня 24.Х|.43 p.

Гoспoдаpvий

Bo

3a згiднiсть

llлАвo, ф,

в

глинянiм
згaданi

з вoдoю' як тiк, вище

/_/ |JJвeд
/-/ Хapкo
/

Лe6iдь/

3838' on, |, сnp, 53' opк, 35, Кoлiя,

Ng 205

iнстpyкцiя пPo пiдгoтyBAH!.|я i пвpвxoвyBAHHя
гoспoдAPчиx TA xAPчoвиx пPипAсiв
24 лucnonodo 1943 p.
Гoспoдapний вiддiл
Piвeнськoi вoеннoi
oкpyги

(,,JQ',2 o-3,у
,Qo dpцeo eoсnodopaoeo poйoнц u.

Cпpaвa зMaгaзиHyвaHHя гoспoдapниx пpиnaсiв € Haдзвичaйнo вaжливa

з oглядy нa спoдiвaнi змiни вoсннoгo стaнy нa Haшиx тePeнax. Уся наша
po6oтa yвiннaеться yспixoм, кoЛи з нei 6yде кopистyвaтися дiйснo тiльки
УПA, a не з6лижaюнийся гoлoдний вopoг, який вжe неpез свoix aгентiв
стapа€тЬся слiдкyвaти зa xoдoм нaшoi гoспoдapки та poзкoнспipyвaти
зN,raгазинoвaнi пpипaси.

Кoнтигeнт в oдежi, взyттi тa xapчевиx кoнсepвoвих пpoдyктiв, дoвeдeн[ий] нa oстaннiй oкppr<нiй гoспoдapнiй вiдпpaвi, e дoситЬ пoвaжний,
aЛe сxoвищ вiдпoвiднo дo йoгo кiлькoсти, як ствepд)кeнo нa мiсцяx, в

paйoнax Heмa€.
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Haявнi схoвищa с в)кe дoситЬ poзкoнспipoвaнi, 6o вигoтoвлялися
мiсцeвими, чaстo HeпeвHими po6iтникaми (пpaктикyвaЛoся дaвaти цю po6oтy
пepeвиHимшис[я] як кapy) кopисryвaлoся сxoвищaми дoситЬ вiдкpитo,
запiзнaючи мимoвoлi з ix мiсцeм piзниx iнтepeсaнтiв.

i

Cтaн цeй тpe6a нeгайнo i paдикaльнo змiнити. .!дя кoпання сxoвищ
пiдpaйoнoвoгo, paйoнoвoгo тa нaдpaйoнoвoгo значiння мo6iлiзyються
спeцiaльlнi] po6iтнинi гpyпи [з! вiддaлeниx тepeнiв. Ha кoжний paйoн
пpизнaчасться 10-15 ,oсi6. Cпpaвy цю PeгyЛюс гoспoдapний вiддiл Bo.
3мo6iлiзoвaнi po6iтники з oдt|oгo надpaйoнy пepeсиЛaютЬся в iнший, дe
вoни fulaютЬ згoЛoситися з вiдпopyнникoм ГB Bo дo нaдpaйoнoвoгo зв'язкy.
B нiннy пopy зa6ipaс вiдпoвiдaльний зa кoпaнHя сxoвищ (тexнiк)
дaн[oгo) paйoнy пpизHaЧeнy гpyпy йoмy po6iтникiв в l.lo)Kllивo зaкoн.
спipoвaний спoсi6 дЛя ниx i мiсцeвиx людeй, кoпae 3 ними пoтpi6нy
скiлькiсть сxoвищ. Кoли кoпaютЬся вдeнЬl тo iм нa мiсцi po6oти пpивoзитЬ
i>кy втасмнинeний мaгaз[и]нep, кoли пpaцюютЬ внoнi, тo нa мiсцe вiдпovинкy
вiдвoзять ix з зaв'язaниMи oчи[4a. Bapry в чaсi кoпання мae CБ, poзтaшoвaнa
на пeвнiй вiддaлi вiд мiсщ кoпання. Кoнi, пoтpi6нi для po6oти, мo6iлiзyсться
6eз фypмaнiв. Пiсля зaкiн[чeн]ня po6oти в дaнiм paйoнi po6iтникiв
вiдсилaсться внoчi i пiсля пoпepeдHЬoгo пopoзyмiння, в iнший вiддaлений
(нeсусiднiй) pайoн, a6o нaдpaйoнoвий зв,язoк! Чepeз якllЙ sиcилaсться iх

нa мiсцe po6oти.

BiдпoвiдaльниMи

зa кoп[aн]ня сxoвищ в paйoнi с тexнiк пo

сxoвищ (людинa, o6iзнaна

i

з

6yдoвi

зeмeЛЬHими po6oтaми).
6yдiвeльни[ми]
Biдпoвiдaльним за кoнспipoвaнHя сxoвищ r тexнiк, гoспoдapний i кoмipник
paйoнoвoгo энaчеHHя. B пiдpaйoнi цeй жe тexнiк, пiдp[aйoнoвий] гoспoдapчий
кoмipник сxoвищ пiдpайoнoвoгo зHaчeння. Kpiм цix людeй, нixтo нe

i

пoвиHeн знaти

в paйoнi пpo мiсцe i змiст сxoBищa.

3апoвнювaти сxoвища i видaвaти з ниx тiльки в нiннy пopy' стaвлючи
нa вiддaлi вapтy' якa нe пoвиннa знaти пpo мiсцe сxoвищa. B сxoвищax
paйoнoвoгo знaчeHHя пoвинHo 6yти змaгaзиHoвaнo' яK Haкaзyвaлoся нa
oстaннiй oкp[yжнiй] гoспloдаpчiй] наpaдi. oдeжi i взyття нa 250 кoзакiв, тa
.|00
xapнiв нa тy ж скiлькiсть oсi6 нa тpи мiсяцi, фypажy на
кoнeй. Упpяж,
вoзiв i сaнeй нa 25 пap кoней. Boзи i санi мoжyть 6yти зaкoнспipoванi на
пoвepxнi. Кpiм тoгo, мaють 6yти спeцiaльнi сxoвищa ЧХ нa тoвapи i пpoдyкти
для 25 xвopиx' B пiдpaйoнoвиx сxoвищax мaе 6yти зi6paнo 25-30% гoтoвиx
пpoдyктiв тa тoвapiв, зi6paниx з стaHицЬ пiдpaйoнy, тa50 % сиpiвцю (шкipa'
вoЛoкHo, вoвHa' пoЛoтнo), пpизнaнeнoгo для apтiлeй. Paйoнoвi i пiдpaйoнoвi
сxoвищa твopятЬся дЛя швидкoгo пoлaгoд)кeння зaпoтpe6oвaнЬ. Bи6paнi з
ниx пoтpi6нi piнi, тpe6a нeгaйнo зaпoвHювaти iз сxoвищ стaниць, зa якi
вiдпoвiдaють стaниннi, гoспoдapнi i кoмipник.
Koли ми в швидкiм тeмпi змoжeмo стягнyти зaпoтpe6oвaння 6eзпoсepeдн[ьo] iз стaниць, тoдi paйoнoвi
надpaйoнoвi схoвища 6yдемo

i
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тpaкryвати, як залiзHий запас. сиpiвeцЬ' який з6иpaсмo дo пiдpайoнoвиx
сxoвищ, тpe6a зaвж[ди] спiшити видaти нa пepepi6кy.

Пoстiй, дня 24.X|,43

p,

Гoспoдapчий

Bo

3a згiднiсть

lulABo' ф.

/-/ |JJвeд
/-/ Xapкo
/

Лe6|дь/

3838' on, 1, cnp' 53, opк, 36, Koniл'

Шg 206

-20т

дoкyl,lEHти i мдтвpiдли
oPгAHiзAцiЙHo.мoьiлiздцiЙнoT pвoвpвHтyPи Bo
24 лucmonodo |943 p'

Ns 206

lhl

t|AкA3 y спPABAX дiялЬнoстi pвoвpвнтypи
24 лuсnonoОo |943 p,

opг[анiзaцi йнoJмo6[iлiзaцiйнa]

pефepeнrypa Bo

HAKAз

ч.

1

1. Твopити в тepeнi нeвeликi 6oевi oдиницi, дeвepсiйнi 6oiвки, дo6pe
L|JкoЛити. B пpацi пpистoсoвyвати Тx систeматичнo
дo сoвiтськoi дiйснoсти.
2, 8,пo6лизу мiст твopити дeвepсiйнi гpyпи з зaвдaнHяNl пiдгoтoвки ix
oпaнyвання
мiст пiд нaс пepexoдoвoгo 6eзлerulя. Зaвнaсy пiдi6paти дo
дo
6oйoвикiв
i, oз6poТвши Тx, 6eзyстaннo шкoлити i oзнайoмлювaти з
цьoгo
yмoвaми yлиннoi 6opoть6и в сepeдинi мiст.
3. Haйдaлi дo 20 гpyдня пpигoтoвити пo всix нaдpaйoнax B0 вiдпoвiднi

ix oз6poювaти i пoстiйнo

кpиiвки, пpизнaнeнi дo oкpeмoгo poзпqpяджeння [o]pганiзaцiЙнoмo6iлiзацiйниx' 3a poзp:lxyнкolvl 10 кpиТвoк на вoснний paйoн. Kpиiвки
мaютЬ 6yти пpoстopi, сyxi i дo6pe зaкoнспipoвaнi. 3в'язaтись з мiстaми,
твopити кpиiвки пo мiстax, якi 6yдyть нaцJиlt,tи 6aзами в 6opoть6i за
oпaнoвaння ix. BiдпoвiдалЬниlrlи 3a викoнaння пoвищoгo 6yдyть являтисЬ
нaдpaйoнoвi opгlaнiзацiйнo}мo6iлiзaцiйнi.
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4. Haпaдaти нa poзпopoшeнi вiддiли вiдсryпаюнoi нiмeцькoi apмii,
iх 6eзoгляднo i тaким нинoм здo6yвaти з6poю.
5. Beсти 6eзпepepвнo в тepeнi зaгoтiвлю сiдeл. ПiдгoтoвЛяти стaЛo
нoвий кoнтингeнт дo кaвaлсpii, щo6 в кoжнiй xвилинi 6yти гoтoвoмy дaти
йoгo нa нaкaз звepxникiв.

6ити

6. Cкpiпити в нaйвищiй мipi самoo6opoнy сepeд нaсeЛеHHя. Poзвинyти
всe6iчнo нaцioнaльнy нyйнiсть. Bикpивaти i пещдaвaти дo CБ всix слa6oдyхiв,
пaнiкepiв, сиксoтiв, hкi мoгли 6 шкoдити спpaвi' Кoмyнapiв, нiмoтy i ляxiв
6eзoгляднo нищити.
7. Cтвopити чiткий i спpaвний мo6iлiзaцiйний aпapaт пo надpaйoнax

i paйoнax. Пpиняти дo вiдoмa, щo мo6iлiзoвaнi люди, якi вiдxoдять з
нaдpaйoнiв, MyсятЬ 6yти цiлкoм здopoвi. Toмy нeгaйнo пoтBopити пo
нaдpaйoнax лiкащькi пyнкти' I.|a яких пiдлягaли 6 o6стeжeннi всi мo6iлiзoвaнi.
Koжeн мo6iлiзoвaний мaе являтись нa мiсцe з лiкapськoю пoсвiдкoю, мaс

o6утиn

i взyтий, a в oкpeмих випaдкilх, oскiльки цьoгo
нaкaз' тaкoж oз6poсний. Mo6iлiзaцiя в yмoвax вoeнниx € спpaвoю
нeгaйнoю, тoмy за6opoн[яю] кaтeгopичF|o нe дoдep)ryвaти визнaЧeниx
тepмiнiв. 3a пpoведeння цЬoгo в Життя вiдпoвiдaльниi'и с нaдpaйoнoвi
opгaнiзaцiйнo.мo6iлiзацiйнi peфepенти.
8. Beсти пo нaдpaйoнax сталий o6лiк мo6iлiзoвaниx дo УПA' Heгайнo
пoдaти дaнi пpo кiлькiсть мo6iлiзoвaниx зa стaнot.'l нa 1.12.43 p'
9. Beсти o6лiк пoпaлeниx сiл i жepтв цивiльнoгo нaсeЛeння 3a вeсЬ
нaс нiмeцькoi oкyпaцii.
10. Cьoгoднiшня iстopиннa хвиЛиHa вимaгae вiд yсix нaй6iльшe тoгo,
вимaгa€

щo

},i|и

дo6рe oдягнений

€ спpoмo)tнi з сe6e дaти. Toмy 6eз oглядy нa всi тpyднoщi

i

пepeшкoди зi стopoни Bopoгa, Myсиlvlo пoкpaщити свoю po6oтy, oпepти ii
твepдo нa oснoвax вiйськoвoi дисциплiни i вiдпoвiдaльнoстi. Mo6iлiзaцiйний
aпapaт' нa який спадaс вeликe i вiдпoвiдaльHe зaвдaння' мyситЬ пpaцювaти
дркe спpaBнo. Cтислo пpидep)кyвaтисЬ в yсЬoмy зaзнaчeних теpмiнiв.

a тepмiнoвий нaкaз ilyситЬ 6yти свoснaснo
викoнaний. |-tьoгo вимaгае вiйськoвa дисциплiнa' цЬoгo виinaгаe дo6po

Тpe6a вжити всix захoдiв,
сnpaви.

Cлoao Укpoiнi!
Пoстiй. 24.X|.43 p.

Гepoяt',t CлoBo!

opгlанiзацiйнolмo6[iлiзацiйний] Bo
Koм[андиp] Eнeй*
ДАPo, ф. P-30, on. 2, сnp. 33, opк.

/Tиpсa/

158. Оpueiнoл.

* Hodnuc nungлi.
ц
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Ng 207
ФoP]t'lyляP мoьiлlздцiЙнoгo листкA
1943 p.

Укpaiнська Пoвстаннa Apмiя
Гpyпa Енeя

ч.-

MoБiлlзAц|ЙHИЙ лИcToк

Пpiзвищe
сeлoдHя

paйoнpяди
Пoкликyю Baс в
УкpaiнськoТ
-

yP-

iм'я

Apмii (УПA)
1943 p. Maстe згoлoc|4тI4ся в пpизHaчeнe мiсце пpeд,явникoм
ПoвстaнчoТ

цЬoгo писЬмa.
3a нeвикoнання цЬoгo заpяд)кeння пiдлягaeте Peвoлюцiйнoмy Cyдoвi
(Упл1.

CлoBo Укpoi.нi! Гepoям Cлo6o!

1943

Пoстiй, дня

tАPo' ф'

Кoмaндиp гpyпи УПA

/Енeй/

-

P-30, on. 2, cnp" |5, opк. 5l'

Ng 208

дoкyl4ЕHт l|lкiлЬHoгo вiддiЛy
27 aepecня |943

yпA

p,

Ns 208
..гPЕБЛi''
нAкA3 пoлiтичHol*{y PЕфЕPЕнтy
пPo пiдБiP тA PoБoтy шкiлЬHиx iнспвктopiв
27 Bepecня |943

p.

Гpyпa Енея
Шкiльний вiддiл
.Qo noлimuннoeo peфepeнmo aoсннoеo нoОpoйoнц

Гpe6лi

Haдсилaюни пpи цЬo}.i|y зapяд)кеHня шкiльнoмy iнспeктopoвi Baшoгo
нaдpaйoнy, пpoшy йoгo пpизнaчити' якщo тaкoгo щe немa, тa пopyчити
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Peфepeнт сБ Bo
,.Cмoк'' (Mикoлa Koзак).
3 дepeвopитy H. Хасeвича

Шкiльний надiнспeктop Bo ..Бyдяк''
(oлeксiй Cкopoпaдa)

Кoмaндиp сoтнi,.Гipняк''
(Микoлa Кaзван)

Пpoвiдник Гo на oCУ3 ..Батькo,.
(oмeлян Гpа6ець). Фoтo 1939 p.

4з3

йoмy вeдeння всix шкiл. Кepyвaтися пpи ви6opi йoгo слiдyloним: мyситЬ
вiн 6yти дo6pим пeдaгoгoм' дpкe дo6pим opгaнiзатopoм тa людинolol
вiддaнoю спpaвi виxoвaння мoлoдoгo пoкoлiння в дepЖaвницькoмy дyсi.
Bсi pайoннi iнстpyктopi l,tyсятЬ тaкoж вiдпoвiдaти згqдaним пpикLrетaм.
Ha стaнoвищa диpeктopiв тa зaвiдyюниx шкiл тpe6a пiд6иpaти людей
o6oв'язкoвo пeдaгoгiв 3 пpaктикoю, якi мoпимyть кoжнoТ хBI/|л|4l1п Дaтv1
пoмiч тa вкaзiвки тим дoпoмiжним силaм, щo 6yдyть iм пpизнaнeнi
paйoнoвими iнспeктopaми дo вeдeння шкiл.

та

Пepeдaти нaдpaйoннoмy

pайoнним iнспeктopaм, щo6 вoни

пPизнaЧeння нa зaвiдyюниx шкiл тa пpизнaчeння вчитeлiв узгiднили
пepeд ти},i, кoли зaвiдyючi та вчитeлi щe нe пpuсту|||1лl1 дo пpaцi.

з CБ

Пoстiй, дня 2l,9.1943 poкy.

Cлoao Укpoiнi!
Гepoяп Cлoao!

Шкiльний нaдiнспeктop вoсннoТ oкpyги

Пpи6yлo 1.X.43

/6удяк/

ДАPo, ф, P-30, on' 2, cnp. 35, opк, 9.

opuеiнoл,

мIL|тARY RЕGloN RЕAR LlNЕ DoсUмENтs
Тhe сhapter of doсumеnts of the Vo reаr |ine inс|udes orders of V0
reаr |ine сommander "Ptashka'' for the period SeptemЬer 8, 1943 to January
16, 1944, a doсument of thе administrative divisioп dated oсtoЬer 12,194З,
doсuments of the Seсurity Serviсe seсtion, dated September 10 to oсtober
12, 1943, doсumeпts of the okruha eсonomiс mаnagement division, dated
November 24, 1943, doсuments of the Vo organizatioпаl-mobi|ization seс.
tion, dated November 24, 1943' аnd a doсument of the sсhoo| divisioп,
dated September 27, 1943.
Тhe first set of doсumeпts сonsists of orders of rear |ine сommander
..Ptashkаn,
whiсh сan provisiona||y bе divided by their сontent into severa|
thematiс grouPs. Тhe first group inс|udes orders about organizing UPA rear
Iine work. ordеr пo. 3, dated September 8, 1943 (doсument no. 191),
estab|ishes the manner and аmounts of tаxes in the form of grain to bе
сolleсted from peasants. order no. 4, dаtёd oсtobеr 15, 194з (doсument no.
193), re|ates to the orgаnizаtion of se|f.defense by the popu|ation. order no.
8, dated November 13, 1943 (doсument no. 194), addressed to rеar linе
leaders, deals with the organization of permanent training of persons
e|igib|e for military sеrviсe. Order no. 9, dated November 30, 1943 (doсument no. 195), speaks of the iпtroduсtion of rаtion books.
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The пext thematiс group of doсuments reIates to improvements and
of rear |ine aсtivities. An instruсtion dated September 9, 1943

сhanges

to Seсurity Serviсe seсtioп heads сontains a direсtive
аbout improving inte||igenсe work. order no. 10, dated November з0, 1943
(doсument no. 196), to Ukrаiniаn Red Cross seсtion hеads, requires broadening аnd iпtensifiсatioп of their work" An ordеr dated Jаnuary 16, 1944
(doсument no. 197), to rear line |еadеrs, sets out their aсtions after the
arrival of Soviet rule on insurgent territory.
Тhe aсtivity of the military region administrаtive division is presented in
an instruсtion dated oсtober 12,1943 (doсument no. 198) to workers of the
Rivne miIitary okruhа administrative division. Тhе instruсtion сontains a
direсtive regarding the tаsks of oгgаnizing the division's aсtivities and
(doсument no. 192)

reporting.

The third set of doсuments presents the aсtivities of the mi|itary
okruha Seсurity Serviсe seсtion. order no. 1, dated September 10, 1943
(doсument no. 199), re|ates to the seсtion's struсture and setting out of
funсtions. |t speсifies the division of the Seсurity Serviсe into inte||igenсeinformationаl and poliсe-exeсutive divisions. order no. 2, dated September

10, 1943 (doсument no. 200), sets out the Seсurity Serviсe,s funсtions. An
..Zenon'',
order dated oсtober 9, 1943 (doсument no. 201), to seсtion hеad
sets out the reporting of Seсurity Serviсe units.
order no. 1, dated oсtober 15, 1943 (doсument no, 202|, to the

..Kolino''

nadraion Seсurity Serviсe poliсe-exeсutive division, sets out the
reporting of the nadraion lеаdership. order no. 4, dated November 18, 1943
(doсument no. 203)' re|аtes to the movement of the Soviet-Germаn front; it
requires the сreation of sabotage groups and sets out their spheres of
aсtivity and сompetenсe.
The nеxt set of doсuments сonsists of instruсtions of the military
okruha eсonomiс management division, dated November 24, 1943 (doсuments no. 204 and 205)" Both instruсtions re|ate to the proсurement and
storage of supplies.
Next сome doсuments presenting the aсtivities of the Vo organizаtionаl-jmoЬi|ization seсtioп. order no. 1, dated November 24, 1943 (doсu.
ment no. 206), deals with matters re|ating to the seсtion's асtivities. Тhe
next doсument, no. 207, dated 1943, is a mobiIization form used by сommander "Enei's" UPA group.

Тhe сhapter eпds with an order, dated SeptemЬer 27, 1943 (doсument
no. 208), by mi|itary okruha sсhoo| superintеndеnt ..Budiak'' to the seсtion
head under his authority regardiпg the seIeсtion and organization of work of

sсhool inspeсtors.

зBiти кЕPiBHикiв здпiлЛя Bo

D

Ne 209

-210

звiти кoмEHдAHтд здпiлля Bo
9 лucmonodo

-

4 epцdня |943 p.

Ns 209

звiт пpo стAH тA дiяльнiсть здпiлля вo
вiд zв )кoвтHя дo 9 листoпAдA 1918 p.

зBiТ Bo piвнг

9 лucmonodo |943 p.

36im 6id 28,X Оo 9.Xl,|943 p.

3вiтyс кoмaндaнт зaпiлля

Bo зад[и]млeнa д[и]мoм, в кoжнiй зaкyтинi Bo нyти ви6ухи 6oм6,
пoлoм'яtli язики сягaють пiд нe6o. Bopoг гpa6итЬ' паЛитЬ i 6oм6ить.

i

Haсeлeння нe с пpигoтoвaнe дo вopox(oгo yдapy, вoнo дaлЬшe uJyкa€
i нaгapникax. Bсi сeла спoдiвaються каждoТ xвилиHи
лeryнсЬкoгo Haпaдy. 3 пoсилeнням вopoжoТ aкцiТ пoсилeнo po6oтy нaд
з6epeжeнням нaшиx сeлян i ixньoгo мaйна. Пepexoдяни сeЛoм, lvlo)кнa
зo6анити, як сeЛяни нa скopy pyкy пopпaЮтЬ ями, po6лять кpиiвки. l-|e
спpичиHився вopoг дo тoгo' щo нaш дядЬкo пoчaв кoпaти ямy. Кoли
ввiйдeтe в poзмoвy з сeЛяни|.|o}rl тo тyт зo6aчите йoгo 6eзpaднiсть. Biн
poзвoдитЬ pyкaми i питaс:.,ЯкЖe iТ po6ити, тoж нiмцi знaйдyть!'' Bипaдки,
щo ляxи ни нiмцi знaхoдиЛи кpи[вки в дядЬкa' тo тiльки тoмy, щo дядЬкo

зaxистy пo лiсax

нeвмiлo зaмaскyвaв. Тyт пoвстaлa пoтpe6a дaти oднy людиHy' щo6

ТТ

зaвдaнHяM 6yлo пильнyвaти тoТ po6oти i нaвiть нaвчити дядЬкa мaскyвaти
тaкy кpиiвкy. Bипaдки викpиття кpиiвoк ляxaми' poзiйшoвся дoситЬ дaлeкo
i сeляни пoкЛикaютЬся на тi фaкти, 3 слoвaМи: ..Кoпaй чи нe кoпaй, як
мaс[ш] пpoпaсти' тo пpoпaдeш''.
Тyт тpe6a 6улo пoсилити aгiтативнy po6oтy, 6o тi нашi нaкaзи с зaсyxi
i, щo6 тoй наказ 6yв викoнaний, тo тpе6a йoгo пepeвeсти з aгiтативнoю
po6oтoю. Бo як ми пoстyпимo згiднo з нaкaзoм, тo Ha]tl пpийдeться 6iльшy
чaстинy вистpiляти нauJoгo нaсeлeння. € випaдки, дe сaмi члeни дoкaзyютЬ

нeдoцiльнiсть кpиiвoк, тo щo ми 6yдeмo кapaти сeЛян.
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Я тiльки xoчy тyт скaзaти' щo нaшi кopeспoндeнти i 6aгaтo иншиx в
тepeнi нe в6aчaють тoi po6oти, якa нaлeх(ить дo Тx. Po6oтa йде зaвшe
спiзнeнo, a кoЛи йдe, тo тaк тя)ккo, щo нoлoвiк М.lxас pyкoю i кaжe, я нe
в силi зpo6ити нiчoгo. Кoли я гoвopив пpo нлeнiв, щo вoни стaвЛятЬ
po6oтy нe пo-нaцЬo[нa]лiстичнoмy' тo ryт стaс низький piвeнь мopaлi [...J
тиx члeнiв. Тi люди, щo oпиниЛися в нaшиx pядax пiд Чaс пpиxoдy
нiмцiв, вoни He мo)кyтЬ 6yти нлeнaми, ix тpe6a Haвчити 6eзoгляднo.l
po6oти, вoни нaй5iлЬшe дoпyскaютЬся дискyсiй нaд нaкaзoм. B тepeнi
стae щopaз тiснiйшe, тyт вiднyвaсться 6paк людeй, якi po6или 6 po6oтy в
глy6oкoмy пiдпiллю. Щoдeнь, щoти)кдeнЬ' тo B нaс с 6iльшe мapyдepiв. €
пoтpe6a шyкaти людей, якi 6yдyть мaшиPyвaти в пеpшiм aвaнгapдi.
Гoспoдapка
Гoспoдapкa виМaгаЛа дo6poгo гoспoдapя' i я мyсiв зaмiнити. Гнaтa
oсyнyв, на йoгo мiсцe дaв дpyгa Щвeдa з нaдpaйoну 2/2, 3 зaмiнoю я

6paв пiд yвary всi мo)кЛивoсти i тoмy зaйшла пoтpe6a ствopити експедитopaiлaгазинepa' який зaймaвся 6 виключнo магaзиHaми" Eкспeдитopa Bo

зaймe дpyг Бiлявий.

3 нa

4.ХI..l943 p. нaшi чaстиHи po6или нaскoк нa м. Мiзoч.
Hаскoк 6yв вдaлий, aлe в пoгoнi за тим вopoг пoвiв aкцiю. Bжe 4.X|
.Qня

.|0J1

вopoг зaпoвiв свoю aкцiю лiтaкaми. Бoм6лeння дoкaзaЛo
нaм' щo вopoг N4aс свoix po6iтникiв сepeд нaс. Пepший нaлeт 6yв
гoдинa

спpямoвaний нa с. Moсти. 5.x|.1943 p, мiж гoдинatvlи дeсятoю a oдиHaдцятolo
в[opo]г пoсyнyв з Miзoч нa с. Бyщy. Heвeликy чaстиHy вopo)кoгo вiйськa

сyпpoвaд)к:rли двa лiтaки. Heдoвгo тpе6a 6yлo ЧекaTи' як клy6и димy
пoкaз;rЛися нaд Бyщoю. Лiтaки 6oм6илн сeлo' вopoг гpa6ив i нищив всe,
щo пpистaвлялo сo6oю вapтiсть. Bopoг нyвся 6eзпeннo, 6o нaвiть пiшoв в
лiс, де 6yв нaш шпит;lЛb. Шпитaль 6yв з6oм6лeний, в6итo два paнеHиx'
щo нe вспiли тiкти. Тaм зaгинyлa тaкoж мeд[ичнa] сестpa Caмiтнa. Boнa
oдна iз тix, щo xoтiлa вpaтyвaти paнeHиx' якi 6eзсильнi лишaлися i
6лaгaли pатyнкy. Boнa впaлa нa пoдвip,ю вiд6oм6и' Bсi paнeнi ii жaлiють,
як свoю мaтip. Бaнимo, щo й тyт вopoг мaв дoклaднi вiдiмoстi пpo Haш
шпитaЛЬ.

з

..Кyдplн''

пoдaлися на тepeн 7/7. Kpiм pанeних'
мeдикaмeнтiв. Tyт винa нe
пpoвiдниць Ч[epвoнoгoJ Xр[peста], щo пoп;rЛися il4eдикaМeHти. Mи й тyт
нeвмiлo стaы4л|4 poбoтy, 6o cлухaли piжниx лiкapiв. Haпpиклaд. Я сaм
Чyв, як лiкаpшa дoi4агaЛaся зaлiзнoгo зaпaсy з медикaМeнтiв, i вoнa тyт

Paнeнi

шпитaЛю

щo вoрoг пoкoлoв' пoпilЛo бaгaтo piжниx

i o6iцяли дaти. Я oднo ска>+ry, щo po6iм тaк як l,loжнa.
Пpoвiдницi Ч[epвoнoгoJ Xp[eста] гoвopили' щo цe нeпpaктичнo, щo тi
piжнi мeдикaMеHти мo)кyтЬ пpoпaсти' i тyт вoни впoвнi гoвopили пpaвдy.
Koлo Чеpвloнoгol X[peста] пoвин[нa] [6y]ти стiйкa з нaши[x] дepжавниx
мaлa pацiю,

4зт

фip, 6o сeляни викpивaютЬ нaшi шпитaлi (щo так ryчHo

нaзивaютЬся'

[...]oть € на3вoю шпитaльний тo звeтЬся сaнпyнктoм). oxopoнa пpи lllпит.rляx

e дo нiнoгo. M[и) мyсимo пoд6aти, щo6 oxopoнa 6улa вiдпoвiдна

кoлo

Haшиx шпитaлiв. oxopoнa iiyситЬ нeсти тoй тягap, pатoвaння pанeних.
Boна нe смiс пepшa тiкaти. oxopoнa inа€ тaкo)к вeсти poзвiдкy. B oхopoнi
мyситЬ 6yти мaтepiял нe нaйгipшиЙ, 6o тpe6а пaм'ятaти' щo тai,l лe)кaтЬ
дркe чaстo дopoгi Haм люди.
oxopoнa, кoлo ЧХ лишeнb лeдачiс, дo6pe вiдживлeння спpичинlo€ться
дo нaдмipнoгo пoлoвoгo гoнy' a в пapi з тим piнa з жiнкaми i oнанiзм.

Чepвoний Xpeст
Po6oти нe H;rлaдHaв тaк' як пoтpi6нo. [e] мiсцeвoсти' дe в тepeнi
Heмa сaнпyHктiв, тaк щo paнeнi нe мo)кyтЬ дiстати пepшoi пoмoчi. Тaкe

ст.lЛoся

в тepeнi

l

/l, я

нa цe звePHy yвaгy. Paнeнi, якi виxoдять

з

сaн[iтаpнoгol пyнкry, MyсятЬ в шпитaлi нaвЧитися тpиMaти тaемницi, зa цe
пoд6aють сaнiтapки, ixнiм зaвдaнняl.l € навчити, щo6 paнeний, вийшoвши
нa свiт, вмiв тpимaти тa€мHицю.
lonoмoеo Ч[epaoнoмц] Xp[ecmo6i1 Bсi ми пoвиннi йти з дoпoмoгoю
для Ч[e]pв[oнoгo] Xdeстal. Tpe6a пaм'ятaти, щo жiнкам тр6a тщ дoпoмoпи,
6o вoни тoпЛятЬся в вeликiй po6oтi. Кoмандaнти i peштa peфepeнтуp нe
NtaютЬ тoгo зpoзyмiння, щo6 дoпoмoгти Ч[e]pв[oнoмy] Xp[eстoвiJ. Чepв[oнийJ
Хp[eст] e лишeний тiльки на pyки нaшиx жiнoк, вoнo пoвиHнo 6yти тpoxи
iнакшe.

opг[aнiзaцiйнa] иo6[iлiзaцiя] в тepeнi

B цiлiй Bo пpoвaдятЬся вишкoли. Ceлянaм вже HaдoкyЧплo
в вiйськo' i ix тpe6а гoнити силoю' a нaвiть кapaти.

B вiйськoвiй

6aвитt,tcя

пiдгoтoвцi 6epyть yчaстb тaкoж жiнки. oстaннiм чaсoм

дo сaмoo6opoни пoчaЛи зaгЛядaти пoлi[тичнi] po6iтники, дe вoни пpoвaдятЬ
пoяснюв;lЛЬню po6ory i дaють пiдлoжжя кoнспipативнe. B тepeнi пoвстa€
дyжe чaстo нeпopoзyмiння тiльки тoмy' щo кoмaHдиp нaкaзye 6eзпoсepеднo
paйoнoвим ни нцpaйoнoвим. Тaкi Haкaзи нaстo стpivaютЬся ;D|( в пiдpaйoнi.
€ випaдки, дe пiдpaйoнoвий нe слyxa€ paйoнoвoгo, гoвopяЧи' мeнi Eнeй
пишe po6ити тaк' a He iнaкшe. Bapтo, щo6 тaк нe po6ити, 6o тiм самим
ми пiдipвyсмo aвтoPитет звepxникiв в зaпiллю.

Чaстини УПA в тepeнi

.iм
Чaстини УПA в тepeнi п,ють' кoли
звepтaеться yвaгy' тo вoHи
гoвopятЬ' щo HaМ нe зa6opoняс Енeй, a ви нe мaстe дo нaс пpaвa'
Maй6yть, щo п'янствo с дoпoмiчникoм вopoжим poзвiдникaм в тepeнi, i
тoмy ми нe дивyймoся' щo вopoг знaЕ дoкладнo пpo нaш Pyx. Haпpиклaд,
вopoг знас' щo нашi вiддiли виi'аlllиpyвaли з тepeнy. Hiмцi нa .Цy6eнщинi
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i гoвopять: ..Бандитiв гip нiкс''*, гoвopятb'
нa Киiв i нa Львiв. Tyт 6aнимo, щo ми тy po6ory,

Kpeм'янeннинi iдyть нa сeлo

щo 6aндити пoТxaли
вiдxoдy нашиx вiддiлiв po6пли, a6o дyжe гyннo, a6o пPичина язикiв.
Bapтo пoсилити poзвiднy po6ory в тepeнi. Пиятикa шиPитЬся i в тepeнi
oсo6ливo нa Kpeм,янeннинi.
Cxiд
.fl.oмагаеться з6poi. Пpoсять, щo6 CБ нe po6илo - нe стaвиЛo po6oти
тaкt як вoнo ставилo дio сix пip, 6o цим t.,tи вiдпиxaемo людeй. Taм тpe6а

тяжкoi пpaцi, скpитoТ пpaцi, 6o кoмyнiсти пoвeли пpoти Haс сиЛЬнy po6ory,
тaк' щo нaс Haзивaють сoкipникaми. Пpoсять, щo6 нaшi вiддiли xoн
пpoйшли нepeз тi oкoлицi, щo6 люди 6aчvlли нaшy силy, 6o кoмyнiсти
ГoвopятЬ' щo нaс e мaлo, a кoли пpoйдe нeвeличкa ЧастиHa нашиx' тo
кoмyнiсти гoвopятЬ' щo тo ix 6oiвк[а].
Гoвopять, щo po6oтy тpe6а po6ити дркe скpитo.

Cлoao Укpoi.нi!
Гepoям Cлoao!
ДАPo' ф. P-30' oп' 2, cлp' 33, opк 7Ф77'

Кoмaндaнт зaпiлля

Bo

,/Пmoшкo

opueiнoл.

Ns 210
зBiт пPo стAt| тA дiялЬнiстЬ зAпiЛля Bo
4 epцОня |943

3Bjт

iнфopлomuaнoеo IopoKmepц
Bid 1.xil,t943 p.

p,

Bo

3вiтний чaс пpoxoдить в iнтeнзивнiй po6oтi, пiдгoтoвцi. Tepeн Bo
вxoдитЬ в нoвy фaзy 6opoть6и.
Cкpiзь звepнeнo гoлoвнy yвary нa гoспoдаpний вiдтинoк фpoнry, всi
мyсятЬ дoпolиaгaти в гoспoдapчiй po6oтi.
B цiлoмy тeрнi звepнeнo yвaгy нa гoспoдаPчi мaгaзини. .Qo сьoгoдня
гoспoдapi{a po6oтa 6yлa зa6op6aнa лeгaльщинoю i тoмy pяд нaшиx мaгaзинiв
с вiдoмi Аля зaгaлу' а тим сaмиM i 6yдe знaти й вopoг.
l{o6 нe дати вдopитися. пo гoспoдapцi, ствopeHo eкспeдитopoмaгaзиHepa Bo, який poзкoнспipoванi мaгазини пepe6epe в свoТ pyки i
всe з тиx мaгaзинiв виHeсe дo мaгaзинiв, зpo6лeниx в гли6oкiй тaeмницi.
flo цьoгo t'ilaгaзинepa 6yдyrь нaЛe)кaти всi мaгазини Bo, дo пoмoчi
йoмy дaсщ (pяд) пeвниx людeй, якi6ули 6 тeю iнспeкцiею, щo кoнтPoлювaлo

6

мaгaзинуl в нцpайoнаx.

* Hier niсhts пцn нeлoс
-

(нiл.)'
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[я iнспeкцiя кoнтaктyстЬся GeзпoсepeдHЬo зo l4нoю' цe дaсть мeнi
мoжливiсть He втa€MниЧyвaти в po6oтi нaшиx inaгaзинiв, ryт мyсиMo в 100%

застepeгтися.

r

.Qo магaзинepa

пopoзкидyвaний

Bo пepeдa]o ввeсЬ цyкop' цe po6лю тolly' щo цyкop
пo piзниx мaгазинax' пo сeЛax, де ми нe мarмo

HaгЛядHoсти, дe Hим цJaстaютЬ нaвiть стaничнi. Llyкop мае 6yти з6epeжeний
пo тoй час' кoли Укpaiнa 6yдe кpoвaвитися в 6opoть6i, кoли нашi сaн[iтapнi]

пyнкти пepeтвoploтЬся в дiйсний шпитaЛЬ' кoли Числo paнeHиx з6iльшиться,
щo6 ми тoдi мали мiзepнy дaвкy цyкpy дЛя нашиx paнeних.xopиx вoякiв.3a
цe мaс}4o пoд6aти ми, 6o кoли ми пoстyпимo тaк' як дo сix пip, тo я
вiдpaзy зaявЛяlo' щo ми po6имo злoЧин, за який пoвиннi нaс сyдити.
Гoтyrмoся дo 6opoть6и - дo peвoЛюцii, пaм'ятаймo, щo 6yдyть )кepтви
i тисячи paнеHиx' l,lyсиl,lo дaти Тм Te' щo неo6xiднe.

Чepвoний Xpeст

Чepвoний Xpeст с дoсить анeмiнний, свoю po6oтy вeдe в ди(e
вyзbкиx paМцяx. Чepвoний Хpeст нaвiтЬ He вив'язyrтЬся нaвiть з тoТ
po6oти, якy вх(e пoвинeн викoнaти.
Кoли гoвopю сьoгoднi зa цyкop' тo o6oв'язк0м Ч[epвoнoгoJ Хpleстal
цe всe зpo6ити. Я 6aнy, щo кoли ми пyстимoся нa Ч[epвoний] Xp[eст], тo
Haс спoткa€ фiяскo. Moя вiдпpaвoвa кoнтpoЛя в тepeнi дaлa тo, щo я
мyшy ryт aЛяpN,tyвaти - звepнyти на цe yвary. 3вiryвaння Ч[еpвoнoгo]
Хp[естa] пpoxoдиЛo мapyднo' пpoвiдницi Ч[еpвoнoгol Хpeстa, жoднoi po6oти
нe тpимaючи в pyкаx' i нe мaють eвiдeнцii.
Запaси дЛя paнeниx с дoситЬ мiзepнi, a6o пPoвiдницi Ч[epвoнoгo]
..Там
пекли
Xpестa цiлкoм He знaютЬ ни е, 6o вiдпoвiдь я oтpиMaв тaкy:
..дoситЬ''.
дoситЬ''. Я тyт пoнинaю 6oятися зa тe
Cкiльки тo ми зpo6или 6 зaпaсiв, як6и нaшe жiнoцтвo 6yлo взялoсь
дo po6oти. Мyкy випeнeнy в тiстi мo)кeмo пepeхoвaти' a сaмoi мyки в
нaцJиx o6ставинax He пepexoвa€мo.
Ч[epвoнийJ Хp[eстJ зpo6ив дoситЬ мaлo, првiдницi Ч[ePвoнoгo] Хdeста]

спpяN|yвaли свoю eнepгiю нoмyсь тiльки на сaн[iтapнi] пyнкти. Bapтo
заглянyти дo всix пiдp[eфepeнтУP] УкplaТнськoгo] Ч[epвoнoгo] Хp[eстal,
тoдi ми зo6aнимo, щo тi пiдpeф[epeнтypиJ кoпaЮтЬ' a6o вжe пoкoпaЛи.
.Qoпoмiжна гoспoдapкa 6opсaсться в смepтнiй агoнiТ*, дo6poдiйний вiддiл
Taки npoпaв, пoлiт[иннaJ po6oтa тaкoж He дiс (xoч вoнo скpiзь та
пpeдстaвлясться).

Мoя дyмкa тaкa: Ч[epвoний] Xp[eст] 6eзyмoвнo пoтpe6yс пoмovi вiд
всiх peфepeнтyp' aлe MyситЬ сaм po6ити. Укp[аТнськийJ Ч[epвoний] Xp[eст],
цe e opгlaнiзoвaнe] Укp[aiнськe] жiнoцтвo, тyт мaютЬ poсти мaтepi Peвoлюцii,
вiддiл

тyт мaютЬ виxoвaти жiнкy, Haцioналiсткy-po6iтницю.,Цo6poдiйний
*B

4r

meксmi: a6oнii

illaв дoпoмoгти всiM Poдинaм. B пepшy чePгy пеpeняти ЧaстиHy тягapy з
MaтepинсЬкиx pyк B дoглядi дiтeй. oxoтники' щo пiшли в pяди УПA,
пoкидaли жiнoк i дiтeй, ни xтo циM цiкавиться?

[e

мaлi винятки' де Ч[epвoний] Xp[ест], Мo)кe' кoмyсЬ дoпoмiг. ,[oпoмoга

дЛя HаllJиx мaтepeй, для пoтepпiлих вiд пoжapy e др(e пoтpi6нa, тaм

пoвиннi яBлятися пepшиMи нашi жiнки.
Boни з Укp[aТнськимJ Ч[epвoним] Хp[eстoм] пoвиннi скpiзь 6yти, пpo
ix нapiд пoвиHeн гoвopити. Я тeпеp видaв накa3 дo Ч[epвoнoгo] Хp[eстa],
щo6 Укp[aТнський] Ч[epвoнийi Xp[eст] пpистyпив заpaз дo тoi po6oти,
кoнeчнo в спiвпpaцi з iншими peфepeнтypaми.

Бeзкoнтpoльнa гoспoдapкa в вiддiлаx УПA i в зaпiллю
Тyт xoнy пpедстaвити тaкi xapчloвi] пyнкти i пo6ipання xapч[oвиx]

пpoдyктiв. B цiлiй

B0 пoвстали

хapн[oвiJ пyHкти' дe o6oв'язус всix пpaвильник

нopl'4и.

Пepe6увaюни в тepeнi, я вiдвiдaв тaкi xapн[oвi] пyнкти i тyт зo6aнив
те' щo дo сix пip Heмa хаpчoвиx кHиЖeЧoк, нa кoтpi 6 видaвaлoся пpoдyкти.
Bидaсться тiльки нa зaпoтpe6oвaння. Ha тaкi зaпoтpe6oвaння мoжнa 6paти
xapн[oвil пpoдyкти пo кiлькox хapчевиx пyHктаx' щo й po6лять. Po6ить цe
вiйськo i po6лять цe тepeнoвi oшyкaнцi, яких 6удУ сyвopo кapaти.
Я видaв нaказ, щo6 гoспoдapнi зapaз видaЛи xapч[oвi] кHи)кeчки дЛя
всix. Biйськo тaкo)к Мyситb Мaти кних(eЧки' пaй цeй o6гoвopить iнтeндaнт
з Чaстини УПA i гoспoдapний зaпiлля. Bсi мaють пpитpиMyвaтися пpaвeЛbHикa

нopми' кpiм paнeниx.

3мiни в тepeнi

3мiни в тepенi в pеф[epенrypax] пoвстaли тaкi: змiнa гoспoдapчoгo
aпapaтy Bo. 3мiнa гoспoдapЧиx peфepeнтiвJ в нaдpaйoнax: в нaдplaйoнi]

3l3 i нaд|paйoнtJ 2/2, в нaдp[aйoнiJ 6/в l в нaдp[aйoнi17 /1 , B надp[aйoнil
7/7 слiдувaлo 30.XI'43 змiнa кoмaндaнта надp[aйoнy], йoгo мiсцe зaстyпив

paйoнoвий кoМандaнт Шyмськa 3opин' Ha мiсцe кoмандaHтa pай[oнoвий]
3opин пpийшoв з змiнoю свoгo псeвда на Haзap'

CБ в тepeнi
CБ в тepeнi зpo6илo 6aгaтo, aЛe ще 6iльшe зpo6илo 6, кoли 6 йoгo
пoстaвиЛи як нaЛe)китЬся. Cтpiнaюся з стpaЦJними фaктaми в тepeнi, дe
CБ нa Hизax poзстpiлюе нa пpaвo i нa лiвo. Я сaм вистyплю пPoти Toгo'
якщo po6oтa CБ 6yдe йти в тaкoмy нaпpямi, як Boнo йдe. € тepeни' де
тyди нixтo He зaглядaс, дe бpoдять нopнi дyxи i po6лять сBoю чopHy
po6oтy. Чи пoвиннo тaк 6ути, щo6 пoзa угЛaMи poзстpiлювaли Haшиx
кaдpoвикiв якiсь стaничнi ни пiдpaйoнoвi' lJ-{o6 poзстpiляти нленa, тo
MyситЬ йoгo сyдити вищa iнстaнцiя.

Ланoвeцький paйoн e дoситЬ гoлoсний з po6oти CБ. Caм кoмaндaHт
CБ Л[анoвeцькoгo] p[aйo]нy с людинa' якa нe смie стoяти нa сьoмy пoстi.

Ц1

Tyт я нe xoчy oписyвaти пpo тaк гoЛoснy poбoтy тoгo кoмaндaнтa. .Д,oсить
нaвiть пoдивитиcя i oцiнити, xoч 6и i пo тaкy дpi6ницю. Poзтpiлянo двox
людей нeвинHиx нi6и нepeз пoмилкy. Дpyгe, якpaз в ЛaнoвeцькoмУ plaйo]нi
ryляс Явopeнкo, i дo сiх пip вoни йoгo нe взяЛи' тpе6a 6yлo aж 3eлeнoгo,
кoтpий здa€тЬся щo i Явopeнкa зЛoвив' 6o йoгo пaчкy виЛoвив.
Я тiльки скaжy' щo тaкa po6oтa € нaм на шкoдy. l-{e штyка дiстaти
вiдпoвiдь, кoл|А я цe згoЛoсив' щo oстpo пoкapaю. Tyт тpе6a змiн, тyт
тpe6a пoyсoвyвaти дiтвaкiв, якi нe мoжyть тiсi po6oти тяпи. Taм, дe шaлiс
тaкa po6oтa CБ, щo He втpиMa€тЬся )кoдHa po6oтa, тyди з пoлiтичнoю
po6oтoю Heмa чoгo пxaтися, 6o тaкa po6oтa CБ звoдить цe Bсе в пaпipeць.
Я тyт тpимaюся дyмки' щo pяди CБ тpe6a пepeсiяти i в тepeнi виl.llyкaти

людeй вiддaниx.

3в'язoк

i зв'язoк пoтpe6yс oснoвниx змiн. Я сьoгoднi на зв,язoк дивлюся як
i нa CБ, щo тyди тpe6а най6iльш вiдпoвiднoгo мaтepiaлy. Там мyсять 6yти

зaтpyднeнi нaшi кaдpoвики.

Пoлiтичнa po6oта

Я

Пoлiтpo6oтy тiльки гoвopимo' a вoнa дoситЬ слa6eнькo пpoявляrтЬся"
вжe пoпepeднЬo писaв' aЛe i дaльшe тo сaмe пoмiтнo. fleякi теpeни

MaютЬ слiди

тoi po6oти, a в дeякиx

тepeнax o6мeжилися тiльки нa

вишкoЛ;lx. Hе шкoдить пpoвaдити i вишкoли, aле тpe6a ще 6iльшe дивитисЬ
нa тepeH' тpe6a спiшити мiж нapiд, 6o пoлiтpo6oтa мoЖe чи нe тoй 6iльш
..гoвopyнiB',,
якi нapiкaють,
oпiзнeнo. B тещнi настo стpiнaeш тiльки звичaйниx
po6ити
тaк' oтaк
po6oтy
тpe6a
HeМa
iнстpyкцiй,
3Ле
стaвляютЬ,
щo
щo
щo
i пo тoмy кiнчaсться. [e всe тpe6a зaпpягTи дo кoнкpeтнoi po6oти. Бpaк

пoлiтpo6oти в мiстax

iв

пiдмiськиx сeЛax.

Biддiли УПA в тepeнi
Пoвaжнiшиx aкцiй нeпoмiтнo, кpiм нaпадy нa Miзoч.
Пpигoтoвлeння вiддiлiв УПA дo пPиxoдy 6iльшoвикiв
Цe йдe тaкox{ дoситЬ млявo. Biддiли в тepeнi He дркe 3 oхoтo}o
кoпaЮтЬ сo6i зeмлянки" Biддiли в)кe мoгли сo6i пopo6ити такi зeMЛяHки,

a нaвiть 6агaтo

зaпaсHиx.

Caт.roo6opoнa пo сeлax

Cамoo6opoнa пo сeЛax в)кe стaЛa 6iльш ryгoю, кpiм вiйськoвoi
пiдгoтoвки сaмoo6opoнa щe й пpийнялa дo сe6e кoпaHHя зeмлянoк, кpи.lвoк - пpoтиЛeтyнсЬка oxopoнa' Bсi сeлa вжe нe 6yдyть зaскoчeнi 6o вoни
пpигoтoвaлися.

Ц2

Hастpiй нaсeлeння

Чри тpивoжнi гoлoси, щo 6yдe, як ,.тi'' пpийдyть? (,.тi'' це e uеpвoнi).
..сix''? (вiд
нiмцiв). Тртi гoвopять, щo6
oднi гoвopять, xi6a цe гipшi вiд
Гoспoдь He дoпyстив' i4o)кe' вoни o6идвa paзo}1 пpoпaдyть... .Qyжe нaстo
звepтaютЬся дo нас дядЬки з зaпитaми. Щo ж, xлoпцi, 6yдe, як тi неpвoнi

пpийдyть? 3 тaкими запитaми мoжHa нaстo зyстpiтиcя. Tут € нaгoдa вeсти
кopeспoндeнтaм poзMoвy з цiкaвими дядЬкaMи. Koжний нлeн мyсить вмiти
вiдпoвiсти на такi пИтaння. Hapiд дивитЬся нa нaс i цiкaвий, щo з нaми
стaHeтЬся' He poзпиryютЬ' дe i4и дiнeмoся? Tyт с дoсить тeпep дo po6oти,

тiльки вмiти вичyти.
Я noмiчaю в теpeнi дyжe xвopo6Ливe явищe в пoлiтpeфepeнтypi. Як
я в)кe ска3aв' щo в тepeHi пoлiтpeфepeнTypa o6мeжyeться тiльки дo

вишкoлiв, пiдгoтoвляс людeй-пpoпaгaндистiв' Xтo 6 мeнi вiдпoвiв нa цe'
кoЛи )к ми пiдeмo мiж нapiд? 3 вишкoлaми Haс зaскoнyть 6iльшoвики i
всe oднo нaс зaскoЧyтЬ нeвишкoЛeниx i нapiд нeпiдгoтoвлeний. Moя дyмкa
йти
спiшити в нapiд, там шкoЛитиcя, 6o кoли Ми 6yдемo пpoвaдити
тiльки вишкoЛи' тo наpoдoвi з тoгo тaкa кopистЬ' щo тиx вишкoлiв цiлкoм

-

l,loжe нe 6утп'

Я тyт

пiдкpeслюю' щo

пoлiт[иннy] po6oтy, тo цe мoх(eмo po6ити

щo 6aнy мepтвy цiлинy*, якy тpe6a спiшитися, щo6 пepeгopaти
зaсiяти, тoдi 6yдe i вpoжaй.

l-|e тoмy,

i

як Taк ми 6yдeмo пpoBадити
i 6eз пoлiт[ичнoТ] PeфePeHтypи.

Bopoжi гpyпи
Bopoжi гpyпи пoЧинaютЬ зpoстaти. Ha нaдpaйoнi7/l o)кивa€ Meльник
i дo 1'Х|l.43 p. гpyпa мельникiвськиx кoPишникiв пepexoдилa чepeз сeЛo
надpaйoнy 7/7 i poзкидaЛa лeт}oчки. B тiй лeтюнцi зaкликaюTЬ сeляH
пpoти нaшoгo pyxy i yпA. [iкaвe тe' щo в)кe Hе кличyтЬ yкp[aТнськoгoJ

Hapoдy, а тiльки жaлi6ним гoЛoскol,l 6лaгaють сeлян щo6 тi дивилися, щo
po6лять 6андepiвцi i iншe. Hаша poзвiдкa нe вмiс дiлaти пpoти цei гpyпи.
Moя зayвaгa тaкa' щo piст циx гpyп yl4o)fiивЛюe нauJa poзвiдкa, 6o нe

вмiс чистити тepeнy. opeнтyймoсь дaЛЬUJe. 1.xl|.43 p" гoд. 12 дня нa
пepeдмiстю Kpeм'янeць мeльникiвськa гpyпa в склaдi кoлo 80 людей,
(нi6и) дo6pe oз6poсниx пpaцiвникiв декiлькox 3лoB|1л|,|' в тiм oднy жiнкy
з дoпoмiжнoi гoспoдapки yЧХ. B yтeнi нaш oдиH € paнeний в pyкy' Haшa
6oiвкa в склaдi oднoгo poя наскoчилa внoчi з 1.X||"43 p. нa тi 6yдинки, дe
зaкваTиpyBaлися м[eльникiвцi]. B тiм нaпцi м[eльникiвцi] poзпиryBaЛи oдHoгo
нaшoгo 6oйoвикa, кoтopoгo o6лaтaли цlotv1пoЛaми. .Qiстaв 200 шoмпoлiв.
Peшти нe випyстили. Люди, щo 6yли в pyкax мeльникiвцiв, гoлoвнo )кiнкa

з

дoпoмiжнoi гoспoдapки' кoтpy

r|уcтv1лу1'

poзкaзyс' щo 6aгaтo

зHaютЬ

нaшиx людeй, зa кoтpиMи |1итaлИ.3нaють всi нaшi пу||кти, навiть мaгaзини.

* У пeксmi:

цlлnну
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Я змyшeний сaМ зaнятися цeю po6oтoю i визнaнy людeй дo слiджeння
тoi гpyпи. Бyдy вeсти poзвiдкy пo сeЛax i гoлoвaчiв ix визнaю. Toй вiддiл
poзi6'ю Tepeнoвими 6oiвками. Бyдy слати 6oiвки нa схiд. Bжe oднa
вiдxoдить. Cпpитних xлoпцiв стягнy з тepeнy i пiшлю в слiд зa тeю.
Po6лю вiдпpaви в тepeнi. Пеpшy po6лю в тepeнi l/7,

B oстaнньoмy звiтi пoдaм пpo пepexiд

вiдпpaв.

Cлo6o Укpoi'нi!
Гepoял Cлoao!
Пoстiй

Кoмaндaнт зaпiлля

4.X11.43 p.

ДАPo' ф. P-30,

/-/

сln, 2, cnp. 33,

opк. 146-|48'

Г1тaшкa

Кoniя.

Ns 21tr-212
зBiти сyспiлЬHo.пoлiтичHoгo PЕФЕPЕHтA
3Aпiлля Bo
3|

эrcoBmня

-

30 лucmonoОo |943 p.

Ns 211
зBiт пPo сyспiЛЬнo-пoлiтиЧHиЙ стAH y Bo
3| эroamня

1943 p.

Cцсniльнo.noлimuчнuй oeляd nia)eннoi.
чocmuнu Piaeнськoi' oблoсmu

зo мicяць эtсo6meнь

H i м eцbкa aдм i н iстpaцi я i нaдaлi ескoHцeнтpoвaHa
пo paйoнниx цeнтpax (oнeвиднo, щo в пoвiтoвих i т. д. тaкoж). Haд

зaлiзницями, пo 6iльшиx мaсткzlx зaхiдниx тa 6iльщиx кoлгoспax сxiдниx
теpeнiв стoятЬ нiмeцькi зulлoги. Tyт мoжнa зyстpiнyти, кpiм нiмцiв, мщяpiв,
..кoзaкiв'',
вipмeнiв,
6[yвшихJ пoЛЬсЬкиx кoлoнiстiв i т. д.
Hiм[eцькa] aдмiнiстpaцiя в paйoнниx цeнтpax дepжитЬ сo6i дo пoмoчi
жaндapмеpiю тa пoлЬсЬкиx, a нaвiть yкpaiнськиx щyцмaнiв. lJ-[oдo oстaннix,

тo цe

пеpeв€DкHo

eЛeмeнт

iз

сxiдниx oблaстей

_

фoльксдoйнi, щo iх

oсo6ливo нiмцi 6aгaтo сloAи вивe3Ли' вPа3 iз Тxнiми poдиHaп4и' за oстaннiй
мiсяць. Bсix ix нiмцi викopистoByЮтЬ дo тepopистичних нaпaдiв нa миpнe
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yкpaiнсЬкe нaсeЛeнHя' дo Чoгo щe сЬoгoдHi ix змyшye гoлoд' щo вже
naнy€ пo мiстax (oсo6Лив0 сepeд eлe[4eHтy, здaнoгo Ha Лaскy i нeлaскy
..дeщo,'
нiмцiв), 6o в сeлax lnaютЬ мo)кливiсть
пoгpa6yвaти.
B загaльнoмy, в зaxiдниx paйoнax нiмeцькa aдмiнiстpaцiя' зa виняткoM
сiл, пoлoжeниx 6лижчe мiст та зaлiзниць, втpатиЛa пaнyвaHHя Fiaд тepeнaми
y вiднoшeннi пpeстiжeвoмy тa aдмiнiстpaтивнo},'ly' HaсeлеHHя нe спpиймar
нiмeцькиx нaкaзiв тa вopoжo стaвитЬся дo ix вимoг" Щoдo oпaнoвaнHя
цЬoгo тepeнy мiлiтapr(o, тo цe яBищe с сьoгoднi пepeХoдoвиM. B зaгaльнoмy
в тepeнax пaнyс УПA, пpo тe чaстo i нiмцi нaвoдятЬ ..свoТ пopядки',, цe
oсo6ливo тoдi, кoли виТщджaють в Tepeн з 6iльшoю з6poйнoю силolo.
€ чaстi випадки! щo пiд чaс тaкиx випpaB нiмцi пoпaдaють в зaсiдки

yкp[а[нськиx] пoвстaнцiв (a6o пoвстaнцiв iнших пoHeвoЛених нapoдiв), пpи
Чot"'tу пoнoсять вeликi Bтpaти. Пiсля тaкиx випaдкiв, piн oнeвидна, нiмцi
свoix випpaB нe пpипиняloтЬ' алe тим бiльшe xoЧyтb пoкaзaти' щo вoHи
тyт щe с вЛaдa. i тaк, нaпaдаютЬ нa сeлa' в oкoлицi якиx стaвся дaний

випaдoк' пaЛятЬ

ix, a людeй' кoгo злoвлятЬ' poзстpiлюють a6o

пpямo

пaляTЬ х(ивцeN4 нa пoжapищi зaпaЛeниx 6yдинкiв. Haпp[иклаtJ, в с. Toчивики

(oстpiзькoгo p-нy) 1.Х нiмцi пpиixaли, щo6 пpимyсити людeй здaти пoстaвкy'
aлe пoпaЛи тaM Ha зaсiдкy пoвстанцiв, щo нeспoдiвaHo зaaтaкyвaли нiмцiв.
У вислiдi цьoгo 6oю нiмцi лишили на пoлi в6итими 21, 5 взятo в пoЛot{'
.|2.Х
8 paнeнo, peштa втeкЛи. У вiдпoвiдb Ha тe нiмцi зi6paли 6iльшi сили i
a 2 гoд. нoнi зaaтaкy[вa]ли 6aгaтo сiл тoгo paЙoнy, y вислiдi чoгo спaЛeнo
{цiлкoм) 15 сiл, a сaмe: 3aвидiB, ЛЮЧиH, Гpoзiв, Гpeм,янe, Гaлiвкa, Тoнивики,
Грм'яцькi та Зaвидiвськi xyтopi, oзepa, Mиxaйлiвкa, l-loвoмaлин, ,Qepeв,яннeMaлe i Beликe, Пoпiвцi. Пpи цьoмy HapaхoвyeтЬся дo 500 людей в6ити[ми]
i спaлeними )киBцe}l y вoгнi. Пaлили i нищили всe' щo нe МoгЛи зaгpa6yвaти.
У нaпaдi 6paли yнaсть нe тiльки нiмцi, aлe й пoляки (щo е нa слyж6i
нiмцiв), якi oсo6ливo вiдзнaнaлися сaдизMoм'
Мoжна ствepдити' щo нiмцi пoдi6ними aкцiями нaмaгaЮтЬся oсягHyти
двi цiлi: пepшy спapалiжyвaти yкp[aiнський] пoвстaнний pyx i дpугy _
зaздaлeгiдь пpигoтoвити тepeH дo здaнi йoгo 6iльшoвикaм. Пpo цe свiднить
фaкт, щo тaM )кe нiмцi пoпaлили скpiзь пo пoЛяx i сiнoжaтяx з6iжжя, щo
нe 6yлo пol4oлoЧeнe i стoялo в кoпax тa сiнo в стiжкаx. Пiсля пoпaлeння
тиx сiл сeлянe кiлькакpaтнo нaмaгaЛися пoкoпaти нa пo)кaPищax зeMлянки'
aлe ix poзгaHяли (кyлями) нiмцi.
Пoчинaючи вiд пеpшoгo жoвтня, нiмцi пoнaли мaсoвo poзстpiлювaти
пo в'язнищx yкp[aiнськиx] в'язнiв. .{,o в6ивaння в,язнiв гeстaпo щe пpимiнюе
iншy з6poю
в6ивaють гyмoвими tvloлoткaми. H[a]пp[иклaд], в Кpeм'янцi
в,язницi
2,X
пpи6улн гeстaпiвцi тa y в'язнинiм 6yдинкy s6ивaли в'язнiв
дo
.|5
вiд paнo aж дo
гoдини. B'язнi[в] пiсля ix в6ивства тoгo poдy спoсo6oм

-

-

пpaвдoпoдi6lo

спaлI4лI1'

6o з вязницi йшoв дим. Пiд чaс

пepeвeдеHня

гeстaпiвцями цiсi eкзeкyцi,i дo в'язницi не впyскaли нiкoгo, нaвiть тиx, щo
paнiшe пol{aгаЛи iм poзстpiлювати'
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У пpoпагандi, щo ii вeдyтЬ нiмцi сepeд yкp[aiнськoгo] нaсeлeння, нe
зайшлo )l(oдниx змiн, 6eз orляДу Ha тe, щo вoнa He мae в тepeнi )кoднoгo
yспixy. 3дaeться, щo i вoнa нe змiниться тyт' - ти1t,l дЛя Haс i кpaщe. Ha

кoжнoмy кpoцi наi{aгaютЬся зaстpaшити нaсeЛeння свo€ю силoю i
спpoмoжнiстю бopoть6и з нeпoкipним сo6i [...] нe пpиписyютЬ цЬoгo
yкpaТнським ..6aндитaм'', aлe пiдкpeслюloтЬ' Iцo цe зpo6или вoни (нiмцi}
зa тe' щo Haсeлeння данoгo тepeнy нe здa€ нiмцям визнаЧeниx пoстaвoк
..дoкaзyloтЬ',,
тa дaс пpистaнoвищe yкp[aiнським] пoвстaнцям. Частo такoж
щo пpичинoю пoxoдy 6iльшoвикiв на зaxiд с yкp[аiнськi] пoвстaнцi, пpи
,.жypятЬся''
нoмy
пpo дoЛю нaшoгo наpoдy пiд бiльшoвикaми тeпеp i в
мaй6yтньoмy.

Miж нiмeцьким вiйськoм й aдмiнiстpaцieю та пapтiйцями aнтaгoнiзм
зpoстa€' пpoтe цe щe He 3нaчитЬ, щo вiйськo в ситyaцii, y якiй oпинилася
l-liмeннина, oxoчe кинe з6poю (xoн пooдинoкi тaкi випaдки с); нiмeцький
вoяк в o6личчi пoxoдy 6iльшoвикiв нa Евpoпy )кepтвyс сe6e в o6opoнi
свoсi 6aтькiвщиHи i poдини. Tyт тpe6a стBepдити' щo нaшa пpoпaгaндa
сepeд нiмцiв с слa6oю. 3aдyжe Mи Haстopo)t(или cipу вoяцЬкy ltlасy пpoти
сe6e. Heмa нaЛe)кнoгo тoнкoгo пiдxoдy дo нiм. вoякiв, a всe стaвитЬся
,.pу6a,'.

спpaвy
iцe вiд'емнo вiдi6'сться нa нaс пiд нaс вiдстyпy нiмцiв пpи
здo6уваннi з6poi i зdepeжeннi цивiльнoгo нaсeлeHHя (пepeдoвсiм пo мiстax).
Tyт тpe6a 6улo 6 зaмiсть пol,lсти 6pати мoмент пoлiтичнoi дoцiльнoсти.
l{o6 пoмститися нiмцям 3a кpиBди' спpининeнi ниlt{и нaшoп,ty наpoдoвi,
3дa€тЬся

-

6yдe нaс.

я

e

тepeнy xи6a щoнaй6iльшe
н aс e Л e н н
вiднyлo y м-цi жoвтнi yдapи, нaнeсeнi йoмy нiмцями. Багaтo сiл спaлeнo,
6aгaтo сeляH лишилoся 6eз xлi6a, зaмлянoк сo6i щe нe встигЛи пoкoпaти'
a тyт в)ке пiдхoдять },lopoзи щopaз 6iльшe ствepд)кyeтЬся в тepeнi
випaдки тифy, нepвiнки' дeзеHтиpiТ i т. п. Oнeвиднo, щo в дaЛЬшoмy цe

Укpaiнськ

i

з6iльшиться. Cьoгoднi немa й дня, щo6 нe 6yлo дeсЬ в тepeнi випцy
нiмцiв на yкp[aiнськi] сеЛа дЛя гpa6eжiв, a6o нищeння ix, пpoтe стaн
мaтepiяльнoгo за6eзпeчeння yкp[aТнськoгo] нaсeЛeння' нaзагaл' щe €
мoжливий, гoлoдy в теpeнi ще не вiднyвa€тЬся'

тoшly

щo poди|.|и пoз6aвленi

yсякoгo майнa i зaсo6iв пpoxapчyвaння зн;lхoдятЬ пpиryЛoк y сeЛаx нe
знищeниx. Якщo 6 скiнчилoся нa тoмy' щo нaсеЛeння щe пoтеpпитЬ
стiЛьки, скiльки пoтepпiлo, 6улo 6 щe He злe. Haсeлeння всe' щo Moжe'
xoвae i € вЖe HaЛе)кнe зpoзyмiння цiсi спpaви.
Mopaльний стa}i HaсеЛенHя тepeнy с ]1oки щe пoсеpeдHiй, aлe сxиЛя€тЬся
yпaдкy.
Haй6iльше пiдyпaлo нa дyсi HaсeЛeHня тaм' дe нi6и нepeз
дo
зв'язки з yкpaiнськими пoвстaнцями вoнo пoтеpпiлo. € нaвiть нapiкaння,
мoвляв' uкoли 6 нe тe пoвстанHя' тo й ми тaк нe 6iдyвaли 6'', a6o в)кe
пoдeкyди Люди пoяснюють сo6i цe як зaгaЛЬнy зaги6iль. Пpининoю цьoгo
e в дeякiй мipi 6paк вiдпoвiднoi пoлiтtичнoi] po6oти сepeд насеЛeнHя' a в
4Щ

-

нaй6iльшiй мipi пpининoю цЬoгo е сaмi пoвстaнцi, тoчнiшe
кoмaндиpи
пoвстaнчиx вiддiлiв. Бo xaй 6yдe нaйкpaщoю нaшa пpoпaгaHдa' тo кoли
пoсryпoвaHHя вiйськa йдyть в poзpiз iз нeю
Haс цe нe [...]люe. У
пpoпагaндi пoвстaнцiв i ix po6oтy звeЛичa€тЬся, a в дiйснoстi нaсeлeння
6aчить y ниx тиx' щo тiльки xoЧyтЬ з6epeпи сe6e для сe6e.
У вiйськy вiднyвaeться 6pак дyxа 6opoть6и, в nеpшy нepгy 6paк йoгo
y кoмaHдиpiв. У вeликiй мipi сepeд вiйськa вiднyвaeться тaкoж 6paк
вiдпoвiднoi пoлiти.iнoТ po6oти. € чaстi випaдки дeзepцii тиx' щo кoЛисЬ
дo УПA згoЛoсиЛися дo6poвiльнo, i цe мopaльнo пpи6ивa€ мaси. i тenep,
кoЛи 1i4и щe в тepeнi мeншe-6iльшe пaHyсMo' вeЛикиx наслiдкiв цЬoгo нe
спoстepiгaстbся' aЛe кoли дiстaнeмo (щo с цiлкoм мoжливe) пoвaжнiший
He знaти чи лeгкo i{aм вдaстЬся oпaнyвaти тy сиryaц|ю' якa
У.ЦaP,

-

-

витвopитЬся.
Хoнa виpo6лeHHя Мaс е слa6e, пpoтe нaцioнaльнa свiдoмiсть пpoйшлa
пpoцeс свoйoгo дoзpiвaння. Haсeлeння нiмцiв нeнaвидить 6iльшoвикiв
..визвoлитeлiв'',
тaкo)к. Bзaгaлi r вeЛикa нeнавiсть дo всякoгo poдy
xoч зa
стapиM пoльськo-6iлЬшoвицЬким кopдoHolt4 e вeЛикa чaстина тих' щo нe

i

знaxoдятЬ iншoгo виxoдy' як пoвepнeння вЛaди 6iльшoвикiв. У нaс вoни
не 6aчaть сиЛи' щo мoглa 6 ix пoтягнyти зa с060ю, i тoмy нe вipять в
УкpaTнy. Haзaгaл yкpaТнськe HaсeЛeHHя цiлoгo тepeнy xoнe Укpaiнськo[
,flepжaви i гoтoвe зa нeТ 6opoтися,
Biд нaсy, кoли ми знaйuлися y дpyгiй фaзi пiдгoтoвки дo peвoлюцiТ,
цe6тo - кoЛи ми пepeйшли дo aктивниx дiй прти oкyпантiв' щo oфpмилися
в noвстaнчий Py*, piзнoгo poдy пoлiтиннi yгpyпoвaнHя пoчaли щopaз тo
6iльше зaвМиpaти' Taк, як дoвкoЛа УПA пoчaли o6,еднyвaтися всi нapoднi
c|,1лI4, a нaвiть тi, щo дoсi щe спaЛи' зHaйшлися тyт тaкo)к здopoвшi сили
(низи) з piзниx пoлiтичниx yгpyпoвaнЬ' щo нa цЬoмy тepeнi дiяли. Пpoтe
..з
пpивиЧки'', пpoдoв)кyють дaлi
дeякi oдиницi чи тo пo свoТй впoдo6i, Чи
свoю po6oтy' якa' piн яснa, g викЛЮЧнo спpямoвaHа пpoти нaшoi cили i
poзpaxoвaнa нa poз6иття нас знyтpa. .[o дiлa MaсMo ryт з ..мeлЬникiвщми''
i ..6yль6oвцями''. Cьoгoднi, кoли пpиxoдитЬся poзгЛядаTи цi двa ,,pуху1'',
..po6oти'',
Мo)кeмo [x цiлкoм нe piзнити щoдo Тx цiлeй мeтoдiв
тим
6iльшe, щo y змaгaннi дo poз6иття oднoцiлoгo фpoнтy peвoлюцiйнoi
6opoть6и yкp[aiнськoгo] нapoдy, вoни знaйшли спiльнy мoвy. .Ддя кpaщoТ
i yспiшнiшoi 6opoть6и пpoти нaс (тoннiшe - пpoти yкp[aiнськoi] peвoлюцii)
piшилися вoни пiти навiть y ..гли6oке пiдпiлля''.
Cтpiнyти [x мoжнa нa Piвeнщинi, Oстpiжнинi i Kopeннинi, (в пiвнiнних
p[aйo]нax циx пoвiтiв), с навiть вoни y сa}ro},ly Piвнoмy.
У свoiй пpoпaгандi звoдятЬся дo тoгo' щo пiсля пaлeння нiмцями
yкp[аТнськиx] сiл, xoдять пo сeлaх i ..дoкaзyють'', щo цЬoмy всьoмy виннa
УПA i 6aндepiвцi, 6o кoлуl 6 вoHи нe висryп;rЛи так' тo й нiмцi нiкoгo нe
чiпали 6. Piн яснa, щo пPи цЬoмy пoдaють сe6e зa oдинoкиx мoйсeТв.

i
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Мeльникiвцi нaвiть видaють
,.opгaн

..вiйськoвy''

гaзетy п[iд] н[aзвoю]

,.3a

вoлю'',

yкpaiнськoi вiйськoвoi пiдпiльнoi opганiзaцii'' (якa в дiйснoстi нe
iснyс) i y нiй зaкликають yкp[аiнський] нapiд дo активнoi 6opoть6и пpoти
oкyпaнтiв, 6o iншoгo виxoдy нeмa. Тaкий 'eдиниЙ виxiд'' вкaзали вoHи нa
..свoгo
стopiнкax
oPгaнy'' в м[iся]цi липнio нe згaдyючи пpo силy' щo в)кe
дo тoгo vaсy змo6iлi3yвaЛa yкp[aiнськe] HaсeЛeHня' якoю e УПA"
oтжe всe цe викЛюЧHo poзpaxoвaнe на 6opoть6y за poз'сднaння
дeзopeнтaцiю yкp[aiнськoгo] нapoдy. .(eякi з ниx (6yль6iвцi) нa зaпит,
Чoмy нe йдyть вoни дo УПA i спiльнo нe 6opяться пpoти oкyпaнтiв,
..Кpащe
вiдпoвiли:
пiдeмo дo нiмцiв, a6o vepвoниx, як дo 6андepiвцiв',.
ПoлiтичнoТ c|4лI4 нa цЬoмy тepeнi вoни нe пpeдстaвляють сьoгoднi жoднoТ,
I

пpoтe ix po6oта вiд'eмнo впЛивae нa пoлiтичнo'мopaльний стaн yкp[aТнськoгoJ
нaсeлeння. € щe oдне пo6oювaння, щoдo ix, a6o вжe BикoPистoвyloтЬ'
a6o мoжyть викopистaти пpoти нaшi вopoги.
..пoлiт[ичнoю]
B тeрнi ще мaeмo дo дiлa з oд||oю
силoto'' нa Kopeннинi,
..opгaнiзaцiя''
a сaмe з PПУ (..Peвoлюцiйний Пpoвiд Укpaiни,'). ф
пoвстa/la
"yHHФ" _ 3oлoтopyкoгo. Ha чoлi ii стoТть .Qжypa
нa мiсце згинyвшoi
..пpoвo,ЦУ'',
Koсть з с. Тyдopiв. Maю вpaжiння' щo кpiм
Щo скЛaда€тЬся
.,opгaнiзaцii''
(мoжливo) з кiлькox людeй, дo цiсi
нixтo 6iльш нe нaЛeх(итЬ.
..Пpoвiд
.,вiдoзвy',
l-{ей
Укpaiни'' нaвiть видaв
дo yкpaiнцiв п[iд] з[агoлoвкoм]
..БoЛючa
..вiдoзви''
Mo)кHa виснoвyвaти' щo цeй
спpaвa''. |з змiстy цiei
..првiд'',
lllЛяxoм пoвалeHня 6aндepiвцiв та всякиx yкdaiнськиx] пoлiт[ичниx]
..пiслaнництвo'',
yгpyпoвaнЬ i зaпeвнeння y свoс
тaкo)к мaс нa мeтi впливaти
нa oпiнiю гpoмaдяHствa i тим сaмим йoгo poз,eднyвaти' Хoч нaсeлeння
..пpoвiдникiв'',
всe N{ тaки нa тaкi випaдки тpe6a 6yдe
смiсться з такиx

-

..пpoвoди''
в зapoдкy' бo тyт MyситЬ
звepHyти yвaгу i лiквiдyвaти всi цi
..xтoсЬ''
цe щe мo)кe викopистати
дiятиcя з чиеТсь нaмoви' a якщo нi, тo
..pyx''
пpoти Haс. (Пoдi6нo )к poзвивaвся
i. Б. Boлoшинa).
н a ц i o н aл Ь н и
м e н ш и н' щo зaмeшкyютЬ цeй тepeн
i з якими зH:lxoдимo спiльнy 1t4oвy' € чexи. Boни дo нaс, як гoспoдapiв нa
цЬoмy тepeHi i дo визвoльнoT 6opoть6и yкpaТнськoгo нapoдy вiднoсяться
лoяЛЬHo. lfloпpaвдa, тo вoни стapaЮтЬся aсeкypyватися скpiзь _ i з нами
дo6pi i нiмцям гoдятЬ. Xoч як ненaвидятЬ нiмцiв, все ж тaки вoлiють жити

x

З

в

спoкoТ.

3

пoльським елeмeнтo]', щo зaмeuJкyвaв цi тeщни, мa6yть, пopвaнo

нaзaш(ди' Cьoгoднi вoни всi зHaxoдятЬся пiд ..oпiкolo'' нiмцiв пo мiстax

i

paзoм 3 ними виiжддaЮтЬ Hищити yкp[aiнськеJ цивiльнe HaсеЛeнHя i пaлити
сeла. Пoляки сьoгoднi знaйшлися oсo6ливo B тяжкolYty пoлoжeннi: гoЛoд'
xoлoд' сo6aчa cлуж6a нiмeцьким iмпepiялiстaм i тe, щo дo кoлишнix свoТx
oсeЛЬ нe MaютЬ вopoття' He менше пoвЕDкHo зaдyl,tyютЬся вoни Haд ти1t'' щo
6yдyть вoни щ6ити, кoли вiдсryпaтиlityтЬ звiдсiля нiмцi i йтимyть бiльшoвики.
Hадiю на панyвaння на циx тepeнax втpaтиЛи. Пoки щo, скiльки мox(yтЬ'
гpa6yють i палять yкp[aТнськiJ сeла тa нищaтЬ yкP[аiнськe] цивiльнe нaсeлeнHя.

4r

У м[iся]цi жoвтнi пepeйшлo дo УПA 6aгaтo вiд нiмцiв iз з6poсю aзep6aйджанцiв, тaтap' гpyзинiв вipмeнiв (циx двox oстaннix нацioнaльниx
мeншиH - мeншe). Щo6 y Тx пepexoдi дo Haс вiдiгpaв пoлiтичний мo]iieHт'
цe тях(чe ствepдити. Пepeйшли, звинaйнo, дo I{aс тoмyl щo нe 6yлo iм iншoгo
виxoдy. Пpoтe цi пoдii на6иpaютЬ вeЛикoгo пoлiтичнoгo зHaЧeHI.|я: цe Mo)кe
стaтP[ пoчaткoм пpaктичнoгo o6'сднaHня пoHeвoЛeниx нapoдiв Cxoдy дo
6opoть6и пpoти iмпepiялiзмiв за вiльнi нацioнaльнi дep)кaви.
Чe pвo н
п apт и зa H к
HaнauJo]vlyтеpeнi майжe нeдie,
3a виняткoм тepeнiв, щo дo 1939 p. нaлеx(aЛи дo CCCP. Чaстo пpopивaютЬся
iз сxiдних теpeнiв y сxiднy чaстинy нaшo.[ o6лaсти, пoгpa6уютЬ щo змo}ryтЬ
i вepтaють нaзaд. Кiлькa мiсяцiв тoliy нaзaд пepexoдиЛи сx[iднoю] чaстиHolo
тepeHy нa пiвнiч нeдo6итки з вiддiлy Кoлпaкa. (ьoгo мiсяця (жoвтeнь) нa
.Qy6eнщинi (Mлинiвський i ,Qeмидiвський plaйoJни) poз6или сoтню н[epвoниx]
пapтизaнl щo в)кe нaвiть дoвшиЙ чaс гaсaЛa пo тepeнi i тepopизyвaлa
yкp[аТнськe] HaсeЛeнHя. .0,iють тaкoж н[epвoнil п[apтизaни] в пiвнiчнiй чaстинi
Piвенськoгo пoвiтy. Haсeлeння тyт дo ниx вiднoситЬся вopox(e' як дo

i

-

a

а

пpeдстaвникiв мoскoвськoгo тepopy

i

тoмy

в циx

теpeнax Тм тяжчe

пepe6yвaти. Пpo цe, xoч 6и свiднить фaкт, щo кoЛи пpoxoдиЛи чepез
Кopevнинy (на пoнaткy жoвтня), пoчипЛяЛи дo шaпoк тpизy6цi i пpoxoдили

пiд маскoю yкplaТнськиxJ пoвстaнцiв.

B тepeнi нaмa[гa]ються зaтягнyти opгlaнiзaцiйнyJ сiткy, щo с дЛя ниx
кoнeчHим y poзвiдцi тa шиpeннi пpoпaгaнди. B дeякиx тepeнax навiть
вiд6yвaються ixнi систeмaтиннi схoдини (н[a]пp[иклaд]: y Paдивилiвськoмy
p.нi

-

.Qy6eнщина).

Як y сxiднiй, тaк i в зaхiднiй чaстинaх тepeнy 6oiв з нiмцями yникaютЬ'

xи6а щo пePешкoдятЬ

дeякo]t,ty нiм[ецькoмy] тpaHспopтoвi. Бoсздaтнiсть
слa6а. Cepeд Hиx € дyжe 6aгaтo пoЛякiв, € тaкoЖ й yкpaТнцi; цe пepeдyсiм
iз сx[iдниx] o6лaстей, щo' oтyмaнeнi 6iльшoвицЬKиMи aгеHтaми, не 3нaйшЛи
iншoгo виxoдy' як пiти в ч[epвoнy] п[apтизaнкyl i мiсцeвi всякoгo poдy
..aктивiсти'', ..aгiтaтopи''
6[iльшoвицькi]
i т. п', щo iм вжe нeмa пoвopoтy дo
зPаджeHиx Р|ими гpolrад, с i жиди. Koмaндиpами € пepeвa>кнo паpaшyтисти мoскaлi.
У свo[й пpoпагaндi ввeсЬ чaс гoвopятЬ пpo п[p]иxiд 6iльшoвикiв, i xтo

-

нe пiде з ниМи' тoгo стpaшaтЬ' щo вiдпoвiдaтимe пepeд paдянсЬким
сyдoм. Haмaгaються викopистати HeBдoвoЛeниx i ненaвiсть дo нiмцiв,
yкpaiнськиx мaс, щo6 зaктивiзyвати ix пpи сo6i y 6opoть6i пpoти нiмцiв.
B6ивaють тaкoЖ в тepенi свiдoмиx yкpaiнцiв н[a]пp[икладl: oлeксaндpiвсь-

кий p-н Piвeнськoгo пoвiry.

Cлoao Укpoiнi!
31.Х.43 p.
ДAPo, ф. P-30, on' 2, cnp. 32' opк. 63-66.

/|'l|икoлa/
opuziнoл'
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звiт пpo сyспiльнo-пoлiтичниЙ стдн y вo
30 лuсmono1o |943 p,
Cц сn iл ьнo-n oл im

u чн u

й oaляl

ni60eннoi' чocmuнU Piaeнcькoj' o1лocmu
зo м[icяць] лucmonoО |943 p.

1.3aoстaннiй звiтoвий пepioд н iм e ц Ь кa ад м iн iст paне змiнилaся в нiнoмy. Ti сaмi люди iТ oЧoлloютЬ i тaкy ж самy' як
i пepeд тим, пpoвoдять пoлiтикy (нaцioнaльнy i гoспoдapнy). Cвoix
гpa6yнкoвиx акцiй не пpипиняютЬ' a навпаки - пoсилюють. Hапplиклaлl
SlX| ц, p. нiмцi з ..кoзaками'' (yсякoгo poдy "з6poд'') тa пoлякaми (щo
пiшли нa служ6у дo нiмцiв), в зaгaлЬнol'lу ниcлi 6iля 200 нoлoвiк, пpи
цi

я

спiвщaстi 2-ox нiмaкiв, нaпaли

i

мaйжe цiлкoм

cnaлу1л|4'

нa

Бyщy Мiзoцькoгo p-нy, пoгpa6или Йoгo

Пpи тoмy в6или 4-oх людeй

з

цив[iльнoгo]
4-ox
пpaцiвникiв запiлля (opг[aнiзaцiя]), щo неpез свoю нeo6epeжнiсть Haскoчили
нa вopo)кy кiннory i пpийняли ii зa свoю.
пoлякaми зaaтaкyвaли
flня 11/X| нiмцi зi свoiми Bислркникaми
сeла: Koлoдeжi, Жa6нe Mиxню, fleмидiвськoгo p-нy' селa пoгpa6или,
пpи чoмy н[a]пp[иклaд] y с. Mиxнi 28 oсi6 в6или i 14 paнили (з цив[iльнoгo]

Haсeлeння, 2-ox aзep6aйджaнцiв,

i

щo пepe6yвaли в тoMy сeлi тa

-

нас[елeння]).

B дeякиx тepeнax (пepeдyсiм тaм' дe сла6o пpoявляютЬ свoю дiяльнiсть

вiддiли УПA) poзyxв;lЛIoютЬся i po6лять нaпaди нa сeЛa навiть yнoнi.
H[a]пp[иклад], в нiн з 13 на 14 листoпaда 50 чoлoвiк (нiмцi, кoзaки i

пoляки) напaли нa сeЛo .Qepмань |l 3дoл6yнiвсЬкoгo p.Hy. Ceлo (частиннo)
пoгpa6или тa cпaлИл|A 60 гoспoдapств' пpиЧoмy 6-ox в6или i 3-ox paнили
(з цив[iльнoгo] нaс[eлeння]).
3aмiтним в цЬor4y наnaдi с тe, щo Haпaсники пiдiйшли дo сеЛa тaки},|и
дopoгaми i стeжкaми, щo Ix нe всi мешкaнцi сeлa знають. Як виднo' нiмцi
MaютЬ y теpeнi нe злe зopгaнiзoвaнy poзвiдкy, a такo}к пoмaгaють iм y
цьoмy пoляки, щo кoлисЬ жили пo нaшиx сeлax' a тeпep пiшли дo нiмцiв

..пiд

oпiкy''. lloдo oстaннix, тyт щe виpинae 6oлючa спPaвa мiшaниx
пoдpрк. He oдин пoляк, щo пiшoв дo нiмцiв, мaс пo нaшиx сeлax свoякiв,
3 якиMи живe y згoдi й дo сьoгoднi,
Haйбiльшolo тaки пpичи|.|olo' щo тaсмницi нашиx сiл стaють вiдoмими
вopoгoвi, е слa6e виpo6лення нaЦJoгo нaсeЛeHня' щo щe нe HaвчиЛoся
..язик
зa 3у6aми,,. B 6aгaтьox випадкаx пPo сxoвищa, якi сo6i
дepжaти
po6лять сeляни (a6o й навiть opг[aнiзaцiйнi] сxoвища), знaс yсe сeлo. A в
селi e piзнi люди. Tyт тaкo)к y вeликiй (а нaвiть в нaй6iльшiй) мipi виннi
нaшi кaдpи, щo сaмi нe вмiють з6еpiгaти тaeмниць i так виxoвали нaсeлeння.
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€ випадки в тepeнi, дe нiмцi пyскаютЬся нa пiдсryпи. H[a]пdиклад],
дo сeлa Пиpятина, Beфiвськoгo рнy, пpиixaлo 8юx нiм[eцькиx] вислylt<никiв
(пoлякiв) вepxи i пpeдстaвилисЬ сeлянаi' зa yкp[aiнськиx] пoвстанцiв. Boни
зyстpiли oднoгo Moлoдoгo xЛoпця i зaпитaли, дe ]иешкa€ стaнинний. l-|eй

iм

стaHиЧ|"|oгo' apeштyвaли йoгo, пoтiм
yпpави,
apeштyвaли гoлoвy нoвoi сiль[ськoi]
змo6iлiзyвaли пiдвoдy i завeзли
apeштoвaних дo Bep6и. [eй фaкт знoвy свiднитb пpo слa6e виpo6лeння
нaсeлeнHя тa сiльськolo aктивy' щo нe зyмiе сe6e нaлeжнo зaкoнспipyвaти.
Hiмцi y 6oрть6i прти yкdaiнськoгo] нaсeлeння i пoвстaнцiв npимiнюють
щe oдHy з6poю, а сaМe - шиpeнHя панiки. Tаким чинoм' вoHи нaмагаloтЬся
дepжати пoстiйнo нaсeЛeння в Haпpy}кеHHi тpивoзi, щo в нaслiдкaх
викликye в нaсeлeннi нeдoвip'я дo всякoгo poдa вiстoк, щ06 пiзнiшe
нeспoдiвaнo нaпасти Hа нЬoгo й oсягнути 6aжaнi yспixи.
Упpoдoвж цьoгo мiсящ нiмцi нaвeзли сюди iз CУ3 вeликy силy
шyцмaнiв, яких пoсилaютЬ ryт гpa6yвaти села i тepopизyвaти нaсeЛeння.

пoкaзaв. Пoляки зaixaли

дo

i

Пpoтe вeликa чaстиHа шyцмaнiв, 3aвдяки нaшiй пpoпaгaндi i He r\4аючи
iншoгo виxoдy пepейшлa зi з6poею дo нaс. 3 тiel пpиuини, нiмцi pештy
шyцманiв пiд кiнeць цьoгo мiсяця poзз6poТли. Пpи з6poi лиuили тiльКи

свoix вipниx (6лaгoнадiйниx) слyжaкiв. Пpи poзз6poювaннi шyцмaнiв нiмцi
пpoвeли сePeд ниx apeшти. Чaстo тaкoж дoвoдятЬ дo apeштiв нiмцями

i нaшi люди, пpи чoмy тpaтиMo мoxливiсть здo6yвaння з6poi.
H[а]пdиклад], шeф Mлинiвськoгo сБ - к. (fly6eнщина) дoгoвopився з
6-мa шyцмaнaми (iз CУ3), щo вoни пpийдyть зi з6poсю дo нaс ввeнepi
шyцманiв

24.Хl. Бaтaлioнцi yмoвлeнoгo вeчopа вивeзли 4 гapмaти тa 6iля 20 кyлeмeтiв
i нa знак гoтoвt|oсти луcту1л|/i вгopy paкeтy. Aлe вiд стopoни нaшиx нixтo
нe пoкaзaвся. Bнaслiдкax - нiмцi poзз6poiли тa apeцJryвaли 70 yкp[aiнськиxl

шyцмaнiв.
Шyцмaни iз CУ3, цe, в 6iльшoстi, eлeмeнт звиxнeний - щeмopалiзoвaний
пoлiтичнo нeпeвний. Bислyгoвyвaтися t.iloЖe кo)t(Hoмy' xтo пoo6iцяе Тм
вигiднe }иття. I{e uaстиннo мoжливi i 6iльшe свiдoмi шyцl{aни з .[oн6aсy,
щo peкpyryються з дoн6aськиx po6iтникiв. Haйгipшим eлeмeнтol,t з шyцмaнiв
являютЬся дoнцi, Boни oсo6ливo вiдзнaнaються гpa6iжництвoм i садизмoм.
Тaкoж втiкaють lllyцмани i дo uepвoниx пapтизан, aлe ix 6oяться,
щo6 нe пopoзстpiлюваЛи зa служ6у нiмцям. Hiмцi, щo6 зa6eзпeчитись
пepeд втeчeю шуцмaнiв дo нас, а такo)к дo нepвoниx, po6лять yсi
з:rxoди. H[a]пp[иклaд], пiд oстpoгoм зaгopoдили з мiстa дo лiсy дopory
паHциpкo]o. Тaм жe самo po6лять зaсiдки, в якi пoпaлo 10 кoзакiв i 2
пoлoнениx. 3 тiсi пpинини' щo пoлoнeнi (якиx Щ€ тУТ' пo мiстax, дepжaть)
xoЧyтЬ тiкати дo чеpвoниx' нiмцi пepeвoдятb сepeд ниx apeшти тaкoж.
Hiмцi дepжатЬ тyт дo пoмoчi сo6i тaкoж i мадяpiв, алe тi oстанньo дo

i

i

пpoтиyкpaiнськиx aкцiй мaйжe нe пpистyпaють. €
мaдяpи 6aчaть oз6poсних yкplaТнськиx] пoвстaнцiв

нaвiть випaдки' дe

i нe

зaчiпaють ix.

tl5t

oстaнньo стaлo пoмiтним мiж нiмцями i мадяpaми тepтя. Hiмцi дo
мадяpiв вiднoсяться з нeдoвip'ям i тpaкryюни ix, як щoсь ни)к{e' i цe y
вислiдi дae пoвaжнi кoнфлiкти. H[а]пdиклад], 14.X| (нa Кopеннинi) нiмeцький

oфiцep пiд нaс сyпepeчки 3 мaдяpсЬким oфiцepoм yдaPив oстaннЬoгo

в

лицe. У вiдпoвiдь нa тe мад[яpський] oфiцep кинyв мiж нiмцiв гpaнaтУ, Щo
poзipвaлaся i в6илa 4-ox нiмцiв. Hiмцi зa те аpeштyваЛи 25 мадяpiв вpaз
iз пoлкoвникoм. Ha дpyгий дeнь зaTхaли мaдяpи 6poнeмaшинoю, poз6poТли
нiм[eцькy] вapтy, за6pали свoТx apeuJтoвaниx i вiд,ixaли. Пoдi6нi випадки

в тepeнi чaстiшaють.

B тoй нaс, кoли 6iльшoвики 6ули зaйняли Житoмиp i 6yла 6eзпoсepeдня
6ри ryт' yсякoгo poдy ляндвipти i
пpaцiвники нiм[ецькиx] адмiнiстpaцiй 6ули у великiй пaнiцi. Усe 6улo в

зaгpoза' щo вot.|и мoгЛи швидкo

ниx спaкoвaнe i зaздaлeгiдЬ пpигoтoвaнe дo втеvi' H[a]пp[иклaд], y Piвнoмy
всi ypяди зi6paлися виiжджати. Бaнк нaвiть чaстинHo вже пepeТxав дo
Г[eнepaльнoгo] Г[y6epнaтopствa].
Hiмцi фpoнтoвики, щo зaйняли чaстиHHo Haш тepeн (Кopeннинa,
Piвeнщина) дo нaсeлeння вiднoсяться нe 3Ле' a навiть в деякиx випадкax
пpиxилЬнo i дo пpoтиyкpaТнськиx aкцiй нe вкл}oчaютЬся. Hцiю Ha кpaщy
6yдyннiсть втpaтили. П'ють гopiлкy, i тo п'ють oфiцepи iз pядoвикaми. 3a
гopiлкy мiняють oдяг' взyrтя. Haсeлeнню дopaдxqютЬ, щo6 всe хoв;lли'
..нopнoю
6o oстaння лiнiя (пepшa) (iТ нaзвaв oдин нiмeць
мiтлoю'') Hищитb
yсe, людeй тaк сaмo' a тolily i нaсeлeння MyситЬ скpивaтися. Tepeнoвoi

-

нiм[eцькoi] aдмiнiстpaцii HeHaвидятЬ. oдин нiмeцький вoяк скaзaв тaкe
(Koрvuина): ..... KoЛи 6 нe ляндвipти i Гeстaпo, t,t|v1 чул|4cя 6 тр 6eзпеннiшe''.
€, знoв, випaдки (Кoрvнинa), дe нiмецькi вoяки (стapшi вiкoм) пpoдa}oтЬ
3a сaлo' xлi6 i сaмoгoн свoю з6poю.
Факти aнтaгoнiзмiв мiж нiм[eцьким] вiйськoм й aдмiнiстpaцiсю стaють
щopаз чaстiшими. H[a]пp[иклaд], нa 6aзapi y м. Кopцi, дe ляндвipт, свoiм
3виЧа€м' peквipyвaв селянам пpoдyкти' oдин нiм[eцький] стapшина' щo в
тoй час тoвaPишив ляндвipтoвi, зpo6ив йoмy зaвваry зa тaкy пoведiнкy,
пpичol,|y нaзвaв ляндвipтa 6aндитoм. 3a цю o6paзy цЬoгo стapшинy пoкapaЛи
3.дeнним аpeштoм.
Пoскiльки всякoгo poдa ляндвipти пaнiчнo втiкaють щe дaЛeкo пepeд
пpиxoдoм фPoнry, пoстiльки (зa слoвaми oнeвидцiв) нiм[eцькi] вiЙськa
piшyнe 6opяться на фpoнтi i нe пaдaють y пaнiкy. ouевидцi (евaкyoвaнi)
oпoвiдaють, щo нiмцi eвaкyyютЬ нaселeння i пaлять сeлa, 6yдри 2 км
пepeд фpoнтoм. Eвaкyaцiю i пaлeння сiл пepевoдять вiддiли C.Q.
l-|iкавими € випaдки' щo тeпep чaстo тPaпляютЬся
Piвнoмy.
H[a]пp[иклад], з 15 нa 16 листoпцa нeвiдoмi люди вкpaли нiмeцькoгo
гeнepалa. Тiсi ж сaмoi нoчi xтoсЬ' нa стaнцii в пoчeкaлЬнi для нiмцiв,
пiдлoжив пaкyнoк з ви6yxoвим мaтepiялoм, щo 6iля 2-oi гoд. нoнi ви6yx.
Bнaслiдoк цьoгo ви6yху 6улo 70 oсi6 s6итими 6aгaтo pаHeHими тa

y

i
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виpвaнo в 6yдинкy стeлю й дax. 3нoв, цiсi ж сaмoТ нoчi xтoсb дo
..So|datenhаi.''-y* (6iля
u.!,eлi,')
кiнa
Bкинyв гpaнaтy' пpи чoмy 6yлo кiлькa
oсi6 в6итими i paнeними. 16.X| 6iля гoд. 9 paнкy вбитo (нa вyлицi)
пpeзидe}|тa нiмeцькoгo сyдy пpи PКУ. 3aмaчoвeщ 6yв в yнiфpмi нiмeщкoгo
oфiцepa. Aтeнтaт викoнaнo 3-мa peвoльвepoвими пoстpiлaми.
Пiсля циx фaктiв, дня 18.Хl SS und Polizei Fihrer** зapядив, щo в
зв'язкy з пoпoвнeними aтeнтатaми 6yдe poзстpiлянo (нiмцями) 6iльшy
чaстиHy пoлiт[ични*] в'язнiв piвeнськoi в'язницi (щo нeгaйнo викoнaнo).
Пpи тoмy встaHoвив пoлiцiйнi гoдини: вiд 5-oi paнкy - дo 6-oТ вeчoPа
(18.00). Ha стiнаx yсiх мeшкaльниx 6yдинкiв мiстa мaють висiти тa6личкvl
з листolo житeлiв (oдин пPим[ipник] тaкoi листи тpe6a дaти }|а пoлiцiю,
дpугий тpe6а пpи6ити нa стiнi пoмeшкaння).
Xтo с мaйстpoм вищeзгaдaниx aтeнтатiв, - цe зaгaдкa. Bсi фaкти
гoвopятЬ зa ти!,|' щo цe с po6oтa сoв[iтськoТ] пapтизанки' xoч дexтo
гoвopитb' щo цe po6oтa Гeстaпo.
Пpoпaгaндa нiмeцькa в нiнoмy не змiнилaся. Haш вистyп i нaдalri
..зв,язyютЬ',
з пoxoдot.t (нa зaxiд) 6iльшoвикiв.

2.У кp а I н с b к e н aсe л e H н я теpeнy пiд впливoм oстaннix
фpoнтoвиx дiй, xoн дeщo застPaUJeне пpиxoдoм 6iльшoвикiв, пpoтe нa
самoстiйницькi шляxи стaс piшщe i гoтoвe 6opoтися. Тpe6a ствepдити, щo
дo цЬoгo дoпpoвaдив нaш збpoйний висryп, щo звopyшив з мiсця нaсeлeння
i втягнyв йoгo дo активнoТ 6opoть6и пpoти oкyпaнтiв. Якщo с нapiкaння
нaсeЛeння нa пoвстaнцiв ни пpaцiвникiв запiлля (щo тo e тpyси, а6o щo
злe вiднoсятЬся дo нaсeлeння), тo цe po6лять в 6iльшoстi, нe зi злими
дyмкa]vtи' 6o xouyть, щo6 цeй ста}| пoкpащaти' €, щoпpaвдa' й тaкi, щo
вжe знeвipилt1cя у мoжлiвiсть нaшoi вигpaнoi, aлe тyr He ix винa, тiльки
нaшa, 60 нe пpopo6или сepeд нaсeЛeння налeжнoi пoлiт[ичнoi] po6oти,
а6o щo pofury (навiть нaстo) зaмiнlo&rли нa ..uloJ',lпoли'' i кличi ..вiшaти,,
..стpiляти!n,
щo зaлю6ки вигyкyютЬ щe й тeпеp нaшi гoспoдapники, кoЛи
нe йдe гapaзд спpaвa 3i стяганням вiд сeлян кoнтингeнтiв. 46o вiзмiм щe
oдин пpикPий факт, щo мaв мiсцe нa Кpeм'янeннинi. oдин пoвстaнeцЬ
запpимiтив' щo в ..дядькa'' нoвa шaпкa' здep йoмy ТТ з roлoви тa в3яв
сo6i, a йoмy дав свolo' пoдepтy. Цe piн яснa, ..дядЬкa" нe тo щo нe
пoстaвитЬ пpиxилЬ||o дo пoвстaнцiв, алe мoжe нaвiть (нe виpo6лeнoгo)
Haстaвити вopo)кe. € цiлкoм lr'o)к,|ивo, щo цe р6иться спeцiяльнo нa тe,
щo6 пiдipвaти в Haсeлeннi aвтopитeт yпA й opгaнiзaцii.
йoгo

Haзaгaл, HaсeлeHня e змo6iлiзoванe пpи нaс, тiльки щe тpe6a тiснiшe
з сo6oю пoв'язaти i виpo6ити пoлiтичнo.
*

So|dateпhаim

-

coл1oпськuЙ Оi,u (нiл.)'

** SS uпd Polizei Fuhrer
п!'

-

кep6нuк CC i лoлiцi (нiл.),
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flyжe xapaктepниM с фaкт пoстaви oднoгo сeлянинa з с. Литoвищi
(Кpeм'янevнинa), y якoму (сeлi) нiмцi q|aл|4лt4 19 гoспoдapств тa за]vtopдyвaли

l

oci6, а сaмi втiкли. Кoли йoгo зyстpiли нaшi хлoпцi i зaпитaли, щo y
ньoгo згopiлo, вiдпoвiв: "У мeнe всe згopiлo ... Aлe пoчeкaйтe! Я вам

винeсy oднoгo зaпaлЬнoгo нa6oя, щo нiмцi зaгу6илп, a пoтiм poзкaжy ...''
[e свiднить пpo тe' щo пoтpe6y 6opoть6и yкpаiнський сeЛянин стaвитЬ
вищe вiд цiни влaсниx втpaт.
Cepeд нaсeлeння (Kopeннини) пр УПA пoшиpюeтк,я 6i6л|Йнa вopoж6a.
..... Бoжe (Mиxaйлoве) вiйськo,
Гoвopять, щo УПA,
цe
щo кoлисЬ
вистyпитЬ iз лiсy, вилiзe з-пiд л|Аcту .., i poзi6'е всix нашиx вopoгiв',.
Пoзитивним тaкoж явищeii в нaсeлeннi с
6езмeжнe хoтiння мaти
..дядЬки''
з6poю. € випaдки, дe
кидaютЬся нa нiмцiв a6o фoльксдoйчiв з
дpючкaми' щo6 ii здo6щи. i цe замiтнe скpiзь, пo всЬoмy тepeнi. Teпep,
якщo 6yдe нагoда здo6yвaти нa вopoгax з6poю, нaсeлeнHя iТ нe пpoпyстить.
.Qyжe пpoтистaвитЬся HaсeлeнHя' кoли йoмy пoвстанцi a6o opгaнiзaцiя
вiд6иpають здo6yтy з6poю. Пoгoджyються сaмi пiти зi з6poею, aлe щo6
6eз нei He лиulитисЬ.
Mopальний стaн нaсeЛeння
пoсepeднiй.
Moжнa тyг тaкo)к зyстpiнyти 6aгaтo yкpaiнцiв, eвaкyoваних нiмцями iз
CУ3. Boни, нaзaгaл' ненaвидятЬ i нiмцiв i 6iльшoвикiв' пРoте тяжчe iм
сьoгoднi piшитися нa aктивнy 6opoть6y пPoти oдниx i дpyгиx (нe вipять y
влaснi сили). 3a всякy цiнy xoнyть прдiстaтися дo свoТx дoмiв. Hижнe
пepeдaю poзt{oвy' щo Maв наlll пpoпaгaндист з yкpаiнцeм Бapвiнськoгo p.
нy Хapкiвськoi o6лaсти (вiн пoдaвaв сe6e зa дoцeнта):
Якi сьoгoднi нaстpoi нa Лiвo6epeжнiй, a якi нa Пpaвo6epeжнiй

-

-

-

-

Укpaiнi?

-

Ha Лiвo6epeжжi нaсeлeнHя нaстpoснe вopo)кe дo нiмцiв
..Щo6

i

дo

6iльшoвикi[в]l
скopшe миp. Чopт 6epи, xaй 6yдyть тyт тypки чи
aнглiйцi, щo6 тiльки 6yв кiнeць вiйни ...', Haсeлeння Пpaвo6epeхо<я в
,Mи
зaгaлЬHoмy гoвopитЬl
нe 6yдeмo. Кpащe пiдeмo в лiси i
евaкyвaтися

тaм пepe6yдeмo' aлe зiстaнeмoся нa свoiй зeмлi''.
Ha йoгo пoгЛяд' нaсeЛeння Пpaвo6epeжжя 6iльшe peвoлюцiйнe, нiж

i

йoгo лeгшe вклloчити дo нaшoгo pyxy.
.,Кoли
Ha зaпит пpo стан y нepвoнiй apмii вiдпoвiв тaкe:
6iльшoвики
6ули в Хapкoвi (в лютoмy), чePBoHa apмiя пiд oглядoм xаpнeвим 6yлa
цiлкoм нe зa6eзпeчeнa, 6iйцi нe м;ши свoix кyxoнь i xoдили пo xaтax тa
...Qа
пpoсиЛи a6o силoю зa6пpaли xлi6. Toдi oдин 6oсць скaзaв тaкe:
мнe
нe нpaвится кot',|yнистичeскoй стpoй, нe нpaвится и гepМaнскoй. Eсли 6ьr
пpишли сюдa aHгличaнe' мЬ|' кoнeчнo' пoддepжaли 6 ...''.

Лiвo6epe>юr<я,

3"

двi
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6yль6iвцi тa мeльникiвцi. Щoдo Буль6и, тo цeй цiлкoвитo Bстyпив на

видaнoю ним 11.Х|

ц. p.'

..УкpaiнцiI''

3

(щo залyчаю),
вiдoзви
виднo, щo Бyль6a свolo po6oтy спpяtvloвye

зpaдницЬкo-pyi:нHицЬкy плoщинy.

виключl{o нa пo6opювaння yкp[аiнськoгo] peв[oлюцiйнoгo] pyxy (в якtcй 6u
тo спoсi6 нe 6yлo), пpиЧolrly всякi aвтopитeтнi вистyпи УПA (a нaвiть сaмy
нaзвy) нaмaгa€тЬся пpисвoiти сo6i.

З

фaктiв виднo' щo Бyль6a

е

зв,язaний

з

УHP-iвцями. Пpo цe

свiднить xoч 6и слiдyюний фaкт, щo мaв мiсце нa Kpeм,янeннинi щe 24.Х
ц. p. пo дopoзi з Бopщiвки в Гopaнцi 6yв задеpжaний oдин xлoпчина, y
..гpипс''
якoгo знайдeнo
вiд Кoндpaтюкa Йoсипa дo Кoзiцкoгo Mиxайла. B
,,гp|4псi,'
3гадyс вiн пpo 6yль6iвськy лiтeparypy i paдить Koзiцкoмy нaв'язaти
зв,язки з 6yвшими петлюpiвськи},lи вoякaми' пpиЧol,ly o6iцюс скopий пpиxiд
Буль6и. Biн нaвoдить двi тeнii yкplаiнськoгo] Peвloлюцiйнoгo] pyxy: 1. - цe
oУH, щo мa€ пapтизaнськi зaгoни Й 2, - цe УПA на чoлi 3 "пoлк[oвникoм]''

Бyль6oю a6o УHP'
..гpипс,'
тaкoж свiднитЬ пpo те' щo 6yль6iвцi в тepeнi в'яжyть
L{eй

свoю ..сiтЬ,'.
oстaнньo пpийшлa вiсткa (пepевipeнa), щo Бyль6a згoЛoсився дo

i спiльнo з .Д,янeнкoм MаloтЬ opгaHiзyвaти (в Piвнoмy) ..Укpa,iнськy
Apмiю''. Бyль6а в цiй спpaвi пoТxав з Piвнoгo y Bapшaвy. Гoвopять в
Piвнoмy, щo fuнeнкo нi6и шyкae зв'язкy з УПA i пpoвoдoм oУH, щo6 y
нiмцiв

тiй спpaвi пopoзyмiтися.

y нaс. oднi npийшли
пepeкoнaння, знoв дpyгi
з "мaтемaтичнoгo'' виpaxyвaння.
Пiдoзpiвaеться' щo с i такi, щo пpийшли дo нaс (нi6и з пеpeкoнaння) нa
тe, щo6 вeсти тyт poзклaдoвy po6oтy.
Ti мeльникiвцi (6yвшi), щo заpaз зн.lxoдятЬся в УПA, дyжe o6ypилися,
кoли iм пiднeсли пiдписaти зaявy Мисeнкa (i нe пiдписaли). Кaжщь, щo цe
нe з,€дHа€ yкpaTнцiв, aлe нaвпaки - poз'eднaе i щo ryт зHoв висyвa€тЬся
lJ.[oдo мeльникiвцiв, вeЛикa чaстиHа 3 Hиx пpaцю€

дo нaс

з

-

МoMeHт пapтiйнoi 6opoть6и.
oстaннiми чaса}nи пiднoсять зHoв гoЛoвy тi, щo "нeпoxитHo'' зaлишиЛисЬ

..вipними

свoeмy пpoвoдoвi''. Пpи кiнцi цьoгo мiсяця пepeлoвленo кiлькa
..Haцioнaлiсти!'' (вiд
..Укpaiнський
вiдoзв, видaних llи},lи' а сaмe:
18.|X),
..Укpaiнський
сeЛянинe!'' (вiд 19.IX) i
нapoдe!'' (вiд 5.X|.43 p.). .{pyкoвaнi
Hа циклoстилi (вiдпис залyuaю). 3мiстoм вoHи € цiлкoм пoдi6нi дi вiдoзви
..Укpaiнцi!''
Бyль6и
i нaписaнi вo|'lи для цiei ж сaмoi цiлi. Пoлiт[иннy] лiнiю
видepxryюTb тy сaмy' щo 6yлa (в них) щe в 1941 p., xi6a з тiсю piзницeю,
..сипляться
гpoми,' i нa нiмцiв.
щo ryт вЖe
Пoзa пpoпaгaндo|o, щo ii вeдщь .,нeпpимиpимi'' мeЛьникiвцi, мaють
вoни щe нeвeличкi з6poйнi вiддiли, щo зaмiсть тoгo, щo6 6ити вopoгiв,
вистyпaютЬ пPoти нaс. H[a]пp[иклад],23.х| в с. Cапанoвi (Кpeм'янevнинa)
тaка гPyпкa нaпaЛa нa 4-ox yкp[aiнськиd пoвстaнцiв, щo в тoй нac 6ули
в xaтi oднoгo гoспoдapяl пpичoмy oдHoгo пoвстaнця в6или (якoгo сaмi
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пoxopoниЛи нa гopoдi) й oднoгo Paнил|,|' Paнeнoгo вpaз iз пoвстaнцeм' щo
пiддaвся нaпaсникa]ii, зa6parrи з сo6oю. l{o з ним e - нeвiдoмo. Чeтвepтoмy
пoвстaнцeвi вдaлoся втeкти.
..гpyпa''
L{я
нaЧислю€ 6iля 60 людeй (пiд пpoвoдoм Кpaсeвина Фeдopa

iз сeлa

Cапaнoва),

щo пiд vaс poзз6poсння (в лiтi) кpeм,яHeцЬкoгo
i пеpexoвaлисЬ дo сьoгoднi тa тепеp

мeльн[икiвськoгoJ тa6opy втiкли
poзпoчиHаloть свoi "дiТ''.

l-[iль Тxньoi po6oти мo)кнa oкpeсЛити кiлькoмa слoвами. Po6лять
po6ory для po6oти i для poз6иття oднoцiлoгo peв[oлюцiйнoгo] фpoнтy

yкplaiнсЬкoгol нapoдy.
Ha нaселeння, як 6yль6iвцi тaк i мeльникiвцi, впливy нe мaютЬ' пpoтe
зH.rxoдятЬ oдиницЬ' з якими i в'ящпься. Haй6iльшe вoни шкoдятЬ тим' щo
y свoТй пpoпaгaндi ..6'loтЬ,' на слa6i рrolneнти нaшoi po6oти (якиx y нас e
нимaлo), a цe e нaйкpащий гaчoк' Ha який лeгкo мo}(Hа взяти лeгкoвipний
i нeвдoвoлениЙ з нaшoгo пoстyпoвaння еЛeмeнт.

сЛ i тo

гiв

p
4.П po м и
л я. Cьoгoднi цi дiлянки цiлкoм
зaнeпaли. Пpoмисл (щo тyr iснyвaв) звiвся дo кyстаpHицтBа. Topгoвлeю
зaймaються тiльки спeкyлянти. iснyютЬ такo)|( щe й 6aзаpи' aЛе вoни

i

..кoнтpoлi,'

ляндвipтiв, щo чaстo всякi тoвapи пpoдyкти
peквipyють, i тoмy нaсeлei{ня нe дркe нa 6aзapи спiшиться. l.{o6 oкpeслити,
пiдлягaють

xтo сьoгoднi спeкyлюе, тo тpe6а скaзaти' щo спeкyлloють yсi i скpiзь
iснyють лишe спeкyлятивнi цiни. 3a гpoшi кyпyютЬ i пpoдaють нeoхoчe'

най6iльшe вимiнюють пpoдyкти на тoваPи i навпaки.
Щo6 мoжнa 6yлo зopiснтyвaтися пpo дoPoжнeчy' якa тyт iснye нa
тoвapи в пopiвняннi дo сiль[ськo}гoсп[oдaPськиx] пpoдyктiв, пoдaю цiни

(в мapкax) oднoгo й дpyгoгo:
1. 1 пyд paзoвoi мyки
2. 1 '' пeтльoвoi мyки
3. 1 кг сaлa

4.1 л мoлoка

5. 1 яйцe (кypяve)
..вiнoк'' (сepeднiй)
6. 1
ци6yлi
7. 1 кг гopixiв
8. 1 пyд я6лyк
9. 1 кг сoлi

10. 1 л нaфти
11. 1 кoстюм (гipший)
12. 1 штaни

13.1 пaльтo нa дитинy 10 poкiв
14.1 пaльтo нa дopoсЛoгo
15. 1 пapa чepeвик

4s6

а6o чo6iт

6н0 мapoк
150
50n
4"
1"
1ь12
10"
7180 "
25
t'
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60н000
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460
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oстанньo дркe взялися зa спeкyляцiю нexи, щo' викopистoвyloчи

тpyднoщi дoстyпy yкplaТнсЬкиx] сeлян дo мiст, здиpaютЬ (iз yкp[aТнськoгo]
насeлeння) за тoвapи скaжeнi цiни.
Пoсepeдникaми мiж нiмцями (гoлoвними спeкyЛянтaми) i дpi6ними
спeкyлянтaми в 6iльшiй мipi е пoляки. Beлика силa спeкyлянтiв пpи свoiй
фaxoвiй po6oтi oднoчаснo пoвнятЬ слyж6y нiмeцькiй poзвiдцi. Ha цe

Bкaзye xoч 6и фaкт, щo 6aгaтo спeкyлянтiв свo6iднo пpoдaють такi
тoвapи' як, н[аIпp[йклaд], нaфтy, щo € зa6opoнeнa нiмeцькoю влaдoю пiд
зaгpoзo}o poзстpiлy.

5. Ч e p в o H a п aPт и зa H кa.3aзвiтoвий пepioдoсo6ливиx
змiн щoдo дi[й] чepвoнoi пapтизанки не пoмiчaлocя, Ц{oпpaвдa, якщo
випaдки в Piвнoмy e po6oти .repвoнoТ пapтизaнки' тo цe в)кe дoситЬ
пoвaжнi дii. Haй6iльшi дii нepвoнoi пapтизaнки Hory€тЬся в сxiднiй частинi
,iх
тepeHy' 6o нaй6iльшi
cили e зa p. Cлyнню (6iля 2000). Ha iншиx
тepeнax (нa зaxiд вi[д] Cлyчi) дiють лишe мaлими вiддiлaми. Bся ixня
po6oтa € спpя1{oвaна нa дивepсiю y нiм[eцькoмyl зaпiллi та нa 6opoть6y
нi6и УПA гpа6yс i мopдyс
з ними. Beдyть прoпaгaHдy пpoти УПA, щo ..зaпaдники'',
a ..сxiднякiв''
е
тiльки
нaсeлeння'
в
УПA
цив[iльнel
щo
стpiляtoть, щo УПA виHищye iншi (нe yкpaiнцiв) нaцioнальнoстi i т. д.
3aнoтoвaнo нaвiть pяд iншиx пpoвoкaтивHиx висryпiв, н[a]пp[иклaд] нa
пoчaткy ц[ьoгo] мiсяця зaйшли дo oдHoгo селa (Плyжaнський p-н),
пoгpa6yвали сeлян' a тoдi звepнyвся Тxнiй кoмaндиp дo сeлян: "Bьt видeли
Бaндepy? Boт oн сaм' стoит пepед Bами'', - i пoкaзaв на сe6e pyкoю. €
тaкo)к вoни нa Piвeнщинi (oлeксaндpiевський p-н) i тaкy )к сaмy вeдyтЬ
тaм po6oтy. H[a]пdиклад], на Kpeм,янeннинi .Qy6eнщинi в пpoдoвж
oстаннЬoгo мiсяця тaкиx-тo дiй нepвoнoi пapтизанки нe пoмiчaлoся. €,
щoпpaвда' пooдинoкi випaдки' дe ixня poзвiдкa зaгaняrтЬся аx в гли6 тиx
тepeнiв. Hай6iльшe шкiдливoю iх po6oтoю в циx тepeнax е в,язaння сiтки
мiсцeвoгo, з6oльшeвизoвaнoгo eЛeмeнry' щo рra€ зaвдaHHя вeсти в
тepeнi пpoсoвiтськy пPoпaгaндy i poзвiдкy.
Beликoгo такoж ltJytvty нapo6ив тyr пepexiд oднoТ сoтнi УПA (сoтня
..сxiднякiв',
iскpи), щo 6yлa зЛo)кeнa з сalлиx тiльки
дo Miши (oстaннiй
втiк дo чepвoHиx щe pанiше). Cтaлoсь цe з 8 нa 9 листoпадa ц. p. в
с. Лисoгipцi, Teoфiпoльськoгo p-Hy. Як пoкaзaлoся пiзнiшe, 6iльша чaсrинa
людeй сoтнi Iскpи 6yлa зв'язaна з Чepвoнoю пapтизaнкoю (мaли свoю

i

з

..сiтЬ'').

B yсьoмy тepeнi нepвoнi паpтизaни, aнi y свoйoмy пoстyпoвaннi дo

Haсeлeння, aнi в пpoпaгaндi, нe змiнилися. B тoй нaс, кoли Чepвoнa Apмiя
oсягaлa нa фpoнтax вeликi yспixи (зaйняття Житoмиpа i Kopoстeня), 6улo
зaмiтнo y чepвoниx паpтизilн вeликe пiднeсeння тa пoжвaвлeння дiй. Xoн,
or{eвиднo' спoдiвaлися вoни скopoгo пpихoдy сюди 6iльшoвикiв. opiенryються
45т

Чepвoнi пapтизaни виклЮЧнo нa cилу ЧеpвoнoТ Apмii, iдeйнoгo пiдлoжжя
y свoТй 6opoть6i He i4a]oтЬ. Tим 6iльшe, yсякoгo poдy гpa6eжi i poзпyстa
poзкЛaЛи iх дo peшти. Пpoтe, зaвдяки yмiлoмy кepyваннi спeцliaльнo]
виtlJкoлeниx пapaшyтистiв' дep)кaтЬся ..кyпи''.
l{oдo 6opoть6и в ix iз свoiми вopoгaМи (нa цьoмy тepeнi yважaють

BoHи зa тaкиx - нiмцiв i нaс), пiдxoдятЬ вoHи дo цЬoгo з 6iльшим
дoсвiдoм, нiж ми (6iльшe € вoHи вiд нaс aгpeсивнi). Бoiв з нaми xoч He
пpиймaють, зaтe наinaгаютЬся poзЛo)кити Haс iзсepeдини, щo в дeякиx
випaдкaх Тм вдaсться. Haй6iльшoю з6poсю пpoти llих нa циx тepeнаx €

нeгaтивнe стaвлeння дo ниx мaс, (тoдi кoЛи l{aси нaш pyx спoмагaютЬ чим
i як мoжyть) i тoмy вoни нe MoжyтЬ Hа цЬoMy тepeнi вдepжaтися'
пiдoзpiння, щo 6iльшoвики' пpийшoвши сЮди' y)киютЬ Чepвoниx
пapтизaн (тиx, щo дiють нa нauJиx теpенax' 6o вoни дЛя ниx певнiшi, нiж

€

[з] пiвн[iчнo}сxiдниx теpeнiв) дo пo6opювaння yкpaТнсЬкoгo пoвстaнHя.
Тoмy тpe6a 6улo 6 зaздалeгiдь пoвeсти всестoPoHHЮ пiдгoтoвкy сepeд
нашoгo кадpy та нaсeлeння, a нaвiть сepeд сaмиx чepвoниx пapтизaнiв.

6.Цepкo вH е п итан..Лiцa''
ня. Сьoгoднi йoмyмaйжeнixтo нe
нe мaютЬ в тepeнi нaЛe)кнoгo
пpив'язyr уsaгИ' a тaкoж дyxoвнi
aвтopитeтy. Хi6а, щo тpe6a oxpeсту|т|1 Д|,|тя' a6o кoгoсь звiнчaти чи
пoxopoнити, a6o вiдпpaвити мoлe6iнь, тoдi, звинaйнo, 6epyть сBящeнникa,
xoч нaзагaЛ насeЛеHHя тepенy с вipююнe i мoлиться Бoгy, як i кoлись.
flo цьoгo стaHy дoпpoвадиЛи сaмi ж гoлoвapi Пpaвoслaвнoi l-{epкви
свo€lo взaiмнoю гpизнеlo (дo чoгo пpиглядa€тЬся гpoмадянствo) тa,
Haвипepедки' вислyгyвaHняМ знeHaвид)кeнoi4y наpoдoм oкyпaнтoвi i
.,Бo)кoю
зв'язyвaнням ними нeвiльниниx кaйдaнiв нaшoгo нapoдy з

6лaгoдaттю,' (тoннiшe - пoстaвлеHHям цepкви нa слр<6y вopoжiй агeнrypi).
Тeпep вжe i нiмцi пеpeкoнaлися' щo в свoiй пpoпaгaндi вжe нe вдa€тЬся
iм викopистaти ..aвтopитeтiв'' пpавoславHих спискoпiв i o6лишили цe.
..6aптисти''.
piзнi

€ щe в

сeкти' як, н[a]пp[иклaд],

тepeнi

BoHи вжe

сьoгoднi для нaс g мeншe шкiдливi, нiх< кoлись, 6o вжe тiльки дeякi з них
гoлoсятЬ пaс[и]вiзм, a Peшта свiдoмi тoгo' щo нa всякy з6poю тpe6a
вiдпoвiдaти тaкo]o ж сai4olo з6poсю. Пoвстали вoHи Ha гpyнтi нeвдoвoлeнHя
6eзпopядкaми Пpaвoслaвнoi |.{epкви, щo спpитHo викopисTaЛи aгeнти piзних
..нaвepнри
сeкт. Бyли ryт випaдки' щo нaшi дpyзi xoтiли Тx
дo пpaвoвip,я,'
шoмпoлaми' aлe цe нe тo' щo ix нe пepeiнaкшaлor aЛe дo тoгo щe
викликaлo o6ypeння пpoти нaс i нaшoгo pyxy.
Cьoгoднi нe сЛyllJнo 6yдe вeсти 6opoть6y (якoi 6 фopми вoнa He
6yлa) пpoти сeкт (oнeвидHo' кoЛи вoни нe гoлoсятЬ пaсивiзмy сepeд
нашoгo нaсeлeння), 6o й тaк Пpaвoслaвнa l.{epквa (a тaкoж i кaтoлицькa)
He мox(e сьoгoднi стaти мo6iлiзyloчим чинHиl(oм нaшoгo нapoдy (з 6aгaтьox
пpинин), aлe нaвпaки
тpe6a викopистoвyвaти дЛя нашoi пoлiтичнoi
(масoвoi) po6oти yсi [ф]opми lxнix мaсoвиx з6opiв.

-

-
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7. B тepeнi сьoгoднi дy)кe пollJиpюютЬся eпiдeмiннi хвopo6и. Мaйжe в
кo)lнolиy daйolнi l сeЛa' дe xвopiють лloди на тиф. oстaнньo зaнoryBaЛoся
щe oднy' др|(e зaгpoзливy xвopo6y (с. Hoвoжyкiв), з якoю лiкapi нe
Mo)tryтЬ дaти Paди. (e е paни, нa pyкax i нoгaх, щo тeчyтЬ i нe гoяться.

CлoBo Укpoi'нi!
30.Хl.1943 p.

/|t1икoлa/
Енeй*

Дoдaтoк

yКPAТHЦ|l

1

Пoчинaючи peвoлюцiю в 1917 poцi, Bи кpiвaвo 6opeтeсь 3a свolo
свo6oдy. Miльйoни )кepтв пoклaли Bи в 6oю пpoти piзниx диктaтyp над
Baми.

Пoнад 20 poкiв нe пpипиняли Bи 6opoть6и пpoти жaxливoi диктaтypи
Cтaлiнa. Bжe тpeтiй piк кpiвaвитeся пpoти скaжeнoT диктатypи Гiтлepa.
Чи нa цe тpyдoвий нapoд Укpаiни пoлoN(иB стiльки х(epтв' щo6 нa
йoгo oчax вилyплЮвaЛaсЬ з зoзyЛинoгo яйця, якe знeслo на нaшiй зeмлi
..6aндepiвцiв''
нiмeцьке Гeштaпo у вuглядi тaк звaниx
- нoвa диктaтypa.
сe6e peвoвoни
HaзивaютЬ
нaцioнaлiстaми,
нaзивaють
сe6e
Boни
люцioнepaми тa визвoлитeЛями Hapoдy.
Hе слyxaйтe o6лyднoТ 6peхнi! Haцioнaлiст _ цe тoй, щo виpiс з
Hаpoдy, з йoгo зMaгaHЬ. l.[е тoй, щo 6opeться з Hapoдoм i зa нapoд. Чи
Mo)кHа ви3вoлити кoгoсЬ пpoти йoгo вoлi? Чи мo)кнa взaгaлi кoгoсЬ
..визвoлити,'

6eз тoгo, щo6 йoгo нe пoнeвoлити?

Хтo вжe Haс He визвoЛив. Taтapи

..визвoЛяЛи',

6oяp, литoвськi князi вiд тaтap. Мoскoвськi цapi

-

вiд нaшиx князiв

..визвoляли,'

i

вiд нашиx

.,Bl,|зgoлИл|4''

вiд цаPiв. Гiтлepiвськi сoбaки
"визвoлeннi''
ллeться кpoв' гopятЬ людськi
вiд 6iльшoвикiв. Пpи кoжнoмy
тa
сиpoти.
oсeлi, падaютЬ гopи тpyпiв, пЛaЧyтЬ вдoви
лишe
нapoдHa peвoлюцiя. Кoли
Кiнeць цbolt4y всЬot'ly Moже пoкласти
вxoплятЬ
3a з6poю i стaнщь нa
Hapoд пoвстaнe сaм' кoли тpyдящi сaмi
кoPдoн:lx свoсi дepжaви. flep>r<aви тpyдящиx. flepжaви дeмoкpaтii. ,[epжaви
piвниx пpaв i piвниx o6oв'язкiв. B тiй дepжaвi сaм нapoд yстaнoвить сo6i
..визвoлитeля''.
гeтьмaнiв, мoскoвськi 6iльшoвики

лaд i життя 6eз кoнцтa6opiв, 6eз нaгая i 6eз poзстpiлiв
Aлe тeпep, кoли ми щe нeпoз6yлися нi гiтлepiвськиx нi стaлiнськиx
..визвoлитeлiв''

-

..визвoлитeЛi''
пoявляються
6aндepiвськi. Пpиxoдять з
шoмпoлoll i пyтoм тa кyлeю. 3нoв пoкаpи, пo6oТ, ши6eницi i poзстpiли.
3нoв пpoвoкaцii i пpoлиття 6pатньoi кpoвi в iм'я диктaтypи. 3нoв пpoти
* Hodnuc ц nuпgлi'
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..влaда'',

пepeднaснi мo6iлiзaцii i нapяди та пoстaвки. 3нoв
ви6pики, зa якi нapoд плaтитЬ свoiм мaйнoм, кpoв'ю i жигrям.

вoЛi Hapoдy
IJ.[o

витiвки

спiльнoгo з yкpaiнськoю наpoднoю peвoлюцiсю мaють всi 6arцepiвськi
кoпaнням poвiв, зaвaлювaнням дopiг, piзaнням тeлeгpaфниx

з

стoвпiв, ltopдyвaнням жiнoк

i

дiтeй' пaленням xaт, шoмпoлyвaнням

i

вiшaнням нeвинHиx людeй? l{o пpинoситЬ нaм шolt4пoЛyвання чи пoвiшeння
гoлoви сeла, а6o 6yвшoгo кoмсoмoлЬця. Пpинoсить тe' щo пoтpi6нe вopoгoвi.
Пpинoсить фiзиннe винищyвaння yкpaiнськoгo наpoдy. (e пpикмeтa всякoi
диктaryPи. [e пpикмeтa всякoi влaди пPoти вoлi нapoдy. Aлe й кoжнa тaкa
владa кiннaс oднaкoвo. Кiнчaс гaнe6нoю зaги6iллю.
.Qe пoдiвся кpiвaвий Cкopoпадський з шoмпoлaми i кapними вiддiлaми?
Йoгo poзгpoмив гнiв тpyдящиХ Укpaiни пiд пpoвoдoм свoгo вeликoгo вo)кдя
Cимoнa Пeтлюpи. Taк скiнчaть Гiтлep i Cтaлiн. Tак скiнчaть i 6aндеpiвцi.

Укpaiнцi!

Жeнiть ix з наших сiл i мiст! Hexaй нe ган6лять iмeнi yкpaТнськиx
нацioналiстiв' 6o тaк звЕlлисЬ нeснi 6opцi за вoЛю УкpaТни, щo тисячaми
г}1нул.1в пiдвa.пaх HкBд i нa Coлoвкax. Xaй нe гaн6лять мa€стary yкрiнськoi
нapoднoi вЛaди' 6o вoнa нeсe свo6oдy, a нe шoмпoл' пyтo i ши6eницю!
Bид. Biддiл Пpoпaганди Гoлoвнoгo Шта6y УHPA

yкPATHсЬкиЙ
ii

ндPoдE!

Дoдaтoк

2

,Qдя тoгo, щo6 знищити }(итт€вy силy УкpaТнськoi Haцii та o6eзсилити
дepжaвнy твopviсть, Мoсквa видaЛa двa нaкaзи: Пepший - фiзиннo

винищити пpoвiдний нaцioнaльнo-свiдoмий eлeмент.

.[pyгий

-

Пepший

-

фiзиннo винищити пpoвiдний aктив УкpaТнськoгo Ha.

цioналiстиннoгo Pyxy

-

кaдpи oУH.

викoHaлa самa пpи пoмoчi ЧК i HкBд'

-

poзстpiлaми тисячiв

yкpaiнськoi iнтeлiгeнцii, вивoзoм сoтoк тисяЧ нa дaлeкий Cи6ip i вpeштi
aтeнтaтo!|' щo йoгo дoкoHaлa в Пapижi, в6ивaючи Гoлoвнoгo oтамана

Cимoна Пeтлюpy. .[pyгий Haкaз викoнати Тй самiй тpyднiшe, 6o Opгaнiзaцiя
Укpaiнськиx Haцioналiстiв e opганiзaцiсю пiдпiльнoю i дoстyпy дo нei нe
мaЮтЬ мoск.lлi, тoмy вoнa шyка€' каiнoвиx pyк з-noмiж yкpaiнцiв i члeнiв
oyH. l впepшe знaxoдитЬ людинy-звipa з HeЛюдсЬкиM сepцeм' який в6ивас
Boждя oснoвoпoлoжника €вгeнa Кoнoвaльця на вyлицi Poтеpдaмy, дyмaюЧи'
щo, в6ивши Boждя, в6'с iдeю Укpaiнськoгo Hацioнaлiзмy.
Алe лoмtалилась! Cмepть €. Кoнoвaльщ щe 6iльшe пoc|1лилa 6oрть6y
Укpaiнськoгo Hapoдy, щe 6iльшe напoвнилa дyшi нeнaвистlo дo Moскви,
тa щe 6iльшe змiцнилa лaви oУH дoвкoЛa йoгo зaсryпникa A. Meльника.
Пo6aчивши Moсквa, щo Укpaiнський Hацioнaл|cтичнуlЙ Pyx пo смepтi
€. Koнoвaльця нe пiдyпaв' a навпaки - щe 6iльшe змiцнився, вoнa noЧинa€
'160

uJyкaти iншиx спoсo6iв нищeння opганiзaцiТ i знaxoдить Тx y Бaндepи i
Лe6iдьoвi (Py6aн) тa ix тoвapишax' ствopюючи з ниx oпoзицiйнy гpyпy
0yн. | нe звEDкаючи нa тe' щo щe чyrи 6yлo стoгoни кaтyвaниx HКвдистaMи yкpaТнцiв, daндepiвцi пoчaли свiй пoдлий тepop. Пpoсякнщi нaскpiзь
6лизькими дo 6iльшoвизмy iдeями, пepe6paли злoчиннi зaсo6и 6iльшoвикiв,

в6ивaючи свoiми pyкaми нaйкpaщиx синiв Укpaiни

-

Пpoвiдникiв
Укpaiнськoгo Haцioнaлiстиннoгo Pyxy, Ceникa' Cцi6opськoгo, Kyцa, Шyльry,
Шyмськoгo, Пpишлякiв тa сoтки iншиx ... Taк 6aндepiвцi пepeстaли 6ути
opганiзaцiсю peвoлюцiйнo.дep)t(aвницЬкoю' a ст.rЛи гpyпoю oпoзицiйнoтepopистичt|oю! .Qдя мaски ж виставилa oyHсд!
I сьoгoднi, кoЛи вopoги знoвy винищyють тисянi нaйкpaщиx синiв
УкpaТнськoгo Hapoдy пo тюpМaх HкBд i Гeстaпo, тo 6андepiвcькi ватажки
дarri пpoвадятЬ свolo 6ртoв6ивнy poфry, пр6yю.lи н|Ащ|4т|А aктив opгaнiзaцii
Укpaiнськиx Haцioнaлiстiв, нaцioнaльнo нaй6iльш свiдoмi та пoлiтичнo i
дepЖaвHo нaй6iльш цiннi eлeмeнти Укpaiнськoi Hацii! Хтo мae iнтepeс в

цьoмy? Укpaiнa? Hi! Рeвoлюцiя? Tpинi нi! Aлe стapий, вiнний вopoг
..po6oтi''!
Укpaiни, Moсквa, пo вyxa зaцiкaвлeнa в тaкiй
Хтo пpoпoнyс
6paтoв6ивнy вiйнy

A щo кoли

_ тoй агeнт

Moскви!

6 т. зв. мeльникiвцi пoЧ.rли

6i co6i

стpiляти Haцioнaлiстинний

aктив, який нeсвiдoмo oпиHився в pядax 6aндepiвськoi opгaнiзaцii? Чи у
тiй взaТмнiй 6opoть6i нe впaв 6и no o6ox стopoHax нaйкpaщий пpoвiдний
aктив, 6eз якoгo Укpаiнський Hapiд нe 6ув 6и здi6ний дo дepжaвнol
твopчoсти' а Укpaiна надaлi зaлишилa6cя в нeвoлi?
Хи6a щиpий Укpaiнeць, щo xoчe 6aчити вiльнy Укpaiнy 6yдe виHищyвaTи
yкpaiнськy пpoвiднy eлiry тa пpoвiдний aктив УкpaTнсЬкoгo Hацioнaлiстиннoгo
Pyxy? Hil | щe Paз нi| [e мoхe po6ити тiльки вopoг yкpaiнськoгo нaPoдy'
який xoчe нашoi смepти aлe нiкoли дiйснi ..Caмoстiйники.дepжaвHики''.
Moсквal l вся цe po6oтa, якy пpoвaдять 6aндepiвцi сьoгoднi, йдe нa
кopисть 6iльшoвикaм, i тoмy вoHи зa цi кopиснi вчинки називaють Бaндepy
в свoТx лeтЮчкЕlx ..стаpим 6iльшoвикoм". Та xaй нe тiшиться Moсквa, щo
пiд кyлями тa нoжами 6aндepiвцiв лстЬся yкpaТнськa кpoв!
Бo жepтви кpoви зa пpавдy poдятЬ кoгopти нoвиx 6opцiв, щo свoею вipoю
Heвинниx 6paтiв, щo
впали oстaнHЬo з pyк 6андepiвськиx ч[e]кiстiв, Tapaсeвина, lJ.{иpськoгo, Moсiюкa,
.fleмнyкa, .[eнисюкa, Beгеpи, Пpиймaкa, Cтoляpvyкa тa iншиx, лиtlJитЬся нa вiки
нa pyкax кaiнiв Лe6eдiв-Py6aнiв, Бyсoлiв, тa 3aкoштyiв!
Cмepть Moсквi й мoскoвським мypзaм!

i зaвзяттям дoвeдyтЬ вeликy lдeю дo пepeмoги! A кpoв

Cлoao Укpoiнi! Boэrcdehi Cлoao!
Пoстiй'

5.11.43

tАPo' ф. P-30,

*

on' 2, cnp' 33, opк. 162-|70. фuziнoл.

Toк ц meкcmi.

ПK opгaнiзaцiТ Укp. Haц.*

Ng

213'215

звiти opгднiздЦiЙнo.мoьiлiздцiЙнoгo
PEФEPEнтд здпiлля вo
22 лucmonodo

.

28 еpцdня |943 p.

Ns 213
звiт пpo PoБoтy PЕФEPЕHтvPи B )кoвтнi tэш

p.

22 лucmonodo |943 p'
opг[анiзaцi йнolмo6[iлiзaцiйнa]

peфepeнrypa Bo

зBiт

зo лiсяць эtсo6meнь
1. Пpaщ opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйнolгo] aпapary.

2.
3.
4.
5.

Bлaснi

сl4л|/|

B тepeнi.

Boeннa гoспoдapкa.
Bишкiльнa po6oтa.
Caмoo6opoнa.

1. Пpoтягoм )кoвтHя скoнтpoЛЬoвaнo мнoю po6oтy нaдpaйoнoвиx i
paйoнoвиx opг[aнiзaцiйнo}мo6iл[iзацiйних] aпаpaтiв нa тepeнi Гpoзнoгo,
Тapaса, Miсяцл i Cамapи. oкaзaлoсь, щo всюди нa згaдaHиx тepeнax
opг[анiзauiйнo].мo6[iлiзaцiйний] aпapaт пpaцю€ спpавнo. Cтвopeнo
oPг[анiзацiйнo}мo6iл[iзацiйнийJ пeрoнaл, якiй стисЛo мaс oкpeсЛeн иЙ o6сяг
свoТх зaвдaнь.
Кpiм opганiзaцiйнo.мo6iлiзaцiйнoгo вiдпoвiдaльнoгo зa цiлiсть po6oти,
iснyють пo нaдpaйoнax кoмeндaнти сaмoo6opoни' якиt'l дopyЧeнa спpaва
пpoвeдeння в )киття iнстpyкцiй щoдo сaмoo6opoни, вiйськoвий вишкiльний,

вiдпoвiдальний зaвишкiл

всix вiйськoвoзo6oв'язaниx.

нo-]мo6[iлiзaцiйнимJ aпapaтoil4 oxoплeний вeсЬ теpeн'

a>к

0pг[aнiзaцiй-

дo стaHицЬ вклloЧHo.

Miсцeвi нeдoмагaнHя в пpaцi мo6iлiзацiйнoгo aпapaтy с в стaдii лiквiдaцii.
2. Ha тepeнi цiлoТ Bo твopитЬся oз6poснi poi i нoти, пpинoмy з6poя
чaстиннo витягa€тЬся з тepенy' Частиннo здo6yвaсться в 6oсвиx aкцiяx.
Кpiм тepeнoвиx oз6poсниx чoт poiв, opгaнiзyються всюди oсo6истi
6oiвки, якиx пoстyпoвo yз6poюеться i шкoлиться. Tакoж пpи CБ в нeo6мeжeнiй кiлькoстi твopятЬся 6oiвки, якi' кpiм po6oти пoлiцiйнoi, викoнyютЬ
6oевi aкцiТ. Пpи наiздax нiмцiв вoни 6epyть aктивHy yчaстЬ в o6opoнi
Haсeлення. Aкцiя ця зpoсла вiд нaсy сTягнeнHя в тePенy вiйськoвиx вiддiлiв.
Taким чинoм твopятЬся дивepсiйнi гpyпи, якi paзoм з цивiльним нaсeлeHням

i
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Кiнна стeжа УПA на Boлинi. 1943 o.

Heyстiйнeний вiддiл гpyпи'.Бoгyн', floвepтастbся
з 6ойoвoТ oпepацii на пoстiй в сeлi. 1943 p.
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нaпадaютЬ нa вiдсryпapui вiддiли нiмeцькoi apмii i Тx poэзбpoюють. Hа
тeрнi Caмаpи зopганiзoвaнo вЖe чoтиpи дивepсiйнi гpyпи, пo 25 6oйoвикiв
кoЖнa. Пoдi6нi гpyпи твopяться i на iншиx тepeнax. PiвнoчaсHo зpoстae
свiдoмe вopo)кe стaвлeння дo нiмакiв HаltJoгo сeляHствa. Cвiднить пpo цe
xаpaктepний випадoкt який мaв мiсцe нa тepeнi Cамapи в с. Бyгpинi, де
ceляIlу| з xoлoднolo з6poсю здo6yли 2 фiнки, 10 кpiсiв, кiлькa пiстoлiв, i
1000 шт. aмyнiцii дo кpiсiв.
3. Boснна гoспoдapкa тepeнy poзвивarтЬся пoстyпoвo. Пo всix
нaдpайoнax твopятЬся мaйстеpнi з6poТ i сiдeл, якi з зi6paних з тepeнy
чaстин виpo6ляють спpaвHy з6poю i зaгoтoвляють сiдлa. B зв'язкy з цим
Poзгopнeна живa акцiя з6ipки aмyнiцii, з6poi i вiйськoвиx piнeй. Пpимiрм,
нa теpeнi Тapаса в кo)кHoмy paйoнi с зopгaнiзoвaнi мaйстepнi, якi зaймaються

напpaвoю кyлeмeтiв, кpiсiв тa iншoi з6poi.

B

кpiсiв,

ж нaдpaйoнi виpo6или мaйстepнi за мiсяць жoвтeнь 36
aвтoмати' 8 скopoстpiлiв, ,.Toкap'', 9 дисoк дo кyлeмeтa i 1

цьoмy

4

..Максиl,,ta''.

Кpiм тoгo в мaйстepняx кo)кнopaзoвo HaпpaBляеться з6poю
для вiддiлiв тa всix тepeHoвих 6oТвoк. B зaзначeнoмy теpeнi пpaцюe 2
мaйстepнi сiдeл.

B тepенi Caмapи

ypyxoмЛeнo

2

мaйстepнi з6poi

i

oднy мaйстepню

сiдeл.

4. Piвнoчaснo пpoвoдитЬся пoсryпoвo нa тepeнi цiлoT Bo вишкiльнa
po6oтa. Пo всix нцpaйoнax пpoвoдитЬся вишкiл вiйськoвиx кoмендaнтiв

сaмoo6opoни, якi в свoto нepry займaютЬся шкoлeHням цивiльнoгo нaсeлeHня.
Bсi вiйськoвoзo6oв,язанi oxoплeнi e в poi i чoти i peryляpнo пiдлягaють
вишкoлoвi. 3aпoнaткoвyeтЬся тaкoж пo всix тepeнax Bo вiйськoвий вишкiл
жiнoцтвa, якe стaвитЬся дo цiri спpaви з yвaгoю. B тepeнi зpo6лeнo

6aгaтo зaxoдiв

в спpaвi пiдгoтoвки вiйськoвиx фaxiвцiв. 3 тieю

мeтoю

ствopеHo pяд спeцiaльниx кypсiв, нa яких llJкoлятЬся фaxiвцi в yсix гaлyзяx
вiйськoвoi тexнiки. B paйoнi Лaнiвцi нa Кpeм'янeннинi пpoвaдиться вишкiл

мiнepський, якиl.l oxoплeнo 20 oсi6. Ha тepeнi Tapaсa дHя 2l.X,43 p.
зaкiнчився кypс тeлeфнiстiв, в якoмy 6paлo yчaстЬ 22 кypсaнтiв, Ha
цЬoмy ж тepeнi зopгaнiзoвaнo вишкiл шoфepський. Бepe в нЬoмy yчaстЬ
60 6oйoвикiв. Кypсaнти м:lютЬ дo свoеi диспoзицi.i в нaвнaннi 2 aвтoмaшини.
Bишкoлoм кepye 2.ox iнстpyктopiв. Чaс кypсy 2-ox мiсячний.
5. Caмoo6opoнa' як oднa з oс|loв}|иx лiнiй нaшoТ сьoгoднi вiйськoвoТ
тaктики' пpoвoдитbся нa тepeнi Bo в шиpoкoмy мaсштa6i. Ha тepeнi всix
нaдpaйoнiв дiс в 80% спpaвHo слyж6a o6сepвaцiйиo-aляpмoвa вдeнь i
внoчi. B кoжнiй стaницi висTавляtoться ваpти на пyнктax нaй6iльшe
зaгpoжeниx' 3 зaвдaHHям aляpi,lyвaти сeлo нa випaдoк нaiздy вopoгa.
Piвнo ж акцiя кpиiвoк нa6иpaс щoPaз 6iльшoi пoпyляp|'loсти. Bласнa
пpoпагaндa в цboмy нaпpямi, пaлeння сiл, гpa6yнoк - всe цe в вeликiй
мipi aктивiзyв.lлo нашoгo сeляниHа. 36i>roкя i iншi вapтiснi xаpнoвi пpoдyкти

Щ4

в)кe в 90 % зaкoпaнi. Сeляни po6лять кpиiвки для се6e

свoгo майнa.

i для

захoвaння

Meншe кpиТвoк po6иться для зaxoвaнHя )кивoгo iнвeнтаpя, oднaк i в
цiй дiлянцi oстaннЬo нaсryпиЛo пoкpaщaнHя. Ha тepeнi кoЖHoгo нaдpaйoнy
iснyють кpиiвки' пpизнaнeнi дo oкpeмoгo poзпopядx(eння opгlaнiзaцiйнo}
мo6[iлiзaiйнoгo] aпapaтy. Hа тepeнi Тapaсa, пpимipoм, opгaнiзaцiйнoмo6iлiзaцiйний мae дo свoгo poзпoPяд)кeння 50 кpиiвoк. Щoдo кiлькoсти

кpиiвoк нa iншиx теpенаx нe i4aю щe тoчниx дaниx. Taк сaмo aкцiя

зpивaння мoстiв, мiнoвання i пepeкoпyвання дopiг, знiмання тeлeфoнiнниx
дpoтiв, Hищення пoлЬсЬкиx пaм'ятникiв пo всiй вoeннiй oкpyзi e в пoвнoмy
poзгаpi.
Ha тepeнi Кopeннини в нaй6iльшe зaгpoжeниx пyнктax сeляни дeнь i
нiu в пopoзyмiннi з мiсцeвими вiддiлaми кoпаloтЬ poви, стaвлять 6аpикади
з дpoтy i зpiзaних дepeв. Bсi мoсти важнiшoгo знаЧeння знищeнo. .[,ня
9.X.43 p. на тepeнi Tapaсa знищe[нo] всi тeлефнiннi дpoти нa дonoмiжниx
лiнiяx зa виняткoм oднiсi лiнii Pадивилiв-ПoчaТв. Piвнoчaснo' в цeй сaм
всel щo6 вказyвaлo нa
дeнЬ' знищeнo тyт всi кoстeли, пaм'ятHики
iснyвaння пoлякiв нa нaшиx зeмляx. Бyдинки, якi мoгли 6 служитн нiмцям
зa пyFlкти oпеpтя' всюди пoпaлeнo. Oднoнaснo з акцiею пepeкoпyвання
дopiг i сouJ npoвoдиться пoвoлi нищeння зaлiзниць мiсцeвoгo знaчeння. l
тaк нa тepeнi Tapaсa poзi6paнo 80 м залiзниЧнoгo шляxy нa лiнii flу6нт

-

Mизич.

Taкoж нa тepeнi Piвe[н]щини згадaнi aкцii пpoxoдятЬ в шиpoкoмy
o6сязi. 3ipвaнo мoсти' пoпepeкoпyвaнo дopoги' знятo тeлeфнiннi дpoти.
B с. Кyстинi AлeксандpiйсЬкoгo paйoнy висaд)кeнo в пoвiтpя пaлaц' який
мaв сЛyжити нiмцям зa штiцпyнкт.
Ha тepeнi 3дoл6yнiвщини i Кpeм'я}|eчЧини вищe зaзHaЧeнi зaxoди
щoдo сaмoo6opoни в пoвнolvly poзгapi.

Cлoao Укpoiнi!
Гepoяt,l CлoBo!
Пoстiй. 22,X|,43 p.
Opг[aнiзацiйнolмo6[iлiзaцiйний]

Koмlaндиp] Енeй*

/Tиpca/

ДАPo, ф' P-30, on. 2, cnp. 33, opк' 60-69,

B0

opuziнoл.

* Hoilnuc munцлi
ц
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3Biт пPo PoБoтy PEФЕPЕнтyPи
B листoпAдi 1943 p.
0pг[aнiзaцiйнolмo6[iлiзaцiйнa]
peфepeнтypa Bo

|| еpуdня

|943 p,

зBiт

зo мiсяць лuсmonaО
f

'

2.
3.
4.
5.

Пpaця opг[aнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйнoгo] aпapaтy.
opгaнiзацiйнo-вiйськoвa i вишкiльнa po6oта.
Biйськoвa гoспoдapкa тepeHy.
3aгpoжeння тepeнy.
Caмoo6opoнa.

'l. Opг[aнiзацiйнo}мo6liлiзaцiйнийJ aпapaт знaxoдитЬся в стaдiТ систeмaтичнo.i poз6yдoви в зaлex(нoстi вiд вимoг, якi стaвить Життeвa дiйснiсть.

oсo6ливy yвaгy пpoтягoм oстaннЬoгo мiсяця звepнeнo нa poз6yдoвy мo6iлiзaцiйнoгo aпapaтy' який дo цiсl пop[иJ нe стoяв на висoтi свoix
зaвдaHЬ i нe вив'язyвaвся пoвнiстю з нaкЛaдeних Ha ньoгo o6oв,язкiв. 3
Mетolo yсyнeHня всix нeдoлiкiв в йoгo po6oтi i пoвнoгo йoгo yспpaвнeння
ствopeнo пo всix нaдpaйoнax спeцiяльний мo6iлiзaцiйний aпapaт в oсo6i
мo6iлiзaцiйниx iнспeктopiв кiлькiстю пpoпopцioнaЛЬHo дo нислa paйoнiв з
poзpaxyнкy 1 iнспeктop нa paйoн. Безпoiеpeднiм o6oв'язкoм мo6[iлiзaцiйниx]
iнспeктopiв явля€тЬся вeдeHHя o6лiкy всix вiйськoвoзo6oв'язaниx' пpoвeдeHHя
всix мo6[iлiзaцiйниx] aкцiй стeжeнHя зa дoдep)кaнням всix пpинципiв
мo6iлiзацii, пoдaниx дo вiдoма пo всix нaдpaйoнax oкpeмиN4 зapядх(eнняlvt.
Cтвopeння пoвищиx opгaнiв пpи opг[aнiзацiйнolмo6[iлiзaцiйниx] pe-

i

фpeнrypax надpайoнiв з6iльшус кoHтрoЛю в мo6iлiзaцiйнiй спpaвi, yспpaвHюe
Тi i yсyвaс тi нeдoлiки, якi oсo6ливo в 6[iжyчoмy] мiсяцi мaли мiсцe нa

тepeнi Bo. Piвнoчaснo дaнo Haкaз сTвopити пpи всix нaдpaйoнax i paйoнax
Bo мo6iлiзaцiйнi пyнкти, якi стaнoвлять мiсця з6ipнi i заpaзoм кoнтpoльнi
всix мo6iлiзoваниx. Kpiм тoгo' пpи нaдpaйoнoвиx мo6liлiзaцiйниx] пунктaх
дaHo Haкaз ствopити пoстiйнi мeд[ичнi] пyHкти для кo)fiopaзoвoгo лiкaщькoгo
o6стeжeння мo6iлiзoвaниx.
2. Ha цiлoмy тepeнi Bo пpoдoв)tryстЬся твopeHHя 6oТвoк, дeвepсiйниx
гpyп i 6oТвoк з спeцiяльниM зaвдaнняl"l. Ha тepeнi Тapaсa ствopeнo в)кe пo
сeЛax скoцJapoвaнi poi, якi МаloтЬ зaвдaHня стeх(ити зa вopo)киt'4и pyxaми,
нaпaдaти нa нЬoгo в мipy мoжливoстi i здo6yвaти з6poю. Cкoшapoвaнi poi
систeмaтичнo шкoЛяTЬся. Biйськoвий вишкiл poТв пpoвадиться i на iншиx
тepеHax' Piвнoчaснo 3 тим вишкoЛlo€тЬся

3 poями
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пiдстapшин i сiльськиx iнстpyктopiв'

пpopo6ляються oснoвнi poздiли пoлевoi служ6и. Cлa6шe стoТть

в цiй дiлянцi po6oтa в зaгopoжeниx тepенаx i в oкpeмих мiсцeвoстяx, дe

нaxoдятЬся пoстiйнo вopoжi ctlли, B пepшy Чepry вiднoситься дo тepeнy
Caмapи, дe пoстiйнi наiзди кoзакiв iфoльксдoйнiв в вeликiй мipi yтpyднюють
вишкiльнy po6oтy. Бeз oглядy нa цe ствopeнo тyт 4-pи дeвepсiйнi гpyпи пo

25 людeй

кo)кHa.

oднy такy )к гpyпy вжe ствopeнo нa Kopeннинi. Пpизнaнeнa вoнa e

Ha

сxiднi тepeни.

3' Biйськoвa гoсiloдapкa тepeнy дeдaлi кpaщa€. Пo всix нaдpaйoнax
opгaнiзyються мaйстepнi з6poi, якi пoстiйнo нaпpaвляloтЬ стapy з6poю. Ha
тepeнi Пoнypoгo (Кpeм,янevнинa) згaдaнi мaйстepнi iснyють в кoх(tloмy
paйoнi. 3aгaлoм HaпpавЛястЬся в ниx 56 кpiсiв, oдин мiнoмeт' oдин
..Maксим',.
.|0
3aгaлoм виpo6лeнo в мaйстepняx тaкy з6poю;
кpiсiв,
,|
apмaткy 44 мм, 1 poтний мiнoмeт, 10 лoж дo кpiсiв.

2

скopoстpiли,

B мaйстepняx виpoбляються iдyнки, лoжки i iншi вiйськoвi piнi. Ha теpeнi
Мiсяця ствopeнo, кpiм iснyюнoi мaйстepнi з6poi Кoмapa, Hoвy майстepню, в
..Кoмapo.
якiй, кpiм 6iжyнoгo peмoнтy з6poT виpo6ляютЬся гpaнaти типy
B цiлiй B0 пpaцюють мaйстepнi сiдeл i загoтoвляються лeщaтa. B
Пoнypoгo зaгoтoвлeHo вжe 200 паP лещaт. B майстepняx Tapaсa yдoскoH;rлeнo виpi6 сiдeл, якi зaгoтoвляloтЬся ryт пoвнiстю. Пpoтягoм 6. м. в
30. Пpаця в цЬo}4y напpямi
Тapасa зaгoтoвЛeнo 25 сiдeл, y Пoнypoгo
пpoxoдить i нa iншиx тepeHax.
4. Тepeн Ha зaгaл с дoситЬ зaгpoжeний. Biднoситься цe oсo6ливo дo
тepeHy Caмapи Гpoзнoгo. B Кopeцькoмy paйoнi e 6aгатo нiмeцькиx
o6oзiв, якi oстaнньo змeншуються 3 oгЛядy нa пoвopoт нiмцiв дo Житoмиpa.
B Кopцi poз6iглaсь yкpаiнськa пoлiцiя, пpиЧoмy в нaшi pyки пoпалa
тaкa з6poя: 1 фiнкa, 1 Мп i 2 пiстoлi. l-|a тepeнi дir нepвoнa пapтизанка
в oкoлицi Mалoi Coвпи i Xмeлiвки. Bжитi зaxoди щoдo ii лiквiдaцii.
Piвнo ж пoявиЛaсЬ чepвoнa пapтизaнкa нa тepенi Кpeм,янeннини в
paйoнi Лaнiвцi. Haчислюe вoнa дo 30 oсi6. B paйoнi Бepeжцi i нa пеpeдмiстi
Кpeм'янця кoHцеHтpyються 6aнди мeльникiвцiв, Paзoil4 в силi* дo 80 oсi6.
Пoвeдiнкoю свoсю i шиpeнняМ пPoпaгaнди р6лять зaкoлoт сepед нaсeлeння.
Ha тepeнi Тapaсa пpoхoдитb aкцiя пepexoдy дo нaс шyцмaнiв.сxiднякiв.
.[ня 18.Х| 6. м. кoлo Лисивинa, p-oн fly6нo poзз6poснo 12 сxiднякiв,
якi вiд6ились вiд нiмцiв i xoтiли Aoлyчити дo УПA. Bзятo 2 скopoстpiли,
4 фiнки, peшта кpiси.
.[ня 18.X| 6. м. poзз6poeнo 16 сxiднякiв, пpичol4y взятo 1 скopoстpiл,
2 фiнки тa 13 кpiсiв.
20.xl 6. м. poзз6poенo в цЬoмy ж тepeнi 9 сxiднякiв. Bзятo 9 кpiсiв.
28.Хl пеpeйшЛo дo нaс 38 шyцманiв сxiднякiв. Bзятo 38 кpiсiв, 2 ЛC.
B paйoнi Bep6a нa .Цy6eньщинi з с. Таpaканiв, дe 6ули зaквaтиpoвaнi

-

i

* У neкcrni:

сeлi
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дo нaс пpи6yЛo 20 oз6poeниx людeй. Taкox в с. .Qитининi
згaдaнoгo pайoнy квaтиpyюнi llJyцмaни внaслiдoк кoнтaкry з мiсцeвим
Haсeлeнням в 80 % пepeйшли дo Haс. Piвнoчaснo на цЬoмy тepeнi
пpoвaдитЬся пpoпaгaндивнa po6oтa зi сxiднякaми, якi зaквaтиpoвaнi пo
сeЛax вздoвж залiзницi Киiв-Львiв i сoшi .Qy6нo-Kpем,янeць. Bнaслiдoк Тi
шyцn4aни,

чисЛo нaшиx спiвpo6iтникiв з6iльшyсться.
Бiльша кoнцeнтpaцiя вoPo)киx сил пoзнaЧa€тЬся в paйoнi Mлинiв. B
пyнктirx Mлинiв i Cмopдвa нaxoдятЬся нiмцi. B Пaнськiй Дoлинi - пoляки.
Haй6iльш зaгpox{eнa сьoгoднi с Piвeнщинa, як тepeн вiдстyпaюниx тa
тpaнспopтoвaниx вiддiлiв нa сxiднiй фpoнт. 0сo6ливo сиЛЬHe зaгpo)кeння
йдe вiд сoшi PiвнrКopeць, a тaкo)к PiвнrБpoди.
Bздoвж o6ox сoш пo oкoличниx сeлax квaтиpyютЬся нiмцi i звiAси
po6лять нaстi випaди B тepен. Кpiм кoмyнiкацiйниx лiнiй, вiд якиx iдe
зaгpoжeнHя тepeнyl iснyють чисeльнi 6aзи вopoжi, poзкидaнi пo цiлoмy тepeнi,
o6сaджeнi нiмакaми, ляxaми a6o кoзaкaми. B Tyнинi, пpимipoм, e 80 нiмцiв
i пoлякiв, нa тepeнi Aлeксaндpii с 5 вopoжиx стaницЬ, якi paзoм HaчислюloтЬ
дo 2000 вopoжoгo вiйськa. B paйoнi Piвнe знaxoдиться 10 вopo)киx стaницЬ'
a сaмe: Гyмeнники - нiмцi i пoляки, Плoскa - 40 нiмaкiв, Глинськ - 250 нiмaкiв,
Tиннe
40 нiмaкiв, Бaсiв Кр 200 нiмaкiв, Hoвий Двip 50 нiмaкiв,
Aлeксaндpiя
нiмaки.
70, Шпaнiв
нiмaки з кoзaкaми, Зoлoтiiв
oстaньo пpи6yлo дo с. Кoлoдeнки (кoлo Piвнoгo) 150 кoзакiв-кoмyнapiв,
дyже дo6pe oз6poeниx, якi щoденнo виiжджaють Ha сeЛa, гpa6лять,
пaлятЬ' лoвлятb людeй i зa6иpaють ix з сo6oю a6o poзстpiлюють. Пpи
цЬoмy вишyкyють opгaнiзoвaниx. Гpyпa ця силЬнo тepopизyс нaсеЛeння'
пpимyшyс йoгo дo здачi кoнтингeнтy' викoпyс i зa6иpaс з сo6oю з6iжжя"
Пoдi6нi випaди нa сeЛа po6лять нiмaки 3 кoзaкaми на iншиx
тepeн.rx. Чисeльнi мaдяpськi сили, poзтaшoвaнi пo oкpeмиx пyнкт.lx тePeнy'
вiднoсяться пaсивнo.
5. Caмoo6opoнa Ha тepeнi цiлoi B0 щopaз дaлi yспpaвнюстЬся. Bсюдe

-

-

-

-

-

-

i

пpoвoдитЬся вишкiл, твopятЬся

poi, 6oiвки, дeвepсiйнi гpyпи.

Кpaщaс

слyж6а ваpтiвнинa i o6сepвaцiйнo-aляptvtoвa. Пoзpивaнo мoсти' пoпepeкoпyваHo
дopoгиl знятo тeлeфoнiннi дpoти. B пyнктax зaгpo)кeHиx зaмiнoвyeться
o/g
пpoЙшлa yспiшнo. Cистeматичнo
дopoги. Aкцiя кoпaння кpиТвoк вжe в 80
вживaютЬся зaxoди дo пoкpaщeння сaмoo6opoHи y всix iТ дiлянкax.

CлoBo Укpoi,нi!
Гepoям CлoBo!

Пoстiй
11.Хll.1943 p.

opгlaнiзaцiйнolмo6[iлiзaцiйний] Bo

/Tиpсa/

Koм[aндиp] Чepник*

ДАPq

ф. P.30, on, 2, cлp. 33, opк' |43.|44" opueiнoл,

* Ho1nuc
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у nungлi.

Ne 2t5

зBiт пPo PoБoтy PEФEPEHтyPI1
в гPyдHi 191|3 p.
28 epцdня
opг[aнi зaцi йнoJмo6[iл iзaцi

peфepeнтypa Bo

й

,|943

p.

Пoстiй 28lхx-43

нa]

зBiт

зo мicяць еpц)eнь |943 p,
1. Пpаця opг[aнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйнoгo] aпapaтy.

2' Xapактepистикa

тepeнy"

3. Boсннa гoспoдаpкa"
4" Самoo6opoнa"
1. Пpoтягoм пiдзвiтнoгo мiсяця opгlанiзaцiйнo}мo6[iлiзацiйний] aпaPaт

нa теpeнi цiлoi Bo пiдлягaе дaльшiй poз6yдoвi. Biднoситься цe oсo6ливo
дo мo6iлiзaцiйнoi i вишкiльнo.i лiнiТ. Ha тepeнi всix н[aдpaйo]нiв пoтвopeнi
мo6[iлiзaцiйнi] пyнкти, paйoнoвi i нaдpaйoнoвi. Пoкликaнo дo пpaцi пpи
opгlaнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйниx] peфPeHryPax н[aдpaйo]нiв мoffiлiзацiйниx]
peфepeнтiв i oзнaйoмлeнo [x з мo6iлiзaцiйними o6oв'язкaми. Cтвopенo
пpи всix мo6[iлiзaцiйних] пyнктaх н[aдpaйo]нiв, a тaкo)к пpи мo6[iлiзaцiйнoмyJ

Bo лiкapськi

пyнкти для лiкapськoгo o6стeжeння змo6iлiзoвaнoгo
eЛeмeнту. 3opгaнiзoвaнo opг{aнiзaцiйнolмo6[iлiзацiйнy] сiткy нa тepeнi
Кopeннини i 3дoл6yнiвщиHи ствopeнHяl.l кaнцeЛяpiйнoгo aпapатy i чiткoi
вишкiльнoi сiтки. PiвнoчaсHo пotДиpeнo чисЛo пpaцiвникiв B0, ствopююни

пyнктi

впoPяд з iснyюним peфеpaтoм з6poi, oкpeмий мo6iлiзaцiйний aпapaт'
який oчoлюс д[py]г Bишня.
Пpoтягoм мiсяця дoкЛaднo скoнтpoЛЬoвaнo Мнolo opг[aнiзaцiйнo}
мo6[iлiзацiйний] aпapaт нa теpeнi Пoнypoгo (Кpeм'янeннинa) i Miсяця
(Здoл6yнiвщинa). B o6ox випaдкаx poз'яснeнo 6aгатo пиTaнЬ щoдeннoi
пpaцi opг[aнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйнoгo] peфepeнтa i yдiлeнo вкaзiвoк щoдo
ix кoмпeтeнцiй i o6oв'язкiв. B 3в'язкy з aкцiсю мo6iлiзацii пoстiйнo
po6ляться заxoди дo ТT yспpaвнeння" 3a 6iжyний мiсяць змodiлiзoвaнo
зaгaлol,l 100 oсi6. 3 налoжeниx мo6[iлiзaцiйниx] o6oв'язкiв нe вив'язaвся

пoвнiстю opгlaнiзaцiйнo}мo6[iлiзацiйнийJ Cамapa (Piвeнщинa), нe висилaЮни
пpизнаЧеHoгo йoмy кoнтингeнry людeй (сaпepи), а тaкoж opгlaнiзaцiйнo}
мo6[iлiзaцiйнийl Tapaс (.Цy6eнщинa), якиЙ дo цiсТ пopи He зpeaлiзyвaв
дopyЧеHoгo йoмy зaвдaння (сaпepи). Biд o6ox зaзнaЧeних opгlaнiзaцiйнo}
мo6[iлiзaцiйниxJ peфpeнтiв пpи6yли люди, 6iльшiстlo пoгaнo скoмплeтoвaнi,
з нeвiдпoвiдниМ виpядoм i в 40 0/6 xвopi.

Cвiднить цe щo вкaзaнi opг[aнiзацiйнo-]мo6[iлiзацiйнil peфepeнти нe

пpoвeЛи oсo6истo нaлeжнoi кoнтpoлi, a тaкo)к нe скoнтpoлюfflли в дiлянцi
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мo6iлiзaцiйнiй po6oти свoix paйoнoвих opг[aнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйниx]

peфpeнтiв. Heдoвикoнaння o6oв'язкiв oпpaвдyю Лишe в випaдкy Caмapи.
3а мoтив пoвищoгo 6epy вeликe зaгpo)кeнHя тepeнy i зв'язaнi з циM

тpyднoщi в npaцi.
2. HaЙ6iльшa кoHцeнтpaцiя вopoжиx сил пoзнаЧaстbся в 6iжyнoмy
мiсяцi нa тepeнi Caмаpи i Мiсяця. o6идвa цi тepeни с тяжкi дo пpaцi з
oгЛядy на пoстiйнi вopoжi нaскoки. |!oдo poзтaцJoвaння вopo)киx сиЛ нa
тepeнi Сaмapи нe зaйшли iстoтнi змiни в пopiвняннi зi стaнoм, який
фirypyе в звiтi зa М-цЬ листoпaд.
l-[eнтpoм зaгpo)кення Здoл6yнiвщиHи e с. Гiльча Чeськa' дe нaxoдитЬся
80 нiмaкiв. З цiеi 6aзи po6лять вoни пoстiйнo нeвeЛикими гpyпaми (1F30
voл') випaди в oкoличнi сeлa, гpа6yють i теpopизyютЬ HaсеЛення. Кpiм

тoгo, зaгpo)кення йдe вiд зaлiзниць i шляxiв. Tepплять oсo6ливo нa цЬoмy
poзтaшoвaнi впo6лизy |.|иx сeла. Bлaснi cv1лvl B тeщнi: вiддiл УПA, зв'язкoвi
чaстиHи i 6oiвки сaмoo6opoни.
.l2
пyнктiв, FiaсeЛeHиx
Ha тepeнi Пoнypoгo (Кpeм'янeннинa) знaxoдиться
вoPo)кими с|4лaM|А' pазoм в кiлькoстi 1850 oсi6. B згaдaнoмy числi e 380
мaдяpiв, 505 нiмцiв, 250 ляxiв, 800 кoзакiв 80 мeльникiвцiв. Bлaснi
з6poйнi с|Алу1 B тepенi: сoтня Пeвнoгo, 6 6oiвoк сaмoo6opoни в склaдi 68

i

oсi6

i6

6oiвoк пpи CБ в склaдi 60 oсi6"

Hа тepeнi Кopeннини вopoжi сили кoнцe[нhpyються в тaкиx мiсцeвoстяx:

.l20

нiмцiв, с. HeвipКopeць - нiмaки i 46 пoльськиx пoлiцaiв, Mижиpин кiв - 63 пoЛЬсЬкиx пoлiцаiв i 25 кoзaкiв, с. Бyдa - 20 6уль6iвцiв. Biд чaсy
дo Чaсy зi сxiднoгo p-нy Яpyнa пpи6yвaють Maли[4и гpyпaми нepвoнi
паpтизaни, якi свiй штa6 мaють в Kaмiнцi. Biд мiстa Кopця вздoвж aсфaльту
пo сeлax стoятЬ кoзaки (пo 50 кoзaкiв нa сeлo), якi вдeнь poз'iжджaють
пo сeлаx' a внoчi po6лять зaсiдки. Bлaснi сИлl,| B цЬot'4y тepеHi: 4 6oТвки
сaмoo6opoни (oз6poснi) i 1 6oТвкa CБ.

Cтaн вopoжиx aкцiй в тepенi пpoтягoм 6iжyнoгo мiсяця вигляда€

слiдyюнe:

З д o л 6 y н i в щ и н a. B дpyгiй тpeтинi 6. м. зpo6или нiмaки нaскoк
нa с. Плoскy. Пoгpa6oвaнo 20 кopiв i 6агaтo iншoгo Живoгo iнвeнтapя. B
нaслiдoк сyтиЧки з мiсцeвoi 6oiвкoю 5 кopiв вiд6итo. Пiд кiнeць 6. м.
зpo6или нiмaки нaпaд нa с. Hoвoмaлин, яI<ий oднaк 6yв вiд6итий Hацlиi,rи
вiддiлaми (тepeнoвa 6oТвкa i нoтa азеp6aйджaн). Пiд нaс 6oю влyнним
вoгнем пpиMyшeнo oдин вopo)кий лiтак пpиземЛитись. B oстaннix дняx
мiсяця нiмeцькi 6aнди, якi oпepyвaли нa тepeнi Гoщaнськoгo p-нy, пoЧaЛи
вpiзуватись в пiвнiннy чaстинy oстpiзькoгo p-нy. Heспofliвaнo зpo6лeниЙ 6ув
Hими напaд нa с. Бyxapiв, y с[eлil викpитo нашy 6eкoняpню i зa6paнo
40 кг кoв6aси. Piвнo ж зpo6лeний 6yв нiмaкaми нanaд нa с. Пiвчe. |1pи6улиЙ
вчaснo вiддiл УПA вiдiгнaв вopoгa, якиЙ зaлишив нa пляцy 6oю кiлькa
s6итих тa paнeниx" 2з/,Аx 6. p. нaскoнил|,| ляхl4 на с. Мизoчoк. Bнaслiдoк
6oю з Чoтolo УПA вopoг вiдстyпив, втpaтивши 3.ox y6итими.
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Пoвстaнцi

з oстpoзькoгo вiддiлу в Cypазьких лiсaх y гpyднi 194З

p.

K p e м' я н e Ч ч и н а. 15.x|l 6. p. нiмaки pазoм з кoзaкaми i
ляхaми напaли Ha с. Тилявкy. Bнaслiдoк 6oю з наl1lим вiддiiloм (Кpyк)
вopoг 6yв цiлкoвитo poз6итиЙ, Cпалeнo 5 вopoжих автoA4ашиH. Bтpати
Bopoгa - кoЛo 40 людей в6итиt'ttи тa paHeHими' Haшi втpaти: 1 paнений"
Пiд нaс aкцiT в нaшi pуки пoпaЛo 6aгатo з6poТ i aмyнiцii' B Беpежeцькoмy
p-нi 6oiвкoю сaмoo6opoни 6yлo poзз6poснo 4-ox сoв[iтськиx] пapтизaН,
..flЬoгтяp,'
Здo6yтo: 1 скopoстpiл
i 3 o6piзи ..MавЗep,''
P i в e н щ и н a. Пiд кiнeць дpyгoi тpeтини 6. м' нeспoдiвaнo
HaскoчиЛи нiмaки i oкpyжили с. Пyстoмити Tyнинськoгo p.Hy. 3i6paвши
всix людeй, якi нe встигли Bтeкти a6o схoвaтисЬ' в двa 6удинки, эaпaЛиЛи
ix. Hачислю€тЬся дo 200 тpyпiв. Haзaгaл цiлий цeй тepeн € сиЛbнo
зaгpoжeний. 0сo6ливo тepoPизyютЬ HaсeЛeння 6aнди кoзaкiв. Bся po6oтa
пpoвoдиться внoнi.
К o p e Ч Ч и н a. 2.Х|l 6. p. з мiстa Mижиpичa виТхaли всi нiмцi. B
мiстi зaлишиЛoсЬ лишe 13 кoзaкiв, 58 пoльськoТ пoлiцii, ляндвipт i 2 нiмцi.
Bлaснi 6oiвки, кopистaЮЧи 3 цЬoгo' зa6paли з мiстa 6aгaтo пpoдyктiв, a
гoлoвнo лiкiв.
4.Xl| 6. p. 6oiвкa кoмlaндиpa] Bepeщaки зpo6илa зaсiдкy нa ляндвipтa,
який з ляxaми i пoлiцiсю виixaв нa сeлa гpa6yвaти. B вислiдi 6oю 8 ляxiв
за6итo 6 paнeнo. Пoгpa6oвaнe мaйнo вiд6итo.
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7.x|l 6. p. 6oiвкa Boвкa, яка oпepye нa сxiдниx тepeнax' poз6илa
сoв[iтськy] poзвiдкy. Здo6yтo: 1 фiнкy, 4 кpiси.
llo тopкaсться 6iльшoi кiлькoстi дaниx пpo влaснi i вopoжi aкцiТ, нe
мaю щe пoвiдoмлень з тepeHy (зoкщмa.Qy6eнщини). 3ыrшy Тх дo слiдyroюгo
звiтy.

3. Boснна гoспoдapкa тepeнy в зaгaЛЬHoмy' як в пoпepeдньoмy звiтi.
тopкaeться aмyнiцii i вiйськoвиx рнeй, дaнo ]rlнoю нaкaз нaдрйoнoвим
oPгlaнiзaцiйнo}мo6liлiзацiйним] peфepeнтaм зi6paти цe всe i змaгaзинyвaти
y сe6e. 3гaдaнi peнi в май6yтньoмy 6yдyть видaватися Лишe нa мoe
запoтpe6oвaння. 3oкpeмa, зa6opoнeнo тepeнoвим мaйстepням виpo6ляти
ви6yxoвy з6poю. Пpaвa дo цЬoгo зaстePe)кeнo лИЦ!e Д,ля Koмаpа. Пр
вислiд пpaцi мaйстepeнь пoвiдoмлю в слiдyюнoмy звiтi.
4. Ha цiлoмy тepeнi Bo пpoвoдиться iнтeнзивнo вишкiльнa po6oтa.

llo

Ha тepeнi Кpeм'янeннини в)кe пpoвeдeнo вишкoЛи тeлeфoнiстiв тa сaпepiв.
Пo paйoнаx пpoвoдитЬся вишкiл вiйськoвиx iнстpyктopiв жiнoчиx
iнстpyктopoк. Пpoeктyсться ствoPeння кypсy дЛя стapшин i пiдстapшин,
якi вxoдять в сKлaд opгaнiзaцii вiйськoвoT сiтки, a тaкoж кypсу кyлeмeтникiв

i

пo систe}lЕlx ...Q,ьoпяpoвa''

i

..Maксимa''.

Ha Кopeннинi 6.Х|| poзпoнaвся дeсятидeнний вiйськoвий кypс, oxoплeнo
ним 87 людeй. 8.X|l 6. p. poзпoчaвся ryт вишкiл сaнiтapний, в якoмy 6epe
yчaстЬ 45 oсi6.

Тaкoж нa Piвeнщинi пpoвeдeнo вжe пiдстapшинськiй вишкiл для

s нaй6лwкчoмy чaсi щe oдин тaкий
кyщ. ШкoлeнHя HaсeЛeння TPивa€ 6eзпepеpвнo пo всiх тeP€нaх Bo. Пeвнoгo

жiнoцтвa. Пpoeктyсться зopгaнiзyвaтИ

Poдy тPyднoщi, якi тyт зyстpiнаютЬся' зylvloвЛeнi льoкaльними зaгpox(eннями

тepeнy' 6pакoм oдягy i взyття.
B пoвищoмy звiтi 6paкyс дaниx 3 fly6eнщини i дeякиx пoвiдoмлeнь з
iнших тepeнiв. Cтaлoсь цe чepез пpискopeння тepмiнy мoгo мiсячнoгo
звiтy.

Бpaкyюнi дaнi зaмiщy в нaстyпнoмy звiтi.

CлoBo Укpoiнi!

Гepoяl't CлoBo!

/Tпpca/

opг[aнiзацiйнo}мo6[iлiзaцiйний]

Пpи цьoмy дoлyЧaю мiсячний звiт

мo6[iлiзацiйнi].
tАPo' ф, P-30,
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стaн мaл[oТ] з6poi

on, 2, cnp' 33, opк. 89-93' opuaiнoл. Pукonuc,

i

списки

/Tиpсa/

REPoRтs oF vo RЕAR LINE LEADERS
This сhapter of reports by mi|itary okruhа rear line |eаders

inсludes

reports by militаry okruha rear Iine сommander ..Ptashka'', prepared between
Novembеr 9 aпd Deсember 4, 1943, reports by miIitary okruhа soсia|.
po|itiсa| seсtion head datеd oсtober 31 to November 30, 1943 and reports
Ьy the miIitary okruha rеar Iine organizationа|-mobilizаtion seсtion heаd
.,Тyrsa'',
dated November 22 to Deсember 28, 1943.
Тhe first group Ьt doсuments сonsists of reports of rear |ine сomn.Ptashka''
mander
about the сondition аnd aсtivity of the Rivne mi|itary
okruha reаr |ine. Тhey begin with an order dated November 9, 1943,
сovеring the period from oсtober 28 to November 9, 1943 (doсument no.
209), in whiсh the rear |ine сommander informs about military асtions, the
publiс mood aпd the mi|itary okruha reаr line administration's work in the

eсonomiс management, organizationa|.mobiIization and other spheres. ln
addition, information is given аbout Ukrainiaп Red Cross and UPA unit

асtivity in the area. Тhe neхt report, dated Deсember 4, 1943 (doсument no.
210), сontаins information about the сondition аnd асtivities of the military
okruha reаr |ine on Deсember 1, 1943. |n аddition to matters reported on
ear|ier, informаtion is provided about the асtivities of the Seсurity Serviсe
аnd "hosti|e groupings" (Melnyk's orgaпization) in the areа, the state of
сommuniсation, politiсa| work сoпduсted and the organizаtion of popu|ar
se|f-defense against eпemy аttaсks.
Тhe neхt group of doсumeпts presents thе aсtivities of the Vo soсia|po|itiсa| seсtion head, ..Mykolа''. Both reports arе soсia|-poIitiсa| overviews
of the southerп part of the Rivne obIаst. The first rеport, dаted oсtober 31,
1943 (doсumеnt no. 211|, tor the month of oсtober 1943, сontаins information about the German аdministrаtion in the аrea, the situation and mood of
the Ukrainian population, nationа| minorities and Red partisan aсtivities. The
seсond report' for the month of NovemЬer, dаted November 30, 1943
(doсument no. 212|, informs about the асtivity of thе Germаn administrаtion,
Red partisans, the сondition oJ the Ukrainian population, the industry and
trаde situation, сhurсh Iife, the spread of epidemiсs аnd the work of
Ukrainiаn groups in the area (Bu|ba's аnd Me|пyk,s organizations). Тhe
асtivities of the |atter two groups are evidenсed by the |еaf|ets.jproс|аmation
attасhed to the report as аnnexes Nos. 1 and 2.
The сhapter ends with reports by seсtion head "Tyrsa,' about the work
of the militаry okruha organizationa|-mobiIizаtion seсtion during the months
of: oсtober (report dаted November 22,1943, doсument no. 213), November
(rеport dated Deсember 11, 1943, doсument no. 214|, and Deсember (report
dated Deсember 28, 1943, doсument no. 215). Тhе reports disсuss the
fo|lowing mаttеrs: the work of the organizаtionaI-mobiIization appаratus, the
сondition of UPA forсes in thе аrea, mi|itary suppIies, trаining aсtivities,
self-defense.

Boлинь в 6opoть6i. Дepeвopит H. Xасевича

гPyпA (BiЙсЬкoBA oкPyгA)
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:lftфств{{}
!.1'1!

,or*'-ttl.l',.

вr,tкц

.f,{i l,

r,i t'

\

вlисЬкoвo-AдM lHlстPAтиBнии пoдlл

вlЙсЬкoBoi oкPУги yпA ,.тyPlB'' (cepпeнь.листoпад

1943 p.)

\а
I'

o

o

caмapu

(rri
l

/r,f"i'.."

чun,.u.
\.G

t_

/n
'-?

Ф

O

\.I-rt

o-

o

/-х.-,v
i.ono.n

t

'fl
-j

ч
)

я
ЦуЦq{
6,,"*

'Б1,*\

irr*-P,"!1

.J;

o-

_

i\o

,16.4].-g,;Д

;"*:!&

@

o
o

"},,
,,СTEII"
|ншi населeнi пyнкти
:
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Припyстимi мeжi Bo 'Тypiв"
ПpипycтиMi Me)кi вiЙсЬкoвиx нaдpaЙoнiв

Haзви вiЙськoвих нaдPaЙoнiв
Адмiнiстpaтивний пoдiл пoданo нa кiнeць 1939 p

дoкy}rEHти кo}4AHдyBAF|Hя гPyпи

tr

Ns 216-265
HAкAзи тд iнстpyкцiT кoмдHдyвAHHя гPyпи
|6 сepnня |943 p.

-

22 ciчня |944 p'

Ng 216

нAкAз кoмAHдиPA]Y| вiддiлiв пPo пiдгoтoвкy
дo БoPoтЬБи з пPoтивHикAt4и

2

|6 сepnня |943

p.

^|9

yпA
Гpyпa

..Тypiв''

эн: 4/03

HAкAз

ч,2

ПiОeomo\кo Оo 6opomь6u 3 noлbсьKulnu бoн1oмu
mo нiмeцькuлu aiОdiлoмu CC
Haкaзyю пiдгoтoвити Bашi вiддiли дo aкцii пpoти вopo)киx сил нa
тepeнi, в якoмy знaxoдятЬся Baшi вiддiли.
.Qдя тoгo:
a) пoсилити рзвiднy тa пpoпaгaндивнy aкцiю; 6) рзтaшyвaти вiдпoвiднo
пoтpе6
свoi вiддiли; в) дaти свoi пoгляди тa poзpaxyнки щoдo пePeвeдeHHя
дo
нaмiчeнoi Baми po6oти; г) пoдaти nлян oпepaцiТ, який пPишлeтe спeu[iыrьним]

з пoсилeHням 6oiвкoю.
Плян дoстaвити дo 24.8 6, p. гoд.

кyp'сpoм

12.

opгaнiзaцiя сил
Bислaти пo 3 зв'язкoвиx вiд кoжнoi сoтнi. Пoвстaнцi мaють 6ути як
мoгa нaй6iльшe PoзгopнeHi, з ниx oдин кiнний i двa пiшиx. Boни згoлoсяться

дня ..... 6. p. дo гoд. 12 дo с. C. кoлo Кoлoк.
Пyнкт згoлouJeHHя

-

.....

3а6oрняю 6eзцiлeвo змiняти пoстiй. Koлu 6н тaка пoтр6a зaiснyвaлa

зapaз згoлoшyвати.
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Taктичнa poзвiдка
3фopмyвaти пpи кoжнiй сoтнi нoтy poзвiдuикiв з ви6paниx з сoтнi
людeй, кoтpi мaли 6 poзвiдний хист. Люди мaють 6yти ouaйдyшнi, з дo6pим
зopol4' слyxoм тa фiзиннo кpiпкi, для спpaви пoсвячeнi. l-|я нoтa e пepшoЮ'
дpyгoю a6o тpeтьoю чoтoю Baшoi сoтнi (нe твopити 4-oi нoти). B кoжнiй
сoтнi в дpyгiй нoтi 2-tlй piЙ пiдгoтoвляти нa piй пpoтигaзoвoi o6opoни.
Пiдгoтoвки вeсти пo пpoгpaмax' щo iх Baм виuJлeтЬся.

Poзвiдкa
Пoдaти дoкладнo poзмiщення вopoх(иХ сил 3 пoдaнняt{
1. Haцioнальнiсть вop[oжoi] гpyпи (чePв[oнi]' пoль[ськi], нiм[eцькi],

дикi

гp.)

2. Чиcлo'
3. 36poя'
4. Бyдинoк, в якoмy скoшаpoвaнi (мypoвaний, дepeв'яний).

5. Укpiплeння (закoпи, тoнки вoгню).
Moжливi пiдxoди дo o6'екry для йoгo злiквiдoвaння.
Шкiци poзмiщeння вopoгa та йoгo yкpiплення.
Hазвa мiсцeвoсти тa paйoн.
Кoмaндний склaд.
10. Haстpiй тa пляHи нa 6yдyнe.
Цi вiдoмoстi пoдaти дo дня 24,8 гoд, 12.
3a тoчнiсть вiдпoвiдaетe Bи oсo6истo.
3aстepiгaю, щo po6oтa пpи пyнктi 1 i 2 мyсять пpoйти oсo6ливo
скpитo, щo6и вopoг не poзгaдaв нaшoi npaцi.

6.
7.
8.
9.

3в'язoк
Пpислати нa вишкiл пo п'ятЬ людей з зaгoнiв, якi 6yдyть y Baс нoтoвими
тa poйoвими BaшoТ чoти зв'язкy. ,Д.o нoти зв'язкy дiстaнeтe людeй з тepeнy.
Ha вишкiл слaти дo 1.9 6. p. 3 людьми вислaти: 2 пoлeвиx aпapaти i oднo
нaдaвнo-вiд6opнe pадio, 2 кaтуuки тeлeф[oнiннoгo] кa6ля.

Bишкiльнe

3apaз жe пpистyпити oдo вивнeння

виcлaних-o Baм вишкiльним пPoгpaмaм
всix стpiлeцЬкиx сoтeнb.

пoвстaнцяt\,lи вiйськoвoгo дiлa пo

пo poзписaьl'

пpизнaчeHиM для

Caнiтapнe
Haкaзyeться всiм кoмaндиpaм вiддiлiв вiдpeмoнтyвaти всe взyгтя та
oдяг стpiльцiв пo poзмipaм.
3a6opoнити спaти стpiльцям Ha сиpiй зeмлi poздiтими.
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Bимагaти:

a) щo6 yнщi в чo6oтяx 6ули cухi' нe пити сиpoТ вoди, дe пoпадас, 6o
мoже 6yти затpoяна вopoгoм.
6) He iсти сиpиx oвoнiв, 6o мoжyть 6yти заpaжeнi нepeвним тифoм,

хoЛepoю' piзaнкoю.
в) Cтpiльцi MyсятЬ кoжний дeнь o6oв'язкoвo o6eзвotlJивЛloвати свo}o
oдe)кy. Кoмaндиp lvtyситЬ пpoвipяти.
г) Бiлизнy мiняти oдин paз нa ти)кдeHЬ пiсля мипя в 6aнi.
Пepeпpoвaджyвaти дeзинфeкцiю oдягy.
д) 3a6opoнити стpiльцям вiдвiдyвaти xати' a oсo6ливo спaти Ha чyx(иx
лiжкaх, нe зHaЮчи стaнy poдини.
с) Koжний paнoк пpoвaдити вi4ивання дo пoяса та тaк poздiтим
фiззаpядкy'

ж) Кyxню пpимiщaти в Чистиx мiсцяx, o6гopoдити жePдями Чи Линвoю

тa нaзнaчyвaти слyж6oвиx нa кyxнi. Дo кyxнi нe вiльнo пiдxoдити.
е) 20-30 м вiд кyxнi пoкoпати яMи нa кoстi тa вiдпaдки. Ями пpи змiнi
пoстolo зaсипaти.
с) Пoкoпати в мiсцяx пoстolo piвнaки для кльoзeтiв.
к) Пoд6aти пpo 6yдoвy 6aнь.
л) .{o6paти на кo)кнy сoтню фpизepiв i зo6oв'язати Tx дo зaтpиMyвaння
гiгiсни пpи стpи)кeHi. .Qoпyскаeмa дoв)киHa вoлoсся 5 см.
Гoспoдapнe
Bи6paти з-пoмiж пoвстaнцiв (пo oднoмy нa paйoн

з

вашoгo тepeнy)

нa вишкiл гoспoдapчиx кoнтpoлepiв зaпiлля вv1cлaтИ нa 1.9 6. p. пo зв'язкy

з

вiдпoвiдниlvt писbмoм.

Bиxoвнe
Biдi6paти пpисяry пo зaлyЧeним тeкстi, дo6иpaюни вiдпoвiдний Moмeнт
нaстPoю. [.[oдeннo пepeд N,loлитвoю пpигaдyвaти пpo з6epiгaння вiйськoвoi
тайни.

Пepeдaти для виxoвникiв (для свiтлиць) paдio

|[o пункту

..opгaнiзaцiя

i тeлeфни.

cJ|I|',

opгaнiзyвати нyжeнaцioнaльнi вiддiли, a спeцiяльнo з yз6eкiв. Heгaйнo
пoчaти po6ити засiдки пPoти вopoгa.

3arшtьнe
3a6opoняю:
[а)] yживaти нaзв пo сryпeHям вгopy вiд сoтeнHoгo;
..штa6'';
6) вживaти Hазви

4т9

в) в poзмoвax' кopeспoндeнцii нe вx(ивати мiсцeвoсти, дe стoяли Чи
стoятЬ вiддiли УПA. He впyскaти в мiсцe пoстolo цивiльниx людeй;
г) дo пpaцi внyтpi тa6opy ркивaти людeй з вiддiлiв;
д) нe звiльняти людeй нa ypлЬoпи;
e) кoжний зaгiн ствopитЬ гoспoдapчo-тpанспopтнy кoлoнy (50 зaпpяжoк);
с) 6pинки i сiдлa нa вoзax вiддати дo сан[iтapнoi] слyж6и. He вiльнo
ркивaти 6pинoк тa сiдeл на вiз нaвiть пpи слyж6oвиx пoТздкax.
3a6oрняю кoмaндиpам iздити з жiнкaми. 3a6opoняю iздити oднoмy
нa зaднЬoмy сиджeнi (як пaн).

Шeф штa6y

/-/

Koм[aндиp] гpyпи

/-/

Kлим

oлeг

Пoстiй, дня 16 сepпня 1943 p.

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Kнязiв1/
t& 4/03*
ЦДАBo' ф. 3838' on' |, cnp. |, opк, |.2' Кoniя.
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нAкAз - Biдпис нAкA3y гк вoякAм yпA в спPABi
пiдгoтoBки дo PЕвoлloцiЙнo.BизвoлЬнoT ьopoтььи

Ns4

[Cepneнь |9a3 p,]

yпA
Гpyпа "Тypiв''
зн: 1{0] 03
KoлoнОupot,,l, noлimuчнuм кepi1нuкot't

нAкAз

i

cmpiльцяt,l

ч.42

Пiдгoтoвкa дo peвoл]oцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и вимaгaс нe тiльки

фaxoвo.вiйськoвoгo виpo6лeння вiйськoвикiв, aлe тaкo)к висoкoi мopaльнoi
пoстaви вiйськoвикa i великoгo y нЬoгo пoлiтичнoгo виpo6лeння i знaння:
..3a
мyсить кoжний вiйськoвик дoклaднo
щo i з ким ми 6opeмoся''
знaти.

-

*

',
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Бoйoвol гoтoвoстi нa6иpaсться нe тiльки нepeз 6oйoвий вишкiл, aлe

щe 6iльшe Чepeз мopaЛьнy i пoлiтиннy пiдгoтoвкy вiйськoвика.

Cьoгoднi тим 6iльшe мyситЬ 6ути у нaс звеpHeHня yваги нa мopaльний
стан i пoлiтиннe виpo6лення кo)кHoгo вiйськoвикa. Haм мopaльна i пoлiтичнa
пiдгoтoвкa Mae зaстyпити o-пoЧaстio тi 6paки, щo ix ми мa€Mo в фaxoвoстi

i

з6poТ.

B нaс пiдгoтoвки дo peвoлюцiйнo-визвoльнoi 6opoть6и i дepжaвнoгo
.
6yдiвництвa, нaм вОt(нe ще i тe, щo6 ми зyмiли yпеpтисЬ пoсилeнiй
б
сьoгoднi.6 вopoжiй пoмiж нaми пpoпaгaндi, a тo й 6opoти ii. A пpoпaгaндивl-lo
вopoги дiлaють тaк y нaшiй apмii, як i сepeд цивiльнoгo yкpaiнськoгo
нaсeЛeHFiя.

Cильнoю пoстaвoю' 6oйoвoю гoтoвiстю, пoлiтичнoю oсвiтoю i висoкo
peвoлюцiйнoю Mop;rЛлю yкpaiнський вiйськoвик нe тiльки скpiпить apмiю,
алe пiддepжитЬ висoкoмopaльнi сили нapoдy. Tак apмiя нapiд стaнe
пoтyЖHoю

i дyxoвoю 6oсвoю

i

oдиницeю'

HAКA3УЮ:

1) Пoвeсти пoсиЛeнy пoлiтиннo-пpoпaгaHдивнy i виxoвнy po6oтy пoмiж
вiйськoвикaми всix степeнiв i нaстин, звepтaти нe N4eншy yвагy Ha пoлiтичнe
виpo6лeння вiйськoвикiв, як i нa фаxoвy ix пiдгoтoвкy.
2) Звepнyти пиЛЬнy yвaгy нa гpoмaдсЬкo-дep)кaвницЬк-e виpo6лeння i
виxoвaHHя вiйськoвикiв. Кoжний вiйськoвик
цe гPoмaдяHин-дepжaBник"
3) Bиxoвнo-вишкiльнoю po6oтoю зaймyться в пepшiй мipi кoмaндиpi,
вiд кoмандиpa po}o вгopy. lм дo пoмoчi пpийдyть спeцiяльнi вихoвHики' як
iх пoмiчники y вихoвHo-пoлiтичнiй po6oтi, a6o ви6paнi кoмaндиpoм i
зaтвepджeнi пoлiтичнoю peфpeнтypoю, a6o дaнi пoлiтиннoю peфepенrypoю
6eзпoсepeдньo. Тoмy кoжний кo}tандиp мyситЬ в пepшiй мipi пiднятися нa
висoЧинy нe тiльки 6oйoвoгo кepiвникa свoсi чaстини' aЛe Ha Тi виxoвникa.
4) Кoжний виxoвник y вiйськoвiй чaстинi - це piвнoнaснo вiйськoвик.
Biн пepe6yвaс стaЛo пoмiж стpiльцяilи' 3 ниMи paзoм 6opeться, xoдитЬ нa

-

вiйськoвi впpaви' iсть, спить. Biн мyсить викaзaтися дiйснo вiдвaгoю,
6oйoвoю гoтoвiстю, висoкolo l'lopaЛЬнoю пoстaвoю. Biн пepший y всЬoмy.
Biн взip дo нaслiдyвaння'
5) 3адеpжaти B чaстинax сoцiяльнy piвнiсть. Пoз6yтися y yкpаiнськoмy

вiйськy Чyжиx наЛeтiв - oфiцepщини' кaпpaЛЬщиHи' кoмiсapщини, Щo €
згy6нe дЛя нaс. Ha6лижyвaтися i вкopiняти yкpаiнськoмy вiйськy нaшy
питoмy нам вiйськoвy пeдaгoгiкy, oпepry нa нашиx piдниx взoP;lx' витвopениx

нa нашiй piднiй дyxoвoстi; нa взopax Cвятoславoвиx дPyжинникiв, нa
кoзaцЬкot'ty пo6paтимствi, нa дисциплiнi, нa 6oйoвiй гoтoвiстi, висoкiй
мopальнiй пoстaвi i 6eзoгляднoстi сyпpoти сe6e i вopoга, сiнoвиx стpiльцiв,
пoлк' €. Кoнoвaльця, нa 6aгaтьox висoкo6oeвиx' мopaЛЬF|иx i пeдaгoгiнниx
вчинкаx сьoгoднiшньoi УПA.

11

6) Кoжний кoмaHдиp i виxoвник мyситЬ 6ути у всякoмy випaдкoвi як
сyпpoти сe6e сaмoгo, тaк i сyпpoти вiйськoвикiв.
7) Koмaндиpи i виxoвники встaвляloтЬ в пpoгpaмy дiянь кoжнoгo дня
xoч oднy гoдинy нa пoлiтичнo-виxoвнy po6ory. Kpiм цeгo, кoжнy вiльнy
гoдиHyl o6iдню пopy чи iнший нaс, вiльний вiд вiйськoвиx зaнятЬ' випoвHloloтЬ
виxoвнo-вишкiльнoю po6oтo}o.
8) Hай6iльшe poзклaда€ i дeмopaлiзyс вiйськoвикiв 6eздiлля. Тoмy
вiйськoвикaм дaвaти 6eзyпиннo зaнятTя i пpaцю" Aнi xвилини нa нepo6ствo.
Bсe щoсь нaйти для вiйськoвикiв дo po6oти, aЛe пoзитивнe.
9) Hа всix пoстoяx' пpи всix пeщ6yвaнняx сepeд цивiльнoгo HaсeЛeHня
тaк кoмaндиpiв, як i виxoвникiв' a тaкoж кpащиx стpiльцiв с o6oв'язк0м
зaйнятись пpoпaгaндolo, 6-виясHeнHям Hoвин тa нepoз,яснeниx HaсeЛеHнlo
нaшиx пpo6лeм{.
Aлe в пepшiй мipi дo6pа пoвeдiнкa всix вiйськoвикiв сepeд HaсeЛeння
3в,я)кe iТ нaйтiснiшe з нaсeЛeнняM.
10) Ha нyжoнацioнaльнiй тepитopii i пoмiж н1окoнaцioныtЬHим HaсeЛeнням
кoжний вiйськoвик MyситЬ пaм'ятaти, щo вiн peпpeзeнтaнт УкpaTнськoT
Apмii. A Укpaiнськa Apмiя зaвжди i всюди слaвиЛaсЬ висoкoю вiйськoвoю
кyЛЬтypoю' гpoмaдЯHсЬкolo [4opaЛЛю i пoлiтичним poзyмoм.

i

11) Пiднeсти знaЧeння
автopитeт всix кoмaндиpiв, фyнкцiйниx,
пiдстapшин i стapшин. Пoстaвити Тx нa нaлежнoмy iм мiсцi. Тим скpiпимo
мopaлЬHy силy УкpaТнськoТ Apмii.

CлoBo Укpoi'нi!
Пoстiй, дня 25 сepпня 1943 poкy.
Кoмaндиp УкpаТнськoi Пoвстаннoi Apмii
Kлим Caвуp

Шeф вiйськoвoгo штa6y
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3a згiднiсть з opигiнaлoм
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HAкAз - Biдпис HAкAзy гк вiЙськдм yпA
в спpдвi yстiЙнвння вiЙськoвиx сTyпEнiв для vпл

Ns6

[Cepneнь |943 p.]

HAКAз

ч.61

Biйcькoм УПА

3 пepeтвopeнням всix 6oйoвиx вiддiлiв, якi 6opються зa спiльнy iдею
стBopeHHя УкpaiнськoТ Co6opнoT .Qepжaви, в oдин вiйськoвий opгaнiзм пiд
..Укpaiнськa
HaзвoЮ
Пoвстанчa Apмiя'' виHикЛa пoтpe6a opгaнiзaцiТ цiei
apмii нa зaсадax сyнaснoT теxнiки i мeтoд вiйни, з Чoгo виHикaс пoтpe6a
yпopядкyвaHня взaeмoвiдHoсиH мiж пooдинoкиМи вoякaми, 6oйoвими
чaстиHaN4и i кoмaндним склaдoм apмiТ.
Toмy нaкaзyю:
Haв'язyюнись дo вiйськoвиx тpaдицiй HauJoгo сЛaвHoгo lvlиHyЛoгo з
дaвнix нaсiв, i чaсiв визвoльнoТ 6opoть6и pp. 19181922 apмiй уHР i УгA,
нaзивaти всix вoякiв yпA - кoзaкaми. Koзaк _ с пoчесHe зBання 6opця зa
УкpaТнськy ,[еpжaву.
Пo свoiй 6oЙoвiй пiдгoтoвцi i вишкoлy, кoзaки дiляться Ha тpи гpyпи:
кoзaки' пiдстapшини i стapшини.
.[ля всix кoзaкiв встaHoBЛюЮться слiдyюнi стyпeнi i paнги:

A. Cyxoпyтнi вiйськa
Cтепeнi:
1' Кoзaки:

Бyлaвнa сTаpшинa:
a) oсayл

a) кoзaк
6) вiстyн

6) пiдпoлкoвник
в) пoлкoвник

2. Пiдстapшинськi:

Гeнepaльнa стapUJиHa:
a) гeнepaл-xopyнжий

a) дeсятник
6) стаpший дeсятHик
в) пiдxopyнжий

6) гeнepaл-пopyЧHик
в) генеpaл-пoлкoвHик
г) гeнepaл-пixoти

3. Cтapшинськi paнги:

,'
,,
,'
''
''

Moлoдшa стapшинa:
a) хopyнжий
6) пopyнник
в) сoтник

1

Hoкoз |Ф 6 с nepedpцKo,' нoкoзц

|'I9

-apтилepiТ

-кiHнoти
-ЛeтyHствa

-пaнцepHиx вiйськ
-iнжeнepниx вiйськ

8 ГK yПА.
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Б. Мopськi вiйськa

кoзaкiв-мopякiв:
a) мaтpoс
6) мaтpoс-вiсryн
2. Cтeпeнi пiдстаpшинськi:
a) дeсятник
6) стapший дeсятник
в) пiдxopyнжий
3. Cтapшинськi paнги:
Мoлoдшa стapuJиHa:
а) мoлoдший лeйтенaнт
1. Cтeпeнi

6) лeйтeнaнт
в) стapший лейтeнaнт
Бyлaвна стapшина:
a) кaпiтaн-лeйтeнант
6) кaпiтaн-сoтник

Гeнepaльнa стapшиHа:
a) кoнтp-aдмipaл
6) вiцe-aдмipaл
в) aдмipaл

г) aдмipaл флoти

Кopистaють 3 пpaвa пiдвищeння дo стeпeнiв:
Biстyнa, дeсятникa i стapшoгo дeсятник - кol|aндиpи oкpellиx чaстиH'
кo!|aндиpи' якi кopистyютЬся пpaвaми кoмaндиpiв пoлкiв.
Пiдxopyнжoгo - кoмaндиpи гpyп' кoi4aHдиpиl якi кopисryютЬся пpaвaми
кoмaндиpiв дивiзiй. B paнгaх всix стapшиH
вepxoвHa влaдa' якa
кopистyeтЬся з пpaв видaвaHня зaкoнiв.

-

Пoстiй, дня 27 сepпHя 1943 p.

штa6y
Гoннapeнкo

Шeф вiйськoвoгo

/-/

пoлк,

Кoмaндиp Укpaiнськoi Пoвстaннoi Apмii
Kлим Caвуp

/_/

3a згiднiсть з opигiнaлoм

/-/

l'{s 16,/03*

цДАBo' ф. 3830' on, |, сnp. 48, opк' 8-9'

Kнязiь

Koniя'

Ne 219

I{e

I

yпA
Гpyпa

нAкAз кoмAHдиPAlt.t 3Aгoнiв B спPABAX 3вiтнoстi
тA oБЛiкy PAдioмAЙнд Й oдxiвцiв
7 6epecня |943 p.
..Typiв''

Пoстiй, дня 7 вepeсня [19]43 poкy

HAкAз

ч.8

KoмoнОupot,t зoeoнiL

1. Myшy ствеpдити, щo дoнeсeння пpo 6oйoвi дii в зaгoнax i пpo
пoЛoжeHня нa 6oйoвих вiдтинкаx HaдсилaстЬся дo N4eнe з вeЛиким
зaпiзнeнням, чoмy нe мoжy oцiнити пoЛoжeння в вiдпoвiдний нaс.
* Hodnuc uJmo,'no,'
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ц пumцлi.

Haкaзyю 6oйoвi дoнeсе}|ня нaдсилaти мeнi щoтижHя' зa минулиЙ
тиЖдeHЬ тaк, щo6 я мiг ix oтpимaти в сy6oтy цЬoгo сar\4oгo звiтoвoгo
ти)кдHя. Бoйoвi дoHесeHHя l,lyсятЬ 6yти змiстoвнi, кopoткi i дoклaднi, 6eз
лiтepатypнoгo oписy пooдинoкиx 6oiв, щo нaлe)кaтЬ в)кe дo хpoнiки. B
дoнeсeнняx мyсятЬ 6yти пoдaнo:

Якi зaйшли пoдii i дe. 2) Кoли. 3) Якимi силaми диспoнyвав вopoг
i фopмацiТ). 4) Якi нaшi сили пpиймaли yчaстЬ в 6oю ни aкцiТ.
5) Bислiд 6olo чи aкцi[. 6) Haшi втpaти" 7) Tpoфei (з6poя, aмyнiцiя,
1)

(кiлькiсть

пoлoнeнi). 8) Якi здo6yro вiдoмoстi пpo вopoга. 9) Кopoткa xapактepистикa
po6ить, а6o щo мaс зaмip po6ити кoмaндиp загoнy (.Цeсятa
aкцiТ. 10)
тoнкa зaшифpoвaнa).

llo

2. Haкaзyю взяти нa o6лiк всe paдioфoнiнне i paдioтелeгpaфivнe
i всix фaxiвцiв з дiлянки paдioзв'язкy i paдioтexнiки. З пepшим

мaйнo

тepмiнoм дoнeсeння пoдaти мeнi дoклaдHo пpo кiлькiсть зapeсстpoвaнoгo
матepiaлy i людeй з пoдaнням фxoвoстi в пeвнiй дiлянцi.
3. Bсi вaжнiшi peнi шифpyвaти.

Cлo6o Укpoiнi!
Шeф штa6y

/-/

Кoмaндиp гpyпи

/-/

Kлtам

oлeг

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Kняэtв/

lф 18,/03*

цДАBo, ф' 3838, on, 1, сnp' |, opк. 3, Кoniя,

Ns 220
HAкA3. вiдпис HAкAзy гк BoякAм yпA в спPAвi
зБЕPiгAння BlЙсЬкoвol тA€мницi
Ne l0

l{AкAз

[Bepeсeнь |9a3 p.]
ч.

101

Bciм noaсmoнцяI|| i кot,loнdupoм
.Д'aсться спoстepeгти, щo 6aгaтo пoвстaнцiв, кoмaндиpiв, фyнкцiйниx
нe пpидep)кyсться вiйськoвoi тaйни. Heмae y тиx людeй гpaницЬ в гoвopeнi.
Гoвopять з кolr<ним пpo всe, пpo щo тpe6a i нe тpe6a. Чepeз цe 6aгaтo
спpав' щo пoвиннi 6уи укptатi стpoгoю тaйнoю, виxoдятЬ нaвepx. |-te
вiднoситься i дo вiйськoвиx кoмaнд' oсepeдкiв i штa6iв. A вopoг тiльки
* Нodnuc utmor'noИ

'
lg

2e

ц nungлi,

Нoкoз Iф |0 с nepeilpцкoл нoкoзц IФ l0 ГK упA.
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l дивнo Haм зaPaз' щo вopoг вдapя€ пo нас тaм' де
ми наймeншe спoдiвaсмoся yдapy. Toдi шyкaсмo пoмiж нами aгeнтiв
гIiдсЛyxoвyс це всe.
вopoгa.

Ми самi чеpeз свo|o нeo6epeжнiсть, 6eзгpaниЧнy гoвopЛивiсть,
нeпaнyвaнням над сo6oю, сaмoxваль6y, лeгкoвipнiсть (вipимo всiм, 6o це
yкpaiнцi) зpад)ry€мo стpoгi вiйськoвi тaйни. Caмi пiдсвiдoмo р6имo вopoгoвi
пpисЛyгу. Caмi се6e pyйнyсмo.
У штa6aх для всix Лe)катb дoстyпнi вoеннi дoкyMeнти. Poзкиненi
зaписки' щo paзoN4 зi смiттям викидaeтЬся Ha смiтник.
вiйськoвиx
чaстиHax мaйжe нe пpaцЮeтЬся Hад виpo6лeнням y вiйськoвикa пoчyтTяМ
зaдepx(aння вiйськoвoi тaйни. Mалo пpaцюЮтЬ Haд ти1t4 i кoмaндиpi, як

У

piвнoжiixвиxoвники.

HAКAЗУЮ:

1) 3aвeсти стpoгy гpyпoвy кoнспipaцiю. Пpo всi спpaви xapaктepy
тa€N4нoгo гoBopити тiльки з тиl,lи' дo кoгo вoни HaЛeжaтЬ. Пaм,ятaти
..стiни
тaкoЖ i пpo це, щo
Byxa мaють''.

Ha писaнi вoсннi pенi пoстpoiти тaйнi скpитки. Xaй кoжен нe
дo peнeй, щo дo HЬoгo не нaЛе)кaтЬ.
3) Bсi пpимiщeння кoмаHд i штa6iв рtyсятЬ 6yти стpoгo кoнспipoвaнi,
a пpинaймeншe нe впyскaти дo iх пpимiщeнЬ кoЖнoгo, пepшoгo-лiпшoгo
2)

зaгЛядa€'

..цe yкpaiнець.
Пeвний.''
шта6oвi каp[т]и, звiти, кopeспoндeнцiя MyситЬ 6yти xopoнeнa

чoлoвiка, вiйськoвoгo ни цивiльнoгo' t.4oвляв
4) Bсi

в шта6ax нe пpaцюЮть. Bсi викopистaнi зaписки'
кaЛЬкa тoщo мyсятЬ 6yти стapaннo пoпaлeнi.
5) .Цo тaeмнoi пepeписки y вiйськoвиx спpaвax Ркивaти шифpiв i
пepeд людЬми' щo
кoдiв.

6) Bсi мiсця стaЛoгo пoстoю вiйськoвиx Чaстин MyсятЬ 6yти зaдepжaнi

в стpoгiй тайнi пepeд цивiльним HaсеЛeHHям. Qивiльниx 6лизькo тa6opy
a6o в тa6op пyскaти нe вiльнo.
7) У всix вiйськoвиx чaстинax пpизHaчити кo)кHoгo дня 10.20 xвиЛи|.|
нa дoкЛaд кoмандиpa a6o виxoвникa пpo вiйськoвy тaйнy. Myсимo Bлv|т|,l

в кo)кнoгo пoЧyття пoтpe6и зaдep)кaнHя вiйськoвoТ

тaйни.

8) Бoйoвi Haкaзи видaвaти кo)t(Hoмy кoмaндиpoвi в тaкoМy чaсi, щo6
вiн мiг пpигoтoвитися дo викoHaння 6oйoвoгo зaвдaHHя. Чaс видaвaння
6oйoвoгo HaKaзy тoчнo o6числити. Biддiлaми 6oйoвий Haкaз дaвaти пepeд
сaмoЮ aкцIсю.
9) Кyдoю пеpесyвaЮтЬся вiддiли xaй не знa€ цивiльнe нaсeлeння. [е
зpаджyе нaшi пляни. Haвiть вiйськoвi нaстини, кoли щe нeмag 6oйoвoгo
зaвдaнHя' нe смiють знaти кyдoю iдyть.
10) Дo нaсeЛeнHя стaвитисЬ ввiчливo. 3axoвyвaтись пpoпaгандивHo'
так як пpистo'ilь нa yкpаiнськoгo вoякa' aлe пpo спpaви вiйськoвi цивiльнoмy
нaсеЛeHHю

486

в нiякoмy paзi нe poзпoвiдaти.

3a зpaдy вiйськoвoi тaйни вiдпoвiдaють в пepшiй мipi кoмaндиpi

i

фyнкцiйнi.

.[ня 3 вepeсня 1943

p.

СлoBo Укpoi'нi!

Koмaндиp Укpaiнськoi ПoвстaннoТ Apмii
Kлим Caвуp

/-/

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Князiв/

Ns 19,/03*
ЦtАBo' ф.

3833' on. |, сnp, 48, opк, 17' Koniя'

Ng 221
!.|AкA3 кoмAHдиPAм 3AгoHiB B спPABi

yпoPядкyBAнHя пiдстAPшинсЬкoгo
тA стAPllJиHсЬкoгo склAдy

tФ |2
yпA
Гpyпa

7 aepeсня |943 p.
Пoстiй, дня 7.9.43 p.

..Typiв''

Зн.:26/03

HAКA3

ч'12

Bсil,l кoмoн1upoм зoeoнi6

4 вepeсня 43 p.
/Koмaндиp УПA Kлим Сaвуpl

Пiдстaвa: Haкaз ч. 13 вiд

Haкaз ч. 9, 12 вiд 4 вepeсня

i 1/9,43

lКoмaндиp УПA Клим Caвуp/

[1.] B цiлi yпopядкyвaння пiдстapшинсЬкoгo i стаpшинськoгo скЛaдy
УПA, накaзyю: кoMaHдиpaM oкpeМиx чaстиH пiдвищити в пiдстapшинськi
стeпeнi кoзaкiв, якi нa цe зaсЛyгoвyЮть пo Тx вишкoлy, a6o 6oйoвиx
пpикN4eтaХ i зaтвepдити пiдстapшин, якi вжe Тx мaли пoпepедHЬo в нaшiй
дaвнiй, a6o iнших apмiяx.
Тиx кoзaкiв' щo викoнyють o6oв'язки пiдстapшин, пiдвищv1тv1 to

пiдстapшинських стyпeнiв. .!дя тoгo скЛaсти eкзaмeнaцiйнi кoмiсiТ, зaвдaнняt{t

якиx 6yдe пepeвipити тeopeтичнy пiдгoтoвкy пiдстapшинськoгo склaдy

i

дати Ha зaтBepд)кеHl{я кoN4aндиpaM гpyп.
* HoОnuс ulmoмnoл

ц muпцлi.
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2. Упopядкyвaти стapuJинський склaд apмiТ. .[ля тoгo: кoDlандиPaM
зaгoнiв пpедлox<ити дo кoмaнди гpуnl4 p,ля затвepджeння в paнгаx тиx
стaPцJиH' якi мaють ш(e стфшиHськi paнги нaшoi apмiТ, a6o iншoi (пoльськoT,

сoвiтськoi, нiмeцькoТ i т. д.). Кoжний стaPцJинa i'yситЬ дoвeсти пoсiдaння
paнги a6o дoкyмeнтoм' a6o кoли пo спeцифiнHим дЛя Haс yмoвинаM

дoкyмeнтiв нe пoсiдaс, ствepдх(eння пpинaймeншe двox стapшин, щo даний
стapшиHa пoсiдae пoдaвaнy ним paнгy. flo тoгo l,lyситЬ 6щи щe пoзитивнa

oпiнiя кoмaндиpа гpyпи.

.Qдя тиx вiйськoвикiв, якi зaслyгoвyloтЬ Ha niдвищeння дo стapшинськoi
paнги' пo свoix зaслyг.tx, пpи Гoлoвнiй Кoмaндi yтвoploстЬся екзaмiнaцiйнoквaлiфiкaцiйнa кoмiсiя, якoi зaвдaнням 6yде пщвipити тeopетичHy пiдгoтoвкy
кoмaндиpiв дo стapшиHськoi paнги. Кoмaндиpи зaгoнiв пoвиннi пpeдлo)tfiти
дo кoмaнди гpyпи зiстaвлеHня тaкиx кaндидaтiв пo фopмi, якa зaлyЧa€тЬся
i висилaти чepгoвo нeвeЛикиlrи гpyпами, a6o iндивiдyалЬHo дo Гoлoвнoi

Кoманди для пepeвipки.
3. Haкaзyю пpи слyж6oвиx взarмoвiднoсинаx кoзакiв i стаpшинськoгo
скЛaдy звepтaтися пo пoсaдal4 a6o paнгaм, дoдaючи слoвo ..дpyжe''.
..дpyжe
..дpyжe
..дPyжe
Haпp[иклaлJ,
сoтeHний'',
кo},laндиP'',
сoтHикy'',
..дPyХ€

..дpyжe

пoлкoвникy'',
гeнepaлe''. flo кoзaкiв, кoли вiдoмe пpiзвищe,
тo пo пpiзвищy, дoдaЮчи слoвo ..дpyжe'', нaпp[иклaд], ..дpyжe oсa'', a6o
..дpy)кe''.
кoли пpiзвищe нeвiдoмe, пpoстo
3агaльнe: .Цo дня 20,9,43 p, Bиcлaтп дo кoмaнди гpyпи пo 30 вiдпoвiдних
людeй вiд кoжнoi oкpyги для дpyгoТ rypи шкoли стapшиH. .Цo6pe вивiнyвaння
i з6poя. Tpи кyлeмeти вiд кoжнoi oкpyги. Пo зaкiнчeнню кypсy з6poя
пoвepтa€тЬся нaзaд з ЛюдЬ},tи.
.Цo дня 20.9.4з P. висЛaти дo мeнe пo 15 людeй, мoжливo вжe
oзнакol{Лeниx з пipoтeхнiкoю та сaпepсЬкиM дiлoм, a6o з peмiсничиx шкiл
o-6утиn yз6poянi
тa oдягнeнi (з oдним кyлeмeтoм
дЛя виtllкoлy. Людe MyсятЬ
вiд oкpyги). Пo зaкiнчeнню вишкoЛy людe noвepта}oтЬся Haзaд. Гlpиcлaти
тaкoж ЛюдeЙ, якi 6 в 6yдyнoмy, пo вишкoлi' мoгли 6 o6няти стapшинськi
стaHoвищa i 6yти iнстpyктopaми пo вiддiлax.
Пpиспiшити викoнaHHя Haкaзy н. 9 з дня 1 вepeсня 1943 p.

Шeф штa6y

/-/
g

Kлим

26/03*

\Дgg,
*
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CлoBo Укpoi.нi!
Кoм[aмaндиp] гpyпи

3a згiднiсть з opигiнaл9м
/Kнязiв/

ф. 3838' on, l, cnp. |, opк. 4.

Нodnuc u,lmon4nol| ц mumgлi.

Кoniя.

/-/

oлeг

Heyстiйнeний вiддiл гpyпи .,Typiв', niд vас iнспекцiйнoгo пepeглядy. 194З p.

Ng 222
..БoгyHoвi', y
HAкAз кot,|AндиPy
спPABi
oPгAHiзAцiT yкpдТнсЬкoТ пPЕсoBoi сЛy}t(Би пPи yпA
Ne

|3 aepecня |943 p.

12

Qo Оpцeo кoмoнОupo Бoeцнo

HAКAз

ч,121

Haкaзyю нeгaйнo викoнaти iнстpyкцiю в спpaвi opгaнiзацii УкpаTнськoТ

Пpeсoвoi Cлуж6и пpи УПAl, зo6oв,язaвши Baшиx пoлiтичниx виxoвникiв
дiяти зa зaлyчеHиMи дo цЬoгo Haкaзy вкaзiвкaми3 дo викoнaння iнстpyкцiТ
в спpaвi УкpaТнськoi Пpeсoвoi Cлуж6и пpи УПA.
Пoстiй, дня 13/9 1943 poкy.
ll/lАBo' ф' 3838' on. |, сnp. ||, opк. 3.
| Чucлo |3

opuziнoл.

Кoмaндиp

/oлeг/

нo |2. ideнnuчнuй нoкoз пiлькu 6eз l]oлepo odpeсoaoнo
,l81.
дAPO' ф. P-30, oп. 2, cлp. 16, apк.
2 Teкcm iнспpцкцi нoBeОенo B meмotnuчнoпц poз1iлi 1oкцмeнnia пoпepioлia
i
ГK

кol,toнОupoai

Bunpo\лeнo

,,Coсeнкg":

УПА (duв. Оoк. lФ33).

1 BкoзiBкu noлimBuzohнuкo
epцnu "тцpiв" "XJrUpoеo', нoaedенo

poзdiлi (du6. doк. }ф266).

в цьornц meмonuчнo,|ц
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Ns 223
нAкAз кolt|AHдиPAlv| сoтЕHЬ y спPABI
yпoPядкyBAHHя пiдстAPшиHсЬкoгo
i стдpшинсЬкoгo скЛAдy
|4 aepecня |943 p'

yпA
Гpyпa

..Тypiв,'

Пoстiй, дня 14/9

-

43

p.

HAКAз
Bciлt кot,toнdupoм сomeHь

- 43 p.
Кoмaндиp УПA, Клим Caвyp'
Haкaз ч. 9, 12 вiд 4 i 1/9,43 p,
Кoмaндиpa У|1А /|{сл'им Сaвуp/

Пiдстaвa: Haказ ч' 13 вiд дня 4 вepeсня

B цiлi yпopядкyвaнHя пiдстapшинськoгo i стаpшинсЬкoгo склaдy УПA'

1. Haкaзyю кoмaндиpail4 oкpeмиx Чaстин пiдвищити пiдстapшинськi
стyпeнi кoзaкiв, якi нa цe зaслyгoвyютЬ' пo Тx вишкoлy, a6o 6oйoвим
пpикMетaм i зaтвepдити циx пiдстapшин, якi вжe ix 14али пoпepeдHЬo в
нaшiй дaвнiЙ, a6o iнших аpмiяx.Tиx кoзaкiв, lr'lg викoнyloтЬ o6oв'язки
пiдстapшин, пiдвищити дo пiдстapшинсЬкиx стyпeнiв. ,!дя тoгo скЛaсти
eкзаменaцiйнi кoмiсiТ, зaвдaнням яких 6удe пещвipити теopeтичHy пiдгoтoвкy
пiдстapшинсЬкoгo скЛaдy i дaти нa Затвеpд)l(eння кoмаHдиpall зaгoнy.

2. Упopядкyвaти стapшинський склад apмii.
.!,ля тoгo: кoмaндиpa},l сoтeHЬ пpeдЛoжити дo кoМаHA зaгoнiв для
зaтвepдx(eнHя тиx стapUJиH, якi мaють в}+(e стapшиHськi pанги нaшoТ apмiТ,
а6o iншoi (пoльськoТ, сoвiтськoi, нiмeцькoi т. д.). Кoжний стapшинa
мyситЬ дoвeсти пoсiдaння paнги a6o дoкyl4eHти' a6o кoли пo спeцифiнним
для нaс yмoвиHax дoкyмeнтiв не пoсiдaс, ствepджeHня пpинаймeншe двox
стapцjин' щo даний стapшинa пoсiдae пoдавaнy ним paнгy. .Д.o тoгo мyситЬ
6yти пoзитивнa oпiнiя кoмaндиpa сoтнi.
.Qдя тиx вiйськoвикiв, якi зaслyгoвy}oтЬ Ha пiдвищeння дo стapшинськoi

i

paHги' пo свoТх 6oйoвиx зaсЛyгaх, пpи Гoлoвнiй Кoмaндi yтвopюeтЬся
eкзaмiнацiйнo-квaлiфiкaцiйнa кoмiсiя, якoi зaвдaнням 6yдe пpoвipити
Teopeтичнy пiдгoтoвкy кoмaндиpiв дo стapшиHськoi paнги. Кoмaндиpи
сoтeнЬ пoвиннi пpeдЛoжити дo кoMaHди эaгoнiв зiстaвлення тaкиx кaндидатiв
пo фopмi, яка зaлyчyсться, i висилaти чepгoвo HeвeЛикиt.4и гpyпaми а6o
iндивiдyaльнo дo Гoлoвнoi Кoмaнди.
3. Haкaзyю пpи слyж6oвиx взaeмoвiдHoсиHaх кoзакiв i стаpшинськoгo
скЛaдy звepтaтися пo пoсадaм a6o пo paнгaм' дoдaючи слoBo ..дpyЖe''.
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..дpyжe

..дpy)кe

..Apyжe

сoтeнний'',
гeнepаЛе'' i т. д. .[o
кoзакiв, кoли вiдoмe пpiзвищe, тo пo пpiзвищy, дoдaючи слoвo ..дpyx{e''.
A кoли пpiзвищe нe вiдoмe, пPoстo ,.tpyжe''.
Haпpиклaд:

oсa'',

-

Пpиспiшити викoнaнHя нaказy н. 9 Кoмaнди УкpаТнськoТ Пoвстaнчoi
ApмiТ.

Шeф штa6y.
tАPo, ф.

/-/

P-30, on.

Kлим

Cлoao Укpoi'нi!
Koмaндиp гpупи

2' сnp, 16' opк, |82,

/oлeг/

opueiнoл'

Ng 224

нAкA3 кo},lAHдиPAt,l сoтЕHЬ y спPABi
зBiтHoстi тA oБлiкy PAдioмAЙHl Й oмiвцiв
|4 6epecня |943 p'

yпA

Пoстiй, дня 14 вepeсня

1943 poкy

Гpyпa

,.Тypiв''

HAКA3ч.
КoмoнОupot't comeнь

1. Myшy ствepдити' щo дoнeсeння пpo 6oйoвi дii в зaгoнax i пpo
пoЛoжeнHя нa 6oйoвиx вiдтинкax нaдсилaютЬся дo Meнe з вeликиi,t
зaпiзнeнням, тoмy нe мoжy oцiнити пoЛoЖeння в вiдпoвiдний нас.
Haкaзyю 6oйoвi дoнeсeння нaдсилaти мeнi щoтижня' зa }4I'|}1ул|,|й тиждeнь
тa щo6 я мiг ix oтpимaти в сy6oтy цboгo саtJtoгo звiтoвoгo тижня. Бoйoвi
дoHeсeHHя },yсятb 6yти змiстoвнi, кopoткi i дoклaднi, 6eз лiтepaтypнoгo
oписy пooдинoкиx 6o.iв, щo нaЛeжитЬ в)кe дo xpoнiки. B дoнeсeннях
MyситЬ 6yти пoдaнo:
1) Якi зaйшли пoдiТ й дe, 2l Koли. 3) Якими cилaМи диспoнyвaв
вopoг, кiлькiсть i фopмaцii. 4) Якi нaши сили пpиймaли yчaстЬ в 6oю чи
акцii. 5) Bислiд 6oю чи aкцii. 6) Haшi стpaти. 7) TpoфeT, з6poя, aмyнiцiя,
noлoнeнi. Якi здo6yтo вiдoмoстi пpo вopoгa. 8) Кopoтка xapактepистикa
.l0*)
aкцii.
llo po6ить, a6o щo мaс зaмip po6ити кoмaндиp сoтнi. .Qeсята
тoнка зашифpoвaнa.

2. Haкaзyю взяти нa o6лiк всe paдioфoнiннe i paдioтeлeгpaфiннe
майнo i всix фaxiвцiв з дiлянки paдioзв,язкy i paдioтexнiки. 3 пepшим
* Toк meкcmi'
ц
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тepмiнoвим дoHeсeння1'4 пoдaти мeнi дoклaднo

мaтepiaлy

i людeй 3

пoдaнHяlvt фaxoвoстi

3. Bсi важнiшi peнi шифpyвaти.

кiлькiстЬ :l.lpeсстpoвaнoгo

Cлo6o Укpoi'нi!

Шeф шта6y

/-/

пр

в пeвнiй дiлянцi.

Кoмандиp гpyпи

Kлим

/Олeг/

ДАPo' ф. P-30, on. 2, сnp. |6, opк. |83.

opuеiнoл,

Ns 225
HAкA3 кo}lAHдиPA}r 3AгoHiB y спPAB|
BикOHAHHЯ HAКA3У Ng 2
|4 aepecня |943 p,

yпA
Гpyпa

Пoстiй, Аня 14 вepeсня 1943 poкy

..Typiв''

Кoмoнdupoм зoaoнia

HAкAз

3гiднo Hакaзy ч. 2 з дня 16'8.43 p. Bи мaли BИcлaти пo 5 людeй з
зaгoнy нa вишкiл чoтoвиx i poсвиx 3в'язкy, пo двa пoлeвi тeлeфoнiчниx
aпapaти' пo oднoMy вiдdopчo-нaдaвчoмy paдioaпаpaтi i пo двi кaтyшки
ка6ля. .Цo цeТ пopи aнi згaдaниx людeй, aнi пpилaдь, aнi пoвiдoмлeння
пpo Heвикoнaння Haкaзy нe нaдiйшлo. Haказyю o6oв,язкoвo нa дeHЬ
21.9.43 p. вимaгaнi peнi i людeй нa тpьoxмiсячний вишкiл зв'язкiвцiв
пpислaти i вияснити, Чott,ty пoдaнoгo в пoпepeдHЬoмy нaкaзi peнiнця не
дoдepжaнo.

CлoBo Укpoi,нi!
Шеф шта6y
з, д. /Бoгун/
цДАBo' ф. 3838' on. |, cnp. |, opк' 7,
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Кoм[aндиpJ гpyпи

в. з. /Kлим/

opuaiнoл,

Ns 226
HAкA3 кoмAHдиPAIt,l гPyпи B спPABi
Pyxливoстi вiддiлiв
25 aepecня |943

NslS
yпA
Гpyпa

..Тypiв,,

Зн, 45/03

p.

Пoстiй, дня 25'9.43 p.

HAкAз

ч.13

Bcil,t кoltloнdupoм еpцnu "Tуpia"
.Qдя тoгo, щo6 зpo6ити нaшi вiддiли якнaй6iльшe PyxЛивими тa нe
зв'язaни},tи з тepенolvt, нaкaзую:
1. Bсi гoспoдapui пiдпpи€мствa' як млини, гap6apнi, масapнi, пeкapнi
i т. п. пepeдaти в pyки гoспoдap{иx зaniлля зa вiдпoвiдним aктoм' зaлишaючи

в магaзиHax лишe 3aпaс на oдин тиЖдeнЬ.
2. Пpиняти тa впpoвадити в x(иття 3 дHеl'l 1 жoвтня книгoвiсть тa
спoсo6и гoспoдapки' щo ix Baм пpeдЛoxtитЬся.
3. B якнaйкopoтt.lJoмy чaсi злoжити звiти пpo пepeдaHня гoспoдapки
гoспoдapЧи}r зaпiлля, дoЛyчити o6лiк i спис мaйнa, щo зaЛишa€тЬся в
вiддiлax. oстaтoчний тepмiн 7.10.43 p.
4. Bвeсти негaйнo xаpнoвi тa фypaжoвi нopмиl пo вiддiлax. Bсi вiдпадки

пepeдaвaти дo пepepi6ки гoспoдapчим запiлля.
5. Тpoфйнi здo6yтки oдяг тa взyття пepeдaвaти гoсп[oдapчим] зaпiлля,
зaлишa]oчи y сe6e 10% у вiднoшeннi to стaHy людeй; пpим[ip], y сoтнi с
150 людeй - у N4aгазинi сoтнi пoвиннo 6ути 15 oдягiв тa 15 пap взyття.
6. Ha пiдстaвi взipця opгaнiзaцii сoтнi пoд6aти пpo шeвцiв тa кpaвцiв
дo пoчory сoтeннoгo' якi займрься напpaвoю пoшкoд)кeнЬ oдяry тa Bзyття.
7. У всix спpавax' зв'язaниx з тepeнoM' вiднoситися дo aдмiнiстpaцiТ.
8. Пoмiчaсться aнтисaнiтapний стaн пo вiддiлаx. Пoвстанцi нe дивЛятЬся
зa свoТм зoвнiшнiм BигЛядoM. Xoдять He paз o6дepтi, 6pyднi. Бiля нe
змiняеться peryляpнo. € випaдки заxвopiння нa кopoстy' циHry тa вeнepиннi

xвopo6и. Hемас санiтapнoгo вглядy. пpи ваpeннi пoвстaнцям iжi. Ha
квapтиpax нe[4ас Лятpин, в 3в'язку з чим сaнiтаpнoмy вiддiлoвi нaкaзyю
нeгайнo пeрeвeсти iнспeкцii пo вiддiлax. ,[aвати вiдпoвiднi вкaзiвки тa
iнстpyкцii, пepeвeсти вiднити сepeд пoBстaнцiв нa тeми сyспiльнoТ гiгiсни,
систeмaтиЧнo пepeвoдити лiкаpськi oгляt|,1н|1 пoвстaнцiв. Xвopиx нa шкipнi
вeнepиннi xвopo6и, нeгaйнo iзoлювaти.

' Hopмu Iopчцвoння люdськoеo склoОц УПА mo do6o\oj.doui фцpoltсу dля кoнeй
УПA нoae)eнo a цьoлц meмomuчнolу'ц poзdiлi (du1' Оoк. Iф267).
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9. Bидiлити з вiддiлiв УПA пeвну скiлькiсть yз6poсниx людeй для
oxopoни шпитaЛ|в.
10. Пoмимo нaкaзy пoмiчaеться даЛЬuJe пo вiддiлax 6eзвiдпoвiдaльнe

poзxoдyвaння aмyнiцiТ. Haкaзyю дЛя тoгo щe paз пepeвeсти тoчний сnисoк
всiеТ aмyнiцiТ тa yстaнoвити кoнтpoЛю в poзхoдyвaннi Тi в 6oяx, слyж6i i
iншиx випадкax. Пoвстaнцям зa6opoнити 6eз пoтpe6и вистpiлювaти aмyнiцiю.
Bиxoвникaм пo вiддiлax пеpеBeсти в цiй спpавi poз,яснювaльнy po6oтy. 3a
стpiляння 6eз пoтpe6и пoтягати дo вiдпoвiдалЬHoсти.
11. Bислaти, a6o звiтyвaти пpo пoсiдaнi засo6и тexнiчнoгo зв,язкy.
Пpистyпити дo yсyнeннЯ всix нeдoтягнeнь, пiдтягHyтисЬ в пpaцi,
oпиpaючисЬ на видaHиx Haказax. Пpo всi пеpeuJкoди в пpaцi звiтyвaти
нeгайнo кoмaндi.
Cлo6o Укpoi'нi!
Шeф штa6y
Кoмандиp гpyпи
з. д. /6oгун/
в. з. /Клим/
Лiваp*1

ч. 2 27.iX.1943 p. Шeлeст*2
ЦДABo' ф. 3838' on. |, cnp, 5, opк, |. opueiнoл,

Ns 227
..лiBAPoBi''

в спPABAX нAдсиЛAHHя
HAкA3 кoмAндиPy
кo3AкiB i дpтилвpiТ тд викoHAHHя пoпEPЕднix HAкAзIB
Ns

28 Bepeсня |943 p.

14

УпA
Гpyпa

Зн.

Пoстiй, дня 28.9.43 p.

..Тypiв''

51.03

КoмoнdupoBi зoеoнц Лi\opoai
1. Haкaзyю:

BI,|слaтI,|

HAКAз

ч.14

нaйдaльшe

дo дня

2.10.43

p. дBi сoтнi

дo

poзпoPяд)кeння кoм[aндиpa] Boвчaкa. 3в'язкiвцi вiд ньoгo дo Baс пpи6yдyть.
2, Bиcлaти нeгaйнo пo oтpимaнHi нaкaзy, пpизнaЧeнy apтилepiю для

кoм[aндиpal oxpiма.
3. Bислaти вгopy дo дня 5.10.43 p. п'ять кiннoтчикiв. 3вepтaю yвaгу

нa тoчнiсть.

* Hodnuс
ц tnumцлi.
1 Kot'toн1up зoeoнц it'l, iBoнo Бoецнo,

2 Щeф кoнцeляpl. кцpeня i'r, Бoеdoнo Xмельнuцькoеo ,07',
il+l, laoнo Бozунo, Кupuлo oaсянюк'

зoеoнц
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a

epgdнi 1943

p,

-

i

4. Mимo нaкaзy ч.8 дoнeсeння дaльшe He нaдxoдять не тiльки
впopy' aлe я ix цiлкoм нe oдep)кyю. Boстaннс Hакaзyю l1pl4сl4лaти звiдoмлeння
щoти)кHя згiднo пoпepeдHЬoгo нaкaзy, нaйдальшe в сy6oтy.
5. .(aю Baм oстaтoчний тepмiн дo викoнaнHя мoТx пoпеpeднix нaкaзiв
дня 5.10.43 p. в спpaвi вислaHHя листи iмeнoвaниx Baми пiдстapшин дo
стapшoгo десятHикa вкЛloчнo' Листy кaндидaтiв нa пiдxopyнжиx Aля Moгo
iмeнoвaння, Листy стapшин Чркиx apмiй дo затвepд)кeння i лиcту кaндидaтiв
Ha стapцJиI.l дЛя,пpeдлo)кeння кot.'taHдиPoвi Укp[aiнськoТ] Пoвстaннoi Apмii.

CлoBo Укpoj.нi!

Щeф шта6y
в. з, /Бoryн/
ч. 4*

Oдеpжaв 2.Х.43 гoд'

Koмaндиp гpyпи

/PудиЙ/
15*

ЦtАBo, ф' 3838, on. |, сnp. 5, аpк. 2.

opueiнoл.

Ng 228

HAкAз кo]t{AHдиPAм 3Aгoнiв y спPABI зьвpвжвння
тA пЕPEдAHHя кol4AHдyBAHHю тPoФEЙHиx дoкyl,|ЕHтiв
Ne 15
yпA

28 Bepecня |943 p.
Пoстiй, дня 28.9.43 p.

..Typiв''

Гpyпa
3н.: 53-03

Кoмoнdupoм зoeoнia

HAКAз

ч'15

Haкaзyю нeгaйнo пepeсиЛaти всi дoкyмeнти i iншi письмoвi мaтepiaли,

здo6yтi пiд нaс всix aкцiй.
Cпpaвa здo6yтих мaтepiaлiв е незмipнoi вaги' тoмy нe смiс нi oдин
пaпipeць 6yти знищeниЙ a6o зaкинeний, a негaйнo пepeслaний в гopy.

Шeф штa6y

/-/

CлoBo Укpoi.нi!

Kлим

з" д, /|laнaceнкo/

Koмaндиp гpyпи

/Pуднй/

Лiвap*

ч. 5 30.|Х.1943*
ЦДАBo, ф. 3838' on. 1, сnp. 5, opк' 3. opueiнoл.

* Hodnuc nunцлi.
у
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ile

Ns 229
нAкA3 кo].{At|диPAм зAгoHiB y спPABAx
oьмiнy зьpoT i дмyнiцiТ, тPAнспopтy i 3в'я3к|в,
Бo€гoтoв}|oстi i вiЙськoвoT дiяльнoстi
2 жoamня |943 p.
Пoстiй, дня 2 жoвтня 1943 p.

16

yпA

..Typiв''

Гpyпa
3н.: 69,/03

Кoмoн1upoм зoeoнia

i

HAKA3ч.16

..гopи''
пoдaти дo
тoчний o6лiк з6poТ i aмyнiцii.
Зayвaжyсться' щo нeмaс кoнтpoлi нaд гoспoдapкoю aмyнiцiсю. Biйськo
6eз нaкaзy i пoтpe6и стpiляс в лiсаx. Ha aкцii нe мa€ oгнeвoi кapнoсти.
Зa цим мaлo слiдкусться.

l. Пepeвeсти

Ceй чaс встaнoвити тoчний кoнтpoлЬ нaд гoспoдapкoю aмyнiцiТ i з6poТ.
Ha стpiльця видiлити кoнeчHy дo aкцiT йoмy скiлькiсть aмyнiцil, встaнoвити
дЛя HЬoгo cтaлпЙ pезepB' якoгo вiн 6eз спeцiaльнoгo нaкaзy 3pкити нe смi€,
peштy aмунiцiТ зaxoвaти. Пiсля зy)t(иття aмyнiцii в 6oю пepeвести сeйчaс
втpaт i здo6yткiв. 3дo6yтиx зaпaсiв нe вiльнo сaмoвiльнo poз6иpaти. Bсi
тpoфi i aмyнiцiя пepexoдитЬ в цiлoсти в pyки з6poяpiв i гoспoдapниx.
Ha пepeвeдeHня цЬoгo дaю два тижнi нaсy вiд oдepжaння цЬoгo
..гopи''
нaкaзy. Дo дня 15 жoвтня пepeсЛaти дo
тoчний o6лiк вoсннoT

спopyди

i

20%

з yсiсi o6лiкoвoi

aмyнiцiТ тaк кpiсoвoi, як

i

iншoT.

||. Пpoвipити тpaнспopт i зв'язки. Тyт с
щo тepпитЬ сиЛЬнo po6oтa. Cтaлi oпiзнeння. Пoд6aтvl, щo6и зв,язки дiяли

вeликi нeдoмaгaння' чepeз

спpaвнo. Ha зв'язки дaти дo6pиx людeй. Ha кoжнy лiнiю зв'язкy пpидiлити

xoч oдиll 6oевий oxopoнний piй в пoвнoму виpядi, дaти влaснi кoнi i вoзи.

|l|. Пpидiлити кoней i вoзiв дo гoспoдapчoгo aпapaтy i дo Чepвoнoгo
Xpeстa. У вiйськoвих Чaстинax нaдмip кoнeй. 3aлишити пpи 6oeвиx ЧaстиHax
тiльки нaйпoтpi6нiшi тa6opи, peшту вiддaти в тepeн дЛя гoспoдapки'
зв'язкiв, Чepвoнoгo Хpeстa.
Пpи кoжнoмy сaнiтapнoмy пyнктi t'4yсятЬ 6ути вce нepгoвi пiдвoди нa
випaдoк не6eзпeки, щo6 мoжна 6yлo вuaс вивeзти хвopиx.
Такoж Ha зв'язкax, щo6и тaк чaстo Hе o6тяжyвaти iздoю сeлян, мати
власнi кoнi'
|V. oснoвнy уBaгy B тепepiшнix дiянняx вiйськoвиx вiддiлiв звepHyти
нa здo6yвaння 6oспpипaсiв. Ceйчaс пopo6ити в тoмy нaпpямi тorнi пiдгoтoвки
i пpисryпити негaйнo дo здo6yвaння aмyнiцii i з6poi. Пpo кoжний здo6yтий

запaс сeйчас мeнe
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пoвiдo||1лятI,I,

V. He виднo 6oйoвoТ гoтoвнoстi y вiйськoвиx чaстиHax нa пoстoяx.
Пaм'ятaти, щo Ми в стaлoМy 6oeвoмy пoгoтiвлi. Ha всix, нaвiть нaйкopoтшиx'
пoстoяx вистaвляти зaстaви i вapти. Bиcилaтн тeЖ стaлo з мiсця пoстolo,
6oйoвi poзвiдки, щo6и мaти 6eзнaстaвнo найсвiжiшi вoдoмoстi пpo вoPoгa.
Vl. B стeпoвiй i лiсoстeпoвiй пoлoсi пepeйти нa дивepсiйнi дi.i мaлими
з'eднaннями, Bидiлити дo цeТ po6oти нaй6iльш 6oйoвиx oнaйдyшниx

i

людeй. He смiють тi чистo пapтизaнськi, чaсти|-|и зв'язyвaтись нa дoвuJe з
тepeнoм. Biчний pyx, нeспoдiванi нaскoки на вopoгa' нeчайнi yдapи, aнi
oднoгo фpoнтoвoгo 6oю. БезнaстaнHo нeпoкoiти вopoга. Tим змyсити
йoгo 6oятисЬ 3aпyскaтися гли6oкo в сeлa. 3дo6yвaти з6poю i aмyнiцiю.*
Лiвap**

oдepжaв

.|0.X.43

гoд. 20.30**

цДАBo' ф. 3838, on.

1, сnp,

6' opк, 17' Koniя'

Ng 230

нAкA3 всiм кoмAндиPAlvl y спPABi пoBiдo]t4лEн}|я BiддiЛiB

пPo пPисyд BiЙсЬкoBoгo пoлЕBoгo сyдy

Iф |7
yпA

6 эrcoBmня 1943 p'
Пoстiй, дня 6 жoвтня 1943 p.

..Typiв,'

Гpyпa
3н.: 85,/03

Bсiм кot,loн1upoм еpunu

HAКA3

ч.

,.TUpiв,,

17

Biйськoвий пoлeвий сyд, пoкликaний дня 5.10.43 p., poзглянyвши

ствepдивши виHy дeзepтиpa Жypaвля з вiддiлy Бoгдaнa, зaгoHy
якiй втiк пiд uaс aкцii дoдoмy, винiс присyд кapy смеpтi.

..КoтЛoвинa'',

i

.|9.30'

Пpисyд викoHaнo цЬoгo сaмoгo дня o гoд.
..Typiв,'.
Hакaз пpoнитати пo всiх вiддiax УПA гpyпи

Cлoao Укpoiнi!

Шeф штa6y

Кoмaндиp гpyпи

s, з. /Kлим/

з' д, /Бorун/
ч. 12 10.Х.1943 p. Шeлeст**

Пoдaнo дo вiдoмa всiм кoм[aндиpaмI 003 зaгoн[y] Шeлeст.**
ЦДАвo, ф. 3838' on' |, cnp' |, opк. ||, opuaiнoл.

*

3oкiнчeння doкулeнmo Bidсуnнс.

** HoОnuс g

mumцлi.
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Ng 231

|8
УпA ..Typiв''

HAкAз Bсil.l кolt{AHдиPAм y спpдвi
пoвiдoмлЕнHя Biддiлiв пpo пPисyд
вiЙсЬкoBoгo пoлЕвoгo сyдy

t'|9

|2 эrcoamня 1943 p.
Пoстiй, дня 12.X..l943 p.

Гpyпa

99-03

Bciлt кoмoнОupoм
epцnu "TцpiB''

HAКAз

ч.18

Cкликаний вдpyге пoлeвий сyд нa зaсiданнi дня 9.10.43 p.' poзглянyвши
ствepдивши винy Чoтoвoгo Aлiма i кoзaкiв Лoся i opликa, з 6yвшoгo
вiддiлy Чyйкeвинa винiс пpисyд, кapy смepтi чepeз poзстpiл зa слiдyюни

i

3лoчиHи:

Aлiмa.toтoвoгo

-

зa дiяльнiсть нa шкoдy УПA, зa невикoHaHня Haказy'

зa кpaдiж дep)€вHoгo мaйнa i пiянствo.
Кoзaкa Лoся - зa дiяльнiсть Ha шкoдy УПA, зa кpaдiж дep)t(aвнoгo
майнa та пiянствo.
Кoзaка opлика - зa дiяльнiстЬ нa шкoдy УПA, зa кpaдiж дepжавнoгo
мaЙна

i

пiянствo.

Пpисyд викoHанo тoгo самoгo дHя o гoдинi 23.50.
Пoкapaнi дeмopaлiзyвaли свiдoмo pяди УПA чepeз дeмoнстpaцiйнe
HевикoHyвaння нaкaзiв, свapяЧисЬ i гpy6o вiднoсянись дo звepxникiв. Кpiм
цьoгo, всi тpи вимiнювaли piнi, як oдяг' вкpиття i iншi piнi, якi налeжaть
дo вiддiлy, зa саМoгoн i впивaлись.
Haкaз пpoнитaти пo всix вiддiлax УПA гpyпи ..Typiв''.

Шeф шта6y з' д. /лiдлиc нe чiткllЙ*/

tАPo' ф'

P-30, on, 2, cnp, |6, opк. |80. Кoniя,

* Toк neксmi.
ц
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Кoмaндиp гpyпи
в. з. /-/ l.v.им

Ns 232
HAкA3 - вiдпис HAкAзy Ns t5 ГК для кoмAндипiв зAгoHiв
y спpдвi PЕгyляPHoгo }|AдсилAHHя
вiЙськoвo-гoзвiдvвlлЬниx звiтiв тд Тxньoгo змiсту
Ns 19
|3 aсoBmня 1943 p.
Укpaiнськa Пoвстdннa
..Typiв''
Гpyпa
Зн: 101,/03

Apмiя

Пoстiй, дня

.|3

)кoвтHя 1943 p.

Koпoнdupol,t зaеoнi|

HAКAз

Пoнищe пoдa€Ь4o
зaгoH|B

дo

ч'19

вiдпис нaкaзy н. 15 кoMaHдиpaM гpyп' кoMaHдиpaM

викoHaнHя.

Kot'loнОupoм epцn

HAКAз

ч.15

о1

Кoмaндиpи вiйськoвиx oкpyг дo цЬoгo часy peгyЛяpнo He Hадсилaли
вiйськoвиx-poзвiдuиx звiтiв зi свoix oкpyг, 6paк якix шкiдливo вiд6ивaеться
на зaгaльнiй нaшiй aкцiТ.

о2

a

Haкaзyю, з oдepх(aнняM цЬoгo poзвiднi звiти нaдсилaти пyнкryaЛЬHo'
oсo6ливoi вaги oкpel4иМи пeвни}4и кyp,еpaми, нepeз певнi вiйськoвi

uJляхv1,

$3

Biйськoвi poзвiднi звiти мyсять 6yти дoкладнi, кopoткi

i

яснi.

04

opгaни poзвiдки пoдaютЬ y свoТx звiтax пpo вopoгa слiдyюнe:
.|)

Miсцe poзтaшyвaння Bopoгa (лiс, сeлo, сepeдинa сeЛa' Ha пiвдeнь

вiд сeлa i т.

п.}

2) Кiлькiсть Bopoгa i piд з6poi.
3) oз6poення.
4) 3вiдки пpи6yв вopoг, a6o кyди виpy|lJив. (Bказaти тoчний нaпpям.)

5) Зaoсмoтpeння aмyнiцiею, xapнaми' oдягoм
пpипaсами.

тa iншими

вoeнними

6) Кiлькicть o6oзy: фypмaнoк, кoнeй, тa ix стaн.
7) Чи кopистaс фypмaнкaми мiсцeвoгo HaсeЛeнHя.
8) Чи пpoвaдитЬ впopяд i iншi вiйськoвi нaвчaння.
9) Poзвiдyвaти пpoxoдимiсть: шляxiв, pivoк, мoстiв; чи нaдaeтся дaHa
мiсцевiсть дo пepeсyвaння piзниx poдiв э6poТ, чи тiльки пiшиx.
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10)

(вaлoк).

.l1)
12)
13)

Pyx кoлсйoвий нa сxiд i зaxiд, щo пepeвoзять, кiлькiсть eшeлoнiв
Pyx нa aвтoстpaдi Львiв.Киiв, щo пеpeвoзять нa всxiд i зaxiд.

B якиx нaпpяМкaх вopoг висиЛar свoю poзвiдкy.
3в'язкoвi лiнi.i вopoгa.

14) BiднoшенHя вopoгa дo yпA.
15) Biднoшeння мiсцeвoгo Haсeлeння дo yпA.
16) ПoвoджeHня вopoга з мiсцeвим насeлeнням.

55

B кoжнoму звiтi пoдaвaти' чи мa€тЬся 3в'язoк з сyсiдними

iншиx oкpyг.

чaстиHaMи

06

Пoдавaти oкpeMo звiти пpo oз6poсниx (шyцманiв) HaцMeHiв' чи
пpoвoдитЬся сepед ниx aгiтaцiя nepеxoдy дo УПA, яка нaдсилarтЬся для
ниx вiдпoвiднa лiтepaтypa, скiльки ix вхe пepейшлo дo нaс' якe yз6poсння
пpинесЛи.

Пoстiй, дня 7.10.1943 p.

пiдп[исl

Шеф штa6y
з, д, /Бoгун/

/-/

пoлк. Гoннapенкo

Кoмaндиp гpyпи
в. э, /Kлнм/

Лiвap*
т. 2 25.19.x-43 p.*
Тaмapа
ЦДАBo' ф. 3838, on. |, сnp' 5, opк' 6. opuеiнoл,

Ng 233

..лiBAPoBi,'

нAкA3 кo}1AндиPoвi 3AгoнУ iм. i. БoгyнA
в с]lPABAx HAдсилAH}|я пiдлЕглиx,
BAжкoТ зБPoT' PAдioпPилAддя тA AмyHiцiТ
lф 20

28 жoBmня 1943 p,

УПA Гpyпa
Зн,: 127 /03

..Typiв''

Пoстiй, дня 28.10**.43 p.

Koлoнdupoai зoeoнц iм.

1.

3

poзпopяд)кeння
..1910''.

Hodnuс ц пungА.
** У meкcпi: 11

s00

Бoецнo dpцeo\i Лi\opoai

HAКAз

Юpкa нa пyнкт
*

i'

ч,20

дp. кoмнaдиpa oxpiмa

висЛaти нeгaйнo дp.

з

2. Bиcлaти 6eз жaдних вияснeHЬ з Baшoi стopo}|и дp. Coсeнкa вpаз
йoгo вiддiлoм в лiсoвy пoЛoсy дo PoзпoPяд)кeння дp. кoм[aндиpa]

Py6aшeнкa (нeгaйнo).
3. Bислати дo 3.11.43 p.50% важкoi з6poi (гapмaти, важкi кyЛеt{eтиl

гpaнaтoмeти).

4, Bиcлaти

в

цЬor'y сaмoмy теpмiнi все пpиЛаltlJгlя paдioзв,язкy тa

дeтaлi.

5. BислaтИ дo 3.11.43 p., як Baм 6yлo нaкaзанo,20o/g стaнy амyнiцii.
нeтepмiнoвe викoнaння нaкaзy 6yдeтe пoтягнeнi дo кapнoi

3a

вiдпoвiдaльнoсти.

Cлoao Укpoi.нi!

штa6y
/Kлvlм/
Шeф

Кoмандиp гpyпи

/PудиЙ/

Пpи6yлo 2.x|.43*

69/

lJJeлecт*
11 гoд.

4.xI.43
**

цДАBo, ф. 3838, on, |, сnp. 5, opк. |3, opuaiнoл.

y

2|
yпA

Ng 234
HAкAз кo]Y!AHдиPAм зAгoнiB
спPABAX oPгAHI3AцIT пгlцi, вишкoлiB
30 эrco\nня |943 p.

^h

Пoстiй, дня 30.10.43 p.

Гpyпa ..Typiв"
3н.: 135,/03
Кot'loнdupoм эoeoнi|

HAKA3ч.21
1. opгaнiзaцiя пpaцi
.Qля yзгiднeння пopядкy в цiлiй гpyпi, нaказyю:
a) 3aстyпникotvl сoтeннoгo e чoтoвий пepшoi чoти' a нe як тo чaстo
пpaктикyeтЬся, 6yннркний. У випaдкy, кoли 6yнн1окний r кpaщим зa пepшoгo

чoтoвoгo' пepeнeсти

Тx.

* Hodnuс g пumцлi'

**

!6o

ni1nucu нepoз6ipлuai.
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6) Пpoвaдити

i

вимaгати вiд кoмaндиpiв вiддiлiв pаннi звiти. Coтнi

з6epiгaють paннi звiти. Кypeнi

i

загoни виMaгaютЬ вiд сoтeнь цих звiтiв,

щo пeвний, oкpeслeний HиMи Чaс. .(o гpyпи B.4cлaтI,l paннiй звiт зaгoнiв,
щo дeсятЬ дeнь. BзipeцЬ paннЬoгo звiтy в зaЛyчeнню пepeсиЛaстЬся.
в) Зaпpoвaдити пo вiддiлаx книги вapт, визнaЧyвaти iнспeкцiйниx.
2. Bишкiльнe

a) Biддiли пepеHeсти в лiси тa тaM вишкoлювaти' в лiсoвi, 6opoть6i.
Клaсти yвагy Ha iндивiдyaльний вишкiл (взopyватись нa вишкoлi пЛaстyHa
poзвiдникa).

6) Пepeпpoвaд)кyвaти BишкoЛи МeHшиMи вiддiлaми (poями
звepHyти Ha скopy MaHeвpoвкy i втpимання зв,язкy.

i

нoтaми)

3. Пepсoнaльнe
а) Haдiслати спис стapшин з iншиx apмiй дo зaтвеpд)+(eння'
пpeдстaвлeниx дo нoмiнoвaнHя стapш.'|l1, c|1Иc пiдстаpшин, якиx нaЛe)кaлo
6 пiдвищити дo стeпeHя пiдxopyнжoгo' спис пiдстapшин, яких Bи нoмiнyeтe
(дo стapшoгo дeсятникa вклloЧнo . згiднo нaкaзy з дня 7.9.43 p. ч. 12).

6) 3aпpoвaдити кapтoтeки кoзaкiв, пiдстapшин i стapшин. Bзip пoдaсм.
в) Пoдaти вiдписи кapтoтeк всix пiдxopyнжиx i стapшиH.

4. 3ararrьнe
Кoнстaтyю 6paк зв,язкy мiж сyсiдними вiддiлaми, нe po6иться вiдпpaв
стapшин i пiдстapшин' нa якиx дoкЛaднo o6гoвopювaти Haкaзи i внyтpiшний
стaн y вiддiлax. Bсi 6paки нeгaйнo yсyHyти.
Haкaз викoнaти дo дня 15.1.43 p.

Cлoao Укpoi.нi!

Шeф штa6у

/Клим/

Кoмaндиp гpyпи

/Pудий/

Лiваp*

Пpи6yлo 2.х|/66r,
lIц4Bo' ф, 3838, on' |, сnp' 5, opк, 9,

* Hodnuс g

гpyпи
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пumцлi.

opueiнoл**.

** Нo doкцлeнmi с Bi06uпoк кpцeлoi. newпки..Укpаiнська Пoвстaнча Apмiя. Кoмандa
..Typiв".

,.0лeг"
Кoмaндиp гpyпи (B0)
(Микoла Koвтoнюк, Якимчyк).
Фoтo 1939 o.

..Kлим,'

ШBЩ гpyпи
(Бopис Бeдpик)

..Oзepo
Кoмaндиp загoнy
,
.,PудуlЙ',
кoмaндиp гpyпи (B0)
(ЮpiЙ Cтeльмaщyк)

..oзepo',,

ШBШ, кoмaндиp зaгoHy
..Boвчак'' (Oлeксiй
ШBШ гpyпи
Шyм)
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Ns 235
..TyPiB'' y
HAкA3 . вiдпис l{AкAзy Nc 22 ГPУПи
спpдвi
пoввдiнки кoзlкiв, пвпвдlниЙ для пoвiдoмлЕнHя
кoздкiв сoтнi ..вoPoнA'' кot.{AHдиPoм
..лiвAPo].,t''
3AгoHy iш. i. БoгyHA
IФ 22
30 экoamня |943

p.

003

Зaгiн iм. Бoгyна
ч. 65

3.Х|.1943 p.

,Qo кoмoнdupo Bopoнol

HAкA3

Biдпис нaкaзy гpyпи

..Тypiв''

з дня

30.x.1943

p.

зн, 136/61 нищe

пoдaний пepeсилaeтbся дЛя пpoЧитaння кoзaкaм Baшoi сoтнi (кypiня).

Cлoao Укpoj'нi!

Шеф штa6y
/_/ Kлiщ

Кoмaндиp зaгoнy
/ Лiвap/

з. д. /Шелecт/
УкpaТнськa Пoвстaннa Apмiя
..Typiв''

Гpyпа
зн. 136/61

Кoмoнlupot't, niОсmopшuнoм

HAкAз

i

кoзoкoм еpцnu

ч,22

Haшa з6poйнa 6opoть6a, poзпoчатa npoти нiмeцькиx тa 6iльшoвицЬкиx

oкyпaнтiв, стaлa сЬoгoднi нaйвaжнiшим дepжaвHo-твopчиltl Укpаiнським
чинHикoм i двигyнoм нaшoi iстopii.
У вaжнi днi змaгaнь, кoЛи зaгpoзa виHищeHHя зaвислa нaд нauJим
нapoдoм' з6poйнa нaша пoставa e вipoю i нaдiсю мiльoнiв нaшиx 6paтiв.
Bжe мiсяцi inинaютЬ вiд нaсy, кoли кpoв'ю oкyпaнтiв i вЛaснoю, ми
дoкyмeнryсMo iснyвaння Hашoгo вiйська в УкpaTнi. Ha нaс сьoгoднi звepнeнi
oнi всix, oчi нaшиx дpyзiв i Haшиx вopoгiв. Mи взяли нa сe6e вiдпoвiдarrьнiсть
пePед Hapoдoм тa iстopirю зa дoлю Haшoгo нapciдy i йoгo гoтoвiсть дo
з6poйнoi 6opoть6и peвoлюцiйHoгo зPивy. 3вiдти вeликий o6oв'язoк
Лeжить на нас.

i

1
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KoмoнОup сoпнi кцpeня

ill,

Бoz0oнo Xпeльнuцькoao зozoнц it,l, i\oнo Бozgнo.

r

HAКA3УЮ:

пpeдставHикaМи Haшoгo pyxy i тoмy e вiдпoвiдальнi
зa свoЮ пoвeдiнкy сepeд насeЛeння. Пoвeдiнкa кoзaкiв дa€тЬся пiд нaгляд
Tx звepxникiв. Пoвeдiнка нeзгiднa
Чeстю тa iм'[я]м o кoзaкa- 6yдe

1. Bсi кoзаки

з

пoкapаI.la.

2,3 oгляду нa числeний нaпЛив в pяди УПA yкpaiнцiв з Сxiднoyкpaiнських зeМeлЬ' щo пoвepтaЮнись з нiмeцЬкиx кoHцeHтpацiйниx тa6opiв,
стaютЬ пЛeчe-о.пЛeчe з yкpaiнщми з 3axiднo-yкpaТнськиx зeMеЛЬ дo 6opoть6и
пpoти oкyпaнтiв, кpiпити 6oeвe 6paтepствo i дpрк6у мiж yкpaТнцями з
CУ3 тa yкpaТнцями з 3У3. Bсi кoмaндиpи тактoвHo' aле piшyне пoд6aють
[пpoJ пpoвeдeння y свoix вiддiлax €динoгo дyxa, пpoйнятoгo пoчyттяM
веЛикиx, спiльниx цiлeй i зaвдaнЬ, якi стoять пepeд нaшoю apмieю, yсyBa}oчи
всякi пpoяви тepeнoвoгo пaтpioтизмy oкpeмиx вiддiлiв Чи oдиHицЬ, пpoяви'
щo Nlo)кyтЬ випЛивaти з нaшoгo [4инyЛoгo, Пoвeдiнкy, нe згiднy 3 зaсaдoю
сo6opнoсти, пepeслiдyвaти i кapaти 6eз oглядy нa Te' xтo iТ дoпyстився.
3' З oглядy* нa тe, щo пpи нaшiй apмiТ iснyють vyжeнaцioнaльнi
вiддiли, д6aти пpo дo6pi дpyжнi взaeмoвiднoсини з нyжeнацioнaЛЬниMи

стpiльцями.

Haкaз пpoнитaти пеpeд yсiмa вiддiлaMи гpyпи.

Шеф штa6y

/_/

tАPo' ф. P-30,

Koмaндиp гpупи

Kлим

/-/

Рудий

on. 2, cnp, |6, opк. 202. Koniя,
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HAкA3-пoBiдoмлвн ня BiддiлAl,t
пPo гЕPoTчHиЙ БiЙ B 3AгoPoBi
30 эrcoamня |943 p.
УкpaТнськa Пoвстaннa Apмiя

Гpyпa

Пoстiй, дня 30'10.43 p.

..Тypiв''

Зн. 1З9/61
Hoкoз
Koзaки!

i

У

з npuaoОц 6oю B 3oeopo\i

вaжкoмy нepiвнoмy змaгaннi Bи зaлiзoм

i кpoв'ю

здo6ули

iм'я кoзaкiв' Бaгaтo з Baс злoжилo свoТ Життя B }кеpтвy
Бaтькiвщинi a6o 6улo пopaнeнi в 6oяx. Чeсть iм i слaвa! Hexaй живe в

сo6i слaву

Haшиx сepцяx дopoгa пaM'ятЬ пpo Hиx.

з

Heдaвнo вiддiл Haшиx кoзaкiв звiв 6iй
нiмцями в 3aгopoвi,
нaйкpивaвiйший з тих, якi ми дoсi звoдили. Учaсники 6oю в Зaгopoвi
викoнaЛи гepoiннo i дo кiнця свiй o6oв'яз0к i зaписаЛи свoiм ЧиHoM щe
*

У meксmi:

зaгляду
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i гepoйствa yкpaiнськoгo вoякa. Aтaкoвaнi 6aгaтoкpaтнo пepeвa>кaючиМ вopoгoМ' щo кинyв пpoти ниx танки, лiтaки i сoтнi
пixoти, вoни гiднo й твepдo встoяли нa свo€My пoстy. Кoмандyвaння e
гopдe з тoгo' щo пpoвoдитЬ тaкиMи вiддiлaми в iмeнi тoТ вeликoi
Cпpaви, якiй ми слyЖиМo' вiдзнaнaс 3aгopoвськиx Гepoiв, як пpиклaд
oдHy стopiнкy слaви

i

i

вiдвaги

сaмoпoжepтви. Гли6oкий пoклiн тим' щo впaли
дo oстaннix меж вipними iдei.

зaлиuJaЮчисЬ
Кoзaки!

в цiм

6oю,

Haм дoвeлoся вiднoвити сЛaвHy кoзaцЬкy тpaдицiю i стaти дo HoBиx
6oiв iстopиннoгo знaчiння, щo6 пpoсЛaвити знoв yкpaiнськy з6poю. Mи
видepx{имo всi спpo6и i гiднo випpавдarмo висoкe iм,я кoзакiв'
Hадxoдять нoвi 6oi. ,Qoкaжeмo сo6i i iншим' щo 1,4и здi6нi нa вeликi
пoдвиги вoлi i сepця.
Haкaз пpoнитати пepeд всiмa вiддiлaми гpyпи.

Cлo6o Укpoi,нi!

Шeф штa6y

Кoмaндиp гpyпи

/Kлим/

/PудиЙ/

Лiвap*

Пpи6yлo 2.XI*

ч.

67*

цДАBo' ф, 3838' on, |, cnp, 5, opк, 8.

opueiнoл**,
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пoвiдoMЛЕHHя дЛя кolvlAHдиPiв здгoнiв
..ЛiвAPя''
..вoBчAкA'' B
спPAвi HAпAдУ HiмEцЬкиx
Й
BiЙсЬкoBиx пiдPoздiлiв нд мiстЕчкo кoЛки
6 лucmonoОo |943 p,

yпA
Гpyпa

Зн;

..Typiв''

Пoстiй, дня

6..|1.43

181/07

Кoмoнdupoм заeoнi6
0pцзям Лi\opo0i i BoBчакoBi

3

oглядy Ha тe' щo нiмцi

пocv1л|'|л|,|

aкцiю вeликoгo мaштa6y

нa

скyпЧeHня нaшиx cИл тa взагaлi пpoти пoвстaнчoгo pyxy' щo дoкaзoм e
нaпaд 3 Листoпaдa [19143 poкy paнo Ha мiстeчкo*** Кoлки тa pяд пo6лизькиx
сiл, якi вoни спaлиЛи дo тЛa. Пpи цьoмy нaпaдi нaм пpийшлoсь пoнeсти

* Нodnuс
ц

пumцлi.

** Ho doкцлleнni с aiО6unoк кpцeлoi neuomки..Укpаiнськa Пoвстaнчa Apмiя' Koмaндa
гpyпи

..Typiв',.

*** У пeксmi: мiстoчкo

s06

дeяк| втpати, не ЧисЛячи цивiлЬнoгo нaсeлeння. Тoмy щo тaкий напaд
мoжe тpaфитись i y Baс, тoмy пoдаю Baм, як взipeць ix тaктикy.
flня 3 Листoпaдa [19Ja3 p' paHo вopo)кi cили пoсyвaЛисЬ з 3-ox
нaпpямкiв, a сaмe з Mанeвич (зaxiд) aBтotr4aшиHaми в сyпpoвoдi танкeтoк,
зi сxoдy 6eзпoсepeдньo пiд мiстoчкoм cK|,|нулI|| пapaшyтистiв, якi 6oсвим
пopядкoM пiшли нa мiстo, i вiд пoлyднeвoгo сxoдy фipмaнкaми тa aвтaми.
Piвнoчaснo 4 лiтaки, з якиx 2 6oм6или мiстeчкo*, пpигoтoBЛяЮЧи
вMap.ш' тa 2, тёpopизyючи' якi дoвкoлa мiстeчкa** o6стpiлювaли втiкaючих.
|x peзеpв пoсyвaвся вiд ЧapтopисЬка пoнaд Cтиpoм.
Cили зaгaльнi нeвiдoмi. Mа6yть тa сaMа кoЛoHa' щo хoдиЛa нa Кpaсний

Бip (vepвoнi).
Пpoшy взяти цe пiд yвaгy

i

вiдпoвiднo зa6езпeчитись, влivyюнi
зi стopoни нiмцiв.

мoжливiсть y)киття такиx сaмиX тaкTичHиx зaсo6iв

Cлo6o Укpoi.нi!
Кoмандиp гpyпи
в. з, /Kлим/
lLцABo, ф' 3838' on' 1, cnp. 34, opк. 14' opuaнoл,

Ns 238
HAкAз - Blдпис HAкA3y гPyпи ..тyPiB'' y спPAвi lll HBзoyH,
пЕPEдAHиЙ для пoBiдolvtлЕHня вiддiлiв зAгoHy
3AстyпHикoм кoмAHдиPA зAгoHy ..Л. яBoPЕHкo}i''

i пoлiтвиxoвникoм

..тyPoJ'4''

|0 лucmono1o |943 p.

yПA
Гpyпa

..Typiв,,

з npuao1ц l|l

Пoстiй, дня 10.Хl.1943 p.

HAКAз

Нodзauчoйнoеo Beлuкoeo 3бopц ОУH
Кoзoкu!

oсь вжe пoнaд двa poки Лloтy€ нiмeцькo.6iльшoвицЬкa вiйнa. 3 кo)книlvl
M|сяцeM' з кo)|{ниM днeм ста€ всe яснiшe, щo цe вiйнa зaгap6никiв,
свiтoвиx poз6iйникiв, якi 6'ються дo 6eзтями oдин з oдHиM зa тe, XTo 3
ниx 6iльшe пoневoЛитЬ нapoдiв, пoгpa6yс кpaiн тa пoтoпчe нaцioнальниx
i людськиx пpaв. Чepeз гopи тpyпiв i мopя кpoви йдyть зaгap6ники дo
здiйснeння свoix нeгiдниx цiлeй - пpигнo6лeHHя MaЛиx i вeликиx нyжиx
* У meкcmi: мiстoчкo
** У пeксmi: мiстoчка
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HаPoдiв' в iнтepeсаx пaнyвaння нaд €вpoпolo, свiтo[,r. Бaгaтoмiльйoнoвi
apмii на фpoнтax, oз6poснi нoвiтньoю теxнiкoю, зaвдaють сo6i взаeмнo
Heчyвaниx в iстopii ЛloдсЬкиx та тexнiчниx втpaт. 3акyтi в кaйдaни
гестaпiвськoТ дисциплiни i тepopy, нiмeцькi вoяки й гнaнi eнкaвeдiвськими

oпpичHикaми сoвiтськi 6iйцi йдyть нa взaсмнe' дикe знищeння.
A в запiляx, пo o6oх 6oкax фpoнтy' пpaцюють деpжaвнi aпapaти
нaсилЬствa i тepopy iмпepiялiстинниx ypядiв, aпapaти' oснaщeнi нoвiтньoю
тexнiкoю Mopдy i тopтyp тa зa6eзпeчeнi фaxoвими кадpaми злoнинцiв, на
чoлi з свiтoвими нeгiдникaми - нiмeцькими Гiмлepашrи та 6iльшoвицькими
Бepiями.
12 мiльйoнiв евpoпeЙськиx нeвiльникiв пpaцoютЬ пiд нaглядoм пoлiцaя
нa цiлi нiмeцькoТ вoсннoТ мaxiни. He мeHшe чисЛo €вpoпeйцiв,
сxiдньoкaвказцiв тa aзiятiв, в yмoвax гoлoдy насильства, o6слугoвуе

сoвiтськy мiлiтapнy мaшинy.

i

Coтнi мiльйoнiв нaрдниx мaс в o6ox oкyпaнтсЬкиx запiлляx' в )кaхливих

стpaкдaнняx, в aтмoсфepi гoлoгo нaсиЛЬствa i нopнoгo теpopy кopчaтЬся

в лeщaтax тoталЬниx мo6iлiзaцiй.
Maсoвi теpopистичнi, нeнyвaнi пo poзмipaх

i

дикoмy звipствi, якi
пpoxoдятЬ кpивaвиМи xвиляN'rи чepeз oкyпoвaнi iмпepiaлiстами кpaiни €вpoпи

i Aзii.

B кoнцeнтpaцiйниx та6oрх' в дyшниx пiдзeмeлляx в'язниць eнкaвeдiвськi
тa гeстaпiвсЬкi, вишкoлeнi й дoсвiueнi, мaйстpи смepти, тoprypyють i
yмepтвляютЬ тисячi i дeсятки тисяч синiв i дoчoк пoнeвoлeHиx нapoдiв.
Teopeтики нaсилbствa

i мopдiв Гe6eльси i Poзeн6epги тa ix

пoслiдoвники, iнжeнеpи нaсилЬствa Гiмлepи, paзoм

iз

пpaктиннi

свoТми висoкo-

квaлiфiкoвaними гeстaпiвсЬкиMи мaйстpaми тopryp i yмepтвлюванЬ' 31t,lа.,Hoвoi
€вpoпи''.
гaютЬся мiж сo6oю пo нiмeцькиx фa6pикaх смepтi в 6yдoвi
3aснoвники Coлoвoк, свiдoмi opгaнiзaтopи гoЛoдy мiльйoнiв нa Укpaiнi,
6yдiвнинi Maсoвиx вiнницькиx, кaтиF|сЬкиx мoгиЛ' спpaвцi тисяч пoлiтичниx
в'я3нiв львiвськиx, киiвськиx, лyцЬкиx в'язниць.кaтiвень йдyть знoвy
..визвoляти''.

iдyть пpoти пoнeвoлeних нapoдiв iмпepiялiсти, зHявши
нopнi пpaпopи смepти.

в гopy свoi

Beликi злouинцi, щo стoятЬ нa чoлi iмпepiaлiстинниx ypядiв, пoстaвили

нa слyж6y свoiй нeгiднiй спpавi нe тiльки мiльйoнoвi apмii i МoгyтHю
тexнiкy, aлe й нayкy i мистeцтвo.
Aвтopи дoкyментiв гaнь6и, сxвалювaчi свiдoмиx, poзPaxoвaниx зa
плaнo},t o6дyмaниx мopдiв тисяч i тисяч жiнoк i дiтeй, щo ix 6paтськими
мoгилaMи yсiянi oкyпoвaнi пpoстopи, з [...]мним нaxа6ствoм гoвopятЬ
сьoгoднi тисячaми гaзeт тa дeсяткaми paдioцeнтpiв пpo зirxист eвpoпeйськoi
кyлЬтyPи пpo спpaвeдЛивiсть, oспiвyюvи пpoпaгаHдoю xoвaння мiльйoнiв в
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tiloгилy i нaсильствo 6poньoвaнoгo кyлaкa. Тepopoвi, poзстpiлaм, тoPryPai,t'
гpa6yнкoвi, HaсиЛЬствy знyщaнням втypуloтЬ 6pyднi гaзeтнi тa paдiсвi
нaклeпи.

i

У цeнтpi злoчиннoi poз6iйницькoi вiйни мiж o6oмa iмпepiaлiстaми
стoiть Укpа[нa. Гiгaнтський взaсмoмopд iмпepiялiстiв, щo poзгopнyвся нa
зeмляx Укpaiни, дoxoдитЬ дo свoгo кyльмiнaцiйнoгo пyнктy. Poз'яpeнi
oкyпaнти oскaжeнiли i пoсyвaються в свoix мeтoдаx дo oстaннiх мeж
зЛoЧиHy. oдстyпaюни, гiтлepiвськa apмiя oдepжаЛa накaз зaЛиuJaти пo
сo6i лише гoлy зeь4лlo. oзвipiлий сxiдний oкyпaнт poзгopтaс свiй нaстyп
нa зaxiд.

He зважаючи нa гopи )кepтв, кидaЮчи нa гope мiльйoни poдиH'
Haгpoмад)кyюни pyТни нa pyiни, oкyпaHти oстaHкaMи кpoви зaлiзa
пpoдoв)кyютЬ свo€ iмпepiялiстиннe 6eзyмствo, 6еpyvи на сe6e стPaшHy

i

вiдпoвiдaльнiсть пepeд Людствo]vl
кpивaвoгo uJaлeHЬствa.

тa iстopiсю зa жaxливi нaслiдки

Ix

i

oтим зpaдникaм iдei пpaвди спpaвeдливoстi, oтим зaзixачам на
нaйeлeмeнтаpнiшi пpава Людини i нapoдiв, oтим цивiлiзoвaниM вapвapaм
сyнaснoстi випoвiли 6opoть6y пiдзeмнi сили iстopii.
Пoнeвoлeнi, гнo6лeнi Hаpoди' щo ix глyxe HeвдoBoлeHня зpoстaлo y
вiдпoвiдь нa кoжний злoчин oкyпaнтiв i пepeтвopювaлoсЬ в oбypeння i
гнiв тисян, a пoтiм мiльйoнiв, стaли гoтyвaтисЬ дo piшyнoгo 6oю пpoти
пoнeвoлювaчiв.

i пoчaли poсти i мiцнiти з6poйнi пoвстaнчi зaгoни пoнeвoлeниx. A з
зaгoнiв зpoстaютЬ вжe apмii.
Укpaiнський нapoд, щo зaзHав нa сo6i нaй6iльшe стpaxiть
iмпepiялiстиннoi 6iйнi, yстaми свoгo пoлiтиЧнoгo пpoBoдy 3aявив пepeд
цiлим свiтoм пpo свoЮ piшeнy вoЛЮ вeсти 6opoть6y пpoти загap6никiв.
Ha ll| Haдзвинайнoмy Beликoмy 36opi 0УH, який вiдкpив нoвy свiтлy
стopiнкy 6opoть6и Haшoгo Hаpoдy пpoти oкyпaнтiв, yкpaiнський пpoвiд,
зaсyдивши в oчax цiлoгo yкpаiнськoгo Hapoдy i цiлoгo кyльтypнoгo свiтy,
зaгаp6ницькy' гpa6iжницькy пoлiтикy iмпepiялiстинниx ypядiв, вкaзaв цiлoмy
yкpaТнськoмy нapoдoвi виxiд з йoгo вaжкoгo пoЛoжeнHя i зaкликав всi
пoнeвoлeнi нapoди дo спiльнoi 6opoть6и пpoти oкyпантiв.

3a свo6oдy

люАl,|t1у1'

нapoдiв,

зa вoлю Укpаiни, всix

пoнeвoлeних

нapoдiв Cхoдy i Зaxoдy! 3a Укpaiнськy Caмoстiйнy Co6opнy.[epжaвy i зa
сaмoстiйнi дepжaви всix пoневoлeниx iмпepiялiстaми нapoдiв! 3a спiльний
peвoлюцiйний фpoнт yсЬoгo yкpaiнськoгo нapoдy пpoти oкyпaнтiв i зa
сoлiдapний пo всiй лiнii фpoнт гнo6лeниx нapoдiв пpoти пoнeвoлювaчiв.
3a пoвнe сoцiяльнe визвoЛeння лloдини. oсь пpoгpамa yкp[aiнськoгol
нapoдy i Укp[aiнськoгoJ Пpoвoдy. Гeть нaсильствo нaд Людинoю i нapoдaми.

Cмepть пoнeвoЛювaЧaм! Cмepть гнo6итeлям!
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Кoзoкu!

Baс пoкликалa Бaтькiвщинa в }laцJ iстopинний l4oмeHт в пepшi pяди
6opцiв за iТ вoлю. УкpaТнський нapiд ввipив Bам нaцioнa льниЙ 6oе,вий
пpaпop! Tpимaйте йoгo мiцнo! iдeтe в 6iй за Укpаiнy, зa [i слaвy i вoлю.
Haкaз пpoнитaти пepeд yсiмa вiддiлa|4у1

CлoBo Укpoi'нi!

Пoлiткepiвник

/-/

yпA
3aгiн

гpуп|,|.

Koмандиp гpупп

Xмapa

/-/ Kлим
/-/ PудиЙ

в/з

..Oзеpo',

Пoвищий накaз пpoчитaти пepeд yсiмa вiддiлaми зaгoнy та oкpeмo
poзpo6ити й пoяснити виxoвникaм.

CлoBo Укpoi,нi!
Пoлiтвиxoвник

Кoмaндиp зaгoнy

/Tуp/

в/з /Явopeнкo/

цДАвo' ф. 3838' on' |, cnp, 9, opк, 52.

Koniя.

Ne 239

нAкAз вiддiлA]t't гPyпи пPo сBяткyBAHHя
сBятA гEPoTB БAзAPy
17 лuсmono1o |943 p.
17.Х|.43 p.

HAКAз

Ho poкo\uнu CBяmo Гepoi,B Бoзopц
Cьoгoднi святкy€Mo Cвятo Бaзapy' святo
тиx' щo злo)кили свo€ )t(иття за вoлю Укpaiни,
тих, щo нинoм з6poйнoТ 6opoть6и зaсвiднили пpo iдeТ вoлi,
тиx' щo Чинoм вЛaснoi кpoви зaпИсaлу1 пpo вiддaнiсть цiй iдei,
тих' щo гepoТннoю сMepтю зaдoкyMeнтoвaЛи пpo вipнiсть iй.
Живлeнa Тx кpoв,ю i кpoв'ю пpoдoв)кyвачiв 6opoть6и, iдeя вoлi i
сaмoстiйнoстi Укpaiни всe гли6шe пpoникaлa в сepця yкpaТнцiв, всe шиpшe
i шиpшe oxoпл|овaЛa мaси yкpaiнсЬкoгo наpoдy',всe гoлoснiшe кЛикaЛa
HaPoд дo 6opoть6и.

Пall'ять пpo Геpoiв Бaзapy poдиЛa гнiв пpoти вopoгiв в сepцяx i
свiдoмiсть в yмax' щo вoлю i нeзaлeжнiстЬ ]vroжнa здo6yти Лишe шЛяxoМ
6opoть6и, всe твepдiшe пepeкoнaнHя, щo ця 6opoть6a il4yситЬ 6yти з6poйнa,

всe мiцнiшe впeвнeHHя в тoмy' щo вoнa мaс 6yти peвoлюцiйнa.
s10

Bсi poки, щo пpoтягoм

Тx пpoйшoв yкpaiнський нapoд свiй шляx вiд
Бaзаpy дoнинi, пepeкoнyloтЬ' щo шляx 6opoть6и е нeo6xiдний, всi злoнини
пoлiтики i гoспoдapки вopoгiв пpoтягolvt тoгo чaсy yпeвHюютb в тoMy' щo
вiн r-кoнeчний, всi зaxoди HauJoгo Пpoвoдy дoкaзyютЬ' щo вiн с нeминщий.
i тoмy сьoгoднi, святкyючи Cвятo Beликиx Жepтвeниx Бopцiв Базapy,
щo спЛaтили нaйвищy дaнЬ }lаpoдoвi i викoнaли важкий i вeликий o6oв'язoк

пepeд Укpaiнoю, найвищy ЧeстЬ i шaнy ix пам'ятi вiддaсть тoй, xтo
залiзoм i кpoв'кi влaснoю в 6oю та кpoв'ю pяснoю вopoгiв Укpa[ни,
peвoлюцiйниl4 пoслyxoм i викoнaнням зaвдaнЬ' стaвлeниx йoмy зa6eзпeнить

зaвepшeння тoгo вeЛикoгo дiлa, яке BoHи' Гepoi Бaзapу, po6или,
Haкaз пpoнитaти пepeд yсiмa вiддiлaми гpyпи в дeHЬ святa.

Cлoao Укpoi.нi!
Кoмaндиp гpyпи
/-/ PудtlЙ

Пoлiтвиxoвник

/XмуpиЙ/

з. д, /Бoгун/
49/61*
Кoпiя*
ЦДАBo' ф' 3838, on, |, cnp, |, opк. |6, opueiнoл,
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iнстpyкцiя кoмAHдAl,l зAгoHiB y спPABi BипoBHEHHя
тA видAчi oсoБистиx кAPтoк yпA
22 лuсmonodo |943
Укpaiнськa Пoвстaннa Apмiя
..Typiв''
Гpyпа

Зн;

200/91

p,

Пoстiй, дня 22 листoпaдa 1943 p.

iнстPУкцil

do Buкoзoк УПА

1. Bикaзки oтpиMyютЬ тиMчaсoвo тiльки стapшини, якiм зaтвepд)кеHo
стyпiнь Гoлoвнoю Koмaндoю УПA, пiдстapшини' якиx затвepдив кoмaндиp
гpyпи i кoмaндиp зaгoнy' жaндapмepiя, гoспoдapнi (iнтeндaнти) i зв'язкoвi
кoзaки. 3 чaсoм викaзки oтpиMaютЬ всi кoзaки УПA. Biдпoвiднo дo
пoтpe6 i скiлькoсти oтPимaниx 6лaнкiв видaвaти викa3ки тим кoзaкaм, якi
пepedyвaють частo в тepeнi пoзa вiддiлoм.
2. Bикaзки випoвнюютЬся в кoмaндi зaгoнy нa пiдстaвi кapтoтeк i
пepeсиЛaeтЬся дo oпeчатyвaння i пiдписy дo кoм[aндиpa] гpyпи.
* HoОnuс

у

numцлi.

sl1

3.

Bикaзки випoвнloютЬся згiднo зaлyчeнoгo взipця. Hyмepyсться пo
нepзi - лoмaючи пopядкoвий нoмeP нa числo зaгoнy (01, 02, 02, ...). B цiй
цiлi зaпpoвaдити Pe€стpaцiйну листу видaвaHиx викaзoк пiсля тaкиx тoчoк:
1. Числo пopядкoвe' якe 6yдe i числoм викaзки. 2. Cтyпiнь' 3. Фyнкцiя. 4.
Псeвдo. 5. Biддiл. 6. Числo кapтoтeки. 7. Пiдпис в oтpимaннi.
Peсстpaцiйнy листу чvl зoшит спopяджyстЬся вpaз з писанням викaзoкl
зaпoвнloючи всi i.l pyбрики, кpiм oстаHньoi, в якiй пiдписy€тЬся кoзaк пpи
oтpимaннi викa3ки Ha pyки.
B пepшiй вiльнiй лiнii нa 1 стop. пишeтЬся стyпiнь, якiй пoсiдaе,
oтpимyюний викaзкy в дaний нaс. B дpyгiй псeвдo. 3 xвилинoю пiдвищeння
йoгo в пiзнiшoмy чaсi нa пepшiй стopiнцi в дoлинi вписyeтЬся' якoгo дня
i дo якoгo стeпeня пiдвищyсться' нe пoдaЮЧи нi нoмepa накaзy нi iншиx
дaниx 6лижниx' вписyeтЬся Лишe стeпeHЬ' тoмy щo6и 3 xвилиHolo кoнтpoлi
вiдпoвiдними opгaHaми 6yлo виднo з ким мa€тЬся дo дiлa. Ближчi дaнi дo
сaмoгo пiдвищeння вписyrтЬся нa стop. 3, цe6тo дaтy пiдвищeння, стyпiнь,
Nэ нaкaзy кoм[aндиpaj гpyпи Чи зaгoнy' яким йoгo пiдвищeнo, цe всe
зaтвepд)кy€ кoм[андиp] зaгoHy свoiм пiдписoм.
Py6pикy ,.вiддiЛ', нa 2 стop. зaпoвHloстЬся цифpами згiднo yмoвлeння
з кoMaндolo гpyпи.
B py6pиках пеpeнeсeння вiдмiнyeться вiддiл, дo якoгo пеpeнoсиTЬся
пoсiдaн виказки за пiдписoм кoм[мaндиpа] зaгoнy, пoзнaнaюни вiддiл
тaкo)к тиlvlи сaMиMи yMoвлeними цифpaми. Знaчiння цифp стpiльцям He
пoясHювaти' a тpимaти в тaйнi.
Ha oстaннiй стopiнцi пишeтЬся дaтy PaHeHня' Miсцe' вiдзнaчeння, }ф
нaкaзy тoщo.
5.* Пpи видавaннi Bикaзки пoясHювaти кoзaкaм пpo з6epe}кeнHя
викaзoк' пpo нaслiдки, якi 6 Moгли виникнyти з xвилиHolo знaйдeння iх
вopoгoМ' тa пoпepeдити пpo кapy 3a зaгy6лeння.
4.* 3a зaгy6лeння викaзки стapшинoЮ ни пiдстapшинoю гpoзитЬ
o-oднoгo стeпeня., кoзaкoм 2 тижнi кapнoгo вiддiлy.
дeгpaдaцiя
6. Пepeсилаeться 500 6лaнкiв викaзoк, пpo oтpимaння якиx нeгaйнo
oкpeмим писЬ1'{o[4 спoвiстити. oкpeмo пepeсиЛa€тЬся 1 випoвнeний 6лaнкeт
як взipeць. Hi oдин 6лaнк нe смiс 6yти знищeний. Фaльшивo зaпoвнeний,
пoBиHeH 6yти з6epeхeний в aктax, щo6 Mo>кна 6yлo викaзaтись, щo всi
6лaнки вiдпoвiднo викopистaнi.
peнiнeць пepeсЛaння викaзoк дo пiдписy i oпeнaryвaння
7, oстaтoчний
.|943
p.
дня 5 гpyдня

Cлoao

Укpoiнi!

102/3.х||**
Пoвiдoмлeння пpo oтpимaHня висЛaнo 3.Х|l.1943 p. Шeлест**
ЦДАBo' ф. 3838' on, |, сnp' 7o, opк. 4. opueiнoл,

*

Toк Bunpoaлeнo ц meкcni.

** HoОnuc nunцлi.
ц

512

/Бoryн/

ШPB гpyпи, кoмaндиp

кypeHя

iм. Cвятoславa загoнy iм. i. Бoryна
..0стaп,' (oлeксiЙ
Бpись). Фoтo 1942 p.

..Boлoдимиp''
Кepiвник CБ Bo
(Aнaтoлiй Кoзяp).
Фoтo 1934 p.

Кoмандиp BПЖ гpyпи .,Б. Кopнiснкo''
(0лeксaндp Кoсapeвиl).

Фoтo 1942 p.

Кoмандиp загoнy ..Кoтлoвина,'
..Юpiй
Pyбaшeнкo'' (..Py6aщeнкo',,
Cтепан Кoваль). Фoтo '1952 p.
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lнстPyкцtя кoмAHдиPAl,l зAгoHlв y спPAB!
BЕдЕt|ня кAPтoтЕк пo 3Aгot|Ax
22 лuсmonoОo |943 p'

yпA

Пoстiй, дня 22 листoпaдa 1943 p.

..Тypiв''

Гpyпa
3н.: 201-91

iнстPyКцiT

Оo BeОeння l<opmomet( no loeoнol

.l.

B зaгoнi зHaxoдитЬся кapтoтeкa кoЖнoгo стapшини' пiдстapшини
кoзaкa, якa мiстить всi дaнi пpo нЬoгo.
2. Kapтoтeкy BeдeтЬся в кaнцеляpii загoнy. Кoмaндиp зaгoнy e
вiдпoвiдaльний зa peнiнцeвe oxoпЛeння кapтoтекolo всix члeнiв свoгo
загoнy тa зa вiдпoвiднe з6epeжeнHя кapтoтeки. 3a нiякy цiнy каpтoтeкa нe
смie пoпасти в pyки вopoгa. B цiй цiлi нaЛeЖитЬ зaздaлeгiдь вжити всix
зaxoдiв для ii з6epeжeння в нe6eзпeчниx мoмeHтax' як пpигoтyвaння
вiдпoвiдньoi скpинЬки та мiсця сxoванки' тoщo.
3. Kapтoтeкy вeсти вiддiлами' пoзнaчаюни вiддiли згiднo yмoвлeння.
Hoмep кapтoтeки пoзнaЧyвaти 6iжyним нo}tepoM.
4. 3 xвилинoю пepeнесення стapш[ини], пiдстapш[ини] чи кoзaкa дo
iншoгo загoнy пеpeсиЛaстbся тaкo)к нeгaйнo йoгo кapткy, лишaюни пiд
6pакyюним HoN4epoM кapткy' щo згiднo Haкaзy кoм[aндиpa] гpyпи ч. ... з
дHя ... пepeнeсeний дo зaгoнy ..., з6epiгaюни oднoчaснo в актax цeй нaкaз.
5. Пepеслaти нeгайнo вiдписи каpтoтeк стapшин i пiдхopyнжиx дo

i

кoмaндyвaHня

гpу|||1.

/6oгун/

Cлo6o Укpoi.нi!
ЦДABo' ф. 3838, on.

l, cnp.

7o, opк. 5. opuеiнoл,

Ng 242
нAкAз кoмAHдиPA]'/t 3AгoHiB i кyPЕHiB y спPABi
BiдPяркЕHHя пiдлЕглиx кo]v|AHдиPiB HA пEPЕвиllJкiЛ

Ns

3l

yпA
Гpyпa

30 лucmonodo |943 p,
,.Typiв''

Пoстiй' дня 30.11.43

HAKAз

ркy

ч.31
i кцpeнia еpцnu

Bсit,t кoмoнОupotu зoеoнi?

B зв'язкy з peopгaнiзaцiсю

нaказyю:

1. |1pи6уи всiм кoмaндиpaм сoтeнЬ' кypiнним i сoтeнним виxoвникaм
тa 6yннyxним гpyпи нa пepeвишкiл.

s14

2. Кypiнним
вiдpяджeння.

дoпилЬнyвaти вiд,iздy вищeзгадaниx

oсi6 тa

виписaти

3. Bсi цi oco6и пpи6удyтЬ на дeнь 8.12.1943 poкy Ha зв'язoк ..Кoдaк''.

Шeф штa6y

в/з /Лeoнiд

Koмaндиp гpyпи

в/з /Bosчaк/

Явopeнкo/

oстaп1*

цДАBo' ф' 3838, oл. |, cnp, |2, opк' |7,

opueiнoл**.
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HAкA3 кoмAндиPAм кyPЕHiB

y спPAвl зBIлЬнEHHя кo3AкiB

з PядiB yпA

lф 34
yпA
Гpyпa

30 лucmoлoОo |943 p.
Пoстiй, дня 30 листoпaдa 1943 p.

..Тypiв''

HAкA3ч.34
Bciм кo,toнОupoм кцpeнia еpцnu "Tцpia"

HAКA3УЮ:
1. Звiльнити з pядiв УПA всix людей, якi з oглядy нa стaн здopoв'я
нe MoжyтЬ пoвFlити стpoйoвoi cлуж6и.
2. 3вiльнити з pядiв УПA всiх кoзaкiв, якi з oглядy на тeпepiшню
ситyaцiю нe мo)кyтЬ 6yти в УПA.
3. Bсi, щo звiльняютЬся, oдep)кyютЬ нa pyки фopмальнi дoкyмeнти,
вiдпис якиx зaлишaютЬся y кypiннoгo тa oпiсля пepeсилaютЬся дo кoмaнди
гpyпи.

4. Bсix звiльнeниx з pядiв УПA нaпpaвляту1 Аo тepеHoвиx пpoвiдникiв
вiдпoвiдниx теpeнiв для дaльшoi пpaцi в зaпiлi, пpo щo в кapтi звiльнення
спeцiальнo зaзнaчити.
5. Якщo звiльнeнi 6yли вжe oxoплeнi кapтoтeкaми, тo ix (кapтoтeки)
нaпpaвЛяти дo кoMaHди гpyпи тa в пpимiткax зaзнaчити' щo звiльнeний,
1 Koлoн1up куpeня
Бpucь.

гpyпи

iл.

CoaoйОoчнoao "032o, зoeoнц itu, iвoнo Бoeцнo, oлeксiй

* Hodnuс g пunулi.

** Нo doкцпeнпi с BiО6umoк кpцaлoi newmкu,.Укpаiнська Пoвстaнча Apмiя. Кoмандa
,,Тypiв".

5ls

тoдi.тo, пo такiй i тaкiй пpининi.
дo кoMанди гpупи,n

s/з

вiд звiльнeниx зa6iрти i дoстaвляти

Пiдписaли:

Шeф штa6y

/-/

oЗ6рю

Кoмaндиp гpyпи

/_/ в/э

Лeoнiд Явopенкo

3

opигiналoм згiднo

Пoстiй, дня 30 Листoпадa .|943 poкy.

[p.

Boвчaк

Koмaндиp гpyпи
Явopeнкo/

в/з /Лeoнiд

oстaпoвi*

цДАBo' ф, 3838, on. |' сnp'

12,

opк. 18' opueiнoл**.
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37
yпA

нAкAз зABiдyючим лiкAPЕHЬ
i кypiнним кoMAндиPAм y спPAвi
вiдпoчиHкoвиx Biдпyстoк
5 epцОня |943 p.

l'I9

Гpyпa

Пoстiй, дня 5 гpyдня 1943 poкy.

..Тypiв''

H

AкA

3

ч.37

Bсiм зo\idцючuм aiйcькoauх лiкopeнь
l].o mepeнol
яКuI Лlсmяmьcя цI лlKopHl

mo кцpiннuм к.oмoнОupoм,

oстaннiми дHяMи пoявилoся 6aгaтo кoзaкiв, якi пo виxoдi з лiкаpeнь
6yли лiкapяMи скepoвaнi нa вiдпoнинкoвий вiдпyск. .Qля ypeгyлювaння

цЬoгo нaкaзyю:
1) Bсix xвoPиx' якi виписyютЬся з лiкapeнь, здeP)ryвaти в oд}|ol"ly
визнaчeнoмy мiсцi для пoпpaви стаHy здopoв'я. B якиx мiсцяx вoни 6yдyть
пepe6yвати oзнaчeний свiй чaс вiдпoнинкy. Мiсця тaкi влaштyвaти недaЛекo
лiкapeнь в пopoзyмiнню з вiдпoвiдним кypiнниM кoмаHдиpoм, нa тepeнi
якoгo мiститься лiкаpня.
2) Bизнaчити oднoгo кoзaкa як кoмaндaHтa для цix oсi6, якiй 6yдe
вeсти вiдпoвiдню книry тa нopмyвaтимe pyx цix людeй.
* Нodnuс ц пuпцлi,

** Ho )oкцмeнmi с BiО6unoк хpуzлoi. neчoпlш: УкpaТнська Пoвстанчa Apмiя. Кoмaнда

rpyпи

s'16

..Typiв',.

3) oxopoнa лiкapнi lnaтиile дoгЛяд нaд цiм пpимiщенням.
4) Пo вiд6yттю вiдпoнинкy скepoвyвaти цix людeй дo кoMaнди гpyпи
вiдпoвiдниMи дoкyMeHтaми' дe oдеpжaтb кoHкpeтHe пoяснeHня o
poзтaшoванню свoix частин.
5) B мiсцяx, вiддалeниx вiд кoмaнди гpyпи' дoPyчa€тЬся кypiнним
кoмaндиpaм пpoвадити вищeзгaдaнe yфopмлeння, пoвiдoмляюЧи свo€чaснo
пpo цe кoмaHдиpa гpyпи' тa вHoсити пoпpaвки B кapтoтeкax.
6) Biднoснo,цiлкoвитoгo звiльнeння дoдep)+ryBaтисb нaкaзy ч. 34 з
дня 30 листoпaдa 1943 poкy знaк Х||l-4.

з

Шeф шта6y

в/з

/-/

Лeoнiд

Явopeнкo

Кoмaндиp гpупи

/_/

Pудий

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Щeлecт/
Бeскит*

цtABo, ф,

Ns 245
нAкA3 кoмAHдиPAм кyPЕHiв y зB'я3кy
3 PЕoPгAt|iздцiсю вiЙсЬкoBиx чAстин
тA пoкPAщAHням пPAцi
6 apцdня |943 p'

Ns 42

yпA
Гpyпa

3838, on. |, cnp' 11, opк, |6' Кoniя.

Пoстiй, дня 6 гpyдня 43 p,

,,Тypiв''

ч. 130-24

HAкA3
Bciл кoмoн1upoм

B

зв'язкy

з

ч.42

l<цpiнiв epцnu "Tцpia,'

peopганiзaцiсю вiйськoвиx частиH та для yспpaвнeн}|я

пpaцi

3

HAкA3УЮ:

,.oзepo''
днeм пoяви цЬoгo нaкaзy лiквiдyсться зaгiн
, яI<I,|Й
6eзпoсepеднь[o] пiдпopядкoвyeтЬся гpyпi. B зв'язкy з цiм кypенi
пpoвадити}4yтЬ кaнцeляpiю тa нaдсилaтимyтЬ всi мaтepiяли дo кoмaнди

1)

..гpyпи''.

* Hodnuc ц пunулi.
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2) Кypiннi зa6eзпeчaть кaнцeляpiю в тaкo?'ly склцi: 1) кypiнний, 2)
aд'юTaHт, 3) стаpшинa дЛя дopyчeHь, 4) сeкpeтap.
,,rpули,,,
3) Bсi нaкaзи, якi вихoдять вiд кoMaHди
пiдписуе кoМaHдиp
,.гpупИ',,
шeф штa6y дp. Boвнaк, a6o пpи йoгo вiдсyтнoстi Л. Явopeнкo.
4) |lpиcлaти нa дeнЬ 12 гpудня 1943 poкy з кoжнoгo кypeня дeсятЬ
(10) пiдстapшин з 6yвшoi пoльськoT, нiмeцькoi, сoвiцькoi a6o iншoТ apмii,
з пoBниt\,l 6oйoвим виpядoM тa Ha кo)l(ниx 10 чoлoвiк oдиH кyлeMeт.
5) 3 кoжнoгo кypeня видiлити пo 6 людeй Hа зв'язкoвиx пpи кoмaндi
гpyпи. Людeй вислaти свiдoмиx, PoзтopoпHиx, свoТx, якi пpи6yдyть, нeгaйнo
пo oдepжaнi цЬoгo дo штa6y гpупи i згoлoсяться дo ад'ютaнтa штa6y.
6) Пoдaвaти oкpeмo звiти пpo oз6poсниx (шyцманiв) нaцмeнiв, ни
пpoвoдитЬся сepeд ниx aгiтацiя пepеxoдy дo УПA. Якa нaдсилaстЬся дЛя
ниx вiдпoвiдна лiтeparypa? Cкiльки Тх вжe пepeйшлo дo нaс i якe yз6poeння
пpинесли?

7) Кoжний кypiний стягнe зi свoгo кypeня 20% aмyнiцii, вiдпoвiднo
Тi змaгaзинy€ в peзepB'
8) Пoдати дo 10 гpyдня [19]43 poкy звiт стaнy людeй, з6poТ, амyнiцii,
виpядy, тa6opy iншe. 3вiтoм oхoпити всix людeй всю з6poю.
(3мaгaзинoвaнy тaкoж зaзHaчyвaти - зM).
9) Пoдaвaти в oзHaЧeHoMy тepMiHi paннi звiти. B paннix звiтax пoдaти
витpaЧeння амyнiцii.
10) 36poю, амyнiцiю, виpяд пo звiльнeниx кoзaкaх пpисЛaти дo
кoмaHди гpyпи.
11) oкpеслити кoзaкoвi кoнeчнy дo aкцii кiлькiсть aмyнiцii - встaнoBити
peзepв' якoгo вiн 6ез спeцiяльHoгo нaкaзy зyжити нe Мo)кe.
звiтyвaти пpo BтpaTи тa
12| |liсля кoжнoТ aкцiТ пepeвeсти o6лiк
здo6yтки, пpичoMy пiдкpeслюю, щo здo6yтoгo нe вiльнo poз6ipaти

i

i

i

(дoпyскасться oдяг' кoЛи кoнeчнiсть вимагас). Bсi тpoфeТ i aмyнiцiя
пеpexoдятЬ в цiлoсти в pyки з6poяpiв i гoспoдapниx.
13) Дoстaвити дo кoмaHдv| гpуг||1 зapaз зaйвy з6poю, щo зl{аxoдитЬся
в oкpeмиx сoтHяx (Кy6iк).
14) Cистемaтиннo (дo тижня) пoдaвaти звiти з 6oйoвиx дiй. B цiх
звiтax пoдaвaти пpaвдиви Haзви мiсцeвoстей, кiлькiсть з|.|ищeHoгo вopoга
тa йoгo* (нepвoни, ляxи, нiмцi).
15) 3aвeсти книги в6итиx i кapaних.
16) Пoдaти звiт пpo в6итиx тa paнeниx вiд пoнaткy вiддiлy дo цЬoгo
чaсy.

17) Пpи листoвaHI.|ю

з гpyпo|o

HaЛeх(итЬ oкpeмo дoHoсити пpo 6oйoви

дii, oкpeмo пpo poзвiдкy' oкpel{o

звеpтaтисЬ пpo з6poю

oкpeмo дo вiддiлу гoспoдapчoгo (6eлизнa, милo
* Toк meксmi.
ц
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i

iншe).

i

aмyнiцiю,

Звiти викoнyвaти стapaннo тa чистo. Cлaти щoтижня.
B poзв'язaннi всlx спpaв пpидepжyвaтисЬ слyж6oвoi дopoги' a
сaмe: piй звepтa€тЬся дo Чoти _ Чoти дo сoтнi - сoтнi дo куpeня - кypiнь
дo гpyпи. Якщo зaйде кoнeчнiсть Bv1сИлaтИ 6eзпoсeрдньo дo вищoi iнстaнцii,
тo слiд зaзнaчyвaти на нaгoЛoвкy' чepез якy iнстaнцiю пePexoдитЬ.
Biднoснo цьoгo нe6aвoм вийдe yстaв, який кoнкpeтHo всe yрeГyЛюe.
20) Пoдaти, дo дHя 15 гpyдня [19]a3 p. oцiнкy пpaцi виxoвникiв"
18)

19)

Шeф штa6y

в/з

/-/

CлoBo Укpoi.нi!
Леoнiд

Явopeнкo

Кoмaндиp гpуnи

/_/

PудиЙ

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Шeлecт/
oдepжaнo дня 24.Х||.43 p. Бyнч[yжний] шк[oли] Мopoзeнкol
Ц,цАвo, ф. 3838' on. 1' сnp. 1, opк. |9. Koniя,
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46
yпA

HAкAз дЛя пoBiдoмлЕHHя сoтЕнЬ
пPo пIдBищEHHя дo стyпEня
пiдxoPyHжoгo 17 кo3AкiB

Ns

..Typiв''

Гpyпa
Зн: ||п-35/43

9 apцОня |943 p,
Пoстiй' дня 9 гpyдня 1943 p.

HAкA3ч.46

Haшa Пoвстaннa Apмiя зpoдиЛaсЬ з вoлi нapoдy Haшoгo дo 6opoть6и
3a влaснy дep)кaвy' Пpoйнята пoчyттяM кpивди i пpинижeнь yкpaiнськoгo
нapoдy' щo вiн Тx зазнaв [нa] пpoтязi дoвгиx poкiв свoгo нaцioнaльнoгo i

лЮдсЬкoгo пoнeвoЛення, пpoйнятa вipoю в слyшнiсть свoсi спpaви i з'цнaнa

в свoix pядaх iдeею вoлi i самoстiйнoстi, Укpaiнська Пoвстaнvа Apмiя
стaлa сЬoгoднi пepeдoвим зaгoнoм yкpаiнськoгo нapoдy на йoгo llJЛяxy дo
влaснoТ дepх(aви.
Oчoлeна УкpaТнським Пpoвoдoм 0УH, свiдoмa свoix пoлiтинниx цiлeй

i зaвдань, Укpaiнськa Пoвстaнча Apмiя iдe сЬoгoдня кpiзь жepтви i
пpaцю€ дo poз6yдoви з6poйнo,i cилt'|, якa за6eзпeчитЬ oднa всЬoмy
1 БцнuцэrнuЙ nidсtnopшuнcькoj, шкoлu it,t' ГoлoBнozo
omoЛoнo Cuлoнo Пemлюpu
("Cвimлoнo,') npu зoеoнi iл. iвoнo 6oaцнo Анdpoн Лe\uцк.
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yкpaТнсЬкoмy наpoдoвi йoгo вiльний poзвитoк i дo6po6yт. Boнa iдe дo
мo6iлiзи всix сил yкpaiнськoгo Hаpoдy для 6opoть6и з oкyпaнтaми*.
oднoю з нaйвaжливiшиx дiлянoк дo poз6yдoви з6poйнoi cили e
шкoлeння тa iдeйний 6oйoьиЙ гapт вiйськoвиx кaдpiв. i тoмy кoжний
yкpaiнський кoзак' щo oдеpx{yс вищий вiйськoвий сryпiнь, хaй 6yдe свiдoмий
свoгo' щo oдеp)кyючи вищe 3вaння vлeнa Укpalнськii Apмii, вiн стaс тим
сaмиМ i кpaщим нoсiсм yкpaiнськoi вiйськoвoi iдei, кpaщим спадкoсмцeм

i

6oевиx чeснoт

i

тpaдицiй yкpaТнськoгo вoякa

i

вiдпoвiдaльнiшим

opгaнiзaтopo[м] вiйськoвoi спpaви. Bисoкa кoзaцЬкa чeсть, гли6oкe пoчyття

o6oв'язкy

i

вiдпoвiдальнiсть

за спpaвy нexaй

станyтЬ дЛя кo)кнoгo

пiдстapшини нaйвищими вимoгaми пepeд спpaвoю Укpaiнськoi Peвoлюцii.
3a виявлeння 6oевoТ iнiцiятиви кpaщe викoнyвaHня o6oв'язкiв i
зa[в]дань, нa пiдстaвi нaказy Кoмaнди УкpаТнськoi ПoвстанчoТ Apмii н. 8
з дня 2l сepпHя 1943 p. пiдвищyю кoзакiв:
1) Hepoзлyннoгo 6) Coкoлa
11)
16) Чyмaка
2) Лeвa
7) Гaлюдy
12) Чopнoгo 17) Coнa
3) Мpiю
8) 3aлiзнoгo 13) Бoryнa
4) Boзa
9) Кoзaнeнкa 14) Aнтoна
5) Лiсoвикa
10) Copoкy
15) Шyгaя
дo стeпeня п|дхopyH)t(oгo.
Haкaз пpoнитaти пo всix сoтняx гpyпи.
Кoмaндиp гpyпи
CлoBo Укpoi'нi!
PудиЙ
3a згiднiсть з opигiнaлoм

i

Ясинa

/-/

/|JJeлeст/

tAPo' ф. P-30,

on. 2, cnp. |6, opк. |97, Koniя.
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iнстpyкцiя кoмAHдиPAl,l сoтЕHЬ i кypвнiв
y спPABi пiдгoтyвAHня PAHHix 3BiтiB
9 epцОня |943 p'
Укpaiнськa Пoвстaнua Apмiя
..Typiв''
Гpyпa
,

зн: tte

ljвlцз

Пoстiй, дня 9 гpyдня 1943 p.

ст

P y К ц iI
Оo \unoaнюaoння poннil зBimi!

iн

.Цo т. 1) Cлyж6а. B цiй py6pицi вписyсться пepeдoвсiм Чepгoвoгo
пiдстapшинy i нepгoвoгo стpiльця сoтнi (згл[яднo] кypeня), всi вapти, якi с
внyтpi сoтнi (кypeня) i пpoнi служ6и,
*У
520

пeкcmi: oкoпaнти

lo

т. 2) Cлyж6oвi виiзди. B цiй py6pицi вписyемo всix тиx, щo в
слpк6oвиx спpaвax виiiaли iз сoтнi (кypeня) на кopoткий час; н[a]пp[иклад],
iнтeндaнт сoтнi виixaв дЛя пoЛaгoд)кeння xapЧoвиx спpaв i т. п.
тyт вписy€мo всix, щo с нa фyнкцii:
.Цo т. 3) Пpaця (фyнкцiя)
6yннyжний, писapi, iнтендaнт, кyxapi, кpaвцi, шeвцi i т, п.
,.(o т. 4) Xвopi - тyт вписyсMo всix, щo е пpизнaнi лiкapeм xвopиtии'

-

aле якi HaдaлbцJe лиuJaютЬся в paмaх сoтнi (кypeня).
.Цo т. 5) Шпитaль - всi xopi i paнeнi, щo HaxoдятЬся в tJJпитaляx.
.Цo т. 6) Biдpяджeнi - тyт вписy€мo всix тиx' щo на якийсь чaс (на
дoвшe) oпyскaютЬ сoтню (кypiнь) н[a]пp[иклaд], пiдстаpшинсЬкa шкoлa'
кaрний вiддiл, oxopoна шпитaлiв i т. п.
.Цo т. 7) Biдпyсткa - тyт Bписyсмo всix тиx' щo нa якийсь чaс
(визнанeний pенiнeць) вiдпyщeнi.

.Цo т. 8) Пpoпaвшi 6eз вiстi - пpoпaвшi в 6oю чи дe iншe, пpo якиx
нe знaсмo, чи вoни живi чи нi.
.Цo т. 9) ,Qезepцiя - всi, якi здeзepтиpyвaли з вiддiлy.
Дo т. 10) Paзoм _ сyмa всix тoнoк вiд 1 дo 9 вклюЧнo.
Дo т. 11) 3aгальний стaн - зaгaльний стaн сoтнi (кypeня), вчислюloЧи
всiх, щo вxoдятЬ в склад сoтнi (кypeня). Biн с всe стaлий, xi6а щo сoтня
oтpиМye пoпoвнeння a6o кoзaки пoЛягaЮтЬ, тoдi зi звiтoм нaлeжитЬ пpислaти
Листy пoляглиx, згiднo тaкиx тoЧoк: 1) Ns п. п., 2) iм'я, пpiзвищe тa пo
6aтькoвi, 3) псeвдo, 4) вiддiл, 5) сoтня, 6) piк нapoдхeHня, 7) мiсцe
зaмeшкaHHя, 8) дaтa смepтi, 9) в якiм 6oю i дe згиHyв i 10) дe пoxopoнeний.
.Цo т. 12) flo 6oю здi6ниx - py6pикa зaгальний стaн - мeншe py6pикa

10 (Paзoм).

2

.Цo т. 13) (Хapнoвий стaн) - py6pикa зaгaльний стaн, мeншe py6pикa
(слyж6oвi виiзди), мeHшe py6[pикa] 5 (шпитaль), меHшe py6[pикa] 6

(вiдpяджeнi)' N4eHшe py6[pикa] 7 (вiдпyсткa), N4eHшe pу6pикa 8 (пpoпaвшi
6ез вiстi), мeншe py6[pикa] 9 (дезepцiя).
Кypiнь пepeсиЛae звeдeHy вiдoмiсть всix сoтeнь, якi вxoдять в йoгo
скЛaд' i стaн штa6y кypеня paзoм з кypiнним, дo штa6y гpyпи щo 7, 14,
21 i 28 кo)|(tloгo мiсяця зa дeHЬ пoпеpeднiй, a He зa всi днi (сiм), як це
po6лять дeкoтpi кypeнi. Heпpислaння pаH|.|Ьoгo звiтy в pенiнeць пoтягнe зa
сo6oю кapний звiт кypiннoгo.

Шeф штa6y / Л.

CлoBo Укpoi,нi!

Явopенкo/

Кoмaндиp гpуnи /PудvtЙ/

Coсeнкot кypiнь 024*
11

гoд./ 1i.X|l.1943 Шeлeст*

цДАBo' ф, 3838, on. |, cnp. 7o, opк' |3.

Оpueiнoл,

.1 Пopфupiй Aнпoнюк (Coсeнкo", "клiщ")

iп, laoнo

Бoaунo,

* Hodnuc

-

BiО лucmonodo |943

p. кoлoнdup зozoнg

ц пumцлi,
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шlPЕцЬ PAHHЬoгo зBiтy кoмAндиPA кyPЕHя

дo iнстпvкцiТ y спpдвi пiдгoтyвAння pдннix звiтiв
[ГpцОeнь |943 p,]

yпA
Гpyпa
Biддiл
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Cлyж6a
Cлyж6oвi
в[iдпyстки]

3

Пpaця.

4

фyнкц[iяl
Xвopи

5

Шпитaль

6

Biдpяджeн
Biдпyсткa

7

I

Пpoпaвши

6[eз] вiстi
9

,{eзepцiя

10

Paзoм

11

3aгаль[ний
ст[aн]

12

Дo 6oю
здi6ниx

13

Xapнoв[ийl
стaн

Бyннyжний

lшABq ф.
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3838, oл. 1, сnp. 7o, opк. |4' Koniя.
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HAкAз пPo вiдзнAчЕHня кo3AкiB-Po3BiдHикiB
сoтHi

..мA3Епи,o

Ne 52

yпA
Гpyпa

|4 apцdня |943 p,
Пoстiй, дня 14. Х|I. 1943 p.

.,Тypiв,'

HAKA3ч.52

Ha накaз дня

23,11,43

p, piй з сoтнi Maзeпи пiд

кoмaндyвaHняM

вiсryнa Лeгкoгo пpoвiв poзвiдкy в вopo)кoмy тepeнi дiяння paйoнy Mopoннo.
Mимo тяжкиx та нeспpияючиx o6стaвиH' загpo)кeHi зi стopoни вopoг[aj
i нe6eзпeцi, piй викoнaв впoвнi нaказ, пpoвiв poзвiдкy, взяB в пoЛoH двox
чepвoниx тa дoпpoвaдив нa мiсцe пoстolo oснoв|.|иx сил, вiд якиx oдepx(aнo
вaжнi вiдoмoстi.
3a дo6pe тa сyмлiннe викoнaння накaзy вiстyнoм Лeгким тa кoзaкaм
Лo6oдi, Coлoвйoвi, oстpoмy, Bep6i, Гoлoвaнoвi, Чepнякoвi, Бopoвeнкoвi i
Гpoмoвi виHoшy пoxвaЛy та стaвЛЮ ix всiм кoзaкat{ зa взipeць кoзaкiвpoзвiдникiв.

Haкaз пpoнитaти пo всix сoтняx гpyпи"

Cлoaa Укpoi.нi!
Кoмaндиp гpyпи
в, з. /-/ Boвчaк

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Шeлecт/
tAPo, ф.

P-30, on' 2, cnp. |6, opк. |47. Кoniя,

Ns 250
t-|AкAз кol,lAHдиPA}l кyPЕl-|iв

l сoтЕHЬ пPo BинЕсEHня

пoxBAли кoмAндиPAм i кo3AкAм сoтEHЬ
пiд кol,lAHдyBAHHям,.мA3Eпи'' тA ..мEдBЕдя''

|4 еpцdня |943 p'

Ne 53
Укpаiнськa Пoвстaннa Apмiя
..Тypiв''
Гpyпa
3н: 11д-30/ 43 p,
Bсiм кoманdupoм кцpeнi6

HAКA3ч.53

Дня 3.ХIl.43 p.

o

Пoстiй, дня 14.X|l.43 p.

i

coneнь

гoд. 18 xв. 20 пiдвiддiли кypiннoгo Haзapa

п;д

кoмaндoю сoтeннoгo Meдвeдя i сoтeннoгo Мазeпи пpoвeЛи 6iй з нepвoними

52з

пiд селoм Чepeвищами, в вислiдi нoгo poз6итo з'€днaння вopoгa' пpичol4y
вopoг втpaтив 8 в6итими' тpЬox пoЛoнeними' здo6yтo лeгкиЙ скopoстpiл,
4 кpiси тa 14 кoнeй, нaшi втpaти - oдин кoзaк лeгкo paнeний.
Coтeннoмy Meдвeдьoвi' сoтeннot.4y Maзeпi, пiдxopyнжoмy Гaлюдi,
пiдxopyнжoмy Шyлякoвi, стapшoмy дeсятникoвi Чopнoмopцевi, дeсятникoвi

Cагaйдaннoмy, вiстyнoвi 0pликoвi, дeсятникoвi Легкoмy, вiстyнoвt

Гopoшeнкoвi, вiстyнoвi Гoстpoмy, вiстунoвi Удapнoмy тa кoзaкaм Bеp6i'
Гyляeвi, opлюкoвi, Cepe6peнкoвi, Гoлy6oвi та Мeдвeдeвi, якi визнavились
в 6oю кapнiстю тa вiдвaгoю, винoшy тим пoхBaлy та стaвЛю ix всix як
пpикладниx 6opцiв 3a визвoлeння Haшoгo нapoдy тa твopeнHя CaмoстiйнoТ

Co6opнoi Укpaiнськoi

.Qеpжaви.

Haказ пpoнитaти пepeд всiмa сoтнями гpyпи.

CлoBo Укpoi'нi!
Koмaндиp гpyпи

s/з /Boвчaк/

Coсeнкo*
ЦtАBo, ф. 3838, oп, |, сnp' 38' opк, 8'

opueiнoл**'
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..клiщЕBi',
зAпискA кol-|AHдиPoBi зAгoHy
пPo кoPистyBAHня зAлyчEt|им пPoЕктol{
дисциплiHAPHoгo стAтyтy yпA
дo чAсy Йoгo здтвЕPр|(Е}|Hя
|5 еpц0ня |943

p.

Пoстiй, дня 15 гpyдHя 1943 p.
УкpаIнськa Пoвстaннa Apмiя
..Typiв',
Гpyпa
t.ф13 e-54/43
ДpцeoBi кoмfoнdupoBiJ зoeoнц Клiщeai

Пpи цьoмy пepeсила€тЬся Baм дo кopистaння' дo чaсy зaтвepджeння'
пpoект дисцiплiнаpнoгo стaтyтy Укpаiнськoi Пoвстаннoi Apмii.
3aл[yчник] 1.
Щeф штa6y

s/з /Л.

Poзpodлeнo

i

Явopeнкo/

пepeданo пo кypiнях Шeлeст 22/X||43 p,

* Нodnuс g пunцлi.

** Ho Оoкулeнпi с BiО6uпoк кpцaлoi neчomкu: Укpаiнськa Пoвстанчa Apмiя. Кoмaнда

rpyпи
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.,Typiв''.

ДисцИпЛiHAPнИЙ стAтУт

УКPATHсЬКoТ пoвстдньчoT дpмп
(npoeкn|

Poздiл
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Bстyп

1. Укpaiнськa Пoвстаньчa Apмiя с пepшим кpoкoм Укpaiнськoi Hацii
вiдpoдження
Укpaiнськиx 36poйних Сил'
дo
2. УкpaТнськa Пoвстaньчa Apмiя пoкЛикaнa УкpaТнськoю Haцiсю в
найтяжчий для нei Чaс дo зaxистy УкpaТнськoi l-|ацii вiд Hищeння
МoскoвсЬким, як i нiмeцЬкиМ тa iншим зaгap6никaм.
3. УкpaТнськa Пoвстaньчa Apмiя фopмyсться з нaйкpaщих сил Haцii вiддaниx спpaвi УкpaiнськoТ Co6opнoТ Cамoстiйнoi flepжaви.
4. Cлyж6a в Укpaiнськiй Пoвстaньчiй Apмii
пoЧестlo гopдiстю
кo)кнoгo УкpaТнця.
5. Пopядoк в Укpaiнськiй Пoвстаньчiй Apмii гpyHтyстЬся Ha oсHoвax
peвoлюцiйнoi дисцiплiни.
6. .Цисциплiнa - с тoЧHe, 6езвiдмoвне i 6eзoгляднe пiдпopядкyвaння
всix члeнiв УПA свoТм звеpxникaМ тa ix нaказaм.
7. Peвoлюцiйний o6oв'яз0к кo)кHoгo УкpaТнця-ПoвсTaнця пoстiйнo
д6aти пpo змiцнeння i poз6удувaння Укpaiнськиx 36poйниx Cил.
8. Koжний Пoвстaнeць пoвиHeH o6epiгaти свoю oсo6истy гiднiсть тa
гiднiсть Haцii.
9. Укpaiнськa Пoвстaньчa Аpмiя зpoдиЛaсЬ в yмoвax вopo)кoгo
oтoчeння i ii iснувaння Мoх(Ливe лишe в yl4oвax нaйгли6шoгo зaxoвaння
вiйськoвиx тa€[4ницЬ. .П,o цьoгo пoвинeн зMагaти кoжний Пoвстaнeць.
10. Кoжний Пoвстанeць нe пoвиHeH жaлiти свoix сил, кpoвi, а якщo
пoтpi6нo i життя в 6opoть6i зa вiд6yдoвy УссД.

-

r

.|1.

i

i

3pадa в УПA с зpaдoЮ iнтepeсaм УкpaTнськoi Hацioнальнoi PeвoлюцiТ

кapaсться нaйжopстoкiшe зaкoнaМи вiйськoвo-peвoлюцiйнoгo нaсy.

Poздiл
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3[в]epxнiсть в УПA
12' B УкpaТнськiй Пoвстaньнiй Apмii встaHoвЛЮ€тЬся вiйськoвa звepxнiсть
HижЧиx пpeдстaвникiB BищиХ' нe зBDкaЮЧи нa вiйськoвий стyпiнь, a зaлe)кнo

вiд викoнyванoi фyнкцii.
.|3.

Bсi звepxники пoдiляються нa: a) пpямиx, 6) пoсepeднix. 3вepxникoм
пpяMиM е пpaцiвник, 6eзпoсеpeднiй кepiвник нaй6лищoi нaстyпнoТ кoмaнднoi
iнстaнцii.
,l4.

Bсi нaкaзи i poзпopядження, видaнi 6yдь-якoю вищoЮ кoмaндoю
iнстaнцiею, пiдлягaють o6oв'язкoвoмy i бeзoгляднo}ly викoHaHнЮ niдЛeгЛиMи,
зa викЛючeHням накaзiв явнo шкiдливиx iнтepесaм УПA'
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15. Bидaнi нaкaзи звepxники пoвиннi кoнтpoЛювaти

ix, винниx

|Ip|,|тягaти

i зa нeвикoнaнHя
дo вiдпoвiдальнoстi згiднo дисциплiнаpнoгo стaтyтy.

Poздiл

3

Кepнiсть тa зaoxoЧeння в УПA
16..Цля пiдтpимaння в УПA дисциплiни всi звepxники }4aютЬ пPaвo:
a) зa пpoявлeння iнiцiaтиви, вiдвaги, спpaBнoсти в слyж6i всiлякo
зaoxoчyвaти лiпшиx кoзaкiв:
6) зa пopyшeнHя встaHoвЛеHoгo в УПA пopядкy кapaти пopyшHикa.

.t7.

BстaнoвлЮloтЬся тaкi мipи зaoxoчeHня:
Пoдякa yснa

1.
2.
3.
4.
.l8.

Пoдякa

нaкaзoш|

Пoзaнepгoвa вiдпyсткa
Haгopoдa

5. Aвaнсyвaння.
BстaнoвлЮютЬся тaкi мipи пoкapaнHя:
ПoпepeджeнHя yснe

.t.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПoпepeджeнHя пepед з6ipкoю
Пoзaнepгoвi po6oти
Hагaнa yсна
Hаганa Haкaзo]и
3гoлoшeнHя в пoвнolvly виpяд|
Apeшт:

a) звичaйний дo 30 дeнь
6) зaгoстpeний
дo 21 дeнь
в)
дo 10 днiв.

тяжкий -

B пoльoвиx ylиoвax пpи }|еМoжЛивoсTl викoнання кapи apeЦJтoм'
apeЦJт заM|нЮ€тЬся з тaкoгo poзpaxyHкy:
a| ЛeгкиЙ, звичaйний apeшт: 1 дeнь apeштy зaмiнюсться на .l
гoдиHy стiйки пiд кpiсoм в пoвнoмy виpядi.
6) oдин дeнЬ зaгoстpeнoгo apeштy зaмiнюсться нa 2 гoдиHи
стiйки пiд кpiсoм в пoвнoМy виpядi.
в) oдин деHЬ тя)lкoгo apeЩry зaмiнясться нa тpи днi пeщ6yвaння
в кapHoMy тa6opi"
8. Пepeбyвaня в кapHoМy вiддiлl.
19. Пiдтpимaння дисцiплiни в УПA е o60в'язoк кo)кHoгo кoмaндиpa.
20' Haлoжeнi мipи пoкapaнHя Чи заoХoчyвaння зaписyЮтЬся в oсo6истy
кapткy кoзакa.

21. Якщo кoзaк пpoявив вiдвaгy, iнiцiaтивy i зaслyгoвyс Ha зняття
paнiшe нaлoжeнoТ кapи, звepxHик Мae пpaвo цe зpo6ити. Пpo це в

oсo6истiй кapтцi кoзaкa po6иться вiдпoвiднa пoмiткa.
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22. Kapу Nlo)ке зняти лишe тoй, xтo кapy

н;lЛoжив.

Пеpед стapшиtvt звepxникoм poзмip кapи нe мa€ пpaва нixтo змiнити.

Poздiл
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|]исциплiнapнi пpaвa звepxникiв
24.*3a пopyшeHня дисциплiни Чи пpoявЛeння iнiцiaтиви кoжний звepхник

Maс пpaвo зaoxoтити a6o пoкapaти кoзaкa в тaкиx poзмipax:
1. Poйoвий:
a) Усним пoпepeд)кенням.
6) Пoзaнepгoвими po6oтaми дo двox днiв.
2. Чoтoвий:
а) Уснoю нaгaнoю.

6) Пoзaнepгoвими po6oтами дo 5.ти дeнь.
в) Якщo нoтa дiс як oкpeма 6oйoва oдиниця' тo вoнa кo
pисryeтЬся пpaвaми сoтнi.

3. Coтeнний:
a) Пoпepeджeння yстнe a6o пepeд з6ipкoю.

6) Haганoю yстнoю а6o в нaказi.
в) Пoзaнepгoвими po6oтaми дo 7-ми день.
г) Apeштoм: звичайним - 14 дeнь, загoстpeниш|

-

5 дeнь.
д) 3гoлoшeння в пoвнoмy виpядi дo 5-ти дeнь.
тяЖким

-

10 дeнь,

e) Bнeсoк Ha дeгpaдyвaнHя.
с) Пеpедача дo вiйськoвoгo пoлeвoгo сyдy.

4. Kypiнний:

a) Apeшт: звичaйний 20 дeнь, зaгoстpeний

7 дeнь.

-

14 дeнь, тяжкий

-

6) Bнeсoк Ha дeгpaдyвaHня.
в) Biддaння дo вiйськoвoгo пoЛeBoгo сyдy.
г) Kypiнний, якщo йoгo кypiнь дiс як oкpeмий вiддiл, кopистy€тЬся пpaвaMи кoMaндиpа зaгoHy.
5. Кoмaндиp зaгoнy кopистy€'тЬся всiм вимipoм кapи тa дeгpaдyвaнням дo стapшoгo дeсятникa вкЛючнo.
6. Кoмaндиp гpyпи кopистyeтЬся всiм вимipoм кapи тa дeгpaдyванням дo пiдxopyн)t(oгo вкЛючнo.
25. Кoжний звepxHик Ma€ пpaвo зaoxoтити кoзaкa в тaкiй фopмi:

1. Poйoвий:
a) Пoдякa yстна a6o пepед з6ipкoю.
2. Чoтoвий:
a) Пoдякa yстнo а6o пepед з6ipкoю.

*

Toк

у

rnексni,
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3. Coтeнний:

a) Пoдяка yстна a6o в нaказi'
6) Bнeсoк нa aвaнс a6o дo Haгopoди.

4. Кypiнний:
a) Пoдякa yстнo а6o нaкaзoм.
6) Bнeсoк дo Haгopoди a6o aвaнсy.
в) Пoзaнepгoвoю вiдпyсткoю.

5. Koмaндиp зaгoнy:
a) Пoдякa yстнo a6o нaкaзoM.
6) Bнeсoк Ha нaгopoдy.
в) Aвaнсyвaння дo стapшoгo дeсятникa вкЛючнo.

г) Пoзaнepгoвa

вiдпyсткa"

6. Кoмaндиp гpyпи кopистy€тЬся всiмa пpaвaми заoxoчeHHя тa
aвaнсyваHHя

дo пiдxopун)кoгo

вклloЧ|.|o.

26. Якщo HaЛo)кeнa кapa нe пpивeдeHa дo BикoHaння нa пpoтязi 2-ox
тижнiв, пpивoдити ii дo викoнaння пiсля цьoгo тepмiнy зa6opoнясться'

Poздiл
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Biйськoвий пoлeвий сyt
27. Biйськoвий пoлeвий сyд Мaс пpaвo скЛикaти кoмaHдиp гpyпи'
кoмaHдиp зaгoHy та кoМаHдиp кypeня.

28

Пoкликання вiд6yвaстЬся oкpеMим Haкaзoм'

29. Biйськoвий пoлeвий сyд пoкЛикaстЬся y склaдi:

1) Пpeдсiдникa вiйськoвoгo пoлeвoгo сyдy - стapшини.
2) .Цвox члeнiв: oдHoгo пiдстapшини i oднoгo стpiльця.

30. Пpeдсiдник вiйськoвoгo пoлeвoгo судy являeтЬся oдHoчaсHo
o6винyвaнeм

i

зaxистникoм пiдсyднoгo.

31. Пpисyд вiйськoвoгo пoЛeвoгo сyдy 6aзyсться зав)t(ди на чeснoстi
тa свiдoмoстi суду та пoвинeн зaвжди стoяти нa заxистi iнтepeсiв УПA.
32. Bсi пpисyди вiйськoвoгo пoЛeвoгo сyдy зaтвepджyються тiсю
iнстaнцiсю, щo йoгo пoкликаЛa.
33. Якщo o6винyвaнeння зaпpoтeстyс пpoти ствopeнoгo скЛaдy сyдy з
вa)lиивиx MoтивyBaнЬ, кoMaндиp щo пoкЛикaв сyд' пoвинeн змlнити склaд
сyдy.

34. Biйськoвий пoлeвий сyд скЛикa€тЬся
a) Зpадa iнтepeсaм УПA'
6) Cистeмaтиннe шкiдництвo

з

дЛя poзгЛядy тaкиx спpaв:

мeтoЮ пiдipвaти мiць УПA.

в) .Цeзepцiя.

г) Heвикoнaння нaкaзiв.

fl

Poзкpадaння дep)+(авнoгo тa вiйськoвoгo мaйнa.
e) П'янствo.
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35. Кypiнний пoкЛикa€ вiйськoвий пoлeвий сyд для poзглядy спpaB'
вкaзaниx B пyнктaх 34. г), д), e).
36. Кoмaндиp зaгoнy пoкЛикaс вiйськoвий пoлeвий сyд дЛя poзгЛядy
спpaв в пyнктax 34" в), д), e).
37. Кoмандиp гpyпи пoкликa€ вiйськoвий пoлeвий суА Аля poзгЛядy

спpaв в o6'смi всiсi стaтi 34.
38. Biйськoвий пoлeвий сyд
тaкi мipи lloкapаHня:

]t1o)кe

зaстoсoвyвaти дo o6винyвaчeнoгo

a) Пepe6yваHя в кapнoмy та6opi нa Чaс дo тpЬox мiсяцiв.
6) Kapoю смеpтi.
39. 3a зpадy iнтepeсaм УПA, систeмaTичнe шкiдництвo
Meтoю
пiдipвaння мiцi УПA, дезepцiю вiйськoвий пoлeвий сyд каpae виHHиx ЛиuJe

з

кapoю смepтi.
40. Heвикoнaння нaкaзiв, п'яHствo каpa€тЬся пepе6yвання1{ в кapнoмy
вiддiлi Ha Чaс дo 2-ox мiсяцiв.
41. Якщo HeвикoнaHHя Haкaзy пoтягнyЛo зa сo6oю пoнeсeння 6yдьякиx втpaт' a значитЬ' пoдiялo шкiдливo iнтepeсaм УПA, винний пiдлягae

кapi смepтi.
42. Poзкpцaння дep)кaвнoгo мaйна тa вiйськoвoгo каpaстЬся:
а) Poзкpaдaння мaйнa сBiдoМe' спpяlvtoванe нa пiдpив мiцi УПA,
кapaeтЬся кapoЮ смepтi.
6) Poзкpaдaння мaйнa в iншиx випaдкax (з oсo6истoi кopистi)
кapaeтЬся пepe6yвaнняM в кapнoмy вiддiлi на чaс дo 3-ox
мiсяцiв.

yпA мaтеpiaльниx
втpaт, вiйськoвий пoЛeвий сyд Ma€ пpaвo пpисyдv1ту1 to пoвнoi а6o чaсткoвoi
кoнфiскaцii мaйнa пiдсyднoгo.
44. Якщo o6винyвaнeнoгo сyдитЬся вдpyгe в aнaлoгiчнoмy пpoстyпкoвi,
кapa пoвинна 3aв)кди вiдпoвiдньo пoсилювaтисЬ.
43. Якщo дiя пiдсyднoгo пpивeлa дo Haнeсення

Poздiл
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Apeшт тa кapний вiддiл
45. Кapнi вiддiли yтвopюютЬся пpи кo}(Hoмy зaгoнi тa пepе6yвaють
пiд нaглядoм тa кoнтpoЛeю BiйськoвoТ ПoлeвoТ Жaндаpмеpii.

46. Пoкapaнi кapним вiддiлoм пoстiйнo пepe6yвaють нa спeцiaльнoмy
xapнyвaннi, нoPми якoгo спeцiальнo poзpo6ляе iнтeндaнrypa*.
47. Kapним вiддiлoм мo)ryтЬ кapати кoмaндиpи в такиx poзмipax
aдмiнiстpaтивним пopядкoМ:
a) Кoмандиp зaгoHy Ha Чaс дo 2-oХ мiсяцiв.
6) Кoмaндиp гpyпи Ha Чaс дo тpьoх мiсяцiв.
* B meкcni:

iнтeндeнтypa
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48. Пoкapанi кapним вiддiлoм &lвжди пpaцюютЬ нa найтяс.tиx po6oтaх.
49. Кoжний загiн пoвинeн Mати в сe6e apeшт' дe вiд6yвaютЬ кapy
пoкаpaнi аpeштoм.
50. Пoкаpaнi apeштoм вiд6yвають каpy тaк:
a) Кapaний звичaйним apецJтoМ пepe6yвaс на звичaйнoмy xap-

ЧyванHю тa в oтeплeнoмy apeштi.
6) Kapаний зaгoстpeниNl apeштoм пepe6yвaс нa звинайнoмy
xаPчyвaнню' a вiдnoнивae на твеpдoмy лiжкy.
в) Кapaний тя)ккиM apeштoм oтpиlvly€ два днi 200 г хлi6a тa лiтpy
вoди дeннo' a нa тpeтiй дeнЬ oтpимyс pаз в дeнь вapeнy Тжy.
Пepe6yвaс в ХoЛoднoмy apeштi з твepдиM лi)ккoм, вдeнь зa6o.
poнястЬся Лe)кaти ни сидiти. Biдпoнинoк дoзвoлeнo вiд 22 дo
5 гoдини. Пpoгyлянкa пo пoдвip'i paз на дeнЬ на 15 xвилин.
г) Кapaним apeuJтами всiх видiв зa6opoнясться мaти з сo6oю в
аpeштi кypeвo' читати книжки, гpати, спiвaти.

цДАBo' ф. 3838, on.

1,

сnp' 7, opк. |.5. opueiнoл.

Ns 252
HAкA3 кo}lAндиPAм oпEPAтиBHиX вiддiлiB
пPo ствoPЕння AгЕHтyPHoT сiтки
вiЙськoвo.PoзBiдyвAлЬнoT слDкБи yпA
тA мЕтoди iT дiяльнoстl
llb 54

|7 apуdня |943 p.

Укpaiнськa Пoвстаннa Apмiя
..Тypiв',
Гpyпa
136-61

.!.oлинa, дня 17 гpyдHя 1943 poкy

HAкA3ч.54
Кoмoнdupoм onepomuBнuх 1idОiлiB УПА

з

з

най6iльш piшaюниx чинникiв в 6opoть6i
oдним
вopoгaм},| €
aгeнrypнa рзвiдкa. Biд дiяльнoсти poзвiднoТ сiтки, пpацiвникiв, ix фаxoвoсти
зaЛeжитЬ yспix. Cпpитнa тa 6eзпepepвHa тa,впoвнi зaкoнспipoвaнa po6oтa

yсe в пoвнiй мipi piшaнo. i piшae вислiд всякиx oпepaцiй, 6eз piжницi ни
цe }|aстyп' чи Haпад' ни зaсiдкa, ни o6opoнa. .[o6pa poзвiднa пiдгoтoвкa
дoзвoЛя€'

нeспoдiвaнo, 6истpo i piшyнe дiяти пpoти вopoгa' xoч 6и вiн 6yв

в людяx i oз6poеннi, a дo6pe opганiзoвaна, нyйнa
poзвiднa cлуж6a нiкoли нe дoпyститЬ дo зaскoчeння вopoгoм.

6aгатo сильнiший
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.

Koмaндиpи вiддiлiв УПA, якi, сaмoстiйнo дiюни в тepeнi, пPисвячyBaли
6aгaтo yвaги poзвiдчiй дiлянцi, нiкoли нe тepпiли
y.,*oгo *ou
6и i скpутнoгo станoвищa Bу|хoДl,|лl4 6eз втpaт. '.,д"u, "..
часy в Haс He 6yлo звepнeнo дoстaтHЬoi yвaги цiй дiлянцi.
'(o цьoгo
Poзвiднa дiяльнiсть вeлaсЬ в 6iльшiй мipi сaмoниннo' вoнa нe стoяла нa свoТй

висoтi i нe зaдoвoлЬняла пoтpe6 кoмaHдyвaння. Пaсивнe нoтyвaHня дoкoнaниx
вopoгoм фaктiв нe 6yлo вистapчaючиl4 для пoтpi6ниx пoтягнeнЬ i нe зaдoвoлить
в мaй6yтньoмy. Bсyпepeн пaсивнoмy HoryвaHню дoкoнаниx фактiв, aгeнrypHa
poзвiдка пoBиHнa зaDкди 6yти активнoю. I-{я aктивнiсть пoвиннa вняBлят|lcь
в нyйнoстi, в пepeд6aнyвaннi вopoжиx yдapiв, в тoнкiй спpитнoстi B|/|pv|Baтv|
вopoгoвi всi тaемницi, yтpaтa якиx пpискopить йoгo зaги6eль.

i

Haшe сьoгoднiшнe мaй6yтне виMaгaс вeликoТ кiлькoсти фаxoвиx
агeнтiв-poзвiдникiв, якi, oпинившисb нa пpaцi 6eз piжницi в якиx yмoвax'
зyмiють вив'язaтисЬ з зaвдaнЬ' Ha ниx пoлoжениx. [i кaдpи пoвиHHa HаМ
дaти нaшa сьoгoднiшнa peвoлюцiйна дiйснiсть.
.!,ля пoвнoгo нaЛаднaнHя poзвiднoТ пpацi на oпepaтиBнoмy тepeнi
..Typiв',
гpyпи
ствopюсться poзвiднa сiтка вiйськoвo-poзвiднoi слyж6и УПA
poзвiдним
вiддiлoм (PB) пpи oпepaтивнolvty шта6i. oпepaтивний тepeн
з
..Typiв,'
гpyпи
дiлитЬся на paйoни, дe ствopeнi poзвiднi стaницi (PC), а ix
кepiвникaм пiдлягaють poзвiднi aгeнrypи (PA).

B зв,язкy з тим

Haкaзyю:

1. Пpи пoявi Baс в тepeнi зpазy зкoнтaктyватисЬ з кepiвникoм клiтини
вiйськoвo-poзвiднoi cлуж6и, тa виMaгaти дaниx пpo стaн i pyх вopoгa' a
тaкoЖ пpo o6сяг npaцi.
2. Кеpiвникa клiтини вiйськoвo-poзвiдчoi cлуж6и дaнoгo вiдтинкa

зo6oв'язyвaти вeсти poзвiдyвaльнi oпepaцiТ, в пеptlly Чepry' в тoмy напpямкy,
в якoмy вимaгa€ iнтepeс викoнaння 6oйoвoгo зaвдaня.
3. ,!.oпoмaгaти y всЬoмy кepiвникaм клiтин вiйськoвo-poзвiднoТ слyж6и
ЛюдЬми i мaтepiaльними, зaсo6aми згiднo ix пoтpe6.
4. B сщинкаx i 6oяx стapaтисЬ &D(oпЛювaти )кивиMи вopo)киx пoЛoнeниx
paнeниx,
пoдaвaти iм мeдиннy дoпoмoгy тa' Bикopистaвши Тx, пepeдaвaти
i

дo

пеpeсЛyxaння кepiвникам клiтин вiйськoвo-poзвiдчoi cлуж6и, 0пiсля
пoстyпaти 3 ними згiднo з piшeнням кepiвникiв, a кoли нeмa )кoдHиx
пpeдстaвникiв, тo дoставити пoлoнeниx дo штa6y гpyпи. Якщo дoстaвити
нeмoжЛивo' тo пoтpi6нo нeгайнo пoвiдoмити poзвiдний вiддiл гpyпи, a
пoлoнeнoгo дep)кaти aж дo piшeнь PB'
5. З6iгцiв i дeзepтиpiв з вopo)киx pядiв нaлeжить piвнo ж пepeдaвaти
кepiвникaм клiтин вiйськoвo.poзвiднoi cлуж6и, пoвiдoмляти PB a6o пpямo
вiдпpaвляти дo PB пpи oпepaтивнoмy штa6i.

6. Cтapaннo o6шyкyвaти пoЛoHeниx' у6итих, paнeниx' з6iгцiв, дeзepтиpiв

i пpимiщeння вopo)киx oсiдкiв, a знaйдeнi дoкyl4eнти' пiсля пoзнaйoмлeнHя'
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зpазy ж пepeдaвaти кеpiв|.|икoвi кЛiтиhtи вiйсЬкoвo-poзвiдЧoТ слУ>K6и a6o

нaдсилaти 6eзпoсepeдньo дo PB гpyпи.
7. .[oпoмaгaти кepiвникaм вiйськoвo-щзвiднoТ слрк6И,
дивepсiйнi гpyпи в вopoжi теpeни.

виc|/|лaтI4

poзвiднi

8. Пpи нalvraгaнняx вopoгa скoнтaктyватисЬ зpaзy )|( пoвiдoмляти
кepiвникa вiйськoвo-poзвiднoТ служ6u тa всi мaтepiaли пepeдaти дo йoгo
pyк.

9. B зв'язкy з цiм накaзoрl наказyю пpoвeсти шиpoкy poз,яснююнy
po6oтy сepeд пoвстанцiв.

Шeф штa6y

Кoмандиp гpупи

в/з /Л. Явopенкo/
Шeф PB /Чepник/

Coсeнкo*
llДABo' ф. 3838, on,

1, сnp. 38, opк. 9. opuеiнoл**.

Ne 253

HAкAз - Biдпис нAкAзy Ns 22 ГК УПA
для кyPiHHиx кo]vlAндиPiв
y спPABI iнтвнсивнoТ пoлiтичHoТ PoБoти в APмiТ,
oPгAHiзAцii тд свpвд HAсEлЕHHя
|8 epцОня |943 p'

Ne 55

HAКА3ч,22
Koмoнdupoм еpцn,
кot'toнОoнmoм зoniлля, noлimкepiaнuкoм,
Укpoi.нськol,.tц ЧepBoнoм ц XpесmoBi

Haшi зeмлi зaливaс 3Hoву l'4oскoвсЬкий oкyпaнт. Ha мiсцe

iмпepiялiстиннoi HiмeччиHи пpиxoдить iмпepiялiстичнa Мoсквa

сссP.
[ю змiнy

BeЛикиХ вiйнаx.

i

нiмeцькoгo

i

y

фopмi

yвa)кa€мo як пepeХoдoвy фaзy. Тaкi змiни 6yвaють Частo y
(я пеpеxoдoвa фaзa зaкiнчиться poзBaЛoм o6oх iмпepiялiзмiв,

мoскoвськoгo. Кiнeць Тм пoлoжaть нaцioнaльнi peвoлюцii

з кo)кHиM днеl't нapoстaютЬ i кpiпнyть.
B тiй пеpexoдoвiй фaзi тpe6а нам в opгaнiзoвaниx Лавaх УПA, а

пoнeвoЛеHиx нapoдiв, щo

* HoОпuс
ц

numцлi.

тo

** Нa doкцtиенmi с Bid6unoк кpцzлoi' nечonкu: Укpaiнська Пoвстанча Apмiя' Koмандa

гpyпи
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..Тypiв,,.

Й в цiлoмy наpoдi, скpiпити дyxoвi сили, пiдгoтyвaти УПA

дo дaльшoi, щe iнтeнсивнiшoi 6opoть6и пiд нoвoю

i

цiлий нapoд

зaймaнщинoю.Tаки
змiни зaxитyють звичaйнc piвнoвaгy дyxa в нapoдi. Tpe6a не дoпyстити дo
дyxoBoгo зaxитaнHя' 6o цe зaгpoзливe нашiй спpaвi визвoльнiй.

Biдпливy peвoлюцiйниx нaстpoiв, тaк y pядax УПA, як

смiс 6yти.
.|)

iв

нapoдi, нe

HAКA3УЮ:

Bсiм пoлiткepiвникaм, i вiйська, i запiлля пoвeсти iнтeнсивнy po6oтy
над пoлiтиннoю oсвiтoю y вiйськy, зaпiллю, в нapoдi. Пoлiтичнo
нeгpа]t,loтниx мiж нaми y мoскoвсЬкiй дiйснoстi, дe тpе6a 6yдe пpo.

тистaвитисb' 6opoтись i пepeмoгти силЬнy 6oльшeвицькy пpoпaгaндy i aгiтацiю, не смie 6yти. Bсi пoлiтичнi кepiвники, вeсь пoлiтич-

нo виpo6лeний aктив нa фpoнт пoлiтичнoгo Haвчaння вiйська, po6iтникiв запiлля' нapoдy. ПpигoтoвитисЬ дo oстатovнoi i noлiтиннoi,
i з6poйнoi, poзгpи з iмпepiялiстaми 3a Biльнy Укpaiнськy .Qepжaвy,
зa вiльнi нaцioнaльнi деp)кaви пoнeвoлeниx нapoдiв.
2| Bилoвити з-пoмiж члeнiв 0УH, симпaтикiв i кpащиx, свiдoмiшиx,
мopaлЬHo сиЛЬниx гpoмaдяFl нaйкpaщиx oдиницЬ, якi щe нe зaaнгaжoвaнi в пoважнiшiй peвoлюцiйнiй po6oтi, yз6poiти iх i poзмiстити, згiднo з ix спoсi6нoстяi4и, в CБ, гoспoдapцi, УкpаiнсЬкoмy
Чеpвoнoмy Хpeстi для скpiплення цix aпapaтiв i y вiйськy для скpiпЛeння tr4opaлЬHиx сил вiйськoвиx чaстиH i пooдинoкиx стpiльцiв.
B тяжкиx пepeлoмoвиx xвилиHaх тpe6a сильнoгo мopaлЬ}toгo скpiплeHHя' щo6 вдepжaтисЬ' poсти i пepeмoгти.
3) Укpaiнський Чepвoний Хpeст ствopитЬ щe oди|-| вiддiл, вiддiл сyспiльнo-пoлiтиннoТ po6oти. Тyт видiлити якнaй6iльшe пoлiтичнo виpo6-

лениx жiнoк' виxoвHицЬ i пpoпaгaндистoк, якi зaймyться пoлiтич.
ним виpo6лeнням po6iтникiв УЧX, пoлiтpo6oтoю пoмiж paнeними,
пoлiтoсвiтoю пoсepeд зaгaлy жiнoцтвa. Фaxoвy po6oтy
фaxoвe
шкoлeнHя в УЧХ скpiпити, aлe пpи тoMy дати пoлiтичнe знaнHя

i

жiнoцтвy'

4) opганiзатopи зaпiлля i пoлiткepiвники зBePHyтЬ oсo6ливy yвaгy Ha
po6iтникiв зв'язкy. Тaм мyсить 6yти дo6ip вiдпoвiдниx людeй, пoлi.
тичнo свiдoмиx, iдeйниx. Пoмiж po6iтникaми пoвeсти iнтeнсивну
пoлiтиннy i виxoвнy po6oтy. Po6iтники зв'язкy, вiддaнi пiд пepшi
yдapи вopoгa. Тyт ми най6iльшe зaгpoжeнi. Tyт мусять 6ути люди
нaйтвеpдшi, iдeйнi, пoлiтичнo виpo6лeнi.
5) Пpи всiй po6oтi звepтaти yвaгy нa кoнспipaцiю. 3aкpити для вopoгa

всi дo нaс xoди.

Xвиля дyшe пoвa)кнa' виpiшнa. Чaсy нe6aгaтo. Bикopистaти всi
мoжливoстi, щo6и зaкpiпитисbl вpoсти в гpyHт' poзpoстисЬ в шиpинy,
533

oхoпити цiлiсть житгя. Bсe з6iльшyвaти i з6iльшyвaти Haш piст. He здepЖyвaти

тeмпa пpaцi. B нaйтяжчиx yмoвиHаx вмiти нaйти пeвнi фopми пpaцi.
Пеpepoсти вopoгa i пеpeмoгти!
CлoBo Укpoi.нi!

26 листoпaдa

.1943

p.

Koмaндиp Укpaiнськoi ПoвстaннoT Apмii
|laнac Мoсyp

3

opигiналoм згiдний
.{oлинa, дня 18 гpyдHя 1943 poкy

Укpaiнськa Пoвстaннa
..Typiв''
Гpупa
Ns 136-56/43

/_/

Шeф штa6y

Apмiя

/-/

в/з

Явopeнкo

.0,oлинa, дня 18 гpyд}lя 1943 p.

HAKA3ч.55
Bсitvt кцpiннuм кoлoнОupol|,t zpцnu "TцpiB"

i

Пеpeсилaeться Baм вiдпис нaкaзy Гoлoвнoi Koмaнди УПA дo вiдoмa
викoнaння. |-iaкaз ч. 22.
Шeф штa6y s/з /Л. Явopeнкo/

ЦДАBo' ф' 3838, on, |, сnp. 4, opк. 4' opuеiнoл*'

Ns 254

пoBiдol{ЛEHHя - вiдпис пoB.дoмлEHHя
..тyPiB''
вiд ls гPyдHя 1943
кoмAндyBAl-|Hя гPyпи
y спPABI зAсиЛAH}|я ll|пигyHiв гвстдпo,
..клiщA''
для кol,lAHдиPiв BiддiлiB зAгoHy

p.

22 еpцdня |943 p.

yПA
Гpyпa

ч'

.Qoлинa, дня 18 гpyдня 1943 p.

..Тypiв''

130-57

/

43

Всiл кцpiнuл кoмoнdupoм epцnu

"TцpiB,,

Кoвeльськiм Гeстaпo висЛaHo дня 15.12.43 poкy 18 oсi6 шпигyнiв нa
тepeни Кoвeльщини, цiллю яких с poзвiдaти пpo пoвстaнЬчi вiддiли тa Tx
poзтaшoвaHя.

* Нo
гpyпи

5з4

doкцt''leнmi

..Typiв',.

с aiОбunoк

кpцaлoi, neчonкu: Укpaiнськa Пoвстанча Apмiя Koмaндa

Baшим o6oв'язкoм e звepHyти yвaгy вiднoснo нeзHаHиx людeй, якi
вeц.lтaютЬся нa вашiм тepенi з 6yдь-якиx пpиЧин' тa пepевipити Tx нepeз
свoТx людeй, тoмy щo тaкi випaдки 6yдyгь п4o)кливo пoвтopювaTись. Cкpiпiть
oсo6ливo в сей чaс нyйнiсть. Heгaйнo пoвiдoмити пpo свoТ пiдвiддiли.

3 a в в a г a: Пoвiдoмлeння пpo цe э дня 1l.12.43 poкy ч.
57/43 aнyлювaти' якщo вoнo нaдiйшлo, а пpoчитaти пoвище.
Шеф штa6y

з/д

/-/ llJпaк

в/з

Зaгiн iм. Бoгyнa

Кoмaндиp гpyпи
Л. Явopенкo

/-/

Пoстiй, дня 22'12,4З

.Qo кoмaндиpa
Bищeзгадaний нaказ пepeсилaeтЬся

Кoмaндиp зaгoнy

l|tАBo, ф,

130

3838, on.

l, сnp.

/_/

o,

дo вiдoмa.

Ylлiщ /|JJeлecт/

|2, opк. 25. Кoniя'

Ns 255
..сoсЕHкoBi''

пPo висиЛAHHя ЛloдЕЙ
нAкA3 кoмAHдиPy
y
нA HABчAнHя стAPшиHсЬкiЙ uJкoлi yпд
27 epцdня |943 p.

IФ 58
УкpaТнськa Пoвстaннa Apмiя
.,Typiв''

Гpyпa
Ng Xlll6-78/43

HAкAз

.[oлинa, дня 21 гpyдня

.1943

poкy

ч.58

Koмoн0upoai Coceнкo6i

3 oдepжaнням цЬoгo BиcлaтИ зв'язкiвцями' якиx висилaю' дo кoмaHди
rpуnи 25 людeй нa стapшинсЬкy шкoЛy.
Люди пoвиннi мaти сepeдню oсвiтy, a6o пiдстаpшинсЬкy шкoлy УПA.
l-{iлкoвитe вивiнувaння як' nлaщl 2 napи 6iлiзни, pyкaвиЧки' нo6oти дo6pi,
шaпкy зиtvloвУ, KoЦ, Meнa)ккy' Лoжкуx, пoстeЛю.
Ha 25 чoлoвiк 3 лeгкi кyлeMeти.
o.Пoквитyвaти
зa oдep)кaння нaкaзy..

Шeф штa6y

в/з /Л.

ЦДАBo, ф'

Явopeнкo,/

Кoмaндиp гpyпи

/PудиЙ/

3838' on" |, сnp' 38, opк, |2. opuziнoл**.

* B meкcni: toжку
** Нo Оoкуt'lенni с Bi06unoк кpцzлoi. neЧomкu: УкpаTнська Пoвстанчa Apмiя' Koмaнда

гpyпи

.,Typiв".
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Ns 256
HAкAз кoр|AHдиPдм кypвнiв пpo звiт

Np

60

y спpдвi ндявнoстi сднiтдpiв y сoтняx
26 epц1ня |943 p,

Укpaiнськa Пoвстанна
..Typiв',
Гpyпa
3н.: || п-101/43

Apмiя

Пoстiй, дня 26.X|l.43 p.

Bciм кo.lloнОupot't кцpeнiB

HAKAЗч.60

1. Пoдaти нa дeнЬ 8J,44 p, нaявнiсть сaнiтapiв пo сoтHяx i Тх псeвда.
2. Кpiм цЬoгo' пoдaти сoтнi, в якиx сaнiтapiв 6paкye, числячи пo двox
сaнiтapiв на сoтHю.
Cлoao Укpoiнi!
Шeф шта6y
Koмaндиp гpyпи
з/д /Шnaк/
s/з /Л, Явopeнкo/
Coсeнкo*

Пpи6yлo 8.l.44 Шeлeст*
Bислaнo [пo] всix сoтняx Князiв*
ц/IAB0, ф. 3838' on. |, cnp. 38, opк. ||. opueiнoл**.

tф

62

Ns 257
HAкAз кol.,lAHдиPAм кyPЕнiB
y спPAB! пPoвЕдЕння мiсяЧHoгo Bишкoлy
iнтвндlнтiв вiЙськoBиx чAстин тA гoспiтдлiв

Укpaiнська Пoвстaннa
..Тypiв''
Гpyпa
I'le 13 6-87/43

Apмiя

29 еpц0ня | 943

floлинa, дня 29 гpyдня 1943

p.
p.

HAКA3ч.62

Bсiм кцpiнut't кotпoнdupoм еpцnu "Tцpi6,'
.{дя нaлaгoд)кeння тa пepe6yдoви гoспoдapки в вiйськoвиx чaстинаx
..Typiв''
гpyпи
пpoвeсти мiсячний вишкiл iнтeндaнтiв вiйськoвиx чaстин тa
шпиталiв.

* Нodnuс пunцлi.
ц
** Ho Оoкцпeнпii с Bi06uпoк кpцeлoi'пeuonки..Укpаlнськa Пoвстанча Apмiя. Koмaнда
..Typiв".
rpyпи

5з6

Bишкiл poзпoчaти 15 сiчня i закiнчити 15 лютoгo 1944 p.
Кoмaндиpaм вiйськoвиx чaстиH пiдi6paти вiдпoвiдниx кaндидaтiв, пo
oднoMy чoлoвiкoвi вiд сoтнi i кypiня, якi пoвиннi вiдпoвiдaти слiдyюним
вимoгaм: 6yти впoвнi фiзиннo здopoвими' вiк вiд 20-40 poкiв, oсвiта нe
нищe 7 клaсiв нapoднoi шкoли, дoстaтнЬo poзвинeниx.

Кaндидати пoвиннi 6yти дeлeгoвaнi кoмaндиpaми вiйськoвиx частин,з
тaким poзpaxyHкoм' щo6и вoни пpи6ули нa зв'язкoвий пyнкт гpyпи зa двa
днi дo пoЧаткy вишкoлy т. e. 13 сiння 1944 p.
Кaндидaти пoвинi 6yти зa6eзпeчeнi 6iлизнoю, кoцoм' тeпЛoю oдe)кoю
i спpaвним взyттяM' 6лoкнoтaми a6o зoшитaми.
Ha вишкiл Мoх(нa нaпpaвиTи oсi6, якi зaймaють зapaз стaнoвищe
iнтeндaнтiв в тoмy paзi, кoли вoни вiдпoвiдaютЬ вистaвЛeниM BиMoгa}n.
lнтeндaнтoвi гpyпи Пeнepi oпpaцювати пpoгpaм[у] вишкoЛy i пoдати
мeнi нa зaтвepджeння 10 сiчня [19]aa p.
3a вiдпoвiдний пiд6ip свoенaснy явкy кaHдидaтiв нa вишкiл
вiдпoвiдaльнiсть склaдaю Ha кoмaHдиpiв куpенiв i сoтeнь.

i

Шeф шта6y

в/з /Л,

Кoмaндиp гpyпи

/_/

Явopeнкo,/

PудпЙ

Coсeнкo*

Пpи6yлo 8.|.44 p' ч. 2 Шeлeст*
Poзiслaнo пo всix сoтняx Князiв*
цДABo' ф. 3838' on. |, cnp' 38, opк.

14. opuziнoл**,
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кAPHиЙ HAкA3 кoмAHдиPAt'{ кyPEHiB
пPo виPoки BiЙсЬкoBoгo пoЛЬoBoгo сyдy
Ns 63

29 apц1ня |943 p,

Укpaiнськa Пoвстaньuа Apмiя
..Тypiв''
Гpyпa

,!,oлинa, дня 29 гpyдня 1943 poкy

HAкAз кAPHИЙч.63

Bсi*t кцpiннuм кoмoнdupoln lpanu

,,Tцpi6"

I. .[ня 24 rpудня [19Ja3 p. пoкликaний вiйськoвий пoлeвий сyд i,
poзслiдивши спpaвy Mopдy над сaнiтapкoю Катeю, пoпoвHeHoгo дня 10..12.43
poкy Чеpeз зaвiдyюнy шпитaЛя Nэ 1 Тамapy, кypiннoгo пoлiтвиxoвникa
Cтiжка тa кoзакa Шyмка, винiс пpисyд:

* Hodnuс ц пuпцлi.
** Ho doкцлeнпi с Bidбuпoк кpцaлoi newmки..Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя. Кoмандa

гpyпи

..Typiв,'.

5з7

1) 3aв[iдyючyJ шпiталю М 1 Taмapy i пoлiтвихoвникa Cтiжкa кapy
сMepти неpeз пoвiшeння.
2) Кoзaкa Шyмкa якo спiввиннoгo y викoнaннi мopдepствa
кapy
сN4epти чepФ poзстpiл. Пpисyд викoнaнo дня 25.12.43 poкy o

-

гoд. 16 xв. 25'

.[ня 25,12/3 p. зiстaли пoкapaнi 2-тижнeвим каpниtvl вiддiлoм
кoзaки: Кaлина i Cмoлoвський з вiд. Кpивoнoсa, зa вiддaня кpiсiв iншiй
||.

oсo6i пiд чaс пoвнeння вapти.
lll. .[ня 25,12.43 poкy пoкapaнo кapним вiддiлoм кoзaкiв: Cпiвyнa зa
сaмoвiльнe вiддaлeння вiд вiддiлy oднoмiсячниr,t кapHим вiддiлoм. Кoзакa
opленкa пoкapaнo 5.тидeнним зaгoстpeним apеuJтoм з зaмiнoю нa стiйкy,
зa нeпpaвилЬHe y)киття кpiсa. Пpoнитaти пepед всiмa вiддiлaми"

Шeф

штa6у

3a згiднiсть з opигiнaлoм
/Щeлecт/
ДАPo, ф, P-30, on' 2, cnp'

Ns 64

16,

Кoмaндиp гpyпи

/-/

Явopeнкo

opк. |78. Кoniя'

Ns 259
сBяткoBиЙ нAкA3
3 пPиBoдy Pi3дBяF|иx сBят

Укpaiнськa Пoвстaньна Apмiя
..Typiв''
Гpyпa
зti.:

s/з

7 ciчня |944 p,

Пoстiй, дня 7.I.1944 p.

HAкAз

ч.64

3 npu\odц PiзdLянut Caяm |944 p,
o6paз мaй6yтньoi Biльнoi, Cпpaвeдливoi i Moгyтньoi

УкpaТни 6yв, с
вмиpaли oднi тa йшли в
нoвi 6oi дpyгi, кpaщi сиHи нapoдy, lx мyкaми i стpaждaннями, ix кpoв'ю
жepтвoю iдeaл вoлi oсвятився' щo6 стaти святiстto нaйсвятiшoю. |x
Bipoю 6eзмeжнoю вiн пpoйняв yкpaiнськe сepцe дo нaйгли6шиx гли6ин,
щo6 стaтись нeсмepтeлЬниM нaтxнeнням, Тx вoлeЮ пepeмoги для нЬoгo
кyвaлисЬ xapaктepи' щo6 кyвaти дoлю мiльйoнiв пepeмoгти в iм'я йoгo.
l з'сднaнi лю6oв'ю дo УкpaТни, пpинятi Bipoю пеpемoги зa Hei i скyтi
вoЛeю дoсягти свoгo iдeaлy, пiшли дo 6oiв нoвиx нoвi 6opцi.
Mи спaдкoсмцi ix, жеpтвeнних гiдниx синiв нapoдУ| вcтуп|4л|/| нa

i

6yдe нaйвишим iдеaлoм, зa який 6opoлися

i

i

i

llJЛяx нeдoсягнyтoгo ними iдeaлy. Biн 6лизький дo здiйснeння i тим
6iльшиx зyсилЬ дyхa i м'язiв вiн вимaгa€' тим гли6шoi вipи, зaвзятiшoi
витpивaлiшo.l i твepдiшoi вoлi пepeмoгти тpe6a дЛя oсягнeння йoгo.
5з8

Ми, спадкoемцi тиx 6opцiв, якiм нe тiльки пoвиннi дopiвняти, aлe i якиx

масмo пepeвищити в зyсиЛляx; вЛaснolo вipoю oстaнки знeвip'я дpyгиx
пoкoнaти i вipy вopoгiв зaxитaти в oсHoвax; BЛасHoю ст€lЛевo}o BoлeЮ
злaмaти вoл|о вopoгa i власним кyЛaкoрl poзтpoщити зaкpiвaвлени щелeпи
oкyпaнтa: 6иття всiх yкpaiнськиx сepдeцЬ B oдHe 6иття злунити, yдapи всix
п,ястyкiв в yдap oдHoгo з'eднaти i вoлю всix в oдин стaлeвий MoЛoт скyвaти.
Гoтyймo тaк yсi зус|,|I|ля дyxa i тiлa, щo6 всi вoHи зЛиЛисЬ B oднe

i

зусу1лля та стaЛи 6 силoю, щo зaxистить вiд сopoму
зневaг, щo Hе
дoзвoЛитЬ пoгpa6yвaти вopoгoвi нaйсвятiший i найдopoжний нaш iдeaл -

вoлю Бaтькiвtцини.
Гoтyймo сoкиpи' 6aгнeти i кyлeмeти i вчимoсь ними вoлoдiти, щo6
здo6yти для сe6e i пepeдати мaй6yтнiм пoкoЛiнням Biльнy УкpaТнy.
Hexaй сьoгoднiшнe Cвятo Piздва, Щo € сиMвoлoм зpoджeння нoвoi
iдei, твopueм якoi 6yв Пepeмoжний Хpистoс, 6yдe Cвятoм Hapoджeння
Hoвoгo Hашoгo Зуcилля дyxa пpoти HaсиЛЬствa в iм'я вiчнoгo Hoвoгo

- Boлi Людини i нapoдy.
Haкaз пpoнитaти пepeд yсiмa вiддiлallи'

iдeaлy

в

шпiтaляx

тa

вiйськoвиx

yстaнoвax гpyпи.

CлoBo Укpoi'нi!

Кoмaндиp гpyпи

3a згiднiсть з opигiнaлoм
lШелест/

/_l

PудиЙ

Князiв

tАPo' ф. P-30,

on. 2, сnp. |6, opк. |79, Кoniя.
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нAкA3 кoмAHдиPAм BiддiлiB
y спPABi пoсилЕHня пиЛЬHoстi пiд чAс PiздBяHиx сBят

Nsl

yпA

1 ciчня 1944 p.
.0.oлинa,

..Typiв,'

Гpyпa
Ng Х|||вl,/44

lo

HAKAS

.!.1.1944

poкy

Ng1

6ciх кoмoнdupi9 aiddiлia УПА
еpцnu '.TцpiB,'

УкpaТнський нapoд пiдxoдиTЬ дo Beликиx Cвят Piздвa Хpистoвoгo в
yМoвax жopстoкoТ 6opoть6и з нeзчисЛeHHими* вopoгaми УкpaТнськoТ HaцiТ.
Bopoг нiкoли He спитЬ. Biн викopистoвyс всякi нaгoди' щo6 poзвiдaти пpo
нaшу дiляльнiсть, нaшi мiсця poзтaшyвaнHя! тa викopистoвyЕ кo)кнy Haшy

*У

meксmi: i|ечисЛенHими

s39

пoмиЛкy дЛя нaпaдiв тa знищeння нaс. дexтo з кoмaHдиpiв' зaxoплюючисb
paдiстю Beликoгo Cвятa, зa6yвaс пpo тe' щo вiн мyситЬ 6ути ь кo)кнy
xвилинy 6ути пuльним i гoтoвим пpийняти 6iй з вopoгoм. Такe зaxoплeHня
пpизвoдитЬ дo тoгo' щo дexтo пoслa6люс зaxoди за6eзпeчeння нa пoстoяx.
A цe пpизвoдитЬ зaшqци дo HeпoпpaвHиx пo1,lилoк, щo Чaстo дyжe дopoгo
кollJтyютЬ.

Toмy, щo6 yникнyти тaкиx пoмилoк в Чaс святкyвання Cвятa Piздва
..Тypiв"
Xpистoвoгo, всiм кoмaндиpaм вiддiлiв УПA гpyпи
нaкaзyю:
1. Ha чaс святa нa мiсцях пoстolo вiддiлiв пoсилити зa6e3пeчeння за
paxylloк змiцнeння зaстaв' з6iльшeння зaстdв], висилaння в тepeH poзвiдниx

стe)к.

2" Тpимaти

в

вiддiлaх спeцiяльнi aляpмoвi пiдвiддiли,

якi

пoвиннi

пoсилюватись тa 6yти зaв)кди в пoвнiй пoгoтiвлi встyпити в 6iй'
3. Тaкoж вeсь вiддiл тpимaти в пoстiйнiй пoгoтiвлi i нa стopoжi.
4. Bсякиx пiдoзpiлиx людeй нeгaйнo зaapeштoвyвaти тa пepeдaвaти
вiдпoвiднiм ЧиHникaM для poзслiджeнHя' пoпepeднЬo викopистaвши Тx для
вЛaсниx пoтpe6.
5. Зa викoнaHHя цЬoгo нaкaзy кoмaндиpи вiддiлiв Heсyтb oсo6истy
вiдпoвiдaльнiсть.

CлoBo Укpoi'нi!
Кoмандиp гpyпи

в. з,

/Pудий/

/-/

Шeф шта6y
Л.Явopeнкo

Coсeнкo*
ЦДАBo, ф. 3838, on, |, cnp, 38, opк. 16. opuziнoл**,

Ng 261

HAкA3 кo]v|AHдиPAм
..сoсЕнкoBi,'
.,HAзAPoBI'', ..пABлloкoвi''

тA

y спPABI нAдсилAHHя вiдпoBiднoi кiлЬкoстi людЕЙ
Ns4

3 сiчня |944

УпA

.Д.oлинa,

..Typiв''

p,

дня 3.1.44 poкy

Гpyпa
Ns Х|I| 6-4/44
Кoлoнdupoм: Hoзopo6i, Пo\люкoBi mo Coceнкoai

HAKAз

l-{a

людeй:
гpyпи

540

Ns4

дeнь 10.1.44 рoкy пpисЛaти на 3в,язкoвий пункт гpyпи тaкy кiлькiсть

* HoОлuс ц nungлi'
** Ho doкцмeнni с Bid6umoк кpgeлoi, neuomки..УкpaТнськa Пoвстанча Apмiя. Koманда
..Typiв''.

1. Biд к-pa Coсeнкa (..Ciн'')
2. Biд к-pа Пaвлюкa
3. Biд к-pa Haзapa

90 чoл.
40 чoл.
40 чoл.

Кoжний з нцiслaниx кo3aкiв пoвинeн мaти пpи сo6i слiдyюнe: дo6pe
oдягнeний тa взyтий, oз6poeний (нa кoжнi 10 кoзaкiв 1 легкий скopoстpiл),
мaти лo)ккy, iдyнкy, двi паpи запасoвol 6iлизниn кoц тa мaлy пixoтнy
лoпaткy.

Biд к-pa Coсeнкa pазoм з вказаHими

ЛЮдЬМи NlaютЬ такo)к npи6ути

дp. Бopтник та Бoгдaн paзoм зi свoТм пoвним вивiнyвaнням, oз6poснням.
3a нeвикoнaнHя цЬoгo нaкaзy в yкaзaний тepмiн виннi пoнeсyть
вiдпoвiдальнiсть пepсoнaльнo.

Пpи6yлo д[ня] 8.1.44 p. ч. 6 Шeлeст*

Кoмaндиp гpуtlи /Pудий/

lhцАBo' ф. 3838, on. |, cnp' 38, opк, |7. Оpueiнoл**.
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HAкA3 кolЧAHдиPAt,t 3Aгoнiв y спPAвAX HAдсилAнHя
ЛюдЕЙ тA 3!liHи псЕBд кoмAHдиPiB
|3 ciчня |944
tф9
Укpaiнськa Пoвстaннa Apмiя
..Typiв''
Гpyпa
3н: 13 6-13/44

p.

Пoстiй, дня 13.1.1944 p.

Bciм кoмoнОupot,t зoeoнi\
HAKAз Nsg
1. Heгaйнo пo oтpимaннi цьoгo нaкaзу пpисЛати 6 дo6pих i iдeйниx
людeй на зв'язoк гpyпи.
2. 3мiнити псeвдa всix кoмaндиpiв, пoнинaюни вiд poйoвoгo.

Cлoao Укpoiнi!
Кoмaндиp гpyпи

s. з. /Лeoнiд Явopeнкo/
Клiщ*
Ц,цАBo' ф. 3838' on, |, cnp, 5, opк. |4' Оpueiнoл**.

гpyпи

* Hodnuc ц nunцлi'
** Ho doкцneнпii с aiО6unoк кpgaлoi neuoпкu: УкpаТнська Пoвстанча Apмiя. Koмандa
..Typiв".

541

Ne 263

N9

|0

HAкA3 кot.|AHдиPдм здгoнiв
пPo PoзтAl|lyBAHHя вiЙськoвиx пiдpoздiлiв

Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя
,.Typiв''
Гpyпa

|5 сiчня |944

..Пiвнiu',

p,

Пoстiй, дня 15.1.1944 p.

зн: 16-X|||6/44

HAкA3ч.10
Кoмaндиpaм зaгoнiв Haкaзyю слiдyюнe poзтaшoвaння сил:
|. Лиcий
1) 1
MaтiТв (Hepoзлyннoгo)
pайoн Лю6oмль
2) 2
paйoн 3a6oлoття_Toмaшiвкa
3) 3
Il i л ь: poзз6poювання нiмцiв тa чркoнaцЬoналЬниx вiддiлiв
(6eз poзстpiлy), пiдpив залiзницi, Moстiв, викoлеЮBaння пoтягiв.

сoтня
coтня
сoтня

lI. Кpигa
1) 1 нoтa _ в К[aмiнь-JК[aшиpськoмy]
2) 3 чoти o6eзпeчення з пiвнoчi i сxoдy
3) 2 чoти pайoн Paтнo
l-| i л ь: Bдepжaння К[aмiньlK[aшиpськoгo] дo Чaсy виBeзeнHя l',taйнаo
щo Лиlllили нiмцi, зpиви мoстiв i шoси, poзз6poювaнHя нiмцiв i Чyжoна.
цioнaльних вiддiлiв.
IlI.

Coсeнкo
.l)

1 сoтня paйoн Тypийськ
2| 2 coтнi 6льoкaдa Boлoдимиpa, дивepсiя Ha шЛяxy Boлoдими5

I

iл

Лyцьк

ь: Як

y Лисoгo i

Kpиги.

3) Coтню Hepoзлyvнoгo Haпpaвити

дo Пaвлюкa-Лисoгo.

lV. Boвчaк
Пpи6yти з сoтнeю Ky6iкa в paйoн Кoвeль, пpo щo 3гoлoсити нeгaйнo.

V.

3aгaльнe

1. Caмoo6opoнa, 6oТвки i CБ впoвнi пiдпopядкoвyЮтЬся кo}laHдиpaм
вiддiлiв.

2. 3апoвiджeнa вiдпpaвa нa 20.1.1944 p. нe вiд6yдeться.
3. Кoмaндиp[и] Кpигa тa Лиcнй, Лиcий тa Cосeнкo yстaлять мepтвi
пyнкти зв'язкy.
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4. Hакaз цeй вiдкликaний нe 6yдe. Ha випaдoк зaгpo'(eHня вiддiли
вiдiйдyть в теpeн 6eзпeчнiший"

Cлoao Укpoi.нi!
Кoмандиp гpyпи

/Pудий/

Coсeнкo*
ЦДABo, ф, 3838, on, |, сnp. 38, opк, 20' opueiнoл.

Ns 264
}|AкA3 гlPo пoкликAHня Ек3AмЕHAцiЙнoT кoPliсiT
дo пiдстAPlIlиHсЬкoT шкoли iм. симoнA пEтлloPи
|5 ciчня |944 p.

УпA
Гpyпa

Пoстiй, дня 15 сiння

..Тypiв',

HAKAз

.1944

p.

ч.

1. Пoкликyю eкзaмeнaцiйнy кoмiсiю

дo

пiдстapшинськoТ

UJкoЛи

iм. Cимoна Петлюpи пpи зaгoнi iм. Бoгyнa в складi пop. Чyткa]
кo}laндaнт' пop. Пoдiльця i чoтoвoгo iнстpyктopa .Цoнця.

як

2. Eкзaменацiйнa кoмiцiя мaЕ пpaвo нoмiнyвaти дo стeпeня стаpшoгo

дeсятникa вкЛloчнo.

Cлo6o Укpoi.нi!
Кoмaндиp гpyпи

..Тypiв''

ЦДABo' ф, 3838' on, |, сnp, 1, opк, 30. opuetнoл'

в/з /Boвчaк/

Ns 265
сBяткoBиЙ нAкA3 3 пPивoдy святA дЕP)кABHoстi
22 ciчня 1944 p.
Пoстiй, дня 22 сiчня 1944 p.

УкpаТнськa Пoвстaннa Apмiя
,.Тypiв',

Гpyпa
зн: X|||19/44

HAкA3

Ho Caяmo ,Qepuсo\нocmi
Кoзакu i кoмoнОuou!
Cьoгoднi fleнь УкpaТнськoi.Qepжaви, Cвятo тoi Beликoi Cпpaви, якiй
ми й слyжимo. 3а спpaвy цю лилaсЬ кpoв в минyлolvly' за нei вoнa i тeпep
* Hodnuс

'

ц nunцлi.

Кepi&нuк Guшкiльнozo 0i0diлц шmo6ц еpцnu

,,Tgpia,,

Пenpo Moкcutlluцк.
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i Boлoдимиp виpу6увaли мeчaми кopдoни дep)кaви тa
гpoMиЛи вopoгiв пoзa мeжaми Тi, щo6 зa6eзпeчити нapoдoвi дepжaвнe
життя вiльний poзвитoк. fiepжaвний генiй i дyx ХмeльницЬкoгo' щo
yнесMePтеЛЬHив сЛaвy кoзaцькoТ з6poi i iдeю дepжaвнoстi, щe з гpo6y
гpoзитЬ вopoгaм. .Д,ля спpaви дepжaвнoстi пiднoсив Hapoд Ha 6opoть6y
Maзепa. ij. oсвятили свo€ю кpoв'ю гepoi Бaзapy i Kpyт. Tй вiддaли пPацю
свoгo життя i жepтвy кpoви Пeтлюpa i Koнoвaлeць. .[ля нeТ жив, зa нei
6opoвся i 6yв yв'язнeний Бaндepa. Hа вiвтаp ii злoжили пpaц}o Moзкy,
вoгoнЬ сepця oфipу кpoви сoтнi тисячi тисяч знaниx 6eзiмeнниx
геpoТв i 6opцiв 6агaтьox пoкoлiнь нaцii.
Як свiдoцтвo цЬoгo' стoять пaм'ятHики дaвньoi слaви i нeдoлi нapoдy'
стoятЬ дaвнi свiжi 6paцькi Moгили' здвигнyтi нaPoдot.| нa вiннy славy
гePoяi,r i 6opцям зa Укpaiнськy .Qepxaвy.
,Д,epжaвницькa iдeя стала всeнaцЬoH;lЛЬнolo спpaвoю )киBиx мepтвиx i
Hенapoд)кeниx пoкoлiнЬ' вipoю i нaдiйoю, хoтiнням i вoлeю, зyсиллям i
нинoм нaцiТ' всeспpaBo}o нaйвищим 060в'язкol'4, вiд викoнaння якoгo
зaлe)кaтимe життя i щaстя oдиниць i нацii. Heю пpoйнялися i сxiдняк i
зaхiдник, i вoлиняк i гaлинaнин, i пoлiщyк i лeмкoo нeю пpoйнялиcя i
сeляHиH i po6iтник i тpyдoвий iнтeлiгeнт. Cини всix yкpаТнськиx земeль i
пpeдставники всix нapoдниx вepств встaютЬ нa 6opoть6y зa нeТ.
Cпpaвa УкpaiнськoТ flepжaвнoстi стaЛасЬ мiжнapoднoю спpaвoю, вiд
виpiшeння якoТ зaлeжити},{e дoля нapoдiв Cxoдy, Пpи6aлтики i Бaлкaнiв
тa мiжнapoдний миp.
ЛлeтЬся. Cвятoслaв

i

i

i

i

i

Кoзaки

i

кoмандиpи!

0тiй спpaвi ми пoсЛркимo залiзoм тa кpoв'ю! B iм'я

ii

зведeмo

дoвгoждaний peвoлюцiйний з6poйний пopаxyнoк з 6iльшoвизt''toM, щo
зaливae знoв свoTми opдaми нaшi зeмлi. Haшe зaвдaння - ви6uвaти
з6poю з пoслa6лиx pyк зaxiдньoгo oкyпaнтa i кepyвaти ii пpoти сxiднoгo.
3гiднo нaказy Пpoвoдy 6yдeмo пpoдoв)кyвати 6opoть6y нeзaлeжнo вiд
yсix мoжливиx пoлiтичнo.тepитopiaльниx змiн всiмa зaсo6ами, щo вeдyтЬ
дo poзвaЛy дep)кaвнoгo 6iльшoвицькoгo aпapaтy i спpиuинюютЬся дo
зpoстy i змiцнeння opгaнiзoвaниx сил УкpaiнсЬкoгo Hapoдy в йoгo 6opoть6i
зa свiй iдeал Caмoстiйнy Co6opнy Укpaiнськy .[epжавy.
Hакaз пpoнитaти пepeд yсiмa вiддiлаМи в дeнЬ Cвятa, 22 сiння.

-

CлoBo Укpoiнi!

Кoманiиp гpупи
цДАBo, ф. 3838' on, |, сnp. |, opк' 8. opueiнoл.

5Ц

в/з /Л,

Явopeнкo/

Ne 266

BкAзiBки квpiвникд пoлiтичнo.виxoBHoгo
вiддiлy гPyпи
8 aepecня |943 p'
Ne 266

BкAзiвки пoлiтичним BиxoвHикдм здгoнiв

y спpдвi oггlнiзlцiT yкpдTнськoT пpвсoвoi слyжьи
B сoтt|яx

8 Bepeсня |943

p.

.Qo auкoнoння iнcmpцкцiй

B сnpoai Укpoi.нськoi. ПpecoBoi, Cлцlсбu npu УПА
1.
людeй

iз кoжнoi сoтнi
i дopyнити Тм:

ви6paти двox iнтeлeктyaльнo дo6pе poзвинeниx

Пepшoмy _ писaти лiтoпис (xрнiкy) дaнoгo вiддiлy УПA, сe6тo дoклaднe

дeHHe життя вiддiлy, важнi i Meншe вaжнi пoдii тa6opoвoгo життя, 6oi,
пpoвeдeнHя свят' пpoпaгaндивнi peйди i т. п.; з6иpaти твopнiсть пoвстaнцiв
(вipшi, пiснi, oпoвiдaння, peфлeксii, oписи, вoяцький гyмop т. п.) тa
нaсeлeнHя' сepед якoгo нaxoдитЬся вiддiл; вeсти apxiв, пилЬнyвaти B|4с|||лK|4
матepiялiв дoгopи.
спoвняти фyнкцiТ вo€l{Hoгo кopeспoндeнтa, сe6тo дaвaти
.(pyгoмy
oписи 6oiв, onpaцьoвaнi зo стpaтeгivHoгo чи лiтеpaтypнoгo 6oкy, oписи

i

.

гepoiнниx вчинкiв пooдиHoкиx пoвстaнцiв, кoмiчнi Мoмeнти пiд нaс noвстaнчиx

aкцiй i т. п.
2. Кoли кaндидaтiв нa вo€}|ниx кopeспoндeнтiв € кiлькa, тo ви6иpaти
з ниx такoгo' xтo xoч тpoxи poзyмiсться нa вoсннiй стpaтeгii i yмiс

фoтoгpaфyвaти. Boснний кopeспoндeнт мyситЬ мaти фoтo.aпapaт, i пoвинeH
6yти звiльнeний вiд тиx o6oв'язкiв стpiльця, щo пepeцJкoджyвaли 6 йoмy
y викoнaнi йoгo зaвдaння.
3. Xpoнiкy дaнoгo вiддiлy тpe6a писати з сalloгo пoчaткy ствopeнHя
вiддiлy. Tpe6a тaкoж пo мoЖливoстi вiдтвopит|4 oп|||c|4 дaвнiшиx 6iльшиx
6oiв.
4. Пoдaти, ни в вiддiлi e:
a) мaляp, який зyмiв 6и pисyнкoвo вiдтвopювaти 6oi тa мiсцeвoстi,
дe 6oТ вiд6увaлиcя; пoPтpeтyвати (кapикarypyвaти) кoмaндиpiв i
стpiльцiв свoгo вiддiлy, пoлoHeниx i т. п.,
6)фoтoгpaф,

.
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в) фoтoгpaфiннi aпapaти (якi тa скiльки) тa мaтepiяли дo
фтoгpaфyвaння i виpo6лювaння знiмoк (щo i скiльки),
г) мyзик, щo мiг 6и зaписyвaти пpи дoпoМoзi мyзиннoгo iнстpyмeнry
пoвстанЧy l нapoднy твopЧисть.
5. flo 20.lX пoдaти' чи вжe eтaкиЙ лiтoписeць i вoeнний кopeспoHдeнт

(такoж iх псeвдa) i вiдпoвiсти нa чeтвеpтy тoЧкy'
6. .Цo ]0.X лiтoписeць i вoснний кopеспoндeHт MaютЬ пpислaти пo двa
вiдписи з свoсi пpaцi (якщo мo)кЛивo' писанi нa мaшинi) i пoдaти тpyднoщi

в

нiй.

7. Bсю пoштy в спpaвi УПC слaти Ha aдpeсу: 05 .Moп"

8 вepeсня 1943

p.

Cлo6o Укpoi.нi!
Bиxoвник гpyпи
ДАPo' ф' P-30, on. 2, cnp. |6, opк. l88.

/Xмуpий/

opueiнoл.

Ns 267
дoкy}4ЕHти

гoспoдAPчoj iHтEHдAHтyPи гPyпи
26 6epecня |943 p,

Ne 267

нoPми пPoдyктiB XAPчyBAH}|я
л1oдсЬкoгo скЛAдy тA дoБoBoТ виддчi ФyPфкy
для кoнЕЙ гPyпи

Nэ |,2
yпA
Гpyпa

..Typiв''

3aтвepджyю:
Кoмaндиp гpyпи

/-/

PудиЙ

26.1X.1943 p.
546

26 aepecня |943 p.

HOPMANsl

npodцкmi| zopнцaoння люОcькoеo cклodц УtIА

нa

Hазва пpoдyктiв

|943-44 p.

нa дoбy

вг

Xлi6 сypжик
M'ясo

1000

i

30

200

6

Pи6a

75

Myкa пшeниuнa 75Yo
Kpyпa aсopтимeнт

20

2,25
0,6

Мaкapoни
Жиpи твapиннi
Жиpи poслиннi

Ciль
Кapтoпля
Кaпyста
Бypяк стoлoвий
|tи6уля piпнaста
Пoмидopи свiжi
Oгipки свiжi i сoлeнi
Пeтpyшкa
Пepець
Лaвpoвий лист

Цyкop

Чaй нaтypaльний
Милo для тyaлeтy

170

5,1

2A

30

0,6
0,9

15

0,45

30
500

0,9

160

4,8

1.

пoтploHo дoдaBaти oдHy

дo6oвy дavy
2. Ha oдин кг xлi6a пoтpi6нo: мyки житньoi 462 г
i пшeничнoi 308 г
3. Kpyпy пoЛoжeнo з рoзpa-

-

xyHку: гpeЧaнoi
25%,
пUJoHa - 20, янмiннoi _

15

70

2,1

30
20

0,9
0,6

40

1,2

3

0,18

v,l

0,21

0,5

0,015

3s

1,05

1,6

0,05
0,2

Кoли мiсяць мaс 31 дeнь,
тoдi дo мiсяннoТ нopми

гopoхy

-

15,

25

тa фaсoлi - 15%
4.100 г м,ясa дopiвнюють
150

г

pи6и

5.10 г жиpiв твapинниx
дopiвнюють 15 г жиpiв
poсЛиHниx

6.Koли нeмa макapoнiв видaвaти мyкy пшeнишнy
пeтЛЬoвaнy як 1:1, для вигoтoвлення макapoнiв

HOPMANe

2

0o6oBoi. 1oнi фцpoэкц 0ля кoнeй УПА нo |943-44 piк
Пoлoxeнo на дo6y oднoмy кoнeвi

6кг

oвeс

Ciнo a6o кoHюцlиHа
Coлoмa для пiдстiлки видaетЬся пo

3гiднo з opигiнaлoм

6кг
8,5

1,5 "

0,6

"

кг нa

lнтендант гpyпи

,.Typiв"

3aстyпник кoмaндиpa пo тиЛal,r зaгoнy iмeнi Бoryнa
ЦДАBo' ф' 3838' on' |, сnp, 33, opк. 6. Koniя,

/_/

Пevepa

/-/

|Iiмcтa

541

oRDЕRs AND lNsтRUстloN
..тURlv''
GR0UP сolt,lмAND

ot тHЕ

This сhаpter of doсuments inс|udes orders and instruсtions of the
group сommаnd, indiсаtions bу the group politiсal division сhief aпd doсuments of the group eсonomiс management and supp|y seсtion.
Тhe seсtion of orders and instruсtions of the group сommand сovers
the period August .|6' 1943 to January 22, 1944, For the sаke of сonveпienсe, doсuments of simi|ar сontent are grouped together сhrono|ogiсally
into thematiс groups.
Тhe first thematiс group of doсumеnts deals with mi|itary and mora|.
politiсa| training of units. Тhese doсuments inс|ude: order no. 2, dаted
,|943
(doсument
August ,16, 1943 (doсument no. 2,16), no. 4, dated August
no. 21l|, and аn order dated September 14, 194з (doсument no, 225),
Тhe seсond thematiс group of doсuments re|аtes to reporting by

divisions (zаhin) сommanders. Thеse doсuments inс|ude: order no. 8, dated
September l,1943 (doсument no. 219), and an order datеd September 14,
.l3, .1943
(doсument
1943 (doсument no. 224I, order no. 19, dаted Oсtober
no, 232I, is аn extraсt of order no. 15 of the UPA Supreme Command to
divisions (zahin) сommаnders regarding regu|аr submissions of miIitary inte|ligenсe reports. An instruсtion dаted Deсember 9, 1943 (doсument no, 24l|
to subunit сommanders regulates the preparation of prеliminary reports.
Appended to it is a standаrd preIiminary report form (doсument no. 248).
order no. 60, dated Deсember 26, 1943 (doсument no. 256), requires
reporting about the presenсe of paramediсal workеrs in сompanу size units.
The next thematiс group of doсuments regu|аtes thе aсtivities of UPA
soldiers and military subunits. order no. 6, dated August 1943 (doсument
пo. 218), re|ates to the estabIishment of military ranks. order no. 10, dated
Septеmber 1943 (doсument no. 220), deals with the maintenanсe of mi|itary
seсrets, aсting under сover and сoding сorrespoпdеnсe. Orders no, 12,
dated September 7, 1943 (doсument no. 221) and September 14, 1943
(doсument no, 223|, re|ate to the organization of suЬuпit non-сommissioned
offiсer аnd offiсer personne|. order no. 12, dated September 1з, 1943
(doсumeпt no. 222), sets out the organization of the UPA's Ukraiпian Press
Sеrviсe (UPs). Ordеr no. 13, datеd September 25, 1943 (doсument no, 226|,

speaks of inсreаsing units' mobi|ity.
Order no. 14, dated September 28, 1943 (doсument no, 227), addressed
to the сommandеr of thе ..l, Bohun'' divisions (zahin), ,.Livar',, rеquires the
dispatсh of two infantry аnd arti|lery сompanies to meet thе needs of the
сommand. order no. 15, dated September 28, 1943 (doсument no. 228|,
requires immediate submission to the group сommаnd of al| doсuments and
other written mаteria|s сaptured from the еnеmy.
548

.16,
order no.
dated oсtober 2, 1943 (doсument no. 229|' сontains a
requirement for reportiпg to the сommand about weapons аnd ammunition
сounts, verifiсation of trаnsportation and сommuniсаtion, inсrease of сombаt

readiness and a shift to sаbotagе aсtivities. Order no. 20, dated Oсtober 28,
..l.
1943 (doсument no. 233), to the сommander of the
Bohun'' divisions (zahin),

..Livаr'',

dea|s with the dispаtсh of personnel under his authority, heаvy
Weapons' radio equipment and аmmunition at the requirеment of the сommand.
Order no. 21, dated oсtober 30, 1943 (doсument no. 234I, to divisions

(zahin) сommanders, deal with work, training, сommuniсations, offiсer Iists
and the introduсtion of сard fiIes of subunit personnel. Doсument no. 235
сontains ап extraсt of ordеr no" 22, dated oсtoЬer 30, 1943, аbout so|diers'
responsibiIity tor their behaviour towards the сivilian population and estabIishmeпt of friend|y re|ations with soldiers of non.Ukrainian пationа|ity within
the UPA. Doсuments no, 240 and no. 241 (both dated November 22,1943|
inсlude instruсtions to divisions (zаhin) сommaпders about prеparing and
issuing soldiеrs, persona| doсumеnts (no. 240) and the introduсtioп of сard
files of UPA unit personnel (no. 241\.
order no. 34, dated November 30, 1943 (doсument no, 243|, regu|ates
the demobi|ization of so|diers from the UPA. Order no. 37, dated Deсembеr
,|943 (doсument
no. 244), regulates the praсtiсe of granting leave. order
5,
no. 42, dated Deсember 6, 1943 (doсument no. 245|, dea|s with miIitary unit
reorganization and work improvement. An order dated Deсembеr 15, 1943
(doсument no. 251), addressed to divisions (zahin) сommander ..K|ishсh'',
..UPA
dea|s with the app|iсation of the enс|osed
Disсiplinary Code''.
Order no. 54, dated Deсembеr 17, 194з (doсument no. 252), urges
сommanders of operational units to estab|ish аn UPA mi|itary intel|igеnсe
serviсe network and speсilies the goa| of its асtivities. order no. 55, dated
Deсember 18, 1943 (doсument no. 253), is addressеd to battа|ion (kurin)
сommanders about сonduсting soсial-politiсa| work in the army and the rear
|ine. order пo. 4, datеd Jaпuary 3, 1944 (doсument no. 261), addressed to
..Nazar'', ..Pav|iuk',
..Sosenko'',

аnd
сommanders
dea|s with sending the
appropriаte numbers of peop|e at the requirement of the сommаnd. order
no. 9, dаtеd January 13, 1944 (doсument no. 262|, is аddrеssed to divisions
(zаhin) сommanders and deа|s with sending pеrsonnel to meet the needs of
the group сommand and сhanges in сommanders'psеudonyms. ordеr no. 10,
dated Jаnuаry 15, 1944 (doсument no. 263), dea|s with opеrаtiona| dis|oсаtion

of military

subunits.

The next themаtiс group of orders and instruсtions сontains various

information notiсes. An order dated Oсtober 30, 1943 (doсument no. 236)
informs about the heroiс bаtt|e of an UPA unit with German subunits in the
Zahirya vi||age monastery. An order dated November 6, 1943 (doсument no.
237) informs about the сirсumstаnсes of an attaсk by German mi|itary subunits
20

2e
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on the UPA "Kotlovyna" division's (zahin) base, the town of Kolky. An order
dated November 10,

.|943

(doсument no. 238) informs аbout the imp|emеntation

in UPA aсtivity of the deсisions of the oUN Third Eхtraordinary Genеra|
Assemb|y. orders no. 46, dated Deсember 9 1943 (doсument no. 246), no.

52, dated Deсember 14 1943 (doсument no. 249) aпd no. 53, datеd Deсеmber
14 1943 (doсument no. 250} inform aЬout the promotion to non-сommissioned
offiсer rank of 17 soldiers (no. 46), the deсoration of sсouts from ..Mazepa's,,
сompany (no. 52)аnd praisе for the сommanders апd so|diers of the сompanies
..Mazepa''
,.Medvid', (no.
сommandеd by
and
53). An order dated Deсember
22;1943 (doсument no. 254) informs about the dispatсh by the Kovel Gestapo

of

.l8

spies to gather information about UPA unit aсtivities.
AIso inсluded in this thеmatiс group are three order-notiсеs about UPA
сourt martia| sentenсes. These are orders no. 17, dated oсtober 2,1943
(doсument no. 230), no. 18, dаted oсtober 6, 1943 (doсument no. 231) and
no. 63, dated Deсember 29,1943 (doсument no. 258).
Тhe next thematiс group of ordеrs deals with the organizаtion and
work of diffеrent types of military training. order no. 31, dated November
30' 194з (doсument no. 242), deа|s with sendinE unit сommanders for
retraining. order no. 58, dаted Deсember 21,1g4з (doсument no. 255), to
..Sosenko'',
deals with sendiпg personnel for training in the UPA
сommander
offiсers' sсhoo|. order no. 62, dаted Deсember 29,1943 (doсument no. 257),
is аddressed to batta|ion сommanders about сonduсtiпg month|y training for
mi|itary unit аnd hospita| suppIy offiсers. An order dated Januarу 15, 1944
(doсument no. 264) deals with the organization of an examination сommis..Symon
sion in the
Pеtliurа'' non.сommissioned offiсеrs' sсhoo|.
Тhe final thematiс group of doсumеnts сonsists of greetings on the
oссasion of different ho|idays and their сelebration. Aп order dated November
17, 1943 (doсument no. 239) relаtes to the Day of the Bazar Heroеs. order
no. 64, dated January 7, 1944 (doсument no. 259), re|ates to Christmas. An
order dated January 1, 1944 (doсument no. 260) requirеs inсreased vigi|anсe
during Chгistmas сe|ebrations. An order dated January 22, 1944 (doсument
no. 265) reIates to the Day of Deс|aration of Ukrainian Statehood.
The сhapter of doсumеnts of the group сommand inсIudes indiсations
Ьy the group,s po|itiсal division сhief , dаted September 8, 1943, to divisions
(zahin) po|itiсal offiсеrs (doсument no. 266) about organiziпg the Ukrainian

Press Serviсe in сompаnies.

The сhapter ends with the doсuments of the group's eсonomiс manage.
ment seсtion, dated Septеmber 26, 1943 (doсumеnt no. 267). Тhis is an

of stаndards no. 1 аnd 2 for food and forage produсts of the
..Тuriv'' group
food, сertified by the ..|. Bohun'' division (zahin) reаr linе
..Pimsta''.
deputy сommander,
extrасt

дolryмЕHTи i llAтEPiAЛи вiддiлiв
тA п!дPo3дIлlB

П
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HAкA3и кoмAHдyBAHHя 3AгoHy ..кoтлoBинA"
|9 cepnня

-

|3 epцdня |943 p.
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F|AкAз кol'{AндиPдм вiддiлiв y спPABдX пiдгoтoBки
дo БoPoтЬБи 3 пPoтиBHикA}|и тA пoPoзyмiння
з чyжoнAцioндльними вiЙськдми

IФ |
yпA
ЗaгiF{

lф

|9 cepnня |943 p'
Пoстiй, 19.8.43 p.

..Кoтлoвинa''

к-1-27

HAкAз

ч.

1

Пidеomoaкo do 6opomь6u 3 noльcьl<uмu 6oнОoмu
mo нi,ьleцькuмu aidОiлotqu CC
Haказyю пiдгoтoвити Baш вiддiл дo aкцii пpoти вopo)t(v|х сv1л нa
тepeнi, в якoь4y знaxoдитЬся Baш вiддiл. .Qля тoгo: a| пoсилити poзвiдoннy
тa пpoпaгaндивнy aкцiю. Ha дeнь 22'8'43 p. гoд. 12 нaдiслaти дaнi щoдo:
1. l-lацioнalrьнiсть вopoжoi гpyпи (нepвoнi, пoЛьськi, нiмeцькi, дикi
гpyпи).

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Числo.

36poя.

Бyдинoк, в якol4y скo|{цeтpoвaнi (мypoвaний, дepeв,яний).
Укpiплeння (oкoпи, тoЧки oгню' 6yнкepи).
Мoжливi пiдxoди дo o6'сктy для йoгo злiквiдoвання.
Шкiци poзмiщeння вopoга тa йoгo yкpiплeння.
Hазвa мiсцeвoсти тa paйoн.

Кoмaндний склaд.
та пляни на 6yдyнe.
11. Biднoшeння нaсeлeнHя дo нaс i дo вopoгa.
3a тoчнiсть вiдпoвiдaти 6yдeтe oсo6истo.
3aстepiгaю, щo po6oта мyситЬ пpoйти oсo6ливo скpитo' щo6 вopoг
10. Haстpiй

He poзгадaв Baшoi пpaцi.
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opгaнiзaцiя сил
Bислaти пo тpи зв'язкoвиx вiд кoжнoТ сoтнi нa дeнь 22.8.43 p.
Пoвстaнцi цi мaють 6yти якoмoга нaй6iльшe poзгopнeнi, з ниx oдин
кiнний, два пiшиx.
Пyнкт згoлoшeння .,КoтЛoвинa''.
Зa6opoняю 6eзцiлeвo змiняти пoстiй, кoли 6 така пoтpe6a зaiснyвалa,

зapaз згoлoшyвати.

Тактичнa poзвiдкa
Cфopмyвaти пpи сoтнi нoтy poзвiдникiв з ви6paниx з сoтнi людeй,
кoтpi мають poзвiдvий xист. Люди цi мaють 6yти oтнaйдyшнi, з дo6pим
зopoм' слyxoм та фiзиvнo кpiпкi i дЛя спpaви лoсвячeнi. l-tя voтa с
пepuJoю' дpyгolo a6o тpeтьoю чoтoю Bащoi сoтнi (нe твopити нeтвepтoi
нoти). B кoжнiй сoтнi в дpyгiй нoтi 2-ий piЙ пiдгoтoвляти дo пpoтигaзoвol
o6opoни (piй пpoтигaзoвoi o6opoни).

Пiдгoтoвки вeсти пo пpoгpамaх, щo

ix Baм

вишлeтЬся"

3в'язoк
Пpислaти нa вишкiл пo 2 чoлoвiкa, кoтpi 6yдyть пpи зaгoнi чoтoвиMи

тa poйoвими нoти зв,язкy. 3гoлoшeння в ..Кoтлoвинi'' нa дeнь 28.8.43

p.

гoд, 12,

Bишкiльнe

3apaз жe пpистyпити дo вивчeння пoвстaнцяl,t вiйськoвoгo дiлa пo
вислaHиx Baм вишкiльним пpoгpaмaм тa poзnисaм' пPизнaЧeним для всiх
стpiлeцькиx сoтeнЬ.
Caнiтapнe
Haкaзyсться всiм кoмaндиpaм вiддiлiв вiдpeмoнтyвaти всe Bзyття
oдяг пo poзмipам.

тa

Зa6opoнити: спати стpiльцям нa сиpiй зeмлi poздiтими.
Bимaгати:

a) Щo6 oнyнi в чo6oтax 6ули сухi, Hе пити сиpoi вoди дe пoпaлo, 6o
мoжe 6yти зaтpo€нa вopoгoм.
6) He iсти сиpиx oвoнiв, 6o мoжe 6yти заpaжeння неpвiнкoЮ, тифoм,
xoЛepoю, piзaнкoю.
в) Cтpiльцi l4yсятЬ щoAHя o6езвoшивлювaти свolo oдe)+ry. Кoмaндиpи
MyсятЬ пepeвipяти.

г) Бiлизнy мiняти щoтижня пiсля миiтя в 6анi. Пepeпpoваджyвaти
дезiнфeкцiю oдягy.

д) 3a6opoнити стpiльцям вiдвiдyвaти xaти' a oсo6ливo спати Ha Чy)киx
лiжкax, He зHaючи стaHy здopoвля мeшкaнцiв.
с) Кoжний paнoк пpoвoдити вмивaHня дo пoясa тa тaк poздiтим
пePепpoBaдх(yвaти фiз[иннy] заpядкy.

552

ж) Kyзнi пpимiщyвати в чистиx мiсщx, oгopoдити )кepдями чи линвolo
тa пpизнaчyвaти слpк6oвих дo кyxнi. flo кyxнi нe пiдxoдити,

з) B

i)

к)
л)

20.30 м вiд кyxнi пoкoпaти ями на кoсти та вiдпадки. Ями лpи

змiнi пoстoю 3асипати.

Пoкoпaти в мiсщx пoстolo нeгaйнo piвнaки для кЛЬoзeтy.

l-|eгaйнo пoд6aти nр 6yдoвy 6ань.
,Qo6paти нa кo)кнy сoтню фpизepiв i зo6oв'язaти ix дo дoтPимaння

гiгiени в сfpiжeнню. .(oпyскaeмa дoв)кинa вoлoсся 5 см*.

Гoспoдap.re
Bи6pати з-пoмiж пoвстaнцiв (пo oднoмy нa paйoн з Bашoгo тepeнy)
нa вишкiл гoспoдаPчиx кoнтpoлepiв зaпiлля. 3гoлoшeння пo зв'язкy з
..Кoтлoвинi',.
вiдпoвiдним писЬмoм нa дeнЬ 28.в,43 p. гoд. 12 в
Bиxoвнe
Biдi6paти пpисяry пo firлyЧeнoМy тeкстi, дo6иpaюни вiдпoвiдний мoмeнт
Haстpolo. l{oдeннo пepeд мoлитвoю пpигaдyвaти пpo з6epiгaння вiйськoвoi
тaйни, a гoлoвнe в зв'язкy.
Пеpeдати для виxoвникiв (для свiтлиць) pадio i пaтeфoни.

flo пyнктy

opгaнiзaцiT сил

Дo дня 1.9.43 p. пoдaти дoклaднi вiдoмoсти пpo чyx(oнацioнальний
eлeмeнт (yз6еки, кaвкaзци тa iншi), кoтpi знaxoдятЬся пpи Baшoмy вiддiлi.
..Кoтлoвини,'
p.

Ha 22.8.43
вислaти дo
людeй нaцioнaльнo свiдoмиx,

6

чoЛoвiк 6eз з6poi. .Qo6paти

oсвiчeниx та нeзв'язaних poдинHo
i гoспoдapнo. Пpизнaнeння - нa всxiд. Moжyть 6ути з тepeнy - пopщeнi.
..Кoтлoвини''
Ha 28.8.43 p. вислaти дo
6 Чoлoвiк зi з6poeю. Ha oдин piй
oдин лeгкий кyлeмeт, людeй дo6pиx.
N4o)кливo

Пoщтa

Пoштy слaти пo aдpeсy "5-P-Ю" пo спeц[iaльниx] кyp'сpax дo
..Кoтлoвини,,.
Bсi вiдoмoсти, якi o6xoдять вашoгo теpeHy' слaти нa
вищeзгадаРty адpeсy. Hа aдpeсy oлeг слaти лишe пoшry спeцiальнoгo ни
oсo6истoгo xаpaктepy.

3в'язoк

2

Bислати вiд вiддiлy тpи зв'язкoвиx
Bами i мнoю. Згoлoшeння на 23.8.43 p.
* У meкспi:

дo

,.Koтлoll4нvl''

-

зв,язoк мiж

цм
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Евiдeнцiя
Пoдaти дoк/lаднy eвiдeнцiю пo пpaвним HaзвисЬкa]'l 3 дaтoю ypoджeння,

мiсцe тa paйoн, стaH poдинHий, т. зн. oдpyжeний чи нeoдpyжeний, oсвiтa,
вiйськoвiсть, стyпiнь, звaHня (фaх), пpи вiйськoвoсти 3a3начити piд з6poi,
нaцioнaльнiсть зayваги, Лиcту зpo6ити дoкЛaднy' a нoвoпpи6yвaючиx
пoдaвати нa звopoтi дeкaдниx звiтiв. Кoпii звiтiв тa eвiдeнцii мaти y сe6e.
.[epжaти дужe кoнспipацiйнo. Bислати пiд eкскopтoю та дo6poю oxopo|-loю.

i

Уз6poсння
Bи6paти з Baшoгo вiддiлy гpyпy людeй (з6poяpiв). 3aвдaнням ix
вишyкaти всi вoеннi пpипaси тa змaгaзи}iyвaти. Пoдaти звiт вгopy. .{o

пpипaсiв нaЛeжитЬ: кpiси, кyлeмeти' гpaнaтoМeти' гаpinaти, пiстoлi, piжнi
пpиЛaддЯ дo з6po.i, piжнoгo poдy амyнiцiя, мaтеpiали ви6yxoвi, кyxнi,
Boзи, сiдла, poвepi, чaстиHи дo poвepiв i т. д.
Пoдaти, якщo € y Baс амyнiцiя дo 20 мм npoтиЛeтy}|сЬкoТ гapмaти
сoвiтськoгo взipщ - якнaйскopшe. B свoйoмy вiддiлi зpo6ити вiдпoвiдальнoгo
з6poяpа, кoтpий 6yдe д6aти i вiдпoвiдaти за стaн з6poi.

Пopoзyмiння 3 чy,кoнaцioнaльними вiйськaми
Maдяpaми, pyMyнaми чexaми тa iншими, якi знаxoдятЬся нa нaцJиx

зeмляx, пopoзyмiвaтися, пepeтягати ix нa свoю стopoнy' xoдитЬ гoлoвнo o
з6poю. Пopoзyмiння пiдгoтoвляс кoмаHдaнт зaпiлля, викoнye кoмaHдиp

УПA з виxoвникoм.

3arальнe

Heгайнo зачaти po6ити зaсiдки пpoти вopoгa.
3 a 6 o p o H я ю: Уживaти нaзв пo стyпeням в гopy вiд сoтeннoгo,
вЖивaти нaзви штa6, в пpot{oBax i кopeспoндeнцii нe називaти мiсцeвoстeй,
дe стoятЬ чи стoяли вiддiли УПA.
He впyскaти в мiсцe пoстolo цивiльниx людeй. ,Цo пpaцi внyтpi тa6opy
yживати людeй з вiддiлy. He звiльняти людeй нa ypлЬoпи
вiдпyстки.
,Q,ля ствopeння гoспoдapЧoi тpaнспopтнoТ кoлoни зaгoнy кoжний вiддiл
..КoтлoвиHи''
якнaйскopшe. Бpиvки i сiдлa дo
нaдiшлe пo 10 зaпpяжoк дo
вoзiв вiддaти дo сaнiтapнoгo вiддiлy. Heвiльнo yживaти 6pинoк, сiдел, на
вiз нaвiть пpи слyж6oвиx пoiздкax. 3a6opoняю Тздити кoмaндиpaм з
)кеt|щинaми. [3lа6opoняю iздити oднolvly нa [з]адньoмy сiдженнi (як пaн).
B мipy Mo)кливoсти тBopити пpи кoжнiй нoтi oдин piй кiннoти. .Qля
тoгo: з6иpaти i po6ити сaмим сiдлa i нa6yвaти кoнi. l.{i poi кoмплeктyвaти
ЛloдЬми' щo пpoxoдили вiйськoвy слyж6y y кiннoтi. Пoдaвaти дoклaднi
звiти з пepe6iгoм пoдiй УПA. Кoмaндиpи: пo вiйськoвoмy т. зн. 6eз
нaшy, щo гoвopятЬ
}|(oдниx пpoпaгаHдивниx дoдaткiв слa6iсть вoPoгa
людe. Bиxoвник пoдa€ тy сaмy пoдiю в свoйoмy закpeсi.

-

i

5s4

Пoдaвати пooдинoкi псeвдa
Hагopoди, пiднeсeння стyпeня.

i фyнкцiю гepoiв

Haзва Baшoгo вiддiлy
Bикoнання наказy o6oв'язye для Слaви

i

-

пoтpi6нo цe Haм для

.Qo6pa УкpaТни.

Cлoao Укpoiнi!
Кoмандиp загoнy ..КoтлoвиHa''

Hанальник штa6y

/яp/

/ЮpiЙ/
Mopoз*

ll'4АBo, ф. 3038' on. l, сnp. 80, opк' 38-39. opuziнoл.
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Biдг|ис нAкAзiв гк yпA
тA кoмA}|дyBAHHя гPyпи ..тyPiB'' для вiддiлiв здгoнy
tф
3 эroBmня |943
yпA

нAкAз .

3

p.

..KoтлoвиHao

.Qня 3.X.43 p.

HAKA3

ч.3

Bсiл ai)diлoм,.Кomлoauнu''
.fl,ля тoгo, щo6 зpo6ити нaшi вiддiли якнaй6iльшe pyxЛивиMи, He
зв'язaними з тepeнoм тa зaпpoвадити налeжний вiйськoвий лaд y вiддiлax,
Haказyю:

1) Bсi гoспoдapui пiдпpиeмствa' яK t4лv1|1v1, гаp6аpнi, мaсapнi, пeкapнi
i т.п. пepeдaти в Pyки гoспoдapЧиx зaпiлля зa вiдпoвiдниM актoм' зaлишaючи
в мaгaзин;lx Лишe зaпaс нa 2 тижнi.
2) Пpиняти тa впpoвaдити в )киття з дHeM oдepx{aHHя цьoгo книгoвiсть

тa спoсo6и гoспoдapки' щo

ix

Bам нaдiслaнo.

3) Bвeсти нeгaйнo xapнoвi тa фypажoвi HoPl4и пo вiддiлаx. Bсi вiдпaди
пepeдавaти дo пеpepi6ки гoспoдapчим зaпiлля.
4) Тpoфeйнi здo6yтки oдяг тa взyrтя пepeдaвaти гoспoдapним запiлля,
зaлишaючи y се6e 15% у вiднoшeннi дo станy людeй. Пpимipoм, y сoтнi
с 150 людeй y мaгaзинi сoтнi пoвиHнe 6ути 2l кoмплeктiв oдягy Tа
взyття. 15|g здo6ут0г0 нaлe)китЬ пepeкaзaти дo ..Кoтлoвини'', 15% дo
гpyпи' peцJтa 55% мaгaзинy€тЬся y гoспoдapuиx зaпiлля.

-

* Ho1nuс nunцлi'
ц
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5) Ha пiдстaвi взipця opгaнiзaцii сoтнi пoд6aти пpo шeвцiв тa кpaвцiв

дo пoчoтy сoтeннoгo, якi зaймyться нaпpaвoю пoшкoджeнЬ oдяry тa взyття.
6) У всix спpaваx' зв'язaниx з тepeнo}t' вiднoситися дo адмiнiстpaцiТ.

7) Пoмiнaсться aнтисанiтаpний стaн пo вiддiлаx. Пoвстанцi нe дивЛятЬся
зa свoiм зoвнiшнiм виглядoм' xoдятЬ нe paз o6дepтi, 6pyднi, 6iлля рryляpнo

нe змiнясться. € випaдки зaxвopiнHя нa кopoстy' цингy тa вeнepiuнi
хвopo6и. Heмae санiтapнoгo взглядy пpи вapeннi пoвстaHцям Тжi. Hа

кваpтиpax HeMa€ Лятpин. B зв,язкy з чим сaнiтapнoмy вiддiлoвi нaкaзyю
нeгaйнo пеpeвести iнспeкцiю no вiддiлaх. .Д.aвaти вiдпoвiднi вкaзiвки та
iнстpyкцii, пepeвeсти вiднити сepeд пoвстaнцiв нa тeми сyспiльнoi гiгiсни,
систeМaтичHo пepeвoдити лiкapськi oгляА|1н.1 пoвстaнцiв. Xвopих на шкipянi
i вeнepivнi xвopo6и нeгaйнo iзoлювaти.
8) Пoмимo Haкaзy пoмiчaсться дaЛЬшe пo вiддiлax 6eзвiдпoвiдaльнe
poзxoдyвaння aмyнiцil. Haкaзyю дЛя тoгo щe paз пepeвeсти тoчний списoк
всiсi aмyнiцii та yстанoвити кoнтpoЛlo poзxoдyвaння ii в 6oяx, слyж6i i
iншиx випaдкax. Пoвстaнцям зa6opoнити 6eз пoтpe6и вистpiлювaти aмyнiцiю.
Bиxoвникaм пpи вiддiлax пеpевeсти в цiй спpaвi рз'яснювaльнy po6oтy.
3a стpiлeння 6eз пoтpе6и пoтягaти дo вiдпoвiдaльнoсти. Ha стpiльця
видiлити кoнечнo дo aкцii йoмy скiлькiсть aмyнiцii, встaнoвити дЛя HЬoгo
стaлиЙ peзepв' якoгo вiн 6eз спецiaльнoгo нaкaзy 3у,+<|,|т|,| нe смiе. Pештy
амyнiцiТ fflхoвaти. Пiсля зyжиття aмyнiцii в 6oю пepeвeсти сeйчaс пiдpaxyнoк
втpaт i здo6yткiв. 3дo6yтиx запасiв нe вiльнo сaМoвiлbh|o poз6иpaти. Bсi
тpoфeТ i aмyнiцiя пepexoдятЬ в цiлoсти в pyки з6poяpiв i гoспoдapниx.

i

..гopи''
амyнiцii пoдaти дo
дo дня 13.X'43 p.
oдHoчaсHo пepeсЛaти 20% з yсiсi o6лiкoванoТ aмyнiцii так кpiсoвoТ, як

Тoчний o6лiк з6poi

i
i

iншoi.
9) Пpидiлити нeo6xiднy кiлькiсть кoнeй i вoзiв дo гoспoдapЧoгo aпapary.
У вiйськoвиx ЧaстиHax надмip кoнeй. Зaлиuити пpи 6oсвиx ЧaстиHах
,,гopу,,
тiльки найпoтpe6нiшi тa6opи, peшry вiддaти B
дЛя пepeкaзa[ння] пo
пpизHaчeннЮ. Taкoж Ha зв'я3кaх, щo6 тaк чaстo He o6тяжyвaти Тздoю
сeЛян, мaти влaснi кoнi.
.l0)
oснoвнy yвaгy B тeпepiшнix дiянняx вiйськoвиx вiддiлiв звepFiyти

нa здo6yвaння 6oспpипaсiв. Ceйчас пopo6ити в тo}ry нaпpямi тоtнi пiдгoтoвки
i пpистyпити нeгaйнo дo здo6yвaння aмyнiцiТ i з6poi. Пpo кoжний здo6yтий
зaпaс сeйчaс мeнe пoвiдoмляти.
11) He виднo 6oйoвoТ гoтoвнoстi y вiйськoвиx чaстин нa пoстoяx.
Пам'ятa[ти], щo lvlи в стaЛoмy 6oeвoмy пoгoтiвЛi. Ha всix, нaвiть нaйкopoтшиx
пoстoяx, вистaвЛяти застави i ваpти. Bиcлaти тeж стаЛo з мiсця пoстoю
6oйoвi poзвiдки, щo6и мaти 6езнастаннo найсвiжiшi вiдoмoстi пpo вopoгa,
12).(eкoтpi 6oйoвi peфepeнти вмiшyються нe дo свoТx спpaв, в тepeнi
(зaпiллi). Пам'ятaти, щo дo 6oйoвиx peфepeнтiв нaле)китЬ вiйськo, a нe
спpави цивiльнi. Boни д6ати мyсятЬ пpo вiйськo, йoгo вишкoлeння, 6oйoвy
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гoтoвн|стЬ i спpaвнiсть, a нe пoЛaгoджyвaти спPaBи aдмiнiстpaтивнi. Бoйoвi
peфepeнти (нoтoвi, сoтeннi, кypiннi, зaгiннi) зв,язaнi з тepeнoМ нe e. Hими

диспoнyс кoмандиp гpyпи пo свoiм пoтpe6aм.
13) Пpизнauити y вiддiлax - сoтняxl кpiм сoтeннoгo виxoвникa' щe пo
oднoil|y виxoвникoвi в кoжнiй нoтi. (eй виxoвник (мoжe 6щи pядoвий кoзaк}

e вiдпoвiдaльний за мopальний стaн i 6oйoвy пiдгoтoвкy нoти, вiн слркитЬ
пpимipoм для всiei нoти, вiн пepший iдe в poзвiдкy Ha вapтy тa iншi
o6oв'язки кoзaкa' Bo всьoмy вiн с пpиклцoм. Пepeвeсти в )киття нeгaйнo.
14) 3гiднo з Haкaзoм дpyгa кoмaндиpa Климa Caвypa з дня 4 вepeсHя
.t2
жaндapмepiя нaшa мa€ Haзвy нe BoП, лишe BПЖ (вiйськoвa
[19Ja3 p. н.
noЛевa жaндapмepiя).
15)

Пoдaю

дo вiдoмa нaкaз гpyпи

..Typiв''

з дня

6.Х.43 p. ч.

.l7:

вiйськoвий пoлeвий сyд' пoкликaний дня 5.Х.43 p., poзгЛянyвши i ствepдивши
..Кoтлoвинa'',
виHy дeзepтиpa Жypaвля з вiддiлy Бoгдaна, загoнy
якiй втiк

пiд нaс aкцii дoдoмy, винiс пpисyд каPy смepти. Пpисyд викoнaHo цЬoгo
сaмoгo дня o гoдиHi 19.30. Haказ пpoнитaти пo всix вiддiлax УПA гpyпи
'.Тypiв,',

Cлoao Укpoj,нi!
Шeф штa6y з, д,

/_/

Пiдписи

БoгУн

Кoмaндиp гpyпи в. з,

/-/

lUим

16) Ддя пiднeсeння дисциплiHи' пoчyrтя o6oв'язкy тa вiдпoвiдaльнoстi
пpи гpyпi yтвopeний кapний вiддiл, дo кoтpoгo 6yдyть скеpoвyвaтись всi
кoзaки пiдстapшини i стapшини, щo пopyuJиЛи вiйськoвy дисциплiнy i
встaнoвлeний пopядoк. Xтo пiдлягaтимe кapи вдpyгe i нe викaжe склoннoстi
дo пoпpaви' тoгo Чeкae сyвopa каpa дo кapи сMepти вклЮчHo.
17) Bсi накaзи' пoдaвaнi вiд нас, нaЛe)китЬ дoвести дo вiдoMa тиx'
кol\4y HaлeжитЬ пpo це 3нaти.
.|8)

Hаказyю слiдкyвaти зa тoчниl4 зHaнHяM

i

викoнанням нaказiв.

CлoBo Укpoi'нit
Шеф штa6y
coтник

Мopoз

/Яp/
- ..Пoгpoм''*

Кoмaндиp загoHy

/Юpiй/

ЦДАBo' ф, 3838' oп, 1, сnp, 80, opк' 37, Оpuziнoл'

* Нodnuс ц

munулi,
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з]v|iHи стPyктyPи, пPи3HAчЕI|Ь
вiдзнlчЕнHя BoякiB зAгoнy

HAкAз y спPABAX

тl

tф 5
yпA

|2 эroamня |943 p,

..КoтЛoвина''

12,X.43 p.

HAкAз

ч.5

Biд дoвшoгo насy yкpaТнський нapiд пpoвaдитЬ 6opoть6y зa здo6yття
кopистaЮтЬ мeнш вapтiснi i
слa6шi вiд нас нapoди. Бaгaтo в)кe пpoЛилoсь yкpaТнськoi кpoви, HeмaЛo

сo6i пpaвa нa iснyвaння' пpaвa, з кoтpoгo

жepтв пpинeсенo на вiвтаp визвoльнoi 6opoть6и i, чим тя)lfiе € щ 6opoть6a,
тим 6iльший спpoтив зyстpiнaють вopoги нaшoгo нapoдy. B цiй 6opoть6i
гapтyЮтЬся нaшi дyшi, твepдiс вoЛя' poстyтЬ pяди гepoТв. oднi вжe пoлягл|1
i нapiд вiкaми згадyвaтиме Тx y свoTx спoминаx' дpyгi пpихoдять iм нa
змiнy. У нaшiй сьoгoднiшнiй 6opoть6i такo)к з pядiв нaшoi УПA встaють
pяди гepoiв, iменa кoтpиx 6yдyть записанi в iстopii нaшoi визвoльнoi

6opoть6и зa вoлю нaцii.

,.oнайдyx',, .,Гpoмo-

l. Haказyю iмeнyвaти кypiнь в складi сoтeнь
6iЙ" - кypeнeМ iм. €вгeнa Кoнoвaльця.
,,Пiмсти'' ..Кpилaтиx''
i
6*)Кypiнь в склaдi сoтeнЬ
iм. Бoгдaнa Xмeльницькoгo.
II.

-

кypeнем

3a

вiдзнaчeння 6oсвi, вiддaнiсть спpaвi вiд6yдoви Caмoстiйнoi

1)

дpyгa Pи6aка зa opгaнiзaцiйнi здi6.
нoстi, 6oсвiсть i poзyмiння спpaви пpизнaчyЮ кoма|.|диPoM кypiня iм. €вгeнa Кoнoвaльця з зaписaHHяM y книзi гepoiв.

Co6opнoi Укpaiнськoi !epжaви:

2)

Koмaндиpa сoтнi

Чoтoвoгo сoтнi

..Oнaйдyx''

,.Гpoмo6iЙ,'

дP' iгopa

-

Бapвiннeнкa зa гepoйскiсть

i пoсвятy пpизнaчaю кoМaдиpolvl сoтнi ..Oнaйдyx'' тaкo)к 3 зaписанням в книзi гepoiв.

3) Koмандиpoвi сoтнi ..Гpoмo6iй'' дp. Бoгдaнy за вiдзнaнeння 6oевi
i здi6нoстi opгaнiзaцiйнi виpaжaю щиpy пoдЯкy з зaписaHняM y
пoЧeснy книry гepoiв.

4) Poйoвoгo сoтнi ..Гpoмo6iЙ,' дp. Жyкa Aндpiя зa oнaйдyшнiсть,
надзвиuaйнy пoсвятy i гepoйскiсть пpизнaчаю кol,taндиpol{ Чoти
3 записaнням y книзi гepoТв,
*
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5) Poйoвoгo сoтнi ,,oчaйдyх'' дp. Boвкa зa 6oсвy дiяльнiсть i пoсвятy
пpизнaчaю кoмaндиpoll Чoти 3 зaписaнняM y книзi геpoТв.
6) Кoзaкa сoтнi ..oнaйдyx', дp. Coлoв,я зa надзвичaйнy вiдвaгy, здo6yття вaжкoгo скopoстpiлa i вдepтя в вopoжий 6yнкеp пiдвищyю

дo

з

зapaxoвaнням в пoчoт кolvlаt|диpa кypiня
Koнoвальця i зaписаHняi,l в книзi геpoiв.
7) Koзака вiддiлy ..Гpoмo6iй', дp. Лiсoвика зa гepoйствo i здi6нiсть
пoдaвaти.Ao6pий npиклaд i пiддepжкy свoiм дpyзям пiдвищyю дo
стyпeня вiстyнa з записaHняM в книзi гepoiв.
..Гpoмo6iй',
8} Кoзaкoвi вiддiлy
дp. Cмiлoмy за iндивiдyaльнi бoсвi
здi6нoстi висЛoвлloЮ пoдякy з зaписaнняt.4 в книзi геpoiв.
..oнaйдyx''
9) Koзaкoвi вiддiлy
дp. Cтpи6yнoвi зa xopo6piсть тa здi6нiсть opентaцiйнy в нaйтяхчиx yl"loвинax вислoвлlolo пoдякy з

iм. €.

стyпeня вiстyнa

записaнняt.4 в книзi геpoТв.
..Гpoмo6iй',
10) Кoзaкoвi вiддiлy
дp. Беpeзi за 6oсвiсть i вiддaнiсть
висЛoвлюю пoдякy 3 зaписaнняlt,l в книзi гepoiв.
..Гpoмo6iй''
11) Koзакoвi вiддiлy
дp' Явopy за xopo6piстЬ висЛoвЛЮю
пoдякy з зaписaнняt{t в книзi гepoiв.
..Oнaйдyx''
12) Bиpядoвoгo сoтнi
дp. Чopнoгo за 6oевiсть i пoсвятy
пpизнaЧаю виpядoвиt\,l кypiня iм. €' КoнoвaЛbця' з пiдвищeнням
з зaписaHняN4 в книзi гepoТв.
дo стyпeня дeсяTникa
..Кpилaтиx''
13) Чoтoвoгo сoтнi
дp. Лoма за xopodpiсть i пoсвятy пiд.
вищyю дo стyпeня дeсятника з зaписaнHяM в книзi гepoiв.
..oнaйдyx''
дp. Bopoнy зa 6orвiсть вислoвЛlolo
14) Чoтoвoгo вiддiлy
гepoiв.
книзi
пoдякy з зaписaнHяM в
..Kpилaтиx,,дp. Beсeлoгo зa 6eзгpaниннy хopo6piсть
.l5)
сoтнi

Poйoвoгo
твepдiсть в oсягнeннi зaвдaння пiдвищyю дo стyпeня дeсятникa

i

3 зaписaHHям в книзi

гepoТв.

..Пiмстa,,
16) Poйoвoгo сoтнi
дp. Coйкy зa xopo6piсть i свiдoмe стaвлeння дo нaкaзy пiдвищyю дo стyпеня дeсятникa з зaписанням
в книзi гepoiв.
..Кpилaтиx''
17) Чoтoвoгo сoтнi
дp. Maксимa зa 6oсвiсть i вiддaнiсть
спpaвi i свiдoмe стaвлeння дo зaвдaнЬ пlдвищу}o дo стyпeня дeсятникa з зaписaнняM в книзi гepoiв.
..Пiмстa,'
18) Poйoвoгo сoтнi
дp. Caвкy зa xoр6piсть i пoсвяry пiдвищyю
зaписaнням в книзi гepoTв.
з
стyпeня
дeсятникa
дo
..Пoгpoм',
19) Beтepинapoвi вiддiлy
дp. Батькoвi щo з 3-мa свoiми си.
_
HaMи
дp. Kpyк нoтoвий, Листoк кyлeмeтчик, .[oв6yш виxoвHик'
знaxoдитЬся в pядах УПA, вислoвлloю paзoм з сиHa[4и йoгo щиpy
пoдякy зa вiддaнiсть i пoсвятy i oднoнaснo з цiм пpизнaЧaю дpyгa
..Кoтлoвинa''.

Бaтькa вeтepиHapoМ зaгoнy
..KoтЛoви20) 3а6opoняю кoзaкa}ns i пiдстapшинaм, i стapшинaМ ЧaстиH
ни', нoшeнHя oпaсoк чepeз пЛечe, як нeдoцiльнe.
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21) Haказyю впpoвадити y внyrpiшнiм poзпopядкy зaгoнy' згiднo вiйськoвиx пpaвиЛ' пpи звiryваннi i на вapтi вiддaння пoчeсти кpiсoм.
Пoчeсть кpiсoм HaлeжитЬ вiддaвати, пoчиHaючи вiд свoгo сoтeннoгo, всiм кoмa}{диpaм кypiнiв i всiм стapшинaм УПA, пoчиHaIoчи
вiд кoмaндиpiв кypiнiв i вгopy.
22) 3a6opoняю згiднo пpaвил' пPинятиx в УПA, фiзиннi кapи' як Hапp[иклaд], 6иття пo лицi, 6иття нaгa€M' шoмпoЛal,lи тoщo. Bинниx
пoтягaти дo вiдпoвiдаЛЬнoсти а6o свoсю вЛадoю' a6o стaвленням
..дo.
дo каpнoгo звiтy. Пiд Чaс впpaв зa6opoняю кapaти спoсo6oм
,,}+<a6К|,|'',
лiв'' a6o
а накaзyю зaстyпати цi кapи iншими' як нaпp[иклaд], фpсoвaним lvlapшoм' пoв3aнняl'il пoпЛaстyнсЬкi, стpi6кaми тa iнш. (iми кapaми oднoчaснo дoсяГa€тЬся вишкiл в пoЛeвиx
вnpaваx.
23) Пpи взaсмoвiднoсинaх вiйськoвикiв пoмiж сo6oю, пiд вiдпoвiдальнiсть дo пepe6yвання в кapнiм вiддiлi вклюннo, зa6opoняю в)t(ивaти
пpoкльoнiв i гaнe6нoi лaйки (мaтipнoй).
24) B зв'язкy з тиt,4' щo зaмiсть вiйськoвикiв пo мo6iлiзaцiТ пoпoвнeння
пpи6yлo в 6iльшiй свoiй кiлькoстi цiлкoм нe вiйськoвики - yтsoploю

вишкiльний вiддiл з пpoгpaмoю HaвчaHHя нa пpoтязi oдHoгo мiсящ,
пiсля чoгo змo6iлiзoвaнi 6yдyть пpидiлeнi дo вiддiлiв.

..Пiмстa''

дpyгa opлa пpизнaчaю кoмaндиpoм
..Пiмстa''
i
в складi сoтeнЬ
Хмeльницькoгo
кypiня iм. Бoгдaнa

25) Кoмандиpa вiддiлy
..Кpилaтi',.

..Кoтлoвинi''

26) Cтаpшинy дЛя дopyченЬ пpи
дpyгa Iгopa пpизHaЧaю
..Пiмстa''.
кoмaндиpoм сoтнi
.[pyзям Opлy i iгopy пpo здaнy i пpиняття звiтyвaти пo кoмaндi.

27) Koмандиpoм Чoти BПЖ пpи

..KoтЛoвинi''

пpизHачaю дpyгa Швид-

кoгo, a дpyгa Гoнтy кoмaндиpa чoти BПЖ пpизнaчaю кo}laндантoМ
,.КoтЛoвини''.
Пpo здavy i пpиняття звiтyвaти.
28) Пpигадyю пoдaHе в пoпepeднix нaкaзax, щo зa Heвикoнaння нaкaзу'
дeзepцiю тa iншi пpoвиHи пoва)кHoгo хapaктеpy винниx кaPaтимy

сyвopo' дo кapи смepтi вкЛючHo.

29) 0сo6ливo звepтaю yвaгy кoмaндиpiв вiддiлiв нa сaнiтаpний стaн y
вiддiлаx. Кoли пoмiчeнe 6yдe yxилeння вiд нанepкнyтoгo в нaказi
нaшofi'ty н. 1, 6yдy сyвopo кapaти.

3aкликaю тиx геpoТв, щo в)кe вiдзнaнeнi зaписaHHяN4 в пoчeснiй книзi
гepoТв, гiднo i з гopдiстю Hoсити iм,я гepoя i в мaй6yтньoМy пoдaвaти
пpикЛaд свoiм дpyзям тaк сa},lo як i дoсi.
Bиpaжaю нaдiю, щo pяди гepoiв нaшoi визвoльнoi 6opoть6и 6yдyть
poсти 6eзпeрстaннo' i пeвний тoмy' щo сepед Haс с щe 6aгатo зaслyгoвyloЧиx
пoЧeснe iм'я гepoя. 3нaю, щo нaгopoда iх нe минe.
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Bсi ми Myсимo iти шляxами визвoльнoi 6opoть6и i дepжaтись npинци- пpaвиЛ Укpaiнськoгo Haцioналiстa: ..3в'язyй свoe життя з життям
Haцii. Biддaй Укpaiнi свolo пpaцю, мaйнo i кpoв'', iдyни зa пoкликoм
l-шoi тoчки flекaлoгy: "3дo6yдeш Укpaiнськy .{epжaвy, а6o згинeш y
6opoть6i 3а нei''.
Cлoao Укpoi.нi! - Гepoям Cлo6o!

пу

Шeф штa6y
coтник

Koмaндиp

/Яp/

Кoм.. гpyп[иJ

/ЮpiЙ/
..3aгpавa''*

Юpiй*

Яp
ЦДАBo' ф. 3838' on' |, cnp. 80, opк, 1.2.

Оpueiнoл,
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HAкAз вiддiЛAм y спPABAX Biд3нAЧEHня,

дEзEPтиPстBA, BиxoвAHHя, звiтнoстi, oБмyHдиPyвAн}|я
тA BипyскHoгo !спитy B шкoлi пiдстдpшин
Ne6
yпA

27 эrco6mня |943 p,
Пoстiй, дня 27.Х.43 p.

..Кoтлoвинa''

HAкAз

ч.6

Biддiлaм зaгoнy зa 6oi вiд 16 дo 20 жoвTня 43 p.

в

тя)ккиx тa

нeзвикЛиx yмoвинаx пpoяв гepoiзмy висЛoвЛюю пoдякy з пpивiтoм
CЛaвa''.

..Гepoям

Tим' щo loляfлL'| в 6opoть6i за вoЛю Укpaiни, ..вiчнa пaм,ять',

..вiчний

i

спoкiй''.
Ha вeликiй )кaлЬ, пoвa>кнi 6ули випaдки! яскpaвo пiдкpeслююни, щo
He всe y нaс дo6pe. oдин гepoiннo вMиpaс, дpугиЙ xopo6po 6'eться, a
iншi втiкaютЬ з пoля 6oю. Cписoк дeзepтиpiв, щo вкpиЛи гань6oю се6е i

нaшi pяди, oгoЛoшyю:

Biддiл ..Пoгpot't'' _ чoтoвий Hiмeць, poй. Хoмa, кoзaки Cтeцькo,
КалиHa, Бoягyз, oкyнь, Pип'як, Кoмap, [!-{yp, Xaмyла, MaшиЛo, Гaлaгaн,
Kyгa, Бyк, Maйстep, Бистpий.

..КpилaтИх'' _
oсaнyк, Boвк, Cтeжкa, Кaлинa, Boвк, Cагaйдaнний,
Cмiлий, Kлин'

Biддiл

Biддiл

,.Пiмстa',

-

o6piй.

* Hodnuc nunцлi.
у
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з xвилeю oгoЛoшeння ix дeзepтиpaми ЛишaЮтЬся пoзa
кoжний вiйськoвик Maс пpaвo пpи зyстpiнi ix apeштyвaти' a B

l.[i oсi6няки
пpавo},l

i

paзi спpoтивy зaстpiлити,
Haкaзyю oгoлoсити' щo вiйськoвo-пoлeвий сyд Ha poзпpaвi дня

.,КpиЛaтиx',
26.X.43 p.' poзгЛянyвши тa poзпiзнaBц.lи спpaвy дeзepтиpa сoтHi
Бepeзнoгo Фeдopa, псeвдo Гopiшний, пoстaнoвив пpикладHo йoгo пoкapaти
чepeз poзстpiлeння пepед вiддiлoм. Кapy викoHанo пpoTягoм 4 гoдин
п|сЛя пoстaнoви сyду.
..Пiр1ста',
Кoзaкoвi вiддiлy
дpyгoвi ,{opoшeнкo, щo пiд чaс 6oю зi6paв

пoкинeнi дpyгиMи кoзaкaми

3

кpiси

i

пpинiс

пoдякy.

дo вiддiлy

-

висЛoвЛloю

Bиxoвникoвi зaгoнy дpyгoвi Xoмi нaлежитЬ звepнyти 6iльшy yвaгy нa
виxoвHy стopiнкy. Пo вiддiлaх нe тiльки 6paк лiтepaтypи i виxoвнoi пpaцi,

a

нaвiть дeкoтpi вiддiли He MaютЬ виxoвникiв. Bopoжa пpoпaгaHдa' He
МaюЧи Жoдниx пepeшкoд' свo6iднo вЛивaетЬся в життя вiддiлiв: з 6oкy

Haшиx вихoвникiв нe виднo aнi пpaцi, aнi пoсвяти, нe гoвopячи B)кe пpo
пpикЛад oсo6иcтий. Hалeжить пaм'ятaти, щo виxoвник - цe пepший патpioт
i пepший вoяк. Хoнy 6aчити в цiй дiлянцi пpaцi явнy пoпpавy.
|J-te paз пiдкpeслюсться 6paк зaxoBaHHя вiйськoвoi тaсмницi _
вiйськoвики гoвopятЬ з киN4 нe тpе6a тa пpo щo не слiд гoвopити.
Haкaз пpo вiддaня пoчести кpiсoм вiдкликyю.
Haказyю вiддiлaм нa мapшi, пpи зyстpiнi з кoMaндиpaми _ кoMaHди
..Cтpyнкo,
пpaвo a6o лiвo гЛяHЬ,, He пoдaBaти. Cтapший з TиX, xтo
сyпpoвoд)t(yс вiддiл, зo6oв'язaний в тaкиx випaдкax oсo6истo вiдсaлютyвaти
i звiтyвaти якiй вiддiл, в якoМy склaдi тa звiдки i кyди }iapшиpуe.
B oстaннс пoпepeд)кylo пpo викoнaHня накaзiв. Bпopy надсилати
звiти, oпис пoдiй пoдaвaти щoти)кHя. Пoдaвaти сnиски зa6итих, paнeHиx,
пpoпaвшиx 6eзвiстi, дeзepтиpiв тa iншe. Пpи oписy 6oю нaлeжитb пoдaвати
гepoТннi вчиHки з eвiдeнцiсю вiдмiнникa' Пpo цe мaють д6aти кoMaHдиpи
кypiнiв, сoтeнЬ тa виxoвllиKи'

-

-

з

-

вистaвити
Haказyю дo чaсy oдеp}(aнHя взyття
iнтeндaтypи
зaпoтpe6oвaнHя дo стaничHиx i гoспoдapниx стaницЬ нa нeo6хiднy кiлькiсть

i oнyн. Людeй цiлкoвитo 6oсиx нe xoнy 6aнити.
Boякам зa6opoняю пiд зaгpoзoю сyвopoi кapи сaмoчиннo вiд6иpaти
oдяг Tа взyття y цивiльнoгo нaсeЛeнHя. B мiсщx пoстoю вiддiлiв зaxoвyвaтисЬ
пoстoлiв

чеMнo тa з г|дн|стЮ.
Haгaдyю щe paз пpo стисЛe застoсoBaнHя в життi нaкaзy н. 1.
Ha пoстoяx 6pyд i смiття, кyxнi нe вiдгopoджeнi, ям для вiдпaдкiв

клoзетiв HeMaс.

3a пpиклaд стaвЛЮ пepшу сoтнЮ вишкiльнoгo кypiня i кoмандиpoвi
кypiня дp. Гapянoмy за взipцeвий Лaд нa пoстoi вислoBЛюЮ пoдякy.
562

i

Haкaзyю в poзвiдovниx дaнниx пoдaвaти' кpiм зaзнaнeниx в нaказi
пepшoмy пyнктiв, щe данi щoдo вopoга:
.l)
3aoсмoтpeння aмyнiцiсю, хapнaми, oдягoм тa iншими BoсrtHиMи
пpипaсaми.

2) Кiлькiсть o6oзy, фipмaнoк, кoнeй тa ix стан.
3) Чи кopистaе фipмaнкaми мiсцевoгo нaсeлeння"
4) Чи пpoвaдитЬ впopяд i iнше вiйськoвe нaвчаHHя.
5) B якиx нaпpямкax вopoг висиЛa€ свolo poзвiдкy.
6) Зв'язкoвi

лiнii вopoгa.

7) BiднoшeнHя вopoгa дo yпA.
8) Biднoшeння мiсцeвoгo нaсeЛeнHя дo УПA.
9) ПoвoджeнHя вopoгa з мiсцeвим нaсeЛeHHяM.
10) 3вiдки пpи6yв вopoг a6o кyди виpyшив _ вкaзaТи тoчний нaпpЯм.
11) Poзвiдyвaти пpoxoдиМiсть; шляxiв, piнoк, мoстiв.
12) Чи нцaстЬся дaHа мiсцевiсть дo пepесyвaння piзниx poдiв з6poi,

чи тiльки пiшиx.

B

нaй6лижloмy нaсi пepeвipy знання кoмaндиpaMи тa виxoвникaми
i пoпepeднiх нaкaзiв тa як цi Haкaзи впpoвaджyЮтЬся в

змiстy цьoгo
життя.

.|дя пepeпpoвaджeHHя випyскHoгo iспиry в шкoлi пiдстapшин пpизHaЧaю
Члeнaми eкзaмiнaцiйнoi кoмiсii дpyзiв [...]енa. - кoм[aндиpa] шкoли, Boв..Пoгpoм'',
кa - ад,ютaHтa штa6y, Усa _ стapшинy вiддiлy
.[нiпpa i Лiсoвoгo
iнстpyктopiв шкoли пiдстapшин i виxoвникa Хoмy.
Кoмiсii пpистyпити дo iспитiв нeгaйнo, пpичoмy iспити пepeпpoвaдити
в нopMaЛЬниx yl',loвинax' сe6тo тeopiя в пpимiщeннi, пpaктикa в пoлi.

-

Bислiд кoмiсii пpистaвити дo зaтвepджeння.
,.3нaй,
ЧeстЬ,

щo нaйкpaщoю oзнaкoю yкpаiнця с мyжнiй xаpaктep i вoяцька

a oxopoнoЮ Укpaiни

,.He

-

LleЧ,'.

дoзвoлиш нiкoмy спЛяlnити слaви нi чeстi твoеi Haцii''.

штa6y
coтник /Яp/

Шeф

\Дg6, ф'

CлoBo Укpoiнi!
Кoмaндиp

/ЮpiЙ/

з838' on. |, cnp. 80, opк. 3. opuaiнoл.
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нAкA3 вiддiлдм y спPABAX oPгAt|i3AцiТ
BiйсЬкoBoT poьoти

Ns7

20 лuсmonodа |943 p.

yпA

..Кoтлoвинa''

HAKAз

20.11.43 p.

ч.7

1. opraнiзaцiя пpaцi

3гiднo з HaкaзoМ гpyпи ч. 21 нaкaзyю:
a) 3aстyпникoм сoтeнHoгo с чoтoвий пepшoi чoти, a He як тo чaстo
пpaктикyeтЬся' 6yннyжний. У випaдкy, кoли 6yнчpкrrий е кpaщий зa пepшoгo
чoтoвoгo' пepeнeсти Тx.
6) Пo вiддiлax пpoвадити paннi звiти. Coтнi pаннi звiти пoдаloтЬ дo
кypiня щoдня. B кypiнi пoдaЮтЬ дo зaгoнy щo п,ятЬ днiв, якщo с дaЛeкo

пoдaютЬ щo десятЬ днiв з тим' щo oсЬмoгo' вiсiмнадцятoгo i двaдщть
oсЬмoгo мaю звiти в сe6e. Bзiрць paнHЬoгo [звiry] 3 ilirлyчeню пepесиЛarтЬся.
в) Зaпpoвадити пo вiддiлаx книги вapт' визнaчyвaти iнспeкцiйниx.
Кличкi змiняти в вiсiмнaдцятiй гoдинi дня тa пpипилЬHyвaти щo6и стpiлeцтвo

кличкi знaлo' тa стpoгo дep)кaЛися пo клинцi.

г) Кoмaндиpи вiддiлiв нa )кaдa}iня пoлiтичниx кipивникiв пpи вiддiлax

УПA po6лять з6ipки кoзaцтва, з тим щo сoтeннi кoмaндиPи здають
пoлiткipивникoвi загoнy.
пpивoдy aкцiT нiмaкiв
д)

3

пiдстapшин,

a

звiт

тepeнi ..Кoтлoвинa'' 6oгатo кoзaкiв,
нaвiть стapшин зaлИ|JJ| лII pяди УПA та вiдийшли 6eз

в

..Кoтлoвини''
Haкaзy в свiй теpeн a6o цiлкoм здeзеpтиpyвaЛи. Кoжний вiддiл
[4aс пpaвo виЛoвлювaти вищeзгаданиx та вiдстaвляти ix дo шта6y загoнy.

e) Кoмaндиpа[! пooдинчиx вiддiлiв нeвiльнo пpиймaти [в] pяди УПA
свiжиx дo6poвoльцiв. Якщo тaкi згoлoшyloтЬся' }4yсятЬ пepeйти нepeз штa6
3aгoHy.

e) Кoмандиpoм тa6opy в

.,Чopнoмy

лiсi,' нaзнaнyю дp' Чyйкeвинa'

2. Bищкiльнe
a) Biддiли пepeнeсти в лiси, тa тal,t вишкoл|oвати в лiсoвi[й] 6opoть6i.

Класт[и] yвaгy на iндивiдyальний вишкiл (взopyвaтись нa вишкoлi плaстyнa
poзвiдника).
6) Пepeпpoвaд)кyвaти ви1llкoли мeншиMи вiддiлами (poями i voтaми)
звePнyти нa скopy мaнeвpoвкy i тpимaння.3в'я3кy, в лiсi, внoчi i пiд нас
N4pяки.

в) Кoзaкiв нaвчити чистoi пapтизaHсЬкoi 6opoть6и, Bитpивалoсти в
piжнi[х] зeМлянкаx' гoлoдi тa xoлoдi' взopyючисЬ на Kapмeлюкy, .Qoв6yшy
i Xoлoднoмy Яpi.
г) Пoвeсти сиЛьнy пiдгoтoвкy дo пpиxoдy 6iльшoвикiв тa вiдсryпy
нiмцiв який в)ке poзпoЧaвся.
564

3. Пepсoнaльнe

Haдiслaти спис стapшин з iншиx apмiй дo зaтвepджeння'
пpeдстaвлeниx дo нoмiнoвaнHя стapцJин' спис пiдстapшин, якиx нaлe)+(aлo
6 пiдвищити дo стeпeня пiдxopyнжyгo, спис пiдстapцJиH' якиx Bи пoмiчaетe
(дo стapшoгo дeсятHикa вклIoчHo - згiднo Haкaзy з дня 7.9.43 p. ч. 12).

a)
61

в)

3aпpoвaдити кapтoтеки кoзaкiв, пiдстapшин i стapшин: взip пoдaсм.
Пoдaти вiдписи кaPтoтeк всix пiдxopyнжиx i стapшин.

4. 3eгaльнe
а) Кoнстaтyю 6paк зв,язкy мiж сyсiдними вiддiлaми, не po6иться
вiдпpaв стaPшин i пiдстаpшин' Ha якиx дoкладнo odгoвopювaти нaкaзи i
внщpiшний стaH y вiддiлax. Bсi 6paки нeгaйнo yсy}|yти.
t6)] Дo BикoнaHня Haкaзy пpисryпити зapaз, пoдiТ пoлiтичнo-вoeннi
йдyть 6лискавичHим кpoкoм, тa мoxyтЬ Haс зaстaти нeпpигoтoваниMи' дo
piнeй тaкиx, якix ми свiдoмi та чeкaсMo Тx. Cтapaймoся He пoвтopювaти
iстopii Бaзаpy i Кpyтiв a твopiм ссyд.
[в)] Maeмo oгляд тeпepiшниx дiй (aкцi.r), де зaгiн нe дiстaв жaднoгo
yдapy вopo)l(oгo, цiлий pяд l(oзaцтBa гaнe6нo викopистaЛи хв|,|лl.1ну тa
poзiйшлися дoдoмy чи в свoТ тepeHи, цe свiднить [пpo] нe6oeздaтнiсть тa
мaлo пoлiтиннo виpo6лeнe' пoкpиBaю Тx гaнь6oю, кoжний' xaй пaм'ятae
..3нaй'
слoвa Фpaнкa. Biн кaжe:
щo нa тo6i мiлiйoнliв] стaн стoТть, i зa

мiлiйoни ти i4yсиllJ дaти oтBiт''.

Cлoao Укpoi,нi!

Шeф штa6y
в, з' ,/Xoмa/

Koмaндиp зaгoHy

/Ю. Pу6aшeнкo/

Il'|lAвo' ф, 3838' on. 1, cnp. 80, opк. 4. opuziнoл'
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HAкAз BiддiлAм в oPгAнiзAцiЙниx
тA пЕPсoHAлЬHиx спPABAX
|3 еpцdня |943

yпA

.,Кoтлoвинa''

HAКA3ч.8

p.

Пoстiй 13.Хll.1943 p.

|) opгaнiзaцiя вiйська:
a) Лiсoвськa 6oТвкa nepexoAитЬ вiд дня 26.[x|].43 p. нa peгyляpний
вiддiл УПA. Bсi нaкaзи, iнстpyкцil тa звiтoвaння нaлeжaть тiльки
кoмaндi УПA. oдepжye нaзвy ..Cтpiла''.

l|) Пepсoнальнi:

a) Cкpeслити з евiдeнцi[ i записaти дo книги в6итих:
.,Гpoмo6iй''
Coтeннoгo сoтнi
Бoгдaнa,
565

Кoзаки зaгoнy кoмаtlдиpa

Кoзака

,,

aan

''
''
''

..Pyбашeнкa,'

Po)кy,

Шeвця,
Мyдpoгo,

зaгинyвшиx смepтю Гepoiв в 6oю

з

нiмeцькими oкyпaнтаМи дHя

9.x|l.43 p. в Paзнинax.
..Гpoмo6iй''
6) .[eсятникa Бистpoгo iм'янyю сoтeнниM сoтнi
вiд дня
9.X11.43 p.

..Cтpiла''
в) Koмaндантoм вiддiлy
пpизHaчyю дpyгa Cтpiлy.
3a yмiлo зopгaнiзoвaнy зaсiдкy на чepвoниx в нiч з 7 нa [8] гpyдня
1943 p. пiдвищyю дp. CтpiE дo стyпeня дeсятHикa.
..Гpoмo6iй',

[iлoмy склaдy сoтнi

Paзничaмi вислoвлюю пoдякy.

зa гepoйствo

i

Cлoao Укpqi'нi!
Кoмaндиp
Pи6aк*
цДАBo, ф. 3838' on, |, cnp. 80, opк. 5. opuaiнoл.
* Hodnuс numцлi.
ц
566

пoсвятy в

/Ю.

6oi

пiд

Pу6aшeнкo/

Ng 214-281
..пoгPoJ..l''

HAкA3и кo]'{AHдyBAHHя кyPEHя
3| сepnня - epцОeнь |943 p,

дЕHHиЙ HAкA, , .n,o**,li,*,o,nx пPи,HAчEHЬ,
BiдзHAчEHHя сBятA звpoТ тд внyтpiшHЬoгo PoзпoPядкy
Ng |
3| cеpnня |943 p.

нAкA3[ч.]1
Kцpiннuй нoкo3 l]o Оeнь

3| сepnHя

|943 p,

1. Cлyж6a нa дeнЬ 1.Ix.43.

Cлyж6oвий стapшинa пo та6opi зaс[тyпник] сoт. l сoтнi дpyг Ус. Йoгo
застyпHик чoт. 1 чoти дp. Панкap.

Cлyж6oвa сoтня l.
2. Biдсвяткyвaння Cвятa 36poT в пpoгpaшi слiдyю.toшy:
a) 36ipкa цiлoгo кypиня зi з6porю.

6) .Цeфeлядa пepeд штa6oь4 кypиня.
в) Biддiл пoпpoвадитb дp. Кpивoнiс.
г) Cлoвo пpo зHaчeнHя святa скaжe пpoвiдник вiддiлy дp. Mopoз.
д) Peфepaт нa тeМy пpo знaчeння святa вигoЛoситЬ дpyг .[oв6yш"
e) Пpoмoвa пpo сyчaснe пoЛo)кeнHя дpyгa Cтeпoвoгo.

3. Poзпoдiл дe}|ниx зaнять
o гoд. 6. Paння зopя.
o гoд. 8. 3вiт.
Biд 8 дo 12 впpaви згiднo плянy.
Biд 12 дo 14 o6iдня пepepBa.
Biд 14 дo 18 впpaви згiднo плянy.
Biд 18 дo 21-55 дoмашнi спpaви.

o

гoд. 22. Beнepня зopя.

CлoBo Укpoi.нi!
Пpoвiдник

/tllopoзl

ЦДАBo' ф, 3838' on. |, сnp. |0o, opк' 3. Оpuziнoл. Pцкonuс'
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дEHHиЙ HAкAз y спPABAX сЛDкБoBиx пPизltAЧEнЬ'
oPгAнiзAцiТ кvгвня, пoкAPAHЬ тA зBiтHoстi
Ns 2
| Bepeсня |943

HAКAз

Кцpiннuй нoKoЗ

з

p.

ч,2

Оня 1 aepecня |943 p'

1. Cлyж6a нa 2.tX.43
Cлyж6oвий стapшинa Жyк пo кypiнi 6yннpкний. Йoгo зaсryпHик чoтoвий
Hiмець
Cлyж6oвa сoтня: II сoтня

2. opгaнiзaцiя кypiня
floтeпepiшнiй вiддiл 3 дHeм 1 вepeсня [19Ja3 p. стaс кypiнeм.
Шeфoм кypiня пpизHaЧуeтЬся дpyг Cipкo. OпepaтивниN'r пpизнaЧaстЬся
дpyг Кpивoнiс. Писapeм дpуг Cивий, якi paзoм твopятЬ штa6 кypiня.
B склaд кypiня вxoдять
! сoтня пixoти. Coтeнним пpизHaЧy€тЬся дpyг Heнaй, зaстyпHикo1vt
сoтeнHoгo - дpyг Ус. БyннyжниM дpyг Жyк. Чoтoвими дpyзiв Пaнкapя i
l-{iмця. Poйoвими дpyзiв Пapашyтa, Гoлy6a, Юpкa, Ягoдy, Byсaтoгo, Лисa,
Кpюкa. Paхyнкoвим Bapиницю.
Il сoтня пixoти. Coтeнним пpизнaЧyeтЬся дpyг Apтeм. Бyннyжним дpyг
Евгeн. Чoтoвими дpyзi Гpиць i Кapмeлюк. Poйoвими дpузiв Лисeнкo,
opликa, Kopoнy, oлeня i Лискy. Paхyнкoвим - дpyг .[oв6yш.
Бaтapiя apтилepiТ. Koмeндaнтoм пpизнaчy€тЬся дpyг oнyфpий.
.|
чoта тяЖкиХ скopoстpiлiв. Чoтoвим пpизнaчyстЬся дpyг ЯcниЙ.
1 чoтa мiнoмeтчикiв. Чoтoвим пpизначy€тЬся дpyг ... (пpизнaнyсться

дo 1 сoтнi)

1 чoтa сaпepiв. Чoтoвим пpизнaЧустЬся дpуг Чyмaк.
(.l piй накoлeсникiв (poвepистiв), poйoвим пpизHaЧyrтЬся дpyг ..')
Тa6op - кoмеHдаHтolt,l тa6opy пpизHaчy€тЬся дpyг Чopний. Пpи тa6opi
opгaнiзyсться вap[сJтaт uJеBсЬкo-кpaвeцький i iнще. flo пpaцi в вapстaтi
пpизнаЧy|отЬся дpузi Липa _ uJвeцЬ' Poман - кpавeцЬ' Meдyнка - poвepист'
Cтapшим ваpстary пpизначyстЬся дp. Кaлинa. Кoмaндиpи oкpeМиХ пiдвiддiлiв
6eзпoсepeдньo пiдлягaютЬ нaкaзaМ кoMaHдиpа вiддiлy i шта6oвi куpiня.

3. Пpидiл тяглoвoT c}|лu - (кoцeй i вoзiв)
.[o кoжнoТ сoтнi пpидiлЮстЬся пo 3 вoзи i 6 кoнeй, Лишe гoспoдapЧo,
eвiдeнцiйнo i фypaжoвo ЛишaЮтЬся пpи тa6opi. .[o кoжнoi гapмaти
пpидiлюсться пo 2 кoнi i oдин кiнь вepxoвий для кoмeндaнтa. Ha нoти
.l
скopoстpiлiв пpидiлюсться 4 кoнi 1 тaчaнкa i вiз. .[o нoти мiнoмeтчикiв
.|
пpидiлюеться 2 кoнi i вiз' .Д,o нoти сапepiв пpидiлюсться 2 кoнi i 1 вiз.
568

4. Евiдeнцiя

-

i

звiти

пo oтpимaHню нака3y eвeдeнцiйнo o6iймщь свoi пiдвiддiли
в найкopoтшoмy нaсi здaть звiти дo кypiннoi кaнц[eляpiТ] noiмeннo
(псевдo) i стyпiнь вiйськoвий, тяглoвy силy чисЛoвo, a вiдтак кoжнoгo дня
в дaЛьшoмy дo гoд. 9 здaвaти ЛицJe числoвo тaкi звiти.
Пiсля кoжнoi oпepaцii 6oйoвoТ здaвaти зapaз тoннi звiти пpo зaвдaння
i xiд oпepацiТ, стpати в лloдяx i амoнiцii i здo6yтки.

i

Кoмaндиpи

Кapa

зa 6айдyжe вiднoшeння дo слyж6oвиx
з poйoвoгo i зaлишaеться пpи || сoтнi звичaйним

Poйoвий Бypя
звiльняrться

Cлyж6a нe 3.lX.43

Cлyж6oвий стapшинa 6yннyжний l| сoтнi дpyг €вгeн.
чoтoвий || сoтнi дpyг Kаpмeлюк.

o6oв'язкiв
стpiльцeм.

3aстyпник

-

CлoBo Укpoi.нi!
lLIABo' ф' 3838' on,

1,

cnp' |0o, opк' 4. opueiнoл.

Koмaндиp /|t\opoз/
Pцкonuc,
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3

дЕнHиЙ нAкAз y спPABI слD|(БoBиx пPизнAчЕнЬ

HAKAз

^I9

Кцpiннuй нoKoт 3 Оня

ч.3

3 Bepecня

3 aepeсня |943

1943 p.

p.

1. Cлyж6a нa 4.lX.1943
Cлyж6oвий стapшинa пo тa6opi poйoвий ll сoтнi дpyг 0pлик. Йoгo
зaстyп}lик poйoвий 3 Чoти скopoстpiлiв дpyг Бepкyт.
Cлyж6oвa сoтня: l| сoтня.

CлoBo Укpoi.нi!
цДАBo, ф. 3s3s, on, |, сnp. |0o, opк. 5. Koniя.

Koмaндиp

Pgкonuc.
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N9

дЕHHиЙ нAкA3 y спPAвAх
слyжБoвиx пPи3HAчЕHЬ тA пЕPЕпyстoк

4

HAКAз

ч'4

4 6epecня |943

p.

Kцpiннuй нoKoз З dня 4 aepeсня |943 p.

1. Cлyж6a нa 5.IХ.43 p.
Cлyж6oвий стаpшинa пo тa6opi чoтoвий та6opy дpyг Чopний' Йoгo

зaстyпник

-

poйoвий

з

мiнoметчикiв дp. Maтpoс.

Cлyж6oвi вiддiли, чoтa apтилepii, нoтa скopoстpiлiв

i

мiнoмeтiв.
569

cпpавa пepeпyстoк

3 oглядy нa тe' щo стpiльцi, 6yдyuи пyщeнi Ha пepeпyстки, дo свoix
дoмiв, зa 6iлизнoю ни нa вiдвiдини poдини' нaдyживaЮтЬ свoix пpaв
стpiлецькиx; чи пpoстo пoвoдятЬся' з тaкiми )к гPoмaдянaми як i сaми,

дy>кe нeoдпoвiднo; тoмy a6и нaзaвжди yникнyти piжниx Heпpи€Mниx

явищ,

кaтeгopичHo зa6opoняю кoмaндиpaм niдвлaдниx мeнi пiдвiддiлiв, дaвaти
вiдпyстки стpiльцям, в який тo нe 6yлo спpaвi, а кoли е пoтpe6а, ни за
6iлизнoю ни iншe, згoлoцJyвaти дo кypiннoi кaнцeляpii всe 6yдe

i

пoЛaгoд)кeHe спoсo6oм opгaнiзaцiйним.

CлoBo Укpoi.нi!
ЦДАBo' ф, 3838' on. |, cnp. 10o, opк. 6' opuziнoл, Pцкonuс,

Koмaндиp /Мopoз/

Ns 278

дEнHиЙ нAкA3 y спPABAX BiЙсЬкoBиx стyпEt{iB,
Np

5

спiлкyвAHHя, кo}|спipдцiТ тA сAHiтAPiT

HAкAз

[Bepeceнь |943 p.]
[ч.]5

|. Cтeпeнi вiйськoвi
3 пepeтвopeнням всix 6oйoвих вiддiлiв, якi 6opяться зa спiльнy iдeю
ствopeння Укpaiнськoi Codopнoi .Q,epжaви, в oдин вiйськoвий oPгaнизм
пiд нaзвoю ..yпA" виникЛa пoтpe6а opгaнiзaцi.i цiс.i нa зaсaдаx сyнаснoi
тexники i мeтoд вiйни. 3 Чoгo виHикаe пoтр6a yпopядкyваHня взaсмoвiднoсин
пoмiж пooдинoкими вoяками' 6oйoвими Частинaми i кoмaндним складoм
apмii; тoмy нaв'язyюнись дo вiйськoвиx тpадицiй Haшoгo слaвнoгo минyлoгo
з дaвнix нaсiв згiднo Haкaзy кoN4aHдиpa УПA всix вoякiв УПA Haзивaти
кoзaкaми.
Пo свoТй 6oйoвiй пiдгoтoвцi i вишкoлy кoзaки дiляться Ha тpи слiдyюЧи
гpуI1l'1,

1. Koзaки:
a) Кoзaк
6) Biстyн

2' Пiдстаpшинськi:
a) fleсятник
6) Cтapший дeсятHик
в) Пiдхopyнжий

,

3. Cтapшинськi paнги
Moлoдшa ст[аpшина]:
а) Xopyнжий
6) Пopyvник
в) Coтник
Бyлaвнa:

a) oсayл
6) Пiдпoлкoвник
в) Пoлкoвник
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Гeнepaльна стapuJиHа:
a) Гeнepaл xopyнжий
Гeнepaл пixoти, apтилepii, кiннoти

6) Гeнepaл пopyчник

i т'

в) ',

пoЛкoвник

д.

2. 3вepтaння
Haкaзyю пpи слyж6oвиx взaсMнoвiднoсинax кoзaкiв, стapшин i
..n[py)кe''
пiдстapшин зBepтaтисЬ пo пoсaдaм a6o paнгax, дoдaюЧи слoвo
..Дpyжe
..Дpyжe
..Дpyжe
сoтeнний,,,
xopyн)кий,',
loнaк',.
.,Дpyжe''
,,Tу1''
нiкoли нe звеpтaтисЬ Чepeз
a,,B|А,,,

-

3. Пpивiтaння
Пpи зyстpiни стapцJини, пiдстapшини

i

piвним сo6i кoзaкaми, кoзaк

}4yситЬ пpивiтати, iдуни нa стPyHкo' пpиклaдaюЧи

y6opv.

.[pyзям

сoTeHHиt.1 нaкaзyЮ навЧити'

як

5 пaльцiв дo гoлoвHoгo

нaлe)китb пpивiтaти згiднo

пpиписiв вiйськoвиx.

4. o6xoджeння 3 дPyзя}r]r
Пpи нaшoмy вiддiлi с 6агaтo yкpaТнцiв i iншиx, якi пoxoдять з
BeликoТ Укpaiни, якi силoю вoлi мyсили cлуЖv1тtl в Coвiтськiй Apмii,

-

нaзивaючи сoвiтaми'
тpaпляloтЬся випaдки виpижHeнHя ix
,,сoвiт,'
i виpiжняти, 6o вoни тaк
Haкaзyю paз Haзaвждe за6yти сЛoвo
сaмo 6opютЬся, a щe 6iльшe iдyть, як piднi нам 6paти, дo oднoi
зaгaЛЬнoyкpaiнськoi цiли
здo6yття yссД.

i

-

5*.

Пiд зaгpoзoю нaйтяжщoi кapи зa6opoняeтЬся гoвoPити oгидних слiв,

a нaй6iльшe

визивaHHя мaтepi B tvtoскoвсЬкiй мoвi.

6. Кoнспipaцiя
Haкaзyю зaвeсти стpory кoнспipaцiю. Пpo всi спpaви вiйськoви гoвopити
нaле)+(ать. .[o тa6opy нe пyскaти пpивaтних oсi6. He
вiдxoдити вiд тa6opy сaмoвiльнo й нe вeштатисЬ пo сeлi сepeд миp|.|oгo
нaсeлeHня. He iнфopмyвати нaсeЛен|'|я' кyди вiддiл вiдxoAитЬ' a гoлoвнe,
нa 6oйoвy oпepацiю. He гoвopити пpo силy вiддiлy, пpo кoмaндиpiв, пpo

з тиМ' дo кoгo BoHи

уз6poсння, пpo стpaти

i т.

д.

7. Caнiтapнe
l-|aкaзyю слyж6i сaнiтapнiй стe)кити 3a чистoтoю 6iля кyхнi, oгopoдити
o}кepдяM, викoпaти piвнaк для пoмиiв _ i вiдпaдкiв' як мo)кнa нaйдaльшe
вiд тa6opy зapядити a6и 6ули пoкoпaнi poви дЛя зaЛaгoджeння пoтpe6.

*

Toк ц neкcmi,
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Cтeжити, a6и кoзaки щoтижня змiняли 6iлизнy, нeчистa a6и 6улa дo6pe
i випaрнa.
випpaна
.
3a6opoняeться кoзaкaм вiдвiдyвaти xaти' a oсo6ливo спaти Hа Чy)киx

лiжкax, нe 3нaюЧи стaнy здopoв,я мeшкaнцiв.
Кoжний paнoк пpoвoдити в]vlивання дo пoясa

i

пepeпpoвaд)кyвати

фiз[ичну] зapядкy.

Koмaндиpaм зaвжди пpoвipyвaти стaн oдягy, в paзi poздepтя зapaз
вiддaти дo напpaви' a He тaк' як цe пpaктикy€тbся' щo кoзaки дipи в
штaнax стягаютЬ шпiлькaми.

8. Упiмнeння
Haпoминaсться нaказ н. 4 в спpaвi удiлeння вiдпyстoк кoзaкaм' кoЛи
вiдпoвiдaльнoсти'
щe paз noвтopитЬся' винний 6yдe пpитягнeний дo сyвoрi
9. 3aгшьнe
Кaтегopиннo за6oрняеться пeщ6yвaння жiнoк в тa6opi чи тo назйlв)кди'
чи чaсoвo.

3a6opoнясться стapшиHaм, пiдстapшинaм i кoзaкaм ixaти чи тo
слyж6oвo, ни неслyж6oвo фypманкoю нa oднiм сiджeнню з жiнкaми'
Cлoao Укpoi.нi!

Кoмaндиp вiддiлy УПA

/Мopoз/

Pцкonuc.
ЦДАBo, ф. 3s30, on. |, cnp. |0o, opк. 6-7. opuziнoл.
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y
дЕHHиЙ нAкA3 спPABAX нoltlЕH}|я oБillyндиPyBAHHя'
o3БPo€ння тA пPoвEдЕHня Piзниx
3БoPiB сЕPЕд нAсЕлEHHя
Ne5

22 6epeсня |943 p,

l{AкAз
Biddiлц УПА

ч.5

з dня 22,lX.43

p,

1. 3aгaльнe

a

Haкaзyю всiм пiдстаpшинaM i *o."*"" зняти пepeпaски чepeз пЛeчe'
нoсити пepeпаси чepeз шию' зaстi6aючи o6iдвa кiнцi спepeдi, для

niдтpимaння лaдiвниць.
Кoзaкaм здати дo канцeляpii пiстoлi i дaлeкoвиди, a6и мoжнa 6улo
пpидiлити тoмy' кo}ly в мipy пoтpe6и е нeo6xiдним.

572

ШBШ, кoмандиp загo}|y iм. i' Бoryна
,.Coсeнкo,' (..Kлiщ,,,
Пopфиpiй Aнтoнюк)
Фoтo

1931 p.

Кoмандиp кypeня 3aгoнy ..oзepo"
,.Гoлo6eнкo"
(oлeксiй Гpoмцюк)

Koмандиp кypeня ..Пoгpoм'
..Мopoз''
(Гpигopiй Kyзьма)

Koмeндиp кypeня ..Бyr'
|,, Лucuй", |ван Климvaк).

"Павлюк'

Фoтo 1942 p.
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Haкaзyю

пpv1пl/|tlv|тv1

сaмoвiльнoгo пepeвeдeHHя piжниx з6ipoк, a лиUJe

тoй мaс з6ipaти, xтo € yпoвHoважeний мнoю.
lle paз нaгaдy}o пpo свoсчaснe склaдaHня звiтiв, в пpoтивнoмy paзi
виннi 6yдyть пoтягнeнi дo сyвopoТ вiдпoвiдaльнoсти.

CлoBo Укpoi'нi!
Koмaндиp вiддiлy УПA

/Мopoз/

ll/|ABo, ф' 3838, on. |, сnp. |0o, opк. 8. Оpuaiнoл' Pgкonuс'
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HAкAз - Biдпис HAКA3У Ns 5
..кoтЛoBиHA,'
кo]V|AHдyBAHHя 3AгoHy
Biд 12 }l(oBтHя |9la p.
Np6

HAKAз

|2 эrco6nня |943 p.

ч.6

oeoлoшцю нoкoз к[oмoнОulpo зozoHu,.Кomлo6tlt1o,,
з dня |2.X"43 p, ч. 5
Biд дoвшoгo нaсy Укpaiнський нapoд пpoвaдитЬ 6opoть6y зa здo6yття
ГlpаBa, з кoтpoгo кopистaютЬ мeнш вapтiснi i
слaвнi вiд нaс нapoди" Бaгатo вжe пpoЛиЛoсь yкpaiнськoТ кpoви, нe[4aЛo
)кepтв пpинeсeHo нa вiвтap визвoльнoТ 6opoть6и i чим тя)кЧe с ця 6opoть6a,
тим 6iльший спpoтив зyстpiнaють вopoги Haшoгo нapoдy. B цiй 6opoть6i

сo6i пpaвa нa iснyвaння,

гapTyютЬся нaшi дyшi, твepдiе вoЛя' poстyтЬ pяди гepoiв. oднi вжe пoлягЛи

i

наpoд вiкaми згадyвaтиМe ix y свoТx спoминax' дpyгi пpиxoдять iм нa
змiнy. У нaшiй сьoгoднiшнiй 6opoть6i Taкoж з pядiв нaшoi УПA встaють
pяди гepoТв, iмeнa кoтpиx 6yдyть зaписaнi в iстopii нaшoi визвoльнoТ
6opoть6и зa вoЛЮ нapoдy.
П[yн]кт 19
Beтepинapoвi вiддiлy .,Пoгpoм,, дp. Бaтькoвi, щo

дp. Кpyкoм

-

нoтoвий, Листoк

-

кyЛeМетчик, .[oв6yш

-

з

3-ма синaми

-

виxoвHик' знaxoдятЬся

в pядax УПA, вислoвлюю paзotvt з сиHaМи йoгo щиpy пoдякy зa вiддaннiсть
i пoсвяти i oднoнaснo з цiм пpизнaнyю дp. Бaтькa Bетеpинapoм зaгoнy
Koтлoвинa.

П[yн]кт 20
3a6opoняю кoзaкаI\л' пiдстapшинaм i стapшинaM ЧaстиH
нouJeHня oпaсoк чepeз плeчe' як Heдoц|ЛЬHe.
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..КoтЛoвини''

<П[yн]кт 21
Haкaзyю впPoвaдиTи y внyтpiшнiм poзпopядкy зaгoнy' згiднo вiйськoвиx
пpaвиЛt пpи звiтyвaннi i нa вapтi вiддавaHHя пoЧести кpiсoм. Пoчeсть
кpiсoм HaЛe)i(итЬ вiддaвaти, пoчинa}oчи вiд свoгo сoтeннoгo, всiм кoмaндиpaм
кypeнiв i всiм стapшинaМ' пoчиHaюни вiд кoмaндиpiв кypeнiв i вгopy')

П[yн]кт 22
3a6opoняю згi.iнo пpaвил, пpиHятиx в yпA, фiзиннi кapи' як нaпp[иклaд],
6иття пo лицi, 6иття Haгaeм' шoмпoЛaMи тoщo. Bинниx пoтягаTи дo
вiдпoвiдaльнoсти a6o свo€ю вЛaдoю, a6o стaвЛeHняtt4 дo кapнoгo звiтy.

Пiд нaс впpaв зaбopoняю кapаTи спoсo6oм ..дoлiв'', a6o

,,я<a6Kv1,,,

a

нaкaзyю зaстyпити цi кapи iншими, як нaпp[иклaдJ, фopсoвaниln ].4аpшeм'
пoвзaHням пo-пЛaстyнсЬки, стpi6ками тa iнш. l-tiми кapaми oднoЧaсHo
oсяга€тЬся вишкiл в пoЛЬoвиx впpaвax.

П[yн]кт 23

Пpи взасмoвiднoсинax вiйськoвиx пoмiж сo6oю пiд вiдпoвiдaльнiсть
дo пepe6yвaння в кapни1v| вiддiлi включнo, зa6opoняю вжиBати пpoкльoнiв

i

ганe6нoi лaйки (мaтеpнoi).

Haкaзyю нaкaз цей пPoчитaти пepед з6ipкoю цiлoгo вiддiлy i стислo
дoтpиMyвaтись. 0сo6ливo звepнyти [yвaгy] стapшинaш! i пiдстapшинaм нa
п[yн]кт 21 i noвчити кoзaкiв, як взaгaлi мaютЬ зaxoвyвaтисЬ пеpед стapшинaми
i пiдстapшинaми чи тo з кpiсoм' ни 6eз кpiсa.

Cлoao Укpoi'нi!

Biдмiнeнo нaкaзoм ч. 6*

K[oмaнди]p вiддiлy УПA

,.Пoгpoм,'

/|v\opoз/

lI'4АBo' ф. 3038, on. |, сnp, |0o, opк, 9-|0, opuеiнoл' Pцкonuc,

Ns 281
HAкA3 Biддiлy B 3AгAлЬHиX тA сAHiтAPHиX спPAвAX
Ne7
[ГpцОeнь |943 p,]
HAKA3 ч.7
,,Пoеpoltl',
Hoкoз Biddiлa уПА
1

3агaльнe
Haкaзyю, щoдeHнo нaдсилaти дo кaнцeЛяpii paннi звiти згiднo
нaдiслaнoгo взipця з дoкЛaдниl,l вияснeнняlvl piжних змiн пepсoнaлЬниx' a
вiдтaк пpo цiлe життя пiдвiддiлy.
* Пpunucкo Оo

nцнкmц 21.
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Пoдaвaти, xтo викoнyс кoмeHдантa вapти

i

вapтoвиx'

i

вeсти книгy

вapт.

Bсi пepсoнальнi змiни мyсятЬ пepеxoдити Чepeз кaнцeляpiю вiддiлy:
чи тo звiльнeня чи пpиняття' a нaвiть нa кiлькa дeнь, згiднo вHeскy лiкapя.

3a6opoняю дaвaти вiдпyстки, лишe дaвaти внeскi, a кaнцeляpiя 6yдe

пoЛaгoд)|ryвaти.

3a6opoняю кoзaкaм i пiдстapшинaм в тepенi вхoдити нe в кoмпeтeнтнi

спpaви' як цe Maлo мiсцe з poйoвим Гpiмoм.
Зa6opoняю саt'loчиHнo стягaти яки6и тo нe 6ули piuи, а нaй6iльшe
фiзиннoгo пpи},lyсy"
3a6opoняю нa6iщти xaщiв нa пpивaтнi зaпoтpe6yвання ни пoквiтoвaння,
нa цe € фopмaльнi дoкyмeнти i пoкликaннi людe.

3a6opoняю кoзакaм i пiдстapшинaм на сaмий нaймeнший чaс oпyскaти
свoi чaстини' чи тo вдeнь ни внoui.
Кладy в o6oв'язoк пiдстapшин i стapшин a6и кoжнa xвиЛиHa дHя

6yлa викopистанa пpaцею, 6o гaйнyвaння чaсy дeмopaлiзyе людeй.
Haкaзyю виxoвникoвi вiддiлy дp' Кpивoнoсoвi на гyтipцi пpoчитaти
нaкaзи гpyпи з дня 17.X i 30.x.43 p. i дaти oдпoвiднi пoяснeнHя.
Кoмeндантaм пiдвiддiлiв oгoлoсити нaкaзи ч, 1l t 22, дати пoяснeння
i ставлю в o6oв'язoк дo стисЛoгo зaстoсoвaння.
Bсiм кoмeндaнтaм B нaйближщиx дняx згoлoситися дo кaнцeляpii
дЛя пpoчитaння всix нaкaзiв, 6o знaння нaкaзiв стaвлю в o6oв'язoк.
2

Caнiтapнe
3гiднo звiдoмлення лiкapя 3 oгЛядин вiддiлy в дHяx 8-9.X|l. 43 p., щo
нaлeжний стaн санiтap[ний] лишe e в чoтi нeтвepтiй (кaвкaзцiв) i voтi Tyзa,
пpoвipення oглядy oдяry пepeвeдeнHя дeзeнфeкцii лишe вiд6yвалoсь
систeматичHo в чoтi Юpкa
в пooдинoкиx кoзaкiв виявЛeHHo 6aгaтo

i

i

-

т. д.
Haкaзyю для yHикнeння пoшиpeння eпiдeмii пiльнyвати як сyвopiшe
oсo6истoi гiгieни: щoтижня пpaти 6iлизнy, щoдHя lln/fiиcя дo пoясa, пoЛoскaти
poт, нистити зy6и.
Hечистoти

oстеpiгaтись кopисryвaнHя чркиМ накpиттям, спiльнoгo спaння, oсo6ливo
тaM' де с нeдoгiднi гiгi[с]ничнi yi,loвини.
He сopoмлянись пpoвipити щoдHя oдяг Чи нeмa пapaзитiв.

Poйoвий двa paзи в ти>кдeHЬ мa€ пepeгЛяHyти oдяг кoзaкiв.
Чoтoвi Paз нa ти)кдeHЬ' a сaнiтаpи щoдeннo дoгЛядаютЬ кoзaкiв, a6и

вoHи дoтpиMyвалисЬ сaнiтapниx пpипiсiв.
3apaз сaнiтаpи П4aЮтЬ пepeвeсти дeзeнфeкцiю oдягy'
пpaктикyваЛoсЬ
в сeлянськiй пeчi.

-
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як цe

вх(e

Пo зayважeнню xвopo6и вeсeлol (кopoсти) чи нeчистoти вiдoкpeмити
тиx i тaк дoBгo oкPeмo тpиIvraти' a>к все 6yдe лiквiдoвaнe.

3a пopyшeнHя Haкaзy i нeдoтpимaнHя HaЛe)кнoгo стaHy пiд oглядoм
сaнiтapним ниню вiдпoвiдaльними кoмaндaнтiв пiдвiддiлiв.
CлoBo Укpoiнi!
К[oмaнди]p вiддiлy УПA

,

ЦДАBo, ф, 3838' on' |, cnp. |0o' opк. l0-l|. opuziнoл, Pцкonuc.

..Пoгpoм''

/Мopoз/

Ns 282 -281
дoкylЧЕHти i tvlAтЕPiAли
yкPAiHсЬкoI пoBстAHЧoT гPyпи,
..02'' .,o3ЕPo''
3AгoHy
Tpo6eнь

-

| лunня |943 p.

Ns 282
..oзEPo''
BiдoзBA штAБy yкPAТнсЬкoТ пoBстAHчoT гPyпи
дo yкPAIнсЬкoгo HAсЕЛЕHня
3 3Aкликo]'| дo БoPoтЬБи пPoти oкyпAнтiB
3A yкPAТнсЬкy дEP)кABy
Tpo6eнь |943 p'

Biд кiлькox

xтo Mи с i чoгo xoЧЕMo
poкiв цiлий свiт палас y вoгнi вiйни'

MiлioHи

FieвиHHиx

людeй спливaютЬ кpoв'ю. .Q.eсятки тисяч щoдeнo пaдаютЬ тpyпaми

Hа

пoляx Евpoпи, Aфpики тa Aзii. Coтнi тисяч людeй зaЛишaстЬся 6eз даxy
нaд гoлoвoю, 6eз кyскa насyщнoгo xлi6a. Maси людeй скитaються 6eз
пpистaHoвища. Плaнyть гoлoднi дiти пo 6aтькax, вдoви пo нoлoвiкax, а
6aтьки no дiтяx, щo ix 6eзпoщaднa вiйнa взялa в кpoвавy )кepтBy. Heзчислeнi
сoтнi зaпpяжeниx y яpМo людeй, y кpoвaвoмy пoтi кують з6poю нa сe6e
саMиx' свoix дpyзiв i дiтей.
B нийoмy ж iнтepeсi пpoвaдитЬся ця вiйн? Чи в iнтepeсi тиx 6iдниx
пoнижениx i пoнeвoлeниx вapвapсЬкими oкyпaнтaми нapoдiв? Чи, мoжe,
вiйнa пpoвaдИтьcя F,ля здiйснeння o6лyдниx гасeл всякoгo poдy

.,визвoлeння''

Haс тa iншиx пoнeвoлеHиx нapoдiв?

5т7

Hi| Biйнa пpoвадитЬся в iнтepeсax iмпepiялiстинниx xижакiв, щo xoЧyтЬ
i нyжиx зеt{eЛЬ пoшиpити свoТ впливи i зaпaнyвaти
нaд цiлим свiтoм. Biйнy пpoвaдять пapтiйнi клiки зa тe, щo6 мoпи вдepжaтися
кoштotvt iншиx нapoдiв

i Moпи жити 6eзтyp6oтни1vt )l(иттяM; a в
нiякoмy paзi дpyгa iмпepiялiстиннa вiйнa He пPoвaдиться в iнтepeсax тих
чи iнших наpoдiв.
нa пoвеpxнi пoлiтичнoгo життя

Boсннa xypтoвинa нe o]vlинyЛа тaкoж i укpaТнськиx зe}teЛЬ. 3нaйшлoся
..oсв06oдити''
6aгaтo
"в|'|ЗBoлvlтv1"

нaс, a6o

oxoчих

нaшy зeмлю вiд

ii

6aгaцтв. Poзстpiлaми тисЯч нeпoвинниx людей, вивoзaми нa xoлoднi Coлoвки
ни Cи6ip пoзHaчили в)кe Ha Укpaiнi свog ,.oсвo6oждeнiс'' нepвoнi мoскoвськi
iмпepiялiсти _ 6oльшeвики. B yкpaiнсЬкoгo сeляHинa нaсилЬнo виpивaли

йoгo пpoсякнyтy кpoв'ю i пoтoм 3eмлю й yвeсь дopi6oк, a сaмoгo гн;lЛи
нa гoлoдний пaйoк дo кoЛгoспy' дe вiн нe 6yв yжe вiльним гoспoдapeм'
лишe pa6oм-невiльникoм пiд нaгaсм пoсiпaки. 3 yкpaiнськoгo po6iтникa
.,сoцзMaгaнHяl,4и''
BL4тv1ct<aлv1 oстaннi сoки всякиМи
i ..стaxaнoBщинoю''.
..сoтpyднiкoм''
Укpaiнський iнтeлiгент, кoЛи нe xoтiв стати
a6o ..псpвиl',t
aгiтaтopoм,', 6yв нaстo зaсyд)кyвaний на гoлoдoвy сt"|epтЬ

y

кoнцлaгepях

нa дaлeкiй xoлoднiй Пiвнoчi.
Тaкий стан пepeтpивaв дo Чеpвня 1941 poкy. Ha Укpaiнy pyшиЛa нoвa
oPдa - нiмeцькi вapвapи. Укpaiнськi зeмлi стaли тeатpol4 нoвoТ вiйни,
кpoвaвoгo змaгy двoх iмпеpiялiзмiв _ мoскoвсЬкoгo i нiмeцькoгo' зa тe'

xтo над HaMи Ma€ пaнyвaти, :lil oпaнyвaння yкфнськoТ пшeницi, зa yкpaiнськe
сaЛo' стaль i вyгiлля. Укpaiнa запаЛa в oгнi. Hoвий oкyпaнт - нiмeцький
iмпepiялiст зaдyмaв наxа6ним poз6o€м, тepopot.{ i гoлoдoм спapaлiжyвaти
вoлю yкpаТнсЬкoгo нapoдy дo свo6iднoгo, сaмoстiйнoгo )киття. Пoчaлися

poзстpiли, пaцифiкацii, гpa6yнки
гoЛoдtly смepтЬ дo тa6opiв

y

й

вивoзи цвiтy Hapoдy

Hiмeннинi.

-

мoЛoдi нa

Мaлo щe тoгo. Мoскoвський iмпеpiялiст нe xoЧel MиMo всЬoгo'
poзлyЧитися 3 дyMкoю пpo пaнyвaнHя нaд УкpaТнoю' Кpoвoжaдний сaтpaп
Cтaлiн Bуlсvlлaс, нa нaшi зeмлi 6aнди гpa6iжникiв, 6aндитiв. i, oстaнню
oдeжиHy' oстaннiй шМaToк xлi6a, щo нaш сeлянин зaхoвaв сo6i пepeд
..гepoi'' _ ..нepвoнi
oкyпaнтсЬкими бaндaми Гiтлepа, зa6иpaють тi
пapтизaни''.
..наpoдними
Boни щe мaють вiдвaгу Haзивaти сe6e
MeсHикaми''! Пpaвдa,
tYlстятЬся вoHи' aлe He за кpивди нашoгo Hapoдy, тiльки нaд нaшиM
наpoдoм... Bpoддeнa нeнaвiсть Moскви дo Укpaiни кa>кe мoскaля[4 l,lститися
нaд HaLUи[4 наpoдoM за ix нижчий кy4ьrypний i дyxoвий piвeнь. Бo тaкe
o6xoджeння Мo)кHa 6улo лишe пo6ачити у нaпiвдикиx, здeмopaлiзoвaHиx
..пoдBигaMи''
пЛeMeH aзiйських кoчoвикiв' Чepвoнi 6aндити свoiми
нapaжaютЬ
тiльки нaсeленHя на пoмстy з стopoни нiмцiв, a в нiякoмy випадкy йoгo нe
6opoнять. Boни нищaть кPaщиx синiв Укpаiни
пpавдивe o6личчя
578

..Чеpвoниx

МeсHикiв',.

-

сaмoстiйникiв.

oсь дe

Гiтлep i Cтaлiн дyжe дo6pe зpoзyмiли, щo нe змo)кyтЬ вдep)+(aтися нa
Укpaiнi, пol(и нe злiквiдyють oстaннЬoгo свiдoмoгo yкpaiнщ - сaмoстiйника.
A пo6aчивши свo€ o6eзсилeння нa фpoнтax i пepeд6aнaючи свiй скopий
кiнeць, o6a..визвoлитeлi,,взялt4ся зa гaнe6нe дiлo - зa виHищeння всix
yкpaiнцiв.

Та yкpaiнський нapiд пpaвиЛЬHo oцiнив свo€ пoЛo)кeння i з6poйнoю
pyкolo висryпив в o6opoнi свoix пpaв, свoгo >t<иття' свoгo дopi6кy. Biдвivний
гiн дo вoлi штoвxЁtyв yкpaТнцiв Ha €динo пpaвильний шляx з6poйнoТ
6opoть6и зa свo€ мaй6yтнс. Пepшi вiддiли yкpaiнськиx пoвстaнцiв вжe
pуtJJ|'|лу1 у 6iй з нiмeцьким oкyпaHтol\4, дaюни йoмy вiднyти cилу Й )киByЧистb

yкpaiнськoгo l.{аpoдy.
Mи 6opeмoся зa визвoлeння нauJoгo нapoдy й тoмy нaшa вiйнa с
священнa. Mи нe 6aндити, нe дивepсaнти' як цe нaм зaкидaють нiмцi й
6oльшoвики з Тx зaвyшникaми" Mи 6opeмoся нa piднiй зeмлi i в o6opoнi
пpaв Haшoгo Hapoдy. Ми нeсeмo висoкo Пpaпop Cамoстiйнoi Co6opнoi
УкpaiнськoТ ,[epжaви. З yсякими 6eзxpe6eтникaми i пpиxвoсTняl,lи
MoскoвсЬкoгo a6o нiмeцькoгo iмпepiялiзмy нaм нe пo дopoзi.
,[oсить невoлi! .[oсить зHyщaння i нapyги! Гoдi вжe тepпiти!

xoЧЕмo )кити BiЛЬHo!

Хoчeмo вiльнoТ, нi вiд кoгo нe зaлежнoi, УкpaiнськoT flеpжaви.
Xoчeмo самi piшaти пpo свo€ жиTTя' пpo свo}o 3eмЛю i пpo свoi
пopядки.

Xoчeмo, щo6 yкpaiнський наpiд 6yв гoспoдapeм' a нe нaймитoм, нa

свoТй зeмлi.

Хoнeмo, щo6 yкpaiнський сeлянин мiг впoвнi кopистyвaтися пЛoдaми
свoeТ зeмлi i пpaцi, щo6 вiн 6yв нe нaймитoм кoлгoспiв ни гpoмгoспiв, алe
вiльним гoспoдapем. Xoчeмo пpивaтнoТ сepeдньoi влaснoстi. Хoueмo, щo6
сeЛяHи|-| мiг oдepжaти 6eз викyпy зeмлi пoмiщицькi i кoлгoспнi стiльки,
скiльки сaм o6po6ить'
Хoнeмo, щo6 нaши фa6pики i зaвoди нe мoгли сo6i нaймaти тa
eкспЛyaтyBaт14 cI4лу i здi6нoстi yкpaiнськoгo po6iтникa кaпiтaлiсти, aнi
нyжi дepжaв|А' aлe| щo6 сaм po6iтник, в пepшy нepry, мiг кopистyвaтися
плoдaми свo€Т тяжкoТ пpaцi.

Xoueмo, щo6 yкpaiнський iнтeлiгеHт нe мaв зв,язaниx вopo)киt.|и
aгeнтypaМи pyк' aЛe щo6 мiг свo6iднo poзвивaти твopити дyxoвi й
кyльтypнi вapтoстi свoгo нapoдy.
Xoнeмo, щo6 yкpaТнська жiнкa мaЛa спpaвдi нaлeжнe пpавo i тo нe
Hа сЛoвax, як цe r пiд oкyпaнтами, aЛe в пpaктицi.

i

Xoнемo, щo6 yкpaТнсЬкa дитиHa poслa ".здopoвoю.o

i

дo6pe

виxoвyвaлaся, щo6 oкyпaнти нe вiд6иpaли вiд нei 6aтькiв та щo6 нe
|lастpoювaЛи yкpaiнськoi Д|,|ту1нI,| пpoти свoТx 6aтькiв. A yкpaТнськa lЧoлoдЬ
щo6 мoглa свo6iднo вЧитися y шкoлax i свo6iднo пo свoix здi6нoстяx
ви6иpaти сo6i звaння.
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Хoнeмo, щo6 дo пoсЛyг цiлoгo yкpaiнсЬкoгo нapoдy стaли всi здo6yтки
тa вся веЛикa сила нoвiтньol нayки, зHaHня i тexнiки.
Хoveмo, щo6 в Укpaiнськiй .(epжавi не 6yлo нi визискyвaнiв, нi
визискyваHиx, нi пpoлетapiв, нi жe6paкiв, a в yкpaiнськoмy нapoдi, щo6
нe 6yлo клaсoвoi 6opoть6и.
Xoнемo, щ06 y нaшiй дepжaвi нe тiльки yкpaiнцi мoгли свo6iднo
poзвивaтися' aлe й yсi нaцioнaльнoстi мaли пpaвo пoвHoгo нaцioнaльнoгo
кyлЬтypнoгo, yмoвoгo й гoспoдapсЬкoгo poзвиткy.

oсь чoгo

tvtи

xoчeмo

i зa

щo 6opeмoся. Mи y нaшiй 6opoть6i пpo-

дoв)кy€]t,lo святе д|Лo' po3пoЧaтe нацlиMи пpeдкaМи.
Haс нe застpaшaтЬ нaвiть нaй6iльшi жepтви, щo ix пpийдетЬся Haм
скЛaсти y 6opoть6i, 6o нa мiсцe впав1lloгo 6opця 6yдyтЬ стaBати сoтнi й

тисячi нoвиx... 3a знищення людeй, сeл i мiст вopoг пoнeсe втpaти в
стoкpат! Mи, yкpaTнськi пoвстанцi, нe з)кaxнeмoся звipств oкyпaнтiв.
B сoюзi з пoHeвoлeними нapoдами пo6opнo дiйдемo дo нaмiчeнoi мeти!
Bipимo, щo Укpaiнa нeзa6apoм встaнe 3 нeвoлil a yкpaiнський нapiд
свo6iднo i замoжнo y сiм'i нoвиx нaцioнaльниx дepхGlв' щo пoвсraнyrЬ
нa зваЛищаx o6oх iмпepiялiзмiв.
Укpaiнa 6yдe вiльнoю, 6o ми в цe вipимo' цboгo xoЧeмo i зa цe

з€Dкивe

6opeмoся.

Cмepть oкyпaнтaм Укpaiни

i ix

нaeмникам!

гЕтЬ з гiтЛЕPoM |стAЛiH0M!
Гeть з чy)кoю влaдoю нa УкpaТнi!

Xaй живe Caмoстiйнa Co6opнa Укpаiнськa flepжaвa!
Хaй живe Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя!
Cлaва 6opцяM-пoвстaнцям Укpаiни
Cвo6oдa нapoдaм i людинi!

i

всix пoнeвoлeниx нapoдiв!

Cлoao Укpoi'нi!
Тpaвeнь, 1943

,.oзеpo''
Шта6 yкpaiнськoТ пoвстaннoi гpyпи

ДАPo, ф, P-30, on. 2, сnp. 37, opк.
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93-94.
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PoзпoPяджЕHHя ll|тAБy yкpдТнськoT пoBстAнчoI гpyпи
..oзЕPo''
нiмвцьким oкyпдцiЙниtt,l BлAстям

пPo зAБoPoHy Pyxy в нiчниЙ чдс
пo здлiзницi

30 mpoaня |943 p"

yBAгA!

PoзпoPAД)кEHHЯ

Зa6opoняeться всiм нiмцям,

a тaкo)к

дo }lиx вiд

дня

цe PoзпoPaджeння, 6yдеться стpiляти

6eз

пpинaЛeжHиM

1.6.43 p. xoдити пo зaлiзнiй лiнii вiд 18-01 дo 5-0.l гoд.

Bсi, xтo

пopyшlитЬ

пoпepeдЖeнHя.

Пoстiй 30.5.1943 p.

yBAгA!

..oзepo,,
Штa6 yкp[aiнськoi] пoвст[aнчoi] гpyпи

AсHTUNG!

AсHTUNG!
ANORDNUNG

Еs W|RD H|ЕRM|т FUER D|Е DЕUтSсHE UND ANGEHoERIGЕ DЕR
GANG UND DURсHGANG вEI Е|SЕNBAHNL|EN|ЕN VoN 18 Bls 5 UHR
FRUHER* мoRGЕN vERBoтЕN.
WЕR DlEsЕ ANoRDNUNG UEBЕRSсHREITEN WIRD' WIRD oHNE

BEWAHRNUNG ERsсHossEN.

SтANDARт' DЕN 30'5.1943

sтAB DER UKRAIN|SсHЕN

AUF'ТANDGRUPPE .osЕRo"

t!!д7g'ф.

* У пeксni:

2l

2e

4,

57, on.

cnp' 353,opк.

6.

FRUЕH

s8t
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Poзп0Pяд}кEHHя нAчAлЬHикA llJтAБy
зAгoHy yпA ..oзЕPo'' yкpдTнськolly HAсЕЛEHню
пPo зAБoPoнy нищЕння лiсy
тA пPипиHEHHя BoPoжнвчi 3A зЕMЕлЬнi спpдви
1 лunня |943 p.

Штa6 зaгoну

УкpаТнськoi

Пoстiй, дня

ПoвстаньнoТ Apмii

"OSepot'

1.7..|943

PoзпoPяд)кEHHЯ

B тeпepiшнiй час' кoли нapiд мyсить спiльними cl4лa}il,| 6opoтися з
Bopoгoin, щo зaзixас нa нaшy У к p a i н с ь к y зeмЛю € еЛeineнт' щo
твopитЬ дeмopалiзaцiю i вopoжнeнy мiж нaшим насeЛeнням' пoЧина|oЧи
свapитисЬ зa зе[lлlo' Чи задЛя дpi6них гoспoдаPсЬкиx спpaв.
Люди мaсoвo пoчинaютb Hищити лiс, тим щo йoгo виpiзyють, пaсyтЬ
Fia пoсaдкax' Bикoшy}oтЬ нaдiли i т.п.
l-l

Bсe цe пiдсyнaснyпopy€ шкiдливeдля У
а ц i i i сyвopo зa6opoнясться.

кpa.l нськoТ

Укpoi,нцi!

гo

-

Bи мyситe зpoзyмiти вaгy чaсy i щo всe тe' щo 3apa3 твopитЬся 3Лo€ нa кopистЬ вopoгaм, а тoмy Bи мyситe o6'сднaтися i спiльнo нeсти

тягаp 6opoть6и.
Hе смiс 6yти жoднoТ вopoжнeнi з-зa зeмeЛЬHиx спpaв. Кoжний' xтo
вoлoдiв якoЮсЬ чaстиHolo зeмлi - вoлoдiс нeю дaлЬшe. Hе смiс ii oдин
вiд дpyгoгo вiд6иpaти. He чaс нa тe зaPaз.
3apaз мyсимo 6opoтися, щo6 пpoгнaти вopoгa з нaшoi Укpaiнськoi
зeмлi.

Хтo нe пiдпopядкyстЬся пoвищoмy зapaдх(eHHi, 6удe тяжкo пoкapaний,

a'к дo кapи с}repти включl{o.
CлoBo Укpoiнi!
Гepoям CлoBo!

Штa6 зaгoнy Укp[aiнськoТ] Пoвст[aнчoТJ ApмiI
..0зepo''

(Кoмaндиp
ЦДАBo, ф' 3837, on. |, cnp, 8, opк, 4, Koniя,
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Kapмeлюк}
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HAкAз - Biдпис HAкA3y кoмAHдиPA зAгoнy ..02''
..BoBчAкA''
гlPo пЕPЕBEдЕн}|я дPyгA ,.шJпAкA'' дo yпA
|| лuсnonoОo |943 p.
yпA
Пoстiй, дня 11.11.43 p.

Зaгiн 02

,Цo dpцeo ,Qopoшeнкo

3гiднo Haкaзy Ns 29 з дня 5.11.43 p кoмaндиPa зaгoнy дp. Boвнaкa
гpyпи 05* зa6ipаeться вiд Baс дp. Шпaкa (Пaвлoвина Boлoдимиpa) дo
вiйськoвoi po6oти, як вiйськoвикa дo кol{aнди зaгoнy. Toмy, щo дp. Цпaк
g всe6iчнo o6iзнaний з вiйськoвими спpaвaми' йoгo пoкликy€тЬся дo УПA

в poзпopяд)кeння кoMанди

зaгoHy.

Cлoao Укpoi.нi!
lшABa' ф, 3838' on, |, cnp,

59, opк. |35, Koniя.

s' з.

Koмaндиp зaгoнy

/-/

Л. Явopeнкo

Ng 286

iнстpyкцiя кЕPiBникA пoЛiтичHo-BиxoвHoгo BiддiЛy
зAгoнy ,.o3ЕPo'' для сoтЕнниx пoлiтичHиx BиxoBt|икiB
y спPAвAX пPAцi y вiддiлAx, 3Aпiллi тA 3BiтHoстi
Bepeceнь |943 p.

iнстPyKцiя
!ля

comeннuх 6uхoaнuкi6 УПА epцnu "Tцpia''

У пapi з вiйськoвим

вишкoлot\4 вoякa }nyситЬ йти мopальнe виxoвaння

тa пoлiтичнe виpo6лeння йoгo. ЗaвдaнHям виxoвникa
Пpaця

y вiддiлaх УПA.

€:

Пpaця y зaпiллi УПA.
Пpaця y вiддiлax. Якщo сoтня oпеpyс oкpеMo ЧoтaMи пpизHaЧити
чoтoвoгo виxoвHикa. Haймeншe два paзи Ha тиждeHЬ дaвaти вiдvит лeкцiю для вoякiв на пoлiтиннy тeмy. Cтapатися oднaчe вiднити po6ити
якнaйчaстiйшe. oснoвним мaтеpiялoм для вишкiльних лeкцiй нa пoлiтичнi
тeми 6paти: iстopiя Укpaiни, геoгpафiя Укpaiни, вишкiльнi мaтepiяли,
стaттi з жypналy ..iдея i Чин'', ..BiлЬнa Укpaiнa'', ..Дo з6poТ'', ..Haш
..iнфpматop"
тa iншi.
фpoнт'',
* У meкcni

nornuлкo'

лoс 6gnu:03
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Bиклaди po6ити цiкавo, y якнaй6iльш дoстyпнiй фopмi. У виxoвнiй
po6oтi звepтaти yвary I{a 6opoть6y 3 кaпPaльщинo|o, тa виxoвyBaти вoякiв
y пoняттi свiдoмoi дисциплiни й пoшaнiвки стаptllиt|, сoцiяльнy piвнiсть
стapшиH i вoякa. Бopoть6a з питтям aлкoгoлю (нe вiльнo). Bиxoвання

iдeЙнo.мopaльнoi вapтoстi Boякa, 6opюнись 3 poзпyстolo тa кaзЬoнщинolo.
Bиxoвaння зoвнiшнix пpик},leт вoякa пpoти poзxля6aнoстi тa пapy6oцтвa.
пoлiтичнiй дiлянцi дaти: 3нання нaшoi пoлiтичнoi пoстaнoвки'
мiжнаpoдньoгo пoЛoжeння' дepх(авнotaмoстiйницький свiтoгляд, a нe Лишe
пapтизaнщина. Bиxoвaти вoякa Co6opникa' а нe тepeнoвoгo пaтpioтa.
Opганiзyвaти з саMиx вoякiв для кyлЬтypнoгo )киття: xop' ватpи,
святa-aкадeмii. Кoжнe нaцioнaльнe святo }laЛe)кнo вiдсвяткyвати. Якщo
вiддiл пepe6yвar в сeлi мoжнa paзoм 3 нaсeЛeнням (пpoмoвa, peвoлюцiйнa

У

пiсня, дeклямaцiя, iнсцeнiзацiя). Пpoвцити 3 вoяцтвoм якнaй6iльшe виxoв}|иx
ryтipoк. Cтаpaтися мaти пiдpy.rнy 6i6лioтeкy. Чркy пpeсy Читaти кpитичнo.
.Qдя виxoвнoi po6oти викopистoвyвaти yсi нaгoди вiльнoгo чaсy: пepepви
o6iдoвi, вeнip, алe ввilкaти щo6 вiдчити, гyтipки 6yли жaдo6oю вoяцтвa,
.jx
внyтpiшньoю пoтpe6oю.
Bиxoвникa y вiддiлi o6oв'язyють, oкpiм вapти, всi o6oв'язки як кo)кHoгo
вoякa. Biн MyситЬ 6yти пpисyтнiй нa з6ipкax, впpaвaх' викладax вiйськoвиx,

вoякaми. Пaм'ятати, щo виxoвник _ цe нe
пoлiтpyк. Haкaз кoмaндиpа зaвжди с piшaюний. He тiльки слoвoм, a й
пpикЛaдo}r мaс виxoвати oтoчeння. У виxoвнiй po6oтi пiдлягяe свoмy
дiлoвoмy звepxникoвi.

в мapшi

i

в 6oю paзoм з

ПPaця у зaпiллi УПA

Пpaця y зaпiллi пoлягяс y пPaвилbHoмy вeдeннi пoлiтичнoi пpoпaгaHди
сepeд насeлeння пiд кyтoм Haшиx дiй. .Цoвeсти нaсeлeнню' щo виxiд з
пoлo)кeння _ цe ствopeння УCCД. |{o мoжливo цe oсягHyти лишe збpoйнoю
6opoть6oю всix yкpaiнцiв з нашими вopoгaми. Пpихильнo нaстaвити
нaсeлeння дo УПA. .[дя тoгo пPoвадити poзl,loви' гyтipки, вЛаштoвyвaти
мiтинги, Ha якиx вигoЛoшyвaти пPoмoви' вiдпoвiдaти нa 3aпити зi6paниx,
спiвaти 6oйoвиx тa peвoлюцiйних пiсeнь' lllиpити шeптaнy пPoпaгaндy,
пoшиpювaти видaHHя 0УH та УПA (газeти' жypнaли' листiвки). Уладжyвaти
для Haсeлeння aкадeмii нaцioнaльниx свят. opгaнiзyвати пpoпaгaндивнi
мapшi. Пoказaти Haсeлeнню' щo УПA 6opoнить йoгo iнтepeси. Toмy вeсти
вiдпoвiднy пpoпaгaндy i давaти пpaктиннi вкaзiвки щoдo з6epiгaння мaйна
пepeд гpa6iжy тa зa6езпeЧyвaтися в xаpнi (пepед нiмцями тa сoвiтськими
пaPтизанaMи).

Пpoпагандy вeсти oднoЧаснo пpoти нiмцiв i мoскалiв тa пoлякiв, як
дoнoщикiв тa iмпepялiстiв. Bказyвaти нa пoтpe6y сaмoodopoни мас. Cepeд
мaс вмiти викopистати нa6oлiлi питaнHя дня чи oкрмi виnaдки (пацифiкацii,
poзстpiли, пaлeння). Aлe всe цe звoдити дo пoтр6и ствopeнHя УCCД. Цe
тoмy, щo6 зaгapтyвати зaгaл дo 6opoть6и нe пiд впливoм нaстpoю xвилi,
a дo oсягнeння нaшoi мeти.
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Oкpeмo тpe6a вeсти пpoпaгaндy сepeд чрl(oнaцioнaльнoгo нaсeлeння.
зaвдaння y пpи€дHaннi йoгo дo нaшoi

УПA мaс тyт Ha мeтi вaжнe

визвoлЬHoi спpaви чи хoч 6и пpихильнoгo нaстaвЛeння. Hайважнiшe тyт
вiдпoвiднe зaxoBaння пiд vaс пoстolo. He смir 6yти шoвiнiстичнoi пoвeдiнки.

0днovaснo зaймaтись opгaнiзaцiсю пoxopoнiв пoляглиx дpyзiв.
Bигoлoшyвaти нaд ix t,toгилalt'lи пpol4oви, тa oпiкyвaтися trloгиЛa}4и 6opцiв
(гapнo oгopoдитЬ' .пoсадитЬ кaлиHy' цвiти, щo6 в|'|гляАaлo щo спoчивaс
сo6i нe звичaйний сl4epтник' a 6opeць зa Boлю Укpaiни). Якщo нeмaс
Чaсy, дopyчитЬ нaселeHню'
3вiтoвaння

.t5

днiв (тovнo) y звiтаx пoдавaти: щo зpo6лeнo зa звiтoвий час
Щo
(нислo вiднитiв, ryтipoк, сxoдiв, ватp i т. п.)
Haстpiй вoякiв, сaнiтapний i xapueвий стaн' стан вiйськoвoТ пiдгoтoвки,
щoдeнна пpaця. HaстpoТ нaсeлeння' Тx дyмки, чи зaлякaнi й ким. Cтaн
нaцioнaльнoi свiдoмoсти та пoлiтичнoгo виpo6лeння. Пoлiтичнe пoЛoжeння

тepенy (чи дiють якi opгaнiзaцiТ, пoльськi, нiм[eцькil, 6oльш[евицькi],

yкp[aiнськi] й iншi). Гoспoдapнe пoЛoжeння тepeнy.
oпис 6oiв: щo6 пpo кoжний чин УПA знaли якнaйшиPшe ь4aси yкdaiнськiJ
та пoнeвoЛeниx нapoдiв i щo6 тим сaMиM poзмax тa пoдBиги l4oЛoдoгo
yкp[aТнськoгol вiйськa пiднoсили ix нa дyсi i скpiплювaли вipy y влacнi сили,
тa щo6 пoдii сьoгoдняшнiх днiв нe пporyли 6eзслiднo, зaлиuJaючисb y
пaм,ятi тiльки сyнасникiв. Toмy iстopiю, якy твopитЬ сьoгoднi УПA зa
дoпoмoгoю кyль i 6aгнeтiв, тpe6a зaписaти' пepeкaзaти мaй6yтнiм пoкoлiнням.
Toмy, paзoм зi звiтoм HaдсиЛaти oпис 6oiв (кoли й дe 6yв 6iй, кiлькiсть
yнaсникiв i жepтв o6ox стopiн, пepе6iг 6oю, нашi здo6yтки, мopaльний стaн
пepeд i пo 6oю o6ox стopiн). Haйкpaщe щo6 писaв yЧaсник.
Cпис пaцифiкацiй тa poзстpiлiв нaсeлeння (пpининa, xтo po6ив, нiмцi.
ляxи, o6opoнa, cтPaти' мopaльний стаH нaсeЛeння). Пo мoжливoстi стapaтися
всe фoтoгpaфyвaти, тoмy дo6pe 6улo 6и poздo6yrи фтoгpaфivний aпapaт.
.,.Qo
oписи гepoiнниx вчинкiв пooдинoких стpiльцiв як пp[иклaд]
з6poi,'

ч.2.

oписи кoмiчниx мoмeнтiв пiд час пoвстaнськиx aкцiй.
Твopнiсть пoвстaнцiв (вipшi, oпoвiдaння, peфлeксii, o|1|Асl1, вoяцький
гyмop' нapoднi npипoвiдки i т. п.).

oкpeшi зaвдaння
Пoза виxoвнoю po6oтoю нaлeх(итЬ вивчaти тepeн, цe6тo пoлiтичнe та
гoспoдaPЧe пoлoжeння' йoгo вapтoсти.
Bивчaти вopoгa: a) сoвстськy пapтизанкy' 6) нiмцiв i Тx пoмiчникiв,
чисЛo' мopaльний стaн вoякiв, дисциплiнy, якиMи гaслаMи пpoти нaс вoюe'
як дiють нашi гaслa, лeтючки. iхнi лeтючки тa лiтepaтypy, якщo пoпaдe y
pyки, HaдсиЛaти пo пpимipникoвi зi звiтoм.
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oкpiм тoгo виxoвHик пpoвaдитЬ лiтoпис свoei сoтнi (xpoнiкy). t{e
кHижкa' в кoтpiй oписy€тЬся дoкЛaднo щoдeнHe життя вiддiлy, 6o.i, вaжнi
i мeнш вaжнi пoдii тa6opoвoгo життя' святa' пpoпaгандивнi peйди, piзнi
aкцii i т.п. Якщo дo цboгo нaсy нixтo цЬoгo нe пpoвaдив, тo пoстapaтися
вiд oнeвидцiв зaсягнyти ркepeл тa iнфopмaцiй i в лiтoпис вписaти пoдii
вiд ствopeння сoтнi.
Пoстiй, вepeсeнЬ 1943

p.

Слo9o Укpoi.нi! Гepoям Cлo6o!

/туp/

ЦДАгo' ф, 57' oл, 4, сnp, 353, opк. |28. opueiнoл,

Ns 287
HAкA3 сoTEHHим пoлiтичHи}4 виxoвHикAl{
y спPAвAX пoЛiтичHoТ poьoти B вiддiЛAx,
сEPEд HAсЕЛЕHHя тA зB|тHoстi
|6 эrcoBmня |943 p,

yпA
3aгiн

..oзepo''

l-|AKAз

comeннulу| noлim[uчнuмJ \uхoaнuкot+l

1. Дo двox тижнiв впopядкyвaти сiткy виxoвникiв пo чoтax i poяx.
2. Haлaднaти o6лiк звiтyвaння згiднo з iнстpyкцiсю.
3. 3a змiст po6oти 6paти: нашy сoцiяльнy тa пoлiтиннy пpoгpaмy (|l

Bз oyH). Haшi вiйськoвi тa opгaнiзaцiйнi видaння. iстopiя Укpaiни (видiлити
пoлiт[ичниx] мyжiв княжoi дo6и, кoзaцькoi дo6и, визвoЛЬHиx зMaгaнЬ тa
..УкpaТнa
пiд
нaцioнaльниx гepoТв). 3 геoгpaфii УкpaТни 06oв'язкoвo взяти

oгЛядolvl п'яти BиMoг''. Tвopи Шевнeнкa, Л. Укpaiнки, i. Фpaнкa i т. д.
Гoвopити пpo Moмeнти сильнi, здopoвi, a He пpo пopaзки.
4. Пiдгoтoвити стpiльцiв дo oмo)кливoгo-o пpихoдy 6iльшoвикiв. .Qoдep)кyвaтисЬ в пpoпaгaндивнiй po6oтi aгpeсивHoгo, a нe o6opoннoгo тoHy.
Bкaзyвaти Hа спpиятЛивy мiжнapoдHю пoстaнoвкy з тoЧки зopу нaшиx
iнтepeсiв. Bисвiтлювaти слa6i стoPoHи 6iльшoвикiв.
5. Зopгaнiзyвати пiдpyннi 6i6лioтeки i пpид6ати пoлiтичнi каPти дЛя
з'ясyвaння мiжнapoдньoгo пoЛoЖeння.
пiдгoтyвaвши
6. |!oтижнeвo opгaнiзyвати вaтpи' випpaцювaвши

i

пpoгpaMy.

7. Пpoвадити вiva-сxoдини.
8. Пiдгoтoвити вoяцтвo дo зими' дo 6iльших тpyдiв.
9. Пo6opoти якнaйшвидшe пpoтисo6opницькe вiднoшeння дo сxiднякiв.

10. Лiквiдyвати нeзгiднe з нацioнальнoю мopaллю сraвЛeння дo жiнoцтва.
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11. Лiквiдyвaти випaдки п'янствa.
12. Haйpiшyнiшe 6opoтися з вeнepичниI\,lи заxвopювaннями.
13. Пам'ятaти пpo oпiкy над хвopиlYlи стpiльцями.

l{oдo нaсeлeння
1. Пiдгoтoвити Мaси дo 6.мoжливoгo.6 пepexoдy фpoнry

i

пpиxoдy

6iльшoвикiв. Mo6jaльнo (вкaзaти Ha мopaЛЬHий стан 6iльшoвицькoi apмiТ'
нiмцiв). Po6ить кpиТвки-зимoвики. Bкaзaти, щo сoвiтськa oкyпaцiя 6yде
пepexoдoвoю.
Гoспoдapнo (po6ить вeличeзнi зaпaси xapнiв).

2. Пiдгoтoвити нapiд i УпA дo poзз6poeння нiмeцькoгo вiйськa i
здo6yття з6poi yсiма Мo)кливими спoсo6aми.
3. Пеpeвeсти пpoпaГaндивнy po6oтy дo з6ipки тeпЛoгo oдягy, взyття,
пoлoтHа' вoвни' клoЧчя.
4. Шкoли вiдкpивaти скiльки мoжHa. .!,oзвoлити вiдкpивaти чexaм.
5. Пoвeсти 6лoкадy гoсnoдаpЧy мiст. He дaти чy)киHцям xлi6a дo
мiста, алe yi{o)кливити дoстaвкy yкpaiнцям.
6. Poзi6paти всi пoльськi xати. Haкpити зeMлянки. Тaм, дe неМас
змoги i нaсy poзi6paти, нeгaйнo cпaлу1т|.1.
7. Пoдaти iм,я знищeниx сиксoтiв i ix винy.
8. He дaти нiмцям кo}|тингeнry нi зepнини. 3aвepтaти фipи, щo
вeзyтЬ кoHтиHгeHт. Усix спoсo6iв y)кити' a xлi6a He дaти.
9. Aкцii вiйськoвi вeдемo лишe тaкio якi дaють здo6yття з6poi,
xapнiв, oдягy, aмyнiцii тoщo.
10. Coвстiв пpиймаeмo, як кo)l(нoгo oкyпaнта' свo€ю

силЬHolo пoстaвoю.

1.l. Пoвeсти aкцiю зa зaoщaд)кенHя aмyнiцii.

3агoн[ний] пoлiт[ичний] виxoвHик

Пoстiй, 16.X.43 p.

/туp/

|{е paз пpигaдyЮ' щo звiти Haлe)китЬ o6oв'язкoвo сЛaти щoти)|Gя за
тaким 3Da3кoм:
1. Як стoiть спpaвa УПC.
2. 3мiст i фopмa пpoвeдeнoi po6oти (скiльки гyтipoк, вiднитiв, вaтp'
мiтiнгiв, та якi на ниx кoнкpeтнo oпpaцЬoвaнo тeми).
3. Cанiтapний стaн вiддiлy.
4. Хapнoвa спpaвa.
5. Biднoшeння дo сxiднякiв.
6. BзаeмoвiднoсиHи мiж кoмaндиpo]vt a виxoвHикoм.
7. Мopaльний стан (ни стpiнaеться дeзepцiя, п'янствo).
8. Як спpaвa з oдягoМ тa взyттям для вiйська.
9. Cпiввiднoшeння мiж стpiльцями.
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10.

Як пpигoтoвилисЬ дo

11. Шпитaлi

t2. Haстpiй HaсeленHя

..ЗвiтyвaнHя''.

3ими.

i т. д. як 6улo пoданo в iнстpyкцii в

poздiлi

ЦДАBo, ф. 3837, on. |, cnp. 9, opк. 50. opuaiнoл.

Ng 288
HAкA3 кoмAHдyвAHHя 2.ro КУPЕHя,,Буг,,
|0 6epecня |943 p'

Ns 288
l.|AкAз пo кyPЕHЮ
y спPABAX BII|AHyBAHHя пoлЕгЛиx'
HoBиx пPи3HAчЕHЬ, oPгAHiздЦiЙниx тA дисЦиплiHи

2
yпA

I0 6epeсня |943 p.

ч.

Штa6 2-ro кypiня

Пoстiй, дня 10.lX.43 p.

.,Бyг''

HAКAз

no 2.ltц кцpiнi н, 2
1. flня 6.9.43 p. зarиHyв вiд пoльськoi кyлi сoтенний Ill сoтнi Bopoн,
з двo1'{a пoвстaнцями тoi ж сoтнi. Чeсть пoляглиx вшaнyвати

вpaз

oдHoxвилeвoю мoвЧaнкolo.
2. Coтeнним |ll сoтнi пpизнaчyстЬся чoтoвий Чyмaкl.
3. Hoвoпpи6yвшi пiдстapшиHи пPизнaчyютbся:

дo l сoтнi.
дo |I сoтнi
дo ||l сoтнi.
Bopoнець дo lll сoтнi.

Cтapий
opиx
.Q,eсятник Хмapa
.Qeсятник

Biсryн

.Qeсятник

4. Ceкpeтapai4 сoтeнЬ Haкaзyю щoденHo,записyвaти пoдii в сoтнi i
пеpeсилaти дo шта6y кypiня в дняx 7, 17 i 27 кo)кt|oгo мiсяця.
5. Coтeнним в пopoзyмiннi з цивiльнoю влaдoю в свoмy тepeнi
opганiзyвaти цивiльнy poзвiдкy i стислo пpацювaти з нeЮ.
6. Hoвoпpислaнi iнстpyктopи пepeвeдyть вишкiл пiдстapшин в сoтнi.
|ЙОemься npo Boсuля Meльнuкo.
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l{e рз нaгaдyю пpo надiслaння звiтiв.
8. Coтеннi гoспoдapнi н.rлaднаютЬ cтиcлий 3в,язoк з гoлoвним кypiнним
гoспoдapчим, яким с Пaлiй.
9. B зв,язкy з oстaнHiми пoдiями пiдтягнyти дисциплiнy в сoтняx.
.|0.
Bважaти 3a всякoгo Poдy сиN1yляцiсю. Bиннi зa симyляцiю 6yдyть
7.

пoкapaнi.

11. B мiсцяx, дe пepе6yва}oTЬ Чи пepeсyвaютЬся вiддiли, aгiтyвaти
HaсeЛeнHя. 3aгpивaти. йoгo дo 6opoть6и 3 вopoгoil' вияснюloчи йoмy зa

щo i нoмy ми 6opeмoся.

12. Hаладнати пopядoк

в сoтняx.

Cлoao Укpoi.нi!

-

Гepoяtп Cлo6o!
Кypiнний

/_/

Г1aвлюк

3a згiднiсть aд,ютaнт /6уpя/

Coт[eннoмy] l|I сoт[нi] Чyмaкoвi*
цДАвo' ф. 3B37, on. |, сnp. 8, opк, 29. Konя,

Ns 289-290
HAкA3и кol,lAHдyBAHHя вiддiлy
..пi].4стA

23 vep6ня 1943 p.

N9

|6

пoлiсся''

-

[ciчeнь |944 p.]

Ns 289
нAкA3 пo зAгoHy пPo Biд3нAЧЕHHя BoТHiB
23 uepBня |943

Укpaiнськa Peвoлюцiйнa Пoвстaнчa Apмiя

HAкA3

-

вiддiл:

..Пiмстa

p.

Пoлiсся''!

ч'16

BiО 0ня 23,6'43 p,

flpyзi Пoвстaнцi! .[ня 18.6.43 p. в 6oю з чepвoниMи 6aндaми гpyпa

,,Pvl6aл}<a,,

пoнесЛa тяжкi втpaти. Тiльки зaBдяки пoвнiй гepoйськoi пoсвяти

6oсвiй пoвeдiнцi yнaсникiв - ми вийшли МopaЛЬHo нeзлoмaнi.
Bислoвлюю мoе нaйвищe пpизнання слiдyюним дpyзям:
сл. п. кoмaHдиpoвi Лисенкoвi,
* Нodnuс
ц

mumgлi.
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кyлeмeтчикoвi Boвкoвi,
2.мy кyлeмeтчикoвi Poзгpoмoвi,
iнстpyктopoвi Кoтляpeвськoмy,
щo пoдаю дo вiдoмa кoмaндиpа пiвнiчнo.зaxiдниx зaгoнiв.

/-/

Пoстiй, 22.6,43 p.
ll/lABo' ф.

3837'

t'I|apкo

Кoм[aндиp] зaг[oнy]

on' |, сnp. 9, opк. 2'

Кoniя.

Ns 290
нAкAз.пPивIтAHHя вoiHAlvt кyPЕHя
3 HAгoди сBятA Pi3дBA xPистoBoгo

HAкAз

[Ciчeнь|944 p']
ч.

,Qpцзi кoзoкu, ni1cmopшuнu, cmopшuнu!

З нaгoди Piщвa Xpистoвoгo пpисиЛaю Baм сepдeннi пo6ажaння вeсеЛиx
свят тa щaсЛивoгo Hoвoгo Poкy.
Пiсля 23-ox лiтньoi пepepви yкpaТнський наpiд пiд пpoвoдoм opгaнiзaцii

Укpalнських Haцioнaлiстiв вистyпив зHoв y виpiшaльний 6iй з нaiзниками
зa Cвoю Heзaлeжнiсть, зa вiльHe життя i poзвитoк всix iншиx пoневoлeниx
наpoдiв. Йoгo вoлeю пoвст;lЛа yкpаТнськa 36poйнa Силa - Укpaiнськa
Пoвстaнчa Apмiя, щo вжe piк нaсy гpolvtитЬ всюди вopoгiв,
Bи пepшi пiшли на закЛик Hapoдy тa влилисЬ y ii пepeдoвi лaви.
i сьoгoднi, кoли пoгЛянyrи в миHyЛе' y спiльнo paзoм з вaми прйдeний
вЖe шЛях 6opoть6и, кoли пepeд мoiми oчaми пepeсyвaютЬся нeзa6yтнi
кapтини вiд6yтиx Bами гepoi,.tниx 6oiв, в якиx Bи пoкaзали сe6e зaвжди
як i|eсники пiмсти зa кpивдy нapoдy' як спpaвжнi 6opцi зa йoгo вoлю, нa
yстa мeнi тиснyтЬся лишe гаpянi слoвa пoдяки тa глy6oкoгo пpизHaHня.
Cлaвa Baм, Лицapi - Гepoi сьoгoднiшнix змaгaнЬ' зa тe' щo нa 3aкЛик
нapoдy пiшли Bи пepшi 6eз вaгаFtЬ y лaви УПA, за 6езпpиклaднi вiдвaгy
в 6oяx з вopoгaш|и пiд пpoвoдoм тaкиx кolvtaндиpiв як: с. п. Лисeнкa' с. п.
Mapкeвинa, ГaлaЙNа тa 6eзстpашнoгo Maзeпи, ... 3i вiд6yтий пoвний

тpyдiв тa нe6eзпeк peйд Бepeза-КapтyзЬкa -.... зa oнайдyшнy сaмoпoсвятy
y.laсникiв в 6oю пiд .[ивинoм, y Лю6eшoвi, пiд Pадoвинaми, пiд Пнiвнoм,
Hoвими Чepeвищaми, y Ceдлищax, Кpасним Бopi, пiд нaс здo6yття Кaмiнь.
Kашиpська тa тe)к зa всi нeзчислeннi iншi нeзa6yтнi 6oi.
Кoзaки, пiдстapшини й стapшини, цi 6eзстpaшнi Baшi пoдвиги зoлoтиMи
6yквами впис;lлисЬ в [...l стopiнки гepoivнoТ iстopii Haшoгo нapoдy.
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3a глy6oкy свiдoму дисциплiнy, за пoшaHy свoix звepxникiв, зa 6oсвy
6paтнс спiвжиття пpиймiть вiд мeне сepдeчнy

сoлiдapнiсть' 3a дpy)кн€
пoдякy.

Bсiм Baм, якi сьoгoднi сepeд нaйтяжниx тpyдiв 6opoть6и ствopиЛи з

свoiх гpyдeй мyp yкpiплeнь o6 якi poз6ивaються всi aтaки вopoгiв i
витpивaЛo йдeтe дo пepeмoги' пepeсилaю в сьoгoднiшнiй дeнь пaлкий
pевoлюцiйний пpивiт.

Усiм тим, Цo paненi в 6oяx, a6o знeмoжeнi нeдyгoю, мoс глy6oкe
спiвнyття тa сepдeЧнe пo6aжaння швидкoгo Bиздopoвлeння.
Глу6oкиЙ пoклiн тiням 6eзстpашниx Лицapiв, нaйкpaщиx синiв УкpaТни,

пaвшиx гepoйськoю сМepтю в пpoйдeниx нaми 6oяx.
Bихpoм-гpoмaми пpoмoвлaютЬ сboгoднi дo нaс вiчнi тiнi 6opцiв нeзa6yтнix
слaвнoгo Гaлaйди, вipниx синiв Пoлiсся: Лисeнкa, Mapкeвина, "..,
oнaйдyшниx тa 6eзстpaшниx в 6oяx синiв poзлoгцx чадднiпpянськиx стeпiв
Кoтляpeвськoгo, Львa, Кpoпиви, Kaлeникa, 3aпopi>кeнка i всix iншиx нaшиx
спiвдpyзiв, якi сьoгoднi спoкiйнo спoчивaютЬ в мoгилaх' poзсiяниx скpiзь
пo Укpaiнi, та тиxo сHятЬ пpo вoлю i кpaщy дoлю piднoгo кpaю.
Koзaки, пiдстapшини й стapшини. Xaй свiтлa пaM'ятЬ пpo Hиx зpoдитЬ
з Bас тaкиx жe Лицapiв 6eзстpашниx, щo6 з пoгoPдoю дивились у вiнi
смepтi, a у 6tй зa святy нapoднy спpaвy йшли зaвжди як нa гepц. Boни дo
Bас гoвopять. Пpoдoвжyйте Тx чин. Xaй для Baс нe 6yдe нiчoгo стpaшHoгo
тa немo}иивoгo' кoЛи йдe пpo вoлю i дo6po Haшoгo Hapoдy. Бyдьтe скpoмнi
i нeзaмiтнi. Xaй за Baс гoвopять Baшi дiлa, cилa Baшoгo дyxa' нeзЛaMнa
вoля, 6eзмeжнa вiддaнiсть спpaвi, нeзкpaйнa лю6oв дo Бaтькiвщини.
B нaдxoдянoмy в нoвot.ily poцi xovy тaк, як i зaвжди ви сe6e дoсi
дep)кaли' 6aчити твepдими' нeзЛoмHими Бopщми, нeyстpaшиМими y o6линнi
нe6eзпeк тa смepтi, oнaйдyшними дo нeймoвipнoсти, 6yдьтe взipцeм для
iншиx - пepшими iз пepшиx. Хaй живe y вaшиx гapячиx сepцяx, y Baшиx
пoвсякдeнHиx дiлax iдея самoстiйнoсти i сo6opнoсти УкpaТни i цемeнтyе
Baс у oднy нepoздiльнy 6oсвy гpyпy.
Бopiться нeBтoMнo' за здiйснeння мpiй вeЛикoгo Tapaсa, Mикoли

-

Mixнoвськoгo, Cимoнa Петлюpи, €вгeна

Кoнoвaльця

i

тиx дpyзiв, щo

впaли' гepoйськo 6opюнись пЛeЧe y плeне, pам'я o6 paм,я paзoм з Baми
[...] iдyчи, в минyлиx 6oяx.
.Qpyзi, Укpaiнa в oгнi тa кpoвi. Haд знeдoлеHиM нapoдo}r знyщaютbся

кpивaвi кати' зa paни' зa смePтЬ' зa кpиBди наpoднi нe мoжe 6yти
пoщaди вopoгaМ' ЛиUJe oднa смepтЬ. Taк дo 6oю. Bпepeд дo hloвиx
пePeМoг.

Кoзаки, пiдстapшини, стapшиHи' вipнi Cини УкpaTни, в дeнЬ Haдxoдячoгo

Hoвoгo Poкy 6aжaю Baм й нaдaлi iти iз мyжнiми сepцяМи, з нeзлaMHoЮ
вipoю y кpaщy дoлЮ' з пaЛaЮчим BoгHeM любoвi в гpyдяx' пoслiдoвнo,
нeвгнyтo тa пepeil/loжнЬo чepeз виp нoвoТ 6opнi, нoвиx зМaгaHЬ, Hoвих
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дo oстaтoЧнoi вiд6yдoви вiльнoT Укpaiнськoi
Caмoстiйнoi Cyвepeннoi .Qepжави.
Хай живe Укpaiнська Haцioнaльнa peвoлюцiя i нaцioнaльнi peвoлюцii
yсix пoнeвoлeниx нapoдiв, oсвянeнi кpoв,ю, oпpoмiнемi мoryтнiм гepoirнним
дyxoм, гpiзнoю сиЛo|o i зaвзяттям ix найкpaщиx 6opцiв.
Xaй poстe 6лискуua пepeмorа УПA нaд вopoгailи.
Бeзстpaшним 6opщм зa Boлю нaшoгo нapoдy i yсix iншиx пoнeвoЛeниx
нapoдiв - мoгyтнс Cлaвa.
6лискyниx пepeмoг, aЖ

CлoBo Укpoi,нi!

-

Гepoяt,l Cлoao!
Koмaндиp кypiня

/-/

Haзap

ц/IAB0' ф. 3837, on. 1, cnp. 9, opк. 8485. Koniя.

DoсUмENтs AND рtAтЕRlALs oF UNlтs
AND sUвUN!тs
This сhaoter of doсuments aпd materia|s of units аnd subunits inсIudes:
..Kot|ovyпa',
,.Kot|ovyna''
orders of the
division (zahin) сommaпd, orders of the
..Pohrom',
division (zahin)
batta|ion, doсuments аnd mаteriа|s of thе 02 zahin
"Ozero" the "Buh" 02 battalion of the "Ozero" division (zahin), order of the
uozеro'' divisions (zahin) ..Pimsta Polissiа'' unit.
сommаnd of the
..Kotlovynа''
Тhe orders of the
detaсhment сommаnd were issued between
.l9
August
аnd Deсember 13, 1943 аnd were intended to regu|ate the division's
(zahin) aсtivity and internal Iife.
Order no. 1, dated August 19. 1943 (doсument no. 268), is addressed to unit
сommaпders and сontains а |ist of mеasures for preparing for сombat with the
enemy and thе requirеment that agreеments be reaсhed with Hungаriаns, Czесhs,

Romanians аnd other foreign аrmies operating on Ukrаinian tеrritory. Order no.
3, dated oсtober 3, 1943 (doсument no. 269), сontains extraсts of orders of thе
UPA Supreme Commаnd and the uTuriv'' group сommand to divisiona| size units
regаrding attаinmеnt of mobiIity stаndаrds аnd introduсtion of miIitary order. order
no. 5, dated Oсtober 12,1943 (doсument no. 270), deа|s with сhаnges in the division
struсture, new appointmеnts аnd deсorаtions of soldiers. Order no. 6, dаted
Oсtober 27,1943 (doсumeпt no'271|, аddressеs divisionаl units about skirmishes
.16-20
whiсh took p|aсe on oсtober
and сontаins a direсtivе аbout deсorаtion of

soIdiers, sentenсes passed on deserters, eduсation, reporting аnd the fina|
examinаtion in the non-сommissioned offiсеrs, ЪсhooI. Orders no. 7, dаted
November 20' 1943 (doсumeпt no. 2l2l, and no. 8, datеd Dесember 13, 1943
(doсument no. 273), deаI with the organizаtion of militаry work in the units.
.,Pohrom''
Тhe пext group of orders wаs issued by the сommand of the
..Kot|ovynа',
battаlion (kurin), part of the
divisions (zаhin) аnd сovers the period
from August 31 to Deсember 1943.
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.1943

(doсument no' 274|, no. 2, dаtеd
September 1, 1943 (doсument no. 275), no. 3, dated Septembеr 3,194з (doсument
no. 276), and no. 4, dаtеd Sерtember 4' 1943 (doсumeпt no. 2ll|, dеа| with
appointmeпts, batta|ion (kurin) orgаnization, disсip|inary measures, ets.
order no. 5, dаted September.|943 (doсument no. 278), сontains a direсtive
аbout miIitary raпks, working under сover and heа|th sеrviсes. Heа|th matters
are аlso disсussed in order no' 7, dated Deсember 1943 (doсument no. 281).

Orders no. 1, dаted August 31,

The order also speсifies re|аtions between soldiers and the |oсal popu|aсe.
ordеr no. 5, dаted Septembеr 22,1943 (doсument no,279|, is аdсlressed
to the bаtta|ion's soldiеrs аnd regulatеs the wearing of uniforms and keepiпg
of persona| weapons. order no. 6, dаted oсtober 12,1943 (doсument no. 280),
..Kot|ovynа,
(zahin)

сontains an extraсt from order no. 5 of the
division
сommand, dаted oсtober 12, 1943, with a direсtive regаrding the introduсtion

into thе internal routinе of an аrmed sa|ute and rеgu|ating reIations among the
military.
The next set of doсuments аnd materiаls of the Ukrainian Insurgent Group
..ozеro''
of the
division (zahin) сovers the period from Mаy to oсtobеr 16, 1943.
..ozero''
Doсument no. 282 is a proс|аmation of the
Ukrаinian |nsurgent
Group headquаrters, dated May 1943, to the Ukrаinian population with a сall
to batt|e agаinst the oссupying powers for a Ukrаinian state.
The fol|owing doсuments сontаin dirесtivеs of the "ozero'' Ukrainian
Insurgent Group headquаrters to German oссupationаl offiсiаls, prohibiting
movemеnt а|ong the rai|wаy |ine at night (dated Мay 30, 194з, doсument no.
283) and to the Ukrainian popu|аtion, prohibiting the destruсtion of thе forest
.1943,
and rеquiring a сessation ot сonf |iсts over land (datеd Ju|y 1,
doсument
.!943 (doсument
no. 284). on Novеmbеr 11,
no. 285), an extraсt wаs made of
..ozero,'
the order by the сommаnder of the
02 division (zаhin), сommаndеr
..Vovсhak'',
..Shpak'' (Vo|odymyr
about the transfer of
Popovyсh) to the UPA.
An instruсtion by the 'ozero" division (zahin) po|itiсal unit сhief, "Tur'',
to сompany politiсa| off iсers regarding work in the units, in the rear line and
.1943
(doсumеnt no. 286). An order dated
reporting was issued on September
oсtober 16, 1943 (doсument no. 287) to сompany po|itiса| offiсers relates to
po|itiсal work in the units аnd among the popuIаtion and reporting.

An order by the "Buh" 2nd battalion (kurin),"Ozero" divisions

(zahin)

сommand, dated September 10, 1943 (doсument no. 288), сontains a direсtive
аbout honouring the fа||en, new appointmеnts, organizationа| matters and

disсioline.
The finаl group of doсuments сonsists of orders of the сommand of the
..Pimstа
Po|issiа,, unit. Order no. 16, dated June 23 (doсument no. 289), informs
about a skirmish саrried out on Junel8' 1943 by the..Rybalka" group and thanks
the f ightеrs for their сourageous partiсipation. An order issued in Jаnuаry 1944
(doсument no. 290) сontains Christmаs greеtings from the unit сommand to
the bаtte|ion's (kurin) so|diеrs'
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Bicmкu з ЛUцькoi, oкpueu
17.Vll в Ceнкивичiвськoмy

рнi 6yлa aкцiя нa

пoЛЬсЬкy кoльoнiю Aндpiiвкa,

якa пoкiнчилaся нeвдаЧeю, 6o вopoг пepeдЧаснo дiзнaвся i пiдгoтoвився
дo o6opoни, i .Цo нeвданi пPичиHилoся щe й тe, щo в нaс зiпсyвaлaся
гoлoвнa гаPмaткa. Bсe ж таки Ляxи зaзн:rли пoв:Dкниx втpат' a з нaшoТ
стopoни 6yв тiльки oдин вaх(кopaнeний.

21.Vll нiмeцькi лiтaки 6oм6apдyвaли Hiсвiцькy fli6poвy, дe cкинули 20

6oм6. Жepтвolo впaли: 2 paнeнi oсo6и, 2 кoнi, 1 кopoвa. Toгo ж дня

в

Koлoдиxнi спaлeнo 4 гoспoдapствa, в Hивi Гy6инськiй 3 гoспoдapствa, в
Гopoдищi 3 гoспoдapствa' a в fly6oвiй Кopнмi спaлeнi всi xaти, нaвiть
пoльськi. B Кypининi нa шЛяxy в6итo 6 oсi6, щo тiкали з Mиxлинa.
B селi He Mo)кHa нiкoгo зyстpiти. Hixтo нe 6epeться дo жoднoi пpaцi.
Cтpивoжeнe нaсeлeння нe сидитЬ вдoМa' а xoвaстЬся пo гaяx i кyщax. Aлe
й тaм Тx нiмцi вишyкyють i чaс дo чaсy o6дapoвyють 6oм6ами.
B Лyцькoмy p-нi в днях вiд 20.25.V|| нiмцi po6или нaлeти на сeЛa:
Лaвpiв, Pадoмишль, Cyxoвoля, Biльчe (Димидiвський p-oн)' B aкцii 6paли
yчастЬ вiддiли eкспeдицii i лiтaки. € нyтки щo жepтвoю впaлo oкoлo 300
людей. Тoчниx дaниx пoкищo нeмa€.
B Тopнинськoмy p.нi 19.V|I ляхи знoвy пpиТxaли нa гpa6iж' oAнaче цe

вдaлocя, 6o в 6oю з УПA втpaтили 19 в6итиx i мoтoцикль.
B Poжищeнськoмy p-нi ляxи пoз,iзджaлиcя Аo Poжищ, вiдсiля po6лять
нaпaди нa сeЛa. B paйoнi oкoлo 60 чoлoвiк пoлiцiТ i 70 yз6poениx цивiльниx
peзepвiстiв. Кpiм тoгo, е 30 мaдяpiв, як oхopoнa [4oстa. B Пеpеспi с

iм нe

oк[oлo] 50 мaдяpiв. Biднoшeння ix нe пoганo. Пiсля спaЛeння сeлa Pyдки
виxoдили на згapища' пepеGpaнi зa жiнoк,i сeлян, a як Хтo зaявився Тм нa
oнi, витягaли пiстoлi, apeuJтyвaли i стpiляли.
B тepeнi пoмiтний pyx ляxiв i мaдяpiв. B свoiй пpoпaгaндi кpичaтb'

..щo

зa двa тижнi з6yдyють Укpaiнy,,, тo6тo, всix ви6'ють, a вpoжaй
6yдyть пaлитl4 вiд 36pyнa дo Бyгa. Haселeння стpiвoженe aкцiями й
пpoпaгaндoЮ, нe Хoчe 6paтися дo po6oти, тiльки тiкae з сiл.
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24.V|l пiд .[a6кoю два ляxи в6или жiнкy, щo ixaлa в Лyцьк. Koнi
зa6paли

з сo6oю.

28.V|| yз6porнi ляxи виЙшли нa з6ip )к|"|ив Ha кoльoнiю Biнцентiвкa.
Biддiл чaсть ix poзз6poTв. Bтpaти ляxiв нeвiдoмi. Пo нaшiй стopoнi oдин
вa>ккo paнeний,

€

щo

пoil4eP.

uyтки, щo мeЛЬникiвцi мaли 6 стягнyти дo Bидaнoвa oкoлo 80
чoлoвiк 6oiвки й ,пoчaли якiсь aкцii, пpaвдoпoдi6Ho пpoти Haс.
27.V|l вiд станцiТ Hoвий Чopтopиск нa сeлo Лiсoвe нaпaли нiмцi.
Cпaлили двi хaти, в6или oднy жiнкy й PaнI4лI4 кiлькox oсi6.
27.V|l нa сeлo Липнe нaпалo 300 6oльшевицЬкиx ]lapтизaн. flo

o6oрни

стaлo 30 чoлoвiк BoПy. Жepтвoю впaли: 8 в6итиx цивiльниx, 4 з BoПy,
4 цивiльниx взяли в пoЛoн' 6 цивiльниx pаHeнo. Bтpaтили 6 кpiсiв i
.,Toкapoвa'',
6андa oгpa6илa ceлo дoчистa.
poзмoв
oдHoгo 6oльшeвицькoгo паpтизaна ми дoвiдались, щo йoгo
3
мo6iлiзyвaли HaсилЬнo в Бiлopyсi. Життя в пapтизaнцi дyжe в.Dккe'
xapчyвaHня пoгaнe' чaсol| лишe paз Ha дeнь. Koмaндиpi живyть сo6i
дo6pe, хapнiв в ниx 6агaтo. .[исциплiнa дyжe гoстpa. .[o нaс пoпaв в
пoлoн.

B Oстpoжui з6ypeнo фiльвapoк i 6yдинoк paйoнoвoi

yпpaви.

B днях 22-23-24.v|| в цiлoмy тepeнi нiмeцькi лiтaки poзкидaли Лeтючки
.,KЛич''
iз тpизy6oм. B
(зaлyнeнo). oстaнньo пoявилaся нiмeцькa гaзeтa
..ixнi
кoмeнтapi'' дo ньoгo. Ha
н. 2 пoмiщeнo нaказ oУH з 10.1.1943 p. i
мaси цe впливy Heмae' xi6a нa oдиницЬ - трyсiв.
Жнива йдyть пoвниr4 xoдoм в цiлoмy тepeнi. ЯкиЙ 6удe звiз xлi6a пoки щo нeвiдoмo.

2 сеpпня 1943

p.

ЦДАвo' ф, 3833' oл' |, cnp. ||2, opк, |3'

Кoniя.
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1. Знaxoджyсь в загoнi Лiваpя. Пiсля звiтyвaння Бpoвиt пpo стaн
po6oти i 6люкloгo дoслiджeння спpави виявля€тЬся, щo пpичинoю &lЛol4aння
тa дeзepцii в вiддiлax 6улvt' в пepшy чepry, гoстpi нeдoмагaння гoспoдapки
тa 6oeвi нeвдачi. B свoю нepry i piвeнь noлiт[ичнo-]виxoвнoi po6oти 6yв

дaлeкий тyт вiд вимoг.
2. Пpoaнaлiзyвaвши пo6yдoвy po6oти зaгoнy Бpoви i пiддaвши кpитицi
нeгативнi Тi мoмeнти, я пoстaвив дo виxoвHика зaгoнy слiдyюнi виMoги:
а) Як пpавилo, пoстiйнo пepe6yвaти пpи штa6i.
6) Кepувaти цiлiстю пoлiтlичнo-]виxoвнoi po6oти в зaгoнi, дiючи
пoсepeдHЬo чеpeз кoМaHднi i виxoвнi кaдpи. Пoкiнчити з 6eзплaнoвiстю'

6езкoнтpoльнiстю та нepвoвiстю в po6oтi.
в) Прoвoдити пepioдиннo вiдпpaви виxoвникiв, випpaцЬoвaвши пepeд
тим чiткий пopядoк денний пpoведeння вiдпpaви. B пopядoк дeнний вiдпpaв
включaти зaв)кди дoпoвiдi нa пoлiтичнi тeми, пpopo6лeння нaкaзiв пPoвoдy
тa кo!,{aндyвaння УПA, стaттi з пpeси, пoлiтиннy paдioiнфpмaцiю, звiryвaння
пpo пpoвeдeнy po6oтy, пpoпoзицii тa пo6aжання виxoвникiв i зaклюннy
дoпoвiдь зaгoHoвoгo виxoвHика пpo зaгaЛЬний piвень po6oти тa зaвдaнHя
нa нaй6лижчe май6yтнс.
г) Bсiм виxoвникaм' пoчиHaючи вiд uoтoвoгo, вeсти в 6лoкнoтaх
щoдeннi кopoткi o6лiки пpoвeденoi po6oти' 3 зaзHaЧeнням змiстy po6oти
тa фopми iТ здiйснeння (тeми пpoмoв, дoпoвiдeй, лeкцiй, ryтipoк, пpoгpaми
свят' вaтp, сxoдин.мiтингiв, пopядки дeннi вiдпpaв' тeMи пpoведeниx poзмoв
i дискyсiй, пoмiтки з ниx i т. д')

'
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д) CпиpaюнисЬ нa щoдeннi o6лiки po6oти, скЛaдaти щoтижнeвi
звiти пpo пoлiтlичнojвиxoвнy po6ory, звiтyвaти пpo викoнaння нaкaзiв,
випaдки ]Ioкapaння зa нeвикoнання нaкaзiв' пpo випaдки пoвeдiнки

кoмaндиpiв i кoзaкiв, пpo випaдки пopyшeнHя дисциплiни, пpo сaнiтapний
стaH' мop.rлЬний стaн, 6oегoтoвiсть i 6oeздaтнiстЬ - пpo всe' щo стoiть нa
poз6yдyвaти
пepeшкoдi викoнaння пoставлeнoгo пpoвoдoм зaвдaнHя
з6poЙну силу.
Звiт пoвинeн вiдo6paжати життя i дiяльнiсть вiддiлy.

-

o6лiки

i

вiдписи* звiтiв з6epiгaти. Пpo oсo6ливo вaжнi пoдii тa

випадки звiryвaти нeгaйнo.
4.** з мeтoю пiднeсeння MopaЛЬнoгo стaнy вiддiлiв, a тaкo)l( з цiллю
HaвeдeHня зpaзкiв пoлiтlичнo-]виxoвнoi po6oти:
a) Пpoнитaв пoлiт[ичнy] дoпoвiдь для кoм[анднoгo] складy кypeня

Гoлy6a, вичеpпaвши тeми:

..Cyнаснe
мiжнapoднe пoлoжeHHя з тoчки зopy нaших iнтеpeсiв',.
..Haшe
внyтpiшне пoлiтичне пoлo)кeння''.
..Hашa
зoвнiшня i внyтpiшня пoлiтичнa пoстанoвкa''.
6) Пpoвiв вiдпpaвy для кoмaндHoгo i виxoвнoгo складy кypеня
Гoлу6a, здiйснивши нa нiй пoвiсткy дня:
Зa всe з6epeмo i зaхoвaсмo з6iжжя.
Як пpaвильнo пo6yдyвати пoлiтtичнolвиxoвнy po6oтy в кypeнi.
yпс i Тi зHaЧeHня.
.(oклaднo вивчaймo пoслiдoвнo пpoвoдиMo в )киття iнстpyкцii тa

i

нaкази.

в) Bигoлoсив пepeд кypeнeм Гoлy6a вiйськoвo-пoлiтиннy пpoмoвy

нa тeмy:

,.l{e пpo нaшi зaвдaння''.

г) Bигoлoсив пepeд сoтнeю Biтpa тa Чoтoю кypсaнтiв шкoли Бeскiha]
..Bикoнaймo
з 31 сepпня - цe

пpoмoвy Ha тeмy:
Haкaз кoмaндиpa УПA
o6oв'язoк пepeд нaцJим нapoдoм тa iстopiсю,'.

д) Пpoвiв вiдпpaвy виxoвникiв i кoмaндиpiв сoтнi Biтpa зa пopядкoм:
3вiтyвaння кoмaндиpiв i виxoвникiв пpo пpoвeдeнy пoлiт[иннyJ po6oтy.
o6лiк, звiтyвaння, кoнтpoлb тa планoвiсть po6oти як пepeдyмoви ii

yспixy.

Haша пoлiтичнa плoщинa
5. Пpoвiв poзMoви з Лiвapeм, Бeскiдoм, Coсeнкoм, Гoлy6oм, Кopшyнoм

та Biтpoм, стaвЛячи в o6oв'язoк iм слiдyюнe:

а} Heгaйнo за>кадaти вiд зaпiлля oдягy тa взyття для нeyзyтиx
нeзoдягHeHиx.

i

6) Пoвeсти piшyне aкцiю зa виlloлoчeння та заxoвaння зepнa
пepшy Чepгy тaм' дe стaцioнyють i пepeсyвaЮтЬся нaшi вiддiли.

*У

в

meксmi: лiдnиa'l

** Toк neксmi'
ц
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в) Heгaйнo викoнaти накaз пpo opгaнiзaцiю УПC.
г) Пoвeсти 6opoть6y зa свiдoмe стaвлeння дo сxiднякiв.
д) Heгaйнo викoнувaти нaкaзи кoмaндyвaння; пpитягaти дo кapнoi
вiдпoвiдaльнoстi зa нeвикoHaння нaкaзiв, кoмaндиpаlvl
виxoвникaм
зaсвoювати дo6pe нaкaзи' Haкази' кepoвaнi кol,lандyвaHням дo кoмaндиpiв
i кoзaцтвa, дoвoдити o6oв'язкoвo i нeгaйнo дo вiдoмa нaйшиpшиx лaв
кoзaцтBa; кoнтpoлloвати викoнaння накa3iв, звiтyвaння пpo ix Bикotlанt|я.
e) Кoнтpoлювaти гoспoдapний aпapaт.
ж) Пpoвoдити наказoM дня щoдeннe двopaзoвe вMивaнHя вiйськa.
6. Bпopядкoвaнo oстатoчHo спpaвy виxoB|.|иx кцpiв в зaгoнi.
7. Cкликaнo кoнфеpeнцiю гoспoдapникiв запiлля пoстaвлeнo

i

i

кaтeгopиЧнo:

1) Пoд6aти npo oдяг i взyття,
2) Opгaнiзyвати з6ipкy 6iлизни'
8. Питaння гoспoдapки' зoкpeма спlpацьoвaнoгo] oдягy тa взyття
питaF{F|я нaдзвиvaйнoТ гoстpoти: жoднoгo кoHтpoЛю' )кoд|.|oгo o6лiкy,
нeяснiсть вiднoшeння зaпiлля дo УПA. Пoлiтпpoпaгaндивнa po6oта тyт
спpaви не виpiшyс. Heo6xiднe oфaxoвe.o вTpyчaнHя тa кepiвництвo.
9. Cпpавy УПC ставив i пpoпaгyвaв скpiзь i всюди' звiдтiль мaтepiaли

-

висилaютЬся.

10. Cпланyвaв po6oтy гpyпи Byйкa. Гpyпа вжe o6слyгoвyс зaгiн i мaс
нeа6иякий yспix. Пpoгpaмз вистyпiв гPyпи пoвна актyалtlнo-пoлiтинни1'4,
}4истeцЬкo-пpoпaгaндиqним змiстoм. Гpyпy зo6oв,язaв звiтyвaти мeнi пpo
ТТ

дiяльнiсть"

11. 3 тepeнy зaгoнy пoвiдoмляютЬ, щo Hа вiдтинкy Бyгa мiж Coкaлeм
тa Boлoдимиpoм нiмцi пo6yдyвaли 12 мoстiв, 3 тoгo числa 6 нa тepeнi

Boлoдимиpщини.

з

з

poзпoвiддю кoзaкa
нiмeцькoТ залoги в oвaднi, нiмцi
3гiднo
oдep)кaЛи нaкaз пpипинити всi po6oти пo вiд6удoвi. Bнaслiдoк цьoгo
пpипинеHo Haпpавy зaлiзницi Boлoдими5Koвeль.
12. З Пopицькoгo тa Гopoxiвськoгo paйoнiв нiмцi виiхaли.

B звiтi н. 3 звiryвaтиMy пpo цiлiсть пoлiтвиxoвнoi
Bам i дpyзям мiй пpивiт i пo6aжання!
цtАBo' ф'
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3838, on. |, cnp. 2, opк' 20-2|' Кoniя.

po6oти.
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XмуpиЙ

Coтенний, кyp. пвx.'
,,KpvlлaтtlЙ''
ШBЩ зaгoнy iм. i. Бoгуна
(Biктop Hoвaк, Йoсип Якoвuyк)

Coтeнний, пвx, кyp. iм. Cвятoслава
..0pлик,,

загoнy iм. i. Бoryна
(Baсиль Гopyн). Фoтo 1941 p.

Кoмaндиp сoтнi

зaгoнy iм. i. Бoгyнa

..Чайкoвський''

(Bасиль Пoлiщyк)

Кoмандиp сoтнi
зaгoнy iм. l. Бoгyнa
.,3yx'' (Mикoла Kaлiщyк)
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звiт пPo HAPAдv ll|тAБy зAгoHy ..кoтлoвинA''
5 экo6mня |943 p,

зBiт

Пpo BiОnpoaц шmo6ц 3o2ol1u ,,Кomлoauнoo,
npoaeОeнц a мiсцi nocmoю,
Оня 5 жoamня |943 p,

Пpисyтн

i:

кoмандиp зaгoнy
пoЛ|твиxoвник 3aгoнy

кoмaндaнт пiдстapшинськoi шкoли
i члeни шта6y зaгoнy.
Пpoвoдив вiдпpавy: Xмypий

Ceкpетapювaв:

Xoмa

пoBiсTKA ДHЯ
Звiтyвaння кoмaндиpа зaгoнy тa йoгo пoлiтичнoгo виxoвникa пpo
стaн пoлiтичнo-виxoвнoi po6oти.
2' opгaнiзацiя, змiст та Meтoди пoлiтиннo-пpoпaгaндивHoi po6oти
нитaв Xмypий.
3. Cyнаснe пoлiтичне пoЛo)кeнHя Укpаiни i нашi най6лижнi зaвдaння.
.|.

-

i

Пiсля звiтy кoмaндиpa зaгoнy пpo стaH людей ix гoтoвнiстЬ дo
вiдпpaви пepeйдeнo дo peaлiзaцii пopядкy дня.
B тoчцi 1 n/д кoмандиp зaгoHy дoпoв|в:
a) вiддiли зaгol|y зa6eзпeчeнi пoлiтвиxoвникaми, згiднo 3 Hакaзoм тa
iнстpyкцiями кoмaндyвaHHя;
6) знaння i пoлiтичнa пiдгoтoвкa виxoвникiв
нeдoстатнi; в нaслiдкy
6eзaвтopитeтнiсть вихoвникiв та часта ix 6eзpаднiсть в пoдoлaннi
пoлiтиннo-пpoпaгaндивниx завдaHЬ;
в) npaвильнy poзв,язкy, пoлiтвиxoвнoT пpo6лeми, кoмaндиp в6aчас в
зaмiнi наявниx виxoвниx кaдpiв кpaщиMи' змo6iлiзoваними з запiлля.
г) нaкaзи тa iнстpyкцii кoмaндування пpo пoстaHoвкy пoлiтиvнo-виxoвнoi
po6oти впoвнi нe викoHyloтЬся; пpичинa
cлa6a пiдгoтoвкa пoлiтичниx

-

-

-

виxoвникiв.

-

Пoлiтвиxoвник зaгoнy звiтyвaв:
a) нaкaз пPo пpoвeдeнHя пpoпагaндивнoi aкцii за вимoлoчeння i
зaxoвaння з6iжжя викoнaHo,
6) стaн пoлiтичнo-виxoвнoi po6oти зaдoвiльний.
Ha дoмaгaння дp. Xмypoгo скoнкpeтизyвaти звiryвaння:
a) пpo стан пoлiтичнoвиxoвнoi po6oти в цiлoмy загoнi, 6) пpo првeдeнy

6ш

i пiдстapшинськiй шкoлi, в) пpo звiтyвaння сoтeнниx
виxoвникiв i пpo викoнyвaнHя накaзiв тa iнстpyкцiй загoнoвий виxoвник
дiлoвoгo звiтyвaння нe дaв, o6мeжившисb пoHepвoвaними наpiканняn.lи тa
Po6oтy пo вiддiлax

oкpeмими' нaйсвiжишiми

в йoгo

паl"l,ятi, пooдинoкими вpaжiннями

i

пepe)киBаннями.

B тoчцi 2 n/д з,ясoвaнo poлю пoлiтиннoi пpoпaгaHди' мopaлЬHoвиxoвнoi po6oти в спpaвi пoлiтичнoТ пiдгoтoвки кoзацтвa i вказaнo нa
слiдyюнi мoмeнти:
a) Heo6xiднiстb poзгopнeння пoлiт-пPoпaгaндивHoi po6oти нe лиuJe
пoлiтичними виxoвHикaми, aлe кoMaндиpaми вiддiлiв. Кoмaндний

i

пoлiтвиxoвний склaд мoжe пoвинeн 6yти пoлiтвиxoвниM активo1i4' щo
виpo6ляюни apмiю змoже чеpeз нei пoшиpювaти сepeд мaс нaшi пoлiтичнi
цiлi i зaвдaння, нaшi пoлiтичнi кличi i мopaльнi зaсaди.
Bиpoбити пoлiтичнo сoтнlo, зцeМeнтyвaти ii свiдoмoю дисциплiнoю,

-

oсЬ нaшe пepшopяднe i нeвiдклaднe
3дисциплiнoванa, мiцнa
N,topaлЬнo' свiдoмa свoТx пoлiтичниx зaвдaнЬ вoна впливaтиl4e чинoi4'
нa]тaл|,|т|||

нaцioнa[лikтичHoю Mopaллю

зaвдaнHя. Coтня сoтнi i тисячi пoлiтичнo виxoвa€.

пoвeдiнкoю i слoвoм на ]r,lаси y всix 6aгaтoтисячниx тoчкax iТ стикy з
ними. Toмy Bся yвaгa кoмaндиpiв i виxoвникiв нa сoтню. He виpo6лeнa
пoлiтиннo, нe вихoвaнa MopaЛЬнo сoтня р6ить вeличeзнy шкoдy s пoлiтичнo
пpoпaгaндивнiй спpaвi i тим сaмим визвoльнiй 6opoть6i. Boна дeмo6iлiзyс
i знeвipюс мaси. Boнa нe 6yдyюнa, а pyйнyюнa noлiтиннo-пpoпагaндивнa
cИлa'
6) Щo6 виpo6ляти пoлiтичнo кo3ацтвo, пePш
пoлiтичнo дoз6poТтись.

зa всe, тpe6a

сaMиM

Пepшopядним пoлiтичнo-виxoвниl,l чинникoм для кoMаHднoгo

i

пoлiтичнoгo скЛaдy € Haкaзи та iнстpyкцii, пpeсa та пoлiтичнi вiдпpaви.
Toмy: вивнaймo дoкЛаднo нaкази тa iнстpyкцiТ i пpoвoдьмo Тx нeгайнo
в життя' студюймo пpeсy' пpeсy i iщe paз пpeсy та пpoпaгyймo ii матepiaл
сepeд кoзaцтвa' пpoвoдЬмo пepioдиннo вiдпpaви i стaвмo нa ниx пoлiтичнi
дoпoвiдi тa o6мiн пoлiтичним дoсвiдoм.
в) Пiднести пoлiтиннo-пpoпaгaндивнy po6oтy нa piвeнь peвoлюцiйниx
вимoг змo)кeп|o' якщo стoсyвaтимeмo peвoлюцiйнi, мodiлiзyюнi мeтoди
po6oти.
Тoмy: стaвмo пoлiтичнo-пpoпaгaндивнy po6ory в нaстyпaлЬнoмy' a нe
o6opoннoмy дyсi, пpoвoдьмo мaсoвi вiнa<xoдини кoзaцтвa, а нe пpeдoвгi
iндивiдyaльнi poзмoви, вигoлoшyймo дo6pe пpигoтoванi пoлiтичнo-вiйськoвi
пpoмoви пepед Лaвaми кoзaцтвa' а нe мopалiзyймo пpидipкyватo, пpoпaryймo
piдшe, алe кpaщe за пPиHципoм: ..Пpoстopo дy]t.lкам тiснo слoвaм'',
щoти>tfieвo opганiзoвyймo вaтpи зa дo6pe випpaцювaними i пiдгoтoваними
пPoгpаl,taми' a нe сзyiтськи слiдкyймo за нeкyЛЬтypниl,i пpoвoдженняM
святкoвoгo чaсy кo3aцтBoм.

-
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Гeть з пpoгpaм Baтp плaчeBнo-зiтxaльний тoн! 3a вeсeлiсть, гyмop i
peвoлюцiйний пyльс нa вaтpax!
3a aктивнy yЧaстЬ кoмaндиpiв нa вaтpax!
Cтaвмo 6iльшi вимoги дo пoлiтинниx виxoвникiв тa дiлoвo i нeгaйнo
дoпoмaгаймo Тм в пoдoлaнHю пepeшкoд, плaнyймo, o6лiкyймo i кoнтщлюймo
пoЛiтиЧнo-виxoвнy po6oтy i o6oв'язкoвo звiтyймo пpo неТ.
B тoчцi З n/д з,ясoвaнo cyчaснe пoлiтичнe пoЛoжeнHя Укpaiни i
noстaвЛeHo такi зaвдaння:

1) З мeтoю пoлiтичнoгo i мopaльнoгo гapтy кoзaцтвa пoBeсти нeгaйнo
кoMaHдиpaM | пoл|тиЧHиM BиХoвHикaM пoсиЛeHy пpoпaгaHдивнy po6oтy
сepeд вoЯцтвa зa свiдoмy, мiцнy i aгpeсивнy пpoти6iльшoвицЬкy, пoстaBy,
виxoдячи в po6oтi iз слiдyюнoгo:
a) Бiльшoвицькa apмiя мoжe фopсувaти ,(нiпpo
oкyпyвaти

i

Пpaвo6еpeжнy УкpaТнy. Hiмeцькa apмiя, тиснрa 6iльшoвиками, вiдступaтимe,
a6o opгaнiзoвaHo _ тoдi ТТ oснoвнi сили вiдxoдитиMyтЬ гoлoвHиMи
стpaтегiнними tl.lЛяxaMи' а oкpемi гpyпи пoЛЬoвиMи дopoгами, a6o вoнa
вiдстyпaтимe пaнiчнo - тoдi нiмцi xaoтичHo вiдxoдитимyтЬ oкpеMиMи гpyпaми

i

гpyпками всiмa uJляxaми

i

дopoгaми.

Taк, в paзi пepшoi як i дpyгoi Мo}кЛивoстi' нaм нeo6xiднo

пaHyBaти

нaд лiсaми i маючи Тx, як oснoвнy випадoBy 6aзy, poзз6poювати вiдстyпаюних
нiмцiв"

6) Haша 6opoть6a з oкyпaнтaMи йтимe пo тpЬox oснoвHиx лiнtяx _ пo
лiнii з6poйнoi 6opoть6и, пo лiнiТ пoлiтиннo-poзклaдoвoi po6oти сepед
вiйськa i пo лiнiТ гoспoдаpнiй.
в) Чoлoвe мiсцe в 6opoть6i з вopoгaми no пoлiтичнiй лiнiii нaлeжaтимe

такoж нaм, 6o:
пo-пePшe' вiд нaшoi пoлiтичнoТ тa l,lopаЛЬ|.loТ пoстави зaЛe)кaтиMe
пoставa Мaс Haшoгo Hapoдy,
пo-дpyгe' вiд нaс, кepiвнoгo вiйськoвo-пoлiтичнoгo цeнтpy' зaЛe)кaтиМe,

ни 6opoть6a 6yдe opгaнiзoвaнa' ни iнстинктoвнa,

пo.тpeтс' вiд нaс,

a нe вiд

пiдгoтyeмo пoлiтичнo мaси
зpивy.

кoгo зaлeЖaтиMe' Чи змo6iлiзyrмo

дo 6opoть6и

i

i

всeнapoднoгo peвoЛloцiйнoгo

г) Тoмy Haши},.! нeвiдклaдним зaвдaнHяlvl е скpiпитись внyтpi сe6e i
пoвeсти збpoйним ЧиHoN4r висoкoмopаЛЬнoЮ peвoЛюцiйнoю пoвeдiнкoю i
peвoлюцiйниM сЛoвoM пoлiтиннo-пpoпaгaндивнy, мo6iлiзуюнy i пiднoсянy
Ntaси Flа 6opoть6y пpoти oкyпaнтiв, po6oтy пiд нaшими peвoлюцiйними
кЛиЧaми.

д) Haшa 6opoть6a пo пoлiтичнiй лiнiТ пpoти 6iльшoвикiв нa випaдoк

Тx пoвepненнЯ пoчHeтЬся yспiшнo, кoЛи виснa)кeнi вiйнoю

HКB.( yкpaТнцi тa нужoнaцioнaльнi стpiльцi

зlтКнyТЬся
602

з

oтoчeнHяM HaцJиХ

мaс

i

в

i

стepopизoвaнi

6iльшoвицЬкиx вiддiлax

пoсepeднЬo чepeз нЬoгo' чи

deзпoсepeдньo

аpмiю

-

з

пpo нaс.

гa3eт тa лeтюЧoк дiзнaються пpo нaшi клинi, пpo нашy

e) УкpaТнцi, щo знaxoдяться в 6iльшoвицькiй apмiТ, мyсять дiзнaтись
пpo нaцJy цiль i нaшy з6poйну сиЛy' вoни в)кe чyЛи пpo нaс i, iдyни нepeз
Укpаiнy, вoни зiткнyться вiч-нa-вiч з фaктoм iснyвaння i 6opoть6и нaшoi
apмii. Toмy MyсиMo зaвзятo гiднo стoяти Ha нaUJol'4y чoЛoвo1vty
нaцioнaльнolt,ly пoстy. iншeнацioнaльнi стpiльцi сoвiтськoi apмii мyсять
дiзнaтись, пoтpaпивши в нaцJе oтoчeння' пpo чpкoнaцioнaльнi легioни пpи
нaшiй аpмii i пpaвильнe нашe вiднoшeння дo пoHeвoлеHиx нapoдiв Cxoдy
i 3axoдy.
скpiпити
з) Тaким чиHol,4' пepeд нaN4и встae ясFlo нaшe зaвдaHня
нaшi дyxoвi сили зaлiзнoю i свiдoмoю дисциплiнoю' висoкoю peвoлюцiйнoю
мopaЛлю тa пoстaвoю' ЧиHoll,l, пoвeдiнкoю i слoвoм пiдгoтyвaти Hapoд дo
нaсryпy пpoти 6iльшoвикiв.
нaкaзaми тa
Пpoвoди[ти] пoлiтиннo-пpoпaгандивнy aкцiю згiднo
вкaзiвкaми пpopo6лeними i пoстaвлeними на вiдпpaвi'

i

-

з

Пpoтoкoл вiдпpaви пiдписaли кoмaндиp загoнy i пoлiтвиxoвник зaгoнy.
l-lа йoгo oснoвi скЛaдеHo цей звiт.
ll,44Bo' ф. 3838' on. I, сnp. 2, opк" 27-30.
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3вiт пPo HAPAдy пoЛiтиЧHиx BиxoвHикiB
..тyPiB''
гPyпи
|2 эtсo6mня 1943 p,

зBiт

,,Tцpia,,,

npo BiОnpoaц noлimuuнut Buxoaнuкi| epцnu
npoвedенo|B мicцi nocmoю dня || i |2 эro6lnня |943 p.
Пpoвoдив вiдпpaвy: Xмypий

Ceкpeтapював:

Тyp

П p и с y т н i: загoнoвi виxoвHики' тpьox кypiнниx та вiсiм сoтeнHиx

пoлiтвиxoвникiв.

пoPЯдoк дHЯ

1. 3вiryвaння сoтeнниx, oкypiниx тa зaгoн[oвиx]. пpo стaн пoлiтичнoвиxoвнoi po6oти.
2. 3нaчiння o6лiкy тa звiтyвaння

-

дoпoвiдь Xмypoгo.
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3. Пpo змiст тa фopми пoлiтиннo-пpoпaгaHдивHol

po6oти

Xмypoгo.
4. Bистyпи пoлiтичниx вихoвникiв.

-

дoпoвiдь

5. 3aвдaння нa мaй6yтнe.
6. Зaвдaння нa нaй6лижчий чaс.

a) Пpoти6iльшoвицЬкa пiдгoтoвкa.
6) Пiдгoтoвкa дo зиt"tи.
B т[oчцi] 1 n/ д пiсля звiтyвaHя сoтeнHиx, кypiнниx тa зaгoнoвиx
встaнoвЛeнo: сiткa noлiтичниx виxoвникiв пo сoтHяx гpyпи iснyе.
Пiдгoтoвкa тa знaHHя сoтeнHиx виxoвникiв нeдoстaтня. Кypeнi Тypa тa
Xoми нe зadeзпeчeнi кypiнними виxoвHикaми, в 3в,язкy з peopгaнiзацiсю
вiддiлiв' Heдoстaтньo нaлaднaний зв,язoк зaгoнoвиx з кypiнними i кypiнниx

з

сoтенHиlr4и.

УПC скpiзь щe He зopгaнiзoвaнa зaдoвiльнo.

Bзaсмoвiднoсини мiж yкpaТнцями з сУ3 тa yкpaiнцями з 3У3 _
нeзaдoвiльнi. Maють мiсцe випaдки пpoтисo6opницЬкoгo стaвЛeння дo
yкpaiнцiв з CУ3. Cпoстеpiгаються чaстi випaдки пopyшeнHя пpиHципy
сoцiяльнoТ piвнoсти в кopистЬ yкpaTнцiв з 3У3.
Caнiтapна спpаBa нe пoкpaщyсться. BiдмiнеHo випaдки BeHepичниx

зaxвopювaHЬ, зaвUJивЛeHЬ i паpaзитизмy.
Mopaльний стaH: Bипaдки дeзepцiТ зpoстaЮтЬ. 3a заявaми виxoвникiв
дезеpцiя зpoд)tryстЬся на гpyнтi гoспoдapчиx HeдoмaгaнЬ.
B т[oчцi] 2 n/д 6улo з,ясoвaнo знaчiння o6лiкy po6oти i вкaзaнo нa
тaкe:

с

6o, вiдo6paжaюни po6oтy, вiн дaс змoгy
випpaвляти Тx, вiдзнaчaти пoзитивHi мoмeнти в
po6oтi пoшиpювaти ix. Biн дoпoN4aгa€ спpяMoByвaти кoнтpoлювaти
po6oтy, a тaкoЖ звiтyвaти пpo нei.
6) 3вiтyвання с кoнeЧнe, 6o дoпoмaгaс ствepд)кyвaти стaH po6oти,
лiквiдyвaти нeдoмaгaHHя i вiдxилeння в нiй, вiдзнaчати i пiднoсити кpaщi,
зpaзкoвi мoМеHти' дoслiджyвaти, спpяМoвyвaти кoнтpoЛювaти po6oтy.
3вiтyвaння дa€ змoгy пеpспeктивHo oxoпЛЮвaти зpo6лeнe i дoкyмeнтyвaти
a)

o6лiк

Bv1яBлят|,l

i

s

нeo6xiдний,

н|й хи6и

i

i

i

йoгo.

l!o6

звiтyвaння 6yлo пpaвиЛЬHe вoнo пoвиHHo зaдoвoЛЬняти тaкi

вимoги:

_

6ути 06'сктивним, тo6тo вiдo6pa)кaти пpaвдивo дoкoнaнi i спo.
стepeжeнi фaкти тa дiТ,
_ вiдo6paжaти He всякy BсяЧиHy зpo6лeнy, пoмiнeну Чи пoчyтy' a
вilкне типoвe' сyттсвe'
_ 6ути кopoткиM тoчHиlv,t i читким.
3вiт пoвинeн вiдпoвiдати Ha питaHHя:
l{o, як, кoли i ким зpo6лeнo no пoлiтвихoвнiй po6oтi. Biн пoвинeн
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iнфopмyвaти пpo викoHaHня нaкaзiв тa iнстpyкцiй' пpo Mopaльний стaн
кoзaцтва, пpo сaнiтapний стaн, пpo ХapЧoвy спpaвyl пpo 6oсгoтoвiсть i
6oездатнiсть вiддiлiв.

B тoнцi 3 n/д 6yлo з'ясoвaнo:
a) B oснoвy змiстy пoлiтиЧHo-пpoпaгaндивнoi po6oти

пoкЛaсTи нauJy

зaгaлЬHy' зoвнiшнy i внyтpiшню пoлiтиннy пoстaнoвкy' 6aзyюнись нa
матepiaлax l| B[eликoгoJ З6opy oуH, ||l Кoнфepeнцil oУH, нaкaзiв тa
.,iдeя
,.Biльнa
..iнфopмaтop'',
iнстpyкцiй, пpeси (..Biсник'',
i ЧиH',,
Укpaiнa'',
..fl'o

з6poi'').
6) Hашi пoлiтичнi

..Гeть

з

,.Cвo6oдa
сoцiяльнi кличi:
нapoдaM i людинi!,',
,,3a
iмпepiaлiзмaми!'',
вiльнi нацioнaльнi дepжави пoнeвoлeниx

нapoдiв!'',

i

..Пoнeвoлeнi

нapoди' сднaйтeся в 6opoть6i пpoти iмпepiалiстiв!'',
,,За
Caмoстiйнy Co6opнy Укpaiнськy .Q,epжaвy!'',
спpaвeдливий сyспiльний
Лaд!''
..За

в) iстopинний мaтepiял з oсo6ливим вpaxyвaнняM гeoпoлiтичнoгo
пoЛoжeння. Bинepпyвaти тeми 3 пepeдiстopиннoi дo6и, княжoi дo6и,
кoзaцькoТ дo6и i визвoЛЬниx зMагaHЬ 1917-[19]21 pp. Пiднoсити пoстaтi
пoлiтичниx i дepжавниx мyжiв минyлoгo i сунaснoгo тa iстopинниx i

сyЧасHиx гepoТв.
г) 3aсaди нацioнaлiстиннoi мopалi i дepжaвницький свiтoгляд. oсo6ливy

yвary звepнyrи нa aкryaЛЬний пoлiтичнo-пpoпaгaHдивний мaтеpял (мiжнapoдня
ситуацiя, oгляДи вoснHиx тa пoлiтичниx пoдiй)'
Пpo фopми пoлiтиннo-пpoпaгaндивнi 6yлo з'ясoвaнo:

a) Пiднeсти в po6oтi знaчiння вiнa, вiйськoвo-пoлiтичниx пpoмoв тa

щoтиЖHeвo вЛaшToBуваниx вaтp.

6| Poля пoлiтичниx вiдпpaв тa Тх пo6yдoвa'
в) 3нaнiння УПC в пoлiтиннo.npoпaгaндивнiй po6oтi'
B тoнцi 4 n/д висryпaв дp' Пpoмiнь' Biн вигoлoсив дo6pe onpaцЬoвaHy
..ПoсиЛьмo
пpoМoвy Ha тeмy:
aктивнiсть i пpaцю виxoвникiв''.

.Qaлi вистyпaв tP. Бpoвa. .[pуг Бpoвa пoдiлився свoTм дoсвiдoм,
щoдo здo6yття aвтopитeтy виxoвникa y кoмaндиpiв.

i iншi виxoвники, i дiлилиcь здo6yтим дoсвiдoм.
B тoнцi 5 n/д пoставЛeнo напpямнi po6oти, надiслaнi дp. Maтвiсм,
зo6oв'язaнo пpисyтнix дo зaвдaHЬ:
1) дo двox тижнiв yпopядкyвaти сiткy виxoвникiв,
2) нeгaйнo HaЛaднaти спpaвy УПC i нaдсилaння мaтepiялiв,
Bистyпaли

i

3) нaлaднaти o6лiк po6oти тa звiтyвання пpo нei згiднo з oдepЖaниNlи
iнстpyкцiями i пoстaвлeними тepмiнaми,
4) щoдo фpми i змiстy пoлiтиннo.пpoпагaндиBHoТ po6oти, o6oв'язкoвo
дoдep)кyвaтись вкaзiвoк, якi 6улн пoдaнi в дoпoвiдi,
5) нe звoлiкaюни, пoд6aти пpo пiдpyннi 6i6льoтeкi, пoлiтиннi кapти,
для з'ясoвyвaння мiжнapoднoгo пoЛoжeння'
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.ix
6) пpoвoдити вiдпpaви кoмaндиpiв i виxoвникiв, 6yдyюни
згiднo з
oдep)кaниtvlи на вiдпpaвi iнстpyкцiями; викopистoвyBaти нa вiдnpaвax лeктopiв;
склaдaти звiти пpo цi вiдпpaви,
7) щoтижнeвo opгaнiзoвyвати вaтpи' 6yдyюни пpoгpaми Тx нa oснoвi
oдepх(aниx нa вiдпpaвi вкaзiвoк,
8) piшyнe пo6opювaти випaдки пpoтисo6opницькoi пoвeдiнки y
взасмoвiднoшeHняx,
9) 6opoтись з випaдкaми нeзгiднoгo з нaцioнa[лi]стиЧHoю мopaЛлк)
стaвЛeння дo жiнoк,
10) д6aти пpo oпiкy нaд xвopиMи i пopaненими,
11) дe е випaдки вeHepиЧHиx зaxвopювaнЬ, нeгaйнo iзoлювати xвopих.
B тoчцi 6 n/а пoстaвЛeHo зaвдaHHя нa най6лиж,rиЙ чac:.
1) пoвeсти нeгaйнo пoсилeHy пoлiтиннo-пpoпaгaндивHy po6oтy зa
свiдoмy, агpeсиBHy' пpoти6iльшoвицЬкy пoстaвy, дoдep)кyючись в po6oтi

тaкoгo:

a) вeсти пpoпaгaндивнy po6oтy в нaстyпaлЬHoмy' a нe o6opoннoмy
дyсi, виявляючи сла6i стopoHи 6iльшoвикiв i клaдyни B oснoвy
змiстy po6oти, oдepжaнi тр в дoпoвiдi з'ясoвaння мiжнapoдньoгo,
пoлiтичнoгo i гoспoдapнoгo пoЛoжeння 6iльшoвикiв,
6) викopистoвyвaти в po6oтi пpoти 6iльшoвикiв стaтri нaшoi пpeси
i надiслaнi пpoти6iльшoвицькi пpoпaгaндивнi мaтepiяли,
в) пpoтистaвляти 6iльшoвицькiй загap6ницькiй пoлiтицi нaшy
пoлiтиннy пoстанoвкy i нaшi клинi,
г) вкaзyвати нa спiльнiсть iнтеpeсiв пoHeвoЛeниx наpoдiв Cxoдy в
6opoть6i пpoти 6iльшoвизMy.
2) пiдгoтyвaти кoзaкiв дo зиt"lи i вoенниx тpyдiв.
l-[ей скopoнeний звiт скЛaдeнo нa oснoвi пpoтoкoЛy вiдпpaви,
пiдписaнoгo Xмypим i
XмуpиЙ

Typoм.

/_/

ll'цАBo' ф' 3838' on, |, cnp' 2, opк, 22-24' Кoniя'
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3вiт пPo пoлiтичнo-пPoIlAгAHдистсЬкy PoБoтy
в зAгoHi ..кoтЛoBиHA''

зBiт

12 эrco6mня |943 p,

npo npo\eОeнц noлimuuнo-nponoaoнdu6нц po6omц,
,,КomлoauHo,,,
niО чoc nepeaляОц loeoнU

щo Bidбц6cя 0ня |2 эtсo6mня |943

p,

Bдяннoю t|агoдoю для пoлiтичнo-виxoвнoТ po6oти, 6yв влaштoвaний
кoм[андиpoм] Py6aщeнкoм вiйськoвий пepегляд зaгoHy. B oзнaнeнoмy
мiсцi стaли нa Haкaз майжe всi йoгo вiддiли. Кoмaндиp пoвiдoмив мeнe
606

g

Кypсанти та кoмaHдиpи п|дстapшиHсЬкo| llJкoЛи гpyпи ..Тypiв,,. Фpaгмeнт (цeнтpальнa нaстина) фoтoгpaфiТ. 1943 p.

i

пoпpoсив в3яти yчaстЬ в пepеглядi. Я pадo пpийняв пpoпoзицiю.
.[.oмoвившись з Бpoвoю, щo пpи6yв нa вiдпpaвy, ми пoспiшили нa oзHaчeнe
piвнинi
мiсцe. Пiсля гoдини Тзди ми пpи6ули нa лiсoвy пoляHy. Ha
стoяли в)кe впopядкoвaнi сoтнi зaгoнy. Пpoйшлo кiлька xвилиH пpигoryвaнЬ,
paптoм пpoлyнaлo пpoтя>tfie ..стpyнкo''. Як oкoм сягнyти дoвгi лaви
uCлaвa
зaвмеpЛи. Кoмандиp пpийняв звiт i пpивiтaв кoзaкiв:
Укpaiнi'' i

пpo цe

ii

i

в вiдпoвiдi.
Пiсля пepeглядy в мapшi сoтнi poзтaшoвaнo в Чoтиpикyтник. Tyт
пpoчитанo нaкaз кoмaндиPа' B якoмy вiн пiднiс гepoйствo i смiливiстЬ тих'
щo зaсЛркили нa вiдзнaЧeHня.
Пiсля вiднитaння нaкaзy вшaнoвaнo мoвЧанкoю пaM'ятЬ пoляглих.
..Cтpyнкo',
i pяди завмеpЛи в гpiзнiй i ypoнистiй пoставi. Пoлиснyлo

тисячигpyдHe: "Гepoям Cлaвa'' зaЛyнaЛo

..Пoлиньмo
зaляглa гли6oкa тиша, пiдкpeсЛeнa шyмoм лiсy'
пoчyлисЬ ypoнистi
дy]t,!кaми дo тиx' щo вiддали )l(иття зa Укpaiнy...'',
сЛoва кoмaHдиpa. Якe цe Heзaтepтe' Hевмиpyщe вpажiння! 3a тим вистyпив
..Haшa
пepeд лавaми я i вигoлoсив 30.тиxвиЛиннy пpoмoвy на тeмy
пoстa.
..Haшi
вa зaпopyка пepeмoги',. 3a Mнolo вистyпив дpyг Бpoвa нa тeмy
peвoлюцiйнi зaвдaння''. Пiсля звiтy пepeгЛяд зaкiнчeнo.
3 зaдoвoлeнням пiдкpeслюlo' щo пepeгляд мaв вeличeзнe пoлiтичнoпpoпaгaндивнe пiднoсянe знaчiння.

xoлoднo залiзo

i

-

-

CлoBo Укpoi.нi!
ЦtАBo,

/-/

ф. 3838' on. 1, сnp. 2, opк. 25. Koniя.
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звiт пPo нAPAдy кotvlAHднoгo склAдy
,.кoтЛoBиHA,'
3Aгoнy

зB|т

|3 эrcohmня |943 p,
.,KoплoaUHo'',

npo BiОnpo\ц кoмoнОнoeo cКлodu 3oеoнц
npoae)eнц dня |3.|0.43 p. a м[icцi] noсmoю

П p и с y т н i: дp. вишкiльний гeнepaльнoT oкpyги - Кpeгyлl,
кo]i4aндиp загoHy i йoгo штa6 тa вeсЬ стаpшинський

i

пiдстapшинський склад зaгoнy.
.,Miжнapoднe

B двoxгoдиннiй дoпoвiдi нa тeмy
пoЛo)кeння, мiжнapoднe
стaнoвищe Hiмeччини i сссP тa мiжнаpoдHe стaHoвищe Укpaiни i ii
внyтpiшнс пoЛoжeHHя", в якiй я пoстaвив сo6i зa цiль - o6'сктивнo

'

6ш

ЙОenьcя npo пotj. Bocuля Cudopo,

oцiнити сили HiмeцЬкoгo тa 6iлЬшoвицЬкoгo oкyпaнтiв з тиl,|' щ06 oпepeдити
пepeд ix пepeoцiнювaнням
вкaзaвши на встyпi нa oснoвнi пpичини
дpyгoi iмпepiялiстиннol вiйни i poзглянyвши в вyзлoвиx мoмeнтax ii poзвiй,
з'ясyвав сyЧaсне мiжнapoднe, пoлiтиннe, стpaтeгiннe, гoспoдapЧе пoлo)кeнHя

-

Hiмeччини тa CCCP, клaдyчи в oснoвy йoгo oцiнки щoдo Hiмeчнини,

iТ

iстopиннi пopaзки на пoлiтичнoмy, стртeгiuнoмy, гoспoдaР|oмy, внщpiшньoмy
зoвнiшньoмy сeктopax (втpaта пpиxилЬHoсти свiтoвoi oпiнii, втpатa
пpиxилbнoстi нeЁтpaльниx eвpoпeйсЬкиx тa пoзаевpoпeйськиx наpoдiв,

i

зaлoмаHня сoюзникiв, BтPaта Aфpики, Cталiнгpa[дс]ькa* тa Kaвкаэькa
тpaгeдii, зимoвi кампанiТ, кaпiтyляцiя |тaлii, нapoстaння pевoЛЮцiйниx pyxiв
пoHeвoЛeHиx нapoдiв, пoвiтpянa oфeнзива Aнглii, вiдстyп нa всxoдi). |J-{oдo
йoгo гiгaнтськi втpaти в пepшoMy пepioдi вiйни, в зимoвиx
Coюзy

-

кaмпанiяx, нeнyвaнi втPaти в людсЬкoмy мaтepялi, oз6poсннi, втpaтa
yкpaiнськoi пpoмислoвoсти i xлi6ниx тa сиpoвинниx peсypсiв нa УкpaТнi,
кoмaндниx тa фaxoвиx кaдpiв.
Bкaзaв нa мoжливiсть ви6yxy кoнфлiктy мiж Aнглiсю тa CCCP на
гpyнтi сyпepeчнoсти aнглiйськиx i сoвiтськиx iнтepeсiв в випaдкy пpoсyвaнHя
Coвiтiв далЬuJe на 3аxiд (сoвiтськa eкспaнзiя нepeз Укpaiнy i Бaлкaни дo
Cepeдзeмнoгo мopя - цe зaгpoзa pyМyHсЬкиx нaфoвиx ркepeл i aнглiйськиx
кpoвниx iнтepeсiв нa Cepeдзeмнoмy мopi; сoвiтськa eкспaнзiя в Cкандинa.
вii цe зaгpoзa Бpитaнськoгo oстpoвa).
B частинi дpyгiй з'ясyвaв Haшe мiжнapoднe стaнoвищe тa внyтpiшнe
нaшe пoлiтичнe пoлol(eння, пiдкpeслю|oчи l{opaльнy слa6iсть 6iльшoвикiв
пPoти нaс i ix пoлiтичнy i мopaльнy нeмiч в пpoтиyкpaТнськiй пpoпaгaндi.
B виснoвкy дoпoвiдi з'ясyвaв нaшi зaвдaння в пpoти6iльшoвицькiй 6opoть6i.

-
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Пpиixaвши в пoчaткax сepпня дo вiддiлy, ска3aв мeнi к[oманди]p, щo
в t|Ьoгo в кypiнi е вихoвники. Як oкaзaлoсь oпiсля, тo тaкиx зoвсiм Heмag,
a виxoвHy po6oтy, як гoвopeнo, 6улo дopyчeнo вести сoтeHHиM.
Кoли нa yмoвлeний чaс дo 18.V||I P[yди]й нe стягнyв людeй Ha Bишкiл,
тoмy щo скpiзь 6yв зaгpoжeний тepeн' я вiд 20 [сepпня], пoТxaв сaм пo
вiддiлax, щo6 тaких дi6paти тa стягHyти Ha вишкiл, який мae poзпoчaтися
2.|Х 6. p.
Toмy, щo виxoвникiв дo цЬoгo чaсy нe 6улo, зa цeй чaс yЛo)кив
пpoгpaмy святa 31 сepпня' якy зa пoсepeдHицтвoм P[yдo]гo дopyчeнo
пepeвeсти KoмaHдиpаМ пo свoix вiддiлax.
Пoчaткoвo po6oтa мoя o6мeжyвaлaся мiж нoвoopгaнiзoвaHиMи вiддiлaми

та в нeдiлi

i

святa 6iля цepкви мiж нaселенням, щo6 зaпiзнaтися з
дe oпepyютЬ вiддiли УПA.
Bсe ж тaки' хoтя й 6eзпoсepeдньo пiдлeглиx сo6i нe Maв' aЛe Чepeз

Haстpoяt.4и людeй,

кoмaндиpiв дirЛoсЬ дeщo зpo6ити.
Haстpoi вoякiв: мopaльний стaH тa пoлiтичнe виpo6лeння вiднyвасться
нe скpiзь oднaкoвo: пp[иклцoмJ, пiвнiчнi пyHкти 6iльш iдeйнi, зЖитi, сaмi
вiднyвaють пoтpe6y виxoвникa' 6iльш цiкaвляться пoлiтинними спpавaми i
т. п. oдним слoвotvt, вiднyвaсться пoвoлi спpaвжнiй дyx УПA. Пoвoлi
зникaютЬ пoганi вислoви' з€lЛишеHi мoскaлями тa ляхaми. Пpи дo6piй
пoстанoвцi po6oти, щo ввaжaю скopo вдaстЬся мeнi цe зpo6ити, мoжнa 6yдe
6aгaтo дeЧoгo пoгaHoгo усУ}1утl,1' а сal4e: злoдiйствo, нepoзyмiння з6еpiгaння
дo6pа УПA, пoгaних вислoвiв в пoтoчнiй мoвi, ввaжaти стapшинy з пoчyття
..дoлiв''
,,х<a6tv1''.
o6oв,язкy, a нe зi стpaxy, щo цeй дaсть йoмy
чl,|
Бaгатo нoвoпpи6yлиx в УПA дoвiдyсться щoйнo, нoмy йoгo gэяли,6o
дo цЬoгo нaсy, сидiвши сepeд лiсiв пo кoPчax нiчoгo нe знaв.
i спpaвдi, кoли 6 нe УПA, тo He знaю' кoли 6 Haшa пpoпaгаHдa в

-

6aгaтo мiсць завiтала.
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..пoлiцiйний',,
Щoдo пiвдeннoТ гpyпи (Щyка), тo тyr вiднyвaсться дyx

зaмaлo пiдпopядкoвaltoсти' кapнoсти, зaцiкaвлeння (сaмi всeзнaйки, стapшi,

якi дyмaють, щo мyдpiйшoгo вiд ниx нeмae).
[{oдo нaсeлeння' тo скpiзь, дe зaвiтae, УПA спpияе як та чиM

B тepeнax, зaгpo)кeниx Чepвoними пpoсятЬ:

...Qaйтe

lvto)кe.

нaм 6oiвкy, a ми iм

ваM дoпo}lo)кeмo, a ви вiдiйдeтe,
даMo, щo зaxoЧyтЬ'', - a6o чaсoм, тo uepвoнi нaс знищaтb,'. Якщo насeлeння дe-не-деt ще нe вистyпaс пpoти
ЧepBoHиx' тo Лишe тoмy' щo нe 6aчить нас.
Oстaннiми Чaсaми пoвoлi вiд нepвoниx теpeH oчищyеться. Poз6итo ix
гoлoвHy гpyпy, lllЛяютЬся тeпep rypткaMи пoза 60 чoлoвiк. Haсeлeння
Чepвoниx нeHaBидитЬ' тoмy щo гpa6ye i в6ивae свiдoмiшиx людeй, a дeнe-дe po6лять мiтинги тa зaoxoЧyють opгaнiзyвaти кoлгoспи. Чaсoм
poзкидaютЬ гaзeти тa лeтючки' B якиx висвiтлюють' як вoни нaзивaютЬ'
6aндepiвцiв, 6yль6iвцiв, зелeнiвцiв тa мeльникiвцiв тa дpyгиx жoвтo..КoвeЛьсЬкиx
6лaк[итниx], a тaкo)к мiсцeвиx, як вoни кa>lryтЬ:
ватaжкiв,
шa6aтyp тa дpyгиx',. Пpoпaгaнда iх е дoсить слa6a,
oстaнньo здo6yтo Кaмiнь-Кaшиpський' 3дo6yтo з6poю, 6aгaтo сoлi,
тa вiдсryплeнo. oпiсля тoгo пoяBився в Камeнi лiтaк, який o6стpiлювaв
дeякi сeлa, тa poзкидав лeтючки, знaнi свoiм випyскoм в Лyuькy.
нa пiвнoчi 6iльшoвикaми.
Haсeлeння дeщo зaЛякaнe нiмцями
Жнивa зaкiнчeнi. Bсe зi6paнo, та 6iльшa чaстинa зopaнo.
Укpaiнцiв з CУ3 та iншиx нaцioнальнoстeй дyжe мaлo.
Пpoшy o6oв'язк0вo пoстapчити мeнi, a6o зв'язaти з тим' xтo oпepyс
..iдeя
i Чин'' opликa пoтpi6нo дo вишкoлy та
6i6лioтeкoю тaкi книжки:
дeякi книжки, щo6 opганiзyвaти пеpexiднy 6i6лioтeнкy, щo6и вoяцтвo пiд
нас вiд[пo]ниHкy тa Heпoгoди мoглo 6 пoчитaти гypтoil.
Piвнo ж щo6и пiднeсти lvtopaЛЬний стaн стpiлeцтвa тa зpo6ить 6iльшy
..Укpaiнa
нeнaвiсть дo вopoгa' тpe6a 6yлo з дeякиx дpa}raтичHиx твopiв як:
в кpoвi,,' в Кiнгeп ГПУ та зpo6ити витяги вiдпoвiдних сцeн, якi мoжнa 6и
стaвити вeчopoМ пpи вaтpi.
Чи тепеp виxoдятb вишкoльнi мaтepiaли, 6o я мaю всЬoгo
3 числa. Якщo с, тo пpoшy нaдiслaти. Piвнo ж пpollly нaдiслати для
.,Гeoгpaфiя
вихoвникiв, якщo с
УкpaТни'' нaшe видаHHя.
Bислaнa дo мeнe лiтepaтypa дркe чaстo пpиxoдитЬ зaпiзнo (2 тижнi)'
.,Мv1

-

-
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ч/л

3мiст

I

3aгaльний стaн

2

Служ6a

3

Пpaця (фyнкцiя)
Хвopi

4
5

Biдпyс[тJкa

6

Cлyж[6oвий] виiзд
Biдpаджeнi

1

I
9
10
11

.Qeзеpт[иpиl
Шпiталь
Cтaн 6oйoв[ий]
Cтaн xapчoв[ий]

стаdшин]
5

1

I

I

сoв[iтськиx] 150
,сBт,
17
..Mayзep,,
14
...fl,exтяp''
6
..Тoкap',
4
Кpiсiв

"z8-26"
"Мп,
Фiн[oк]
Пiстloлeтiвl
Haгaнliв]
Гpaн[ат]
612

пiдdтapшинl

кo{акiв]

Paзoм

20

268

293

4

22

27

1

I

10

2

23

26

сoвiт[ськa] амyнiц[iя]
3700

..May3ep''

нiм.

1640

1

1
2
7
5

20

20
120

з0
25

1
2
1
4
4
8

..Maксиl,4',

кyл[eмeтJ
i 1 кyлleмeтJ
гapм[aтиl 45 мм зal,raгaзиHoвaHиx

..Люiсa'o.

кyxня пoЛЬoвa

вoзи
паp[и] yпpяжloкJ
кoнeй тa6op[oвиx]
10 [к]oнeй вepxoвиx

9 сiдeл.

ЦДАГo' ф. 57' on. 4, cnp' 367, opк, 3|,
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RЕPoRтs oF UNlтs AND sUBUNlтs
The reports in this сhapter of unit and subunit reports were prepаred
by individual UPA units and subunits during the period from August 2,1943

to January 3, 1944.
Тhe first report, dated AugusI 2, 1943 (doсument no. 29.|), сontains
news from thе Lutsk okruha about UPA сombat aсtions. lt brief|y informs
about a series of aсtions, their rundowns and the rеsu|ts and speсifies
|osses on both sidеs. In addition, the report informs about aсtivitiеs of
Poles and Hungarians in the arеa and their perseсution of the Ukrainian
population"

The nеxt group of doсuments сonsists

po|itiсa| unit сhief, ..Khmuryi''.

of

reports by the group's

Report no. 2, dated September 22, 194з (doсument no. 292), is a
po|itiсa| rеport by..Khmuryi'' аbout his work in..Livаr's'' division (zahin), the
state of affairs, the reasons for desertions аnd the bui|ding of politiсаl
..Brova',.
eduсation work by politiса| offiсer
A report dated oсtober 5, 1943 (doсument no. 293) сonsists of minutes
..KotIovynа,'
of a rneеting of the
division (zahin) stаff. lt сontains reports by
the zahin сommander and his po|itiса| offiсer regarding the stаte of po|itiсa|

еduсation work and the resu|ts of disсussions of the ro|e of po|itiса|
propaganda. The report ends by presenting the division's (zahin's) most
immediate tasks.

A

report dated oсtober 12, 1943 (doсument no. 294) сonsists of
of a meeting of the ..ТUriv'' group politiса| offiсers. |псluded here
are remarks about reporting by сompany (sotnia), battaIion (kurin) and
division (zahin) сommаnders on the state of politiсa| eduсatioп work, notes
minutеs

222e

613

about the importanсe of сounting and reportiпg and а Iist and summary of
presentations by the po|itiсal offiсers' ln addition, the report sets out the
immediate tasks in prepаring for struggle against the Soviets and gettiпg
ready for winteг"
A report dated oсtober 12, 194З (doсument no. 295) informs about

po|itiсa| propаganda work сonduсted during an inspeсtioп of the ,.Kot|ovyna''
division (zahin).

A report dated oсtobеr 13, 1943 (doсument no. 296) informs about a
meеting of the ..Kot|ovyna'' division (zahin) сommand. It disсusses a leсture
on the ..Interпationa| Situation,', whiсh examinеs the position of Germany,
thе USSR аnd Ukrainе in the internationaI areпа.

Тhe next report, by ,.0zero'' division (zаhin) poiitiсаl of f iсer ..Тur'',
dated August 29, 194з (doсumеnt no. 297), informs about сonduсting eduсationa| work in the UPA.
The сhapter ends with a pre|iminary rеport by ..Pohrom'' bаttalion
(kurin) сommaпder ..Moroz,', dated January 3, 1944 (doсument no. 298),

whiсh сontains information about the battaIion's mi|itary pеrsonnel' Weapons
and supplies.
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HAкAз oPгAHi3AцiЙнo-мoьiлiздцiЙним PЕФЕPЕHтAм
pдЙoнiв пPo oPгAHiздцiю сAмooБoPoни сiл

2

HAкAз

^t9

|0 6epecня |943 p.

ч,2

Пiд впливoм oстaннiх Heвдач нa фpoнтax i внyrpiшньoгo свoгo poзклaдy
в oстaннix сyдopГax нaмaгaютЬся зHищити нaUJ нapiд, 6o
пеpeкoнaЛисЯ, Щo всi Txнi iмпep[i]aлiстиннi зaмipи щoдo Укpaiни poз6иваються o6 твepдy пoстав[y] yкp[aТнськoгo] наpoдy. Пpи цьoмy He пepe.
6иpaють y зaсo6aх, пpoти 6eз6opoннoгo HaсeЛeння ркивaютЬ дo6pe yз6poсних вiйськoвix нaстиH, нaйманиx 6aнд сексoтiв, пoслyгoвyються пiдстyпaми

вopoги

i

пpoвoкaцiями.

У зв'язкy з

тиM Haкaзyю;

opгaнi зацi йнo-мo6iл iзацi йним peфepeнтaм в paйoнa х floс|1лtlт|А нyй н iсть
i сaмoo6opoнy. B сyнaсний мoмeнт тpe6a всe, щo )кивe здopoвe' киHyти
дo 6opoть[6и] зa фiзиннe i мaтepiaльнe з6epeжeння. Кoхнa oсeля пoвиHHa
стaти [...] нaшoТ з6poйнoi сили.

Caмoo6opoнy opгaнiзyвaти згiднo зaлyнeнoi iнстpyкцii,

yзгЛядI.lю}oчи

мiсц[e]вi o6стaвиFiи, як: poзпoЛoх(eння з6poйниx вiддiлiв УПA, свiдoмiсть,

oсeлi

i

oкoлицi (в дaнoмy випaдкy цiлoгo тepeнy), пoлiтичнi

мo)t<ливoстi,

фiзиннi спpoмoжнo[с]тi тoщo.
Caмoo6opoнy цeнтpaлiзyють 6oйoвi кol,{aHдиpи вiд вiддiлiв УПA, щo
oпepyю[ть] в дaнo}ly тepeнi.
Cкpiзь в тepeнi [п]oсилити вiйськoвий вишкiл мoлoдi i взaгaлi yсЬoгo
гpoмaдяHствa. B цiй цiлi paйoнoвo opгaнiзaцiйнo.мo6iлiзацiйнi пpизнaнaють
615

нa тepeн дo6pe

вишкoЛeниx вiйськoвиx iнстpyктopiв. lнстpyктopiв

вишкoлloютЬ в УПA (вiйськoвий вишкiл теpенy нaлe).(итЬ такoж дo УПA).
Bчити: oGxoдxeння iз з6poею в пopядкy' вiйськoвoТ тaктики' зaпpaвЛяти
в мapшax, po6ити пpo6нi аляptvtи' нaс вiд Чaсy пpaктикyвaти вiйськoвi

впpави кiлькox paзoM oсeЛЬ. .[aти мoжливiсть ви6иpaтись вiйськoвим

тaЛaнтaM.

Bсe цe пpoвoдити' yзгoднююни всi мoжливoстi дaнoгo тepеL|y'
дo вмiння зaxoвyвaти тaйнy.
Bикopистoвyвaти всi ilo)кЛивoсти для здo6yття з6poТ i пoвнeння

пpи[вчaючи] людeй

yз6poс[ними] людьми пoвстaнчиx зaгoнiв тa yз6poсння цiлoгo Hapoдy y
peвoлюцiТ.

opгaнiзaцiйнo-мo6[iлiзацiйнимJ peфepeнтaм звiтyвати пpo стaн
i вiйс[ькo]вoi пiдгoтoвки нaсeЛeння 20 кoжнoгo мiсяця.

сaмoo6opoни

flня 10.IХ..l943

p.
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нAкAз

ч.3

Koмoнdoнmoм a[oсннuх] нodpoЙoнia
Bopoги, якi piшили нaс зHищити' скpивaвЛeнi в кiлькaлiтнiй 6opoть6i,
кoтятЬся дo yпaдкy.
Укpaiнa знайшлaся нaпepeдoднi виpiшeння свoсT дoлi. Пepeд нами
дiлeма: а6o спiльним|4 зуc|lлля|,I||А цiлoгo Укpаiнськoгo Hapoдy виpвaтися з
вiкoвiчнoТ нeвoлi, a6o викoпати нa сe6e влaсними pyкaми ямy, щo6 в нiй
лягти i ждaти ax{ кyЛя кpoвoх(aдHoгo нaTздникa poзтopoщитЬ нaшi гoлoви.
lJ-[o6 нeдoпyстити дo цЬoгo' накaзyю:
1. Bсi oсeлi й 6iльшi MaсиBи лiсiв зpo6ити нeдoстyпHими для Bopoгa.
2. Пepeвести гoспoдаpчy 6лoкaдy мiст i вiix тoчoк вopo)|(oгo oпoPy.
3. Пoнищити дo peшти всi мypoвaнi 6yдинки, в якиx мoжe зaкpiпитися
вopoг.

4. Moлoтити

i

хoвати з6iжжя. Koли нeмae змoги йoгo o6мoлoтити,

o6тинати кoлoсся i зaкoпyвaти в зeмлю.
5. Кoжний гoспoдap нexaй викoпa€ зeмлянкy
616

Mя

ce6е й свoеi худo6u,

6. Cпiшитись з пoсiвoм з6ixо<я, 75 % пoсiвнoi плoщi зaсiяти o3иMиHoю.
7. Cкpiпити нyйнiсть в тepeнi, 6o нiмцi пoсиЛятЬ свiй тepop i гpa6iж.
8. Пoнaв'язyвaти сyсiдськi зв'язки (цe o6oв'язyс всi opгaнiзацiйнi
клiтини).

9. Пepeвести пoдiл фiльвap[o]чнoi, кoлeктивнoТ i зaлишeнoТ пoлякaми
i мaлoзeмeлЬниx yкpaiнськиx сeЛян.

зeмлi пoмiж 6eзземeльниx

10. Уpyхoмити всi lиЛини, тapтaки' цeгoльнi, вапняpнi, дьoпяpнi, смoляpнi

iт.п.

11. Po6ити нa зиMy зaпaси всякoгo poдa xapнiв, oдягy й взyття.
12. 3a6opoня€тЬся нaкЛaдaти Ha нaсeлeння кoHтигeHт' Bсe oпepти нa

дo6poвiльниx дaткax'
13. Пepeвoдити зopгaнiзoвaнo з6ipки гpoшeй i всякoгo poдa цiннoстeй

пoмiж

нaсeлeHнягv1'

14. За6opoняeтЬся гHaти сaМoгoHкy. .Qдя цiлей лiчничиx зцeнтpaлiзyвaти

пpoдyкцiю спipтy пo в[oснниx] нцpaйoнax'
15. Biдкpити всeлюднi i фaxoвi сepeднi lllкoЛи.
16. Твopити цивiльнy aдмiнiстpaцiю дo paйoнiв.
17. |fiлий сyспiльно'пoлiтичний aпapaт запpягати дo пpaцi нaд
пiднeсeнням сyспiльствa.

N4opaЛЬHиNt

18. Пiдгoтoвити HaсeЛенHя дo 6aктepioльoгiчнoi o6opoни, 6o нiмцi
illo)|ryтЬ нaс нищити пpи пoмoнi всякoгo poдa гaзiв i зaкaзьниx сepeдникiв.

3a пepевeдeння в )киття цЬoгo Haкaзy po6лю вiдпoвiдaльними всiх
кoмaндaнтiв в[oснниx] нaдpaйoнiв.
oxoплювaти opгaнiзaцiйниN4и paмцяMи всi дiлянки х(иттЯ' пpoявляти
всloди свo1o влaсHy iнiцiятивy, тPирlaюЧисЬ oднoi зaсaди' щo всe с дo6pe,
щo нa6лижar нaс дo мeти - Caмoстiйнoi Codopнoi Укpаiнськoi flepжaви.
Пoстiй, дня 12 вepeсня 1943 p.

CлoBo Укpoi'нi!

ЦtАBo' ф. 3s36, on. |, cnp.
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Гepoяt't CлoBo!
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Кoмaндaнт
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HAкAз кoмЕндAHтAм PAЙoHiB y спPABAX
дiяЛЬ}|oстi здпiлля
20 Bepeсня |943 p'

HAкAз

ч.4

KoмoнОoнmoм poйoнi6

Кoнтpoлею в тepeнi yсталeнo цiлий pяд нeнopti|aлЬHoстeй, якi пiд
сyчaснy xвиЛинy - скЛадeнoгo м|)кнаpoднЬoгo пoЛo)кeнHя - пpипиHяюTЬ
нaш piст. B зв'язкy з циM нaкaзyю:
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,l.

l. opraнiзaцiйнo-мo6iл iзaцiйн[oм]у

3 oглядy Р|а витвopeHy пoлiтиннy ситyaцiю, якa зMагa€ пoсилeнню
нyйнoстi тa пoвсякчaснoi гoтoвoстi, твopити пo стaницях сильнi вiддiли
сaмoo6opoни пiд нaзвoю ..Biльнe кoзaцтвo''. Bся з6poя сeлa для сaмooбopoни. Koли в сeлi € зaмaлo пaльнoТ з6poi, тo yз6poТти сaмoo6opoнy
y всякi poди xoлoднoi з6poi. Caмoo6opoнoю в сeлi кepyс opгaнiзaцiйнoмo6iлiзaцiйний стaницi. Bсix вiйськoвoзo6oв'язaHиx вiн шкoлитЬ зa пoсepедництвoМ свoix iнстpyктopiв. Bсi вiйськoвoзo6oв'язaнi з 6paкy з6poT
мo)кyтЬ po6ити впpaви дepeв'яними кpiсами.

2' 3a6лoкувaти вopoгa в тoчкax йoгo oпopy, чepeз пoнищенHя Moстiв'
пopвaння i po6лeння пeвниx ям нa дopoгax тa чepeз yкpiплення 6iльшиx
лiсoвих мaсивiв 6apикaдaми, пepeкoпaми i т. п. B цiй спpaвi пopoзyмiтися
з кoмaHдaнтoм УПA.
3. Cкpiпити нyйнiсть в тepeнi Чepeз вистaвлювaHня вapт, стiйoк,
пiдслyxiв. Bсi лiси i пoля мyсять 6yти як вдeнЬ' тaк i внoчi пaтpyльoвaнi,
y цiй цiлi пoдiлити лiси i пoля пoмiж пooдинoкi сeлa. l-|e смie 6yти aнi
oднoгo мiсця, якe 6 нe 6yлo патpyлЬoвaнe. Пpo всi свoТ спoстepe)кeнHя в
тepeнi з мiсщ звiryвaти свoйoмy 6eзпoсepeдньoмy звepxникoвi i нaй6лижнoму

вiддiлi УПA.
4. Пoнищити дo peшти всi мypoвaнi 6удинки, в якиx мoжe зaкpiпитися
вopoг i poзтягнyти цeглy з yсix дoтепep пoHищeHиx 6yдинкiв. [eглy
3ркити нa po6лення зeмляHoк.
5. Пoсилити poзвiдкy в тepeнi нepез нaв'язaння сyсiдськиx зв'язкiв,
пoчaBши вiд в[oенниx] нaдpaйoнiв, a скiннивши Ha стaницяx. Кoжнa
opгaнiзaцiйнa клiтинa o6oв'язкoвo MyситЬ зв'язaтися з.дoвкoлишнiми
opгaнiзaцiйними клiтинами, щo6 в цeй спoсi6 Мox(нa 6yлo дoклaднiшe

пoвeсти poзвiдкy в тepeнi тa ствopити вiд oднoТ opгaнiзaцiйнoi клiтини дo

дpyгoi pyxoмi штaфeти зв'язкy.

6. BигoтoвитI,| nлянI,| o6opoни сiл тa евeнтyaлЬнoгo B|дстyпy нaселeння
нaс
пiд
вopoжoгo наскoкy.
7. Пepeвести peсстpaцiю всix фaxiвцiв' звepтaюЧи гoлoвHy yвaгy Ha
лiкapiв, iнжeнepiв, кooпеpaтopiв, хeмiкiв i т. п., з дoкЛaдHим oкpeслeнHяМ
Тx мiсця пpaцi.
8. Пoд6aти пpo дotlJкoЛeння вiйськoвих фaxiвцiв.
9. 3a зaлyнeнoю пpoгpa}loю пpoвести шiстьтижнeвий вишкiл yсix
вiйськoвoзo6oв'язaниx. Пepeвeдeння пpoгpaми вишкoЛy в Життя 6yдe кoнтpoЛЬoвaне вiйськoвими пiдпop[y]нникaми.
10. Bигoтoвити пpoeкт дoкyмeнтiв для всix вiйськoвo-зo6oв'язaниx i
B|4с|4лaтИ Тx нeгaйнo вгopy.
11. Пepeвeсти в тepeнi з6ipкy залiзнoгo лoму, який нaЛeЖитЬ змa.
газинyвaти пo pайoнаx. Mагaзинyвaння всix piнeй тpe6а пepeвoдити скpитo.
Мiсцe мaгaзинyвaHня' oсo6ливo nPилlllvlя вiйськoвoгo пpизнaЧeння, дo6pe
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зaмaскoвyвaти. пpo зi6paнi pevi нeгайнo звiryвaти свoйoмy 6езпoсeрдньoмy

звepxникoвi тa кoMaндиpoвi нaЙ6лижvoгo вiддiлy УПA.
12. B пopoзyмiннi з гoспoдapчим peфeрнтoм пoзнiмати всi дзвoни тa
дo6pe пoзaкoпyвaти. .Q,e дзвoни слркaтЬ зa сеpедtlик aляpмoвий, змiнити

ix

peльсами.

13. Пoд6aти пpo yPyxoмлeнHя пpo}лислy, зв'язaнoгo з вiйськoвими
пoтр6aми. 3вepтaти yвaгy гoспoдapним peфpeнтaм зaпiлля на мoжливoстi
пoтpe6и ypyxoмлeння дaнoгo вapстaтy.

ll. Cyспiльнo.пoлiтиннoшy

1. Poз6yдyвати сyспiльнo-пoлiтичний aпapaт з yсiмa йoгo пiдpeфpeнтaми, вiддiлaми i пiдвiддiлaми. 0сo6ливy yвary звepнyrи на пiдpефpaт
пpoпaганди, кадpiв i адмiнiстpaцii.
2. Звepнyти yвaгy нa пoгли6лeння нaшoi пpaцi в дepжaвницЬкoмy
дyсi виxoвaння мoлoдoгo пoкoлiння: дiтвopa' дopiст, юнaцтвo i пещвихoвaння

(стapше гpoмaдянствo) цiлoгo yкpаiнськoгo сyспiльствa. .Цo цiсi пpацi
,.Пpoсвiти''
i всi iншi
зaпpягти yвeсь opгaнiзoваний aктив' llJкoЛи' цepкви'
poзпpoпaгyвaHHяl.4
yстaнoви.
Haшиx
Bсe цe MyситЬ зaйнятися
гpoмaдськi
yвaгy
сepeд
всix
пoнeвoлeHиx
нa
пpацlo
iдeй. B oдHoчас звеpнyти сиЛЬ}ly
нaцioнaльниx мeншoстей, щo ix дoля тiснo зв'язaнa з нaMи. Bкopeнити в
,.Cвo6oдa
нapoдaмl свo6oдa людинi''.
ниx сиЛЬнo нашi кличi:
пpaцю нaд пoлiтичним
пpoпaгaндивHy
Poзгopнyти
шиpoкy
3.
виpo6лeнням цiлoгo гpoмадя|.|ствa тa йoгo мopaЛЬHим пiднeсeнням нepeз
yмaсoвлeння нaшoгo pyxy.
4. Пoвeсти рз'яснююty Pofury сeрд сyспiльсrвa' зoкPемa' oпpацювaти
слiдyюнi тeNlи: чoмy нiмцi пo )кHиваx ||ocv1л.,1л|А свiй тepop нa нaшиx
зei{Ляx, чoмy N1и llJкoЛимo в пapaмiлiтapниx (нaпiввiйськoвиx opгaнiзaцiяx)
нe тiльки всix вiйськoвoзo6oв'язаниx, а нaвiть жiнoцтвo тa юHaцтвo' чoмy
кoжний гoспoдap MyситЬ xoвaти з6i>rо<я всe свoe мaйнo' нoмy тpe6a
сiяти сeлянaм 6oдaй 75 % oзимuни, чolvly € неo6xiдним кo)кнoi4y гoспoдaрвi

i

6удувaти зeMлянки нe тiльки для сe6e aлe i для xyдo6и'
5. Poз6yдити жepтвeннiсть сepед цiлoгo гpoмaдянствa для УПA, яка
являстЬся сьoгoднi oдинoкolo сиЛo}o' щo вeAe дo ствopeння Caмoстiйнoi

Co6opнoi Укpaiнськoi .[epжaви.

6. Hа пiдстaвi poзпopяркeння Гoлoвнoi Кoмaнди УПA з дня 15
сеpпня 1943 p. щoдo poзпoдiлy землi нeгaйнo пoдiлити всю фiльвapннy,
кoлгoспнy i зaлишенy пoляка}rи 3eмлю пoмiж 6eззeмeлЬ}|иx i мaлoзeмeльниx
yкpaТнськиx сeлян. Poзпoдiлoм зeмлi xай займeться цивiльнa aдмiнiстpaцiя.
7. 3гiднo 3 poзпopяджeнням ГoлoвнoТ Кoмaнди УПA пр встaнoвлеtlня
aдмiнiстpaцii з дня 1 вepeсня 1943 p. poз6yдyвaти цивiльнy адмiнiстpацiю.
кoмпeтeнтними
8. Пpипopyнити aдмiнiстpaцii, щo в пopoзyмiннi
чиHHикaми ствopиЛa в кoжHoмy paйoнi стaницi Cлуж6и Пopядкy (пoлiцiйнi

з
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oдиницi), якi в aдмiнiстpацiйнo-пopядкoвиx
paйoнoвиx Упpaв.

спpaвaх 6yдyrь пiдлягaти гoЛoвaм

9. Biдкpити всi всeлюднi i фaxoвi сepeднi llJкoли. Кoжний pайoн
нexaй цe po6ить тиlvlи силaми яКv1и|l poзпopяджaс нa мiсцi. .Д,e yмoвини
'
нa цe нe пoзвoЛяютЬ' твopити пiдпiльнi шкoли чи нaвiть в пopoзyмiнню з
нiмцями, пiдсyвaти

,iм

нaшу пpoгpaмy нaвЧaння. Чyжoнaцioнaльнi мeншoстi

Mo)кyтЬ вiдкpивaти шкoли зi свoсlo мoвoЮ HaвчaHня (нexi i iншi). Укpaiнськa
Moвa N4ar 6ути в тих шкoлax лишe пpeдмeтoМ.
10. CтвеpджyстЬся' щo в тepeнi сЛyxaЮтЬ пpиBатHo paдioстaнцii 6eз

вiдпoвiдньoгo пoлiтичнoгo настaвлeння' щo викopистoвy€тЬся вopo)кoЮ
пpoпaгаHдoЮ. B зв'язкy з цим нeгaйнo стягнyти всi paдioапаpaти з тepeHy
i в пopoзyмiнню зi свoiм дiлoвим зBеpxникoм зopгaнiзyвати paдioпyнкти в
запiллi. Чaстинy paдioaпapaтiв пepeдaти для пoтpe6 вiйськoвoгo зв'язкy i
виxoвнol пpацi в зaгoHax.
11. У цiлi poзЛo)кeння пpaцi на цiлe сyспiльствo з poз6yдoвaнoю
aдмiнiстpaцiею в'язaти вiддiли УПA. Bсi свoi спpaви в тepeнi УПA пoлaгoджyс
нepeз aдмiнiстpaцiю.

l|l. Peфepeнтoвi юнaцтвa
1. Пoсилити po6oтy сepeд Юнaцтвa. B тepeHax' oпа|.|oвaниx Чepeз
УПA, пoвести масoвe BиxoвaнHя в дep}(aвницькoмy дyсi нepeз шкoли i
цеpкви тa iншi yстaнoви. B тepeнаx, зaйнятиx вopoгoм, вeсти даЛЬцJe
пpaцю зa стapoю пiдпiльнoю мeтoдoю, пpидеp)tryючись yсix зaсaд стpoгoТ
opгaнiзaцiйнoТ кoнспipaцii.

2. Bиxoвну po6oту сepeд юнaцтва тiснo в'язaти з йoгo кoнкpетHoю
po6oтoю. Bсi xaй виxoByютЬся в пpaцi i в пpaцi спpавляЮтЬся.
3. B pядax ЮHaцтBa opгaнiзyвати всю мoлoдiж пpи6лизнo в вiцi вiд
.l7
poкy життя. Cтapшe ЮHацтвo пo пepeведeннi вiдпoвiдниx iспитiв
10 дo
пepедaти дo зaгaЛЬнoi opгaнiзaцiйнoi сiткi в Pяди УПA. Hа вихoвникiв
юнaцтвa 3aлишити, пo мo)кливoстi, людeй виpo6лeниx'
4. Bсe чoлoвiчe i жiнoчe юнaцтвo зaпpягти пoпpи iншoю йoгo po6oтy:
poзвiдкa, гoспoдapкa, зв'язoк i сaнiтаpнa cлуж6a, дo пpoпaгaHдивнoi
пpaцi, пpидiлЮюЧи для кoжHoгo Юнaка чи юHaЧки пeвнy кiлькистЬ хaт в
сeлi, якими MyситЬ oпiкyвaтися. B пpoпaгaндi гoлoвнy yвaгy звepHyти нa
мiжнapoднe HацJe пoЛoЖeHHя' нaшy сaмoo6opoнy, yпA як чинник' щo
вeдe дo визвoлeнHя Укpaiнськy Haцiю тa Ha пoшиpeння нaшиx кличiв
сepeд цiлoгo сyспiльствa.
5. Юнaцтвo в пopoзyмiннi з сyспiльнo-пoлiтичним peфepeнтoм тa

жiнoцтвoм MyситЬ зaЙнятися opгaнiзацieю тa виxoвaнням дiтвopи (4-7 лiт),

дopoслy (7-10 лiт).
6. B пopoзyмiннi з opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзaцiйним peфpeнтoM заaнг.Dкy&lти юнaцтвo дo рзшyкiв тa стяryвaння з6рi i всякoгo poд3 вiйськoвoгo
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пP|4л^Iv|я,

зi6paнoгo

тa iншиx пoтPi6них для вiйсЬкa Peчeй. пpo пePeдaчy пpилaддя'

в

тepeнi для opг[aнiзaцiйнo}мo6[iлiзaцiйнoгo]

[pефepeнтa]

в

paйoнi, звiтyвaти дo 25 кoжнoгo мiсяця.
7, Дa 25 )кoвтня пoдaти тoЧHo ЧисЛo юнaкiв i юнaчoк з сepeдHЬolo
oсвiтoю з yзгЛяднeнням: спeцiaльнoстi, мiсця пpaцi тa opганiзaцiйнoгo
пoсryпy.

8. Bсе юHaцтвo' як нoлoвive, тaк i жiнoчe' шкoлити вiйськoвo, opгa..Ciч''.
нiзyюни йoгo пo,сeЛaх y вiддiли пiд нaзвoю
ЮHакiв opгaнiзyвaти
oкpeмo, ЮHaчoк oкpeмo. Як oдниx тaк i дpyгиx мo)кнa шкoлити 3 дepeв'яHими кpiсaми. Пoпpи впpaвИ Bчитv| юHaцтвo тepeнoзнaвствa, poзвiднoi
cлуж6и, санiтapнoi cлуж6и.
9. ПpигадyстЬся, щo юнaцтвi як жiнoнoму тaк i чoлoвiчoMyl стpoгo
зa6opoнeнo пити aЛкoгoль i кypити пaпepoси.

lV. Чepвoнoмy Xpeстoвi
1. Пoмiчaсться' щo Чepвoний Xpест гpyпy€ paнeниx i xвopиx пpи
вiддiлax УПA, щo з oднoi стopoни o6тяжyс вiддiли, a з дpyгoi стopoни в

з poзкoнспipyвaнняM вiддiлaми тepeнy зpoстaс нe6eзпекa втpaти
сaнiтapниx пyнктiв з paнeниMи i xвopими пpи нeспoдiвaниx Haскoкax чи
6oм6apдyванняx. B 3в'язкy з чиM paнeниx i xвopиx yмiщyвaти в 6eзпeчниx
тepeHax лiсoвиx. 3в'язaтися з poзвiдкoю в зaпiллi, 6ути в 6oйoвiй гoтoвнoстi.
2. Bстaнoвити тoчнy кoнтpoЛЮ нaд пepioдoм лiкyвaння paнeниx i
xBopиx, пoд6ати пpo дo6pe вiдживлeння i нaлeжнy сaнiтapнy oпiкy в цiлi
скopoчeння нaсy лiкyвaння.
3. 3 нaдxoдol4 зими пoд6aти пpo тeплий oдяг' а зoкpeila пpo тeплi
oдiaла для санiтapниx пyнктiв.
4. Пoвeсти виxoвHy po6oтy сepeд сaнiтapнoгo aпapaтy' сepeд xвopиx
зв'язкy

I paнeHиx.

5. Пpoвести прaцЮ сepeд цивiльнoгo нaсeлeння в Haпpя|\,.|кy пiднeсeння
гiгiсни сeлa. Пpoвeсти цiлий pяд вiднитiв, пoкaзoBиx лeкцiй, вишкoлiв i т. п.
6, Устaлити кoHтpoЛЮ нaд виpoсxoдyвaнHяM лiкiв дoпoмiжниx
мaтepiaлiв. Cтягнути нaдмip мeдикaмeнтiв пo вiддiлax i pацioнaльнo ix
poзмiстити пo сaнiтаpниx пyнктax. Ствopити пpoвiзopиннi aптeЧки дЛя
лiкyвaння цивiльнoгo нaсeЛeHHяl пpи Чo}ny AoпилЬнyвaти, щo6 нe poзxoдyвaли
мeдикaмeнтiв пepшoi нeo6xiднoстi' a зoкpeMa, в лiкyвaннi xpoнiннo xвopиx.
Лiки в пepшy ЧePгy дЛя paнeниx i xвopиx пoвстaнцiв.
7. Heгайнo пoстягaти з пyнктiв зi6pанi лiчничi зiлля i пepeтвopити ix

i

нa лiкapствa.
.|.

V. Гoспoдapнoмy peфepeнтoвi

Пpисryпити дo пЛянoвoi opгaнiзaцii гoспoдapки в зaпiллi, в зв'язкy
з чим пepeвeсти списoк всЬoгo дepжaвHoгo майна. Уcтaлити i пepeдaти в
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тepeHаx дo кopисryвaHня вiдпoвiдHi фopми звiтyвaння дo пpиxoдy i poзxoдy'

2. B цiлi opiентaцiТ яким кaпiтaлoм poзпopяджа€мo' пepeвeсти за
зaлyчeнoю фopмoю сyмoвий o6paxyнoк всЬoгo дep)кaвнoгo мaйнa тa
пooдинoкi мaтepiaли.
3. B цiлi стислoi кoнтpoлi дep>r<aвниx фндiв ствopити дepжaвнy кaсy'
дo якoi paз в мiсяць пepeЛивaти з oднoчaсHиt4 чaсoвиl{ звiтoм всi гpoшi
i цiннoстi. ,Д.ля кoжнovaсниx пoтpe6 в тepeнi лиuJaти 10% вiд зaгальнoi сyми.

i

4. Пepe6yдyвaти
poзплянyвaти гoспoдapчий вiддiл 3a з.шyчeHoю
фopмoю. Cтягнyти з теpeнy якнaй6iльшe стapиx фaxiвцiв: iнжeнepiв, кooпepaтopiв, xeмiкiв i iншиx фaxiвцiв та зaтPyднити ix в гoспoдapцi УПA.
5. B зв'язкy з Мaлими зaпасaMи мeдy, цyкpy, иpeнHя i iншиx дeфiцiтниx
пpoдyктiв зa6opoнити видaвaти згaдaнi пpoдyкти дЛя зaгaЛЬнoгo xаpчyвaHHя,

зapeзepвувaти Тx виключHo для paнeниx i xвopиx. flдя пoтpe6 вiйськa
зaЙнятиcя спpoвaд)кyвaнням i l4асoвoю пepepi6кoю цyкpoвих 6ypякiв на

сиpoпи i пoвiдла.
6. B зв'язкy зi зpoстoм peвoлюцiйнoгo pyxy' з poстoм нaшoi гoспoдapки
poстe зaпoтpе6oвaння на гpoшeвi сepeдHики i цiннoстi. Пo вiддiлax УПA
i сepeд цiлoгo нaшoгo сyспiльства пеpеBeсти дo6poвiльнy з6ipкy гpoшей i
..Бoсвий
цiннoстeй на
фoнд''. Cepeд сyспiльства дopyчити aдмiнiстpaцii,
цepквi, Чepвoнoмy Xpeстoвi i iншим yстaнoвaм.
7. Heгайнo пеPевeсти в зaпiллi фaxoвий oгляд yсix дepх(авниx кoнeй,
вoзiв i yпpяжi. Пoтpi6нy кiлькiсть пepeдати нa зв'язoк i для пoтpe6
Чepвoнoгo Хpeста.

8. B зв'язкy з гpа6yнкoм з6iжжя, щo йoгo пoЧ:lли нiмцi в тepeнi,
npиспiшити aкцiю мoлoнeння з6iжжя тa xoвaнHя йoгo пiд зeмлю. Кoли
нeмaс змoги йoгo o6мoлoтити' тo o6тuнaти кoЛoски (мyсять бyти сyxi) i
зaкoпyвaти в зeмлю.
9. Ha звiльнeниx вiд вopoгa тepeHax ypyxoмити peмiснинi веpстaти
тa всякoгo poдa гoспoдapчo-пpolt4ислoвi пiдпpисмства. 3 зaгpoЖeHиx тepeнiв
пepeHoсити гoспoдapЧo-пpoмислoвi пiдпpиемства'
мoлoнapнi, в лiси i тaм [x сиЛЬHo зaкoнспipoвyвaти.
10. Увeсти нepгoвий пopядoк пpиймання

i

а

гoЛoвHo млини

i

пepeмeлювання з6iжжя пo

MлиHаx зa мipкoю: paзiвкa 8 кг, вaльцi 12 кг. He смie 6yти пpoтекцioнiзмy.
11. 3a6opoня€тЬся стягaти з HaсеЛeння кoнтиHгeнтiв. Oпepти все нa

дo6poвiльниx з6ipкaх.

12. B зв'язкy з гoспoдapчoю 6лoкaдoю зa6езпeчити пo мiстax в xapнi
Haшиx людeй.
13. [!o6 зaспoкoТти зpoстaючи пoтpe6и УПA, зaклщaти феpми гoдiвлi

i poз6yдoвyBaти всякoгo poдa apтiлi, як: шeвськi, кpaвeцькi,
6oндapськi, слюсapськi, кoвaльськi, лeщeтapськi i т. п.
14.3аклaдaти фaxoвi i гoспoдаpнi шкoли' i peмiснинi.
хyдo6и
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15. Пpиспiшити з6ipaння кapтoплi i oгopoднини. Hexaй сeляни нe
кoпaютЬ a виopюloтЬ кapтoпЛю' 6o кoпaння зaймaс 6aгaтo нaсy. Bсi
кapтoплi, 6ypяки, tl,lopквy i т. п. зaxoвyвaти' нe po6ляни кoпцiв. Bсe
зapiвняти зеlv!лeЮ. He смiс 6ути слiду, дe щo зaкoпaнe.
16. B пopoзyмiннi з лiснoю цмiнiстpaцiсю зaгoтoвити дЛя всьoгo
нaсeЛeння нa зимy дpoв тa мaтepiaлiв нa зeМлянки. Moжнa цe po6ити
дopoгolo сaмoзагoтiвлi.

Vl. flля peфepeнтa зв'язкy

1. ПoмiчaстЬся' щo зв'язoк в тepeнi с зaнeд6aний i нe вив,язyeться
як слiд iз свoiх зaвдaнЬ, тoмy нeгайнo пpистyпити дo фaхoвoгo шкoлeнHя

людeй, щo пpaцюють в зв'язкy. 3в'язкoвi ]vtyсятЬ вмiти нe тiльки пepeнoсити
пoштy i пepeвoдити людей, вoни lvtyсятЬ 6yти тaк вишкoлeнi, щo6 кoжний
з ниx yмiв пoсЛyгoвyвaтися всякoгo poдy тexнiнними пpиЛaддями зв,язкy
як: pцioнaдaвний aпapaт, тeлeфoнiнний aпapaт, тeлeгpафiнний aпаpaт i
т. п. Пoпpи цe кoжний шeф зв'язкy пoвинeн вмiти зopгaнiзyвaти цiлi
вiддiли спeцiальнoгo зв'язкy, як: кyp'epи-пiшi, накoлeсники, вepxiвцi' мoтoциклiсти i т. п. Пiд Чaс твopeнHя свori влади кoжний з шeфiв зв,язкy
MyситЬ вмiти зopганiзyвaти пollJTy' нaлaднaти тpaHспopт на зaлiзницяx i

6итиx шляxаx.

2, \ля yспpaвЛeння зB'язкy в нaшиx yмoвинax oпepти ввeсь зв'язoк
нa 6eзпoсepeднix кyp'сpaх тa пoтвopити штaфeтoвi пyнкти Ha якиХ кyp'сpи
6yдyть MoгЛи зaсягнyти iнфopмaцiй пpo Bopoгa' змiнити кoнi, вiдпoнити i
т.п. Ha всix зв'язкoвиx пyнктax мyсятЬ 6yти oстepiгaвчi знaки. У випaдки
кoли якийсь пyнкт зaгopo)кeний, тo зв'язкoвi з цЬoгo пyнктy мyсятЬ зapaз
пoвiдoмити всi дoвкoлишнi пyнкти пpo всe.

3. Hа кoжнy зв,язкoвy лiнiю мyсять 6yти кyp,сpи пiшi, нa кoHяx'
poвеpax i фipax. Bсi мyсять 6yти дo6pe yз6poснi 6oдaй в кopoткy з6poю
i гpaнaти. Пoпpи це нa кo)кнy зв'язкoвy лiнiю мyсить 6yти 6oiвка вiд 510 людeй з дo6pим yз6poснням (нa 6oТвкy з 5 людeй 6oдaй oднa фiнкa,
нa 6oiвкy [в] oдин piй кyлeмeт)'
4, Для вiдтяжeння сeлян i для кpaщoгo зaкoнспipoвaння зв'язкoвиx
пyнктiв, нa кo)кнo}4y пyнктi пoстaвити стiльки пap кoнeй скiльки 6yдe
виMагaти цьoгo пoтрe6a. Bсi зв'язкoвi пyнкти в пopoзyмiннi з гoспoдapuими
peфеpeнтaми зa6eзпeчити в xapнi i фypaж для кoнeй.

5' .[ля кoнтpoлi зв'язкy нa всix зв'язкoвиx пyнктax ввeсти кoнтpoльнi
кHиги' в якиx 6yдeться тoЧнo зaзнaчyвати' кoли якy пoштy кyp'сp пpинoситЬ
i

кoли вoнa вiдxoдитЬ дaлЬшe.
6. floпильнyвaти, щo6 пoшти нa 3в'язкaх He зaтpимyвaнo. Пoспiшнy
пoштy i пaкyHки (з yмoвними знаками) пepeсилaти нeгaйнo' Пiд сyвopoю
вiдпoвiдaльнiстю зa6opoняeтЬся пollJтy кoнтpoлювaти.
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oглядy на тe' щo мркЧини Mo)t(yтЬ 6yти вiдipванi вiд пpaцi,
в зв'язкy i aнгaжyвaти дo HЬoгo жiнoк.
8. Щo тpeтiй дeнь всю пoштy з центpaлi пyскaти зaпaсoвиM жiнoчим
7.

tlJкoЛити
зв'язкolvt.

9. Aнгaжyвaти дo зв'язкy як п4y)кчин, тaк i )кiнoк, Юнaцтвo.
B пopoзyмiннi з кo14aндoю УПA зaлoжити нeгaйнo кypс зв'язкy.

.l0.

Пpигaдyсться всiм peфepeнтaм Bo, щo дo 25 кoжнoгo мiсяця кoжний
MyситЬ B|4cлaтИ мiсячний звiт в двox пpимipникax: oдиH для opгaнiзaцiйнoгo
звepxника' дpугиЙдля дiлoвoгo звepxникa. Koманданти в[iйськoвиx] нaдpайoнiв
здaютЬ piвнo ж свoi opгaнiзaцiйнi звiти вгopy дo 25 кoжнoгo мiсяця.
3a пеpeвeдeHня B життя цЬoгo нaкaзy po6лю вiдпoвiдaльними всix
peфepeнтiв Bo i всix кoмaндaнтiв нaдpaйoнiв. Haкaз цей шиpoкo пepepo6ити
всix пpaцiвникiв в зaпiллi aж дo нaйменшиx opгaнiзaцiйниx клiтин i нeгaйнo
пpисryпити дo yсyнeння всix нeдoтягнeнь. Пiдтягнyrись в пpацi, всe нaЛaдHaти
згiднo з пoдaниMи вказiвкaми.
Пpo всi пеpeшкoди в пpaцi нeгайнo звiтувaти B гopyl стapaтися
пpoявляти 6iльшe iнiцiaтиви i нe 6oятися виpiшyвати пeвHиx спpaв сat.4иM
нa мiсцяx. [e виpo6ить в нaс iнiцiaтивy' пoчyття вiдпoвiдальнoстi, цe 6yдe

нaш piст вгopy, який зaвepшиться Caмoстiйнoю Co6opнoю Укpaiнськoю
.Д,epжaвoю.

Пoстiй, дня 20.|X.1943

p.

Cлo6o Укpoi'нi!

Koмaндaнт Bo
Яpocлaв Кapмeлюк

-

Гepoяt'l Cлo6o!

Кoмaндaнт Bo
PудиЙ

/-/

/-/

ЦДАBo, ф, 3837, on. 1, сnp. 9, opк. 28.32, Кoniя'
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HAкA3 кolЧЕHдAHтAill 3AпiлЛя y спPAвAX
пPoтигA3oвoT тA пPoтиБAктЕPioлoгiчHoi oБoPoHи

Ns

5

HAKAз

29 6epeсня |943 p,

ч.5

Bcit'l кoмoнОoнmoм зoniлля
Hiмцi, якi кoнаютЬ в oстaннix сyдopгаx, внадслiдoк свoеТ 6езглyздoi
пoлiтики, xaпaютЬся oстaннix зaсo6iв, щo6 6oдaй зa6eзпeчити сo6i вiдвopoт,
i тoмy в oстaннix днях пoсилиЛи нa HauJиx зeмляx aкцiю нищeння цiлoгo

Укpаiнськoгo Hapoдy. B aкцii цiй вoни нe пepe6иpaють в зaсo6ax, i тoмy
Ми зaPaз e свiдкaми нe тiльки тepopy i всякoгo poдa пiдстyпiв, aлe i
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пoчaткiв 6актepioлoгiннoi 6opoть6и. Hiмцi скидaютb з лiтaкiв зaтpoснi
Лeтючки' ЦУкoP, сiль, шoкoлaдy i iншi пpимaннивi зaтpyснi pенi, зa
пoсepeдництвo].4 якиx xoчyтЬ пotlJиpити сepед нaс всякi eпiдeмiннi xвopo6и,

якi 6 нас виHищили. Taкi випaдки 6ули нa Лyннинi

У зв'язкy з

l

Кoвeльщинi.

циt"{ нaкaзyю:

1) Bсeстopoнньo пiдгoтyвaти цiлe yкpaiнськe сyспiлЬстBo дo

пpoтигaзoвoТ i 6aктepioлoгiннoi 6oщть6и; yвeсЬ aктив' цepквy, адмiнiстpaцiю
й iншi yстaнoви зaaнгaжyвaти дo пpaцi нaд виясHювaнняM HaсeЛeHHЮ' як

тpe6а пoвoдитися, щo6 yниКнути He6eзпеки, щo iТ нeсyть нaM вopoги B
фopмi всякoгo poдa тифiв i iншиx eпiдeмiнниx xвopi6, якi xoнyть пoшиpити
сepeд нас чepeз poзкидyвaHня з лiтaкiв пpивa6ниx зaтpoeниx piнeй.
2) 3a6opoнити HасеЛенHю з6ipaти скидaнi з лiтакiв якi-6yдь peнi тa
Тx yживaти.

3) Bсе, щo скидaстbся з лiтaкiв, як: цyкepки' шoкoЛaдy' цyкop, сiль,
oлiвцi, пaпepoсницi, ЛЮлbки' тa6aкepки, лeтюЧки i т. п. пaлити, а всякoгo
poдa плиннi peчoвиHи в пЛяшкax i т. п. гли6oк0 закoпувaти нa висoкиx i
сyxиx мiсцях.
4) 3a6opoня€тЬся нaсeЛeнню нa6yвaти вiд спeкyлянтiв якi-6yдь pevi
як: цyкopl сiль i т' п., 6o вoни Mo)кyтЬ 6yти зaтpoeнi.
5) Пoтвopити нeгaйнo спeцiяльнi вiдкaжyюни вiддiли (мoжyть ними
6yти paйoнoвi пpoтипoжаpнi стopoжi), якi зaймaютЬся лЬoкaлiзyвaнням
зaкaжeниx мiсць в тepенi та Hищeнняtvl всякoгo poдa зaтpoeниx piнeй.
3а викoнaння цЬoгo Haкaзy po6лю вiдпoвiдaльними yсix кoмaндaнтiв
зaп|ЛЛя.

Bopoг нe спить. Biн дiс всюдy й всякoгo poдa спoсo6aМи стapастЬся
нaс нищит[и). Бyдьмo свiдoмi свoйoгo пoЛoжeння i свoix зaвдaнь. He

дaймo сe6e знищити. 3oсepeдьмo всю свoю yваry Haд свo€ю сaMoo6oрнoю,
6o нixтo нaм нe пoмoжe, як ми самi сo6i нe пoмoжeмo.
Пoстiй, дня 29.|Х.43 p.

CлoBo Укpoi,нi!

-

Гepoям СлoBа!

ЦДАBo, ф. 3836, on. |, cnp. 18, opк, 7' Кoniя.

/-/

Koмaндaнт Bo
Яpocлaв Кapмeлюк
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iнстpyкцiя для PAЙoнниx PAд i yпpдв
y спPABAx виьopiв тA PoБoти
|0 эrco6mня |943 p'

iнстpyкЦ]я
Оля poйoнoBuz PoО

i

УnpoB

!. 36opи
1. Bи6opи рйoнoвoi Paди

_

гpoмaди

вiд6yва|oтЬся чepeз пpeдстaвникiв вiд кoжнoi

piвним, тaйним, зaгaлЬним, 6eзпoсepeднiм, вiднoсним гoлo-

сyвaнням.

2. Кoжнa гpoмaда ви6ipae вiд кoжниx 200 oсi6 нaсeлeння oднoгo
пpeдстaвникa' пpи чiм пoлoвинa
1 paxyсться як 200.
3. Кaндидaт нa paдHoгo' пpи гoлoсyвaнHюl n4yситЬ oдep)кaти 6iльшy
кiлькiсть гoлoсiв вiд зaгaльнoгo чисЛа пpeдстaвникiв гpoмaд'
4. Bи6opи paй[oнoвoТ] Paди вiд6yвaютЬся в мiсцi oсiдкy paй[oнoвoiJ

-

Упpaви.

5. Paй[oнoвa] Pцa ви6ipaeться нa 5 лiт.
6. oднoнаснo з ви6opами PaДИ, в цiй самiй кiлькoстi ви6иpaсться

зaстyпникiв.

7. Члeнoм paди нe мoжe 6yти 0сo6а, кoтpа e 3в'язанa з paй[oнoвoюJ
Упpaвoю, а6o iТ пiдлeгЛoю yстaнoвoю, пiдпpиемствoм' 6yдь-якoю yмoвoю
a6o кoнтpaктoМ, a тaкoж oсo6и, якi тopryютЬ aЛЬкoгoлeвими нaпиткaMи.
8. Paйoн, щo Mас дo 10000 мeшк[aнцiв] ви6ipaс 10 paдниx, пoнaд
10000

-

20 pадниx.

9. Paдa пpиймaс свoi o6oв'язки в 3 днi пo ви6opax.

!l. Paйoнoва Paдa
paй[oнoвoТ]
o6oв'язкiв
Paди Haлe)китЬ:
,Qo
1. Кepyвати нepeз ви6paнy yпpaвy цiлoю гoспoдapкoю i мaйнoм paйoнy.
2. Кoнтpoлювaти чepeз ви6paнy кoмiсiю дiяльнiсть yпpави a тaкo)к

цiлoТ гoспoдаpки paйoнy.

3. Paйoнoвa Paда ви6ipa€
4. Пoкликye кoмiсii:

гoЛoвy' застyпникa

i3

члeнiв yпpaви,

a) peвiзiйнy,
6) шкiльнy,
в) дopoжнy,

г) сaнiтapнy i т. п.
5. Члeнaми paйoнoвoi Упpави, a тaкoж кoмiсii мo)кутЬ 6ути oco6и'
щo HaлeжaтЬ дo складy pади.
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6. Paйoнoвa Paдa oпpaцьoвyс' a тaкo)к yxваЛюс peryлямiни i стaтyrи
для ce6e, paйoнoвoi Упpaви i кoмiсiй.
7. Paйoнoва Pадa кepyс дoxoдai4и i видaткaми paйoнy.
8. Paйoнoва Paда yкладaс i yxвaлюе 6yджeти для paйoнoвoi Упpaви,

yстaнoв

i

ii

opгaнiзaцiй

пiдлeглих.

9. Pайoнoвa Pада вeдe 6удoву i напpавy дopiг, мoстiв, плoщ i т.п.
10. Paйoнoвa Paдa vepeз видiлeнi кoмiсii мaс Hагляд' opгaнiзyс i

yтpимye:

а) лiнницi, aм6yлaтopiT, аптeки i т. п';
6) шкoли, 6i6лioтeкi i т. п.;
в) piльництвo, тopгiвлю, peмiсництвo i т. п.
r) opгaнiзyе i yтpимyе пpитyлки' дoi'и для 6eздoмних' .Qoпoмaгae
кaЛiкaм, вдoва1'4 i сиpoтaм.
д) Haглядaе над пy6ли,.rнoю мopальнiстю.
11. Paйoнoвa Paдa yxвaлюe слyж6oвi стaнoвища в кaнцeляpiT paйoнy
i винaгopoджeння пpацiвникам.
12. Paйoнoвa Paда мae пpaвo нa6yвaти' пpoдaвaти i мiняти мaйнo,
нaлежнe дo paйoнy, кoли цe кopиснe для paй[oнoвoi] гoспoдapки.

13. Ha кoждopaзoвy тpaнзaкцiю тиl4 мyсить 6yти yxвaлa paди. Ha
мeншi сyми тpaнзaкцii мoжe 6yти yпoвнoвaх(eна paй[oнoвoю] Paдoю -

Paй[oнoва] Упpaва.
14.3вepxня вЛадa мaс пPaвo yxвaлy paй[oнoвoi] Paди здepжaти y
викoнаt|нi, кoЛи вoнa дiе на шкoдy' a тaкo)к нe е згiднa з дep)кавниlvtи
poзпopяд)кeнняlvlи.

lll. Paйoнoвa Упpавa

i

1. Пpиймaс звiльняe пpацiвникiв нa внeсoк paйoнy. Bикoнyс всi
Haкaзи' виданi звepxнЬolo влaдoЮ.
2, Bикoнуе пoстaнoви i зapяджeння paй[oнoвoi] Paди.
3. Cкликaе зaсiдaння i пpoвoдить ix гoлoвa paйoнy.
4. 3 кoжнoгo зaсiдaння списyстЬся oкpeмий пpoтoкoл.
5. Pайoн нa зeмлi pепpeзeнтye гoЛoвa paйoнy, а6o йoгo зaстyп}|ик.
6. Пpoвaдить

i

пiдписyс кopeспo|-|Aeнцiю

в iмeнi

paйoнy

-

гoЛoвa

pайoнy, a6o йoгo 3астyпник тa сeкpeтap.
7. Кoли paй[oнoвal Упpaвa дiс на шкoдy paйoнy a6o нe викoнye
свolx o6oв'язкiв, звepxня владa мoжe Haкaзaти пеpeви6opи paйloнoвoil
Упpaви.

Пoстiй, дня 10.X.43 p.
Cyспiльнo-пo лiтичний peфepeнт

/-/

Bo

/-/

АндpiЙ Bep6eнкo

цДАГo' ф. 57, on. 4' сnp. 353' opк. |29.

Koмaндaнт Bo
Яpocлaв Kapмeлюк

Кoniя.
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iнстpyкцiя для квpiвникiв сiл, pдЙoнiв l мiст
пPo oPгAнiздцiю BлAди нд мiсцяx
[Жo6meнь |9a3 p.]

iнстpyкцiя

flля npo\idнuкia сiл, poйoнia i *tiсm
npu opeoнiзoцi' BлoОu нo ltiсцят

1.

l. Aдмiнiстpaцiя сeлa

ГoЛoBa:

o6oв'язки:
a) Cтeжить, щo6 6yлa впopy пoсiянa цiла пЛoщa зeмлi, пpизнaчeнoi

пiд пoсiв.
6) opгaнiзye дoпoмoгy poдиHaм вiйськoвикiв, вдoвцяM' сиpoтaм i т.

в) Heдoпyскаe дo

нищeHня лiсiв, зaлицJeHих гoспoдaPствl

п.

сцiв, pи6ниx

i т.п.
г) 3a6eзпeнy€ дpoвaми шкoли i пepепpoвцжyс в ниx дpi6ний peмoнт.
д) Mас нaгЛяд нaд гoспoдapчи]t4и yстaнoвaми i дoпoмaгae Тм.
e) .Qoпoмагaе пpи opгaнiзaцii: кooпepативи, мoЛoЧapнi' шкoли i iншe.
ж) Пepeпpoвaджyс дpi6ний peмoнт дopiг, мoстiв i т. п.
з) 3a6eзпeнyс гpotvlадсЬкe i дepжaвнe мaйнo вiд дeфpaвдaцiТ i нищeння.
2. Зaстy п н и к гoЛ oви: зaсryпa€ гoЛoвy iвикoнyсo6oв'язки

гoспoдapств' тopфoвиськ

гoлoви пiд нaс йoгo нeпpисyтнoстi.

3.
a)
6)

Ceкpетap:

ПpoвaдитЬ гpoМaдсЬкy кaнцeляpiю.
Cтeжить зa викoнaнням в тepмiнi нaкaзiв, нaдаHиx звepxникa}ли.

ll. Aдшiнiстpaцiя paйoнy

1. Гoлoвa:
a) Biдпoвiдaс зa цiлiснiстЬ гoспoдаpки i aдмiнiстpaцii в paйoнi.
6) He дoпycтити 6eз дoзвoлy звеpxньoi вЛади дo poздpi6лeниx

гoспoдapств.

в) Уpyxoмити нa тepeнi paйoнy:
1. Лiнницi i зв,язaнi з HиMи yстaнoви' 2'
3. Moлoнapнi,
+.
5. Mлини,
6.
7.

г)

Mилoвapнi,

9. Кyзнi i iншe.

Кooпepaцiю,
l-{eгeльнi,

Шкoли,

8. Гap6apнi,

opганiзyвaти нa тepeнi paйoнy oxopo}|y лiсiв, тopфoвиськ, pи6нoгo
гoспoдapствa i iншoгo гpoмадсЬкoгo мaйнa.
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д) opгaнiзyвaти дoпoмoгy пpи piзниx пoлЬoвиx po6oтax (вдoвицям,
сиРoтaм i т. п.)
e) Cтeжити, щo6 6yлa noсiянa, впopy пpизнaнeнa пiд пoсiв плoщa
зeмлi.

ж) Щo6 впopy 6yли викoнанi всi гpoмaдськi po6oти.
з) Щo6 в тepмiнi 6yли викoнанi надaнi Haкази i poзпopaджeння,
i) Cтeжити, щo6 в yстaнoвax i opгaнiзaцiяx кepiвнi мiсця o6сaджeнo

вiдпoвiдними людЬMи.

2, З a с т y п н и к г o л o в и:
a) Bикoнye o6oв,язки гoЛoви пiд нaс йoгo нeпpисyтнoстi.
6) Bикoнyс o6oв,язки, дopщeнi йoмy гoлoвoю в oднiй з

адмiнiстpaцii.

3. Ceкpетap:
а) Biдпoвiдaс зa цiлiсть aктiв i кaнцeляpiю.
6) Mae Haгляд зa пpaцiвникaми в кaнцeляpiТ.
в) ПpoвадитЬ к}lи)кки пpoтoлoлiв зi6paння сiльськиx

4.Peфepaти

дiлянoк

гoлiв.

1. Aдмiнiстpaцiйний:
a) 3aлaгoджye всi спpaви, зв'язaHi з адмiнiстpaцieю в paйoнi.
6) Bидae oсo6истi дoкyмeнти i piзнi пoсвiдки.
в) 3aлaгoджyс кopeспoндeнцiю i дiлить Haкaзи нa peфepaти.
г) Cкликae зi6paння щoти)кHя гpoмaдських гoлiв.

2. Гoспoдapнo.piльниний:
a) Kepye цiлoю гoспoдapкoю paйoнy.
6) Mae нaгляд над yсiмa гoспoдapчими yстaнoвaMи i дoпoмагaс Тм.
в) Cтежить нaд пpoхаpЧyвaHняt"l в сeлi i мiстi.
г) opгaнiзyс piзнi гoспoдapнi yстaнoви i apтiлi.
д) 3aлaгoджyс цсi спpaви, зв'язaнi з piльництвoм.
e) .Qoпoмaгас в opгaнiзацiТ piльництвa i 6yдiвництвa (uищeня зepнa, piльнинi гypтки i т.п.)'
ж) Пpoпaгyr пo селаx сaдiвництвo i oгopoдництвo.
з) opгaнiзyс вeтepiнapiйнy пoмiн нa тepeнi paйoнy.

i)

opгaнiзye лiснy oxopoнУ, ,4e нeмa лiснoТ yпpaви

й) opгaнiзye пo сeлаx земeльнi кoмiсii, кoтpi дoкoнyють пoдiл зeмлi

6yвшиx кoлгoспiв, paдгoспiв, фiльвapкiв

3.
a)

т.п.

Шляxoвий:

i мaйстepнi як: aвтo6yси,
зaлiзниннi мaйстepнi i зa6eзпeчити iх.
Bзяти на o6лiк всi зaсo6и зв'язкy (тeлeфoн, тeлeгpaф, pадio).
Haпpaвляти дopoги' мoсти i iншe.
Bзяти нa o6лiк yсi зaсo6и тpaнспopтy

зaлiзничний тpaHспopт' MТC

6)
в)

i

i
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г) Bзяти нa o6лiк шляxи i шляxoвe мaйнo.
д) opгaнiзyвaти пpацю Ha дopoгаx i пy6линниx плoщax.
e) opгaнiзyвaти в пoPoзyмiнню з piльнинo-гoспoдapчиlvt вiддiлoм

o6сaджeння дopiг дepeвцями.
с) Cтeжити за нoвoз6yдoвaними за6yдiвлями i 6yдiвлями (дoдepx<yвaти

вiддaль вiд дopiг, сyсiдa

i т.

п.).

lV*" Фiнaнсoвий
a) Bзяти на o6лiк всi фiнaнси пo гpoмадax' yстaнoваx' пiдлeглиx

paйoнoвiй Упpaвi

i

з6ipщикaм.

6) opгaнiзyе 6yxгaлтepiю в

paйoнi.

V.

0свiта i кyльrypa:
a) Bзяти нa o6лiк мaйнo

(шкoла, тeaтp, кiнo, 6i6лioтeкa

oсвiтнЬo-кyЛЬтypHиx yстaHoв

i т.

п.)

i

i

opгaнiзацiй

зa6eзпeчити йoгo'

6) Дo шкiльниx спPaв пoкЛикaти

вчитe

ля, кoтpиЙ зaлaгoд)lryс

гoспoдapнi шкiльнi спpави нa теpeнi pайoнy.

V|. Coцiяльнe y6eзпeнeння

a) opгaнiзyвaти дoпoinoгoвi кoмiтeти пo сeлах.
6) Cтeхити, щo6 6yлa зopгaнiзoвaнa дoпol{oгa нaсeЛeнHю' пoтepпiвшoмy вiд вopoгiв, iнвaлiдам, сиpoтa}r' вдoвaм i iнше.
в) Bзяти нa o6лiк aкти 6yвшиx pайoнoвиx кaс i дodpoдiйниx yстaнoв.
Vl|. oxopoна здopoв'я
3aвiдye лiкаp.
a) 3а6eзпeчити майнo yстаHoв, зв'язaниx з oxopoнolo здopoв'я.

6) Bзяти нa o6лiк мaйнo циx yстaнoв.
в) opгaнiзyвaти eпiдeмiннy лiнницю.

г)

д)
V||l.

a)

opгaнiзyвaти сaнiтapнy пoмiн пo сeЛax.
Пepeвoдити сaнiтapнi пepeгляди пo сeлax

i

мiстax.

Пpoмислo[вo}тopгiвeльний

Bзяти нa o6лiк пpoм[ислoвol тopгoвeльнi 6yдинки пiдпpиeмствa,
apтiлi, мaйнo i iнвeнтap циx yстaнoв.
в) opгaнiзyвaти i кoнтpoл}oвaти пiдпpисмства.
г) oniн[iJювaти пpo вiдкpиття пpивaтHиx пiдпpиeмств.

д)

Пpизнaнyвaти 6yдинки для пiдnpиемств.

lХ. Cтатистикa

a) oхoпити стaтистикoю yсi шкoди, спpининенi вopoга]v|и HaсeлeHню
(мoPд, вивiз, кoнтингeнт людсЬкий, з6iжoвo.iнвeнтapний i т. п.).
6) oxoпити стaн цiлoгo pайoнy в цифpаx.
*
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Toк

у neкcmi,

Х.
a)

Cтpaxoвий
3a6eзпeнИтИ alси дaнoгo вiддiлy. Чeкати дaлЬших poзпopяд)кeнЬ.

X|. l-{ивiльнo-гPoмaдсЬкoгo

стaHy

а) 3a6eзпeчити aкти данoгo вiддiлy.
6) 3алoжити кни)кки сeктантiв пo сeктaх.
в) 3aписyвaти змiни як: шлю6, смepтЬ, нapoдження i т.

г)

3aлoжити pe€стpи

п.

видaвaних дoкyмeнтiв: шлю6iв, смepти

i т.

п.

ХIl. Biйськoвий

a)

Пepeпpoвадити pe€стpaцiю

вoзiв, кoнeй

i

т.п.

6) Чeкати нaкaзiв вiйськoвoi

oсi6, здi6них дo вiйськa, зaпpягiв,
влади.

Xl|l. Пoжapництвo

a) opгaнiзyвaти пoжapнi стopo)ки в мiстax i сeлax.
6) Bзяти нa o6лiк пoх(apнe майнo i за6eзпeчити йoгo.
X|V. Cyд

a) Bзяти нa o6лiк aкти i зa6eзпeчити
6) Чeкaти дaлЬulиx poзпopяджeнЬ.

ix.

XV. Aoxiви
За6eзпeчити aкти

i

iнвeнтаp вiд кpадiжи

i

знищeння.

Heo6нятi в цiй iнстpукцii iншi дiлянки aдмiнiстpaцiТ гoлoвa R[aйoнy]
пopoзyмiнню зi свoiми звepxникаМи opганiзyс нeпepeд6aнeнi peфpaти.

g

CлoBo Укpoi.нi!
CyспiльlнoJпoлiт[ичний] peфepaт
AндpiЙ

/-/

Bep6енкo

цtАГo' ф, 57' on. 4, cnp,

Bo

/-/

Кoмaндaнт Bo
Яpocлaв Каpмeлюк

364, opк. |9. Koniя,
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Ns 305
нAкAз кol,lEHдAHтдм здпiлля пPo зAтPимAH}|я
oсiБ БЕ3 oсoБистиx дoкyMЕHтiв
|5 жoamня |943 p,

lo

HAКA3

ч.6

Bсiх кoмoнОoнmia зoniлля

oстaннiми днями заyBaкyстЬся 6aгaтo людeй, щo xoдятЬ сaмoпaс в
тepeнi (пooдиннo чи нaвiть гpoмаднo) 6eз дoкyмeнтiв iз штa6y зaгoHy чи
кypiнiв тa 6eз кличoк _ з oгЛядy нa цe - нaкaзyю: тиx людeй пPидep}ryвaти'
poзз6poювaти тa нeгaйнo вiдстaвляти дo нaЙ6лищoгo вiддiлy УПA для
Bияснeння спpaви. .Qe нeмae 6лизькo вiддiлy yПA

сБ.

-

вiдстaвляти дo 6oiвки

Зa6paнi пpи peвiзiT piзнi peнi, як з6poю, дoкyМeнти i т. п. не
в теpенi, aле з мiсця вiдстaвляти paзo]t,t з пpидep)кaHими

зaдep)+ryвaти
ЛloдЬми.

CлoBo Укpoi.нi!
Пoстiй, дня 15.Х.43 p.
ЦДАгo, ф. 57, on. 4, сnp. 353, opк, 57.

Кoniл,

/_/

Кoмaндaнт Bo
Яpocлaв Каpмeлюк

Ns 306
нAкA3 кЕPIBникAм зAпiлля
y спPABI пPoтидiЙ HiмЕцЬким тЕPoPистичHиM AкцiяM
Ne7
|6 лucmono1а |943

HAкA3ч.7

p,

Bсiм кoмoнdoнmoм зoniлля mo jIнilt peфepенmoм
B oстaннix нaсax нiмцi

пoсу|лl4лI4 сиЛЬHy кампaнiю виHищyвaння вiддiлiв
yЧастЬ лiтaки i тaнки. Хвиля нiмeцькoгo теpopy i
нищeHHя oстaнHЬo oхoпиЛa пpoстopи мiж Гopинeм i Cтиpoм. B l-tyмaнщинi,
Кoлкiвщинi тa iншиx сyсiднix paйoнаx мaйжe в кoжнolv|y сeлi пoвнo
нiмецькoгo вiйськa. Bсе гpa6лятЬ та нищaтЬ. Hе лишaють нiкoгo i нiчoгo.
Пo селax дрке llJyкaють зa кpиТвками. Haселeння пiд силЬHиM нiмeцьким
теpopot!4 вказye мiсце кpиТвoк. Aкцiю вeдyтЬ шиpoкy i нa дoвшy скaЛЮ.

yпA. B aкцiяx 6еpyть

B зв,язкy з циM

заpяд)кyю:

1. Bсе opгaнiзaцiйнe майнo нeгaйнo зaхoвyвaти пiд зeмлю.
2. Кpиiвки, пpo якi зHaютЬ сeляни, пoзмiнювати, 6o люди пiд тepopoм
BидaдyтЬ.

632

Haцioнальний yз6ецЬкий пiдвiддiл пpи УПA-Пiвнiv. 1943 p.

3.*
4. Maшинки, циклЬoстиЛi' фap6y тa пaпip зaxoвyвати в дo6pиx кpиТвкaх.
..Фpoнтс5. Кoжний нaдpaйoн пpигoтoвитЬ ЛeтюЧки дo фpoнтoвикiв:
..Coльдaте}.|'',

вoни свoгo чaсy 6yли випyщeнi, тепep Тx
кaМepадeн,, а6o
пoмHo)i(ити тa poзкидaти в тepeнax' дe е нiмцi.
...!,o
вoeннoпЛeHHЬ|x vа мo6и6. .Qo кoзaкiв пpигoтoвити Лeтючкy:
ЛизoвaннЬ|x в Укpaинe'', вoни 6улu пyщeнi в тepeн нa poсiйськiй мoвi.
7. 3 кoзакaми зa всякy цiнy стapaтисЬ дoгoвopювaтисЬ.
8' opгaнiзoвaнi люди xaй 6epeжyтЬся тa 6iльшe кepyютЬ мaсaми
пepед знищeHням.
9. opгaнiзaцiйнo-мo6iлiзацiйнi peфepeнти xай звepтaютЬ сиЛЬнy yвary
нa сaмoo6opoнy' а зoкpeмa' нa poзвiдкy. Cкpiзь пo дopoгax скpiплювати
аляpмoвi пyнкти. He дaтись заскoЧити.
10. oпaнoвyвaти пaнiкy сepeд сyспiльствa. Tиx, щo шиpятЬ пaнiкy
кapaти. l-{eй eлeмeнт yтpyднюr нaм пpaцю тa пoлeгшyс po6oтy вopoгa.

-

11. Haсeлeння

xaй всe пoзaкoпyr. He чeкaти дo oстaннЬoгo

дHя.

Люди xай станoвлятЬ 6apaки пo лiсах, гopax тa 6oлoтax, poз6иpaти xати,
клyнi, xлiви тa po6ити кpиiвки.
12,

Стaлo iнфopмyвaти нaсeлeння пpo вopoжi pyxи

сaмoo6opoнoю.
*

i

кepyвати

,Qoлi зoкpecлeнo.

6з3

i

13. Усi кopмлeнi сsинi 6итИ
зaхoвyвaти, 6o нiмцi за ни1vlи дyжe
tшyкаютЬ. oставляти лишe мaлi пopoсятa. Пpи цьoмy вияснювати Haсeлeнню:

щo He зa6epyть нiмцi

-

пoгpa6yють 6iльшoвики.

14. Ceлянствo пiд нaс акцii xaй 6еpe зi сo6oю нaйвaжнiшi peнi. Peштy

зaкoпyвaти. 3 вeликими пaкyHкal4и He вoзитися. Пo лiсаx нe з6ивaтися y
вeликy тoвпy. He клaсти Boгню нa пoлянax. Ha цe звepнyти вeликy yвaгy'
6o з лiтaкiв нa лiс стDiляють i 6oм6лять.
15. 3apaз, КoлИ ceлянl4 мають 6aгaтo щe з6ilо<я, xaй po6лять мyкy,
кpyпи тa iншi хapнoвi пpoдyкти. 3 цьoгo po6итн якнaй6iльшe зaпaсiв i всe

скpивaти.

16. Пoдaти HaселeнH}o

цивiльним Hасeлeнням.

дo вiдoмa, щo нiмцi нищaтЬ всe' вкЛloчнo

з

17. Haсeлeння зa всякy цiнy пepeд нaпaдaми нiмцiв тa ляxiв, мyсить
скpивaтися в лiсax, 6aгнax, 6oлoтaх тa iншиx кpиiвкax. 3нaйте, щo нiмцi,
вiдсryпaюни ЛишaютЬ зa сo6oю nyсткy.
18. Пpo цe нeгaйнo пoвiдoмити Чepeз стaнинниx, сiлЬсЬкиx гoлiв,
yнитeлiв
цiлe yкpaiнськe сyспiльствo"
Пaм'ятaймo, щo пoвнa вiдпoвiдaльнiсть за цe спaдa€ нa нaс всix.
Toмy кoжний xaй пpистyпar негайнo дo пpaцi нaд iнфopмyванняM
yкpaiнськoгo гpo}4aдянствa пpo сyчaснe пoлoжeння, вiдвopoт нiмцiв, Тхню
aкцiю сyпpoти цивiльнoгo нaсeЛeння тa спoсo6и Haшoгo пpoтидiлaння.

-

Пoстiй, 16.Хl

-

Слo6o Укpoi'нi!

1943 p.
Cyспiльнo-пoлiт[ичний] peфepeнт
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DoсUмЕNтs oF тHE ]v|lLlтARY RЕGloN RЕAR LlNЕ
This сhapter of doсuments of the mi|itary okruha rear |ine inс|udes
iпstruсtions and orders of the mi|itary okruha rear |ine |eadership, signed by
сommander

..Rudyi','

military okruha rеar |ine сommander

..Yaros|av

Kаrme|iuk,',

and mi|itаry okruha soсia|-po|itiса| seсtion heads, "Andriy Verbenko,' and
"Korniy Berezenko".
These doсuments сan be divided into severa| thematiс groups. The first
thematiс group сontаins doсuments thаt re|atе to self-defense
order no. 2, dаted September 10, 1943 (doсument no, 299)' re|ates to
the orgаnizаtion of seIf-defеnse of vi||ages. The order demands that a|l fit
members of the popu|ation be brought iпto ..the strugg|e for physiса| and
634

material self-preservation'', mi|itary trainiпg of youth and the entire popula-

tion be inсreased аnd instruсtors be appointed for this task. |t notes that
the se|f-defense |eadership shou|d be сentra|ized аnd сonсentrated in the
hands of UPA unit сommanders operating in the given areа. order no. 3,
dаted September 12, 1943 (doсument no. 300), сontains а direсtive about

prepаring thе rear |ine for struggle against the enemy.
order no. 5, dated September 29,194з (doсument no. 302), сontains a
direсtive to rear Iine сommanders about preparing Ukrainian soсiety for antigas аnd Ьaсterial dеfense. order no. 7 by militаry region soсial-politiсal
.|6,
.,Korniy
seсtion head
Berezenko'' (datеd November
1943, doсument no.
306), addressed to reаr Iine leaders regarding the organization of сounter.
aсtion to German terrorist aсtions.
The seсond thematiс group of doсumеnts сonsists of ordеrs to rear
|ine |eaders about their aсtivities.
order no. 4, dated September 20, 1943 (doсumеnt no. 301), requires
..Free
that, in view of the po|itiсa| situation, units of the
Kozaks, se|fdefense be established in vil|аgеs.
Тhe seсond сhаpter of the order disсusses soсial-po|itiсal aсtivity in the
rear |ine. The third сhapter сontains a direсtive about organizing work
among youth. The fourth dea|s with the асtivity of the Red Cross. Тhe fifth
сontains observations аbout orgaпizing supp|ies iп the rear |ine. Тhe siхth
relates to the organizаtion of сommuniсation' In сonсlusion, thеre is rеquirеmеnt for monthly reports from Ieaders.
order no. 6, dated oсtoЬer 15, 1943 (doсument no. 305), to rear |ine
|eaders rеquires the detention of persons without personal doсuments found

с|ose to UPA units.
The final group of doсuments сonsists of instruсtions: to raion сoun.|0,
сils and boards, dated oсtober
1943 (doсument no. 303); to heads of
vi||agе, raion and сity сounсils regarding the organization of loсal govern.1943
(doсument no. 304). The instruсtions сontain an
ment, dated oсtober
organizationa| diagram of raioп сounсi|s аnd boards (doсument пo. 303),
vi|lage and raion administration (doсument no. 304) and a list of their duties
and tasks.

Hoвo6paнцi в УПA. .Qеpeвopит H. Хaсeвича

Пoвстанцi в яpax Boлинi. ,[еpeвopит H. Xасeвичa
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..Тютюнник,'

AдмiнiстpативниЙ пoдiл пoдaнo нa кiнeць 1939 p.

дoкyмEHти i мAтЕPiAЛи вiддiлiв
тl пiдпoздiлiв
П
Ns 307 -312
звiти пpo pвЙди вiддiлiв
29 лunня _ 27 еpцОня |943 p'

Ne 307

звiт пpo пвЙд пвпшoгo вiддiлv

нl сxiд
1943 p.

pгЙд пгpшoгo вiдДiлy нд сxiД
,Цня 13'V.1943 p. вiдмaшepувaв вiддiл в нaпpяMкy нa Cxiд. Biд стapoi
гpaницi Пoльщa{CCP кoмaндa вiддiлy piшилa йти зaкoнспipoвaнo, a

пoдeкyди нaвiть пiд Мapкoю ЧepвoHиx пapтизaH' Гpaницю пepeйшли 29 нa
30.V.43 p. Дyже цiкaвo 6yлo пo6aнити людeй пo тoй 6iк кopдoнy, якi
гoвopили з нaми, aЛe Ha щиpy N4oвy нe 6yлo зMoги' нepeз кoнспipaцiю. A
тaк xoтiлoся загoвopити пo-свoйoмy, дaти свo1o лiтepaтypy, щo HeсЛи з
сo6oю. Пo oчaх людeй ми 6aнили, щo вoHи в нiякoмy paзi нe ввa>кaЛи
нaс зa кpaсниx' Ha цe вкaзyвaлa нaша пoвeдiнка (нepвoнi гpa6лять) i
зoвнiшний вигЛяд. 3peштoю вiд людeй ми дoвiдaлисЬt щo щe зa двa
тижнi пepeд HaшиM пpиxoдot'4 xoдили чyтки' щo 6yдyть iти 6aндepiвцi iз

зaxoдy в цi тepeни. Кoнсnipaцii пpидep)кувaЛися тoМy' щo6 зaвvaсy не
стягHyти нa сe6e yBaгy чepвoниx. Усiм нaM здaBaЛoся' щo чиt.4 дaЛЬЦJe Ha
Cxiд, тим 6iльшe чepвoниХ пapтизaH

i

тим вoни стpaшнiшi. Пiзнiшe

цe

пoкaзaлoсЬ зoвсiм пpoтивHo.
Пiд нaс HauJoгo Мapшу дoвший Чaс Mи нe зустpiнaли пo дopoзi
чepвoних. Bжe в с. Бoндapiвцi €мiлянськoгo paйoнy зyстpiли 6aндy, якa
гpa6илa сeЛяH. .Qaльшe зyстpiнaли вжe нaстiшe, бiльшi oтpяди, a в лiсaх
Ушoмиpськиx* 6iля с. Caнтopкa зyстpiли вжe 6iльший вiддiл кpaсниx' дe
вoHи MaЛи свiй лагep. B лiсаx Чoпoвицькиx вiддiл yстaнoвився i звiдси
пoчaв свoТ дiТ. Biддiл iшoв з тa6opoм кiлькaнадьцять пiдвiд. Пepeд шoсoю

*У

meксmi: yсl.|oмиpсЬкиx

639

i зaлiзницeю Житoми5KopoстeнЬ piшили злiквiдувaти тa6op, щo6 зaтеpти

зa сo6oю слiди, i нeпoмiтнo 6eз тa6opy пepейти тi дopoги. Koнi зa6paли
з сo6oю i мaйнo нaB'ЮЧиЛи нa кoнi. l.{e тoмy тaк зpo6или, 6o нepвoнi

нaс пеpeслiдyвaти' зa нaми слiдити. Taкoж, як пiзнiше ми дoвiдaлись,
щo нiмцi й мaдяpи po6или Ha Hас зaсiдкy 6iля c, Caнтopкa, Кopoстleнський]
paйoн. Bжe 6eз та6opy, нeзaмiтнo пpoйшoв нaш вiддiл Чoпoвeцькi лiси,
звiдти в Maлинськi. 3вiдти po6или випaди в Бaзapський*, Kopoстeнський
Пoтiiвський paйoни' Пepший вiддiл мaв зaвдaHHя poзпiзнaти тepeH'
вeсти poзвiдку пpo чеpвo|.|иx пapтизaH! poзвiдкy пo сеЛaX. Пiзнaвaти
людeй, з,eднyвaти симпaтикiв, якi чиннo мoгли 6 в пpaцi пoмoгти вiддiлoвi,
лiквiдувaти сeксoтiв, лiквiдyвaти зв'язкoвy сiткy кpaсниx. Hищити сeпapaтopи
в МoлoЧapHяx' tlJкoдити в нiмeцькiй aдмiнiстpaцiТ. Biддiл пpoвaдив свoЮ
пpaцю пoслiдoвнo i з yспiхoм,
3 дpyгим вiддiлoм, щo пpи6yв, зyстpiлись 29.V|I.4з p. i з'eднaлись
силaMи. Пoдaлись зa piнкy Тeтepeв в 6iльшi лiси. B дeHЬ зЛyки вiддiлiв
нiмцi стягнyли 6aгaтo cv1л|,| з зaxoду гIpoти Haс з дyмкoюl щo цe Haш
нaпpяМ pейдy. Ha мiсцe пpизHaЧeHHя пpийшoв вiддiл 6eз oдHoгo вистpiлy'
Ha мiсцi пoЧаЛи тиxy' aЛe пoслiдoвну пpaцю мiж насeлeнням. |J-[oдня
вiддiл вiдвiдyвaв двa' а тo й тpи сeЛa за xapчal,!и, а пpи тiм шиpили нaшi
клинi, нaшy iдeю. l-{aселeHHя всЮди стpiналo нaс пpиxиЛЬнo i в усboму
пoмaгaЛo. Зaгaльнo ЛЮди звaЛи нaс 6aндеpiвЦяt'4и' МeHшe пoBстанцяMи'
aле нiкoли пapтизaHal4и. .[o нaшoгo пpиxoдy в цi тepeни кpyтиЛися в циx
гloЧ;1Ли

i

лiсax мaлi 6iльшoвицькi oтpяди, тa кoЛи ми пpийшли в тi лiси, тo в
кopoткoмy чaсi всi вoни пoдaлися дaЛЬше нa пiвнiн, Пpoтe, Чaс дo Чaсy
..pe6ятa''
пoпaдaЛи дo нaс
пo oд|.|oМy, пo кiлькox. Biд ниx здo6yвaли ми
вiдoмoстi пpo ixнi cили i poзпoлo)кeння, i тaкox npид6aли тpoxи з6poi.
Miж iншим, пoпaв дo Haс' як oxoтHик з кplaснoi] пapтизаHки' в6ивник
oт[амaна] Coкoлoвськoгo стapий пapтизaH [19]17-18 pp. Пoнiс HaЛe)кнy
кapу.

..pe6ятаM'',

Koмiсapи кpaсHиx пapтизан дaвaЛи iнстpyкцiТ свoiм
щo з
6андepiвцями нe тpe6a вoЮвaти, a спiлЬнo 6ити вopoгa _ нiмцiв. A пoтiм,
кaзaЛи' - Mи з ниMи пoгoдимoся. oднaк нaшi пoвстанцi знaли oднe _
6ити вopoгa нa кoжHoN4y кpoцi. B цeй спoсi6 дoвeЛи дo тoгo, щo кoЛи
сaмi кpаснi oтpяди зyстpiнaлися з сo60Ю, тo дркe нaстo стpiляли oднi
дpyгиx i втiкaли, a тpyпiв зaЛишaЛи нa пoлi 6oю. Бyлa oкpeмa iнстpyкцiя
y кpасHиx, щo пpи зyстpiнi з 6aндepiвцями, ..стpiляй i давaй дa-тa-тa
(yдipaй)',.

Peйд пpoйшoв з вeЛиким yспiхoм' Biддiл пepe6yвав B сeЛax дHя1.4и,
скЛикaв мiтiнги, гoЛoсячи нaшi клинi, нaшy iдею, зa щo 6opемoся' взиBaЮчи
HaсeЛeння дo спiвпpaцi
УПA, дo 6opoть6и oкyпаHтalии, пpиЧoмy
згoЛoшyваЛися дo6poвoльцi дo УПA. B с. Тoтopнoвинaх, Кopoст.. paйoн в

з

*У
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нeдiЛlo вiддiЛ зaHяв сeлo' частинoю вiддiЛy o6eзпeчився' a peuJтa пiшлa в
цepкBy нa Бoгoслyжeння. Пo Бoгoслyжeннi виxoвник вiддiлy вигoЛoсив
пiд цepквoю peвoлюцiйнy пpoмoвy дo нapoдy' пpиЧo],ly слyxaнi плaкaЛи'
звopyшeнi.

oкpeмими peйдaми дpyгий,

a зa

ниМ тpeтiй вiддiли пoдaлися

в

Кopoстeнiвський, Aндpyшiвський тa Фaстoвський paйoни. Пo дopoзi poз6или

кiлькa 6iльшoвицькиx oтpядiв, здo6yли пiдвoди, 6apaxлo, тpoxи aмyнiцii i
з6poТ, пpинoмy кpаснi Maли втpaти в людяx. Лишe в oднoN4y нivнoмy 6oю
6iля c.3a6лoцькa Kopoст[ишiвськoгo] paйoнy зa6итo двa лeйтeнaнти i тpи

6iйцi. 3нoвy в oдHoмy 6oю за6итo тaм yсiм вiдoмoгo пiдpивщикa лeйтeнaнтa

Гpенoвa, зa кoтPиM нiмаки вжe дoвший чaс пo|.tJyкyвaли, 6o po6ив Тм
6aгaтo шкoди нa зaлiзницяx пiдpивнoю po6oтoю.
B циx yсix 6oяx вiддiл yтpатиB oдHoгo в6итoгo пoвстанця' oдиH
paнeний.

B КopoстишeвсЬкиx лiсax o6a вiддiли o6'eднaлись. Чaстинa вiддiлy
lpolзiйшлaся в пpизнaнeнi тepeни дo пpацi, peшта пiшлa в peйд нa пiвнiн,
oпiсля нa зaxiд. Пo дopoзi зa6paли з сo6oю тpoxи дo6poвoльцiв в УПA
з сeлa Bишнeвичi Paдoмишльськoгo paйoнy. Щe в iншиx сeлax цЬoгo

paйoнy [6y]ли гoтoвi мoлoдi xлoпцi iти в пoвстaнцi, тa в тoй чaс He мoЖHa

6yлo Тx зa6paти, чepeз тe щo сeЛа 6yли o6сaджeнi нiмaкaми

-

i

мaдяpa-

Mи мoлoтили з6iжжя,
B нaшiй пpaцi мiж нaсeлeHHяM циx сiл шкoдили HaM свoс|o 6pеxливoю
пpoпaгaндoto мiсцeвi кoмyнiсти i пapтизaни, щo тpимaЛися в циx лiсax. B
oднoмy нiннoмy 6oю з нepвoниMи в Paдoмишльськoмy лiсi 6iля c. Bишнeвичi
вiддiл УПA poз6ив 6iльший oтpяд кpaсHиx, здo6yвaюuи тa6ip з 6apaxлoм,

тpoxи aмyнiцii

i

кiлькa кpiсiв.
цЬoгo сeлa пiшли з нaMи i тeпep чyloтЬся зaдoвoлeнi,
щaсливi. Кaжyть, щo яK пpийдyть 3 HaMи тeпep в ix сeлo i тoвapишi
пo6aчать ix живими i зi з6poсю, тo зa HиMи 6aгaтo пiдe Тx oднoдyмцiв з
ixньoгo сeла i iншix пo6лизькиx сiл.
У пoвopoтi на зaxiд peйд 6iля сeлa Кaтepинiвкa EмiльчинсЬкoгo
paйoнy N4aв двa нiчнi 6oТ з чepвoними' пpичoмy вiддiл пoнiс втpary oднoгo
пoвстaнця. Bopoжi втpaти' тpьox y6итих 6aнили, peштy нe вiднaйдeнo з
пPиЧини нoнi. 3дo6yли 5 пiдвiд, тpoхи aмyнiцi[, фiнкa i двa кpiси. ,Д,aльшe
пo дopoзi слУчaлиcя лишe дpi6нi сyтиЧки з чepвoHиMи. Пo пepeпpaвi piнки
Cлyн виpiшили ми мaшepyвaти 6iльшe днeм, 6o цe пpикopдoннa пoлoсa,
якa нaй6iльш зaсмiчeнa Bopo)ким eЛeмeнтol,l' нaй6iльш скoмyнiзoвaнa, щo
дaлoся скopo вiднyти. Пpи вxoдi в сeлo Кpaсилiвкy ГopoдницЬкoгo paйoнy
зyстiвся вiддiл з чepвoниМи' щo пoвoдилися в сeлi, як в сe6e вдoNla.
..pe6ятa
yдipaть'', xтo кyди. Мa6рь, 6yли yпepeджeнi
Пo6aчивши нaс' пoчilли

Хлoпцi

з

пpo Haш пpиxiд. Чaстинa вiддiлy пiшлa в пoгoню зa втiкaючими пapтизaнaми.
У вислiдi зa6итo тpЬox пapтизaн i двox зЛoвлeнo Живиl4и. Лишe вiддiл
641

пoдався зa сeлo в стopoHy л|cу' яK 3 Л|сy пoкaзaЛася вopo)кa poзстp|ЛЬHa
в Haстyпi в нaLUy стopoнy. Biддiл зaняв вiдпoвiднi стaHoвищa' щo6 гiднo

.,pe6ят''.
пpивiтати
Кoли кpaснi пpийwли нa вiдпoвiднy вiддaль, нaшi
xлoпцi дapнyЛи вoгoнЬ i pушили в нaстyп. i тaк 6paвypHo HaстyпaЛи' щo
вopoг нe мaв нaвiть зlvloги poзЛoжитисЬ |.|а стaнoвищax. B цiм 6oю

нaйкpащe пoписaвся нeзaстyпний чoтoвий Лeвaдний, щo нaвiть B)кe дoситЬ
Tя)ккo paнeний в нoгy кollaHдyвaв впepeд. Тaкoж Apсeн (татapин), щo
свoTм кyлeметoм пo6ив вopo)t(иx гpaHaтoМeтчикiв, здo6ув гpaHaтoмeт з
мiнaми i niшoв в дaльший Haстyп. Кpaснi панiчнo yтiкaли в лiс, зaлишaюни
нa пoлi 6oю 12 тpyпiв, 5-x злoвлeнo )кивиItlи. 3дo6yтo 1 гpанaтoмeтa з
мiнaми, 1 скopoстpiл, 6 дeсятьзapядoк, 4 кpicи,2 пiстoлi. Bлaснi втpaти:
1 в6итий, 3 paнeнi. .!,aльшe дo кopдoнy зaйшoв вiддiл 6eз пpигoд.
oдин пoвстaнeць, Maхнo, пiд чaс зaсiдки в с' Meленяx пoпaв живий
B pyки пoлiцiT. B тюpмi витpи}laв yсi тopтypи пo-геpoйськи, нiнoгo не
зpaдив! кпив сo6i з нiмцiв. Пpo цe гoвopиЛи йoгo спiвв'язнi.
цДABo, ф. 3838, on, |, сnp. 3o, opк. |2.|3.
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PЕЙД BiДДiЛу гoPдiсHкA
15.V||.*43 p. пoпoЛyднi, нa шoсi Piвнe-Житoмиp, в с. Кopисть
Meжиpицькoгo paйoнy вiддiл poз6ив 3 нiмeцькi MaшиHи. 3дo6yтo 1 пiстoль.
Ha дoпoмoгy пpилeтiли
лiтaки. Пpи 6oм6apдyвaннi спaЛeнo 3 xaти.
iншoТ шкoди нe зaпoд|яHo.
Bнoчi з 16-.|7.V|| нaша poзвiдкa зyстpiлaся з чepBoHoю poзвiдкoю.

2

Чepвoнi втeкЛи. 3дo6yтo oдин кpiс, вiз i oднy пapy кoнeй.
.l7.Vll.*43
p' в гoд' 9-iй paнкy вiд6yвся 6iй з нepвoними пiд Kaмeнкoю
Яpyнськoгo p-нy. Пo стopoнi вoPoгa 8 в6итиx i oдин пopaнeний' 3дo6yтo
5 кpiсiв, 5 фiнoк тa ,|0 дискiв дo них.
17.V||* днeм пo дopoзi з сeЛa Жoлo6нe Яpyнськoгo p-нy, 6yв 6iй з
нiмцями" 86итo 34 нiмцiв. Haшиx згинyлo 3-oх, oдин лeгкopанeний.
.[ня 19.V|| 6iля сeлa B,юнoк Мapxлсвськoгo paйoнy вiд6улися двa 6oТ
з нiмцями тa lДyцMaнaми' 3 сoтнi пpoтивHикa згиHyЛo 30 чoлoвiк. 3 нaшиx
oдин Лeгкopанeний. Bopoг вiдстyпив.
* У neксmi:
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Y|||

Кoмaндиp гpyпи (Bo) ..Bеpeщaкa',

(Фeдip Bopo6eць)

ШBШ гpyпи ..oнеpeтeнкo''

Пoлiтичний виxoBник

(Пeтpo Гyдзoвaтий).

Фoтo 1941

o.

(,,

гpyпи..opeл,'
6иcтpий'', Пeтpo Cтeпаненкo)
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20.V|| в пo6лизy Шнeцькoi Бyди пpийшлo дo 6oю з мaдяpaми. 3 50ти мaдяpiв згинyлo 6.ox, a 2-ox взятo в пoлoн. 3дo6yтo 4 кpiси, 1900
нa6oiв, 10 гpaнaт. Coтня нiмцiв i нoта шyцмaнiв, щo стoяЛa в Швeцькiй
Pyдi, пo6aнивши втеЧy мaдяpiв' сaмi пoвтiкaли дo Житoмиpa. Пo нaшiй

стopoнi втpaт нe 6yлo.
23.VI| в гoд. 8-iй paнкy пpийшлo дo 6oю в мiстevкy Кoтeльня
Aндpyшiвськoгo* paйoнy з нiмцями тa шyцMaнaми. Haшa poзвiдкa зyстpiлaся
з шyцМaнaми. Пiд poзвiдникaми в6итo кoнeй, a poзвiдкa Luвидкo
зopieнтyвaлaся i пoвiдoмиЛa Haшy гoлoвнy cилу, 86итo 20 вopoгiв i 3-ox
B3ятo в пoЛoн. 3дo6yтo двi aвтoмaшини, 3 кpiси, 1 фiнкy. Пo нaшiй
стopoнi oдин в6итий.

Toгo ж сaМoгo дня 6iля стaницi iвниця нaшi пepeднi

чaстини

o6стpiлювaли пoТзд. 86итo 2-ox лeйтeнaнтiв i 8-ox pядoвикiв. Haшиx
втpaт нe 6yлo.
25.Vl| внoчi на пepeдмiстi мiстa Кopoстишeвa вiд6yвся 6iй з нiмцями
в за6удoвaниx тapтaкax. 86итo 7 нiмцiв, а 2-ox шyцмaнiв здалoся. 3дo6yтo
3 кpiси, 3 гpaнaти та 6 мyндypiв. Hiмцi втeкли. Пo нaшiй стopoнi втpaт Hе
6улo.

Bнoчi з 26/26,vx нaшi зyстpiлl,|ся з чepвoними нa Bишнeвi, 6iля
p. Tе[тeJpeвa. 3дo6yтo вiз з oдiянням. Пo нaшiй стopoнi oдин вat(кopaнeний.
28.V|| мiж селoм Шeвченкo i Устинiвкoю ПoтiiвсЬкoгo p-нy дiйшлo дo
6oю з шкoлoю жaндapмepil з Кopoстeня. З сoтнi вopoгa в6итo 83-ox, a

8-ox взятo в пoлoH i 5 важкopaнeниx. 3гинyлo 5 нiмецькиx oфiцepiв.
3дo6yтo 8 кyлeмeтiв,8 "l'4п,,94 кpiси,.|7 peвoльвepiв,33 гpaнати тa 6000

нa6oiв. Кiлькa нeдo6иткiв в панiцi втeклo. Пo нaшiй стopoнi втpaт не 6yлo.
H aст po
м aс. Haсeлeння пpиймалo нaсдo6pe.3yстpiнaюнись,
..CЛавa
кpичaЛи
Укpaiнi!''. 3 paдoсти плакaли. oпoвiдaли пpo свoю бiдy
зa CCCP i Hiмeччини. .!,aвaли пoмiu xаpнaми, гoвopиЛи: ...|жтe xлoпцi, цe
oстaннiй''. iнфopмyвaли пpo нiмцiв i нepвoниx. Haселення гoвopиЛo: ..Mи
чyЛи' щo ви йдeтe. Бaндepiвцi 6,ють всix зaxвaтникiв, a дo6po з poз6итиx
мaгaзинiв poздaютЬ пoмiж насeлeння''. Hашi Чaстини спpaвдi тaJ< Po6Илl|
(6iля Кoтeльнi, poздaвaли сiль).
Пoвстанцi po6или й пpoпaгaндивнy po6oтy. Bсюди poзкидaЛи летюЧки.
Люди poзлiпЛюв;lли листiвки в xaтаx' пo стiнax. Caмi сeляни зapaз )кe
гypToM ix читaли. Miсцями лiквiдoвaнo сeксoтiв.
Гoвopиться, щo частiшi peйди пo сxiднix тepeнax, зpoдятЬ в людей
вipy y власнi cили,

i
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ЦДABo, ф. 3833, on. |. cnp' ||2, opк. |2' Koniя'

* У пeксni:
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Aндpюшинськoгo
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пPo PEЙд дPyгoгo Biдд|Лy
Я oдepжaв накaз вiд кoN4aндиpа пepe6pати ще oдин вiддiл пiд свoю
кoмaндy. .Qo тoi.частини дo6paнo щe дeякиx нoвaкiв, i сoтня виpyшилa в
peйд. Cкpiзь' кyдoю ми пpoiзджaЛи' poздaваЛи нaсeлeнню лiтepaтypy,
спiвaли нaшi peвoлюцiйнi пiснi тaк' щo нiмцi вжe дo6pе пpo Haс знaли, i
ми кo)кHoгo дня мaЛи з t|ими 6oТ, пo 6iльшiй нaстi yспiшнi.
Пepшoгo дня Haшoгo peйдy ми poз6или двi aвтoмaшиHи Ha гoлoвHoмy
шляxy Piвнe-KиТв мiж Kopцeм a Гoщoю. 3дo6yтo 1 кpiс, пiстoлю i 6peзeнт
з aвтoмaшини. Тoгo )к дHя пepeд вeЧopoм нaлeтiли тpи лiтaки з Piвнoгo,
зaвдaнням яких 6yлo 6oм6итуl нас. B вислiдi спaЛeнo двi клyнi i oднy
xaтy. Hашиx втpaт )кoдниx.
Пepшим пoстo€М в дopoзi 6yлo сeлo Кaмiнкa ЖитoмиpськoТ o6ластi.
Mи зaквaтиpyвaли в селi, в кoЛгoсnHoiily сaдi. Toгo )к дня мaЛи ми тpи
6oi. Пepший, пpи вхoдi в сeлo' 6yв з нepвoнoю 6aндoю. Mи здo6yли oднy
пiдвoдy 6eз жoдниx втpaт.
.l1
flpугиЙ 6iй piвнo )к 3 чePвoHoю 6aндoю. ix 6yлo 12 чoлoвiк. 86итo
..ПП.fl,'',
6aндитiв, a oдин втiк. 3дo6yro 5
6 кpiсiв тa aмyнiцiТ. Пo нaшiй
стopoнi втpaт не 6yлo.
Tpeтiй 6iй 6ув в гoдинi 4.iй no пoлyднi i тpивaв гoAинy нaсy. B
вислiдi 6oю ми мaЛи тpЬox в6итих i oднoгo Лeгкoпopaненoгo, i тpьoх
пpoпaвшиx. B вopoга 6улo в6итих пoнaд 15 чoлoвiк. ,(oклaднo скaзaти
гoдi, нe знaти нaвiть' Чи цe 6yли 6oльшeвики чи нiмцi (е мipкyвaння, щo
цe 6ули нiмцi - лoвeцькi пpoтипapтизaнськi чaстини). Boни 6yли пoв6иpaнi
в цивiльнy oдexry. Бiй зaкiнчивcя Аля Haс HeвдaчHo, 6o вopoгoвi пpийшлa
з т|1лу пiдмoгa. З6poТ не здo6yтo.

Cлiдyюнoгo дня 6oю нe 6yлo' Бiй вiд6yвся пiд Maйзepiвкoю, дe
нiмeцькa жaндapмepiя i фoльксдoйчi двiчi нa нaс нaстyпaЛи. Bopoгa
вiд6итo. B нaс oдин paнений, a в вopoгa двox. Бyв тeж 6iй в лiсi 6iля
Янyшевa 15 км вiд Житoмиpa. Mи здo6yли oдиH мaдяpський кpiс i 6aгaтo
aмyнiцiТ. Пo нaшiй стopoнi втpaт нeМa€. B вopoгa 6yлo в6итo 44 мaдяpи'
B сeлi Cлo6oдищe злiквiдoвaнo гoлoвy сеЛa - фoльксдoйнa нa 6aжaння
мiсцeвoгo нaсeЛeнHЯ. Зa6paнo в нЬoгo пiстoль. |-{eй дeнь 6yв днeм нaЦJoгo
NtapцJy пo стeпoвiй пoлoсi. Тoмy, щo6 бeзпeчнo пpoТхaти 6iля Бepдинeва
нa вiддaлi 10 км, я видaв нaкaз пoпитaти нaсeЛeння, скiльки кiлoмeтpiв дo
Бepдинeвa та щo ми 6yдeмo нaстyпaти нa Бepдинiв. Miсцeвi сeксoти
пoвiдoмили нiмaкiв, i цi пiдгoтoвили o6opoнy Бepдинeвa. За цей час t''tи
з1v|oгЛи свo6iднo пpoixaти.
2з
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3 Aндpyшiвки нiмцi B|Аcлaли 20 чoлoвiк пoлiцii, щo6 пepетяти нaм
дopory дo Кoтeльнi. B Кoтeльнiй 6yв пiвгoдинний 6iй. У вислiдi: y вopoгa
6yлo тpьox в6итих i oднoгo зa6paнo в пoлoH. Пo нaшiй стopoнi oдин
s6итIaй' 3дo6yтo 3 кpiси, фiнкy тa гpyзoвy мaшиHy.
B 6oю 3 Мaдяpaми нa стaнцii Cтeпкy* нe здo6yтo нiнoгo, 6o мaдяpи
вiдстyпили. B нaс втpaт нe 6yлo' B 6oю з Maдяpaми 6iля ceлa Гpa6iвки
знoвy )t( Mадяpи вiдстyпили i тoмy знoвy He 6yлo нiнoгo.
B 6oю 6iля Кopoстишeвa здo6yтo 3 кpiси, в6итo oднoгo нiмця тa
злoвЛeнo oдHoгo пoлiцистa в пoЛoн.
Ha шляxy Pадoмишль-Кoнepoвo ми зpo6или зaсГдкy нa aвтoмaшиHи.
3дo6yтo "Mп"-i тa xаpнoвi пpoдyкти. 86итo oднoгo нiмця тa двi жiнки _
фoльксдoйнepки з Kиiвa.
Бiля сeла Устинiвки Янoвeцькoгo paйoнy ЖитoмиpськoТ o6лaстi мaли
ми 6iй з нiмцями. B вopoгa 6yлo 130 чoлoвiк всi в нaстyпi. B склaд
вхoдиЛo 15 жандаpмiв, 20 yкp[aТнськиx] пoлiцистiв та вишкiльнa сoтня
фoльксдoйнepiв. B вopoгa 6улo 8|21 в6итих, в тoмy нислi 6, якиx за6paнo
B пoЛoн i злiквiдoвaнo. Miж в6итими 6yв гaвптмaн жaндapмepii. 3дo6yтo
5 кyлeмeтiв, пoнц 60 кpiсiв, 15 пiстoлiв, 2 мaшинoвi пiстoлi тa 6агaтo
,,Слala,''
..Гyppа''
тa
aмyнiцiТ" [e 6yв спpaвжнiй yдaтний 6iй. Moгyтнс
дике
жaxливий кpик' спoлyчeний з кyлемeтнiм вoгне]i,l' вигpaв 6iЙ. B нас тiльки
двox лeгкopaнeниx. B цьoмy 6oю сoтня викaзaЛa спPав)кню 6paвypy

-

6oсвy тa вapтiсть.

Bepeсень 1943
ll/lАBo' ф. 3833' on, |, сnp. Il2, opк.

|6. Кoniя.
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пPo PEЙд вiддlл|в yпA HA сxIд
Пepший peйд вiддiлiв УПA нa Cхiд, щo poзпoчався пpи кiнцi тPaвня
пoлoвини вepeсня** 1943 p. зpo6ив вeличeзний вплиB Ha
зpiст пoлiтиннoi тa дepЖaвницЬкoi дyмки сepeд yкpaiнцiв Cxoдy. Cкpiпив
[y] ниx вipy y влaснi cllлИ тa стaв пoчаткot,4 твopeння Укpaiнськoi 36poйнoi
Cили нa Cхoдi, ним вiдкpив нoвi шляxи 6opoть6и зa Укpaiнськy Caмoстiйнy

й тpивaв дo

Co6opнy .{epжaвy.
* У пeксmi:

С.rупку

** У meкcпi: тoaвня

646

Peвoлюцiйнa пiдпiльнa пpaця, якy пpoвaдилa oУH нa схiдниx o6лaстяx
Укpaiни, пoтpe6yвaлa пiдсилeння peaлbнoю з6poйнoю сиЛolo. Maлo цe
oсo6ливe знaчe}|ня в тиx сxiднix тePeнax, дe aктивнo дiялa 6iльшeвицЬкa

пapтизаHкa. He тiльки HaсeленHя' алe й сaмi члeни oУH 6aяилt,t, щo сa]Чa
пiдпiльнa po6oтa нe дaстЬ 6aжaниx нaслiдкiв, i скiльки 6 вoни нe гoвopили
пpo 6opoть6y зa Caмoстiйнy Co6opнy УкpaТнськy .(epжавy, тo HaсeлeHня
нe MaтиМe вipи y, влaснi сили, кoли пoпiд вiкнa
xoдятЬ нepвoнi
yз6poeнi пapтизани. Твopeння мiсцeвиx 6oiвoк дo peйдiв йшлo дyжe
MЛявo. 3 пpиxoдoм вiддiлiв УПA мiсцeвi тepeнoвi вiддiли пoЧаЛи eнepгiннiшe
дiяти i пoмiтнo зpoсЛи нa силi.
0тжe peйд вiддiлiв УПA нa Cxiд зaкpiпив з6poйнoю сиЛoю тy пpaцю'
якy пepeвeла 0УH нa сxiдниx o6лaстяx за oстaннi двa poки' дaв дo нei
peaльний пiдклaд накpeслив нoвi шляxи 6opoть6и, a сal4e 6opoть6и
з6poйнoi. Cлiд пpи цьoмy вiдмiтити' щo вiйськoвoю вмiлiстю сxiднi yкpaiнцi
мoжyтЬ пoxвастaтисЬ i 6iльшe нaдaютЬся дo з6poйнoi пoвстаннoi aкцii,
нiж дo пiдпiльнoТ peвoлюцiйнoi пpацi.
Haсeлeння сxiднix земeЛЬ дyжe paдo зyстpiнaлo вiддiли УПA, a
зoкpеMa стapшa yкpaiнськa iнтeлiгeнцiя тa сeЛяHстBo. Koли пo6aчили
yкpаТнсbкe вiйськo, в ix oчax пoявиЛисЬ сЛЬoзи paдoсти i вipа y Boскрсeння
Укpaiни. Бyли випaдку1, .<oл|4 стаpшi сeляни виxoдили нa зyстpiн з iкoнaми
i 6лaгoслoвeння]vl пoвстaнцiв нa святe дiлo,
Ceлянськa мoлoдЬ' як paнiшe, стaвитЬся дo yкpaiнськoгo пiдпiльнoгo
pyxy з нeдoвip'ям тa з зaслiплeнням силoю сoвiтськoi пapтизaни' зapaз'
кoли пo6aчилa вiддiли УПA, дo6pe yз6poснi, зopгaнiзoвaнi i дисциплiнoвaнi,
як peгyляpнe вiйськo, змiнилa свoе стaвЛeння, Й 6улo 6aгатo випaдкiв, щo
мoлoдi xлoпцi дo6poвiльнo згoлoшyвaЛись дo УПA. 3 пpихoдoм yкpaiнськиx
пoвстaнцiв мoЛoдb пеpeст.rлa opiснтyватись нa 6oльшeвицЬкy силу, 6o
пo6ачилa свoю yкpaiнськy. B oднoмy сeлi сiльськi xлoпцi в poзмoвi зi
..Teпep
yжe 6oльшeвицькi пapтизaни }le в мoдi, зapaз рt(e
сo6oю скaзaли:

iм

i

е нaшi yкpaiнськi пapтизaни''.
Peйд УПA впЛиHyв нe тiльки нa сiльськe Haсeлeння, алe й нa мiстo,
якe paнiшe нaвiть нe xoтiлo чyти пpo сaмoстiйницький pyx. Ha мiськиx

вyЛицяx i 6aзapаx 6eз кiнця poзпoвiдaютЬ лeгeнди пpo yспixи 6aндepiвцiв.
Miськa нeхiть i 6aйд1окiсть дo yкpаТнськoгo визвoЛЬнoгo pyxy зpyшeнa. Ha
мiськe зМoскoвщeнe нaсeлeHня дy)ке вeЛикий вплив зpo6илa лeтюЧкa нa
poсiйськiй мoвi, щo пpol4oвляЛa дo PyсЬкиx, нapoдiв Кaвкaзy, Cxoдy й
Cи6ipy. Пiсля цьoгo деякi pyськi пoстaвилисЬ дo УПA нaвiть пpихильнo.
Cepeд фльксдoйчiв тa пoлякiв пoявa вiддiлiв УПA викликалa зaгaльний

стaн пpигHo6лeння й lаxy.

з

Cyтинкa вiддiлiв УПA
мiсцeвoю пoлiцiею зpo6илa на пoлiцiю
пpигнo6люючe вpaкeнHя. Бaгaтo пoлiцa'iв здeзepтиpyвaлo' а PeцJтa 6,сться
др|(e нeoxoчe. B м. Aндpyшiвкa в чaс пoxopoнiв пoлiцaТвl щo згинyЛи в
647

6oю з вiддiлoм УПA, шeф пoлiцii - yкpaiнeць сказaв тaк: ..ПoлiцaT, якиx
xopoнимo - цe жepтви нepiвнoгo 6oю, 6o пoвстaнцiв с 6iльшe i вoни
кpaще yз6poенi''.
Бoi пoвстaнцiв з вiддiлами нepвoнol пapтизaHки м;lли Beликe пoзитивнe
знaчeння' 6o УПА завжди вихoдиЛa пepемoжцeм i мaйжe 6eз втpaт" (e
дy)кe пPигHo6илo i o6eзз6poiлo мiсцевy кoмyнiстиннy пpoпaгaндy.
Пoвстaнчий pyx нa Cxoдi е €динo пpaвильним зaсo6oм 6opoть6и зa
УCC.Q зapaз, за нiмeцькoi oкyпaцii, i пiзнiшe, пiсля пpиxoдy 6oльшeвикiв.
Toмy 6aжaнHям с висилaти такi peйди нaйнaстiшe i в якнай6iльшiй
кiлькoстi. Тoдi, нaпeвнo, Cxiд скopo ствopить свoT мoгyтнi з6poйнi вiддiли,
щo пpиЧинятЬся дo пeвнiшoгo oсягнeHня мeти - здo6yrгя УкpaiнськoТ
Сaмoстiйнoi Co6opнo[ .Qepжaви.

30 вepeсня 1943

p.

цДАBo, ф' 3833' on. |, cnp. 1|2, opк. 15. Кoniя.

Ns 3'11
..лEвA',
3Biт пPo PЕЙд вiддiлy
ЖoBmeнь |943 p.

iз дкцiЙ BiддiЛy п|Д КoMAHдyBAHHЯM
KoM[AHдИPA] ЛEBA l{A сУз
Дня 28.V|i|.43 в с. .Qy6poвкa Хитpoщaми 6улo зa6paнo 4-ox неpвoниx
пapтизaн' B якиx здo6yтo 4 кpiси, 4 гpaнатi тa 450 шт. на6oiв. B цьoмy
ж днi втpaнeнo 6улo в нaс 2 стpiльцi 6ез з6poi тa 6 кoнeй.
.Цня 29.V|ll paнкoм в Kypiцкoмy лiсi вiд6yвся 6iй з нepвoними. 3дo6yтo
3 кpiси, вiд6итo 4-oх свoix кoнeй. 86итo 3-ox чepвoниx' в тoмy oднoгo
шeфa Тxньoгo штa6y oднoгo paнeHo. Пo нaшiй стopoнi 2-ox вaжкopaHeHих. Toгo ж дHя, пepexoдячи чepeз с. 3oсимoвкy, 6yлa мa,пa пepeстpiлка
з чepвoниt-.lи. 3дo6yтo 3 кpiси, 1 дeсяткy, 350 шт. aмyнiцiТ, 1 фiнкy,
350 шт. нa6oiв, 4 гpaнaти i взятo в пoЛoн 6 oсi6, з тoгo oднy сaнiтapкy

i

з

l4аЛolo кiлькiстю мeдикaмeнтiв.

-

вiддiл, пepeсyвaючисЬ чepeз с. Kyлинцi,
.Цня 30.VlII вeЧepoM
нeспoдiвaнo зyстpiвся з нiмщми, якvж 6улo 8 машин i 2 тaнкeтки. 3aв,язався
6iй, щo тpивaв 2 гoдини,3дo6yтo 2 кpicvl, 1 кyлeмeт ...[l,ьoxтяpoвa', з 7-Ma
.,МП,'.
86итo
дискaми на6oiв, 2 пicтoлi, 8 гpaнaт, 1 фiнкy, 47 нa6oТв дo
4-oх нiмцiв тa poз6итo 2 aвтoмaшини' yшкoд>кeнo 1 тaнкeткy. Пo нaшiй
стopoнi втpат нe 6yлo.
.[ня 13.|Х вiд6yвся нaпaд нaшиx 40 стpiльцiв Ha сеЛo Bеликy Paнy, в
якiм 6yлo 24-ox нiмцiв. Пo кopoткiй пepeстpiльцi здo6yтo 2 кулeмeти
648

Koмандиp сoтнi з гpyпи ..Тypiв',,
тимчaсoвo дilovoi в складi гpyпи
..Tютюнник', ..Лeв'' (iвaн
Лeнь)

Koмaндиp сoтнi (peйдyюнoi

гpyпи)
з гpyпи .,Бoгyн',, тимнасoвo дiюнoТ

в скЛaдi гpyпи ..Тютюнник,,

..Гopдiенкo,, (.Цмитpo
Хaндiй).
Фoтo 1942 p'

Hеyстiйнeний пoвстансЬкий вiддiЛ

649

.,.Qьoxтяpoвa''
.,Mавзep'',

з

.|1

6-Ма дискаMи'
кpiсiв сoв[стськиx], 2 дeсятки, 1 кpiс
.10502
1 "Mп", 2 пiстoлi, 5 гpaнaт,
шт. нa6oiв, 22 пapи пaтpoнташiв,
,t7
шинeлiв, 23 кoци, 25 кaсoк, 2 кoвpи, 23 пpoтивoгази, 11 пap Чepeвик'
5 паp нo6iт, 26 шт. плащ-пaлaтoк, 22 мeнaжки,16 6aтлaжoк, 26 наплeнникiв,

25 тop6,1 poвep i 6агaтo пpoдyктiв.
Дня 27.lX paнкoм в с. Бepжiвкa Haшa xaндapмepiя пepeлoвилa
oсi6, з ниx oдHy дiвнинy, якi lxaли з м" Mалинa дo ЧepвoHиx' 3дo6yтo
кpiси, 1 o6piз, 30 шт" aмyнiцii.

flня 4.X Ha пoстoю y Ушoмиpськoмy* лiсi poзз6poснo 6yлo

9

4

пpи

зyстpiнi дивepзiйнy гpyпy чepвoних. 3дo6yтo 2 фiнки, 357 нa6oТв, 2 кptcи,
70 шт' нa6oiв, пiстoль, oдe)кy тa взyття. 3a6paнo в пoЛol.{ 17 voлoвiк (13
6eз з6poi).
.l5
flня 5.X paHкol4' 6iля c. Cтепaнiвки в лiсi, дe стoяв Haш вiддiл,
чepвoниx пapтизaн o6стpiлювaли нaшoгo вoдoвoзa, який нa6иpaв вoдy

нeдaЛeкo сeлa. B скopoмy нaсi нepвoниx poз6итo, aЛe вoни вдpyгe
нalnaгaЛися HaМ дeщo шкoдити. Poз6итo Тx i тoдi' Бoльшeвики, силoю 150
нoлoвiк, з тoгo 80 вepшникiв, мaли нa мeтi нaс oкpyжити. Чepвoниx

вiдбитo (з вeликими дЛя них втpaтaми). Здo6yтo пpи тoмy 9 кpiсiв, 1
,.Тoкap'',
2 гpaнaти,1 гpaнaтy пpoтитaнкoвy, 450 нa6oТв
дeсяткy' 1 кyлeмeт
,l
paкeтницю
пiстoль,
1
з 3-мa pакeтa[4и' на6oТв дo сoв[стськoТ]
дo фiнки,
,.ПTP'',
кoнi з сiдлaми
з6poi з 1500 шт., 20 шт. пpoтитaнкoBиx на6oТв дo
10 шт., в6итo пoнaд 15 нepвoниx. Пo нaшiй стopoнi pанeнo вiд мiни 2-ox
стpiльцiв тa 3-ox кoнeй.
.[ня 6.X paнкol4 пpи пepaпpaвi veрз piнкy Cлр в6итo oднoгo Чepвoнoгo"

Здo6yтo '! пiстoль тa 2 гpaнaтi.
Жoвтeнь

1943

ЦДABo' ф. 3833' on. |, сnp, |12, opк, 20, Koniя,
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зBiт пPo дiI вiддiлy yпA B PAЙoHAx
)китolt4 иPсЬкoT oБлAстi

зBiт

27 еpцОня |943

p,

flня 24.Х нaш вiддiл 6yв нa пpизнaчeнoМy мiсцi. B,пepшy Чеpгy ми
пoвeЛи poзвiдкy в тepeнi i дoвiдaлись пpo o[6]стaвини. Кpyгoм пo сeЛax
стoялv1 нiмцi i ми мyсiли пepeнeстисЬ в дpyгe мiсцe, дe 6yлo 6eзпeннiшe

pyxатисЬ в тepeнi. Haлaгoдився зв'зoк в 6лизькиx пyнктаx' ми пoЧаЛи дHя
29.Х кoпати зиtvloвик' який зaкiнчили зa 6 днiв. Пiсля скiнчeння цiеi po6oти,

* У пeксmi:
650

Шoмиpскoмy

я з гpyпoю вiдiйшoв y Maлин, paйoн, дe Mав зpo6ити сo6i випaдoву 6aзу

нa Чoпoвецький i Пoтiсвський pайoн. Пoв,язaвся 3 лloдми' якиx пoдaв мeнi
Cиpoтa i пoчaв пepeвoдити в paйoнi po6oтy. Пepeдaв нa тi paйoни лiтepaтypy
i дaв вкaзiвки*, як MaютЬ пepeстyпaти гlpи пepexoдi фpoнтa.
9.Хl пoчaли Mи кoпaти зиMoвик' aлe кiнчaти 6yлo йoгo тpyдHo' Toмy'
12.X|
пpийuли 6iльшoвики i в циx мiсцяx зaйняли стaнoвищa' a Mи
щo
6yли змyшeнi зaлишити тaм пpaцю i пepeйти в Apyгe мiсцe. B дpyгoмy

мiсцi ми пoвeли

.пo

лiсi po6oтy, 6o знaли, щo тaм €

замaгaзинoвaнi

машинoвi тa теxнiчнi тa ви6yxoвi мaтepiяли 6iльшoвицькиx пapтизaн. Bислiд
6yв дo6pий, знaйшли paдiйoстaнцiю (пpийoмнy i нaдавнy} з yсiма пpи6opaми
i 5 кг ви6yxoвoгo мaтepiялy. |-|e всe Ми пepeнeсли в свo€ мiсцe. Пiсля
цЬoгo t{и пepeйшли в Чoпoвeцький paйoн, дe 26.XI зaкiнчили дpугуlЙ
зиMoвик.

Toдi тpe6a 6yлo дpo6ити 3aпас xapнiв. 3po6ити цe 6yлo дy)кe тpyднo'

в кoжнiм сeлi стoяли вiддiли ЧA. Boни нe Pr;rЛи жoдHoгo
xapчeвoгo пoстaЧaння i эa6иpaли всe' щo пoпaдaлo в oнi' Cпpaвa пoгipшaлaся
ще 6iльше, 6o випaв снiг i, пepexoдячи' виднo 6yлo слiди, якi вaжкo 6yлo

тoмy щo

змaскyвaти. Чepeз нaшy пpoпaгaндy в сeлi i xoдiння зa xapЧaми cтягl]улу1
ми нa сe6e yвaгy eнкавeдистiв, якi пoчaли слiдити зa HaMи, шyкaти в**

дятькiв пo xaтaм' гopищax.

Щe 6iльшe пoчaЛи нaс слlдvlти, кoли пepeд мo6iлiзaцiсю Mи poзсипaли
пo сeЛax лiтeparypy, якa дiйшлa дo pyк 6iйцiв i кoмaндиpiв ЧA i викликaлa
дyxoви зaxитаHHя в ix pядaх, Тoмy щo eнкaвeдисти нaтpaпиЛи нa нaшi
стeжi i po6или чaстi o6лaви в лiсax, ми мyсiли пoкиHyти зeмля[н]ки i жити

пiд гoлим нe6oм. Cпpaвa нe 6yла лeгкa. Гoлoд
щopaз гipшe. Cтpiльцi пoпaли

в

нeвipy

i

i

xoлoд вишкyЛювaв

пoчaли нapiкaти. .Цня 4.X||

я

piшив вiдiйти Ha*** зi сeлa Бyди 06oдз[и]мськoгo p-нy.
C тa н Ч e p вo нoТ A p м iТ: Coвiтськаapмiя здeмopaлiзoвaна,
гoлoднa' o6дepт[al дo кpaю. Бiйцi i кoмандиpи мiняютЬ всe нa гopiлкy. Бyли

нaстi випадки' щo за гopiлкy мoлoдi xлoпцi дiстaвaли гpaнaти' кpiси i iнший
виpяд. Кoмaндний скЛaд пepeвaжI.|o зЛoжeний з мoскалiв. Boни в жaхливий
спoсi6 пoвoдятЬся з pядoвикaми' щo в мapнi 6iйцi пaдaЛи з yтoми' a
.iх

.,,{oлжeH

кoмaHдиpи кoпaЛи
нoгaми i кaзaти:
ити 6eз Hикaкиx paзгoвopoв',.
Пiсля зaняття тepeHy нa нeтвepтий дeнЬ пepeвoдять мoбiлiзaцiю вiд 16-

55 poкiв' 3aлишaють тiльки кaлiк. Пiсля пepeсЛyxaнHя мo6iлiзoвaниlx]

вiддiлy HKB,Ц вiдсилaють Тx нa пepeдoвy. Moскалi гoвoрятЬ:

ркe

HaмyЧилисЬ

...(oвoЛьнo

зa вaшy Укpaiнy, ви жили двa гoда спoкiйнo, a

Mи

тeпep

дoвoЛЬнo з вaс' Bи дoл}+(Hи v1тИ нa пepeдoвylo фpoнтa, нтo6и искyпитЬ дoЛг'
нaлoжeни[й] Ha нaс Coвстским CoюзoM',. 3paзy poзшyкyють i poзстpiлюють

* У neкcmi:

вязisки

** У meкcmi: i
*** тor< g meксmi' Нone6нo, мoс 6цmu: нaзaд
651

пiдoзPiли[x] людeй. Apмiя oз6poянa пePeвa)кнo Лeгкoю з6poсю. l-{a нoтy
N{ae oди|{ кyлeмe[т], зaтe N4aютЬ 6aгaтo фiнoк, кpiсiв, гpaнaт' Пpoти тaнкiв
l4aЮтЬ гвинтoвки гpy6oгo кaлi6py. ApтiлepiТ тaкo)+( МaЛo' Летyнbствa мaйжe
нe виднo. Часoм тiльки пpoЛeтитЬ poзвiдник лiтaк"

H

iмe цЬкa Ap

iя,

м

щoeдoситЬздeсцiплiнoвaнa,6o.l вeдe

дoсиTЬ з[a]взятo i плaнoвo. oз6poeння Тi дoсить Mo)кЛивe. Hiмцi мaють
дoситЬ вaжкoi з6poТ i тaнкiв. Пepeвaжнo дiе apтiлepiя i тaнки. Лeтyньствo
тaкo)к пpaцЮс дoситЬ сиЛЬHo. Maють щe дo6pу poзвiдку в нiм[eцькoму]
запiллi. B циx тepeнax He 3нищили щe сiл i пoвoдяться з нaсeЛeнHяM дoситЬ
дo6pe. Boяки нe вipять в сBoЮ пеpeМoгy i с[к]лaдaЮтЬ дoтeпи нa тeму

свoйoгo вiдстyпy.

l-laсeлення не зaдoвoЛeнe 6iльшoвицькoю дiйснiстю*. Boлiли 6 навiть,
щo6 6yли нiмцi, як нepвoнi. |-leвдoвoлення цe oснoвaHе нa тoМy' щo

6oльшeвики зpaзy мo6iлiзyють нoлoвiкiв нa фpoнт, a [в] iхнix жiнoк
зa6иpaють всi зaпaси тa хyдo6y, яку пpид6aли нa зиMy' Бiйцi на пoстoТ
за6иpaють всe' гoвopятЬ:

.,Ми

Пoстiй 21 гpудня 1943

вoюeMo' наt.4 Bсe МoЖHa''.

p.

llД,АBo, ф' 3833' on, 1, сnp. |30, аpк' 82. Кoniя'

Ne 313
дoкyмЕHт гPyгlи

..сxiд'o

|5 лucmonoОo 1943 p.

Ne 313

BiдoзвA дo пoЛiцAiв тд EBAкyЙoBAHиx
зi сxiднoТ vкPATHи

I5 лuсnonoОo |943 p.

3a сaмoстiйнy сo6opнy

Cвo6oдa нapoдaм!
Cвo6oдa людинi!

УкpaТнськy дepжaвy!

Пoлiцoi, шUцliloHu' 6сi eaoкцйo\oнi

зi

Cхidньoj. Укpoi.нu!

.[o вaс звepтaстЬся Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя, щo пiднялa
свящeнний пpaпop 6opoть6и зa вoЛю УкpaТни, за Caмoстiйну Co6opнy
Укpaiнськy .[еpжaву.
*У
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meксmi: дiснистию

Укpaiнськa Пoвстанчa Apмiя 6opeтЬся пpoти всix зaгаp6никiв, якi
прти фшистськoi гiтлepiвськoТ Hiмeччини

нaмaгaЮтЬся пoнeвoлити Укpaiнy:

i пpoти 6iльшoвицькoi iмпepиaлiстичнoi Мoскви, якi oднакoвo нищaтЬ нaш
6aгaтиЙ кpaй, гpа6yютЬ нaсeленHя, пЕlлятЬ сeла, в6ивaють нeвинниx жiнoк

i

дiтeй. Boни o6идва нaltaгa}oтЬся зaтягнyти нaс, Укpaiнцiв, дo свoсi

щo6 нaДими )к силalt,tи пoнeвoлити i знищити l{ас самиx. Бiльшoвики
HaсиЛЬнo пepeвoдятЬ мo6iлiзацiю дo свoiх 6iльшoвицькиx 6aнд, щo6 ми
клaли свoi гoлoвЙ за Heнaвиснoгo нaм кaтa Cтaлiнa.
слу>+<6u,

Hiмцi кaтaстpoфaльнo пPoгpaютЬ вiйнy. Boни xoчyтb вивeзти Baс дo
i вимopити Baс гoлoдoм.
He iдьтe дo Hiмeннини. He шyкаiтe Ha чркиHi щaстя, 6o Bи йoгo тaм
нiкoли нe нaйдeтe.
Paзoм зi з6poсю i вaшими poдиHaми пepeхoдЬтe дo УкpaTнськoi
ПoвстaнчoТ Apмii. Bи пiдeтe дo вiддiлiв УПA, a Baшими сeшt'ями зaoпiкyeться
зaпiлля УПA, зa6eспeчить ix )t(итЛoм' xapчaми i тим сaмим yмoжливить iм
нa piднiй yкpaiнський зaмлi.
лloдсЬкe
'(иття
Бepiть
пpиклaд з пoлiцaiв 3axiдниx Укpaiнськиx 3eмeль, якi пoвнiстю
пepeйшли дo УПA, а тaкo)к Частини xapкiвськиx i пoлтaвськиx пoлiцaiв.
B pядax УПA ми сьoгoднi 6yдeмo 6opoтись пpoти нiмeцькoгo тepopy
i тepopy 6iльшoвицьких 6aнд, a пiзнiшe, кoли пepeйдe фpoнт, 6yдeмo
6opoтися пpoти ЧepвoнoТ Мoскви.
Hiмeннини, киHyти зa дpoти та6opiв iнтepнoвaниx

Hiмeччина вxe вaЛитЬся. Myсить згиHyти тaкoж 6iльшoви3м. I-[e виднo

iз пoлiтики AнглiТ i Aмepики.

Ha pyiнax Moскoвськoгo i нiмeцькoгo iмпepiалiзмiв пoвстaнyть вiльнi
нацioнaльнi дep)кaви нapoдiв Евpoпи i Aзii, a сepeд них i Укpаiнська
дep)кавa'

3 нами paзoм
AзiТ, Пpи6алтики i Бaлкaнiв.

Mи вipимo в свoю пеPемoгy' 6o ми нe oднi.

ЮтЬся нapoди Кавказy, Cepeдньoi

Хaй
Хaй
Xай
Хaй

живe спiльний фpoнтпoнeвoлeниx нapoдiв Евpoпи
живyть вiльнi нaцioнaльнi дepжaви!
живe Caмoстiйнa Co6opнa Укpaiнськa flepжава!
живе гepoТннa Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя!

Cмеpть зaxвaтчикaм!

6opю-

i Aзii|

Cлoao Укpoi.нi!
Гepoям Cлo6o!

Укpaiнськa Пoвстaннa Apмiя
.,Cxiд''
Штa6 гpyпи
Пoстiй, дня 15 Листoпадa 1943 poкy.
,цАPo' P-30' on. |, cnp, |6' opх,

8,
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Ne 314-315

звiти квpiвникiв здпiлля вo
Жoameнь

-

лuсmonod |943

p.

Ne 314

звiт пpo дiяльнiсть B AHдPyшiвщинi
3Biт

з

ЖoBmeнь, |943 p.
AHдPytlJiBЩиHИ

B склaд oкpyги вxoдятЬ 4 paйoни: Aндpyшiвський, Пoпeлянський,
Bнopaйшaнський, Pyжинський.
B пiвденнiй нaстинi, а вiдтaк в цiлiй oкpyзi, щe 3 пoчaткoм вeсHи
мiсцeвими силalrи ствopеHo пepший пoвстанчий вiддiл. 3a кopoткий нaс
гpyпa пepeвeЛa pяд пoгpoмiв нiмeцькиx вислyжникiв, в6ивств сeксoтiв тa
кoмyнiстiв. Piвнoчaснo пepeвeдeнo pяд пpoпaгaHдивних aкцiй, як

вигoлoшyвaHня пpo[4oв пiд нaс xpaМoвиx пpaзникiв, opгaнiзyвaння мiтiнгiв,
poзкидyвaнHя Лeтючoк. Biд пoнaткy ствopeння гpyп вiд6yлoся 6 6iльшиx
6oiв з 6oльшевицЬки1,4и пapтизaнaми' зaвЖди з кopисHим .qЛя нaс вислiдoм,
тa 2 сyтиuки з нiмeцькoю пoлiцiсю, тeж 6eз втpaти в Лloдяx.
Гoдi нe BИслolу1тvl пoдiю* сyпpoти витpивaлoстi та життсвoi 6oдpoсти
дeсяткa дpyзiв, щo' зaЛишeнi 6eз жoднoi oпiки, 6eз нiякиx пoлiтичниx
вiдпpaв тa iнстpyкцiй, вeли po6oтy.

B цiлiй oкpyзi в чaс )книв дoкoHaHo зHищeHHЯ 25 мoлoтiвoк пo
кoлгoспaxl щo дyЖе задoвoлЬниЛo людeй тa пpиxилиЛo дo Hашoгo pyxy'
як o6opoнця нapoднix спpaв. Бoльшeвицькi паPтизaHи y 6aгaтьox випaдкаx
нaслiдyвали нaс' викoнyloни пiдпали мaшиH'

B тepeнi дiють нeвeличкi 6oльшeвицькi пiдpивнi гpyпи, якi Чaстo BикoHyloTЬ
пiдpивaння зaлiзничниx шляхiв, спpичинЮючи пoвaжнi зaлiзничнi кaтaстpoфи.
B тepeнi зaнoтoвaнo oкoлo 10 випадкiв, кoли нiмeцькe Гeстапo дiялo
пiд мapкoю пapтизaн. 3aмopдyвaли кiлькox наlllиx нлeнiв, залишaючи ixнi

тiлa в лiсi.

Пoминyвши тpyднoщi, нaцJa пpaця' зaвдяки 6oТвкaм i гpyпaм УПA, як

тe)к дoтoгoЧaснa пpaця нaшиx дpyзiв, зpoслa i зaкpiпилaся в тepенi.
Пoстiйнa 6opoть6a виХoвaЛa pяд мiсцeвиx пpoвiдникiв тa спpaвжнix
6oйoвикiв, yкpaiнськиx вoякiв.
Жoвтeнь 1943 p.
цДАBo, ф, 3833, on' |, сnp, 130, opк, 32, Кoniя,

*
6s4

Toк ц meксtni. HoneBнo,

лoс 6цmu:

noдпв

Heвiдoмi пoвстанцi

Ns 315
3Biт пPo дiялЬHiстЬ HA БEPдичiвщинi
Лucmonod, |943 p,

B|стки

з

БEPДиЧ|BЩИHИ

У самoмy мiстi Бepдинeвi e 6aгaтo iнтeлiгeнцii, щo пpацю€ пo yстaнoвax'
як тe)к 6агaтo po6iтництвa i мoлoдi. B зaгaльнoмy всi живyть з дHя Ha дeHЬ
i гoлoвним свoiм зaвданняM визHaютЬ пpoдoв}€ти oцe Hyждeннe живoтiння.
iз нiмецькoi вЛaди зaдoвoлeнi тiльки oдиницi: Haзaгaл нaсeЛeнHЯ, xoч 6aчить
i oцiнюс всi злi сToPoни нiмeцькoi oкyпaцii, oднaчe нaстiльки пpoсяклe*

* У meкспi:

пpoсяклий
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пaсивHiстЮ' щo He xoЧe зaпo6iгти лихy. Haй6iлЬш aктивHo в мiстi пpацюють

в

з

щo пpийшли сloди щe 1941 p. Boни сaмoгo пoЧaткy
нaв'язyвaли знайoмства з кpaщиМи укpaТнщми i пoвeли сеpед ниx oсвiдoмлюючi

6yкoвинцi,

po6oти. Cпoнaткy 6уливoни пpиxиЛЬникaми мeльникiвцiв, aлe кoли пo6aчили
мильнi тeндeнцii oпopтyнiстiв, пoчаЛи пpaцюBати Лишe з HaМи.

AкцiТ 6oТвoк' щo пPoвoдилlа po6oту пo сeЛaх' дyжe пiднeсли дуxa й
aктивнiсть сeЛяH. B зaгaльнoмy всl 6oяться пpиxoдy 6oльшeвикiв i в
MoN4eHт' кoли фpoнт щopaз 6iльшe пoсуBaстЬся впepeд' вoни пoчиHaюTЬ
зBеpтaтися в Haшy стopoнy.
Бoльшeвицькa сiткa дoситЬ шиpoкo poзгaлyжеHa i зapaз вiдvyвaсться
пoсилeння ixньoТ aктивнoстi в пеpe6iльшeнiй пpoпaгaндi. Е теж i 6aгaтo
тaких' щo }кдyтЬ пpиxoдy 6oльшeвикiв, всe ж тaки вiднyвaють пepeд HиMи
стpax, He зHaЮчи як 6oЛЬl.Дeвики вiднeсyться дo ниx як пpaцiвникiв нiмецьких
yстaHoв.

Пo сeлax Бepдинiвськoгo p-Hy нaш pyx тa Haшa po6oтa пoшиpюстЬся
дyЖe скopo. B тиx селаx, кyдoЮ пpoХoдиЛи вжe нaшi 6oiвки, пepeBeдeHo
Чисткy кoмyнiстiв i сeксoтiв. Haсeлeння пo сeЛaх чyстЬся свoбiднiшe i, не
ЧyюЧи )l(oдl.io.l iхньoТ пpoпaгaнди, звepтa€ свoi oчi лишe Ha УпA. с'

oднaчe'

i

сeлa, B кoтpиx нeМaЕ ще сiтки a6o

e дyЖe cлa6a' Там,

в

тeпepiшню хBиЛиHy, сиЛЬнo пoшиpeHa кoмyнiстиннa сiткa. flo тaкиХ HaЛeжитЬ
Чyднiв вpaз iз сeЛaN4и' дe сиЛЬHo пoшиpeнa кoмyнiстиннa сiтка, a тeЖ i
пapтизaнкa (тaм iхнiй цeнтp). B циx тepeнax пoтpi6нo сильнiшиx гpyп, якi
вeли 6 6opoть6y iз 6oльшeвицЬкиMи 6aндaми.
€, oднaнe, надiя, щo кoли пepeйдyтЬ тyдolo гpyпи УПA й пepeвeдyть

oсHoBHy чисткy сeксoтiв i кoмyнiстiв, стaHoвищe Haшe пoкpaщas,
гpyпи зMo>tryтЬ стaти з[a]в'язкoм спpaвжньoi УкpaTнськoТ Apмii.

a

цi

Листoпaд 1943 p.
цДАBo, ф, 3833, on. |, сnp, l30, opк. 59, Koniя'

DoсUl,lЕNтs AND I4AтЕRIALS oF тHЕ UNlтs
AND suBUNlтs
Тhis сhapter of doсuments and materia|s of units and subunits of

..Tiutiunnyk''

thе

group and other formations inс|udеs: doсuments and materia|s
of units and subunits and геports of rеar |ine leаders.
Тhe first group сonsists of reports about raids сonduсted by UPA units
to the Еast from Ju|y 29 to Dесember 27, 1943. The seсond group сonsists
of reports, dated oсtober-November .1943' by rеar |ine |eaders. Тhe doсuments and materials begin with a report, dаted September 194З (doсument
no. 307), by thе f irst unit about its raid to thе Еast, whiсh began oп
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13.v.1943. Next сomes a report, dated Ju|y 29, 1943 (doсument no. 308),
..Hordienko's''
..Rеds''
unit,s raid, skirmishes with Germans,
and Hungarians and propagаnda work performed by the unit. The nеxt rеport,
issued in September 1943 (doсument no. 309), сontains information about
the UPA seсond unit's raid and сombat асtion сarriеd out by it. A report
dated September 30, 1943 (doсument no. 310) informs about UPA unit raids
to the Еast, whiсh look p|aсe between the еnd of May aпd the first half of
Septеmber 1943. Doсument no. 3.l.| is a report informing about a raid by the
unit сommanded by ,,Lev'' to eаstern Ukrаine, skirmishes With the .,Reds',
and Germans, aссomp|ishments and pеrsonne| |osses. The |ast report, dated
Deсember 27,1943 (doсument no. 312), informs about UPA unit асtivities in
rаions of the Zhytomyr ob|аst аnd the сondition and aсtivities of thе Red
and German аrmies,
The aсtivities of the group ..East,' is represented in the сhapter by a
pгoсIamation, addressed to po|iсe offiсers and аIl persons еvaсuаted from
Eastеrn Ukrainе, issuеd on November 15, 1943 (doсument no. 313). Тhe
proсIamation deс|аres the aims of the UPA's aсtivity аnd strugg|e, stаtеs the
true intentions of the Germaп and Russian invаders with regard to Ukrаinians
and Ukraine and сontains a сa|| to join the UPA аnd join with other subjugated

аbout

nаtions of the USSR in the struggle against the impеria|ists.
Тhe fina| group of doсuments сonsists of reports by rear Iine and
..Tiutiunnyk''
military okruha |eaders. Тhe first, issued in oсtober 1943
(doсument no. 314), informs about thе сondition аnd aсtivities of the rear
|iпе in the Andrushivka rеgion and сombat aсtion сarried out against the
Gеrmans and Red pаrtisans. The seсond report, issued in November 1943
(doсument no. 315), informs about propaganda work сonduсted by the rear
Iine in the Berdyсhiv region, the general situation in the area, the popular
mood and the aсtivity of the сommunist network.
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3гaдaнi в дoкyмeнтax

i

мaтepiaлax видaння
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Cxeми пoдiлy УПA
666

iндeкс
676

Cписoк фoтoгpaфiй тa iлюстpaцiй
708

Пepeлiк нaкaзiв тa iншиx мaтepiaлiв
711

списoк скoPoчЕHЬ*

o

Aк
apм.
6'
6в.
6. м.
6. p,
6poш.
6у,'
6yн.l.

s. з., s/з вид.

виx.
виш.

вiд.

вiд.
вiйськ.
вiст.
Bн
в. o.

-

-

_

-

B0
Boп

_

вп
BP
г.
газ.
гвш

-

гeн.

-

-

_

-

Apмiя Kpaйoва

Гeстапo

-

6iля, 6лизькo
6oiвкa
6iжyч0гo мiсяця
6iжyuoгo poкy

6ршypа
6yxгалтep
6yнvyжний

в зaсryпництвi
видaння
виxoвник

вишкiльний вiддiл
вiддiл
вiйськoвик
вiстyн

вiйськoвий надpайoн
викoнyюuий

гo
гoсп.
гp.
дeс.
дop.
дp.' (д.)
€п.
)каHд.
жypн.
3ar.
3aл'
залiз.
3в'

_
_
з. А., 3/А, зп yгвP -

вiддiл oсo6ливoгo
пpизначeння

вiйськoвий пiдpайoн
вiйськoвий pайoн
ropa
гaзета

Гoлoвний Biйськoвий
Штa6
гeнepaл

нaцистськoj Hiмeччини
гeHepiшьнa oкpyгa
гoспoдapний
гpyпа
дeсятник

дopoга
дpyг
€пискoп

жaндаpм
жypHaл
заг|н
зaЛyЧник
залiзниця

зв'язoк

згiднo з

дop}^{eнняlt,l

3aкopдoнний Пpoвiд

Укpaiнськoi ГoлoвнoТ

o6oв'язки
вiйськoва oкpyга

(Geheime Stаatspo|izei)
пoлiтичнa noлiцiя

apмiя

зyз
iнж.
iнсп'
iнст'
iнт.
кB0
КBH

-

Bизвoльнoi Paди

Заxiднi yкpаТнськi зeмлi
iнжeнep
iнспeктop

iнстpyктop
iнтeндант

кoмaHдиP вiйськoвoT
oKpyги

кoмeндат вiйськoвoгo
надpaйoнy

* Miстить скoPoчення' пpийнятi y дoкylieнт.rx, щo пфлiкуються.
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кep.
кзBo

- кeplвник
- кoмeндaнт запiЛЛя
вiйськoвoi oкpyги
кoз.
- кoзак
кoл" - кoлoнiя
к-p
- кoмaндиp
Кpiпo - (Kriminаlpo|izei, Kripo)
кpимiнaЛЬнa пoЛiцiя
нацистськot Hiмeччини
к-т
- кol'ieндант
кyp. - кypiнний
л,
- лiс[и]
лeт.
- лeтючкa
лv|cт. - листiвка
лiк.
- лiкap
лiн.
- лiнiя
мaй. - майop
мiн.
- мiнyтa, мiнyти
мiсц. - мiсцевiсть
M0Б (мo6.) пyнкт - мo6iлiзацiйний nyнкт
М. п.
- мiсцe пoстoю
tvlтс - машиннo-тpактopна
станцiя
Hадp. - нaдpайoн
нач. лiк. - нa,rальний лiкap
нaч. Lllт. - нанальник шта6y
HЕп
- Hoва Eкoнoмiчнa
HкBд
Hквс

-

|-|кдБ o.
opг.
oс.
oсyз

-

0УH

-

oyнсд п.
662

-

Пoлiтика

пвx.
||/A
пep.
п. 3.
пзyз
пiдпoлк.

-

пiдxop' -

пoвст'
пoдp.
пoлк.
пop'

п. n., n/п пPзвo -

пoЛ|твиxoвник

пopядoк дeнний
пepeкЛaд

п|д 3aгoлoвкoi1
Пiвнiчнo-зaxiднi yкpaiнськi
зeмлi
пiдnoлкoвник
пiдxopyнжий
пoвстaнeцЬ
пoдpyгa
пoлкoвник
пopyчник
пyHкт nаpагpaфa

пoлiтичний peфepeнт
запiлля вiйськoвoi

пPoв. _
п' с'
псyз PA
PB
pеф.
Pкy
po3в.
poй.
POM

Кoмiсapiaт
Pпy
Bнyтpeннix .[сл
Hapoдний Koмiсapiaт
Pс
py6.
Bнyтpiшнix Cпpaв
Hapoдний Koмiсapiaт
сA
.Qepжaвнoi Бeзпеки
oтeцЬ
opгaнiзaцiйний
oсeЛя
сaн.
oсepeдньo-сxiднi
сБ
yкpaiнсЬкi зeмлi
Opганiзацiя Укpaiнських св'
Hацioнaлiстiв
сд
opганiзацiя Укpаiнських
Haцioнaлiстiв Cамoстiйникiв
flepжавникiв
пyнкт
Hаpoдний

-

-

oкpyги
пpoвiдник

(Post Sсriptum) пoскpиптyм
Пiвдeннo-сxiднi yкpаiнськi
землi

poзвiдyвaльнa aгeнтypа
poзвiдyвальний вiддiл
peфepент
Pайxскoмiсapiат Укpaiни
poзвiдник
poйoвий

Poсiйська Opганiзацiя
Moлoдi
Peвoлюцiйний Пpoвiд
Укpаiни
poзвiдyвaльнa стaниця
py6pикa

(sA

-

Sturmаbtei|ung)

штypмoвi загoни Haцioнaлсoцiалiсти.rнoi нiмeцькoi
po6iтни.roi паpтii
санiтаp[кal
Cлyл<6a Бeзпеки 0УH-

0уHсд тa УПA
свящeiик

(sD

-

Siсherheitsdienst)

Cлyж6a 6eзпeки
Hацioнaл<oцieлiстичнoi
нiмeцькoI po6iтниЧoi
пapтii

сeкp.
сл. п.
сoт.
сoтeн.
сPсP
сс

- сeкpeтap
- слaвнoi пaм'ятi
- сoтник
- сoтeнний
- Coюз Paдянськиx
Coцiалiстинних
Peспyблiк
- (ss - Sсhutzstafle|n)
oхopoннi зaгoни, вiйськa

Haцioнал-сoцiалiстичнoi

сссP

-

ссyд

-

ст,
стaн.
стp.
сyз
т.
т-вo
т. з[в].
т. з[н].
yв0

-

yгA

-

yдсБ

_

yHAкoP

-

нiмeцькoi р6iтниvoi
пapтii
Coюз Coветскix
Coцiaлiстiнсскix
Pсспyблiк
Cамoстiйна Co6opнa
Укpa.iнськa .Qepжaвa
стaнцiя
станиця
стpiлeць, стpiльцi
Cxiднi yкpаiнськi зeмлi
тoчкa
тoваpиствo
так званий
тo6тo зHачитЬ
Укpaiнська Biйськoва
opганiзацiя
Укpаiнськa Гaлицька
Apмiя
Укpаiнськa flepxавнa
Cлуж6a Бeзпeки
Укpаiнський Hapoдний
Кoзаний Pyx

yHP

-

УHPA yHс

-

yпA
yпв

-

yпp.
yпс
yсс
yссд

-

yЧx
ф.
фiл.
xop.
xyт.
ч.
ЧA
чaст.
Чк
чoт.
ЧХ

-

tlJвt.lJ

шл.
шoс.
шпllJ
шPB
штв

Укpаiнськa Hapoднa
Peспy6лiка
УкpaTнськa Hаpoдна
Peвoлюцiйнa Apмiя
УкpаТнська Hаpoднa
Cамoo6opoна

Укpаiнськa Пoвстаннa Apмiя
Укpаiнський Паpтизaнський
Biддiл
yпpaвa

Укpaiнська Пpeсoва Cлyж6a
Укpaiнськi Ciнoвi Cтpiльцi
Укpaiнська Caмoстiйнa
Co6opнa .(eplr<авa
Укpaiнський Чepвoний Xpeст
фeльдшep
фiльвapoк
xopyнжий

xyтip' хyтopи
чиolo
Чepвoна Apмiя
чaстина

Чpeзви.laйная Кoмiсiя
чoтoвий

Чepвoний Xpeст

шeф вiйськoвoгo штa6y
шЛяx

шoсe

цJeф пoлiтиvнoro штa6y
шeф poзвiдyвальнoгo вiддiлy

шeф тexнi.rнoro вiддiлy

3гAдAH. B дoкyмЕHтAx
BидAHHя*

i мдтвpiдлдx

П

oyH i yпA

Bидання

iнфopматop (15.8.43)
iнфopматop (1.9'43)

Бopoтьбe з Мoсквoю
Бopoть6а зa xлi6 (лeт.)
Biльнa Укpаiнa (6poш.)

iнфopматop v.

Biльна Укpаiнa (Сepпeнь [19a3 p'])

lстopiя Укpаiни

Biсник

К pyским вoснoплeнним

Гeoгpaфiя Укpаiни

з6poi
.Цo з6poi
.Qo з6poi
.Цo з6poi
.Qo з6poi
,Цo

Кoзaки, Бaшкиpи, Кoлмики, Aдмyдти,
Кpaснoapмeйци

(лeт.)

.{o вoeннoплeнньlx и мoбилизoваннЬ|x
Укpаинe (лeт.)

Лицeм
B

(жypн.)

(Липeнь 1943 p.) (жypн,)
.l. 2 (Bepесeнь 1943 p.) (жypн.)

ч. 3 (жypн.)
ч. 4 (жypн.)

,,Xвильoвий,'

3a Caмoстiйнy Укpaiнy

(гaз.)

3eмeльнe зapяд)кeння

iдeя i lин (жypн.)
lдeя i нин ч. 1 (жypн.)

i
iдeя i
Iдeя

.lин ч. 2 (жypн.)

iдeя i

нин ч. 3 (жypн.)
нин (книra opлика)

iнфopматop

* 36epeжeнo мoвнi oсo6ливoстi назв
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дo Cxoдy

(пiдpyчник)

Hapoд

Hаш клин (жypн.)
Haш фpoнт (жypн.)
Hoвини
Hoвинки
Пo6opювaння паpтизаH peryляPнoю apм|Ею

flo6poвoльци (.Qo6poвoльцi)
.[oнцoв

(лист.)

Кiнгеп ГПУ (дpаматичний твip)

.{e шyкaти наших тpадицiй
fle шyкaти нашoi iстopиннoi тpадицij

.[o вoеннoплснниx

19

|нфopматop н. 20
|нфopмaцii (N9 49-55)

(Пo6opювaння паpтизaнки)

Bз oyH (Пoстaнoви Ill 36opy)
Пpапop yкpaТнськoгo нaцioнaлiста (6poш.)
Пoстaнoви

Poзпopяджeння

Cимoн Пeтлюpа
Cини Тypкмeнii
Coльдатeн (лет.)
Тижнeвe звiдoмлeння
крвi (дpаматинний твip)

УкpаТнa в

Укpаiна
видань.

i

Poсiя

Heмецкис пoe3дa пoд yкoс (лист.)

Укpaiнський наpoдe
Укpaiнський пepeць
Укpаiнцi (лет.)
Укpаiнцi (лист.)

oгoньoк (жypн.)

oт сoвeтскoro iнфopм6юpo

(гaз.)

Пepuищ

Фpoнтскaмepaдeн (лeт.)

Paдянська Укpaiна

Цiль i мeта нiмцiв (Цiль i мeтoдикa нiмeцькoi

CлyxaЙ,

..6pатe,'

iмпepiялiстиvнoi пoлiтики нa oкyпoваниx

Coвeцькa УкpаТнa

тepeнах)

Укpаiнськi дiвнaта
Хтo тaкi Укpаiнськi Haцioнaлiсти

Як вoни (6iльшoвики) виглядaютЬ заpа3
(Ф. Каль6a)

Hiмeцькi видaння
Bидeння yкpaТнcкoгo yгPyпoвeння

пiд кepiвництвolri т. Бyль6и-Бopoвця
Укpaiнцi! (вiдoзвa)

B лiсax пoсeлилася смеpть
Галя в Hiмeччинi

-

(лeт.)

лист нa Укpaiнy (лeт.)

за вoлю (лeт.)
.(o насeлeння o6лaстeй, щo нaхoдятЬся

.Цивнi 6opцi

Bндaння yкpaТнскoro yгpyпoвaння

пiд загpoзoю 6андитiв (лeт.)

пiд кepiвництвol,t A. Мeльникa

Клич ч, 2 (газ.)

За вoлю

Kpаснe життя в Hiмeччинi (плaкат)

(гaз.)

Матepi, 6opoнiть свoix дiтeй (лeт.)
Mатepi, зaстepiгaйтe ваших дiтeй вiд впливy

Hацioналiсти!

Укpaiнський нардe!

6aндитiв (лист.)

Bидaння Pевoлюцiйнoro пPoвoдy

Пoлiтичнi Hедopoслi (лет.)

УкpaТни (PПУ)

ТаPaс Бyль6a (лeт.)
Укpаiнськi сeляни й yкpaiнськi сeЛя}lки

Бoлюча спpaвa (вiдoзва)

Paдянськi видaння
Biстi з pцянськoi 6атькiвщини

К pyским вoеннoплeнним

(лист.)

Boлинi та Пoлiсся (лист.)
Укpaiнцi в лiсaх (лет,)

сxEми пoдiлy yпA
D

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo 1.Т гPyпи
(mpo6eнь |943 p.)

BiддiЛи цEHтPy (штAБ)

PoзBlдyвAлЬниЙ

"oса'

кep. Пeнеpиця,
oстpий

гoспoдAPчиЙ
кep. Пoтап

вlддlЛи

виХoBHo.
пPoпAгAндиBниЙ
кep. Pyдящий

гPУt1l4

к.p Ящма

* Tyт i в
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пoдалЬtlJoмy всi псeвдoнiми пoданo 6eз лапoк'

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo
гpyпи УПA кoмaндиpa Eнeя
(|0 лunня 19a3 p.)

кypiнь

к.p Чepник

п|дстAPшиHсЬкA
l.ljкoлA

пlдстAPшиHсЬкA
шкoЛA

667

Biйськoвo.aдмiнiстpaтивний пoдiл тa кepiвництвo
yпA й зaпiлля нa тePитoPiТ гo п3y3
(dpцеo noлo0uнo |943 p.)
KЕPiBHицтBo гк yпA
(yпA-пiвHiЧ)
к-p Клим Caвyp
(Пaнас Moсyp)

к-т Гop6eнкo (Пaвлeнкo)
[lJBШ Гoннapeнкo
ШПШ Poман Галинa
I
I

B|ЙсЬКoBo.AДMiHiстPAтивHi BiддiЛи
oPгAH|зAцiЙнo-

гoспoдAPЧиЙ,

кep. oлeг

кep. oмeлькo,

lvtoБ|л|зAцIЙHиЙ

пoлiтиЧHиЙ.

пoсТAЧAHl]я

пoлiтBиxoBHиЙ

Jyoатии

Poман Галина

кep.

N4ЕдичHиЙ
нaч. л|каp

Cидip Cавник

вiддiЛи BiЙсЬKoвoгo tlJтAБy

.,.Цpyxинники',

стАP|'IJиHсЬк| шкoЛи

к.p Гopинь
гPУ|1И (BiЙсЬKoBi oKPyги)

"зAгPABA"

"БoгyH"

к-p .Qy6oвий

к-p Eнeй
к-т Bo Пташкa

к.т Bo Юpкo

* Пoсaдa нe yстiйнeнa.
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"тyPIB,
к.p oлer, Pyдий
к-т Bo

Яpoслaв Кapмелюк,
Кpилаv

,.тЮтЮHниK"

к.p Bepeщака
к.т* Bo

Кepiвництвo УПA тa зaпiлля rpyп (Bo) нa П3У3
(Оpueo noлoauнo |943 p')
Гpyпa (Bo)

Пoсади

"зAГPABA"

Гpyпа (Bo)

"БoгyH',

Гpyпa (Bo)

.тУPlB''

Гpyпа (Bo)

..тloтloнHик'

!у6oвuЙ

Енeй

oлeг, Pyдий

Bepeщакa

шBш

Cлaвyтa, Бopистeн

Гoлy6eнкo, Чepник

Клим, Boвчaк

oнepeтeнкo

шnцl

oстaп
Pyдящий, 3аxap,
Зимний

Tимкo, Heстop

Xмypий

Бистpий (opел)

Heмo

Heмo

oстап

Кep. BПЖ

Kaсян

Bopoний

Б. Кopнiснкo

Haчальний
л|кap

Бpaвий

Kyнepявий (Бopщ)

Пeтpo

Koмандиp

Пoлiтвихoвник

Кep.
PoзвlAyвaлЬнoгo
в|дд|лy

0.

штв

Лeбiдь

Чopний' Cepеда

|нтeндант

(гoспoдapчий)
Пoсaди
Кoмeндант

Зaпiлля Bo

3апiлля Bo

Запiлля Bo

Юpкo

Пташка

Яpoслав Kаpмeлюк,

3апiлля Bo*

Kpилан

Зaxap, Aскoльд

Пoлiтичний

peфpeнт

Mаксим, flмитpo,
Mикoла

opганiзацiйнo-

Таpас

Aндpiй Bep6eнкo,
Кopнiй Бepeзeнкo

Tиpса

мo6iлiзaцiЙний

pефpент

Peфрнт

Cлавкo

oмeлькo

зв.язкy
Гoспoдapний
peФepeнт

Зyбатий

Кoмeндaнт УЧХ

"

3апiлля

Гнат. Швeд

Мoтpя

Bo

..Тютюнник,'

нe vстiйвeне.
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Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo
гpyпи кoмaндиpa Бopистeнa..It
(26 cepnня |943 p.)

laF
..БoйoвoT

кEPlBHицтBo гPyпи
к-p Бopистен

ШBI.JJ Bopoний

пвx. Xмаpa

сoтHi

к.p Bopoн
к-p Шaвyлa
к-p Яpкo

oKPЕMi пiдPoздiЛи

ЛlкAPсЬкo.сAH|тAPHий
лiкаp Явopський

BПЖ ..Xopтищ',
к-т .{oв6yш

кAPниЙ
к.p Тoпoля
к-p Kopa

670

P|Й

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництBo гpyпи УПA

..3aгpaвa,'

(эro6meнь 19a3 p.)

lllтAБ

ШBШ Бopистeн
пвх. 3имний

зAгoни
tNt.

I

Ii4.

|м.

oстAпA

KoЛoдзiHсЬкoгo

кoHoBAЛЬця

к.p Яpeмa

к-p Шaвyлa

к-p Лайдака

к-p Кopа
пвx. Галкa

пвх. Xмapa

Ctr

|м.

БoгУнA

пвх. Кoсaч

пвх. Зy6аp

lм.

x|\4ЕЛЬHицЬKoгo

к.p Бopoвий,

пвх. Тиxий

|м.

дoPoшEHKA
к-p Bopoний

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo
aat,
гpyпи УПA Doryн
(лuсmonod 1943 p.)

штAБ

ШBШ Чepник
nвx. Heстop

пiдPoздiЛи гPyпи

Eц!

o-

PЕЙдyЮЧi п|дрoздiли

кyPiHЬ

к-p Яp6eй

к.p Бyщaк

к-p Юpкo

гPyпA
к.p Кpoпивa

У

'=

o
|J
s'
к-p Кpyк

-s
t-

гPyпA
к-p Гopдieнкo

(J

т

'=

Itl
o-

Y

o

6т2

к.p !им6ал

гPyпA
к-p oлeг

Biйськoвий пoдiл тa кePlвництвo
aa- . tt
гpyпи УПA l yplв
(жo6meнь t9a3 p.)
к-p Pyдий
штAБ

ШBШ Kлим
пвх. Хмypий

зAгoHи

"кoтЛoвиHA,

"oзЕPo"

iм. lвAнA БoгУHA

к-p Юpiй Py6ашeнкo
ШBШ Яp

к-p Boвvак
ШBШ Лeoнiд Явopeнкo

к.p Лiвap
ШBШ Kлiщ

пвx. Xoмa

п|дстAPшиHсЬкA
l'llкoЛA

пвx. Typ

пlдстAPшиHсЬКA
tljкoлA

(..сiЧ')

пвx. Бpoва

п|дстAPtlJиHсЬкA
l.UКoЛA

iм. Гoлoвнoгo oтамaна

C. Пeтлюpи

(..Cвiтланa,')
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Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo
..Кoтлoвинa',
зaгoнy УПA
(эrco1meнь |943 p.)

к-p

Юpiй Py6aшенкo
tljтAБ
tlJBШ Яp
пвx. Xoма

OKPЕMi пiдPoздiЛИ

iм. €BГЕHA

КoHoвAЛЬця
к.p Pи6ак

iм. БOГ.QAHA
xмЕЛЬницЬКoГo
к.p opeл

"пoгPoM"
к.p Mopoз
ШBШ Cipкo

гoсп|тAЛЬ
..Кpилaтi,'

"r'
к-p Heнай
"П"

к.p Apтeм

вишкiЛЬHиЙ
к-p Гapяний

674

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo
..Tютюнник''
гpyпи УПA
(эrco1meнь |943 p.; 4 ciчня |94a p.)

куP|нЬ

к.p Квaтиpeнкo

к-p Bepeщакa

штAБ

ШBШ oнepетeнкo

пвx. Бистpий (opeл)
З'eднання

.,ХMЕЛЬHицьKИЙ"

к-p Квaтиpeнкo (Юpкo)
пвx. Xмypий

к-p Koс

к.p Пeтpyк
к-p Bopoн

к-p Зopяний
к-p Oстюк

iндвкс
гl

Кoмплeксий iндекс oxoплюс oснoвнi щалiT пpeдмeтнo.тeматичнoro пoкФlGlика' а
такoж oсo6oвi та геoгpафivнi нa3ви' щo тpaпляютЬся в тeкстах' iндекс пo6yдoвaнo за
€диниlil

пpинципoм

-

за абeткoю, нaскpiзнo,

Укладaнi кepyвалися тaкиinи заг.lлЬними 3асaдами:
пoвнiстю з6epeжeнo пpавoпис opигiнaлy;
piзнi ваpiанти написанHя влaсниx }lазв пoданo зa пepexpесним пpинципoм: Бepeзнo,
p-н див. Бepeэнeнський; ..Oхpiм" див. Кля.lкiвський .{митpo тoщo;
piзнoнитання кoнкpетнoi влaснoi t|а3ви зrадaнo в кpyгЛи)( дyжкаx пpи oснoвнiй
пoзицii (в мeжаx oднiсi лiтеpи): напp., Boлoдимиp (Boлoдимиp.Boлинський), м.
Геoгpафiннi нaзви в iндексi мають гeoгpафilнi теpмiни (с. - сeлo, м. - мiстo,
p. - pi.lка тoщo) та тepитopiaльнi oдиницi (стан. - стaниця' надp. - надpaйoн тoщo).

Пoсци, чини i iншi ви3нaчення пpи oсo6oвиx iмeнах, псeвдoнiмaх тa
y pазi нaявнoстi iнфopмацiT пpo ниx.

кpиптoнiмaх

зaзнaчeнo

У

iндeксi He пoдaнo eтнoнiми 3невФкливoгo xаpaктepy тa чaстo згадyванi.

Aвстpiя

(epква 80'

Aзeфaйддaнська чoта 359
Aзеp6aйджaнцi з28, з2g, 332, з54,

кoл.

39з

Aндpyшiвка, м. 646, 647
Aндpyшiвський' p-н 64,l, 644' 654
,.Aнiнeнкo'',

медшф гp. з32, 334

Aннoпoль, м. 347, 351

470

76, 196' 508' 577' 653

Aлeксандpiйський,

Aлeксaндpiя

voт.

p-н

Aнтoлiн, с. 254
,.Aнтoн,,,

468

кoз. 520
Aнтoнiвка, мiст 258

498

Aнтoнiвка, с. 246

465

Aмepика 64' 65' 68' 377' 3i8' 653
Aнглiя 64' 65, 367' 378, б09, 65з

Aнтoнiвцi. с. 258

Aнглo.Aмepика див. Aмepика

Aнтoнiвцi, с. 342

676

594

Aндpoщyк Mикoла (.,Boрний''), к.т

Aндpyшiвщина 654

449

Aзep6aйджанцiв, вiд., част. 328, 350,

..Aлiм'',

81

з86' з90,

Aдмyдти 21з

Aзiя

Aндpiiвка,

65

Aвтoнoмна Пpaвoслaвна

Aнтoнiвкa, ст' 253

Aнтoнюк Пopфиpiй (,,Клiщ,', ..Coсенкo''),

к-P 490'

501' 504,524, 532, 5345з7, 540-543, 597

Apмiя УHP (Hадднiпpянська

Apмiя)

.|1,

1t

кyлемeтник 642
Apсeниv Mикoла (,.Mиxaйлo,,), кep.

с.

257

м.

Бepдинiв,

345, 645, 655

Бepдичiвський,

345

p.н

656

Бepдичiвщина 655

..Apтeмn'

сoтeн. 568
"Aскoльд'', дp.' peф. 155, 191, 199,
205' 206, 208, 281,296, 299, з04

Aфpика 577, 609

кoз. 390, 392
кoз. 559

..Беpезa,',

стp. 129, 137, 1з8
стp. 180
.,Беpeзенкo
Кopнiй,', peф. 634

Байда-BишнeвецЬкий, гетьмaн 74
135

Бepежцi 340
Беpeжцi, p-н 467

,Беpезa'',

392

к.т

471

283

"Беpeзa''' poЙ,142

Базapськiй' p-н 640

147

с.

,.Беpезa,',

Бaзap 66, 74' 510' 511, 544, 565

'Бaйдa,, к-p

Беpeжецький, p.н
Бepex<ки'

.Бeрзаn,

Ба6ки, с. 260
Бaдашiвка, с. 254

.,Бaйда,',

498, 500-502, 505-507, 510, 557
Бeзпека див. Cлyж6a Бeзпeки
Белятичi,

..Aщeнo,

..Бaйдa'

Бeдpик Бopис (..Клим,), шBш гp. 480,
485, 4gg, 491,492,494,495, 497,

Бepeзeнський, p.н див. Беpезнeнський

uБepeзи'',

вiд. 359

Беpeзин, с. J98
Бepeзинa 175
Беpeзiвський, p-н 246, 260
Беpeзнe, p-н див. Бepeзнeнський

"6aЙдa,', пoBст. 398
'БaЙдa,', стp. 399
..Байди'',
вiд. 35
Бaлакipи, с. 394

Бepeзне, с. 219,245

Бaлкани 62, 67, 544,609' 653
Бандepa Cтепан, пpoв' 66, 76, 369,
457, 461, 544
Баpанiвкa 346

Беpезний Федip (.ГopiшннЙ''| 562

Бapанoвськi 4

Беpезник, хyт. 260

"Бapвiнoк',

дp.

Беpeзненський (Бepезeнський, Бepeзне,

Беpезнo), p-н 245,250' 251' 25з,
288

Берзнo, м'

399

Баpвiнський, p.н, Xаpкiвська o6л.
454
..Баpвiнvенкo''

(..|гop"), к-p 558
Басiв Кyт, стан. 468
Басюк €вгeн (.Чopнoмopeць'),

,Бeрзюк,',

к.p

173,

347, 406
"БатЬкa'', теpeн 357
..БaтЬкo,',
..Бaтькo,',

270

Бepeзнo, p.н див. Бepeзненський
"Бepeзoвий,', стp. 140
Беpeзyвка, кoл. 174, 175
к-p 133

Бepeстe, с. 283
Бepeстeнкo 76
Беpeстс, с. 257

вeтepинap 559, 564

Беpестoвeць, м. 245

пpoв. див. Гpa6ець oмелян

Беpeстoвeць,

Бaшкipи 273

с.

177

Беpестoвeць, с., Кoстoпiльщина

7

677

Бepестoвцi, с. 177
Бepeстяни, с. 220

,,БiляьtlЙ'',

Бepхiвка, с. 650

,'6лaкитннi,t',,

..Бepir'',

p-н 189, 265, 270' 277-219'

281, 282,293-295

..Бepкр'',

дp. 275, 276
..Бepкyт',,
дp. 332, з34, з86, 390
..Бepкyт",
poй. 569
сoтня 389

Бeсаpa6oвa oльга 66
..Бескид',,
к-т 195
,.Бeскiд',,
кep. вiд. 21, 126,
,.Бeскiд'',

,.Бистpий',,

171

к-p див. Бiлинський Яpoслав
кypiнь 348, 357
стp.

,'6иcтpиЙ,''

Хмeльницькoгo'', кypiнь 494,

504, 560

..Бoгyн,,

з5'

511' 512, 514

гp.,

B0

334, 336, 356, 364,

кoз. 520
к.p 489
,,6oryн",
tl]Bш 492, 494, 495, 497,
..Бoгyн,',

"Биclpий'', сoт. 566
,,6истpvlй',,

,.Бoгдaна

к-p див. Koйлик Пaвлo
вiд. 497, 557

424
..Бoгyн,,,

к-p 597
,'6учст9ий'',
кoз. 561
,,БистpиЙ,,

.,Бoгданa,',

..Бoгyн,,,

Бepлiн, м. 18, 46, 338
Бeсapa6iя 66

257

пвх. 369, 370

Бo6poв, с. 253
"6oгдaн", дp. 541
..Бoгдaн,',

Бepкyт 389, 392

..Беpкyта'',

eкспeдитop 437

Блахевo, xу.

127

част. 345

500, 557
заг. 158
'Бoryнаn, iм., заг. див. ..iвaнa Бoryна,'
,,Бoгyна',,

..Бoйoвa

гpyпа

УПA кoмaндиpа

Бopистeнa'' (..Бoйoвa гpyпа
кoмандиpа Бopистена") 133-148

..Бoйoвий,',

poЙ, 142

Бистpинi, c, 245, 254, 28g
..Бистpoгo'',
сoтня 347, 393

Бoлгapiя 73

"6i6',274-276

нaдp. 264, 266' 268, 269'
27т' 279' 280' 296' 298, 299
..Бoлoтo'', p-н

"Бiдa,,, кoз.
6tлa' c. 257

Бiлас

147

кoз'

299

389

стp. 137
Бiлинський Яpoслaв (..Бистpий',), к.p

346' з65, 394
кoз. 392

..Бiлка'''

Бiлoвiж, с. 257
..Бiлoвyс,,,

стp. 399

Бiлoгopoдка, с. 359

Бiлoзipкa 346
Бiлopyси 64' 192' 246, 247, 251
Бiлopyсiя 62, 67, 241, 595
Бiльнаки, с. 254

678

..Бoлoтo,',

Бoлoxoвичi,

66

Бiлaшiвка, с. 254
.,Бiлий'',

,,Бiмй'',

Бoлoткiвцi, с. 348

с.

284

Бoндаpи, с. 397
Бoндаpiвкa, с,, eмiлянський p-н
639

.,Бopак,,,

кoз. 385, 388
Бopeмський, л. 356
..Бopeць'',

кoз. 393

..Бopистeн,,

див. кoPiнeцЬ .{митpo
Бopoвe, с' 257'' 302
"Бopoвeнкoв'', кoз. 532

..Бopoвoгo,',
..Бopoдан",

сoтня 392

кoз.

147

Бopoзeнкo Bасиль (..Bopoн',), к.p
135-137, 1з9' 143, 144,146

Бopoк, кoл. 173
Бopсyки, кoл' 174

175

"Бopтникn, дp. 54|

Бopтнищ, oс. 359

"Бopуляo див. Кoтoвський iвaн
.Бopyн'',
к-p 365

"Бopщ", кoз.

147

Бopщивкa, с. 2
Бopщiвкa, с. 350, 455
Бopщiвкa, c, 219, 255, 2t0
',Бoсoт|4,, сoтня 344' 345, 392
..Бoягyз,,

кoз. 56t

"БpaвиЙ" див. Cагaйкo
Дмитpo
Бpись oлексiй ("oстaп''),
дp., к-p 515.
516

Бpитанський, o.в 609

..Бpoва''

див. Ши6истa Biктop
"Бpoвп", заг. 596

,,6уr" (2-й),
кypiнь 588
Бyг, p. 594, 598

Бyгaй див. uTeтepя"
Бугpнн, c' 464

Бyдки Cнoвидoвицькi 257
"БуДяк,, кoз. 392
"6удяк", надiнспeктop

див. Cкopoпaдa

'БуйниЙ" 387
..Бyк'',
кoз. 561
Бyкoвинa 66
,.Бyлaвкon,

кoз. 385, 388

Бyлавський Baсиль ("Mаксим"), pф.
3з8

"БулaнuЙ", сoтeн. 347

,,Булaний''

"6уpун'', кoз. 385, 386. 388
,,6уpя'',
ад,ютант 589

"Буpя", poй. 569
"Бypяк", кoз. 391

(..Бyланoгo',)' сoтня, чaст.

345, з46, 35l

Бyльба-Бopoвець Таpас, к-p 6, 245,
246, 253,28з, 455

стp.

"Бypяк'',

140

Бyсeл Якiв (Бyсoлiв, "Poман Гaлинa,),
кep. 10' 62, 63, 461

Буeйкп' oс,

175

Бyroв, с. 248
Бyхаpiв, с. 470
Бyща, с., Мiзoцський p-н 350, 437,
450

,,6уян",

сoтня 348

,.Bцим",

Бyди, с. 257' 4to
Буди, с.,06oдзимський p-н 651
Будимля, c. 248
Бyдка-3а6oлoття 259

oлeксiй

"Буль6a", част. 345, 346
''Буль6u,', вiд. 131
"6уpнЙ", кoз. 385, 387
oБypсaк",
кypiнний 347
"Бypсакаn, вiд., сoтня 368, 375
"Бypсaка", кypiнь 357

к-p

158

Baляpня' c, 342

..Bаpиниця,,,

pаxyнкoвий 568

Bаpшавa, м. 455

"BасиЛь", peф.226
Beгepа 46|
.Beзyвiй",

виш. вiд. 158
Beлика Pанa, с. 648
Beлика Coвпа. с. |82
Beлика УкpаТна 75
"Beликaнa", вiд., сoтня 347,
359,
361, 390, 392, 393
Bеликe Bep6нe,
253

с.
с.
Beлики Ceлища, с.
Bеликий Мидск,

252

254
Beликi 0синцi, с. 259
Bелюги, с. 248
8елюнь.

Bep6а

с.

268, 297, 303

451

Bep6а Бopис 392
"Beфа', кoз. 391

679

кoз.

,,Bep6a'',

p.н

Bep6а.

467

'Beфeнкo Aндpiй,',

peф.

Bep6iвський,

451

Bep6чe,

с.

..Biльнe

52з' 524

p-н

621

,6з1

6в.

4l1

..Biтep,,

398

,.Bеpxoвинeць,',к.p
..Bepн",

125

кoз. 147
,,Bеceлий'',
кoз. з сoтнi .,Гyкa'' 387
..Beсeлий,,,
...{oв6yша''
кoз. з сoтнi
387

..Bеселий',,

poй. 559
стp. 128

кoл.

кoз.

597

uBiтpа", сoтня
597
..Boвк',

..Boвк'',

386

ц'ютант

,.Boвк''. кoз.

561

кoз.

561

..BoBк'',

..Boвк'', poй.
148
uBoBк''. poй.
559

128' 174

..Boвка',,

146

..Boвки',,

Buди6opг, ст' 247

.,Boвчак',

Bиpi, с. 256

..Boзn,

174

175

2s2, 300
дepжaва 65
Boлинь 6, 10, 66' 297
,,Boл||няк',,
пoвст. 398
Boлкoв Гнaт 387

Bи.,reвський, p-н 260
p-н

в41

дp.

469

Bишня, с. 268' 269

Biддiл пpoпaгaнди гoлoвнoгo штa6y

YHPA 460
Biзaнтiя 73

Biлк' с. 288

680

Boлoдимиp (BoлoAимиp.Boлинський),

м.

80, 81 s42, 598
Boлoдими5Кoвeль, залiз. 598

Bишнiв 644
..Bишня,',

246

Boлинськo.Галицькa

дp. 399
кoз. 144

Bишнeвинi, с., Paдoмишльський

с.

Boлинська (Boлинскaя), o6л. 220,

Bисoцьк, м.248' 260, 268
Bисoцький, p-н 248,257' 260
,.Bихop'',

вiд. 125, 127,129' 174

кoз. 520

Boйтoвич,

Bиpкa, кoл. 128,175

..Bиxop,',

6в. 472

див. Шyм oлeксiй
Boвчoк M. 65

Bинничина 348

Bиpo6ки, кoл.

563

кyлeмeтник 590

Bидaчoв 595

Bиoка

275

"Biтеp', кep. кypсy 386, 388
,,Biтep,',
кoз. 391
Biтoльддiвкa, oс. 357

..Boвкn,

B. Жeлyдськ, с. 260
Bи6opки,
.,Bигoн'',

.Bipка'', пoдp.

Bipмeни 328, 444' 44g

.,Bepнивoля,'
2l +216
..Bepнигopа''
з20
..Bepхoвий',

"Beселий',,

Biлятичi 283
Biнцeнтiвка, кoл. 595

див. Bopo6eць Фeдip

..Bepeщаки'',

618

Biннищ, м. 345

269

..Bepeщaкa,'

кoзaцтвo''

Biльнe, с., .Цимидiвський p-н 594

BoлoдимиyЛyцьк, дop. 542
Boлoдимиp Bеликий (Boлoдимиp), князь

65, 73, зi5' 3l7' 544
Boлoдимиp Moнoмax, князь 74
Boлoдимиpeць 214.216

Boлoдимиpeць' м. 246, 258

Boлoдимиpeцький (Boлoдимиpeць,
Boлoдимиpський), p.н 246, 255,
258, 284, 285
Boлoдимиpщина 598
Boлoшин l. ь. цдв
Boлoшин Poстислав ("Гop6енкo'), к.т
344, з45, з59
Boлoшки, с. 252
,,Bopo6еЙ',,

кoз.

144

Bopo6eць Фeдip (..Bepeщака,,), к.p
171, 471

..Bopoжeйкiн,',
..Bopoн'',

дp.

.,Bopoн,'

кoз.

146

185

к-p див. Бopoзенкo Bасиль

..Bopoн",

к.т

..Bopoн,,,

197

пoвст. 398

..Bopoн'',

сoтен. 588
..Bopoна'',
вiд. 136, 138-140, 142,

144,

146, 148

"Bopoнa,', кoз. 389
..Bopoна,',
тepeн 357
"Bopoна", чoт. 559
.Bopoнeць,',

дeс. 588
"Bopoний', к-p 332
,,BopoниЙ'',
к.p див. Лeвкoвич Baсиль
,.Bopoний,',

к-т див. Aндpoщyк Mикoла
p-н ..Pай''

Bopoнки, с.,
211' з01
Bopoнки, с., p-н ..Poса'' 267
"Bopoнoгo,,, вiд. 133, 174
Bopoнyxи, с. 182
Bopoтнiв, с. 354
.,Bopoшилoва,',

.,Boяк,',
,,Bуйкa'',

вiйськ.

iм., вiд, 248
171

гpyпa 598
poй. 568

,,BусaтиЙ,,,
,'Bусaтий,,,

стp. з41
Bvopайшанський, p.н 654

"Bьюн'', кoз. 391
,.B'юн",
кoэ. 146
..B'юн'',
к-p 332

,.B,юн"

(.,B'юнa''), вiд., сoтня 350,
359, 387, 388, 391, 392
B,юнoк, с., МаpхлсвськиЙ p-н 642

Гаiвка 394

"Гaй, 281, 282' 290,291, 293-301
"Гайдaмакa'', пoвст. 398
"ГaйДУк'', пoвст, 398
',ГaйoвиЙ'' З4
,,Гaлaгaн',,
,,Гaлaйдa,,,
"Гaлaйдa,',
,,ГaлaЙдa",
,,Гaлaйдa",
',ГaлaЙди"'
,'Гaлaйди,',
,,Гaлaйдя,',

кoз. 561
кoз. 391, 392
к.p 590, 591
к.p iнст. 128
сoт. 332
6в. 133
вiд' 392
сoтня 386, 389
кoз. 146

,,ГaлaЙдул,',

Гали, кoл. 174,175
"Гaлинa" див. Бyсeл Якiв
"Гaлинa Poманn див. Бyсeл Якiв
Гaлицька аpмiя див. Укpаiнська
Гaлицькa Apмiя
Галицькo.BoлинсЬка дepжaвa 368
Гaлич, c, 257

Гaлw, хут. 257
Гaличина 66, 345, 378, з91
Галiвкa, с. 445

"Гaлкa'', внх' 142
"Гaлка'', к-p 158
..Галo",

нцp.

264, 266, 269, 27з,

277-280, 290-296, 2gg, 2gg,

302, 303
..Галo'''
теpeн 268

,.Гaлyза,'

,,Гaлюд,,,

159

кoз' 520

"Гaлюда,,, пiдхop. 524
..Гамалiя,,
338

"Ган", пвx. 368
,,Гapяlt'tЙ'',
кyp. 562
,,Гapя,lиЙ,',
стp. 341

68!

Гeнepальнe Гy6epнатopствo 452

..Гopдiенкa''

Геpyк Юxим 254
..Гepц'',
кoз. 390, 393
Гeстапo (Гeштапo) 4, 80, 212, З34,

345, з9з
..Гopдiснкo'

з90, 398' 461, 654
Гeтьмaнaт 66
Гeштапo див. Гeстапo

''Гiллякao, кoз. 144
Гiльча, с. 360
Гiльча Чеська, с. 470
"Гipняка'', вiд. 357, 359
Гiтлеp 459, 460, 578-580
Глинка, с. 260
..Глинськ',,

p-н 266, 268, 280
Глинськ, стaн. 468
Глуulиllя, c. 25l
Глyшкiв, с. 254
..Гнат,,,

..ГoЛoвaЧoв,,,

Гoлoвин,

с.

175

кoз. 523
255

Гoлoвна Кoманда Укpаiнськoi
ПoвстанчoТ ApмiТ (ГК yпA) 4,
18, 19, 29
..Гoлoвнoгo

oтамана Cимoна Пeтлюpи',
(,.Cвiтлaна',), iм., шкoла 519, 543
',Гoлoсний,', poй. 142
"Гoлу6", кoз. 524
"Гoлу6,', к.p 597
"Гoлу6", poй. 568
,,Гoлу6a,',
кypiнь 597
Гoляндцi 312
..Гoнтa'',

uГoнтa",

кoз. 389

к-т 560
,.Гoнта,,,
poй. 142

..Гoннapенкo,'
..Гopa,',

кoз.

див. стyпницЬкий Лeoнiд
147

Гopанцi 455
.,Гop6енкo,,,

..Гopдiснка,,,

682

395

к-p див. Xандiй .Qмитpo
Гopинь, мiст 255
.,Гopинь,,
пoдp. 275

..Гopинь',,

пop. див. Kpиськo Лeв
Гopинь, p, 182, 247, 260,26s, 632
Гopинь,

с.

260

Гopпнь, cт' 247
..Гopiшний',

див. Беpeзний Фeдip
кep. вiд. 171
.'Гopнoстaя'',
вiд. 392
.,Гopo6ець'',
кoз. 146
Гopoдeць, с.259' 258
,,Гopний'',

Гopoдинський, p.н див. Гopoдницький

Гopoдищe, с. 594
Гopoдка, с. 260

peф. 437

Гoлинь, кoл. 174,

.,Гopдiснкo",

Гopoдищe' с. 288

пвx' 348

.,Гнат,',

(,Гopдiенкo' ), гp., сoтня

Гopoдницький (Гopoдинський,
Гopoднянський),

з05'

250, 289,

м' 245,

Гopoдниця,

267, 289

Гopoднянський, p.н див. Гopoдницький

Гopoдoк AгeйлoнсЬкий 66
.,Гopoх'',
стP., кoз. 140, 144
Гopoхiвський, p.н 598
,.Гopoшeнкo',,
,,Гoстpпй'',

вicт. 524

ciст' 524

Гoща. м. 645
.,Гpа6,',

кoз.

146

Гpа6 Миxaйлo 387
..Гpа6eнка',
вiд. 174

..Гpa6eнкo,'

див. скoлoздрa Baсиль
Гpабeць 0мeлян (uБатькo',), пpoв.
346

Гpa6iвка, с. 646
.,Гpaната,,,
Гpaня,

див. Boлoшин Poстислав
вiA' 642

p.н

641

к-p 182

c,254

',Гpe6ля,'' peф' 432
Гpeм,яцькi, xyт. 445

с.

Гpeм,янe,

ll

445

''Гpи6'', кoз. 146
,,Гpи6",

кoз. 392
..Гpицeнкo,,,
кoз. 393
Гpицiв 345
..Гpиць'',

к.p

"Гpиць", чoт. 568
кoз. 385, 386, 388, 389
"Гpiм,, poй. 576
Гpiннeнкo Б. 74
Гpoзiв, с. 445

теpeн 462, 467
.,Гpoм''
див. Tapнaвський Миxайлo
uГpoм'',
кoз. з сoтнi "Maкса'' 391
.,Гpoм,',
кoз. з сoтнi "Toпoлi'' 391

"Гpoм", ctp. 140
див. .{yда |'l|ихaйлo

"Гpoмилo", дp. 300
Гpoмiк Юxiм 220

сoтня

558, 559, 565,

s66

..Гpoi,,|oв'',

кoз. 523

кoз.

146

"Гу6Ka", стp. 140
Гy6кiв' с. 173
Гyдзoвaтий Пeтpo (.,oнeртeнкo'), ШBШ

гp. 345

..Гyк,',

к.p 300'

"Гyкa'', сoтня
,'Гуляй'',

21

Да6ка 595
.Qавидгopoдeцький (.{авидгopoдщкий),

p-н 24l' 260

м. 247, 260
.Qaвlцгopoдцький, p-н див.
.{aвидгopoдoк,

flaвидгopoдецький

flaнилeнкo oлeксaндp (".Qaнькo'),
пoлк., к.p 325' 387
.flрнилишин 66, 76

.,(анька",

вiд., сoтня 350, 359, з67,

...{aнькo"
.,.Qелi'',

див. даниленкo Oлeксандp

кiнoтeатp 453

.{eмидiвський, p-н 449, 450
.Qeмнyк

461

.{eнисюк 80,

461

.Qepажнe, м. 270
.Qepar<нe, p-н диB. .fl,epахнeнський
.Qеpaя<нeнський (flepaжeнський,

flepaкнe, .[epeжaнський,
!,сpажненськiй), p-н 153, 220, 244,

250, 251,262

301

385

Пapтизaнський Biддiл н.
,,223,',

369' 370' 3i5, з76

"Гpу6иЙ", кoз. 146
Гpyзини 251, з08, з28, з32, 449
Гpyзинiв, чaст. 350
Гpyшiвка 289
Гpядки, с. 391
,.Гy6ка',,

2.й |"Буr''|, кypiнь 588
',2/2'', нaдp' зз6, 437, 441
"21'', вiд. див. Укpaiнський
coтня З6З

,.Гpoзнoгon,

..Гpoмo6iй",

1ll

l| HBз oyH 586, 605
||, сoтня 568' 569
l|, сoтня 588

336

..Гpiм,,,

..Гpoмeнкo''

вiддiл 171' 172

|| вiддiл 116,

388

кoз. 524

.Qepевня,

с.

260

.{еpeв'яннe.Be ликe,

c'

с.

445

445

Гyмeнники, стaн. 468

.{epeв,янне.Maлe,

Гypнe, oс. 139

.Qepежaнський' p.н див. .{epaжненський
"flеpeша", сoтня 387, 389

Гyта 128, |з9,174,175, 286
"Гдa", aкцiя 173

Гуa, c.342
Гyта Miцькa, Koл,174
Гyrа-Cтeпaнь, кoл. 128, 1i3.175

с. 450
с.
257'
302
.{epть,
.Qepмaнь |l,

.Qсpaжнснськiй' p.н див. flepaжненський
"pцeджaлiЙ,, 12l

683

.Qдypа Кoсть 448

...Qoли}tа",

.Qивин 590

2l0' 272,2т|.282'

.{имидiвський, p-н 594
.Qитининi,

с.

.,.Qi6poви'',

468

сoтня 387

.Qлyгe, кoл.
...Qмитpo'',

175

.Qнiпpo-Cлaвyтищ 335
...(нiпpoвий'',
пpoпaгaндист 389
139

.{o6poвицький, p-н 246

с.

.{o6poвиця,
u.(oв6eнка,',
,,.{oв6eнка'',
...Qoв6енкo'',
..,{oв6ня,,'

.,floв6yш'',

дp.

128

з86-388. 393
стp. 137
чoт. 346

кoз'

392

с.

...Qpy)кинники'',

шкoла

.ДУ6,, кoз' 392
,..Qy6',

стp. 180

.Цy6енщинa

32' 4з8' 449' 451, 451,

!у6iвкa, c, 271
'!у6нvtк", p-н 266' 268,27т,280,

29з' 294
fly6нo 359, 386' 391' з92' 467
.(y6нospoди, дop. 348
.Qy6нo-Кpeм'янeць, дop. 468
.Qy6нo-Mизин, лiнiя 465

fly6нo-Pщивилiв, шoс. 359

391

271

182

.Qy6oв'с, с. 139

'.!у6oвий'', кoз. 387
...Qy6oвий'',

к-p див. Литвиннyк iван

к-p, сoтeн. див. Кoтик Семeн
...(oкс,' (...(oкса''),
вiд., сoтня 350,
356, 359' 361, 375, з77, 385, 386,

.Qy6poвeцький, p.н 283

388' з90' 391, 398
floлинa 351' 5з0' 534' 535

.(y6poвиця, p-н 251

684

361

.Qy6oвa Кopvма 594

257

.{oвгалюк Гpигop

,..[oкс'',

...Qpiт'',

fly6енщинa, надp. 323
.Цy6eнщина, тepeн 390

...(oв6yш,' (...(oв6yшa''),
сoтня 348, 357,

стp.

flpaнна Пoльська 398

461,469,472

567

к-т 135
"floв6yш", paхyнкoвий 568
..Qoв6yш',,
сoтен. 365, 394

,,.Qoк'',

дp. 582
кoз. 147
..,Д,opoшeнкo'',
кoз. 562
...Q.opoшeнкo',,

.fl,pyгa iмпepiялiстичнa вiйнa 376

виx. 559, 574

.Qoвгoвoля,

..flopoшeнкo'',

.Qpyгий вiддiл 645

сoт. 390
poй. 390

.Qoвгaль, с.

273

вiд. 347

...Qoв6yш',

,..Qoв6yш',

iнст. 543

сoтня 389

кoз. 144
.,.Qoв6yш'',
к-p 147
...{oв6yш'',
к-p iнст.

...{oв6yш',,

451

"tPocт',, кoз. 392

255

.Цoв6yш 564
.,.Qoв6yш'',
...{oв6yш'',

стp., кoз. 140, 144, 146

.{opoтинi, c. 255, 256' 272

.{нiпpoпeтрвськ, м. 273

с.

378
..,Qoн'',

.{oнцoв .Qмитpo

.(нiпpo, p. 17' 602

290-296, 300

кoз. 385, 386, з88

floн

...Qoнeць'',

412

".Цнiпpo,, iнст. 563

.Qo6pинь,

ufloлoтo'',

.Qoн6aс

кep.

нaдp. 197, 264, 265, 269,

.(y6poвиця

21

4-276' 283

.Qyбpoвиця, м'

246' 257' 258' 2l1' з02

.Q,y6poвицгtapнu, wл' 257

с'

.Qy6poвкa,

Житoми5Кopoстeнь,

648

Дyдa Миxaйлo (uГpoмeнкo,), iнст. 125
,,flунail"

зaлiз. 640

Житoмиpська, o6л, 392,645' 646
Жiнoча opгaнiзацiя Чepвoнoгo Хpeстa

416

,,!унaЙ'', p.н
265, 267' 2l2,211,

(ЖoЧХ) 97' 98

278, 280-282, 290, 293-295,

Жo6pинь, с. 252, 270, 288

297,2g8, з00, 302

Жoвкiнi,

c' 269, 2l1
Жoлo6нe, с., Яpyнський p-н 642
,Жyк'',
6yнv. 346, з68

.{юксин, с', .Qepажнeнський p.н
250, 262,210

fuvенкo Петpo

..Жyк',,

455

Евpoпa див. eвpoпa

Ельнe, с. 255,256
Eмiльчинський, p-н див. eмiльчинський
..Енeй,,,
кeP. див. Cагайкo .Qмитpo

..Жypaвель'

rp. 321-з31, 3з8, 345,

366,

387

"Жyлiк", кoз. з сoтнi ,Maксa" 392
..Жypaвeль,

"Еней'', к.p. див. 0лiйник Пeтpo
.,Енеяn,

6yн.,r. 568

"Жyк,, дp. 332
Жyк Aндpiй, к.p 558
uЖyлiкn,
...{oв6yшаo
кoз. э сoтнi

uЖypaвeльn,

373, 432

497
557

к-p iнст. t28

Eспанiя 378

uЖуp6a",6yнн.

Ефpeмoв 66

.,Жypбa'',

u€вгeнn,

6yн.r. 568' 569

3a6лoтцька' с', Кopoстишевський p-н

кoз. 142' 146
"eвгeнn, стp', кoз. 140
"€вгeн',,

ueвгeна

641

Koнoвальця'', кypiнь 558,

559

€вpoпa

(Eвpoпa) 66, 74, 196, 446,

508, 577, 653
..€кiф'',

дp.

с'

3aвидiвськi, xyт. 445
3aгopiв 505
гp., Bo 131, 151, 154-160, 166'

178, 180, 182,184,185, 188-195, 19i,

199, 205' 206, 208, 210,212,21з,
218, 219' 2з6' 2з8-240' 244, 251'
.,3агpaнинний'',

261

Ждан Яpoслaв (..oстpий',), кеp.' пpos.
171, 176

кoз. 386, 388

3акаoпaття 378

3акoшryiв 461
3алав'с,

Жeлyдськ 259
.ЖиBoЛyп",

кoз. 391, 392
451

с,

257

1aлиuaнu, c.142
"3алiзнийn, кoз. 520

177

Житoмиp, м. 345, 452'
644, 645

561

3акapпaтська Укpaiнa 66

Жaдинь (Жадин), с. 248

Жильцi, с.

3авидiв, с. 445

264, 290-292, 295, 296,

450

Жа6чицький, p-н

Зa6oлoття-Toмaшiвка' p.н 542

..3агpавa",

163

eмiльчинський (eмiлянський, Eмiльчинський), p-н 639, 641
Жа6чe,

141

к-p 158

'

.3алiзняк''

467

'

386

"3алiзняк", кoэ. 392

685

..3елeний'', стp.

..3алiзo'' 386
3aл}оrшe,

с.

.Зeнa, 214.276

257

3aлpо<я, с. 302
3алyжне, с. 258
..3aмoк", p-н 265, 267, 2т1, 217-282'
290, 29з.295, 297-300
3aнeмipoвкa, с., .Д,еpажнснскiй p.н
220
3aпopilо<я 74
3aпopiжськa (3aпopiзькa) Civ 65'
14,311
.3aпopiжнeнкo"

591

..Зaпopoжeцьn, кoз. 146

"3aпopoжецьn, к.p

365

..3aпopoжeцьo, poй. 148
,.3aпopoжецьn, стp. l28
u3апopoжeцьn, стp. 140

..3апopoжщn, сoтня 357, 390
"3aDiнний'', кoз. 386, 388
3apyддя, с. 346
3aстиp,я 259' 305

3атiщьс' с., .Д,сpat<нeнскiй p-н 220
3атoвкaнюк Cильвестp (,Птaшкa''), к.т
336, 410-416, 439' 444
"3аxapn, дP., peф. 155, 264
3аxiAнo-yкpaТнськi зeмлi (зyз) 66'

Bo з9,

sos, 604, 653
36pyч, p. 1i, 594

З6уж, с.262

3ваpax Петpo (,.Cлавкo,'), кep. 327

3вiздхи, с. 252
3гoщ, oс. 139
3дoл6yнiв, дop. 325
3Aoл6yнiвський, нaдp. 323
3дoл6yнiвський, p-н 450
3дoл6yнiвський, теpeн 352
3дoл6yнiвщина 360, 465, 469, 470
"3eлeний", кoз. 146
..3eлeний", кoз. 385, 388
u3eленийn, кoз. з сoтнi ..Ca6люкаn
391

686

1З9

..3енan, пoдp. 275
u3енoнn,
423

дp.

..3имний'' 274-216
u3имнийn

див. Кoстeцький Cтeпaн

3iвкa, кoл. 114,115
..3ipка'', кoз. 389
u3мiй'', к-p 133
3нoсичi, с. 256
3oлoтинський, p-н 260
3oлoтiiв, стан. 468
3oлoтoлин, с. 252
3oлoтopyкий 448
,3opи.,tn, к-т 441

,3opя'', кoз'

144

Зoсимoвкa, с. 648
,.3y6,', пoвст. 398

..3у6apn, к-p .l58
..3y6aтий'', peф. див. Мopoз Aнтiн
..3y6aтий,', стp. 138

3ypнo, фiл. 253

,iвaнa Бoryнao (.i. Бoryнa', uБoryнan,
oCivo), iм., зar. 478, 480, 494'
500, 504, 515, 519, 524, 535, 541'

54з, 547, 596
|вaнt'tчi,

с. 212

lванoвa .[oлинa, м. 245
iвaнь.le, кoл. 174,

175

|вниця, стан. 644

lгop, князь 73

,iгop', к-p

560

..lгop'', к-p
див. "Бapвiннeнкo"

"lгop", nвx. .390
"lrop',, poзв. 125' 112
lлoвищ, с. 342
|льники, с. 253
..iнтepeсний'', кoз' 390

.ioxа', к.p

125

,lскpа'', p.н
219, 265, 27o, 27т, 280-282,
29з-295

,.|скpa",
,.iскpa'',
uiскpи,',

сoт. З47
стp.

..Каpлик''

137

чoт'

..Кapмeлюк',,

кoз" 147
"Кapмeлюк", кoз. З86, 389
..Кapмeлюк,,.
чoт. l41

391

Кaзвaн .Qмитpo (..Чepник''), к-p, ШBШ
329, 331, 334, 356' 363, з64,

гP.

399' 400' 401' 468' 5з2
Казимipка 286
..Kaлeник''

..Кaлини'',

564

зaст, сoт. 347
"Kаpмeлюк", iнст. 125

,

..Кaлинa'',

стp. 1з7

..Kаpмeлюк',

шeф сБ 451
Кaвказ 62, 67, 647, 653
Кавказька тpaгeдiя 609

,,КaЛина'',

253

214-276

,,Кapмeлюк',,

..K.'',

..Кaлина'',

399

с.

,,Kapл}lк,,,

iталiя 609

,,Калина''

..Каpaсь,'

Кapанyн,

сoтня 457

..Kaгaн'',

Кapaсiн, c.251' 258

..Kapмeл|oк,',
,,Кapмeлюк

чoт. 568, 569

Яpoслав,', к-т 582, 616,
617,624, 625, 621,631, 632

Кapпилiвка,

с. 256-258' 28з' з02

Kapпiнський Бoлсслaв 392
,.Каpпo''
214, 275, 216

591

135

дp. 568
кo3. з92, 538'

..Кapyспyн",

к-т 82

сeкp. 148

Kaспiй 67
Кaтep6ypг, м. 347

сoтня 347, 389

Катepинa ll, цаpищ 74

561

Kaлинюк .Qмитpo (..Яpoк,'), к-p 134,
136' 1з7, 141' 143' 144' 146' 14l

Катepинiвкa, с., Емiльнинський P-н

Кaль6а Ф. 377

сан. 127, 5з7
Кaчан oстaп (,Ca6люк,)' к-p 347,

Кальнишeвський' гeтьман 74
Каменка, с., Яpyнський p-н 285,

399-401, 408
..Kвашan.
.t46

642

кoз.
чoт. 389
..Кeнтаyp',
вiд. 174, t75
..Kepн'', p-н
265' 270' 277.21g,
..Квiтка',,

Кaмeнне, кoл' 174
uKамeня'',
вiд. 39.I
..Кaмepтoн',,

дяк

148

Kамiнeць 470

Kамiнкa' с., Житoмиpська o6л. 645
uКaмiньn,

,,Кaмiнь,',
.,Камiньn,

дp. 329
кoз. 387

281, 282, 291, 293-29s

Камiнь.Кашиpський, м. 541, 590,
Кaм,яннe,

с.

Кам'янoк,

ху.

..Капiтан,',

281, 282, 291, 293,295
Кидpи, с. 301

,Киiв'',
КиТв,

p-н 219, 265, 2l0, 21т-219'

Кaм'янeць-Пoдiльщина

641

..Kaтя'',

273

271

174, 175

кoз. 391' 392

611

кoз. з93, 439
м. 7, 136' 3з5, 464

Киiв-Львiв, залiз. 468
Киiвська дepжaва 76
Киiвська Pyсь 73
Kiдpи 285
..Кiнюк,,,

кoз.

147

Кiрва' iм., пiдpoздiл

168

Кiсopiчi, с. 257

687

.,Кiт'',

кoз. 144, 141
"Кiтn' к-т .l35' 148

Кoвельськe Гeстапo 534
..Кoвeльськi
вaтажки" 611

Kлeванський 354
Клевань 354

Koвки, с. 257

Кoвeльщинe 534

Клeвань, ст.252

Кoвтoнюк (Якимнyк) Mикoла (.,oлeг''),
к-p гp. Bo 485, 488' 489, 491,

..КЛeн'',

кoз. 146
Kлeciь 274-276
Клeсiв, м. 171' 246, 255,256
Kлесiв, мiсц' 309
Клeсiв, с. 255' 2l1
Клесiв_.{oмaшгopoд,

дop.

172

Клeсiвський, p.н 246,285, з05, 310
,Клим,',
дp. 348, 386
..Kлим'',
кеp. 390

"Kлим", ШBШ гp. див' Бeдpик Бopис
..Kлима,',
тepeн 345, 386' 390
uКлимeнкo'',

iнст. 125

Климишин |вaн (..Kpyк,,), к-p З44,
345, 365

,,ЛиcuЙ"|,
Климчак |ван (..Павлюк'',
к-p
540-542, 589
,,KлL4н'',

кoз. 561
..Клiщ,',
ШBШ заг. див. Aнтoнюк
Пopфиpiй

Клячкiвський .(митpo (..oxpiм,',,.Клим
,.Панас
Cавyp'',
Moсyp,'), пpoв., к-p
5, 7, 9, 10, 12, 13, 19,21,22,25,27-

29' 34'36' з8' 39, 40, 42-44' 46' 50,
141, 154, 413,

480, 492, 494, 497,

490, 494, 500, 534, 557
Kняжa дo6a 65
..Князiв''
478, 480, 482, 484' 485,
487, 488, s36, s37, 539
Князьсeлo, с. 253
,.Koвaлeнкo'', poй',

кoз.

156

,.ЮpiЙ

Кoваль Cтепан (,.Юpiй",
Py6ашeнкo'', ..Py6ашенкo,,,
..Py6ащенкo,'),

к-p зaг. 501, 555,

557, 56'1, 563, 565, 566, 606
Koваль, к-p 354
Кoвeль 542, 610

688

492
..Кoгyт,,,

..Кoдaк'',
..Кoдак',,

кoз.

387

гp. з57
кoз. 392

Кoжeньoвський 65
.,Koжyмякa,,'

кoз. 140,

.,Кoзак'''

146

iнж. 352
Koзaк Mикoлa (..Cмoк,'), кep.' peф.
422' 42з' 426
Koзaцька дo6а 65
,,Koзaчeнкo'',
кoз. 147, 520
..Кoзел,,

кoз. 389

КoзинськиЙ, p.н 398

Кoзiцкий Mиxaйлo 455
КoЙлик Пaвлo (..Бoгдaн',), к-p 558,
565

Кoлiiвщина 65
.,Кoлiнo,',

BH 425

Koлки, м. 477' 506
Кoлкiвщина 632
Кoлмики 273
Кoлoдихня 594
Кoлoвepть,

с.

182

Кoлoдeж, с., fleмидiвський p.н 450
Koлoдeнкa, с. 357, 360' 468
"Кoлoдзiнськoгo,, iм., эаг. 158
Кoлoднo, с. 302
uКoлoк'',
стp. 138

"Кoлoс'', кoз.
..Koлoс'',

147

стp.,.!28

uKoлoсoк",

стp. 180
Кoлпакa, вiд. 449
uKoляn,

кoз.

uКoмаp',,

..Koмаp',,

146

гoсп.

185

кoз. 389,

561

"Koмаp,', к-p 126, 12t
,Кoмаp'',
..Кoмаpа,',

Кopoстeнський (KopoстeнiвськиЙ), p-н

чoт. t41

640, 641
Кopoстeнь, м. 256, 457, 644

майстepня 467, 4t2
..Koмapiк'',
стp. 140

Kopoстишeв, м. 644' 646

Кoнашeвич.Cагайданний

Kopoстишiвський, p.н 640, 641

Пeтpo, гeтьман

t4
Кoндpaтюк Йoсип 455

"Koник', дp. 302
Koнoвaлeць €вгeн,
481, 591
..Кoнoвальця'',

Кoнoничi, с.
Кoнoтoп 76

iм., заг.

кoз.

..Кopа',,

с.

Koсмачiв, с. 255
Кoстeцький Cтeпан (,,3имний''), пвх. 159
Кoстoпiль (Кoстoпoль), м. 176, 17l,

146

252

к-p див. Мeльник Макap
.Кop6aн",
кep. вiд., к-p 125.12|,
111,174

.,Kop6ана',,

ьiд. 174

Kopeць, м.245, 452,46l,470, 645
Kopeцький (Кopeць), надp' 323
Kopeцький, p-н 46l
Kope.rнинa 447, 448, 452, 454, 464'
467, 471, 472
..Кopи',,

.Кopиn,

6в.

133

вiд. 146,

174

Кopисть, с., Мeжиpицькt'tй p.н 642
Kopiнeць .Qмитpo (..бopистeн,), к.p

12у127' t3з, 134,

.136-148,

155, 156,

159,174,177
Кopiнь iвaн Cтeпанiв 240
"KopнiЙ'' 326
..Кopнiй,,,

,,Kopнiй'',

кep. див. Кpав.lyк Микoла

кoз. 390

..КopoлЬ",
стp, 13t, 140
..Кopoмислo"
.,Кopoнa'',

398

poй. 568

Kopoст. p.н 644
Кopoстeв 345

вiд. 347
Kop,lин, с. 177
Kopuiв, с. 255,270
"Кopшyн" 597
"Кoсаpo, кoэ.144,147
"KoсаЧ'', к.p 158

158

271

Кoпань, с. 398
..Кoпoк'',
Koптoвинi,

пoлк. 9, 460, 479,

.Kopда",

245, 251, 254, 255, 210, 2gg
Кoстoпiль (Koстoпiльський)' надp.
244, 245, 249' 251,262, 26з' 285'
286, 288, 289, 309
Koстoпiль (Koстoпiльський), p-н 250,
254, 285, 286
Кoстoпiльцинa 7, 244, 3o7, 3o8
"Кoт'', кoз. 144

"Кoт,, к.p

148

"Koтаp", кoз. 144
Кoтельня' м., Aндpyшiвський p-н
644, 646
Кoтик Cемен (.,toкс,), к-p, сoтeн.
332, 350
"Koтик,', стp.

137

"КoтлoBинan,

3аг'

497, 551-555. 557561, 564, 565, 574, 600, 606, 60g
,Кoтляpевський,,
,.Koтляpевський'',

591

iнст. 590
Кoтoвський iвaн ('.Бopyля,') 400
,.Кoтoвськoro,',
iм., штa6 248
Кpавvyк Mикoла (..Кopнiй',), кep.

421,424, 426,

427

Kpавцoв, к-p 354
Кpасeaин Федip 456
Кpасилiвка, с., Гopoдницький p.н

Кpасний Бip 507, 590

641

689

..Kpeгyл''

Kpца Cлo6oдa, с. 255, 256,271

див, Cидop Baсиль
Kpем'янець 391, 443, 445, 467

Кpри 66, 14,334' 544'

Кpeм,яне.rнинa з41, 346, з90, 439,

45з-455, 457, 464, 465, 467, 469,

,Кyбанець,',

470-.412

нцp.

Кpeмянeннина,
Кpивиця,

с.

.Кpивoнiс'',

323

144

кoз. 561
"Kyдpин', шпитaль 437
Kyзьмa Гpигopiй (,Mopoз,'), к.p
555, 557, 567, 569, 510, 512,574,

кoз. 392

вiд. 538

575, 577,

к-p 542

,,KpилaтиЙ''

Kyлинцi,

З8l

..Kpилатиx,',

сoтня 558.562

Кpинильськ,

с.

Kpiлo 424
,.Кpiс,',
стp.

140

,.Кpiт'',

..Кpoпивa'',
..Kpoпивe'',
Bасиль
.,Кpyгляк,',

,.Kpyк''

125

253

Kypiцкий, л. 648
uКyстap,',

кoз.

147

Kyстин, с., Aлексaндpiйський

гp. 345
дp., к-р див. Пpoцюк
137

156, 399

"Кpyк" див. Tpанyк Aндpiй
,Кpyк" (,.Кpyка,'),
вiд' зз4, 340
.,Кpyк,',
кoз. 391
..Kpyк'',
к.p 126, 1i3
..Кpyк'',
к.p див. Kлимишин Iван
"Кpyк", кypiнь 349, 357
.Кpy*n,

сан. 148
,,Kpyк',
чoт. 390
..Кpyк,',

Kypин 240
Kypинин 594
Kypopт, кoл,174

591

стp.

648

Kyпeль, p.н 346

нoт. 148

.Kpoпива"

с.

615

Кyнiв 357

Kpим 378
Кpиськo Лeв (..Гopинь''), пop.

39.l

..Kyгa',,

дp. 567

..Кpивoнoса'',

568

кoз.

Кy6анцi 348
,,Кy6iк'',
сoтня 518, 542

"Кpивoнiс'', виx. 576
"Кpивoнiс'', кep' вiд. 568
..Кpивoнiс'',
..Kpига,',

565

"Kpyча',, кoз. 386, 388
..Kpюк,, poй.

чoт. 559, 570, 574
вiд, 172, з41, 342, з48,
359, з85' 386, з88, 389, 471
,.Кpyка,',
сoтня 367' 368

рн

465

Kyц

461

Лавpiв, с. 594
Лaryнь 345
"ЛaйДaкa', див. Cкy6а Mикитa
Лаквiцт Mакс 392
Ланiвeччина 347

Лaнiвцi, p-н, Кpeм'янeuwнa 464, 46l
Лaнoвeцький, p-н 441, 442
Лaнoвeччина

341

с. 268
Лaсицькi, с. 302
Ласицьк,

..Лaстiвка'',

стp.

138

..Кpyкa,,,

Лe6едiв

Кpyпoв, с. 271
Кpyпoвo 283

"Лe6iдь o.". штB 236, 2З8, 240

690

Py6aнiв див. Ле6iдь Микoла
,,Лe6едь",
кo3. 147
..Лe6iдь''

428' 430'

,.Лe6iдь,,,

пoвст. 398

461

.Лпхa" ("Лихo"),
тepeн 345,34т,

Лe6iдь Mикoла (Лe6едiв-Py6анiв,
"Pу6aн"|, пpoв. 461
..Лeв''

,.Лeв,',

348

'Лихo,'' к.т 336

591

uЛeв',,

кoз. 520
к.p див. Лeнь

..Лeваднийn,

чoт. 642

495, 497,500, 502, 504, 506, 597

Лeвицький Микoлa (..Макаpeнкo,,,
..Cлавyra',),

ЩBШ, к-p, кеp.

127,

Лишинeць, с. 246
,,Лiвap"
|,,Лнвap"|, к-p заг. 494,

|вaн

..Лiваpя'',
126,

130, 131, 155,171,117

Левкoвич Bасиль (..Bopoний''), ШBШ,

к-p

1з4' 1з5, 144,116

Лeвuyк Aндpoн (,.Mopoзeнкo,'), 6yнv.

вiст. 523

',ЛeгкиЙ',, дec. 524
Ленчин,

с.

253,

Лeнь |ван (,.Лeв''), к-p 648
Лeтiчiв 345
,,

Лиьap'' див.
,,Лимoн'',

..лiBаp,'

дp' 276

Линчнн,

c, 254

',Лиna,', швeць 568

Липнe. с. 595
Лиpoв, с.177
"Лис'', poй. 568
..Лисeнкo",
..Лисeнкo'',

'.Лис;.аЙ''

,,Лискa,''

591

467

див. Климнак lвaн

,,Лuc|,tця",

кoз.

391

poй. 568
Лисoгipкa, с., Тeoфiпoльський p-н
457

"Листoк'', кyлeмeтник 559, 574
Лптвинlук lван (...Qy6oвий''), к.p гp. BO
129, 134, '!36, 154, 155, 156, 172, 194,
195, 219' 226' 2з8
Лптвиtlя,

..Лiс'',

кoз.

.|47

стp. 128

,,Лicний'',

p.н 265, 270, 2ll

, 2l8,

Лiсoве, с. 595
,'Лicoьий'',
iнст. 563
..Лiсoвик'',

кoз. 520
кoз.' вiст. 559
Лiсoвська 6oiвка 565
,.Лiшeнкo'',
кoз. 385, 386, 387, 388
"Лiщинa", кoз. 387
',Лo6oцa',, кoз. 523
Лorпшинcький, p.н 261
.,Лiсoвик'',

.,Лoм",

к.p 589, 590,
poй. 568

!у6нo p-н

Лисивин,

454
..Лipник'',

279, 281, 282, 291, 295
"Лiсoва Пiсня", надp. 264,265, 271,
212, 27t-282,290-300

s19

,,Лeгкий'',

заг. 596

Лiвo6epeжна Укpаiна (Лiвo6epoюr<я)

с,142

Литoвищi, с., Кpeм'янevнинa 454
,,Литунa'',
сoтня 392

нoт. 559

Лoми. кoл. 174
"Лoсь'', кoз. 385, з88, 498
.,Лyг'',
,.Луг",

дp.

165

p-н 266, 268,
294

,,ЛуroвиЙ'',

стp.

2ll,

280,293,

137

с' 268
xр. 260

Лyдинь,

Лyкa,

Лyкe, с.

139

Лyке' хр. 139
Лyкi (Лyкo), с' 267, 271
Лyкoв, с. 259
Лyнинeцький, p-н 261
Лyцьк, м. 595, 611
Лyцьк-fly6нo, шoс. 354
Лyцьк-Kлeвань, залiз. З54

691

Лyцьк-Mлинiв, дop. 356
Лyцька, oкpyгa 594
Лyцький, p-н 594
Лyцюк lван |,,PудящиЙ''|, кеp., к.p 126,
271

с. 260'

Лyниця,

Mазypець 76

c'

Maйдан,

Лю6икoвичi, с. 302
Лю6iкoвичi 283
Лю6oмль, p-н 542
ЛюдвiпoльськиЙ|'

p-н 245, 250, 251,

Людвiпoль (Людвiпoльський), p.н див'
Людвипiльський

..Maкс'',

375' 378' 389, з91
.Максим'',

543

Mала Coвпa 467
Maлин, м. 650

Мaлин, p-н 651

с. 35i,

Людвищa 392
"ЛюЛька'', кoз. 146

Mалинськ,

137

ЛютуlЙ'' 276

кoз. 385, 386' 388

Люхчe, с. 257
445

"Люшня,', стp. .|28
Ляди, кoл. 173-1i5
Лядo, кoл. 255
Лядo,

с'

кoз. 391' 392

Максимнyк Пeтpo (..Чyтка,), пop., кеp.

Мaлин,

с.

див. Лeвицький

к-p див. Cкopyпський Mаксим
вiд., сoтня 348, 349' з61,

uМaкс'',

ЛюAвiпoльщина 245

Лючин,

561

peф. див. Бyлавський Bасиль
,Максим',, чoт.
559

254, 289,305, 310

,,ЛютиЙ'',

кoз.

Mикoла

..Mаксимo,

Людвипiльський (Людвiпoль,

',

270' 286

,.Mакapeнкo,,

Львiв-Киjв, дop. з1
..Льoх'',
кoз. 325, з86, 387, 388
Лю6aшiвкa, с. 219
Лю6eшiв 590

стp.

сoтня 523

..Mайстep,,,

289

Львiв, м. 439

..Люлька'',

к-P' сoтeн. 523, 524, 590

..Mазeпи'',

]laйдaн, c.342
Майзepiвкa 645

127,111

Лyvицi' с.

.,Mазeпа,,,

270

',Ляля''' сaн' 148
Ляxiв, с. 357' 359
Ляxoвeччина 344

Ляxoвeць 345

359

c.245,253

Mалинськi, л. 640

Малiнoвскoс сoсдiнeнiс

168

Mалi [епцевинi' c' 212
..Мамр'',
стp. 140
Mанeвичi 507

"Mанжypа", к-p iнст. 126
Maнyiл, €п. див. Tapнавський Mихaйлo
Mанy.rинeць,

с.

393

Mapeнiн' с. 254
..Mаpень',
кoз. 147
.,Mapка,',

..Mapкaн",

тepeн 348

кoз. 146
к-p 590'

,.Маpкeвин",
..Mapкo,'

,,Mapкo'''

274

'

591

216

к.p 590

Мадяpи 81' 260, з41, 391, 444, 452, 470,
594, 642, 644-646

rл'4.apт',lнoв

Мадяpщинa 67
Mазeпа, гeтЬмaн 65' 14' 37l, 544

Map,янiвкa (Mаp,янoвкa),

692

272

Маpxлевський, p-н 642

258, 293,302

с.

257,

Мap'янoвкa, с. див. Mаp'янiвка

с. 357, 445
"Mиxaйлon див. Aщeнин Mикoлa
Миxайлiвка,

c.257,302

Maсeвинi,

"Mатвiй", дp. 605
..Mатвiй'',

МaтiТв 542
..Матpoс,'

32Fз2\

.,Мaтрс'', poй.

Mиxлин 594
Mиxня, с., flемидiвський p-н 450
..Мишn,
кo3. 146, 147

410

569

Мiзoцький'

"Мaтрсao, теpeн 386, 390
..Mаxнo",
..Маxнo'',

poй' 142

450

Мiзoнськa, 6в. 385, 388

Maшa. с. 255
"Maшилon, кoз. 561
Maщa, с. 255,2т0
.,Mаяк'' .l56

Miзoччина 342
.l47

"Мipvyк', кoз.

.Мiсящ'', тepeн,
3дoл6yнiвщинa
462, 469,4t0

.,Мaяк

Я.,,, сeкp' 226
..Meдвiдь'',
.Meдвiдь'',

рн

Мiзoн, м. 347, 350, з51,43l,442
Мiзoчeк, с. 359

пoвст. 642

uMeдвiдьn,

с. 254

Миxалин,

к-т 336

Mixнoвський Mикoла 65' 74,
Мiша 457

кoз. 524
сoтeн. 523' 524

стp. 128
"Meдyнкan, poвepист 568
"Медяp", кoз. 147

Miщyк Aндpiй 398

Meжиpицький, p-н 642
Мeлeнi. с. 642

Млинiв, p.н див. Mлинiвський

Mельник Aндpiй (Мeльник), пoлк.
443, 460

Млинiвський (Mлинiв),

Miщyк Mиxайлo 398
Мiяжка' ст. 258
Млинiвська

Mельник Mакаp ("Кopа,),

к.p

135, 136, 139,147

хл.

451

рн

468, 449

М. Лю6aшка, с. 270
Мoквин, с. 245, 25З,255, 288

"Мoкiй'
13з,

,.Moлoт'',
.,Moнax',,

174

CБ

Mлинoв 356

Mельник Baсиль (..Чyмaк..), сoт.
588, s89
Mельник |ван }hимiв 240

Мeльниця,

591

416

кoз. 385, 387, 388

стp. 398
Мopoq Aнтiн (.3y6атий'), Peф. 98,

Мельнiки, кoл. 174
"Meтелещn, xанд. 146
Мeтельнo 348'з54
Мидзк, с., Cтидинський p.н 262
Mижиpин, м. 470, 4l1
Мизoчoк, с. 470
.,Mикoлa",
peф. 449,459

"Mopoзенкon, чo.r'

Mиpoн .Qмитpo (..opлик.
Mисeчкo Aндpiй 455

Mopo.lанський (Mopouнo), p-н 261,

.,Mисливeць'',

стp. 137
Mиxaйлiaка, кoл. 258

25я

)

76

100, 213, 214, 219, 219, 226
uМopoзn,
к-p див. Кyзьмa Гpигopiй
..Mopoзn, poй,
148

"Mopoзeнкo,, 6yнн. див. Лeвvyк Aндpoн
"Мopoзeнкoo, iнст. 125
uМopoзькon,

poй'

147

148

52з
Мoсiюк

461

693

Moсква, м. 3, 6, 10,14,18, з5, 42, 46,
49, 65,14,91, 196, 273, 276, 297,

з28' 338, з67,3l7,378, 460,
5з2' 578' 653
Мoсти, с. з50' 4з7
..Moсyp

461,

Панас,' див. Клячкiвський

.Qмитpo

uMoтpя"

див. Cтeльмaщyк Пoлiна
,,Мoх'',
стp. 128
Moнyлянкa,

.Mpiя'',

с. 254, 345,

348

кoз. 520

..Hедoля'',

391, з92
"Heдoпитальський'',
,.Hезлoмний,'.

..Hepoзлyvний,,,

.,Heнай',,

',Mудpий,,, кoз. 566

..Heнaй'',

147

кoз. 520

"Hepoзлщнoгo", сoтня 542
..Heстop'',
пвx. гp. 325' з73, з8з
Heтpe6а' с. 257, 258
,,Heчaй'',

кoз.

стp. 142

кoз. 144, 146
"HeзлoмниЙ'', кoз. 385, зs8, 392
.,Heмo,,
див. Тpeйкo lван

Mстислaв, св.141,147
,.Мyл'',

кo3. 3 сoт. ,,Яcтpу6a"

кoз. 146
кoз. 393

сoтeн. 568
"Heчай'', чoт. 389

с. .

"MYP" 381

Hevатoвo,

Myськa, с. 252
Myrвиця, кoл.174
"Myxа',, стp. 137, 140

Heчyй.ЛевицкиЙ 65' 74
.,Hива,',
кoз. З92

,,02'',
..03'',

6' 10, .|8. 25, з5, 45' 46,
56' 64, 65' 6l' 247,255,2s6, з28,

Hiмeччинa

..002,',

гp., Bo 95
'.003'', зaг. 504

з34, 340, 341, 360, з6l,375-з77,

Hадднiпpянськa apмiя див. Apмiя УHP
,.Haзap',,
к-p 540, 541, 592

..Haзapn,

к-т 336,

кyp. 523
,.Hаливaйкo,',
стp.

441

..Heвдalний'',

cтo.

.,Heдoлi'',
..Hедoля,',

..Heдoля',
,,Hедoля'',

694

вiд.

Hiсвiцька Дi6poвa 594

HкBд 3,4, 48' 80-82, 334,

460,

651

137

HКгБ 81'82

127

Hoва Гyтa, с. 254
"Hoва Евpoпa" 298, 3i6, 508
"Hoвак'', кoз. 391

кoз. 391, 392

Heвipкiв' с. {70
.,Heryса,',

392, 579, 609, 653
с. 255, 256, 272

Hiмoвинi,

461, 602,

Hачицi, мiсц. 354
..Heвiдoмий,',

сeкp. 334

''Hiвa'' 2З4
"Hiж", poзв. 140
..Hiмeць'',
чoт. 561, 568

"07', кypiнь 494

..Hаэap'',

Hива Гy6инська 594
Hижня Boлгa 67
.,Hинипop",

зar. 582

заг. 583
,032,',
кyp. 515
..05,',
заг. 583
"05 Moп" 546

302

13.l

кypiнь 393
кep. вiд. 390

кoз. з сoт. ..Cвipкa', 146
кo3. 3 сoт. ''|JJaулu'' 144

Hoвe Miстeчкo 357
Hoвий .Qвip, стан. 468

Hoвий Чopтopиск, ст. 595
Hoвини, с. 254
Hoвi Чepeвища 590
Hoвoжyкiв,

с.

459

Hoвoмалин,

c.

445, 4l0

Hoвoсiлки, с. 385' 388
,,Hociй''
276

Hoсoвиui, мiсц. 348' 349' з54
.,Hюнoк",

кoз. 347

,.o.,,,

..oлeксan,

oбoдзимський, p.н
.,o6piй',
кoз. 561
oвaднo 598
"oвoд'', кoз. 146

651

494' 497' 501, 504, 512, 51т, 520,
541

кoз. 144

кoз. 389
147

',Одиceй'', к-p, сoтeн. 365, 39з'

394,

з95

сoтня 389

.,oдисеяo,
..oдop,',
.,oдyд,,,

чoта 357, 393

стp. 128
стp.

137

oжeниroстpiг, залiз.
кoз.

347

кoз. 147,
стp.

561

1З7

0левськ, м' 256,257
0лeвськ, p.н 25l

..oлern

553

oлeшва, с. 252

oлика, м. 348. з54
oлiйник Пeтpo (,.Eнeй"), к-p гp. Bo
з2' 38' 42' 78,320.329' 331' 334336, 413, 4з1, 432,438, 459, 465
0льга, княгиня 73
..oлЬxoвийn,
кoз. 147
Oмeлянкa, кoл.
..Oнyфpий,',

173

.|i5

к.т 568

(oyH) 43, 58, 61, 74, 76,151,152,
2з6' 264' 273' з04' 369, 455' 460,
461, s84, 590, 647

.,opeл'',

387

к-p 560

opхeвськиx, л, 244
opжiв 252
..opиx',,

вiст. 588

opишкiвцi, с. 340
..opлeнкo',,
,.opлик',

..0pлик..

oзipцi 262
.,oкyнЬ'',

Oлeксандpiя, м. 552
,.oленьo, poй.
568

..0pел''

147

oзepа, с. 445
oзepець 259
oзepи, с. 285
,.oзepo",
зaг.' гp. 510, 517, 580-582, 586
oзеpo, с. 271
oзepo, с, 301
oзepськ 297, 303
..Oкyньn,

137

0pганiзaцiя УкpаTнськиx Haцioнaлiстiв

oженин 347
.,oхинa',,

стp'

449,457

521' 523,524, 5з5-539,

..0гoнb'', poзв.

сoтня 347

oлександpiвкa, с. 255, 257
oлeксaндpiвський, p-н 449
oлeксaндpiсвський, p.н, Piвeнщинa

oвсянtoк Киpилo (,Шeлeст"), шeф

.,0дисeя'',

кypiнь 357

..oлeга',,

o6гiв, с. 389

..oгoнь'',

(Якимнyк) Mикoла 478

..oлeг,',

вiд. 342

.,oгipoк'',

',oлеr'', гp. 345
',Олer',, кoз. 39.t
,0лeг'',
к.p 345, 346, 365
..oлern.
к.p гp. B0 див. Кoвтoнюк

,0pлик'',
..opлик'',
..opлик,,,

кoз. 598

611

див. Миpoн .(митpo
в|ст. 524

кoз. 391
кoз. 498

,.opлик'', poй.
568, 569
..opлюк,,,

кoз. 524

695

"oса'', вiд. 125,

..oсaвyлn,

.oсaул"

1.а гpyпа
134'

27+276

,.oсa.lyк',,
oселeць,

1t3-176

дp. 276, 300
кoз.

с'

t.й' вiд,

125, 126, 128,

258

oсжицьк 255
oсoви, с. 301

135

"t1''', вiА. 342
"|1'',, к-p 342
.Пaвлo',

Oсoвиvи, кoл. 174,175

165

'.oстап,,, 6yнн. t34, 148

Пaвлoвич Boлoдимиp (.,Шпак"), вiйськ.

дp. 276

583

"oстап'', дp., к.p диB. БpисЬ Oлeксiй

..oстап,',

iнт. 135
"oстапn, ШПtlJ гp. 160-165, 299
..0стапa'',
iм., заг. 157, 158
Oстапiвцi, с. 394' 395
oстки, с. 257
"ОcтpиЙ,,, кep.' пpoв. див. Ждaн
Яpoслaв

Павлoвич Микoла (..Явopeнкo Лeoнiд,',

"Явopeнкo Л.", ..Явoщнкo"), tUBш

зaг.

510, 515-519. 521, 524, 5з2,
534-539, 540, 541, 544, 593
..Павлюк,'
див. Климнак iван
"ПaлiЙ,, гoсп. 589
uПанасa,,,
чoтa 356

"Панасeнкo'495

"oстpийn, кoз. 523

Панська .{oлина 356, 468

oстpий Piг, oс. 139
oстpiв' с. 258,2в9
oстpiв, с. 357

Пapиж, м. 460
"Паvкap', чoт. 56i. 568

Oстpiвки (Oстpoвки), кoл. 174,
Oстpiвцi, с. 271

"Паpaшд"' poй. 568

175

Oстpiг, м. 360, 45!
Oстpiж.rина 342, 447

oстpiзький, p-н 445, 470
Oстpoвки, кoЛ. див. Oстpiвки
..oстpoжець''
595

oУH див. opгaнiзацiя УкpаТнськиx
Hацioналiстiв

oyl{сд

.,oхpiм'

126

див. клячкiвсЬкий .Qмитpo
сoтня 558, 559

..o.rайдyх','

,,olepeт'',
кoз. 385, 3s6, 3s8
.orepeт",
пqвст. 398

..|",
,.|',,

696

сoтня 568
сoтня 558

1зн32,

"5-P-Ю, 55з
"55 Б', тepeн 393
"55 l'4", тepeн 395

561

oсeтини 328

,,oстап'',

yпA

17f1lз,116

"Пeвний', (..Пeвнoгo'' ),
з50

вiд., сoтня

334.

,Пeвний,',

к-p зз2
p-н 265, 267,2t1,2t2,
277, 218, 280_282, 293_295

..Пeклo'',
..Пeкyн',,

6уг' 225, 234

Пeлиnенкo Микoла 393

Пеpe6poди, с. 248
Пepелисянкe, кoл,252
..Пepeпeлюкn,

пoвсг. 398
Пepeспа 286. 594
Пеpeспа, кoл. 174' 175
Пepша iмпepiяriiстичнa вiйна (Пepша
свiтoвa вiйна) 64, з76, 37l
Пeтлюpа Cимoн 17, 74,273,3з4, 460.
544, 591
"Пeтpик'', стp. t28
Петpo l, цap 65

..Пeнepa',,

iнт. гp. 547
.,Пeнepищ,',
.,|1пльниЙ,,

к.p' кеp. ьiд' 125,

кoз.

Пoдсeлeнe, кoл, 174, 175
171

надp. '248, 24g,251' 261,290-29з,
261

307

Пинщина

451

Пiвнeвa, г. 360

"Пiвнiч" 44, 46, 50
гp. 82

..Пiвнiч',.

щкoла 391
Пiвче' с. 359
Пiвче,

с.

тepeн, Kpeм,яне.rнинa

с.

445

Пopицький, p.н 598
Пoстaви,

с.

342

"Пoтап'', кep. вiд , к-p, peф. 126,
127,132,171,226

с. 254

Пoташня,

Пoтiiвський, p-н 6Ф, 644,
,Пoнaйoвeць'',

кoз.

651

144

Пoчaлiвкa' с. 245
..Пpaвдивoгo,',

140

сoтня 386.388

Пpавo6epeжнa УкpaТнa (Пpaвo6epею<я)

461

Плoннe 259

454, 602

с.

4l0

Пpeсoвa Cлyж6a див. Укpаiнська
Пpесoва Cлpr<6a

Плoска, стан. 468
Плpканський, p-н 457

|1pи6aлтикa 62, 544, 65з
,,|1pи6лудa",

к.p

343

Пнiвнo 590
..Пoгpoм",

Пpиймaк

вiд.' кypiнь 557, 559,
56з, 574, 575' 577' 612, 613

..Пoдi6ний'',

259

Пoпeльнянський, p-н 654

ПK opганiзaцii Укpaiнських

с.

78

Пoльща 62, 14' 310, з12, з78
Пoльщг{CCP, кopдoн 639
Пoляки 7, 14, 15, 64, 192, 247, 251, 253,
254,256, 260,267,288' 289, з08310, 312, 340, 378, 392, 398, 445,
450, 4s7, 468

Пoпiвцi,

Пiнський, нaдp. диB. Пинський
Пipaцький 66

Плyл<нe,

с.

i Aзii

146

467,469,470

Пiдляшшя 66
"Пiмстa'', roсп. 547
uПiмста",
вiд', сoтня 558-562
..Пiмста
Пoлiсся'', вiд. 589
Пiнськ, м. див. Пинськ
Пiнськ, нaдp. див. Пинський

Плoска,

кoз.

.,Пoнypoгon,

Пiдкaвказзя 67
"Пiдкoва'', кoз. 146

Haцioнaлiстiв

наpoдiв Cxoдy eвpoпи

.,Пoлoва",

Пoляни, кoл' 174
Пoляни 175

470

Пiскiв. с. 255
..Пiсoк", poзв.

59t

Пoлiтичний oсepeдoк пoнeвoЛениx

Пoлoвля.

з09

Пиpятин, с., Bеp6iвський p-н

..Пiвнiн'',

175

с. 260
Пoлiсся 10,62, 297,3it,
Пoлицi,

146

Пинськ (Пiнськ ), м. 261' 268' з05
Пинський (Пинськ, Пiнськ, Пiнський),

29s, 312
Пинський, p.н

Пoлe, кoл.

дp. 275'

"Пoдiлeць'', пop. 543
Пoдoлiя 6

300

561.

180

461

Пpипять, ст. 247

Пpишлякia

461

Пpoвiд 0УH 519
"Пpoйдисвiт'', кoз. 389
,.Пpoмiнь'',

дp. 605

697

..Пpoсвiтao,

т-вo 202' 256,258'

269' 304'

619

259,

пoвст' 398
345
кoз. 392

..Пpoскypинa'',
Пpoскypiв, м.
..Пpoфесop'',

к.p
332, з36, 345' 346, 352
.,Птax",
сoтня 356
..Птaxа'',
вiд. 375, 376
,.Птaxа,',
кypiнь 357
..ПтаtДкe,',
кoз. 391
,.Птaшка'',
к.т Bo див. 3aтoвканюк
Cильвeстp
.,Пyгaн",
к-p iнст. 127
..Пyгav,',
poзв. 140
Пyзьня, с. 268, 297, 303
Пyкси, 6pати 80
Пyстoмити, с., Tyнинський p.н 471
,Пшeниця'',
кoз. з85' 387' 388
..Пшениннийn,
кoз. 390, 391
Пpoцюк Baсиль (.,Кpoпивa,,),

465
PцивилiвськиЙ, p-н 449
Paдoвинi, с., Typiйський p-н 590
Paдoмишль, с. 594
Pадoмишль-Кoчepoвo, дop, 646
Paдoмишльськt'tЙ, л. 641
PадoмишльськtlЙ, p-н 641
Pадoмянка 288
Pадянський Coюз див. СPСP
Pазничi 566
,.Pай'',
p-н 265' 267' 269, 271, 272,
277.280
..Pак,',
кoз. 392
,Pакeта'',
кoз. 291
Pатнo, p.н 542
Pафалiвкa (Pафалeцький), p.н див.
Paфaлiвський
Paфaлiвкa, ст' 260,309' 310
Pафалiвкa Hoвa 259
Paфалiвська, стан. 176
Paдивилiв-Пoнаiв, лiнiя

698

Pафалiвський (Pафалiвка, Pафaлeцький),
p-н 240,255, 259, 284, 305
Paфалoвкa, с. 246
,Pевoлюцiйний
Пpoвiд УкpaТни" (PПУ)
448

Pемниця 258

Peчищ 268
"Pи6aк,', к.p 558, 566
Pи6aк Юpiй (..Юpкo'')' к-т 185, 186,
188-19i, 226,251
.PИ6aлKa'',
гp. 589
,,Pнr|'яK,,'

кoз. 561
кoз. 389
Pиниця, cт.247
..Piвeнська" (.Piвнe")'
вo 416, 419, 42t,
428' 436
Piвeнська o6л' Аив, Piвнeнськa
..Pись',,

Piвенськe

сД

342

Piвeнський, пoвiт 449
Piвeнщинa див. Piвнeнщина
.,Piвнe'',
.Piвенськa''

Bo див.
Piвнe, м. 441, 452, 455, 457, 46з,
645

Piвне, надp. 323,
Piвнe, p-н 468,

PiвнrБpoди, дop.

468

Piвнг.Qy6нгБpoди. дop. 348
PiвнrЖитoмиp, шoс. 642

PiвнгКиiв, дop.

645

PiвнrКopeць, дop. 468

PiвнrКoстoпiльtapни{тoлiн, лiнiя
251

Piвнe{стpiг, дop.

325

PiвнгPадивилiв, дop. 360
Piвнeнська (Piвeнська, Poвeнскaя), o6л.

22o, 252, з00, 444, 450,
Piвнeнщина (Piвeнщинa) 27з' з60,
447, 452,457, 465, 468, 469,
472

PKy

453

Poвенская, o6л. див' Piвнeнська

471,

..Poжа'',

Poжищенський, p.н 594
..Poзгpoм"'
кyлeмeтник 590

Pyдня, мiст 255
Pyдня Льва, с. 257
..Pyдящий,'
див. Лyцюк lвaн
Pyжинський, p-н 654

Poкiтнo 27+216

Pyмyнiя 67' 378

Poкитнe (Poкитнo), м, 246,257' 212,

Pyсскi див. Poсiяни

кoз. 566,

Poжища 594

Pусь 7 4

302

Poкiтнe (Poкiтнo), c, 255' 257' 285'

Pyськi див. Poсiяни

302

Poкiтнянський (Poкiтнo), p-н 246,

255,2s6,257, 285, 30s

44з

.,7/7'', теpeн з57' 4з7' 4з8'

Poкiтнянщина 257

PoM див. Poсiйськa opганiзaцiя мoлoдi
..Poмaн

Гaл'^нa,, див. 6yсeл Якiв

кpaвець 568
,.Poмaна'',
сoтня 17t

47.т

.,Cавyp

261

'

див. Качан oстап
вiA., сoтня 357, 389

393, 398
..Cавкa''' poй.

175

212'

277

281, 2g0' 29з_295' 297-300

'

2l8'

Poсiйська opганiзацiя мoлoдi (PoM) 247
Poсiя (Poссiя) 61, 62' 66' 247' 273
Poсiяни (Pyсскi, Pyськi) 64, 192'

246' 25з' 254' 641
PoтepAaм, м. 460
..Peвoлюцiйний
Пpoвiд
PПУ див.
Укpaiни"

,,Pу6aн,'

C., с.

441

кoзaчий 6атальйoн 354

..Cа6люкa'',

Poмaшкoвo, кoл. 173-75
Poмчицi, с. 257
,,Poca,', p.н 265,

.|03-й

.,Cа6люк''

..Poмaн'',

Poмeйки, oс.

"7/7,,, нaдp.336, 359, 362' 441'

559

Клим'' див. Kлянкiвський

.Д,митpo

,,Cавчик

Cидip'', нач. лiк. 38

uCагайдaчний'',

.,Сaгайдачний.,,

дec. 524

кoз. 147
..Caгайдaчний".
кoз. 561
Caгайдaчнoгo, iм. кypiнь

515

Caгайкo .Д,митpo (..Еней,'. "Бpaвий'),
кер., нaч. лiк. 126, 127' 159' 171,
178

див' Ле6iдь Mикoла

,,Py6aшенкo', (..Py6aщeнкo,,), к-p
диB.

Koвaль Степaн

Py6кa 286
Pyда Кpаснa, с. 252
"PудиЙ'', к.p див. Cтeльмащyк Юpiй
,,Шаyла,')'
к.p
Pyдик Aдам (..Щавyла,',

Cагaн Poманна 392

214

276
'CaЙrop''
..Caмapа'', peф.
469, 470
..Cамapи,',

тepeн, Piвeнщинa 462,

464,467,470

,Cамiтнаn,
..Caмсoн,,,

сан. 437

Pyдка 286

к-т 336
,.Cамсoна,',
тepeн 362
Caнiтаpна тoчка ч.1 173

Pyдка, с. 594

Caнiтаpна тoчкa ч.

Pyдня, с' 174

Cантopкa, с., Кopoстенський p-н
639, 640

126, 12l,136_139' 143' 144' 171' 17з

Pyдня, с. 253
Pyдня, с. 257' 283,

301

Cапaнiв.

с.

2

173

361

699

Caпaнoв, с., Кpeм,янevlина 455, 456

Cенкивичiвський' p.н 594

Capнeнський (Cаpни),

Cep6и 377

нцp.

245, 251,

255' 262, 26з' 283-285' 308, 309,
312

..Cepe6peнкo",

uCepeдa",

кoз. 524
гoсп. гP. 325'

Capнeнський (Capни), p-н 246, 255
Cаpненщинa 307, 308

Cepeдзeмнe мope 609

Сapни 274-276
Cаpни, м. 246' 24g' 255' 256' 258,
283, 302, 309

Ceхu, с. 271

Capни, надp. див. Cаpнeнський
Cаpни, p.н див. саpнeнсЬкий
Capни, с. 256' 272
Cаpни, ст. 256, з08
Capнr-Кoвeль, залiз.

301

.,Ясeн,,),

Cвищeвський oмeлькo 240
..Cвipка,,,

..Гoлoвнoгo

144

Cвятoслав, князь 544
"Cвятoслaв'', кoз. 391
Cвятoслав Завoйoвник, князь 65,
73, 317
,.CвятoсЛaвич",

cтp. 12l

Cвяrтс. с. 252

сд

124,166,

25з' 452

Ceлeзioн Baсuль 240
Ceлиськo, кoл. 128, 174,175
Ceменюк Hикoн (..Яpeма"), к.p 126,
121, 111,112

7ш

..Cipкo,',
.'Ciч,'
..Ciч,,,

кoз. 390, 393

359

ШBШ кyp. 568

616,

617

вiддiли

621

"Ci'r'' див. ,.iванa Бoryнаn, заг.
кoз. 146

Cкaндинавiя 609
..Cкeля,,, p-н
219, 265'

2l0' 272' 2l7-

279, 281, 282, 293-295

,Cкiф",

дp' 163, 165
Cкoлoздpа Bасиль (..Гpа6eнкo"),

iнст.

125

Cкopoпада oлeксiй (..Бyдяк''),
нaдiнспeктop 434

Cкopoпaдський, гeтьман 460

Ceдлища 590

Ceник oмeлян

651

Cтpiльцi
oтallaна

див.
Cимoна Пeтлюpиn, шкoла

кoз.

,Cиpoтa"

Ciчoвi Cтpiльцi див. Укpaiнськi Ciчoвi

к-p 146' 148' 159
,.Cвipкo'',
чoт. 144

..Cвiнкa,',

Cимoнa Петлюpи, iм., шкoла див.
Гoлoвнoгo oтaмaна Cимoна Петлюpи

,,Ciчкa',.

147

..Cвiтлана"

Cидop Bасиль (,,Кpeгyл,'), май. 608
"CtцзиЙn, чoт. 390

,.Cipкo"

Cвищeвський Mихайлo .Qмитpoв 240
вiд.

Си6ip 62' 460' 578, 64i
писap 568

,,Снэl,tЙ",

Cиxи, с. 255
,.Ciкopа'',

Cвистyн Микoла |,,Яp6eЙ'',
к-p,
кyp. 332, 3з6' 391' 402' 404' 405

uCвipкo'',

Cepeдня Aзiя 62, 653

Cитнo, с. 357

Cаpни-Стoлин, зaлiз. 308
"Caулякo, poЙ,142
,.Cвeхa'',

кoз. 148
.,Cвистyн",
кoз. 391

331

461

Cкopyпський Maксим (,.Maкс,), к-p
332, з49
Cкy6а Mикита (..Лайдака'), к.p 134,
1з9' 145

uCкyпкaс'',

кoз.

144

"Cлавкo" див. 3ваpаx Петpo
.,Cлавyrа,
див. Лeвицький Mикoлa

,.CлиBка'',

кoз.

..Cпapтак,,

146

кoз. 385, з86, 38s
к-p iнст. 125,12в
uCпapтакa'',
вiд. 1l4
"Cпiвак,', кoз. 390
..Cпiвyн,',
кoэ. 538
CPCP (Pадянський Coюз, PCCP, Coюз,
сссP) 35, 42,56, 64,68,222,25з,
з67' 37уз77' 449, 532,609, 644
uCпapтaкn,

Cлo6oдищe, с. 645
Cлo6oдянщина 300
Cлoв,яне 375

Cлyx6a Бeзпeки (Бeзпека, сБ) 39, 40,
43, 44, 18, 9F82, 152, 236, 249,
258' 290,305-з08, 310, з12, з22,
326' 331, з36' 338' з45, 348, 350,

з72' 391' з92, з98, 404, 411, 416,
418, 41у429' 431, 4з4, 439, 441'

CC (CC-вiддiли) 166, 477,

551

CCCP див. CPСP

442' 451' 470' 533, 542' 6з2
Cлyн, p. 245,253' 254,2l0,211,
289, 302, 309, 457, 641, 650

Cтавoк, с. 289
Cтaдники 347

'CмiлuЙ,'' кoз. 387
,,Смiлий'',
кoз. 559, 561
"Cмoк" див. Koзак Микoлa
..Cмoлoвський",
кoз. 538

Cтaлiнгpадськa тpагeдiя 609

Cтаpа Гyтa, с. 254
Cтаpа Pафалiвка 272

Cмopдва,

Cтаpики, кoл. 256

п.

Cнoвидoвичi,
.,Coйка,',

,,Стapий'',

468

с.

257

Cтapпки,

poй. 559

uCoкoлa",

с,

257
171

Cтаpoкoстянтинiв 345
Cтаpoкoстянтинiв-Пpoскypiв,
Cтаpoсoльський, пpoф.

Cтaхiвка,

кoз. 520
сoтня

дес. 588

Cтаpинки, мiсц.

Coкаль, м. 598
.,Coкiл,''
к-p iнст. 127
"Coкiлn, пoвсг. 398
..Coкiл'',
стp, 127
.,Coкoл,,,

Cтaлiн 29l, 459' 460, 578-580, 653

кoл.

Cташивo, с. 246
..Cтeжка'',

кoз.

391

шoс. 346

61

17з

561

Coкoлoвський, oтaмaн 640
Coлeць, с' 257

Cтeльмащук Пoлiна (.,Moтpя''l' к.т 240
Cтeльмащyк Юpiй (..Pyдий''), к-p 480,

вiст. 559
"Coлoвeй", кoз. 389
..Coлoвeй'',

495, 501, 502, 505, 506, 510, 511,
5't7, 519, 520, 535, 537, 539, 540,
541, 543, 546, 610
"Cтeп'', вiд. 357

..Coлoвeйo,

кoз. 523

Coлoвки 460' 508, 578
Coлoмки, кoл.252

,Coн', кoз.
,Copoкan,

.Coсeнкon,

..Cтeпан"'

520

кoз. 520
к-p див. Aнтoнюк

335
147
Сoшники 174,1l5
Coюз див. CPCP
..Cпapтaкn,
кoз. 147
Coфiя Cвята
,,Coxа'',
кoз.

кoз. 392

с. 139
с. 650

Cтeпангopoд,

Пopфиpiй

Cтeпанiвкa,

Cтeпанський (Cтeпань)' p-н 15З, 244,

25o, 251, 253, ?62,286,

310

Cтепaнщина 245, з10
Cтeпaнь,

м.253' 262,286

Cтeпань, P.н див. Cтeпанський
Cтепань. стaн. 175

701

,,Cтeпoвий,',

дp. 567

Cтeпoк, ст. 646
"Cтецькo", кoз.

561

Cтидинський (Cтидeнь, Cтидeнський,
Cтидинь), p-н 153, 244, 250,252,

262, 287
CтиАинь,

c.

Cтoлинський (Cтoлин), нцp. 156,
246, 251, 260' 26З' 312
Cтoлинський, p-н 247,249' 260
Cтoлинськi xyтopи, с. 260
Cтoлинщинa 305, 307-309
Cтoлiн, с. див. Cтoлин
,.Cтoляp'',
iнт. З31
.Cтoляpn,

к-p 332

Cтoляpvyк 461
Cтpaшiв 255

Cxiднi yкpаiнськi зeмлi (сyз) 371, 451,
454,505, 604, 611, 648
Cцi6opський Mикoлa 461

кoз.

144

|||

Кoнфepeнцiя 0УH 367, 605

36ip oУH (|||
HBз oyH) 61' 62, 196, 375-з71' 507'

l|| HaдзвичaйниЙ BeликиЙ
509

..II|',,

сoтня 588, 589

,,3/3'', нaдp. 336,
,1з, 394
'1910" 500
.,Тaмаpа''

,.Taмаpa'',

..Тapас,,,

чoт. 390
тepeн 462, 464-461

.,Tapaсa,',

.,Cтpiла,',

вiд. 565, 566

к-p 566

CтyпницькиЙ Лeoнiд (..Гoн.lapeнкo,,),

пoлк., ШBШ УгlA 9, 12' 13' 22, 2l

29,32, з4,35' з9' 480, 482, 484,
500

.,Cyдaк,,,

кoз.

дp.

147

398

,.Cхiд,',
..Cxiд'',

127

Tемне, кoл. 1l4' 115
Teмнe-Жoндoвe, кoл.

173
173

Tеoдopiвкa, с. 272
ТeoфiпoльськиЙ' p-н

с.
Тepe6iжoв, с.
Тepе6eжiв,

457

260
247

6yнv. 182

Tepнiвка 394, 395

вiддiли 348

Tетepeв, p. 640' 644
..Тетepя'' (Бyгай), peф.
272
,.Tивеpeць",
дp. 160' 163

1p. $$]
61'

7l' l8

81

Taтapп 251,332' 449' 642

4

Cxiд Aзii 46'
702

стp'

Tapнaвський Mихaйлo 80,

,.Tepeшкo,,,

Cyxoвoля, с. 594

Cyшкo

тepeн, .{y6eнщинa 386

Таpaсевин 461
,.Тapaсeнкo,',

Tемнe-Стeпанськe, кoл.

CУЗ див. Cхiднi yкpаiнськi зeмлi
Cypaзький, л. 360
.Cypма'',

зaв. 537, 538

Таpас див. Шевнeнкo Tаpaс
..Tapас'', peф.
209
,'Tapaс'', peф. 469

''Cтpu6ун'', кoз. 559
211

500

Tаpаканiв, с., Bеp6a p-н 467

..Tapаса,',

c,

441

..30,,' p-н
428

',Стpи6ун,', кoз. 385, 386, 388
Стpильськ,
,,Стpiлa,',

46,

61,17,78
Cхiдна Укpaiнa 652

281

Cтиp, p. 261' з08' 507, 6з2
.,Cтiжoк'',
пвх. 537, 538
Cтoлин (Cтoлiн ), с. 260, 302' 305
Cтoлин, нaдp. див, Стoлинський

,,Стpu6ун,,,

Cхiдна eвpoпа (Cxiд €вpoпи)

с'

Tплявкa'

..Тypa,,,

471

,,Tуpa,,

Tилявцi, с. 359
..Tимкo,,,

пвx гp. 325

,.Тимoшeнкa'' (..Tимoшeнкoва''l
вiд',

сoтня 357' 360'

431' 465' 468'

,.Toнкий'',
.,ToпoЛi,',

сoтня 133, 136, 138-142,

144, 146, 148
,,Totloля'',

к-p 134' 1з6, 140' 141' 14З'

445

Тpанснiстpiя 348
Тpаuyк Aндpiй (..Кpyк'') 400
Tpeйкo lвaн (..Heмo,,), пoлк. 168
..Tpeтiй''

..Tpiска,',

313

кoз. 385, 386, 388, 389

Tpoстeнeць,

с. 252,262

Tpy6ицi, с, 235
Тyдopiв, с. 448
..Tyзa,,,

нoтa 576

Тyмaнь 268
,,Typ'',

к-p див. Шyxевиl Poмaн

Typ, кoл. 174' 175
..Typ",
пвx. 510' 586' 587' 603, 606'
611

',Tуpa'', вiд. 357

261

257
74

Углищe, c.270
"Удapниit", ьiст' 524
166,

168

''У36eKa,,, вiд, 174

640

с', oстpiзький p-н

с.

с.

Ужинець 347

Toтoвичi 258
Toнивики,

Tювкoвiчi,

297

Ужaнe, кoл. 174' 175

Тopuинський, p-н 594

с.

с'

Tьoлькoвичi-B.,

yдсБ

к-p 365

Toтopнoaини,

Tьoлкoвини,

vBo, vBo-ovH 66,

146

144' 14в' 148

..Toпoля,,.

271

Tyнин 468

385-з89' з91' 393

,,Toпoля,',

с.

Tyнинський, p-н 392' 4l1

вiд., сoтня 348, 350, 357,

кoз.

511,

546, 541,55i, 583, 603
Тypки 65, 74
Тyтoвинi,

127

кoз. 144
кoз. 144

,.Тoпoлi,,,

з78

Тypкмeнiя 273

пoвст. 398

,'Tкaн',
cтp.
,.Toкap'',

'

51+517, 51у524' 53tr5з2, 53+.543,

472

,,TихиЙ'',

67

484, 481, 491502, 504-507,

Tиннe, с. 255,256,285
Tиннe, стaн' 468

Bo

Тypеvнина 62,

Tуpийcьк, p-н 542
,,Tуpiв'''

гp', B0 35, 477,478, 480,

361

Tинне, кoл. 255

,,Tпpсa'', peф.

кypeнi 604
сoтня 387, 390

Уз6еки 397'

553

Уз6eкiв, чaст. 350

Уiздцi' с. 352
УкpaТнa-Pyсь 65, 367

Укpaiнка Лeся 74' 586
УкpaTнськa Apмiя 17, 480' 482

..Укpaiнськa

Apмiя'' 455

УкpaТнськa Галицькa Apмiя (Галицькa

apмiя, УГA) 11' 11, 483
Укpaiнськa Hapoднa Pеспy6лiкa (УHP)
11,

66, 483

Укpаiнська Пpeсoва Cлyж6a (Пpeсoвa
Cлyж6а, Упс) 7, 56_60, 366,
367' 373, 38з, 489, 545, 587, 597,
598, 604, 605
Укpаiнський .(oпoмoгoвий Koмiтeт

27

2

703

Укpаiнський Пapтизанський Biддiл н.

21

("21"1 341

Xapкiвська, o6л. 454

УкpaTнський Чеpвoний Хpeст (Чеpвoний

Xpeсr' УЧX) 33' 4143' 97, 100,
106-11з, 145, 146, 178,240,26з' 320'
330' 3з5, 353, з70, 414' 415' 42з'
429' 43l,4з8, 440, 441, 532, 5з3,
621

Укpаiнськi 36poйнi Cuлu 525
Укpaiнськi Ciчoвi Cтpiльцi (УCC, Ci.loвi
Cтpiльцi) 9, 66
..Уманьo, p-н
265, 269' 2l1' 215,
217-281' 290' 291' 29з-296' 298,

299, 301, 302
"Уманьn, p-н yпp. 165

yHAкoP

6

УHP див. Укpаiнська Hapoдна

Xвильoвий 273

274

'Xsильoвuй"

,Xвиля" 416
,Xвиля', кoз. 146
"Xвлля", кoз. 389'
"Xьиля'', стp.
..Хвoяn,

кoз.

216

391

137
147

Xiнovi, с. 258' 2B4
uXмаpa,'
з вiд. "Байди" 34
uXмapa",

дeс. 588

..Хмapa", вllх. 142, 148
"Xмapаn, к-p 136' 138
..Хмаpa,',

..Хмapa'',
..Xмapи,',

к-p 365
пвх. 510
пвx., пpoв. 135

сoтня 357, 386' 389' з92
Xмeлiвка, мiсц. 131' 467

Peспy6лiка

YHPA 460
УHP-iвцi 455
УПC див. Укpаiнська Пpeсoвa Cлyж6а
Уpaл 62
зaсryпник сoтeн. 567' 568

"Ус'', к-p

uХapкo" 428' 4з0

..Хмapа",

yн|.|Ф 448

,,Ус,,,

Хаpкiв, м. 454

563

Устe, с' 254' 271
Устинiвка, с., Пoтiiвський p.н 644
Усrинiвка, с., Янoвецький рн 646

Хмeльницький Бoгдан' гeтьман 65,

74' з77' 544
Хмeльниччина 378
..Хмеля,',

6в.

133

Xмiзoпoль, с. 255
.,Хмypий'',
пвх. 490, 511' 546' 596,
5gg, 600, 603, 604, 606, 608, 609
Xoлмщина 66

УЧX див. Укpaiнcький Чepвoний Xpeст

uXoлoдний'',

Ушoмиpськi (Ушoмищький), л. 639,

Хoлoдний Яp 66, 564

650

кoз. 393

Фiнляндцi

14

Фйoдopoвa, пapтизани 257

Фpанкo iвaн 74, 586
..Хамyлa,,,

кoз'

561

Xандiй .{митpo (,Гopдiснкo')' к.p
545. 546

704

..XoЛoдt|oгon,

..Xoмa,',

Фaстoвський, p.н 641
..Фидopенкo'',

кoз. 146

6в. 386' 388

виx. 562, 56з, 600

"Хoма", кoз. 387,
..Хoма,', poй.

..Хoма",

..Хoми",
Xopлyпи,

.,Xopти",

391

561

швш

565

кypeнi 604

с.

354

виш. вiд. 158

..Хopтиця',,

вiд. 137, 140, 142' 146

148

Хoтинь. c.254' 272

Xoчин, с. 248
,.Xpiн'',

к-p

Чexiя 67

Чк

361

460

.,Члeк'',
..l-{eмeнт,,,

пpoв. 206, 208

стp. 180

Чoпoвeцький' p-н

651

[eнтpальна Pадa 66
l-{eпцевиvi, м., с. 301

Чoпoвицькi (Чoпoвецькi), л. 639,

"l-{игaн" див.

"Чopнeнькийn, кoз, 385, 386, 388
..Чopнийn,
виpядoвий 559
.,Чopний'',

..[иганаn,

640

[инкo Пaвлo

вiд' 172,174, 178,

180,

182, 2t0

..Чopний,,,

[игани 309
,'|!им6aл'',

,.Чopний,,'

к-p 332

,,I!им6aл'',

.'Llим6aлa''

сoтeн.

391

(,.Цим6aл''), вiд., сoтня

350, 357, 396, 3gg, 391, 393
l-{инкo Павлo (.,[иган,'), сoтeн., к.p
125-128, 173, 175, 180, 192

l.|yманський (Цyманськi),

л.

244,

252, 308, 310
(yманський, p.н 220
l-{yмaнщинa 632

,,4/4''' нaдp.
336
ЧA див. Чеpвoнa Apмiя
"Чайка.,, стp.

137

гoсп. rp. 324

iнж' 416,

419

кoз., пiдхop. 520
..Чopний'',
к-т 568, 569
..Чopний'',
пpoв. 300
"Чopний лiс'564
"Чopнo6ай',

127

"Чopнoмopець', 6уr. 218, 226
..Чopнoмopeць',,
..Чopнoмopeць,',

дeс. 524

кoз. 391
..Чopнoмopeць,,,
к.p див. Бaсюк €вгeн
..Чopнoмopщ'',

oiд. 172
,.Чopнoмopщ',,
вiд. 385, 388
..Чopнoтa,
386' 387' 388
"Чopнoта'', стp' 128

"Чy6атий'399

Чапaсва, iм., пiдpoздiл 168

',Чу6aтuЙ''

кoз. 389
..Чаpeйкo,',
кoз.

"Чу6aтий", пoвп. 398
Чy6iй Гpиць 128

..Чаp",

146

'

кoз. 392

Чаpтopиськ 507
Чepвoнa Apмiя (ЧA) 48,81,267,
369, 45i, 458, 651

Чудeль,

Чepвoний Xpeст див. Укщiнський
Чepвoний Xpeст

..Чyйкeвина',

с.

Чepeвищa,

524

Чepкeси 328
"Чeoник" 212
"Чepникn, к-p, ШBШ див. Казван
.Qмитpo

.,Чеpникa,',

c.2l1

Чyднiв, м. 656
..Чyйкевин,,,

вiд, 498

Чyйкoвський Юpiй (,.}Qpxo''), x-p

з29' з32

,.Чyмaк'',
..Чyмaк'',

.,Чyмак,,,

кoз. 146
кoз. 520

сoтeн. див. Мeльник Baсиль
стp. 137
.,Чyмак,',
чoт. 568
..Чyмак,',

вiд. 341, 342
Чepнiгiвщина 350
..Чepняк',,

..Чyпpинa'',

Чexи 64, 192' 391' 457

,,Чyткa''

кoз. 523

к-p 564

,.Чyмакa',,

вiд, 174
стp. 129,

138

див. l4aксиi,rЧyк Пeтpo

705

,'6/6", нaдp,
з36, 362,

"Шулякa", сoтня 390
Шyм 0лексiй (..Boвнaкn), к.p 494,

441

"16" 394

.,Шaвyлa''

506' 515, 516, 518, 52з' 524, 542,

див. Pyдик Aдaм

..Шaвyли'',

вiд' 140,

,Щаyлa,'

543, 58з
,Шyмкo',,

171, 1т2

див. Pyдик Aдaм
'.Шaули'', вiд. 133, 136, .lз7,

кoз. 537' 538

Шyмськ з45' 441

141,

142,144, 146-148, 254
Швайцаpiя 68
"Швeд,,, гoсп.
..Швeць'',

Bo

Шyмський

428, 430, 437

..ШeпeЛЬ'',

.,Щeдpий'',

644
591

див. oвсянюк Киpилo

Шeпeтiвка,

дp.

156

м.

346

391

Шимoнiськo, кoл. 174' 175
,.Шинкap'', poй.
142
стp. 137
Шкpo6oтiвка-Ямпiль, дop.
Шнeцькa Будa 642
..Шoлoм''
399

шBш 535'

..Шпак',,

536

вiйськ. див. Пaвлoвич

Boлoдимиp

..Шпак'',

кoз. 387

Шпанiв, стaн. 468
..Шyгай',,

Шyльгa

кoз. 52

461

..Шyлякn,

кoз. 389

"|JJулякu, пiдxop. 524
,,Шyляк,',

стp. 128

706

cтp.

121

кoз. 144

кoз.

561

Юзeфiвкa 286
'.Юpiй', (..Юpiй Py6aшeнкo''), к-p див.
Koвaль Cтeпан
"Юpкa'', сoтня 399
..Юpкo'',

341

147

461

611

,.Юpкa'',

..Шишкa'',

,Шпaк'',

..Щyкa''

..l{yp",

605, 608

кoз.

кoз.

lI.[иpський

,.lJ.{yпaк'',

кoз. 147
Ши6истa Biктop (,.Бpoвa''), пвx. 596,

кoз. 146

"[.L[eкan, кoз. 147
..lJ.[еp6aк,,,

..Щyкan,

Шепeтiвкa-Piвнe, дop. 348
Шeпeтiвськi, л. 345
.,Шepaй'',

..ШиЛo'',

147

348, 354, з59

274-216

Шевчeнкo 80
Шeвчeнкo Tapас (Tapaс) 74, 586,
..ШeЛeст''

кoз.

Шyxeвин Poман (..Тyp,'), к.p УПA

с., ПoтiTвський p-н

Шевненкo,

142

..Шyткap,',

кoз. 566
Швецькa Pyда 644
"Швидкий', к-p 560
,.Швopний"

461

Шyмський' вiд. 340
,,Шypик", poit'

,.Юpкo',,

чoтa 576
к.т див. Pи6ак Юpiй

дp. 500
..Юpкo'',
к.p див. Чyйкoвський Юpiй
..Юpкo", poй.
566
..Юpкo'',
кypiнь 348, 349' 354
..Явip,,,

..Явip'',
..Явip',,
..Явip,',

кoз. 386' 388

кoз.

559

пoвстl 398
стp. 400

,.Явopeнка,',

сoтня

381

,

442

..Явopeнкo'' (..Явopeнкo
Л.'',,,Явopенкo
Лeoнiд'') див. Павлoвич Mикoлa

..Явopський'',

лiк. 134,

135

''Ягoдa'', poй. 568

,,Яpинa''

Якимнyк Mикoлa див. Кoвтoнюк

Яринiвкa,
.,Яpка,',

Mикoла

вiд. 133, 136-142' 145-148

с.

Янoвецький, p-н 646
Янyшiв 645
Япoлoть, мiсц. 171'

ф.

175

133

Япoнiя 65, 68
'.Яp'', p-н 266' 268' 277' 280
..Яp'',
ШBШ зaг. 555, 557, 561, 563
,,Яp6eй,',

к-p див' Cвистyн Mикoлa
"Яp6eй'', кypiнь 348, 349, з86
',Яp6eя,'' вiд. 374, 375' 390
..Яpeмa',,

..Яpeма,,,

,.Яpeмa",
,,Яpeми',,
,,Яpеми'',

к-p

к.p

вiд. 174

"Яpoк", к-p див. Kалинюк,Qмитpo

255

Янкoвичi 286

.,Япoнець',,

276

с. 253, 256' 257' 28з

..Яpмaкаn,

Янiвський, p-н 261
Янкeвичi,

274

див. Cемeнloк Hикoн
365

сoт. 346
вiд' 171, 172

вiд. 334, 347' 354
,,Яpeми'',
сoтня 348, 357, 367, 368' 389

Яpoслав Мyдpий, князь 65, 74
.'Яpocлal,,,
стp. 137

с. 349, 350, 356
p-н 470

Яpoславинi.
,,Яpунa'',

Яpyнський, P-|1 642
Ясвайн Гepман 392
,.ЯсeH'',

,,Ясeн,''
.,Ясeна,'

к.p Aив. Свистyн Микoлa
стp. 138

(,,Ясeн,'), кypiнь 357, 360,
362, з15' 387, 405
"Ясин", кoз. 520
"ЯснvчЙ'', чoт. 568

Яснoгopкa' с. 256

..3амoк''
Яснoгopцi, с., p.н
267

'Ястpу6'',6yнн. 406
',Ястpу6'', кoз. 390, 393

,'Яcтpу6a,',

сoтня 391, 392
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lф
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tф
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tф
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24. Hакaз

39

25.Hакaз

41

26.Hаказ

42
44

27. Hаказ

28. Hаказ

44

I'I9 29. Hаказ

48

Summorц

50
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Nt
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tф
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Ne
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Ne
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PeфePeнтyPи вo
128. Hаказ ч.

2 вiд 3 вepeсня 1943

^I9

,{oкyмeнти
N9

i

p.

мaтepiaли roспoдapчoТ pефepeнтypи Bo

p.............
..'.....'..

вiд 12 вepeсня 1943
Nl 130' 3аpяд)кення ч. 12 вip' 20 вepeсня 1943 p.
129. iнстpyкцii
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21o
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715

711

3вiт сoтeннoгo
Ng 182. 3вiт вiд

11

..oдисeя''

rpyдня 1943 p.

Summorц
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Jуэ

floкумeнт aдмiнiстpaтивнoгo вiддiлy Bo
Nэ 198. lнстpyкцiя вiд 12 жoвтня 1943 p.....................
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to

Ne

lф
,ф
Ne
Ns

tф
tф
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432

4з2
4з4
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3aimu BidОiлi! mo niОpoзdiлia
}& 291. Звiт вiд 2 сepпня

l943p...............
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612
Summorц
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Boлинь i Пoлiсся:
yпA тa зaпiлля
1943- 1944
.[oкyиeнти

i

мeтepieли

Лiтoпис УПA
Hoao cepiя, moп 2

Упopядники:

o. Boaк' l, Пoвлeнкo

.Qeфeкти iлюстpaцiй

зyмoвлeнi стaнoм opигiнaлу

Пiдп. дo дpyкy 24.03.99. Фopмaт 70х100/,,. Папip oфс. М1.
Гаpн. БyкваКиp. oф. дpyк. Ум. дpii<. аpк' 63,7.
Ум. фaфo-вiд6. 63'7. 06л.-вид. apк.57,4.

3ам. М 29.

Iнститyт yкpаiнськoi apxeoгpафii та дцeщлoзнeЁствa

iм. M. C. Гpyшeвськoгo HAH Укpаiни
252601, Kиiв, Tpьoxсвятительськa,

4

BAТ,.Бiлoцepкiвськa кни)ккoвa фа6pика''
256400' Бiла L{epква'
вул. Лeся Кyфаса, 4

