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У книзi зiбpaнi дoкyмeнти кepiвництвa УПA-Пiвнiч i yпAПiвдeнь, кpaйoвoгo пpoвoдy oyH пзy3 i HBPO' a тaкoж пiдлeглиx
пiдpoздiлiв i стpyктyp, щo дiяли нa тepитopli Boлинi, Пoлiсся Й
Пoдiлля у 1944_1946 pp. floкyмeнти висвiтлIoloть малoвiдoмi
lЦиpoкoмy зaгaлу в Укpafнi гepoiЧнi стopiнки бopoтьби члeнiв тa
opгaнiзацiй нaцioнальнo-визвoлЬHoгo pyxy за самoстiйнy сoбopнy
yкpаiнськy дepxaвy' дaютЬ мoжливicть бiльцr ЩиpoKo вiдтвopити
iстopito УкpаTни в кiнцi та пo зaвepuJeнню

.Q.pyгoТ

свiтoвoT вiйни.

This vo|ume сontains documents of the Command of the UPA.North
aпd the UPA-South' and of the Krai leadership of the oUN PZUZ and of the
National-Liberation Rеvolutionarу organization (NVR?)' as well as subordinаte organizations and units that functioned in Volуn, Polissia and Podillia in
1944- 1946' These doсuments shed light on little known heroic stuggle for an
indеpendent, unified, Ukrainian state at the end and after World War Two.
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Boлинь в бopoтьбi.
oбклaдинкa дo aлЬМaнaХy' пpИсBячeнoгo бopoтьбi УПA нa BoлИHi i Пoлicci.
,(epeвopит H Хасeвичa

Bстyп
Увaзi читaчiв пpoпoнyeТЬся чepгoBиЙ тoм нoвoi сepiТ..Лiтoписy
УПA''' в яKoMу ПpeдстaвЛeнi дoкyмeнти i мaтepiaли Укpaiноькoi
Пoвстaнoькoi ApмiT тa Т[ зaпiлля - сTpyKтУp opгaнiзaцiТ УкpaТнськиx
Haцloнaлiстiв i HapoднoТ BизвoльнoI PeвoлюцiйнoT opгaнiзaцiТ _
пpo opгaнiзoBaHУ збpойнy бopoтьбy yкpaTнськoгo нaцioнaльHo-вИзвoЛЬHУ pУxУ нa Boлинi, Пoлiссi i Пoдiллi (ПзУз iпсУз)1 y
1944-1946 pp.' тoбтo вiд пpиxoдy Чepвoнoi apмii (ЧA) i paдянськoi
aдмiнicтpaцiТ тa дo чaсУ пepeХoдy бopoтьби в нoвi фopми збpoЙHoГo П|дп|ЛЛя.

У тoмi зiбpaнo

вi.цoзви, HaKaзИ, poзпopядХeння, iнстpукiншi
дoкyмeнти i мaтepiaли, бiльшiсть з яKИХ з чaсiв
цii, звiти,
paД,яHсЬKИ
M И сПeЦopГaнaми бу ли HeДoстУпHи M|А р\ля
зaХoпЛeH Hя
нayкoвцiв i нiкoли нe пyблiкyвaлися. Biдpoджeння УкpaТнськoТ
ДepЖaвИ Ta дeмoKpaтичнi змiни у нaшiй кpalнl дaЛИ Mo)кЛивiсть
B|дKpИвaтИ Тa HaУКoBo oпpaцЬoвУBaтИ KoлИCЬ зaKpИт| apx|вH|
фoнди, зoKpeмa сУчaсHoгo .[epжaвнoгo apxiвy Cлyжби бeзпeки
УкoaTн и.

PeзyльтaтoM ТaКoГo oПpaцЮвaHня i стaв нaш збipник' Чaстинa
Пpe.цстaвЛeнoГo в HЬoMУ мaтepiaлy r ХpoHoЛoГiчнo-тeмaтичH и M п po.t].oв)KeH Hя M вiйськoвoj тa aдмi н iстpaтивнoТ дoкyмeнтaцii,
вмiщeнoi У ДpуГoмУ тoмi нoвoi сepiТ ''Лiтoпиcy УПA'' _ ..BoЛИHь i

з

Пoлiсся: УПA тa зaпiлля, 1943-1944'' (Kиiв-Тopoнтo, 1999), тa y
дeкiлькoх ТoMaХ стapoi сepii, oпyблiкoвaних У KaнaДi Й пpисвянeниx бoooтьбi УПA нa Boлинi i Пoлiссi.

t

Зa opгaнiзaцtйним (кpaйoвим) ttoдiлoм ОУН укpai.нськиx eтнiчних ЗeMeль

Boлинськa, Piвнeнcькa, Житoмиpcькa' эaхiднa Чaсти|1a Kи|вcькoj oблacтi

Укpai.ни тa пiв.Цeннi paйoни Беpecтeйcькoj i Пoлicькoi oблacтeй Бiлopусi склa-

,Цaли Пiвнiчнo-зaхi,а,нi укpai.нськi зeмлi (ПЗУЗ), Пiвденнo-схiднi укpai'нськi зeмлi
(ПCУЗ) BKлючaлИ у 194З p тepитopiю Цeнтpaльr]иX, niвденних тa cхiД'них ЗeМeль
уKpaiни, oснoвним peгioнoм дiяльнocтi УПА нa ГICУЗ були Kaм'янeць-Пoдiльськa,

BiнниЦькa тa пiвДеннa чaCтинa Kи|вськoj облacтi'

Cпoдiвaeмoся, щo oПpИЛЮдHeнi дoкyмeнти i мaтepiaлИ пpoЛЛЮтЬ бiльшe свiтлa нa HeдoстaтHЬo вИвчeHий пepio.ц укpaТнськoТ
нaцioнaльнo-вИзвoЛЬHoi бopoтьби i стaнщь y нaгoдi всiм, xтo
цiкaвиться oднiею з нaЙдpaмaтичнiшиx стopiнoк сyнaснoТ iстopi.i
УкpaTни, вiдлyння якoi Й дoсi вiднyвaeTЬся B yкpaТнськoмy cyспiльствi, a тaKoЖ в близькoму i дaлeкoмy зapyбixхi.

B apхiвaх збepeглoся чИMaЛo .цoкУмeнтiв, якi вiдoбpaxaЮTЬ
дiяльнiсть нaцioнaльнo-BИзвoЛЬнoГo pУХy' HaЙзмiотoвнiшi з ниx,
зoKpeMa

Й

yнiкaльнi, вiдiбpaнi упopядHИKa|\АV| ДJlя пyблiкaцii. Щoб

пepeKoHaтИся в ix знaчeннi.цЛя poзKpИтTя TeMИ, KopoТKo зупИHИl\4oсЬ Ha iстopioгpaфiТ пpoблeми тa oгЛяHeMo вжe вiдoмy.П,ХepeЛЬнy бaзy вИвчeHня пoBcтaHсЬKoT тa пiдпiльнoi бopoтьбИ Ha тepИTopii Boлинi, Пoлiсся i ПoДiлля в 1944-1946 poкaх.
ХapaктepнoЮ pИсoto oфiцiйнoТ paдянськo[ icтopioгpaфiT бyлo
тe, щo вoнa нe видiлялa бopoтьбy УПA i oУH Ha ЗaзHaЧeнiЙ тepитopiТ y зaклюнниЙ пepioд.Цpyгoi свiтoвoi вiЙни тa У пoBoeHHУ дoбy iз
зaГaЛЬHoгo KoHTeKстУ .,злoчиннoТ дiяльнoстi yкpaiнcькиx бypжyaзниx нaцioнaлicтiв,'2. Boднoнaо yкpaTнcькa зapубixнa iстopioгpaфiя
poзглядaлa дiяльнicть УПA тa зaпiлля y пiвнiннo-зaxiднoмy peгioнi
лишe фpaгMeHтapHo. Йдeтьcя, HaсaМпepeД, Пpo пpaцi M. Лeбeдя,
П. Mipнyкa, Л. ШaнкoвсЬKoгo, Ю. Tиc-KpoХMaЛЮKa, якi зa влaсним
дoовiдoм yнaстi У ПoвсТaHсЬкoмy pyсi тa Ha oсHoвi дoкУмeнaльниx
i мeмyapних свiднeнь нaЙбiльш шИpoKo висвiтлили дiяльнiсть УПA

oУH в УкpaТнiз.
HoвaтopськoЮ пpaЦrЮ cтaв бiблioгpaфiнний oГЛя.0, М' Бoйкa4, oдин з нaЙбiльших poздiлiв яKoгo пpИсBячУвaBCя .цiяльнoстi
збpoЙниx фopмaцiй, зoKpeмa УПA, нa Boлинi. Aвтop, пo-сутi, poзpoбив yнiвepсaльHУ MeтoдИчHУ CХeMУ для мaйбyтнiх дoслiдхeнь
збpoЙнoi бopoтьби.
i

2 Бeлясв B.' Pудницький M' ПiдЧуЖиMl4 пpanopavtИ' - K., 1956; ,Цaнилeнкo C. T.,Qopoгoю гaньби iзpaди' - K.' 1972; ,0'митpук K Бeзбaтчeнки. - Львiв,
1974; Чepeдничeнкo B.П, Aнaтoмiя зpaди. - K., 197B; Лиxaлaт A.B. Haциoнaлизм
- вpaг тpуД,яЩИXCя, - M,' 1986: ,Л,aвиденкo B'A, ''Укpai|нcькa ПoвcтaНчa Аpмiя'':
шлях гaньби i злoчинiв, - K,' 19B9'
3

Лeбeдь

|v4'

УпA.

- Пpecoвe Бюpo УГBP,

1946: МipЧуK П' Укpaiнcькa

Пoвc.гaнськa Apмtiя, 1942-1952' . 195З; Шaнкoвcький Л. .'Укpai.нcькa Пoвстaнчa
Apмiя,,, lстopiя укpai.нcькoгo вiйcькa.( Pед' l Tиктop)' _ Biннiпeг' 195З; TуsKrokhmaliuk Y. UPA wartare in Ukraine. - New York. 1972.
a Бoйкo М. Бiблioгpaфilний oгляд Збpoйl1oi бopoтьби Boлинi'
- Topoнтo,
1

976.

10

У 197з p. poзпoчaЛo cвoЮ дiяЛЬHiстЬ ..Bидaвництвo Лiтoпиc

УПA'', .[o 2oО4 p. виЙшлo п'ятЬ .цeсяткiв тoмiв У тpЬox сepiяx, пiдгoтoвЛeнИx нa oснoвi збepexeниx apxiвiв тa мeмyapiв. ,{eкiлькa
з HИХ, яK в)Ke зaзHaчaлoоЬ! бeзпoсepeдньo виcвiтлЮBaЛи дiяльнiоть УПA нa ПЗУЗ5.
Biд пoнaткy 90-x pp. y зв,язку з ПoяBoЮ Mo)КЛИBocТi oзнaйoмиТИся з oонoBHИM KoMПЛeKcoM дoкyмeнтiв УПA i oУH тa paдяHсЬKиХ
пapтlЙнo-aдмiнiстpaтивниx i cпeцiaЛЬHИX opгaнiв' щo дo HeдaBHo
бyли зaxoвaнi в apхiвниx опeцфoндax, HaУKoвцi змoгли poзПoчaТИ

бiльш глибoкi дocлiджeння нaцioнaлЬнo-BизBoльнoi бopoтьби
тa пoв,язaниx з HeЮ пoдiЙ i пpoцeоiв. .[o пyблiкaцii дoкyмeнтiв i
мaтepiaлiв з цiеi тeMaТИKИ гIpLАCлУЖlAлИся I. Бiлac, B. CepгiЙнyк,
Ю. Шaпoвaл тa iншiфaxiвцi6.
Baгoмий вHeсoK B HayKoву poзpoбкy пpoблeми вHeслИ чЛeHИ
poбoнoT гpyпИ iстopикiв пpи |нститyгi iотopiT УкpaTни HAH Укpalни
пlд кepiвництвoM C. Kyльницькoгo (KиTв)7, якa бyлa cTвopeнa пpИ
Уpядoвiй кoмiсiТ з вИвчeH}{я дiяльнoстi oУH i УПA, тa ГpУПИ пo
дoслiдхeннЮ дeПopTaцiЙ нaсeлeння з Укpaiни пiд кepiвницТвoM
Ю. Cливки (Львiв)B. Cyнacнe бaчeння дiяльнocтi УПA нa Boлинi,
Пoлicоiтa Xoлмщинi виклaдeнe y збipкax HayKoBих пpaцЬ |нститщу

Лiтoпиc Укpai.нcькoi Пoвcтaнськoi' Apмii, _ Topoнтo, 1976, - T' ; Topoнтo,
T' 2; Topoнтo, 19B4. - т' 5'
6 Бiлac l' Peпpecивнo-Kapaльнa сИcтeMa в Укpai.нi, 1917.l95З' - K.' 1994'
- T, 2; Cepгiйчук B. oУH.УПA в poки вiЙни. Нoвi дoкумeнти i мaтepiaли, _ K'' 1996;
Cepгiйчук B, lecять буpeмниx лiт, Зaхiднoукpai.нcькi зeмлi у 1944-1953 pp' Hoвi
ДoKу^neнти i мaтepiaли' _ K.' 1998; Cepгiйчук B, УПAтa pa,Цянcькi пapтиэaни' - K.'
2001 ; l1JaпoBaл Ю oУH i УПA нa тepeнi Пoльщi ( 1 944- 1 947 ), - K.' 2000; Лiтoпиc
нecкopeнoi.Укpaiни. ,Qoкумeнти, мaтepiaли' cпoгatи. _ Львiв, 1993. _ T' 1; Львiв,
1997. _ т, 2,
z ЗдiapукC'l'' ГpинeвиlЛ,B,' Здiopукo,l, Пoкaжникпублiкaцiй пpoдiяльнiсть
ОУH тa УпA ( 1 945- 199B pp. ). - K. 1999; Фoнtи з iстopij Укpa|нcькo| пoвcтaнcькoj
'
apмii' в tepЖaBl1их apхiвoсхoвищax Укpa|ни, Aнoтoвaний пoKaЖЧИK фoндiв УПA
(1942-1946), - K.' 1999. _ Bип. 1;Фotlди з icтopii Укpai.нcькoi'пoвcтaнcькoi apмii,
B ДepЖaBних apxiвocхoвиЩaх Укpai'ни ( 1941- 1957). Анoтoвaний l1oKФKЧИK фoнД,h
пapтiйнихopгaнiв УPCP' вяких вiд6илacя бopoтьбa зУПA. - K' 2000. _ Bип' 2; Koкiн
'
C'A' AнoтoвaниЙ пoкaжvик дoкументiв з icтopii oУH i УI1A у фoндaх,Цepх<aBrroгo
apхiву CБУ, - K'' 2000; Пpoблeмa oУн-УПA' Пoпepeдня icтopичнa Д,oвiдкa. - K.,
2000: Пpoблeмa ОУH_УПA' 3вiт poбoнoi гpули icтopикiв пpи Уpядoвiй кoмicii з
BиBЧel1ня дiяльнocтi oУH i УпA' ocнoвнi тeзи з пpoблeми oУH-УПA (icтopичний
виcнoвoк).-K,, 20a4'
8
fieпopтaцii', Зaхiднi зeмлi Укpai'ни кiнЦя 30.х - пoзaтку 50-х pp' .Qoкумeнти,
мaтepiaли, спoгa,Ци. - Львiв, 1996, - т, 1 (19З9-1945); .t]'епopтaцi|, Зaхiднi зeмлi
Укpa|ни кiнця З0-х * пoчaтKу 50-х pp,,Qoкумeнти, мaтepiaли, cпoгa,цИ' - Львiв,
1 998' - т, 2 ( 1 946- 1 947),
5

1977,

1

-

1'l

yKpaiнoзHaвствa iм. t. Kpип,яKeвИЧa HAH Укpaiни (Львiв)9. Зa poки
HeзaЛeхHoстi в УкpaТнi виЙшлo ДpУкoM пo дeкiлькa тoмiв стapoi'тa
..Лiтoписy УПA'', чaстиHa
нoвoT cepiЙ
дoKУMeHтiв якиx ТaKoж CТoсУ-

eтЬся тeMaтИKИ дaHoгo тoмy10.
ocтaннiми poKaMИ aктивiзyвaлacя Й пiдгoToBKa мoнoгpaфiнниx poбiт]1, aвтopи яKиХ, дeMoHстpУЮчИ зHaHHя пpe.п.MeTa дoолiдxeHня, CтaBЛяTЬ бaгaтo HoBИx зaпИтaHЬ, зoKpeMa, яK вПЛИHУЛo
Ha л|Kв|дaц|Ю п|дп|ЛЬHo-пoвстaHсЬKoгo pyХУ BИКopИстaHHя pa.0'яHсЬKИMИ opГaHaMИ дepxбeзпeKИ пCeBдoПiДpoзДiлiв УПA (,,спeцбo.
Твoк''1.l 2. B oкpeмиx пpaцяХ poзгЛя.п'aeтЬся тaKTИКa пoвотaноькoT
apMiТ13.

Укpaiнськi iстopики, CпИ paЮчИсь нa apxi вн i .Д)кe peЛa, ПoдaЮТЬ
Taкo)к вaЖлИв| стaтИстИчH| .цaH| пpo peпpeс|l щoдo HaсeЛeHHя'
зoKpeMa po.цИl{ yнaсникiв пiдпiльнo-пoвстaнсЬKoгo pyxУ. У дeякиx poбoтax aнaлiзyються пo.цiT У пeвHИx peгioнax тa Ha oснoвi
KoнKpeтнИX iнфopмaцiй дoслiдxyються Тx oбстaвини' .{oслiдники
тopKнУлИcя BaжKИХ пИтaHЬ yкpaТнськo.пoЛЬсЬKИХ вiднoсин пеpi.

oдy .[pyгoi свiтoвoi вiЙни, зoKpeмa пpoтИсТoяHня УПA i ApмiТ

9 Boлинь i Xaлмщинa 19ЗB-1947. Пoльcькo-укpaj'нcькe 11poтИCтoяHня тa
йoгo вiдлуння' ,Qoслiджeння ДoKуMeнти, cпoгatИ - Львiв, 2003 : Укpaiнськa

Пoвстaнcькa Apмiя в бopoтьбi пpoти тoтaлiтapних peжимiв, _ Львiв, 2О04'
10 Мeдичнa oпiкa в УПA
// Лiтoпиc Укpai,нcькoj. Пoвстaнcькoj Аpмi|' _ TopoнтoЛьвiв, 1992. - T. 23; Пeтpeнкo p. 3a Укpai,ну, зa ii вoлю // Лiтoпиc Укpaiнськot
Пoвcтaнcькoi Apмii., - Topoнтo-Львiв, 1999. - T, 27; Caвчин M. Tиcячa дopiг //
Лiтoпиc Укpaiнськoi Пoвcтaнськoi Apмi|' - Topoнтo-Львiв, 1995. - T' 28; Мe,Цичнa
oпiкa в УПA // Лiтonис Укpaiнськoi.Пoвcтaнcькoi Apмii' - Topoнтo_Львiв, 2001
- т, 32, кн, 2; Bи,Цaння Гoлoвнoгo Koмaндувaння УПА // Лiтoпис УПA. Нoвa сepiя'
- Kиi.в-Topoнтo, 1995' - T, 1; Boлинь i Пoлiсся: УПA тa зaпiлля, 194З_1944 //
ЛiтoпиcУПА' Hoвa cepiя, - Kиi'в-Topoнтo, 1999. -T.2; Бopoтьбa пpoти УПА i нaцioнaлicтичнoгo пiдпiлля: диpeктивнi ,ЦoкумeнтИ ЦK Koмпapтii,УKpajнИ, 194З_1959
// лiтol1иc УПA. Нoвa cepiя.- Kиiв_Topoнтo' 2001. _ т' З'
l1 Kocик B. Укpaiнa пiд нac ,Qpугoi. cвiтoвoi. вiЙни. 19З8- 1945, - Kиj'в.ПapихНью-Йopк_Topoнтo, 1992; Keнтiй А B' Укpai,нcькa Пoвстaнcькa Apмiя в 19441945 pp' - K'' 1999; Kентiй А'B' Укpai.нськa ПoBcтaнcькa Аpмiя в 1946_195З рp'
_ K.' 1999; Kиpи,lук Ю, Нapиси э iстopii укpai'нcькoгo нaЦioнaльнo-B'1зtsoЛЬl1oгo
pуху 40.50 poкiв )(X cтoлiття' _ Львiв, 2000; Pуcнaнeнкo A. Hapoд збуpeний _ K.,
2002,: Гoгун А. Meхду Гитлepoм и Cтaлиньtм' Укpaинcкиe пoBcтaнцьI. _ Сaнкl.
Пeтep6уpг, 2004,
12 Бiлac |' Peпpecивнo.KapaЛЬнa cиcтeМa в Укpa|нi. 1917-195З. _ K'' 1994

-т.

1.

Tкaчeнкo C, ПoвcтaнчecKaя apМия: тaKтиKa бopьбьt. - Минск, I\,4'' 2О00.
lльюiлин |.l' ОУн.УГ1А iукpai,нcькe пИтaнHя в poки,Qpугoi cвiтaвoj вiйttи
(в cвiтлi noлЬcьK|4x.цoкумeнтiв)' _ K,' 2000; lльюLuин l.l. Пpoтиcтoяння УПA iAK
(Apмii Kpaйoвoi') в poки,Qpугoi'cвiтoвoj'вiйни нa тлi Дiяльнocтi пoльcькoгa пiдпiлля
в Зaхi,цнiй Укpaiнi. - K,,2001.; ItapукЯ. Tpaгeдiя Boлинcьких сiл 1943.1944 pp
13

|4

- Львiв' 2003.
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KpaЙoвoТ (AK) нa Boлинi14. Qя

x пpoблeMaтИKa poзглядaЛacяЙнa

.цeкiлькox мiжнapoдниx ceмiнapay1 5.
oтжe нaукoвцяMИ вxe отвopeнo пeвHиЙ iстopioгpaфiнниЙ
дopoбoк з .цoолi.цжeння цieТ теMaТИKИ. Cпoдiвaемoся' щo пiдгoТoвЛeнe вИ.цaнHя Тaкo)к спpИятИMe змiцнeнню .цxepeЛЬHo'i бaзи,

lцoпoMoxe B HeУПepe.п')KeHoMу oсMИсЛeHHI сKЛaдHИx | дpaMaтИчниx пoдiй ТoГo чacУ.

йськoвo-aдмiнiотpaтивHa сТpуKTУpa нaцioнaЛЬHo- BИзBoЛЬpУXУ
нa П3УЗ i псУ3 сфopмyвaлaся y 1943 p., щe зa нaciв
HoГo
HaцИотоЬКoi oкyпaцii. B oпaнoвaниx oУH i УПA peгioнax ПЗУ3 вoнa
пoдiлялacя нa фpoнт (збpoЙнa бopoтьбa yпA) i зaпiлля (вiЙськoBi

вo-aдмiнiстpaТИBHa дiяльнiсть oУH). У олaбooпaнoвaHИX сxiдниx
paйoнax ПЗУЗ тa нa ПCУ3 визвoльниЙ pyxдiяв y пoвстaHcЬкo-пiд.
пiльних фopмax.

Ha пoнaтку 1944 p, в чaс пepexoдy нiмeцЬKo-pa.o,яHсЬKoгo

Ha тepИTopiТ зeмeль opгaнiзaцiЙHo oХoПЛЮвaвcя ГeнepaльниМИ oKpУгaми (Гo) УПA, якi тaKox HaзиBaЛИся

фpoнтy' пoBсТaHсЬKиЙ pух

Гeнepaльними вiйськoвИMИ oKpУгaми (ГBo). oднa ГBo дiялa нa
ПзУЗ i oдHa ТвopИЛaоя Ha псУз. 3aгaльнe кepiвництвo пoвcтaн-

cЬKИM pУxoM в Мe)КaХ ГBo здiйснЮвaЛИ кpaЙoвi KoMaHдyBaHHя: Ha

ПЗУз - УПA-Пiвнiч, a нa ПCУЗ - УПA-Пiвдeнь.
Ha чoлi кoжнoi ГBo тa вiдпoвi.цнoгo кpaйoвoгo KoMaн.цyвaн.
Hя cтoяв KoMaH.цИp, якиЙ кepyвaв УПA iзaпiллям (пiдпiлля oУH).
Kepiвництвo УПA тa слyжбaми зaбeзпeчeння здiЙсHЮBaЛocя зa
.цoпoMoгoЮ вiЙськoвoгo i пoлiтичнoгo штaбiв. !o пepшoгo вХoдИЛИ oпepaтивниЙ, poзвiдyвaльниЙ16, гocпoдapчИЙ, вiйськoвo-вишкiльниЙ, пoлiтИчHo-BИXoвниЙ вiдДiлИ. Дo пoлiтичHoгo
штaбу Bхo ДИл|А внyтpi ш н ьo- пoлiтич н и Й i зoвн ш н ьo - пoл iтич н и Й
вi.цДiли. Kpiм вiйськoвoгo i пoлiтичнoгo штaбiв, KoMaHlцУвaHHЮ
ГBo пiдлягaли вiддiли (peфepeнтypи) зв'язкy i Чepвoнoгo xpec.
тa (ЧХ).
3aпiллям УпA ГBo (пiдпiлля oУH) кepyвaв пi.ц,лeглиЙ кoмaнлиpy ГBo KoМеHдaHт. Aпapaт зaпiлля пoдiлявоя Ha пpeдстaвлeнi у всix ЛaHKaX вiд ГBo дo стaницi (пiдпiлля в сeлi) niдpoздiли
(pефepeнтуpи) - opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙнy, Cлyxбy бeзпeKИ,
i

Укpaj'нa-Пoльщa: вaхкi питaння. - Bapшaвa, 1998, - T. 1 -2; Bapшaвa,
З; BapuLaвa' 1999. -T' 4; Bapшaвa' 2000, -т,5'
16 Був пiдвiДдiлoм BiЙcькoвoi' служ6и бeзneки (BCБ), якa вiдпoвiднo булa
нaстинoю peфepeнтУpи Cлуxби бeэпeки (CБ).
|5
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гoспoдapчУ, cУспiЛЬHo-пoЛiTИчHУ Ta .цoпoмixнi пiдpeфepeнrypИ
зв'язKy i Чepвoнoгo Хpeотa.
opгaнiзaцiЙHo-ТepИтopiaльнa бyдoвa зaпiлля УПA (пiдпiлля
oУH) нa ПЗУ3 y пopiвняннi з 1943 p. зa дeяKИMИ HeвeЛИKИMИ
вИHятKaMИ зaЛИшИЛaся нeзмiннoю' Hизoвoю клiтинoю opгaнiзaцiТ бУлa cтaнИця17, дeкiлькa стaHИЦЬ oб'eднaнi в кyщ]B (2-5 стaниць). .[eкiлькa кyщiв (2-5) oб'eднувaлиcя в пiдpaйoн, дeкiлькa
пiдpaЙoнiв cKлaДaлИ paйoн, Дeкiлькa paЙoнiв (3-6)_ вiЙськoвий
нaдpaЙoн, .п,eкiлькa нaдpaйoнiв _ вiЙоькoвa oKpУГa (Bo), дeкiльKa oKpУГ _ ГeнepaЛЬнa вiЙськoвa oKpУгa (гBo)' aбo кpaй-зeмля

(ПзУ3, ПсУ3),
Ha пoнaтку 1944p' тepитopiя ГBo нa П3У3 poзпoдiлялaся нa
,.Зaгpaвa,']9, .,БoГУH'' (..сiЧ''i20, .,Tуpiв',21, ..TЮТЮHHИK,,22.
чoТИpИ Bo:
Пiдпiльнi стpУKтУpИ oУH нa ПCУЗ бyдyBaл|Ася зa зaгaЛЬнИMИ
opгaнiзaцiЙHИMи зpaзKaми i пoдiлялv:'Cя Ha oKpyГИ тa нaдpaЙoни.
Hижчi клiтини, з ПpИчИHИ opгaнiзaцiЙнoI нeoxoплeнocтi peгioнy,
були poзвинyтi фpaгмeHтapHo.
opieнтoвнa чисeльнiсть aKтИBHИX yнaсникiв зaпiлля (нлeнiв
i кaндидaтiв oУH, ЮHaцтвa oУH) нa ПзУ3 i ПCУ3 стaнoзИлa Дo
2О тиc' oсiб, a кiлькiсть симпaтикiв pухy oбpaxoвУBaлaся дecяTKaми тисяч oсiб.
opгaнiзaцiЙнa будoвa УПA нa ПзУ3 i ПCУ3 вiд 1943 p. бyлa
.|
HacтУпHoЮ: нaЙниxчa бoйoвa лaHKa _ piЙ (в сepe.цHЬoMy 0 oсiб,
eквiвaлeнт вi.пдiлeння peгyляpнol apмii), 3-4 poТ cKЛa.цaЛИ ЧoTУ
(пiдвiддiл; взвoд); 2-3 чoти - coтHЮ (вiддiл; poтa); 2-5 сoтeнь _
кypiнь (бaтaльйoн); 2-3 кypeнi - зaгiн (пoлк); 1 -5 зaгoнiв - гpУПy
(дивiзiя). У 1944 p. стaЛoЮ зaЛИшaлaся будoвa вiд poю дo coтнi,
a вищi ЛaHKИ' пpИcтocoвУЮчИоЬ дo oбcтaвин бopoтьби, пoстiЙHo peopгaнiзyвaлися i мaли iндивiдyaльнi oсoбливocтi тa HaзBИ.
Зoкpeмa, 1944_1945 pp. вeликi oб,eднaння piзнoнисeльниx пiдpoздiлiв УПA тр HaзИвaлИся зaГoнaмИ, бpигaдaми i з'с.0,нaн17 У зaлeжнocтi вiд кiлькocтi члeнiв стaниЦя |,loглa
toДaтKoBo ,Цiлитиcя нa
ocepeдKи - лaнKИ з 3-5 oсiб.
|8 З пpичини opгaнiзaцiйнoi нeoхoплeнocтi вciх нaceлeних пунктiв KущoBa
лaнKa Мoглa буи вiдсутня i cтaницi лiдлягaли пiдpaйoну.
|9 Bключaлa Лyчнину, Koстoпiльщину, Capнeнщину B Укpai.нi тa Cтoлинщину,
Пiнщину в Бiлopуci,
20 Bключaлa Piвнeнщину, З,цoлбунiвщину,,Цубнiвщину, Kpeмeнeннину'
21 Bключaлa Boлoдимиp - Boли н ЩИну, Гopoхiвщину, Koвeльщину в Укpai.нi,
Бepecтeйщину, Koбpинщину в Бiлopуci тa Xoлмщину, Пiдляшшя в Пoльщi.
22 Bключaлa Kopeuнину, Гoщaнщину Piвнeнcькoi oбл., Житoмиpcьку, зaхiдну
uaстину Kиiвcькoj,oбл' в Укpai.нi тa пiвдeннi paйoни Пoлicькoj.oбл' в Бiлopуci'
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HяI\АИ2З' Haйвищими сТpУKТУpHИми фopмaцiями УПA нa П3У3
ПCУЗ були вiдпoвiднo УПA-Пiвнiч тa УПA-Пiвдeнь.
У пepшiЙ пoлoвинi 1944p. вищi пi.цpoздiли УПA MaЛИ HaсTуПHУ

i

..ПaHaс
стpуктypу i кoмaндний сKЛaД. УПA-Пiвнiч: KoMaH.цИp
Moсyp,,

(..oмeлян Kpимський'', ..oxpiM'', .[митpo Kлячкiвоькиfi)2a; ueфи
вiйськoвoгo штaбy (шBш) ..KapпoвиЧ,' (..Mикoлa KpeM,яHeцЬKИй'',
Mихaйлo Meдвiдь), ,.KЛИM'' (..ДИв'', Бopис Бeдpик); пoлiтвиxoвник
(

пвx. )

.,ЗacлaBсЬKИй''

(..

ГaЛИНa,', Я кiв Бyceл ).

Гpупa .,ЗaгpaBa'': KoMaHдИpИ .'!убoвиЙ', (..MaKсИM'', IBaH
..!aлeкиЙ,' (,.ЮpiЙ'', Cтeпaн Янишeвський);
Литвиннyк) ,
ШBШ
...{.
.'БopИстeH'',
.Д,митpeчKo'' (..Гpиць'',
.Д,MИтpo Kopiнeць),
..Cвятoслaвин', (Boлoдимиp Pyдaкoв); пвx.,,Зv1gт|АЙ,' (Cтeпaн

KoстeцькиЙ). Зaгoни гpyПИ:,.БaтypинсьK|АЙ', - KoMaH.цИpИ
..ШaKaЛ', (..Шayлa'', Aдaм PУдик),,.ЛeбeдИH''; ..KopCyHсьKиЙ'' _
..ЯpoK'' (.Цмитpo
KoMaHДИpИ,. ЛaЙдaKa,, (Микитa Cкубa),
Kaлинюк);

..ПpилуцькИЙ''25

-

KoMaH.цИpИ'.oстpий,' (Яpoслaв Xдaн),
н ь ) ;,. CтapoдУбc ькиЙ'' - KoМaHДИ p Kyз ЬMa,'
('.Kopa',, Maкap Mельник); ,.XвaстiвоькИй', - KoMaHДИpИ .,ЮpiЙ''
..

ГaмaЛ i я'' (Aн aтoл i й M o

..

(,.Pyбaшeнкo'', CтeПaH Koвaль),'.B. Чopнoтa''.
,.Бoгун'': KoMaH.цИp ..PoMaH'' (..Енeй'', Пeтpo oлiЙник),
Гpyпa

..ГpИцЬ,' (,'Чepник'',
.{митpo Kaзвaн)26, пвХ. ',Cepeдa''.
(з,однaння)
гpупи пiд кoмaндУвaнHяM: .'БaЛaбaHa'',
Kуpeнi
..Бyвaлoгo,' (AндpiЙ Tpaнyк),'.KoжyХa'' (,.Bиp'',,..tl,oKC'', Ceмeн
Koтик), ...[oвбенкa'' (lвaн Зoлoтнюк),,.KИpeя'' (.,HeдoЛя'', Cтeпaн
Tpoxимнyк)z7, " л|/1хa'' (..ДИК'', oлeксaндp KaЙдaш ), ..Maмaя', ( |вaн
Caллo). ..HeпитaЙлa''' ..PoBa,' (,.CтopнaH'', oлeксaндp

шBш

Cтeпнук),

,.ХMapИ'' (oлeксaндp
Kaлинoвський), ..Юpкa'' (ЮpiЙ ЧyЙкoвськиЙ),
,,ЯсeHa', (..Яpбей'', Mикoлa Cвистyн) тa iн.28. Чaстинa
фopмyвaнь
гpyпи дiялa oKpeMИMИ пiдpoздiлaми.

З'сД,нaння ,'Бaзap'' (гpупa ',Tютюнник'', УПА-Пiвнiu) i ''Xoлoдний яrэ" (УПАПiв.цeнь) нapaхoBуBaлИ у квiтнi 1944 p, вiдпoвiднo 148 i нaближeнo 2 тиc' oсiб,
24 B|ц лютoгo Дo CepпHя 1 944 p
,Ц' Kлячкiвcький пepe6увaв пo нiмeцьку cтopoну нiмeцькo-patяHCЬKoгo фpoнту' a aбaв'язки KoMaн.ЦИpa УПA-Пiвнiч тИМчaсoBo BиKol1уBaB Я. Буcел'
25 У бepeзнi 1 944 p. зaгiн булo пpeдaнo
Дo cKлaДу гpупи ',Tютюнник,',
26 Пiсля ПopaнeHl1я
у тpaвнi 1 944 p, !,' Kaзвaнa' oбoв'язки ШBШ пeвнo викo.
нувaв',Гapмatu'' ( ймoвipнo _ Гopдiй Зaгopуйкo)'
27 У квiтнi 1944 p. куpiнь пepeДaнo
to CKлaду гpупИ',Tютюнник''
,,Бoгун''
28 ПeBНo,
звeдeнi у з'eднaну квiтнi 1 944 p' Kуpенi ( з'eднaння) гpуnи
,,,Qoнбaс'' ,,Xoлoдний
Яp,,' Пepшe пi,Ц кaмaн,Цувaнням ,'Бaлaбaнa'' у cклaдi куpeня
i
нiв (з'eднaнь) '',Qoвбeнкa'' i ',Бувaлaгo'' пicля бoiв пi.а' Гуpбaми бpaлo унaсть y peйдi
.'Xoлoдний Яp,' пiд
зa p' Cлуu, З'eднaння
KoMaнДУBaнням ',Яceнa'' (М Cвисryн) 2З
квiтня 1944 p' пepeДaнo .Цo сKлaДу УПA-Пiвдeнь'
2З

1Б

Гpyпa ..Typiв,': KoMaHдИp ,'KaЙдaш'' (',PудиЙ'',

ЮpiЙ

Cтeльмaщyк), ШBШ .,BoвчaK,' (oлeксiЙ Шyм)' пвx. .,XмypиЙ''.
3aгoни ГpУпИ: iм. |. Бoгyнa (..Бoгyн',) - кoмaндИpИ ..CoCeнKo''
..oотpiжськиЙ',

(.. ГoлoбeHKo,', oлeксi й
KoМaHдиp ,,Лиcий'' (.'ПaвЛЮK'', |вaн
Kлимнaк); ..ПoлтaвськИй'' _ KoMaндиp ..Haзap KpИгa', (KлимУк).
Чacтинa фopмyвaнь ГpупИ дiялa oкpeмими пiдpoз Дiлaми.
Гpупa ..Tютюнник'': KoMaHдИp ..oлeксa Глiд,' (.,BepeщaKa,,,
Фeдip Bopoбeць)' ШBШ ..BaсиЛЬ BeЧepa', (Пeтpo ГyдзoвaтиЙ), пвx.
.,Пeтpo
Cтeпaнчeнкo,' (..opeЛ'', eфpeм Moвнaн). 3,сднaння ГpУпИ:
..Бaзap''_ KoMaHдИp,,oнищeнкo'' (..Пaвлo'',
MИKoЛa Meльник),
KpyгИ'' _ KoMaHдИ p ..Чopнeн кo', (.,ХУк'' ) ; ..ХMeЛЬни цЬ KИЙ'' - KoMaH ..KвaтиpeHKo'' (..ЮpKo'',
Якiв Якoвлiв). У cxiдниx peгioнax Bo
дИp
дiяли oкpeмi пlдpoздiли гpyпи29.
Ha пovaткy 1944p' тepитopiю ПCУЗ тpaнсфopмoвaнo y ГBo,
a дiюнi нa нiЙ пiдpoздiли гpyпи .,KoдaK''З0 тa iншi мiлiтapнi фopMувaHHя peopгaнiзoвaнo B УПA-ПiвдeнЬ31, KoMaHдиp .'ЛeМiш''
(,,Лe'', Baсиль Kyк); ШBШ .,ПoЛтaBчeHкo'' (.,.Д,aньKo',, .,ПaвЧyK,',
oлeксaндp .Д,aниленкo), .,MИKoлa'' (.,Kpoпивa'', BacИЛЬ Пpoцюк),
..ГoHЧapeHкo'' (Лeoнiд
Cтyпницький); пвx. ..Cepгiй'' (..Бoгдaн'',
MиxaЙлo Cтeпaняк).
Cклaдaлaся УПA-Пiвдeнь з кypeнiв пiд кoмaндoЮ ..CaбЛЮKa''
(oстaп Kaнaн), ,,Kpyкa', (|вaн Kлимиuин), ,.БИстpoгo'' (Яpoслaв
БiлинськиЙ), ..HaлИвaйкa'' (Cтeпaн Caвнук), ..MaKCa'' (Maксим
CкopyпcькиЙ), a тaкox oKpeMИX гpyп i пiдвiддiлiв. У квiтнi 1944 p'
дo нei пepeЙшлo з ГpyпИ ..Бoгун'' з'rlцHaHHя ..Xoлoдний Яp''
y склaдi куpeнiв пiд кoмaндyBaHHяM ..PoBa'' (..Cтopнaн''), ..Ko)КyХa',
(..Bиp'') i..MaМaя''.
Зaгaльнa чисeльнiсть УПA нa ПзУз i ПCУЗ нa пoчaТKУ 19a4p.
нaлiнyвaлa 5-7 тиc. oсiб, a з УpaxУBaHням мiсцeвllх мiлiтapниx
отpУKТУp (бoTвки, сiльськi оaмooбopoни) - 1 5-2o тис., ПpИ вeлИкoму мoбiлiзaцiЙнoмy пoтeнцiaлi' Haвeснi 1944 p,, пiоля пpoBeДeHHя мoбiлiзaцiT, чисeльнiсть УПA нa ПзУЗ i ПCУ3 сягнyлa
10 тиc. oсiб. Пpoтe, вЖe У тpaвнi _ Ha ПoчaтKy чepвHя BHacЛ|.п.oK

('.

KЛiщ'', Пopфиpi

Й

Aнтoн юк),

Гpoмaдюк); ,.Пилявцi''

_

,.

29 Зoкpeмa,
у пiвдeнних paЙoнax Жиroмиpcькoi oбл. дiяв зaгiн у склaдi 7 гpуп
(дo 50 oсiб) пiд кoмaндувaНня|t4 члeнa пpolol]у BО ,'Tютюнник'' ',ПppouLa'' (Пeтpo
Kуxaplук),
30 Булa cфopмoвaнa BoCeнИ 194З p' з пiдpoздiлiв гpупи ',Бoгун''
для дiяльнoстi нa тepитopii ОCУЗ iTpaнcнicтpi|,
3l PoзпoдiльниK нaKaЗу ч. 2/44 гBШ уI1A вiд 26 ciння 1944 p. включaе УПАПiвдeнь як oкpeMoгo a'qpecaтa ( Лiтoпиc Укpaiнськoi Пoвcтaнськoi.Apмii. - Topoнтo,

1989.
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MaCштaбHИx oпepaцiй з бoKУ BHУтpiшHiХ BiЙсЬK (BB) HKBД Тa Пi.цpoздiлiв Чepвoнoi apмii (ЧA) вiддiли УПA пoчaли шBИдKo чИCeЛЬнo
зМeHшУвaтИся.

Зaгaльнe iстopиннe тЛo .0,o нaвeдeнoi opгaнiзaцiЙнoТ poзбyдoви i дiяльнoстi УПA тa зaпiлля у 1944 p. твopИЛa ДpУгa свiтoвa вiйнa, в якiЙ yкpaiнськиЙ нaцioнaльнo.вИзBoЛЬHиЙ pyx в yсix
Йoгo фopмaХ aKТИвHo HaMaГaBся гpaтИ вЛaCHy poлЬ' Haближeння
нaпpикiнцi 1943 p. нiмeцькo-pa.цяHсЬKoгo фpoнтУ дo oХoПЛeнИХ
пoвCтaHсЬKИM pУXoM peгioнiв ПpaвoбepeжнoT УкpaiнИ пoзHaчИ.
Лoся пoсИЛeнoю пiдгoТoBKoЮ oсTaHHЬoГo дo бopoтьбИ з paдянсЬKoЮ вЛaдoЮ. L{я пiдгoтoвKa вeЛacя яl( сеpe|ц кaдpiв pyxу, тaк
оepeд цИв|ЛЬHoгo HaсeЛeHHя.
opгaнiзaцiйнa poбoтa пoЛягaЛa У пepeгpyпyвaннi сил, дeцeнтpaл iзaцii i кo нcп ipaцiT, зoкpeмa вiд.цiл в УПA, пoбщoBo. гoсПoД,ap cЬKoMУ зaбeспeчeннi (пiдгoтyвaння кpиiвoк, бункepiв, гoсПoдapcЬKИХ склaдiв _ мaгaзинiв) i т. д. Cyспiльнo-пoлiтичнa пiдгoтoвкa
здiЙснювaлaся зa дoпoMoгoЮ iнcтpyкцiЙ, виxoвнo-пiдгoТoвчИХ
кypсiв (вiдпpaв), збopiв HaceЛeHHя, poз'ясHЮBaльнoi poбoти тa

i

i

IHШ.

Boднoнaс бУлo пiДгoтoвЛeHo KaдpИ .цo пpoпaгaндивнoi aкцii

сepeд бiЙцiв HaстУпaЮчoi Чepвoнoi apмii. BигoтoBлeHo

вeЛИKy

кiлькicть зBepHeHЬ-ЛистiвoK, У HaсeЛeHИХ пУHKтax зaПpoвa.пxeHo
Macoвe пИсaнHя Ha сT|HaХ Haц|oHaлЬHo-вИзвoЛЬHИХ' aнтиpaдяH.

сЬкИx тa aнтинiмeцЬКИХ кличiв i гaсeл.
У свoю чepГy, з pa.цяHсЬKoT стopoни для pyЙнyвaння нiмeцькoгo тИЛУ тa лiквi.цaцiT yкpaТнcькoГo BИзBoЛЬHoгo (,,нaцioнaлiстичнo-

бaндитськoгo'') pyхy Ha пoчaтKУ 1944p. Ha тepИTopiТ ПЗУЗ бyли
зaдiянi вeликi з'eднaння чepBoHИX пapтизaнiв зaгaлЬHoЮ чИсeЛЬнiтю.цo ]0 тис. ociб. ШвиДKo pУХaЮчИоЬ, BelцУчИ aKTИвнУ poзвiдкy
i бoi з нeвeЛИKИtии нiмeцькиMИ ЧacтИHaМИ, пapTИзaнИ, зoKpeMa
y пiдлiониx тa лiоoвиx paЙoнax, зaХoдИЛИ мaЙxe B KoХHr CeЛo'
.цe всТУпaЛи y бo.i з вИявлeHИми пiдpoздiлaми УПA, лiквiдyвaли
yнaсникiв BизBoЛЬHoГo pУХУ, BИKpИBaлLl i зa6иpaли гoопoдapськi
poпaгaндИ внi нaдп иси -гaCЛa.
Heвeликi сУтИЧKИ i вeликi бoi мix УПA тa чepBoHИMИ Пap.
ТИзaHaMИ вiдбyлиcя з пepeмiнним yспixoм y бiльшoстi paЙoнiв
ПЗУз. Cepeд бiльших, зoKpeMa, бoТ кypeня ..KopИ'' з пiдpoздiлaми PiвнeHCЬKoГo з'одHaHня N9 1 (кoмaндиp Baсиль Бeгмa),
кypeнiв .,KpИГИ'' ,.ЛИCoгo'' з пiдpoздiлaми
cKЛa.п,И ( мaгaзи ни ), зH ИщyвaЛ И

i

П

Чepнiгiвськoгo з'eд-

HaHHя (кoмaндиp oлeксiЙ Фeдopoв), зaгoнy iм. l. Бoгyнa (кoмaн-

диp .,CoсeHKo'')

з

1-ю УкpaIнсЬКoЮ ПapтИзaHCЬкoю дивiзieю

iм. C.A. Koвпaкa (кoмaндиp Пeтpo Bepшигopa). Haслiдкoм oсTaH-
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HЬoгo бoю бyлa втpaтa нaпpикiнцi сiчня ]944 p. пoвстaHськoi бaзи
..Ciч''
|. Бoгунa У cвИHapИHськиx лiсax нa Boлoдимиp-

зaгoнy iм'

BoлинЩинi.

У сiчнi 1944p, пiдpoздiли ЧA увiЙшли Ha oпaнoвaнy УПA тa
зaпiллям тepитopiю ПзУз' a вся тepитopiя ПCУ3 oпинИлacя
пo pa.цяHCЬKУ стopoHУ' Bзимкy-нa пoчaтKУ вeсHИ 1944p. лiнiя
нiмeцькo-paдяHсЬKoГo фpoнтy cтaбiлiзyвaлaся i пpoЛягЛa тepИтopieю paЙoнiв: Paтнo. Koвeль.Topнин - Kpeмeнeць-Tepнoпiл ь. Пo
нiмeцьку CTopoнУ зaЛИшИЛaся тiльки зaхiднa чaстИHa Boлинcькoi
oблaстi. Зaгaлoм нa П3У3 i псУз пepeбувaлo пoHa.о,500 тис. piзнopiдних вiЙськ BopoЖИХ УПA apмiЙ. ,[ля yкpaТнсЬKoгo вИзBoЛЬHoгo pУxУ poзПoчaвся |1oBИЙ, пiдpaдянський пepioд дiяльнoстi.
З нeзнaчниMИ вTpaтaми фpoнт пepeйшлa бiльшiсть пiдpoздiлiв УПA' Пepexoдили здeбiльшoгo oKpeMИMИ HeвeЛИKими вiддiлaми _ чoтaMИ, piдшe CoтHяMИ, peЙДУючи y лiсoвiй мiсцeвoстi.
B iншиx вИпa.o.KaХ, y бeзлiсних мiсцeвocтяx, вi.Цдiли poзчЛeHoвУвaЛИcя i пepeбyвaлИ B сeЛax пiд виглядoм члeнiв poдин, aбo
У зaBчacHo пiдгoтoвлeнИХ сXoвИщax (кpиIвкax, бyнкepaх). Hepiдкo
ПpaKтИKУBaвся пepeхiд фpoнту пi.п, вигля.о'oM чepвoHИХ ПapТИзaнiв. HaЙгipшi нaслiдки пpИ пepeХoдi фpoнтy MaЛa тИMчaсoвa
дeмoбiлiзaцiя пiдpoзДiлiв. Boднoнaс з УПA Ha paдяHcЬKУ сТopoнУ
п e p e й шл a б л ь ш сть н ш o н a цi o н aль|1|^x в iД.цiл в
У пepшi днi встaнoвЛeHHя paдянськoТ aдмiнicтpaцiТ нaЙбiльшИХ BTpaт зaзHaЛa ГoсПo.цapсЬкa дiлянкa УПA. HeдoстaтHя KoHспipaцiя, aKтИвHa дiяльнiсть aгeHТУpИ opгaнiв дepxбeзпeKИ пpИТi

i
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(пiдзeмниx сХoBИщ, мaгaзинiв).
Bикoнуюни oпepaтивнi iнстpУкцiТ KoMaHдyBaHня, пiдpoздi.
ли УПA HaМaгaЛИся He BCтyпaтИ y бoT з нaстyпaЮчoю Чepвoнoю
apмieю. oднaк, чaстИHИ ЧA тa BB HKB.ц' iнфopмoвaнi пpo aнтиpaдянськиЙ XapaKТep дiяльнoстi BИзвoлЬHoгo pУХУ, вiдpaзy ПpИсТУГ1ИлИ Дo Йoгo лiквiдaцil32. 3a pa.цяHcЬKoЮ звiтнiстю, o.цнi з пepшИХ
бiльшиx бoТв мix УПA i ЧA вiдбУлися нa Capнeнщинi 12 i 1B сiчня

1944p. Тoдi пiдpoздiли зaгoнiв,'ЛaЙдaки'' i .,ЯpeMИ,', зaзHaвшИ
HeвeЛИKИХ втpaт, вiдстyпилиЗз. Пpoтe зa пoвсTaнсЬKoЮ звiтнiстю, 18 ciчня 1944p. сoТHя iз зaгoнy .'Яpeми'' пiд кoмaндyвaнЗ2

Пpo пoiнфopмoвaнicть paдяHCьKИX вiйcьк щot,o ',вopoжoi aнтиpaдянcькo|

дiяльнocтi укpai'нcькo.нiмeцьKИх нaцioнaлicтiв'' cвiдчить ,Цoпoвi,Цнa нaчaльниKa
пoлiтупpaвлiння 1-гo Укpai'нcькoгo фpoнту гeнepaл.мaйopa C. Шaтiлoвa ceKpeтapю ЦK KП(б)у М. Xpущoву(Цeнтpaльний деpxaвний apхiв гpoмaдcькиx oб'eднaнь
Укpaiни, дaлi - L1'0'AГО, ф. 1, oп, 23, cпp, 9З0' apк' 11-12)'
3З LJдAГ1'
ф. 1, oп. 23, спp' 930' apк 16.
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HяM ,.BopoHa'' (BaсИль Бopoзeнкo) MaЛa в бpoнeнськoмy лiсi нa
Capнeнщинi пepeмoжниЙ 6iЙ з paдяHCЬKим вiйськoвим пiдpoздiлoм34.
Пo нiмeЦькУ стopoHУ фpoнтy Bepмaxт i пoлiЦiя HaмaгaЛИся
oч|АCт|Атvlсвoe зaп|ЛЛя B|.ц ПapТИзaнiв i пoвстaнцiв. У вiднoшeннiдo
УПA Тxнi Ч|/1|1|1|АKИ iнoдi шляхoм кoнтaктiв (пepeгoвopiв) пpoбyвaли

нeЙтpaлiзyвaти a6o эaлУЧИтИ нa свiй бiк ТТ пiдpoздiли. Згaдуюни
пpo нiмeцькo-укpaТнськi кoнтaкти, сЛ|.0' зaУBaжИТИ, щo Ha зaгaл
вoни 6ули зaбopoнeнi з бoкy кepiвництвa УПA i oУH. o.цнaк, пoзa
зaбopoнoю в oбстaвинaX шBИ.цKoзмiнниx бoйoвиx дiЙ вoни всe х

вiдбyвaлися. B зaлeжнoстi вiд сТaTУсУ УчaCHИК|B KoHтaKTУBaHHя
peзУЛЬTaTИ бyли piзними i звoДилиCя ГoЛoвHo дo тaKтИчHИХ yГo.ц
Щo.цo ПepeMiщeння, oбмi нy i нфopмaцleЮ, ПoЛoHeHИMИ, HaДaH HяM

нiмeцькoю стopoHoЮ збpoТ'

Haмaгaння нiмецькol cтopoнИ CИЛoЮ пiдпopядкyвaти сoбi
пoBсТaHcЬKl п|.п'poз.ц|ЛИ He MaЛИ yспixy. 3oкpeмa, нa Boлoдимиp.
Boлинщинi KoМaHдУBaHню УПA B.цaЛoся BИBеCТИ з К|ЛЬця oТoчeHня зaгiн iм. |' Бoгyнa (1200 нoл.), a KoЛИшHЬoГo Йoгo кoмaн.д,и.
pa ,.Coоeнкa'' (Пopфиpiй Aнтoнюк) ..зa згoвopeHHя з нiмeцьким
oKУпaнТoМ,' бyлo poзстpiлянo. B iншиx peгioнax взимку-нaвeснi
1944p' y бoяx з нiмeцькими вiйськaMИ зaЗHaЛИ пopaзoK lrypeH|
..Kpyкa'' (|вaн Kлимишин), ..Mopoзa'' (Гpигopiй Kузьмa) тa iншi
мeншi пiдpoздiли. У сутинкax з HlMeцЬKИMИ чaстИHaML4 зaгИHУлИ
шBш гpyпи ..Typiв,' сoт. .'Boвчaк,' (oлeксiЙ Шyм)тa кoмeндaнт Bo
,.БoгуH''
xop. ..ПтaшKa'' (CиЛьвeотp Зaтoвкaнюк).
З пoчaткoм 1944p' нaбули нoвoT гoстpoТИ Ha ПЗУЗ укpaTнсЬKo-пoЛЬськi взarмини. Знaчнoю мipoю це бyлo пoв'язaHe зi
CтBopeHHяM i дiяльнicтю нa Boлo.цимиp-Boлинщинi, Koвeльщинi,
a тaKoж Хoлмщинi тa Гpyбeшiвщинi (Пoльщa) пoльськиx вiЙськoBo-ПapтИзaнсЬKИx пiдpoздiлiв. lx oснoвoю бyли вiднoвлeнa 27 -мa
..БaТaЛЬйoHИ
ХЛoПсЬKi', (БX). Haмaгaння
Boлинськa дивiзiя AK тa
27-t дивiзii здoбщи нa Boлинi ..oпepaтивний пpoстip', зyстpiлo
збpoЙниЙ спpoтИB УПAтa зaпiлля. Ha Гpубeшiвщинi вeснoю_лiтoм
1944 p. бoТ мix УПA тa ПoЛЬсЬKИMИ пiдpoздiлaми нaбpaли фpoнТoвoгo хapaктepy3S. Пiсля вiдxoдy з ПЗУЗ pa.цяHсЬKo-нiмeцькoгo
фpoнтy yкpaTннськo-пoЛЬCЬKe збpoйнe пpoTИсТoяHня нa Boлинi
пoчaЛo шBИдKo зHИKaTИ. Ha пpoтивaГy цЬoMУ Ha УKpalHcЬKИХ
34 Цeнтpaльний дepх<aвний apхiв вищих opгaнiв влaди i упpaвлiння Укpai.ни,
дaлi - LЩAB)' ф, ЗBЗЗ' oп. 1, спp' 2З4' apк' 19'
35 3 укpai,нcькoгo бoку в 6oях бpaв учaCть, ЗoKpeМa, зaгiн гpупи .,Tуpiв''
iм' l' Бoгунa'
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тa ГpyбeшiвщИHИ в Пoльщi цeЙ
пpoцeс пepe)кИвaв пiднeсeння36.
З пpихoдoм Ha TepИтopiю П3УЗ ЧepвoнoТ apмiT тaм poзПoчaлaся opгaнiзaцiя pa.цяHсЬкИХ aдмiнicтpaтивнo-пapтiЙних i peпpeсИвHИХ opгaнiв (HKBД' HKГБ) нa мiсцяx. Biйоькoвa KoHтppoзвiдкa .,CMlpш'' i BB HKBД в зaпiллi 1-гo УкpaTнcЬKoгo тa 1-гo
Бiлopyськoгo фpoнтiв aKтИвHo зaЙнялися ..oЧИщeHHяM'' peгioнy
вiд .,вopoxих eЛeMeHтiв'''
eтHiчHИХ тepИтopiяХ Xoлмщини

У дeякиx paЙoнax пpифpoнтoвoТ смyги ПpaKтИЧHo вiдpaзy
poзПoчaЛaся спoнтaHнa мoбiлiзaцiя нoлoвiнoГo HaсeЛeHHя .0,o
ЧA37. Плaнoвa x мoбiлiзaцiя poзпoчaЛaся нaвeснi, зoкpeмa 1 бepeзHя 1944p' _ у PiвнeнськiЙ oблacтi. 3aгaлoм у пepшi мiсяцi
poKy У PiвнeнськiЙ i BoлинськiЙ oблaстяx бyлo мoбiлiзoBaHo ПoHaД
]00 тиc. oсiб. Moбiлiзaцiя сyпpoвo.п)кУвaЛacя HeяBKoЮ нa збipнi
пyHKтИ чaсТИHИ нoвoбpaнцiв, тoмy для зaбeзпеЧeHHя цЬoГo зaХoдУ зaЛУчaЛися пiдpoздiли BB HKBД i ЧA' дii яKиx в Цiлoмy нaбули
ХapaKТepУ лoвiв (oблaв)з8. HaсИЛЬlJИцЬКa мoбiлiзaцiя тa пeвний
спpoTИв HaсeЛeHHя y бepeзнi-квiтнi 1 944 p. cТaЛИ oднieю з пpИчИH
зHaчHoгo зpoстaнHя чИсeЛЬHoстi вiддiлiв УПA'
Чиceльнe збiльшeння УПA нa ПoчaТKУ вeсHИ 1944 p, Cупpoвoд>кУBaЛoся HapoщУвaHHяM зУсИЛЬ pa.t].яHсЬKИХ opгaнiв, Cп pяMoBaHиx Ha ii лiквiдaцiю. Зoкpeмa, з пpoeKтy звiтy оeкpeтapя l-{K KП(б)У
M. Хpущoвa сeKpeтapю ЦK BKП(б) Й. CтaлiHУ вИпЛИBar, щo Дo
Piвнeнськoi i BoлинськoТ oблaстeЙ 6улo HaпpaвЛeнo двi бpигaди BB HKBД тa oпepaтИвнi гpyпи HKB.ц i HKгБ, a мiсцeвi opГaнИ
HKBД i HKГБ opгaнiзoвyвaлИ ..aгeнтypнy сiткy з HaшИХ людeЙ, a
..бaнди
тaKox з yнaсникiв ..УпA'' i ..УHPA'', i зacилaли ix y
,0'Ля poз.
клaдoвoТ poбoтИ''з9.

Плaнyвaлиcя TaKo)к iншi зaxo.п,и: стBopeHHя У KoжHoMу paйoнi
paдяHоЬKиx пapтИзaнiв зaгoнiв HKBД (нa 13 бepeзня 1944p,
бyлo ствopeнo 19 зaгoнiв зaгaЛЬHoЮ чисeльнiстю 1581 oсiб),
пpибyття 5 бpигaд вB HKB.ц, oзбpoeння oблaсниx тa paЙoнниx

з

aктивiв paдяноькoТ aдмiнiстpaцii, висeлeння сiмeй пoвстaнцiв
y вiддaлeнi мicцeвoстi

сPсP

тa т. iн.40.

З6 Haвeснi 1945 p. tiючa тaм Xoлмcькa oKpугa булa пepeдaнa дo cKлaду
Зaкepзoнcькoгo Kpaю (Зaхi,цнoукpaj.нcькi зeмлi - ЗУ3),
37 Нa сepеДину лютoгo 1 944 p,
у Piвнeнcькiй oблacтi булo мoбiлiзoвaнo 1 0676
ociб укpai.нcькoгo нaceлeння (l LцAгo' ф, 1' oп, 2З, cпp, 930, apк' ЗB-41)'
з8 Ha 15 квiтня 1944 p, Piвнeнcькiй oблacтi з 57677 мoбiлiзoвaних 10500
у
ociб, тoбтo кoЖнoгo n'ятoгo, булo мo6iлiзoBa|1o .,у 11pиMуcoBoМу пopя,цKу'' ( LIДАГo'
ф, 1, oп. 23, cпp, 890' apк, 41 ).
39 l
LцAгo' ф' 1, oп.23, спp. 703, apк. 13.
4oTaм caмo' apк 17-19,
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Зi свoгo бoку, вИзвoльниЙ pух в бaгaтьox мiсцeвoсTяX HaMaГaBcя aKТИвHo пpoтидiяти всТaнoвлeHHЮ pa.цяllсЬкoТ aдмiнiстpaцii тa
мoбiлiзaЦii дo ЧA: здiЙснювaлИcя HaПaДИ нa paЙцeнтpи i нaсeлeнi
пyнкти41 ; лiквiдyвaлИcя зaКЛa.п,и piзниx opгaнiв; y оiльpaдax знищУBaЛИCя CГ1ИсKv| пepeпИсУ HaоeЛeHHя i вiЙськoвoзoбoв,язaних;

пpoBo.цИЛaCя aKтИвHa aHтИпpИзИвнa aгiтaЦiйнa кaмпaнiя тa HaпаrцИ
з вi.п,бивaнняM KoЛoн нoвoбpaнцiв Ha Дopoгax дo збipниx пyнктiв.
Kepiвництвo pУХУ, пepeдбaнaюЧИ ПepcпeKТИвУ втpaTИ в сКopoму мaЙбyтнЬoMУ чoЛoBiниx peзepвiв для пoпoвHeHHя ПoвcтaHсЬKИХ
пi.цpoздiлiв' Ha ПoЧaTKy бepeзня 1944 p. poзпoчaЛo кoнтpмoбiлiзa.
Цiю дo УПA. ЗoкpeМa, Ha Miзoччинi (Piвнeнськa oбл.) вoнa ПoчaЛaся в нiч нa З бepeзня. o.цнirю з ПpИчИH ПpИзoвУ дo УПA тaкoж бyли
oпepати внi ПлaHи ш ИpoKoгo poзГopTaHHя пoBсTaHсЬкoТ дiяльнoстl
У цеHТpaЛЬниx, пiвдeнHИX Ta cxiдниx peгioнax Укpaiни. Bнaслiдoк
гиoбiлiзaцlТ ПoвстaноЬKi пi.цpoздiлИ швИдKo зpoсЛИ чИсeлЬHo.
Haближeнe спiввiднoшeHHя KoЛИшнix yнaсникiв УПA дo нoвoбpaн.
цiв нepiдкo сKЛaдaЛo 1 дo 5. Cлaбкa вiЙськoвa пiдгoтoвлeнiсть тa
HeД,oсТaтHe зaбeзпечeнHя TaKИХ пiдpoздiлiв cтaл|А пpИчИHoЮ BeЛИ-

Bтpal яKИХ HeBдoвзI вoHи 3aзHaЛИ.
Пiд нaс пpoXo.QкeHня лiнiТ фpoнту пoвстaнцi,

KИХ ЛЮtCЬKИХ

BИKoHУЮЧИ

iстpУкцii кеpiвництвa, HaМaгaлИcя piзним чИHoM дiстaти яKoмoгa
бiльшy кiлькiсть oзбpoення тa всiлякиx вiЙськoвиx мaтepiaлiв.
Зa piзними свiднeннямИ, пoBcтaнцями булa зaХoпЛeHa BeЛИKa
кiлькiсть ЛeГKoгo i вaхкoгo стpiлeцькoгo oзбpoсння, зaсoби ПepeсУBaHHя (тpaнспopтyвaння) i зв,язKy, ГapMaтИ, ТaHKИ i нaвiть peaк.
,.KaтЮшa''
TИвHa мiнoмeтнa сИcТeMa
тa лiтaк У-2.
AкцiT пo здoбуттю oзбpoоння тa мaтepiaлiв чaотo нaбувaли
ХapaKтеpУ збpoйних сyгИчoK. Зoкpeмa, y PiвнeнськiЙ oблaстi y

сiчнi-лютoму 1944 p. paдяHсЬKИМИ .QКepeлaMИ зaфiкоoвaнo 154
тaKИх cУTИЧKИ (..нaльoти,'), B яKИХ зaГИHуЛo 439 вiЙськoвoсЛУ)кбoвЦiв ЧAa2' Пiд чaс o.цнiо з сyГИчoK, 29 лютoгo 1944 p', бyлo
-1
cMеpTeЛЬНo ПopaHeHo KoMaH.Д'уЮчoгo -им Укpaiнським фpoнтoм
ГeFiеpaЛa apмii Mикoлy Baтyтiнa4з.

,]t У сiчнi-лютoму |944 p'
у Piвнeнcькiй oблaстi paдянськi opгaни зaфiксувaли
riaпaдiв rta paйцентpи i 67 нaпaДiв нa нaсeлeнi пункти, пiДЧaс яKих ЗaгИHулo вiдлoвiдtto 1 |2 i 55З ocoби (Lp,АГo' ф. 1' oп' 23, cпp. 9З0' apк' 68).
42 l|.цАГО,
ф, 1, oп' 2З, cпp' 930, apк. 68.
43 Як Цe нe пapaДoKсaлЬнo, aлe пiД чaс 11oхoвaнНя |'t'!' Baтутiнa Kисвi, в
у
ttoчеснtЙ ьapri, зa CВlДчённяtvl учaсНуlKa' cepeд iнtuих cтoяли й мoбiлiзoвaнi дo ЧA
з Piвttенськol oблaстi кoлишнi вoяки УПA. (,D'ив.: MoctйlуK Ф. ''55 poкiв тoму.'' Як
пoестaнЦi УГlА хoрОl1'1ли. '. paДянсьKoгo гeHepaлa' Kot\/1aHдуюЧoгo 1 .им Укpa|нським
фрoнтou Микoлу Baтyгiнa',, Пoлicький мaяк, З квiтня 1999 p, - N9 lo(6859).
7
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3poстaння чИсrЛЬHocтi тa бoЙoвoТ aктивнoотi УПA B тИлy
ЧA опpининИЛИ пpoвe.цeння дeкiлькoХ BeлИKИx onepaтИвнo-вiЙсЬКoвИХ oпepaцiЙ BB HKBД iз зaстoсyвaHHяM Уcix виДiв збpoT.
Тaк, 2.1-27 квiтня 1944p, пpoвeдeHo oпepaцiю пo oтoчeнню i
пpoнiсyвaннЮ BeЛИKoгo MaсИвУ KpeмeнeцЬкиx лiсiв44. !o пpoвe.цeHHя oпepaцiT бyлo зaлyнeнo .,нaЙбiльшy кiлькiсть вiйськoвиx
сил ioпepaТИвHИХ пpaцiвникiв'', зoKpeмa, чoТИpИ cтpiлeцькi бpигaди45, кaвaлepi Йськи й пoл к, тaн кoви й п iДpoз.цiл ( 1 5 лeгких тaн кiв), лeгкy aвiaцiю; зaГaЛЬHa чисeльнiсть BИКopИcтaHниx вiЙcьк
cKЛaЛa ПoHa.ц 15 тис oсiбa6. B Тx oтoчeннi oпинилиcя з'eднaHHя
УПA-Пiвнiч тa УПA.ПiвД.eHЬ чИоeЛьнiстю близькo 4 тис. вoякiв i
нoвoзмoбiлiзoвaниx, a тaKoж ПoHaд 1 тис. oсiб цивiльнoгo Haоe.
лeнHя, яке з piзниХ ПpИчИH зaЛИшИлo овoТ дoмiвки i пеpexoвyвaЛoся У ЛlCaX.
ПiД чaс oпеpaцiТ пoBcтaHсЬKi пiдpoздiли бyли змyшeнi вecти
вaжкi фpoнтaльнi oбopoннi бoi, щo пpoxoдИЛИ з пepeмiнним yспixoм47. KyльмiнaцiоЮ сТaЛИ бo.i 24 квiтня в paйoнi c, Гуpби (Гopби).
Bнyтpiшнiм вiЙськaм, нe дИвЛячИсЬ Ha зaстoсУвaHня кaвaлepiT,
тaнкiв i apтилepiТ, He Bдaлoоя збити пoвстaнцiв з зaЙмaниx пoзИцlЙ i видавити Тх з лiсoвoгo MaсИBУ нa вiдкpитий пpoотip, нaтИлИ
фpoнтoвиx вiЙськ ЧA в paйoнi м. Kpeмeнця. Bpaнцi 25 квiтня

1944p, пiдpoздiли УПA, зaлишaючи oбoзи i гocпiтaлi, пpoвiвши

oдИH вeЛИKиЙбiЙ в с" Бyщa, зMOгЛИ тpЬoMa KoЛoHaMИ виЙти з oтoчeHHя. oснoвну ЧaCТИl-IУ ЛЮдcЬKИХ втpaт B KpeмeнeцькiЙ oпepaцiТ

з бoкy УПA cклaли нoвoзмoбiлiзoвaнi, пopaнeнi тa цивiльнe нaсe-

лeння4B.

44 Bнутpенниe вoйскa в BeликoЙ Отeчеcтвeннaй вoйнe, 1941_1945' - g,
1975 - C.627.
45
Двi бpигap,r4 пepeДt тим пpибули з Пiвнiчнoгo Kaвкaэу, дe бpaли учacть у

вИceленHt I\'1lсцeBИX Hapo,ЦtB, звИHуBaЧeнИX у спiвпpaцt з нMeЦьKo-нaциcтсьKИMи
oKупaнтaМИ.
46 Зa пoвстaнcьKиMИ звiтaми в oпepaцii' тaкox бpaли
учacть пi,цpoз.цiли ЧA
дpугoi фрoнтoвo| лiнii|' a Зaгaльнa чисeльнiсть вiйcьк oбчиcлюBaлaCя y ЗО-З5 тис,

ociб.

Зa звiтaми BB НKB,Ц, вiдбулoся 26 бoeвих зiткнень (бoi'в), пpиloму дeякi з
1 гoдин' (,Цив,: Bнутpeнниe вoйcкa в Beликoй oтeчeствeннoй
вoйнe, 1941_1945. - C 628), BeликиЙ мaсив iнфoptntaцii пpo бopoтьбу npoти пiдпiлля в тot\4у тФ|< i нa ПЗУЗ, яKoгo aBтop нe
Зl\!|oгИ пpoвipити, мoжнa знaйти в
^/|aЕJ
Apхiвi Bнутpiшнiх Biйськ Укpai'нськoгo oкpугу
кoпii'якoгo кpoмi Kиeвa знaхotятЬcя тeж i в The Peter J. Potichnуj Collection on lnsurgencу and Counter-lnsurgencу
in UКraine в бiблioтeцi Унiвepcитery Tapoнтo, oпиc кpи|вoк тa piзних cтpуКтуp в
бopoтьбi пpoти пiдпiлля бaзoвaниx нa apхiвi Bн'тpiшнix Biйcьк дивиcь: Пoтiчний,
П.Й. Apхiтeктуpa peтИCтaHcу: кpиiвки i бункpи УПA в paдянcьKих toKУMeнтaх,
Лiтoпиc УПA - Topoнтo-Львtв, 2002' _т' ЗB'
a7

нИх тpиBaли пo 8-1
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Пiд нaс iнших oпepaцiй BB l-{KBД зa УчaсTЮ чaстИH ЧA нaвeонi-влiткy 1944p. бyли пoвнiстю aбo чaсTKoBo poзбитi кypeнi
тa сoтнi ..БИстpoГo', (Яpoслaв БiлинcькиЙ), '.Бoгyнa,' (Aнaтoлiй
KoстeцькиЙ),'.Бypeвiя'' (Пeтpo БaзeлицькиЙ), ..Kиpeя', (Cтeпaн
Тpoxимнyк),,,Л|лхa'' (oлeксaндp Пoлiщyк),,.Maзeпи'' (lвaH
Koбиць), пop. ..oс-t-poгo'' (Яpoслaв Xдaн), ..XMapИ,' (oлeкcaндp
KaлинoвськиЙ), ..ЧopнoTИ'', ,.ШaKaлa'' (Адaм Pудик), xop. .,Юpкa''
(ЮpiЙ Чуйковcький) тa iнш. Beликиx BTpaт зaзHaли peЙдyюнi нa

.,
сxi.ц пiдpoздiли гpyп и,.TЮТЮHHИ K', (з' еднaн ня Бaзap'' ) тa з, eдHaH ..XoЛoдHиЙ
.,Bиpa,,,
..Miшi'').
Hя
Яp', (кУpeнi
Bсе Цe зMyсИЛo KoMaHдУBaHня УПA ПpoBecTИ чaCТKoBУ ДeMo-

бiлiзaцiю тa peopГaHiзaцiю BeЛИKИХ пiдpoздiлiв' пpИсТoCУBaBшИ
Tx .д,o нoвиx умoв бopoтьби нa тepитopii ПЗУЗ i ПCУз' Oстaння
oбстaвинa стOcyoTЬся i зaпiлля (oУH), якe фaктиннo пoвнiстю
ПepeтвopИЛoсЬ Ha ПpoТИpaД,яHcькe пi.цпiлля. lJ-J'o )к Дo HeBeЛИкиx пiдpoздiлiв УПA' тo BoHИ, ДoTpИMуЮчИсЬ зaсa.ц кoнспipaцii, пoстiЙнo MaHeBpУвaли i, yникaЮчИ HaB'язaHИХ ПpoТИвHИKoM
фpoнтaльниx бoТв, зaBДaзaлИ yдapiв пo мiсцeвиХ paдяHсЬKИХ
a.0'MIH|сТpaТIАв|1Их opГaHaХ' сИЛoBИx cТpУKТУpaХ' TpaHcПopтHoMУ
сПoЛУчeHHЮ i зв,язку.

.Д,o нeвeликиx пiдpoздiлiв УПA мicцевoгo зHaчeHHя opгaнiзaцiЙнo ТaKo)к вiднoсилися пpoмiжнi сTpУKТУpИ мix вiйськoм
зaпiллям _ вiддiли oсoбливoгo ПpИзHaчeHHя (BoП). У кoжнoмy
пiдпiльнoмy paЙoнi, яK ПpaвИЛo' мaв дiяти oдин BoП у фopмaтi
нoти (20-40 oсiб). B oпepaTИBнoмy вiднoшeннi BOПи пiдлягaли
вiйськoвiй peфepeнтypi i Cлyжбi бeзпeки (CБ), oднaк нa вiдмiнy
вi.ц бoТвoк сБ (10-20 oсiб) нe мaли слiднo-KapaЛЬHИХ функцiЙ, a
здiЙснювaли дивepсiЙнo-бoЙoвi aкцi[. Miсцeвi пiдpoздiли вiЙськoвo бyли слaбшe пiдгoтoвлeнi i цe пpизвoДИЛo Д,o Тoгo, щo вoHИ
були ..нe в силi вИB'язaТИся', з ПoKЛaдеHИХ Ha HИХ KoMaH.цУвaHHяM
УПA зaвдaнь. Пiд чaс бoйoвиХ CУTИчoK з BB НKBД BoПи Й бoTвки
i

He вИТpИMУвaЛИ пpИ пepшoMУ HaсТУП| ПpoТИвl-iИKa | вlДCTУПaЛИ.
Hoвa зyстpiн нaцioнaльHo-BИзвoЛЬHoгo pр(y Ha ПoчaТKУ 1944 p, э
pa,цяHcЬKoЮ (.,схiднoю'' ) дi Йсн iстю cПol]УKaЛa чaсТИ Hy Йoгo aюгиву нa
ПЗУз i ПCУ3 дo пepeocмИсЛeння пoтpeб i зaсoбiв визвoльнoТ бopoTЬби в УкpaТнi i сPсP' вИКЛИKaЛa нeoбxiдtlicтЬ BHесеHHя зплitt в iдeЙнoпoлiтичнi зacaдИ, opгaнiзaцiйнi фopми i тaктику бopoтьби (..peвoлю-

48 Зa paД,янcьKИIv|И Д,aHИМи1 з бoку noвcтaнцiв булo вбитo 2a18 oсiб, зaapeШтaвaнo _ 1570. Cepeд тpoфei'в були: 1 лiтaк (У-2), 7 гapмaт, 15 мiнoмeтiв, 42 pучнИX KулeМeти, З 1 aвтoмaт, 29B гвинтiвoк, 20 вoзiв, 1 29 кoнeй тa tнLu. (,Qеpжaвний
apхiв Poсiйcькai' Федepaцii,, ф 94a1' cпp 65, apк, 8')'
1

2З

цiT'').

Peaлiзaцiю цьoгo CтaЛo yгвopeHHя нa | УстaнoвчoмУ з,iздi, щo

липня 1944 p. в paЙoнi с. .Д'epмaнь Miзoцькoгo paЙoнy
PiвнeнськoТ oблaстi, Hapoднo-Bизвoльнoi PeвoлюцiЙнoT opгaнiзaцiТ
(HBPo). Учaсники з'Tздy4э oбpaли l-{eнтpaльнe Kepiвництвo (..peвoлюцiйний aюгИв'') HBPO y склaдi ..ЛeMiшa', (Baоиль Kyк, кepiвник),
.,3aслaвськoгo', (Якiв
Бyсeл) тa ..CepГiя'' (MиxaЙлo Cтeпaняк150. у
cepпнi 1944p' дo кepiвництвa тaKo)K був вклюнeний ..oxpiм'' (..Kлим
Caвуp',, !митpo KлянкiвcькиЙ)51
Ha з'iздi були пpиЙнятi кepiвнi дoKУMeHТИ _ peзoлюцii i стaтyт
HBPo. Тeкст peзoлюцiЙ тимнaсoвo зaсTУпaв пpoгpaMy opгaнiзaцiТ,
яKa MaЛa бути пpиЙнятa Ha мaЙбyтньoмy кoнгpeci. Пpи пyблiкaцiT
peзoлюцiЙ HвPo (нeпoвниЙ тeкст) з кoнспipaтИвHиX ПpИчИн He
пpoЙшoв 17-

1

B

.

були пpeдстaвлeнi poздiли пpo сTaBЛeHHя дo oУH, Пpoвoду oУH
тa ..opгaнiзaцiЙнoТ cпpaвИ''. У нeoпyблiкoвaнiЙ чaстинi peзoлюцiй
HBPo (пoвниЙ тeкcт) кepiвникoм HBPo BИзHaчaBся Пpoвiд oУH.
ЗгiДнo з кepiвнимИ .цoKУMeHтaми змiни в iдeЙнo-пoлiтичниx

зaсaДaХ ПoЛягaЛИ У ДeКЛapУвaHHI _ Ha p|BH| з Haц|oHaЛЬHИМ _
бopoтьби зa оoцiaльнe BИзBoЛeHHя, зa нoвий оoцiaльний i eкoнoмiчниЙ Лaд, дeMoKpaтизaцiю вcЬoгo дep)кaвнoгo i сyспiльнoгo
)KИТTя в CPCP. 3мiни у тaктицi бopoтьби вИяB|АлLАся B ToMУ, щo
HBPo бpaлa нa сeбe oбoв'язкИ кepiвнoi пoлiтичнoT opгaнiзaцii
всix пpoтиiмпepiaлiстичHИХ cИл в УкpaТнi. oснoвoю iТ дiяльнoстi
вИзHaчaЛaся бopoтьбa .,пpoтИ.цИктarypИ Cтaлiнa i йoгo пapтiЙнoбiльшoвицьKoi клiKИ'' зa ПoвaЛeHHя .,сTaЛiHськo-бiльшoBИЦЬкoгo
peжИMУ в CPCP i встaнoвлeння Hapo.qHo-peвoЛЮцiйнoi влaди
чepeз УтвopeHHя HapoдHo.peвoлюцiЙниx ypядiв''.
B Укpaiнi HBPO бopoлaсь зa нoвий тИП Hapo.цHoi дepxaви, a
в CPCP _ зa пoбyдoвУ HезaЛe)книx нaцioнaЛЬHИХ дep)кaв, дЛя чoГo
нeoбxiднo бyлo пiднятИ Ha бopoтьбy тpyдящi MaсИ, всi нapoди
i пpoтиiмпepiaлiстиннi eЛeмeHтИ. Бopoтьбa МaЛa пpoвoДИтv|cя
..шЛяХoM peвoлюцiТ', _
зaгaЛЬHoгo збpoйнoгo ПoвсТaння.
49
ДoстeIу1eннo вiдoмo пpo учacть у poбoтi з'iзду B' Kукa (''ЛeмiLlL''),
,'.Qeм'ян
НecтepoBич'' ,'Cepгiй'' ), Я, Буcлa ( ',Зacлaвcький'',
' Cтeпaнякa (,,Бoгдaн'',
'
,,Гaлинa''), я
(,'Bepec'',,'Чaвун''),
П' oлiйникa (,,Poмaн,'), e . Бacюкa
ДУ,цapa
,,Cepeди''
( ''Koлoмiець'' ),
' Moжливa тaкoх у,laсть Л. Cтупницькoгo (.,ГoнчapeнKo'' ),
l. Литвинuукa (''Мaкcим''), Ф. Bopoбця (,,oлeксa Глiд"), M' Cвиcтунa (''Яceн'')'
П' Мaтвiйlукa (,, Kpилaч'' ),
50 ЗО липня 1944 p, був пopaнeний тa Зaapel1JтoBaниЙ opгaнaми НKB,t]'.
51 Зa cвiдleннями Олeксaндpa Луцькoгo, пpoвiдникoм НBPo був ,,Лeмiш'',
пoлiтинним peфepeнтoм -,'Cepгiй,', peфepeнтoм пpoпaгaн,ЦИ _.'Гaлинa'', вiйcькo.
вим peфepeнтoм - ,'Kлим Caвуp'' (,Qив,: Koкiн C,А. Aнoтoвaний пoкaжник дoкумeнтiв з icтopii oУН i УПA у фoндaх ,П,epжaвнoгo apхiву CБУ. _ K., 2ОО0; Пpoблeмa
oуH_УГlA. Пoпepeдня lстopИчНa ДoBiдкa, - K., 2000. _ C. 98).
М
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.Д.o тaктинниx змiн тaKo)К вiднocилoся зaпpoвa.QKeння нoвoТ
нaзвИ для нaцioнaЛЬHo-вИзBoлЬHoГo pyХУ. Цe MoтИвУвaЛoся
..нa
Cхoдi''.
пoтpeбoю нoвиХ фopм i тaктики пepeдyсiм рля дiЙ
BiЙськoвo-пoвстaнсЬKoi фopми УПA нe BИотaЧaЛo для пoлiтиннoi poбoти, a пpoТИ пoдaЛЬшoгo вИKopИсТaння фopми oУl1 6ули
..спiвпpaцi oyнiвцiв з нaцистaмИ,,, Пpo
зaKИд.И щoдo
щo пoстiЙнo

тpyбилa paдяHCЬKa пpoпaгaHД,a.

Пpaктиннe пepeвeдeнHя змiн пo BпpoвaдХeнню HBPo нa П3У3
ПсУз poзпoчaЛocя y вepeснi 1944 p. Kepiвники гeнepaЛЬHИХ oKpУг
тa вiдпoвiднi ниxчi cтpуKrypИ бyли пoвiдoмлeнi пpo ..cтBopeHHя
i

нoвoТ opгaнiзaцiТ, як oб'eднaння peвoлюцiЙнИx CИЛ'', тa oтpИMaЛИ
.цo oпpaцЮвaнHя i вИкoнaння кepiвнi .цoKУMeнтИ. Piст (пoшиpeння)
HBPO пoлягaB У видoзмiнi iснyюниx стpyKryp oУH (змiнa HaзвИ Тa

iнш.). B opгaнiзaцiЙнiЙ дiяльнoстi Цeй Пpoцeо вv|яBv|Bся, зoKpeMa,
..внщpiшньo-opгaнiзaцiЙнoi
дeмoкpaтiТ'' (пpи цьoмy
У пepexoдi дo

..Heздopoвi зaсa,п,и ocoбистoT
вi.цкидaлися
дИKтaтypи''). oстaння
oбстaви нa paзoM з пoтУ)кHoЮ П poBoKaтИ BHo-aгeHтУpHoю дiяльнiстЮ paд,яHсЬKИХ сПeцopгaнiв стaлa пeвHИM пiдгpyнтям Для peгioH€lлЬHoгo внщpiшньoopгaнiзaцiйнoгo пpoтИстoяHHя. l-.I.e y пoдaльшoMУ дaлo Mo)кЛИвicть нaзивaти HBPo oпoзицieю52.
oскiльки opгaнiзaцiЙнi пepeтвopeHHя Ha П3Уз i ПCУЗ бyли
пpиЙнятi чaстиHoю кepiвництвa вИзвoЛЬHoгo pyХУ aвтoHoMHo,
пo paдяF|сЬKy стopoнy нiмeцькo-pa.E,яHсЬKoГo фpoнry, oотaтoчнe piшeння пpo дiяльнiсть HBPO мaлo бyти пpиЙнятe зa yнaстi
Пpoвoду oУH i гK УпA,
Згoдoм BИявИЛoся, щo стBopeHHя зa iнiцiaтивoю Пpoвo.цУ
oУH i гK УПA нa I Beликoмy збopi (вiдбyвся 1]-15 липня 1944p'
нa Caмбipщинi в Kapпaтax фaктин|.|o o.цHoчacнo з I Устaнoвчим
з'Тздoм H BPo нa Piвнeнщинi ) ..зaгaльнo. нaцioнaЛ ЬHoгo кepiвнoгo
цeHтpУ визвoльнoT бopoтьби,' _ УкpaТнськoТ ГoлoвнoT BизвoльнoТ
Paди (УГBP) пpизвeлo дo фopмaльнoT лiквiдaцiT HBPo нaпpикiнцi
1944 p.5з' Зaгaлoм пpoцecлiквiдaцiТ HBPo нa П3У3 i пCУз зaЙняв
пoHaд пiвpoкy'

,'Чи
sz !ив,: Kиpинук Ю, Icтopiя УПA, - Tepнoпiль, 1991, - C. 21; Дужий П'
6улa oпoзицiя в УПA?''' 3a вiльну Укpaiну, 1992' 2 лиnня; Kиpиlук Ю. Hapиcи з
icтopii укpaiнcьKoгo нaцioнaльнo-BиэBoльнoгo pуху 40.50-х poкiв XX cтoлiття.
- Львiв, 2000, - c. 110.
53 Piшeння пpo лiквiдaцiю HBP1 булo пpиЙнятe нa зaciдaннi Пpoвoду oУH,
щo вiдбулocя в листoпaдi 1944 p' нa Poгaтинщинi (cунacнa lвaнo-Фpaнкiвcькa

oблacть) зa унaстi p' Шухeвиla ('.туp'')',Q, Mai,вcькoгo (,,3pуб,')',0,, Гpицaя
(,,Пepeбийнic',) тa npи6улих з ПЗУЗ B' Kукa (,,Лeмiш'')' Я, Буcлa (,'Гaлинa'') i

,Ц' Kляч кiвcькoгo

(,'

oxp i м'' ),
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3нaчнoi peopгaнiзaцii з пpиxoдoМ Ha ПЗУ3 paдянськoT влaди
зaзHaв зв'язoК в УПA i зaпiллi. Ha пoчaткax щe.цiяв нaлaгoдхeний
i poзвинyтиЙ в пepioд нiмeцькoТ oкУпaцiТ кyp'epськиЙ зB'язoK зa

сИcтeмoЮ eстaфeти (..штaфeтa'') з цeнтpaлiзoвaними пУHKтaMИ пepeсИЛaння i oтpИМaнHя пoштИ' Пpи тoмy лiнiТ з'язкy УПA
зaпiлля He пepeтИHaлИcя i дiяли вiдoкpeмлeнo. HeвiДпoвiднicть
yстaлeнoТ cИстeМИ зв'язкy paдянcькiй дiЙснoотi, знaчнi лю.цcькi
BтpaтИ i вeликi пepepви У спoЛyчeннi спpининили пoтpeбy Йoгo
гpaнИчHoгo cKopoчeHHя i peopгaнiзaцiТ. 3 Цieю мeтoю y пiдпiллi
бyлo зaпpoвaдxeHo вИKopИстaнHя зaвчaсHo oбyмoвлeних мiсць
дaт дЛя зaлИшaнHя пoштИ (..мepтвi ПУHKтИ зв'язKy'') тa зyстpiнeй
пiдлeглиx з кepiвникaми. B УПA для зв'язку BиKopИсТoвУвaЛИся
куp'rpcькi гpyпи (2-5 oсiб). У 1945-1946 pp.' пiсля peopгaнiзaцiТ
пoBстaнсЬKиx пi.цpoзДiлiв y збpoЙнe пiдпiлля, КУpepоЬKИЙ зв,язoK
пpaKтИKУвaвся .цЛя пepeдaнi KopeопoHдeнцiй нa вeликi вiдстaнi.
У липнi 1944p. Чepвoнa apмiя poзпoчaлa зaгaлЬний нaстyп i,
шBИдKo pyЙнyюни фpoнт' .цoсягЛa pубexy p. Biслa y Пoльщi. Bcя
тepитopiя пзУз i пpилeглi yкpaТнськi eтнiчнi зeмлi ХoлмщИHИ тa
Пiдляшшя (Пoльщa) oпv|HИлacя пiд paдянсЬKИM BпЛИBoм' |.]eЙ
Haстyп пpизвiв .0,o вИХoд'У з П3У3, oкpiм нiмeцькиx вiЙськ, Пepeвaжaючoi чaотИHИ фpoнтoвиx i тилoвиx чaстИH ЧA, пpикopдoн.
ниx i внрpiшнix вiйськ HKB.Ц. [.te дaлo мoxливiсть кepiвництвy
вИзвoлЬHoгo pyХУ HaлaгoДttтtА, a в дeяKИx paЙoнaх peaнiмyвaти

i

i

.цiяльнiсть пiдпiлля тa УПA.

У липнi-cepпнi 1 944 p, стpyKтУpa нaцioнaльнo-вИзBoлЬHoГo pУxУ нa П3УЗ i ПCУ3 булa peopгaнiзoвaнa. .Цiючi вiд
1943 p. чoтИpИ Bo пepeфopмoвaнo i нa ix oснoвi в paMKaХ HBPo
yгвopeHo тpи54 гeHepaлЬHИx oKpУгИ (Гo): пiвнiннo-зaхiднy55 (пpoв'
..MaKоим
!убoвиЙ'' _ |вaн Литвиннyк), пiвнiчнo-cxiдну56 (пpoв'
..Шигунин
.Д.eHИс'' _ Фeдip Bopoбeць), пiвдeннo.оxiднy (пpoв'
..PoMaH''
- Пeтpo oлiйник). Мeжeю мiж двoмa пepшиMИ cтaлa p. Гopинь. Tepитopiя пiвдeннoТ Piвнeнщини (лiвoбepeжхя p, Гopинь), Kpeмeнeннинa (вoлинcькi paЙoни ТepнoпiльcькoT oблacтi),
Kaм'янeць-Пoдiльcькa i Biнницькa oблaстi тa пiвдeннa чaстИHa

54 Зaгaлoм плaнуBaлoся cтBopИтИ п'ять Гo
у cклaдi l1BPo (LlдAгo, ф, 1, oп'
23' cпp. 2З, apк' 2О) Нaзви i тepитopiя двoх Гo нe вcтaнoвлeнi.
55 Bключaлa тepитopiю Boлинcькoi. oблacтi i пiвнiчнo-зaхiдну нacтину
Piвнeнcькoi oблacтi в Укpai,нi, Бepecтeйщину i ПiнщинУ (Бiлopуcь), Xoлмщину i

Пi,Цляшtuя (Пoльщa),

56 Bключaлa тepитopiю вciеi пpaвoбepeжнoi', пo p' Гopинь, чacтини
Piвненcькoi o6лacтi, Житoмиpcьку oблacть i зaхiдну Чaстину Kиj.вcькoj.oблacтi в
Укpa|нi тa дeякi пpилeглi пtвдeннi paйoни Бiлopуci.
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гo ("22"). Koжнa
Гo пoдiлялaоя нa тpи Bo.
УдpyгiЙ пoлoвинi 1944 p, тaKox зaзнaЛИ peopгaнiзaцiiдiючi нa
пзУ3 i ПCУ3 пiдpoздiли УПA. Гpyпи ..3aгpaвa'', ..Typiв,, i ..ТЮтЮHHИK''
пepeфopмoвaнi y з,eднaнHя гpyп (3Г) ..33'' (.,ЗaвИXoCт',) i "44"
("зг,', "444"'l, якi дiяли вiдпoвiднo Ha тepИтopiТ пiвнiчнo-зaхiднoT i
пiвнiчнo-cxiднoi Гo. Ha тepитopii пiвдeннo.сxiднoТ Гo пpoдoвxyвaлa Дiяти УПA-ПiвдeнЬ paзoм з BKЛЮчeHoю дo 'iТ сKЛa.цУ гpУпoЮ
..БoгyH'' (пeвнo
пiд нaзвoю .,.Д,oнбaс,').
Cтpyкгypa i кoмaндниЙ склa.ц вИщИХ ЛaHoK УПA нa П3У3
..oxpiM'' (.Цмитpo
i псУз були нaстyпHИMИ: KoMaндИp УПA-Пiвнiч
KлячкiвcькиЙ)57, шBш '.KЛИM'' (,,ДИв'', Бopис Бeдpик), пoлiтвиKиiвськoT бyли зaкpiплeнi зa пiвдeннo-сxi.цнoю

..3acЛaвоЬKи

Й'' (Я кiв Бyсeл ) i,. BaдИM'' (..3oлoтapeHKo'' ).
"33,, (..3aвихoот',) вxoдилo 6 бpигaд тa iншi пiдpoздiли чиceльнiстю дo 1500 oсiб. Ha Чoлi з'eднaHHя cToялИ: K-pИ
..Мaксим
..KaЙдaш'' (ЮpiЙ
Cтeльмaщyк);
!убoвиЙ'' (lвaн Литвиннyк),
..oстpi)кcЬKИЙ'' (oлeкоiЙ
Гpoмaдюк); пвx. ..ПoгiдниЙ''.
ШBШ
..Хoвтi Boди'' (iм.
..0.l
,.ГaлaЙдa''

ХoBHИ KИ

.Цo склaдy

зГ

Бpигa.ци:
oстpoгo,
50',)_ к-p
(ГpигopiЙ Peшeтин); ..ПaM'яTЬ KpУт'' (iм. ЛaЙдaки, ..050'')..ПИЛявцi'' (iм. Бaйди, .0450'')_
K.p ''ЯpoK'' (.[митpo Kaлинюк);
..|гop'' (|вaH
Kисiль); ..ПoMсTa Бaзapу,,
к-pи,'ЛиcиЙ'' (|вaн Kлимнaк),

(iм' Haзapa, .,0550'')_ K-p ..Bepxoвинeць'' (Гpигopiй

Тpoцюк);

..Coбopнa УкpaТнa'' (iм' Boвнaкa, ..0350,,)_ K-p ..PoMб'' (,.ГoЛyб'',

Tиxiн Зiннук); ..Xoлмськa'' (iм. MaзeпИ, ..0250,')_ K-pИ

..БУpя,',

,.ТKaч'' (.[митpo
Kopeйнyк).

Bсiбpигaди бaзyвaлися y пiвнiннiЙ, лiсoвiЙ чaстинi Гo. oкpeмi
пiдpoзtiли opгaнiзoвyвaлИся тaкoХ y пiвдeнниx paЙoнax, зoKpeмa куpeнi пiд кoмaндyBaHHяr\4 ..Юpнeнкa'' (...Д,oвбyш'', Baсиль
Лeвoчкo) тa ..Чopнoмopця'' (oлeксiЙ Meльник), oднaк вiдкpитa
(бeзлiснa) мiсцeвiсть тa oпepaтИвl]o-aгeHTУpнa дiяльнiсть HKBfl
пpИзBeлИ дo ix швидкoТ лiквiдaцiТ.

.Цo cклaдУ Зг "44" ("Зг,, "444'') вХoдили тpИ зaгoHИ тa iншi
пiдpoздiли чисeльнicтю дo 1 тис. oсiб. Ha нoлi з'eднaHня стoяЛИ:
к.p ..ШигyнИн .П.eнИс'' (Фeдip Bopoбeць); шBш ..BaсИлЬ BeЧepa''
(Пeтpo ГудзoвaтиЙ); пвх. .,Пeтpo Cтeпaнчeнкo'' (eфpeм Moвнaн),

..CвятocЛaBин''

Boлoдимиp Pyдaкoв).
_ K-p ',CтaльHиЙ,, (Hикoн Ceмeнюк),
..ПpилyцькИЙ,'
(..ГaМaлiя'', AнaтoлiЙ Moнь),
- K-p,..Д,яЧeнKo''
.,CтapoдyбcьKИЙ'' _
к-p ..Kyзьмa'' (Maкap Meльник). Чaстинa пiд-

Зaгoни:

57 У

(

...Д.opoш''

cepпнi 1944 p. пoвepнуBся дo BИKoнaння cвoi.х oбoв'язкiв'
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poздiлiв Зг "44".цiяЛa MaЛoчИсeЛЬHИMИ гpyпaMИ (5-20 yнacникiв)
y сxiдних paйoнax Гo (XитoмиpщИHa, Kиiвщинa).
Cтpyктypa i кoмaндний сKЛaд УПA-Пiвдeньбули TaKИMИ: K-pИ
..ЛeMiш', (Baсиль
.'Poмaн'' (..CтapиЙ''' Пeтpo oлiйник); шBш
KУк),
..Гoнvapeнкo'' (Лeoнiд CтупницькиЙ), ..ЯоeH'' (Mикoлa CвистУн);
пвх. ..Koзyб (CoнинськиЙ). 3'eднaння: ...{oнбaс'' - К-p .,БoсoТa,'
(..Юдa''' Maтвiй Тoкap); ,.ХoлoдниЙ Яp'' _ K-pи ..ЯсeH'' (Mикoлa

Cвистyн), ..BИp,, (Ceмeн Koтик).
.Qo склaдy з'eдHaHь BХo.цИлИ кypeнi (бpигaди) пiд кoмaндyвaнням ..Бистpoгo'' (Яpoслaв БiлинcькиЙ),',Bиpa,', ...Д,oвбeHКa'' ( |вaн

3oлoтнюк),,,Miшi'' (..BeЛИKaH'', Mиxaйлo Koндpaс), .,KoвaлeHKa',
(Mикoлa Meльник), ..ШapKaHa'' (..Caблюк,,' oстaп Kaнaн), ..ШyMa'',
..ЧepHeця'''',БaЙди',, Coтнi
.цiяли пi.д, кoмaндУBa}]HяM,.Aндpiя',,
..ГoЛoТИ,,, ..BaHЬKИ'', ..BiТpa'', ,,Boлoдимиpa'', .,BopoHa'', ..BepтуHa'',
,.Bepeмii'', ..KpyKa'', ,.KpИгИ'', ..KyMa'' (|вaн
Meгepa), ..MeЧa'' (Пaнкpaт
Tpaнyк),,. MyxИ',, HaливaЙ Ka'', ПaHЬKa',, Пapтизaнa'' ( Пoтaпнyк),
Пi.цxмapнoгo'' (AнaтoлiЙ Шмopгyн ), ПoгpaниЧ Hoгo'',,.Cмiлoгo'',
..CoKoЛa'', ..CoМa'', .,TepHИHИ'', ..ToпoЛi,,, .,Хмapи'' (Гpигopiй
Kpaвнук), ..Чopнoгopи'', ..ШeПИЛa'', ..ШПaЛИ,', .,ЩУKи'', .'|J.{yпaкa'',
..

..

..ЯpoшeHKa''

..

..

..

Ta iHш.

Чaстинa пiдpoздiлiв УПA-Пiвдeнь дiялa MaЛoчИселЬHИMИ ГpУпaми (20.50 oсiб) y пiвдeннo-схiдниx peгioнax Гo (Kaм'янeць-

Пoдiльcькa, Biнницькa, KиTвськa oблacтi) тa зa iТ мexaми

(Тepнoпiльcькa, Львiвськa oблaстi). Чисeльнiсть УПA-ПiвдeHЬ Ha
пoчaтoK oсeнi 1944p. стaнoвИЛa дo 1,5 тис. oсiб. Зaгaльнa
чиceльнicть .цiючиx нa П3УЗ i псУз пiдpoздiлiв УПA y дpyгiй
пoлoвинi 1944p. HapaxoвУвaлa близькo 4 тиc. вoякiв, Щo paзoМ
з Mepe)кeЮ пiдпiлля сKлaдaЛo дo 8 тио. yнaсникiв нaцioнaльнoвИзBoЛЬ|loгo pУXУ. Boсeни 1944p' y BoлиноькiЙ i PiвнeнськiЙ
oблaстяx тa нa Kpeмeнeччинi (Tepнoпiльськa oбл.) Тм пpoтистoяли 9-тa стpiлeцькa дивiзiя, 16-тa, 2o-тa,21-шai 22-гa стpiлeцькi
бpигaди Bв HKBД чисeльнiстю пoнa.ц ,15 тиc. oсiб. Kpiм тoгo,
y оiльськiй мiсцeвoстi дiяли гpупи oxopoнИ гpoмa.цсЬKoгo пopя.Д,..сoвпapтaктИву''
Kу, зaгoHИ
Тa ciльоькi вИнИщУвaльнi бaтaльЙoни
(..cтpибки',). 3oкpeмa, y BoлинськiЙ тa Piвнeнськiй oблaотяX тaKИХ
фopмyвaнь бyлo пoнaд B00 (чиceльнiсть- 10-15 тиc. oсiб)' з ниx
вИHИщyвaЛьниx бaтaльЙoнiв пpи paЙoнних вiддiлax HKBД - ПoHaд
60 (1
тис. oсiб).
'5-2

oкpeмi УгpУпувal{Hя сKлa.цaЛИ чaсТИнИ .t],ИCлoKoBaHиx нa ПЗУ3
пpИKopдoHниx вiйоьк HKBД (пoнa.ц 5 тис.) тa ЧA, якi пpи пoтpeбi
зaлучaЛ Иcя Дo пpoвeдeHHя п poТИ пoвсТaHcЬKИХ oпepaцi й. 3aгaл ьнa
чиceльнiсть pa.Д,яHсЬKИX мiлiтapниx CТpУKpУp нa ПЗУ3 i ПCУЗ з
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ypaХУBaHHяM тИХ, щoдiяЛИ y пpИЛeГЛИХдo BoЛИHсЬкoТ i PiвнeнськoТ
oблaстeЙ peгioнax Укpaiни i Бiлopyсi, ПepeвИщУBaлa 50 тис. oсiб.

Kiнeць 1944p' XapaKTepИзУBaBся пo>квaBЛeнHяM, пiсля
лiтньoгo cпa.E,У, opгaнiзaцiйнo-вiЙськoвoТ дiяльнoстi УПA'

ПoвстaнськиЙ pухoХoпЛЮBaв всю Boл и нськy i Piвнeнськy oблaотi,
H И Xитoм и pськoТ, Tepнoп iл ьськoT, Kaм' яHeць- Пoдiл ьськoi,
Biнницькoi, KиIвськoi oблaстeЙ i пpилeглиx peгioнiв Бiлopyсi тa
Пoльщi. У зaxi.цниx (вoлинськиx) oблaстяx бopoтьбa мaлa бiльшi
мacштaби, в iншиx peгioнax _ мeншi iзнaчнoю мipoю зaлeжнi вiд
пoBсTaHсЬKиx peЙдiв' Cepeд знaчнiшиx, Blп,aЛИХ для УПA aкцiЙ
слiД нaзвaти зaciдкy 11 гpyдня 1944p. нa PoкитнiвЩинi пi.цpoз..CiBaЧ''
тa iнш.) ПpoТИ вiддiлy BB
дiлiв 3Г ',44'' (к-pи'.CТaЛЬHИЙ',,
7 чoл. в6итими'
HKBД' B peзУЛЬТaтi якoТ oстaннiй втpaтив
o.п,ним з нaЙпoшиpeнiшиx видiв пoвстaнськoT .п.iяльнoстi нa
чaсTИ

-,| -1

ПзУз i ПCУ3 були peйди. Зa свoTм сПpяMувaHHяМ

вo|]И пoДiля-

Л|Ася нa бoЙoвi i пpoпaгaндистськi. Мeтoю ПepшИХ бyлo ствopити

HaПpyХeHHя У сepe.П,oвищi вopoгa, зaвдaтИ йoмУ вiдчУтHИx втpaT
Ta He дaTИ пpoBeсТИ KoHЦeHтpoBaHoгo HacтУпУ' Пpoпaгaндистськi

peЙди бyли нaцiлeнi нa пoпyляpизaцiю нaЦioнaльнo-вИзBoЛЬHoГo pУXУ' пoшИpeHHя aHTИpaдяHсЬKИХ Hacтpo|B сepe.ц HaсeлeHHя'
сТBopeHHя CГIqIАятл|/1BИХ УMoB дЛя aKтИвHol ПoвсTaHсЬKo| .П'lяЛЬHoст|.

Ha вiдмiнy вiд бoйoвиx, пpoпaгaн.п,истськi peЙди ПpoBo.цИЛИся ГoЛoвHo y слaбo oПaHoBaHИХ i нeoпaнoвaнИХ pУХoM peгioнax
УкpaТни Тa

зa

ii

мeжaми (Бiлopyсь). 3a спoсoбoМ Пpoвe.цeHHя

peйди в бiльшoстi пoдiлялися нa пiшiтa кiннi. Пiшi здiЙснЮBaЛИся

Пepeвa>КHo бiльшими пi.цpoз.цiлaмИ Тa з'eдHaHHяMИ у 1944p' тa
MeHшИMИ ПoвсТaHCЬKИMИ ГpУПaми (5.30 oсiб) y 1945--1946 pp.

Kiннi peйди пpaKтИKУвaЛИся

HeвeЛИKVI|VIИ

пiдpoздiлaми (10-60

oсiб) пpoтягoM всЬoгo poзгЛя.цУBaнoгo пepioду.

нaЙдoвшиx пiшиx peЙдiв з BИKopИстaнням кiнHoгo тpaHсПopTУ ПeBHo був мapш Ha ПoчaТKУ 1944p' ТepИТopiями Biнницькoi, Kaм,янeць-Пo.п.iльоькoТ (Хмeльницькa),

oдним

з

Tepнoпiл ьcькoТ, CтaнicлaвiвськoT

(

|

вaнo-Фpaнкiвоькa) тaЛ

ьвi

вськoТ

oблaстeЙ ГpУПИ к-pa,.CaблюKa'' (o. Kaнaн)'
!o нaЙдoвших (9B5 км) кiнниx peйдiв вiднoситься peйд
(23 сiння _ ] 5 лютoгo 1945 p. ) тepитopieю п,ятИ oбЛaотeЙ УкpaТни
,'44'' лtд
i Бiлopyсi звeдeнoТ кiннoi гpyпи (56 oсiб) ЗГ
кepiвництвoм
..ШИГyHИнa
.Д,eHИсa'' (Ф. Bopoбeць).
!o нaйбiльшИХ зa чисeльнiстю peЙдiв (1 ,5-2 тис. yнaсникiв)
MoжHa вiднeсти виxiд з oтoЧeнHя пiд Гуpбaми нa Пoлiсcя (2527 квiтня 1944p') з'едHaHЬ ..ХoлoдниЙ Яp'' Тa...Д,oHбaс''.
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ocoбливим вИдoM ПoвстaнсЬкoТ дiяльнoстi в peгioнi були

вiЙcькoвo-дивepсiЙнi aкцii нa KoвeльськiЙ, ЛьвiвськiЙ i BiнницькiЙ
зaлiзницяx' щo poзпoчaлИcя з пpИXoдoM тa пoчaстiшaЛИ з пoдaлЬшИM пpoсУвaHняМ нa 3axiд y cepпнi 1944 p. ocнoвнoT мaои вiЙcьк
ЧA тa HKB.ц. Taк, y PiвнeнськiЙ oблaстi (Koвeльcькa зaлiзниця)
paдянcькi opгaHИ тoдi зaфiксУBaлИ пi.цpив i кaтaстpoфУ eшeлoHУ з
бoeпpипaоaмИ, Haпaди нa бpoнeпoтяг тa отaнцiю ТoмaшгopoдS8.

Пoдiбнi aкцiТ пpoвo tИл|/1cя i нa iншиx зaлiзн ицяx. 1 0 хoвтня 1944 p.
Ha пepeгoHi Kpивин-MэГIAляHLA (Biнницькa зaлiзниця) в нacлiдoк
пiдpивy зaлiзничнoТ кoлiТ зiЙшoв з peйoк пoiзд N9 190159. 17 xoвтня 1944 p. нa вiдтинку зaлiзницi Kpaснoоiльцi-Лaнiвцi-Ляnясiвкa
(Львiвоькa i Biнницькa зaлiзницi) спaлeнo 6 зaлiзничниx мocтiв тa

cтaнцiю K!ськiвцi60. 3aгaлoм y cepпнi-гpyднi 1944p, пoвстaнцi
тiльки нa KoвeльськiЙ зaлiзницi здiйснили 47 тaких aкцiй, з ниx
1] мaли свoТми нaслiдкaми кaтaстpoфи пoТздi961'
У нaстyпнi poKИ ДИвepсiT нa зaлiзницi тaкoж мaли мiоцe'o.цHaK
з MeHшoЮ iнтeнcивнiстю62. Pa.цяноькi opгaни Mя зaпoбiгaння
пoвстaHсЬKИM .п'Ивepсiям нa зaлlзницi зaстocoвУвaли oсoбиcтy

вiдпoвiдaльнiсть мiсцeвoГo HaceЛeHHя.
Пopяд з пoxвaвлeHHяM в дpУГoмy пiвpiннi 1944p. ПoвстaнcькoТ дiяльнoстi пiдpoздiли УПA мaли вiднутнi кiлькiснi Ta пepсoнaльнi вТpaТИ. Cepeд зaгиблих кoмaндиpiв бyли: ШBШ Гeн.-xop,
..ГoHЧapeнKo,'

i MaЙ.

..ЯсeH,' (УПA-Пiвдeнь)' пop. ..ocтpiжcьKИЙ''

(3Г ..33''); кypiннi: сoт. ..Гipниця''' сoт. ,..П,oвбeнкo'', сoт. ..ШapKaH''
..Л
(,.Caбл юк'', o. Kaнaн ), хop,., ЛиcvtЙ'' (|' Kл имнaк),
иХo'' ( o. ПoлiщУк) ;
..
..
..Aндpi
сoтeн нi : пop.
й'', пop. ПaHЬKo',, пop. Пapтизaн'' ( Пoтaпнyк),
..ФiЛьKa'', ..ЯpoCЛaв,',
..ЯpoшeHKo', Ta

iHш.
пop.
Aктyaльнoю пpoблeмoю для УПA y 1944 p. зaлИшaлocя зaбeзПeчeHHя oзбpoeнням i aмунiЦiею. У пepшiЙ пoлoвинi poKy пoотaчaHHя з.п,iйснювaлoся зa paхУHoк ствopeHИХ пoпepeдHЬo зaпaсiв тa
зaХoпЛeHoГo вiд paдянсЬKИX i нiмeцькиx cУпpoтИвl.lИкiв. Biд дpyгo..Haдxoдxeння'' oзбpoeHЬдЛя
гo пiвpiння poKУ oонoвHИM д)KepeлoM
УПA i зaпiлЛя стaЮтЬ poзбитi aбo poззбpoeнi пoвстaнцяМИ гpyпИ
oХopoHИ гpoМaдсЬKoгo ПopяД.Ky, зaГoнИ сoBпapтaKтИвУ тa сiльcькi
вИHИщУвaЛьнi бaтaльЙoни. Пpиклaдoм oзбpoeнHя пoBcтaнцiв зa
5в

Lt.ЦAгo, ф, 1, oп' 22, спp, 928, apк, 81 -8З.
cпp, 1707, apк, 4.

59 Taм caмo,
60 Taм caмo,
61 Taм caмo,
62 3oкpeмa,

cnp, 929, apк, 127.
oп' 2З, cпp. 929, apк, 122.
у ciзнi-лютoму 1945 p, у Boлинcькiй o6лacтi булo пiдipвaнo 10
eшeлoнiв, a 10 тpaвня 1945 p' дивepciЙнoю гpупoю бpигaди ,'Coбopнa Укpaiнa''
нa вiдтинку зaлiзницi Koвeль.Пoвopcьк пiдipвaнo бpoнeпoiз,Ц'
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paХУHoK paдяHсЬl(ИX MiсЦeвИX MiлiтapHИX фopмyвaнь e вiдiбpaння

вiд ,.cтpибкiв'' 22 гвинтiвoк i вitнoвЛeнHя y ЛИстoпaдi 1944 p. poзбитoгo пepe.ц тим BoПy BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy.
У 1945-1946 pp. ..eкопpoпpiaЦiТ'' пoвстaHцяMИ oзбpoeння
пpoдoв)кУBaлv|Cя. 3a paдяноЬKИMИ iнфopмaцiяМи' зoкpeMa, B
.1946
p. ними булo poззбpoeнo 5 виPiвнeноькiЙ oблacтi y бepeзнi
HИщУвaЛЬH иx бaтaльЙoнiв, a 4 бaтaльЙoни poзпaлoся63.
lз змiнaми чИCeЛЬHoгo тa oсoбoвoгo сKлaдy пoвстaнськoi
apмiT y 1944p' нaбyлa свoei aктyaльнoстi ПocтaЛa щe Пoпepе.цHЬoгo poKУ пoтpeбa пiдгoтoвKИ KoMaHдHих кaдpiв. 3 Цieю MeтoЮ
y всiх гpyпaХ (3Г) для пiдгoтoвки MoЛo.цшoгo KoMaHднoГo cKЛaдy пepioдиннo opгaнiзoвyвaЛИcя KopoТKoTpИвaлi (3-6 тижнiв)
MaлoчИceлЬнi (1-3 нoти) пiдотapшинськi шKoЛИ (вишкoли)6a. Пo
зaкiнчeннi тaKИx шкiл випycKHИKaM пpИсBoЮвaлИcя зBaHHя (стyпeнi) pядoвoгo тa пiдcтapшинсЬKoгo cKЛaдУ (ст. отpiлeць' вiстyн,
ст. вiотyн, булaвниЙ|, i вoни пoвepTaЛИся дo cвoix пiдpoздiлiв.
Kpiм пiдстapшИHCЬКИx шкiл, пpи гpУпax (Bo) тa 3Г дiялa HИзKa
caпepнИХ, caнiтapниx, Гoспo.о,apчиx й iншиx вишкoлiв тa куpсiв
для зaбeзпeчeHHя Ka.цpaMИ вiдпoвiдниx слyжб УПA i зaпiлля.
.Цля пitвищeння вiйcькoвo-фaхoвoгo piвня дiюниx вИщИХ
кoмaндиpiв УПA пpoвoДV|л|tcя KopoTKoТpИвaлi (1-3 тиxнi) ПepeBИшкoлИ. Cпpoбa opгaнiзaцlТ стapшИHоЬкoi шкoли пpи гpyпi
..Тютюнник'' y тpaвнi 1944p' нa Kopeннинi виявилaся Heв.Д.aЛoЮ.
Hoвoзopгaнiзoвaнa стpУKтypa бyлa лiквiдoвaнa пiд чaс oпepaТиBнo-вiЙськoвoТ oпepaцii BB HKB.ц' У пoдaльшoмy oкpeмi вiйcькoвi
шKoЛИ He opгaHlзoвУBaЛИcя' oднaK пpoBoдИЛИcя вИшKoЛИ Ta
ПepeBИшKoли члeнiв i пpoвiдникiв пoвстaнcЬKoгo pyxУ B paMKaХ
дiяльнoотi вiйськoвиx peфepeнтуp.
oпepaтивнa дiяльнiсть УПA У.цpУГoМУ пiвpiннi 1944p,_ нa
ПoЧaтKУ 1945p. нa П3УЗ iпсУз нa вiдмiнy вiд пepшoi пoЛoBИHИ
1944p' звeЛaся, гoЛoBHo, дoдiЙ oKpeМИХ пiдpoздiлiв ЗГ (бpигaди,
зaГoнИ, з'eднaння)' oпepaтивHo-ТaKТИчHe дiяльнiстЬ ПoBсTaHсЬKИX пiдpoздiлiв зд'iйснювaлaся poяMИ, чoтaMИ (пiдвiддiли),
сoTняMИ (вiддiли), piдкo кypeнями (зaгoни).Для oХoплeнHя дiяльнiстю зaкpiплeнoТ тepитopiТ, пpoBoДИЛИcя oбстpiли paйoнних
цeнтpiв (для отpимУBaHHя в HИХ сyпpoтивникa), лiквiдaцiТ oпipниx

пyнктiв HKBД' бaз винищyвaЛЬнИХ бaтaльйoнiв (,,отpибкiв,'), a
LJдAг1' ф'

1, oп. 23, сnp. 2964, apк, 35,
пepшiй пoлoвинi 1944 p. пiдcтapшинськi виLuкoли бaзувaлиcя пpи бiльших пiдpoз,цiлax ( Kуpeнях, зaгoнaх), Cтocoвнo дpугoгo пiвpi,lзя вiдoмo npo дiяльнicть пo oднiЙ пiдстapuLинcькiй шкoлiу 3Г.,ЗЗ'', ',44'' тa УПA-Пiвдeнь, щo зД,iйснили
63

6a У

I1o KlльKa BИпуcKlв.
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ТaKo)к pУйHУBaHHя зacoбiB зв'язKу i cпoлyнeнь (мoоти, зaлiзницi).
3 видiв бoЙoвo.f дiяльнoстi нaЙ6iльшe зacтoсoByBaлИcя зaсiдки,
HacKoKи, дивepсiТ i peЙди.

ПiдpaxувaтИ ocнoвHУ чacтИHy втpaт визвoЛЬHoгo pУXy Ha
П3У3 (y BoлинcькiЙ i PiвнeнськiЙ oблaотяx) зa piк пpoтистoяHня

paдянськiЙ влaдi (лютиЙ 1944 - лютиЙ 1945 pp.) дoзBoЛяЮть звiти
oбкoмiв Kп(б)У. Зaними втpaтИ пoвcтaнцiв нaлiнyвaли 21352в6итими i 24026 зaapeштoвaниM|л' Cepeд зaХoплeнИx paдянсЬKoю
сTopoнoЮ тpoфeTв бyлo 19 гapмaт, ]11 мiнoмeтiв, 158 вa)KKИХ
кyлeмeтi в, 947 лeгких кулeмeтi в, 2002 aвтoм aт и, 7 26З гвИ Hтi вKи,
7 paдioстaнцiй, 5 типoгpaфiЙ тa iнш.65.
oкpeмy вeЛИKУ гpyпy (37677 oci6) cKлaлИ зaтpимaнi дeзepтиpи ЧepвoнoT apмiТ, a тaKox тi, щo ух|4лялиcя вiд мoбiлiзaцiТ
н исeл ьнiсть мoбiлiзoвaH Иx cтaHoв илa 220989), спpияли пoвcтaн ..пoвИHHoЮ''.
Haвeдeнi дaнi
цям (..бaндпocoбнiкi''), згoЛoсИлИся з
piвнeнcькoмy
Mo)Kливiоть
ствep.
пapтiЙнoмy
кepiвництвУ
lцaЛИ
poзгpoМ
пpo
oсl.|oвHИx
сил
УПA
i
тa
ix
oУH
пoзбaвлeння
.п,)KУBaтИ
ЛЮдcЬKИХ peзepвiв .0.Ля пoпoвHeння. 3a тИMИ ж дaHИMИ, зaгaльнi
BTpaтИ paдянськoi cTopoHИ (вклюнaюни цивiльнe нaсeлeння)
y Piвнeнськi oблaстi зa piк oбчиолювaлиcя 1809 вбитими66'
Пoлiтич нo- пpoпaгaH.цИвнa poбoтa нaцioнaльнo.вИзBoлЬl{oгo
pyxy Ha oxoплeHИХ тepитopiяx пpoвo.цИлaся цJЛяХoМ пo|.llИpeHня
пoлiтичнoi лiтepaтypи y виглядi вiдoзв, лИcтiBoк, пepioдинниx i
нeпepioдинHИХ вИдaнЬ, a тaкox iншими зaсoбaми. Лiтepaтуpa
дpУKyвaЛaся тexнiчними вiд.цiлaми (oсepeдки, зBeHa з 3.5 ociб)
y пiдпiльниx дpУKapHяХ пpИ BИщИX пiдпiльнo-aдмiнiстpaтивниx
cтpyKтУpax (oкpyгa, KpaЙ)67.
Bтpaтa y пepшiЙ пoлoвинi 1944 p. чaстИHИ .цpyKapeнЬ тa эaгИбeль кaдpiв пpИзвeлИ .цo зМeншeння aбo пpипИнeнHя видaHHя
бiльшoстi цeHтpaлЬнИх пepioдинHИx BИдaHЬ нa П3У3 (..Biльнa
УKpaТHa'', ..|нфopмaтoP'',,.Дo збpoT'', ..Зa оaMocтiЙнy Укpaiнy',).
(

65

lJдАгo, ф,

66 Taм

caмo'

1, oп,

2З, cпp' 1693, apк. 28-37; cпp. 92З, apк. 2-25.

67 Beликa пiдпiльнa
ДpуKapня булa виявлeнa BB l1KBД 24.25 лютoгo 1945 p'
у 6eтoнoвaних пiДэeмних пpимiщeннях в cc. 1вiэдxe i Япoлoть !,epaЖнe:]cьKoгo
paйoну. ,Qo нaйвiдoмiIJJиX нa ПЗУЗ нaлexaлa tpуKapня .,Cвoбoдa нapotaМ'', щo
дiялa з 1944 p' У 1944-1945 pp' вoнa, oкpiм iнЦ.roгo, ДpуKуBaлa лpoпaгaнДивнi мaтe.
piaли Д,ля oпepуючих Ha Cхoдi пiдpoздiлiв гpупи ,'Tютюнник'', ЗГ "44" тa ПCK. Cеpeд
i'i,cпiвpoбiтникiв 6ув peдaктop пpoпaгaнДИBнoгo ocepe.цKу ПCK, кoлиtuнiй peдaк,'Boлинь''
тop гaэeти
Aндpiй Миceнкo (',,QoBЖaн'', "Мaй"). ,Qpукapню лiквiдувaли BB
HKB,Ц пiд нac oпepaцii у с' Piнки Kopeцькoгo paйoну 22.28 тpaвня 1945 p.
68 N9N9 1.9 вiд 01.06
- 20,07.1944 p. (ДA CБ Укpaiни, ф. 1З, cпp. З76, т' 69,

apк,99-124)'
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oдним з yстiЙнeниx пepioдиннИx Bи.цaHЬ УПA (|нфopмaцiЙнe бюpo
УПA) нa П3У3 y 1944p' бУли pe.цaгoвaнi пpaцiвHИKoM пoлiтвиxoв..AпoсToЛoМ'' (..
Biк'' ) |нфopмaцij''68.
нoгo вiддiлу УПA- Пiвнiч
ПpoдoвxeнHя вИдaHHя пoвcТaнcЬKиx мaтepiaлiв у кiнцi 19441945 pp. нa П3У3 oзHaMeHУBaЛoся пepeBИдaHHяM дeкiлькoмa
тexнiчними зBeHaMИ нa нaявнiЙ тexнiцi (дpyкapськi мaшинки,
циклoстилi, шклoгpaфИ, ГeKТoГpaфи, типoгpaфii) i pУKoпИcHo
зaкликiв, гaсeЛ, вiдoзв Ta BИдaHЬ кepiвниx opгaнiв нaцioнaльнoBИЗBoЛЬHoГo pуХy (oУH' HBPo' УГBP).
Пeвнa стaбiлiзaцiя в .цiяльнocтi пiдпiлля у дpyгiй пoлoвинi
..

1945 p. спpИяЛa зaпoчaTKyBaHHЮ дpУKУBaHHя вИ.цaHЬ пpoвoдУ oУH
ПзУ3, УПA-Пiвнiч тa iншoТ лiтepaтypи. Bидaння пpoвoдУ пpeзeн-

тУвaЛИ iнфopмaцiЙнi жypнaли

..ШЛяХoM

бopoтьби'' (н. 1, листoпaд
1945 p.) тa..|нфopмaтop'' (н. 1, 1946 p.), a УПA-Пiвнiч_ вишкiльнi мaтepiaли з yкpaТнoзHaBсTBa- ..3eMЛeзHaння Укpaiни. Kypс
l. Зaгaльнi вiдoмoстi з гeoгpaфiТ УкpaТни,' (вepeсeнь 1945p.)'
..ЗeMЛeзHaHня УкpaТни. KУpс ll. oписoвa гeoгpaфiя'' (19a6 p.).
BиЙuли ДpУKoM збipкa пoeзiЙ Mикoли Koзaкa (..M. K'',) ..3 днiв
..Moлoдь сxiдниx
бopoтьби', (н. 1, 1945 p.)Ta HapИC Людмили ФoТ
yкpaTнськиx зeMeЛЬ в бopoтьбi зa УкpaТнськy Caмoстiйнy Coбopнy
.!epжaву'' (21 жoвтня 19a5 p.). Kpiм тoгo, y-l945 p. згiднo з iнстpyк-

цiями кepiвHИцTBa всi opгaнiзaЦiЙнi o.циницi, пoчИHaЮчи вi.ц paЙoнy,
для зaбeзпeчeHня сeбe пoтpiбнoю кiлькiстЮ Пpoпaгaн.д,ивнoT тa
вишкiльнoТ лiтeparypи стBopЮвaЛИ вЛaсHУ тexнiннy бaзyоэ.
Haпpикiнцi 1944_ Ha пoчaтKУ 1945 pp. тepитopiя .цiючoгo нa
ПзУ3 i ПCУЗ пiдпiЛЛя зaзHaЛa нepгoвoТ peopгaнiзaцiТ: нa oснoвi
Гo ствopeнo Пiвнiчнo-зaxiдниЙ (П3K ..ХмeльницькиЙ'') i Пiвнiчнoсxi.цниЙ кpaТ (ПCK)' Щo MeжУBaлИ г1o p. Гopинь. Пiвдeннa Гo"22"

пiсля peopгaнiзaцii CТaЛa oKpeMoЮ Piвнeнськoю oкpугoю70.

Пiв.цeннi paйoни Piвнeнщини вiдiйшли дo ПЗУЗ, a пiвнiчнi paЙoни
Тepнoпiл ьщин и ( Kpeмeнeнн инa) тa KaM' яHeць. Пoдiльщ V1нa7 1 _ Дo

ЗУЗ (Пoдiльський кpaЙ).
Hoвoствopeнi кpaТ пoдiлялися Ha oKpУгИ. .Цo склaдУ П3K
..ХMeЛЬнИцьKИЙ'' BхэДLAлИ 4 oкpyги: Бepeстeйськa (...1 00''
'
.,KpинeвськV1Й") _
пpoв. ..XвиЛя'', ..ШBapц'' (3инoвiЙ CaмчУк);
69

Tипoгpaфiя Koвeльcькoj.oкpуги дiялa дo лiквiдaцii. 10 бepeэня 1946 p, BB

НKB,Q нa хут. Meльцi Ce,ЦлиЩaнcькoгo paйoну Boлинcькoi oблacтi' Toдi 3aгИнули пoлiтpeфepeнт oKpугLI ',Bapнaк'' (Микoлa Пaнькoвeць) i гocпoдapний oKpугИ
,,Cивий Бopиc'' (Ф. Kлинoвий)' B типoгpaфii пeBl1o BИ.цaBaBcя
Жуpнaл ,,,Qo вoлi'',
70 Cклa,цaлacя з Piвнeнcькoгo i Здoлбунiвcькoгo нaдpaйoнiв'
,Qубeнcький
нaдpaйoн увiйшoв дo сaaду П3K'
7|
ДeKiльKa пiвнiнних paйoнiв Kaм'янeць-Пoдiльщини (дo шeпeтiвських лiсiв)
ЗaлиItJИлися у склaдi ПCK.

зз

Koвeльськa (..200'', ..БoГyH'') - пpoв.,,MИKoЛa'' (.'ЯщУp'',
eвгeн Maнькo)' ..ГopдiЙ'' (BaлepiЙ БoнДapчyк); Луцькa (.,300'',
..

Kpи вoнiс,' ) _ Пpoв.'' Cти\Аv|д'' ( M ихaЙлo Бoндapнyк). ..Жeн'' (Фeдip

Зaбopoвeць); Xoлмськa72 ("4o0'' ,..KopoлЬ Д,aнилo'') - пpoB. ..XeH''
Фeдip Зaбopoвeць)' Ш вopни Й'' ( MихaЙлo Cepeдa).
.{o склaду ПCK вxoдили 3 oкpуги: Capнeноькa (..A'')_ пpoв.
|гop'' ( Бoгдaн Лoгiнcький ), .'ЯpИHa'' ( Haдiя !,eмидoвин ),,. Kyзьмa''
(Maкao Meльнltк)' ,.BapKa'' (Яpocлaвa Cкaб); XитoмиpcьKa (..Б'',
"4444'} - пpoв...Пaвлo'' (Mикoлa Meльник); Бiлopyськa7S_ пpoв.
..Kyзьмa'' (Maкap
Meльник).
Пoчaтoк 1945 p. пpинiс УПA нa П3У3 вaгoмi пepсoнaль..

(

..

нi втpaти. Зaгинyли: к-p УПA.Пiвнiч пoлк. ..oхpiM'' (.[митpo
|(лячкiвськиЙ), ШBШ .'KлиM'' (..Див',, Бopис Бeдpик), ПBX.
..Baдим'', peфepeнт
CБ пзУз пi.п,пo;rк.-кoнтppoзвiдкИ ..Miтлa''

(oлeксaндp Пpисяжнюк); пoтpaпив У ПoЛoH к-p ЗГ..33'' ..Kaй.цaш''
(ЮpiЙ Cтeльмaщyк). Cepeд зaги6лих кoмaндиpiв пiдpoздlлiв були,. ..БoГyн'', ,.БeзiмeнниЙ'', пop. ..Буpлaнeнкo'' (Poмaн
Шушкeвин), ..BoвK'', пop. .,Boля'', ..ЗaЛiзHий', (MaтвtЙ lсюк),
,.3aпopoxeцЬ'', ..Koсть,,, ..KpИнeвсьKv|Й'',
сoт. ..Kузьмa'' (Maкap
..HepoзлунниlYl''
Meльник),
(Пaвлo Mикитюк), ..CopoKa'', пop.
..CтaлeвиЙ'' (..opeл''), .,Xмapa',, ..ЧopниЙ'', ..ЧopHoтa'' (..ocтaп''
),
сoт. ..ШaxpaЙ'', пop. .,ШУM'', ..ЯpoK', (.Цмитpo Kaлинюк)' ..Ястpyб,,
тa iнш. 3нaчниx втpaт зaзHaлИ низoвi стpУKTУpИ пi.цпiлля,
Тiльки y бepeзнi 1945p. /],o BИKoHaHHя oбoв'язKiB пpoвiДникa oУH нa ПЗУЗ7a i пeвнo КoмaHдИpa УПA-Пiвнiч75 пpистyпив
.'Чyпpинкa'' (..Лyкa'',
M' Koзaк). Пoоaди ШBШ тa пвx. УПA-Пiвнiч
Ймoвipнo зaЛИLUaЛИCя BaKaHTHИMИ.
У пepшiй пoлoвИнi 1945p. нa ПЗУЗ ПpoдoвxУBaли дiяти
пiдpоздiли УГlA з вiдпoвiдним KoMaHдHИM cKЛaдoM: з'eдHaHHя ГpУП .'З3', (..ЗaвиxocТ'', iм' XмeльнИЦЬKoГo) _ K-pИ ..Kaй.п,aш',
(Ю. Cтeльмaщyк), .,KpИЛaЧ,' (Пaнaс MaтвiЙнyк), ,.Maксим
..Явopeнкo'' (fu,lикoлa ПaвлIoвин),
i1убoвtlЙ'' (!. Литвиннук), ШBШ
..Г1oгiдниЙ'';
пвx.
з'eднaHHя ГpУп "44' (Зr', "444") - к-p ..Шигунин
..BaсиЛЬ
BeЧepa'' (Пeтpo Гyдзoвaтий),
fie}.i[4C,, (Ф. Boробець), ШBШ
..Хlиapa'',
..CвяТoсЛaвин',
пвх.
(B. Pyдaкoв). oкpeмoю оTpУlсУpoЮ
в peгioнi ilpoдOвЖУBaли дtяти пiдpoздi,пи УПA-Пiвдeнь, Ймoвipно
нa чоiti з K-poM ..!окcoм'' (..BИp'', ..KoЖyХ,', Ceмeн Koтик).
72

Нatзecнi 1-a45 p' i1epeД,aНa

to caa,цу 3aкepзoнcькoгo кpaю (ЗУЗ).
лepeДaнa ,r]o CKлaДу Capнeнськoi oKpуги.
ЗaтBep,фкeний нa пocaдi у тpaвнi 1945 p'
У гpуднt 1945 p, нa цЮ пОCaду гlpиЗнaчeнo,,Сеpгiя'' (Пeтpo Олiйник)

7З Певrtсl
у 1 945 p '
7a Фoрмaльrto буB
75

J4

зГ

..33'' (.,3aвиxocт'',
iM. XMeЛЬницькoгo) сKЛaдaлoся з 6 бpи-

гaД, тa oKpeмИХ пlдpoздiлiв - oXopoHHИх (пoнoти) i Дивepсiйниx (BoП) _ зaгaЛЬHoю чисeльнicтЮ дo 1 тиc. вoякiв. Бpигaди:
..Хoвтi BoдИ'' K.p ..ГaлaЙдa'' (ГpигopiЙ Peшeтин); ..Пaм'ять Kpyг''

,,ПИЛявцi''
(,.001B'')

-

K-pИ ,.ЯpoK'' (.Цмитpo Kaлинюк), '.ApшИH'', ..KapMeлЮK',;

lГop'' (lвaн Kисiль); ..Coбopнa УкpaТнa'' K-p ''PoMб'' (..KyбiK'', Тиxiн 3iнчУк); ..Пoмстa Бaзapy,'_ K-pИ

- K.p

..BepxoвИHeць''

..

ГpигopiЙ Tpoцюк),,.XMapa'', ..TИгp'' ; ..XoлMоЬKa'' oкpeмi пiдpoздiли : вiддiл,.AзiaтИ'' _
.,
..Чopнoмopця'' (oлeкci
к- p Бypлaкa'' ( Cтeпaн Koвaл ь), вiддiл к- pa
Й
..BiльHИЙ'',
Meльник), кiннa гpyпa - к-p
KiHHa дивepсiйнa Гpyпa _
(

..TKaЧ'' (.Цмитpo
KopeЙнyк).
K-p

к-p,.Лeбeдь'' (.{митpo Cтapoдуб).
.[o склaдy зг "44" ("зГ", "444'') вxoдилo тpи зaгoI]И зaг€шЬ-

нoЮ ЧИceЛьнicтю дo 800 oсiб: ...Qopoш,'_ к-pи ..Cтaльнv|Й''
(Hикoн Ceмeнюк), ,.ПaщeHKo'' (|вaн Гpинaн); ..ПpилyцЬKИй'' _
к-p .,.Д.янeнKo,, (..ГaMaЛiя'', AHaтoЛiЙ Moнь); ..CтapoдyбоьKV|й'' _
..KyзЬмa'' (Maкap Meльник).
K-p
УПA- Пiвдeн ь, кpiм згaдaнoi peopгaнiзaцiТ Гo"22, нa Piвнeнську
oKpyГy, зaзHaЛa iншиx opгaнiзaцiЙHo-тepитop|aЛЬнИХ змlн i cкopoчeння76, Чaстинy ii пiдpoздiлiв бyлo Пepe.цaнo дo склaдy УПA..BИxpa'', ,.MopoзeHKa'' Тa
Пiвнiч тa УПA-ЗaxiД. Зoкpeмa, вiддiли
,.Чopнi ГaЙдaмaки'' (зaгaлoм 150-200 нoл.) пepeЙшлИ
дo 3r "44,
oснoвoю УПA-Пiвдeнь бyлo з'eднaHHя ..ХoлoдHИЙ Яp'' ЧИсeЛьнiстю близькo 500 вoякiв. KoмaндиpoM з'еднaHня бyв ..,Д,oKc''
(C. Koтик), a зaотУпHИKoM пeвнo ..Miшa'' (MиxaЙлo Koндpaс).
..ГaмaЛii'', ..Гapaсимa,'
.Цo склaдy з,eднaнHя BхoДv|лИ пiдpoздiли
.,Гoлyбa'',
..ГopдieнKa,',
..Kapaся'', ..Лeтyнa''
(AнaнiЙ Пpиcяxнюк),
..Лyгoвoгo''
(Xoмa Литвинюк), ,.MaМaя'', ..MiшИ''
(Фeдip oлiЙник),
..Heнaя'',
..CoKoЛa'',
..ЯсТpyбa,,тa iнш.
(M. Koндpaс),
Haцioнaльнo-визвoЛЬниЙ pухнa П3У3, нe диBлячиcЬ !{a втpa.
тИ, пoнeceнi нa мexi 1944_1945 pp.' пpoдoвжУBaв cвotо пpoТИpaдянcЬKy бopoтьбy' У пepшoмy пiвpiннi 1945p. нa тepитopii
Boлинcькoi i Piвнeнськoi oблacтeЙ здiйснeнo 651 збpoЙний aкт
(,.бaндпpoявлeнir,')_ близькo 30% вiд 2207 зaфiксoвaнИX paд8HоЬKИMИ opгaнaMИ У сeMИ зaxiдниx oблacтяx Укpaiнц77. Пeвнa Тx
кiлькiсть, щo виpiзнялиоя бiльшИMИ MaсштaбaМИ, бyлa бoЙoвoю
дiяльнicтю УПA. loкyмeнтaмИ зг "44", зoKpeмal oблiкoвyються
тaкi влacнi дii У ciчнi_сepпнi 1945 p.: пpoвe.цeнo 30 бoTв (з ниx
.

76

77

c. 607,

Пeвнo булo лiквiдoвaнo з'eднaн|.|я '!oнбaс.''

Бiлac l, Peпpecивнo-Kapaльнa сиcтe^лa в Укpai.нi' 1917-195З,

- т'

2

-
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16 aкцiЙ (3 нeвдaлi), 7 зaciдoк (4 нeвдaлi), 8 paзiв пiдipвaнo зaлiзницю. 3,eднaнHя BтpaТИЛo 218 ociб вбитими
i 74 пopaнeнИMИ' Пpoтивник BТpaтИB пoнaд 540 oсiб вбитими
(з ниx бiльшe 20 oфiцepiв),72 ocoби зaбpaнo B пoЛoн. Як тpoфei
здoбщo 60 гвинтiвoк, 1 вaжкий кyлeмe1 14 лeгких кyлeмeтiв,
B нeв.п,aлиx),

20 aвтoмaтiв тa iнш.7B.

3 вiдxoдoм нa 3axiд paдяHсЬKo-нiмeцькoгo фpoнтy i пeвнoю
стaбiлiзaцieю ситyaцiТ y зaxiдних oблaстяx УкpaТни paдяHсЬKe
пapтiЙнo-дep)KaBHe кepiвництвo пoсИЛИЛo УBaгУ дo бopoтьби
з yкpaiнськИM вИзвoЛЬHИM pУХoM. Плeнyм ЦK KП(б)У' щo вiДбувся 24листoпaдa 1944 p., пiсля пoявИ пocтaHoвИ ЦK BKП(б)
..Пpo нeдoлiки в пoлiтичнiй poбoтi сepeд HaceЛeHHя зaxiдних
oблaстeЙ УPCP'' (27 вepeсня 1944 p.), звepнyв yBaГУ сeкpeтapiв
oбкoмiв i paЙкoмiв Ha ..oстaтoнний poзгpoм нaйлютiшиx вopoгiв yкpaTнсЬKoгo Hapoдy_ yкpaiнськo-нiмeцькиx нaцioнaЛiстiB,',
Зoкpeмa, HaгoЛoшУвaЛoся Ha нeoбxiднoстi знищeння кepiвниx
кaдpiв Cлужби бeзпeки, дЛя чoгo peKoМeн.цуBaЛocя ..гнyнкiшe
i piзнoмaнiтнiшe зaстoоoвУBaтИ всi зaxoди бopoтьбц,,79'
3мiст.,всiх зaхoдiв', вИпЛИBae з нaсryпнoТ пocTaHoBИ Пoлiтбюpo
(1 0 сiчня 1 945 p. ), зa яKoЮ HaчaЛЬHИKИ oблyпpaвлiнь H KГБ
KП(б)У
цK
i HKBД' сeкpeтapi oбкoмiв пapтiТ зoбoв'язyвaлися MaтИ У Ko)KHoMУ
..шИpoKo зaЛУчaтИ
HaCeЛeHoMУ пунктi aГeнТУpУ Тa
дo aгeнтypнoТ
poбoти мiсцeвиxxИтeлiв, пepeвipeниx i вi.ц.цaниx paдяноькiЙ влaдi,
a тaKo)к з чИслa KoлИшHlx yнaсникiв oунiвських opгaнiзaцiЙ''80.

Лoгiчним Пpo.цoв)кeHHяM ПoПepelцH|Х plшeнЬ сTaЛa пoсТaнoвa Пoлiтбюpo ЦK KП(б)У вiд 26 ЛЮтoгo 1945 p.' згiднo з яKoЮ зa
KoжHИM бiльшим пoBсТaHсЬKим пiДpoзДiлoм зaкptпЛЮвaBся pУXливиЙ бoЙoвиЙ зaгiн, для лiквiдaцii бoTвoк видtлялиcя нeвeЛИКi
вiЙськoвi гpУПИ, a.цля лiквiдaцii кepiвникiв oУH i CБ зa ПpИKЛa.цoM
..гpyпИ спeцiBoлинськoT oблaстi peKoMeHдУвaЛoся сTвopЮвaтИ
aЛЬHoгo пpИзHaчeHHя з бaндитiв, якi згoЛocИЛИся з пoвиннoю i
BИяBvlлИ бaжaння бopoтиоя з бaнДитизMoM,,B1
.

LLДAB), ф' ЗBЗB' oп, 1, cпp. B7a, apк. 45.
Лiтoпиc УПA, Hoвa cepiя, - T' З: Бopoтьбa пpoти УПА i нaцioнaлiстиннoгo
пiдпiлля: диpeктивнi дoкумeнти llK Koмпapтii,Укpaiни, 1943-1959. - C' 97.
в0 Лiтoпиc УПА' Нoвa cepiя. _ T. З: Бopoтьбa пpoти УПA i нaцioнaлiсти.lнoгo
7в
79

1943-1959, - C. 121.
81 1З ciчня 1945 p' з кoлишнiх пoвстaнцiв булa cтвopeнa cпецгpупa нa чoлi з
кepiвникoм зв'язку Луцькoi.( Boлинськoi|) oкpуги Йoсипoм Kpaвзукoм ( ',Tвьop,Ций'' ).
У ciннi 1946 p' члeHИ гpупи Зa cвoю дiяльнiсть були виcунутi нa нaгopo.ц)<eHHя
paД,я|1cьКИI\lи p,epх<aBl1иM|4 тa вiйcькoвимИ нaгopoДa^/|И (LJ.ЦAгo' ф, 1' oп' 2З, cпp.
пiдпiлля: диpeктивнi дoкумeнти QK Koмпapтii,Укpaiни,

2579' apк.6-15),

JO

Bиxoдяни з тoгo, щo лiквiдaцiя вeликих пoвстaнсЬKиx фop-

MУBaHЬ стBopИЛa спpиятливi yMoBи для бiльш шиpoкoТ i кpaщoi
.,вИpiЦJaлЬopгaнiзaцii aгeнтypнoi poбoти,
бyлa нa

якa
тoЙ Чac
ним фaктopoм y бopoтьбi з oУH'', цK KП(б)У зoбoв'язyвaв пiдлeглi пapтiЙнi тa оилoвi opгaHИ (HKBД, HKГБ) щe бiльшe poз.
..шИpшe i омiливiшe пpaKтИKyвaтИ
IxIАpItт.л aгeнTypHy ciткy тa
зaсИлaHHя aгeнтypИ в oyнiвоькe пiдпiлля i бaндфoprиyвaння
УПA''B2.

Пpo отaн aГeHтypHo-oпepaтИвHoT дiяльнoстi paдянськиX опeцopгaнiв y BoлинськiЙ i PiвнeнськiЙ oблacтяхнa лютиЙ-бepeзeнь
-1945
p. свiдчaть звiти oбкoмiв Kп(б)УBз. Зa ними' зaгaлЬHa K|лЬ.
кicть peзидeнтiв HKB.[ i HKГБ в oблacтяx сТaHoBиЛa .18.|, aгeнтiв
.|328,
внyгpiшнix i мapшpщниx_
тaeмниx спiвpoбiтникiв (оeксo_
ти) 9079. oкpeму кaтeгopiю cKлaДaлИ спeцiaльнi бoЙoвi гpyпи
..пepeвepбoвaHиx,' кoлишнix
пoвcтaнцiв (..кoнтpбaнди'') _ 91 гpУпa
iз зaгaльнoю чисeльнiстю Tx члeнiв 1481.
Пoзa пeвниMИ MoxЛИвими пoxибкaми ..пapтiЙHoi'' звiтHocTi,
нaявнiсть poзГopHyтoТ i числeннoi aгeнтуpнo-oПepaтИBHoi мepe.
xi paдянсьl(Иx спeцopгaнiв стaнotsИЛa зHaчHy зaгpoзУ дiяльнocтi
тa caMoмy iснyвaнню нaцioнaльнo-BИзBoЛЬHoгo pyxУ нa П3У3.
Boнa дoзвoЛялa paдяHсЬKиМ opгaHaM eфeктивнiшe виявляти i
бiльш тoчHo oбpaxoвувaтИ peaЛЬHy чисeльнiсть yнaсникiв pyxy.
3a Тx дaнийи, нa 20 лЮтoгo 1945 p. y Piвнeноькiй oблacтi дiялo
40 вeликиx пiдpoздiлiв УПA чиceльнiотю 2608 вoякiв тa 68 дpiбHИХ гpУп мepexi oУH i бoiвoк CБ чисeльнiсю ] 1,l5 oсiб. 3aгaлoм
в oблaстi ..HaбЛИ)кeHo'' нapaХoвyвaлoся 3169 yнaсникiв пpoтиpa.п,яllсЬKoгo pУXУ84. У BoлинськiЙ oблaстi нa 25 лютoгo 1945 p.
чИcЛИлoся 28 ''6aнд'' (пo 25-150 члeнiв) зaгaЛЬHoЮ чиоeльнiстю
дo 1200 oсiбBs'
Poзвитoк мixнapoдниx пoдiй Ha ПoчaTKУ 1945p. (вiйськoвi
пopaзKИ Hiмeннини, дoMoвЛeHocтi кpaiн aлiянтiв нa KpимcькiЙ
кoнфepeнцii), пepeдбaнувaнiсть cKopoгo зaкiнчeння вiЙни, cтaбiлiзaцii стaHoвищa в CPCP тa HaMaГaHHя paдяHсЬкoТ влaди дo
швидкoi i пoвнoi лiквiдaцii yкpaТнськoгo сaмoстiЙHИцЬKoгo pyxy
(..пepioд нaтискy'') пpИвeлИ дo yсвiдoмЛeнHя Йoгo кepiвнИцтвoM
HaотaнHя кpитиннoi хв|АлИнИ, a oDKe зaлeжнocтi пoД,aЛЬI.!oгo icнyвaHHя pyxy вiд BПpoвaд)KeHHя Жopcткиx зaxoдiв оaмoзбepexeHHя.
Лiтoпис УПA. Hoвa cepiя ' - т, 3, - c. 1 40- 1 41 .
ДиB': l |цAгo' Ф' 1, oп' 2З, cпp. 169З, apк. З4-35; cпp. 1698, apк. 15, 55.56,
84 lLцAгo' ф' 1, oп.23, cпp,923' apK' 19,
85 Taм caMo' cпp' 169З' apк, З7.
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BизвoльниЙ pУx Ha ПзУз' He пpИпИHяючи cвoeТ дiяльнoстi,
HaMaгaвоя якнaЙшвидшe пiдгoтyвaТИся дo poбoти в нoвiЙ дiЙснocтi ..cИЛЬHoгo тисKy,'. Пiд крoм ..пeвнoстi i aктивнoотi'' CБ
пoвeЛa гpУHтoвHу пepeвipкy (..нистKa'') вcix yнaоникiв pухy (нлeнiв
oУH, вoякiв УПA)тa Йoгo симпaтикiв. ПepeвipeнiчлeHИ oУH мaли
стaтИ .,ПpoфeсiЙними',, Hi з чиМ He пoв'язaHИMи (мiсця пepeбyвaнHя, poдИHИ тoщo) ..peвoлюцioнepaми-пiдпiльникaми''. KoxeH
мaв пpoЙти oснoвний пepeвишкiл CБ, щoб вмiти бopoтИся з opГaнaми HKB! i HKГБ тa Тx aгeнтypoю, тa MaKсИMaлЬнo пiдгoтyвaтИся
дo пoлiтиннoТ poбoти.

У пiдпiллi бyлo змeншeнo

.0,o

мiнiмумy всi кepiвнi цeнтpИ,

лiквiдoвaнo вищi гocпoдapcькi, opгaнiзaцiЙнi peфepeнтypи, УЧX.

Biд opгaнiзaцiЙнoi мepeхi вiдoкpeмлeнo мaЙxe всix xiнoк. 3a

paХУHoK пpaцiвникiв кepiвниx цeнтpiв пocИлeHo низoвi лaнки86 як
нaЙбiльш )кИTтeздaтHi пpи ..нaтиcкy,'iздiбнi пpaцЮвaтИ в нaЙвaхчИХ yMoвaХ. Bсi звiльнeнi (..вивeдeнi з пiдпiлля,,) yнacниKИ pyxУ,
a тaKo)к всi спiвпpaцюючi з HИM пepeBo tИлиcя в paHг '.сИМпaтИKiв''

(дiяли Пoзa opгaHiзaцiЙнoю мepexeю).
B УпA бyлo poзфopМoвaнo ..нeжиттeздaтнi

oдиницi'' (штaби,
HИзKУ вИщИХ KoМaHдHИХ
пocaд (кypiнниЙ, coтeнниЙ), пpИзHaчeнo кoмaндиpiв дo iснyюних
бoЙoвиx oдИl-lИЦЬ. Biльнi KaдpИ пiдпiлля oУH тa збpoйнi пiдpoз-

BПX, вiЙськoвa poзвiдкa), cкaсoвaнo

дiли УПA poзмiщeнo (вiдпpaвлeнo y вiЙcькoвo-пpoпaгaндивнi
peЙди) якнaЙдaлi вiд peгioнiв oнiкyвaнoгo pa.п.яHсЬKoгo ..HaтИcкy'' (нa Пoлiсся, пpилeглi peгioни Укpaiни, Бiлopyсi, Пoльщi).
Пiдгoтoвлeнo нoвi, зaкoнспipoвaнi, нeзaЛeжнi

вi.ц HaceЛeHHя, KpИ-

Твки, склaди xapнlв, збpoТ, мeдикaмeнтiв.

Biд пoнaткiв oПaнУвaння oxoплeнoТ пoвcтaHcЬKИM pУXoМ тepИpa.{].яHсЬKa влaдa спpяMУвaлa тУдИ знaчнi сИлИ peпpeсИвlJo-КapaлЬHИX opгaнiв, якi швидкo
вiднoвили шИpoKo poзгaл!дxeнi cлiдчi тa aгeHтyp|-|o-oпepaтивнi
aпapaTИ (aгeнтypну мepeжу)B7' Бyлo впpoвaдXeнo пpaKтИчHo
випpoбувaнi в CPCP МeTo.п,И шaнтa)Ky, пiдкyпy i мaсoвoT пpoвoKaЦii. Heвивчeнicть пpaцiвHИKaMИ CБ циx мeтoдiв i пpиЙoмiв, чacтo

тopii 3axiднoi УкpaТни, зoKpeмa пзУз'

86 Нижня opгaнiзaцiйнa клiтинa (лaнкa) - paЙoнний пpoвiд для виKoнaння
cвoiх функцiй мaв opiaнтoвнo нaлiнувaти 10 члeнiв, B нихчих вi,ц paйoннoi клiтинaх
пpи вiдcунocтi вiдпoвiДних кaдpiв пocaди нe oбcaдхувaлиcя.
в7 oднieю з гoлoB|+иX зacaд, якoi,дoтpиtqуBaлиcя paдянcькi спeЦopгaни I1pI4
opгaнiзaцii aгeнrypнoi ciтки, булa мacoвicть' З чacoм вoнa пеpepocтaлa B яKiсть з
oднoчacниM збepexeнням кiлькicних пoкaэникiв' ПpaктиKуBaBcя тepмiн opгaнiзa.
ц i' aгe нтуp нoI с lтKИ,аo oдн
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HepoзУMlHHя сУт| CпpaBИ тa ПepeKpУчeHHя Д'|ИCHoсТ| BпЛИHУЛИ Ha

УсПiшHiCTЬ пpoТИдiI HИN4.
,.чИстKИ,'
l-]e пpoявилoся пiд чaC зГaдaHoТ вeснянoi (1945 p.)
в oУH i УПA, кoли фiгypyBaЛИ Пo.п,eKУ.цИ HepeaЛьнi кiлькoстi вopo)КoГo eЛeмeнтy (aгeнтУpИ) B ix лaвax. Зoкpeмa, згiднo звiту вiд

14тpaвня 1945 p. пpoвiдникa Пiвнiчнo-сxi.цнoгo кpaю ..Poмaнa',
(П. oлiйник) y Kopeцькoмy i Koстoпiльськoмy нaдpaЙoнax виявлeнo 50%, a в CapнeнcЬKoMУ - дo B0% кaдpiв, щo були ..нa слyжбi
HKBд,'вв. Пiсля цьoгo в CapнeнсьKoMУ HaдpaЙoнi пpaцiвHИKaMИ
CБ бyлo ,'ПepeBe.цeHo pyбку',, яKa, зa сЛoвaMИ звiтyюнoгo, ',BИяBИЛaся Ha пpaктицi HeKopИсHa,,B9.

Peopгaнiзaцiя визвoльHoГo pУХУ тa дii CБ (.,нисткa''190 no,,.BИKЛЮчeння', (вiдсeпapУBaHHя,
BИХoДУ, лiквiдaцiТ) з йoгo
лaв бaгaтьoх yнaсникiв тa тИх, Щo дoЛУчИЛИCя .П,o HЬoГo з MeТoЮ
сaмoзбepe)кeнHя (нeбaжaюнi сЛУxИтИ в ЧA, пpaцюBaТИ У !oнбaсi
тa iншi). Beликий вiдсoтoк BИKЛЮчеHИХ CKopИCTaвCя зaKЛИKoM
кepiвниЦтвa УPCP дo унaсникiв ..укpaТнськo-нiмeцькиx нaцioнa..яBKУ
з ПoBИHHoЮ'' дo 20 ЛИПHя 1945 p'эt.
лiстичниx бaнд'' Пpo
lншi сaмoстiйнo пepexoвyвaЛИся aбo oб'rднуBaлИCя в piзнi нeпiдзBeЛИ .цO

кoнтpoл ьнi кepi вн ицтвy УГpУПУBaHHя ('.Дикi гpyп

и', ).

Ha тepитopiТ ПCK '.oдeсa,'92 цeЙ пpoцeс B''4ЛL4Bся в opгaнiзoвaнe вi.цoкpeмлeHHя Ta oб'eдHaння,,peПprсoвaнИХ'' HaBKoЛo
...Д,aлeKoГo'' (C.
ЯнишeвськиЙ), якиЙ
opгaнiзaцiЙнoгo peфepeнтa
BИсTУПИв пpoтИ ДiЙ пpoвoДy ПЗУ3 (..нисTки''). Haпpикiнцi 1945 p.
paзoм iз свoТми пpибiнникaми93 i пiдлeглими y KoстoпiльсЬKoMУ
тa KopeцьKoMУ HaДpaЙoнax (з00-400 oсiб)94 вiн видiлився в
oКpeMУ сТpУKТУpУ ПoBсTaHсЬKoгo pУXУ (кpaЙ ..oдeсa,') i пoЧaB
.цiяти aвтoнoМHo' Пoвстaнськi гpупи, щo oПepУBaли нa Cxoдi
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ДA CБ Укpa|ни'
caмo'

89 Taм

ф

1З' спp. З98, т' 4, apк' 12З.

90 Biд 1 ci,lня дo 1 жoвтня 1945 p. у ПЗK,,Moсквa'' CБ пoкapaнo CМepтЮ
(зa нeпoвними дaними) BB9 oсi6' пiдoзpювaних у зв'язкax з НKB,\ У з'eднaннt
.,Xмeльницький'' нa 1 гpудня
1945 p э цiei пpизини булo лiквiдoвaнo 24B нсэл. (flA
CБ Укpai.ни, ф. 13' cпp. З76' т, 57' apк. 51-5З).
91 Й,цeтьcя пpo вiдпoвiдний фpaгмент у ,,Звepнeннi дo poбiтникiв, ceлян i
iнтeлiгeнцii зaхiдних oблacтeй Укpai'ни'' вiд 19 трaвня 1945 p. (,Qив,: Лiтrэпис УПА
Нoвa cepiя' - т. З. - C. 158).
92 Kpиптoнiм ,.Одeсa'' I1pИCBoeнo в нepвнi 1945 p.
9З oтpи мaл и 3 H eBaх<Jt и Bу |laзву,' гл и cтi в'''
9a Bi!] вepecня 1945 p' ,,,Qaлeкий'' BИKэHуBaB функцii'opгaнiзaцiйнoгo peфepeнтa ПCK',o,Цeca'' i, мaючи вci зв'яЗKи, ,Цo lacу вiдoкpeмлeння фaкти,lнo KepуBaB
б iл ьLlL iстю cтpуKтуp Kрaю'

JУ

(Xитoмиpськa oкpyгa)9s, бeз пoгoд)Keння тaKo)к бyли пiдпopяд.
кoвaнi KpoЮ ..Qдggд,'96.
.,oдeca,' yвiйшли:
.П,o cклlaдy HoвoстBopeнoгo пpoвo.цУ KpaЮ
..з
п poвiдн и к,, !aлeKиЙ'' (C. Я н и шeвський ), пoлiт. peфepeHт
И M нИ й''
..Tapaс''
(Cтeпaн Koстeцький), opг. peфepeнт
(Пaвлo Tpoфiмнук).
У пoдaльшoMУ caMoпpoгoЛoшeнa cтpУKтypa He вИзHaвaлaся
кepiвництвoм П3У3' щo пpИзвeлo дo взarмHoгo пoлiтичнoгo тa
збpoЙнoгo пpoтИcтoяHня (пoбopювaння)97. Пpoвiд oУH y кoнфлiктi зaЙняв отopoнy пpoвoдУ пзУз.

Пoзa нeгaтивнicтю poзKoлy пoвстaнсЬKoгo pyxУ нa П3У3,

HaзaгaЛ Йoгo дiяльнiсть, зoкpeмa, y cxiднiй чacтинi He ПpИПИHИлaоя. Haявнi дoкyмeнти i пpoпaгaндивнi мaтepiaли cвiднaть пpo
...Д,aлeкoгo''
п poдoBХeH ня opгaнiзaцieю пiД кepiвн и цтвoм
пoЛiтИч нoгo i збpoЙнoгo oпopУ paдянcЬKoMУ peЖИМoвi, зoкpeмa, Йoгo

cпeцopгaHaМ.

.Д,o вдaлих кoнтppoзвiдyвaл ьнихдi й CБ п poти aгeHтypнo-oпepaтивнoI дiяльнoстi oстaннix нaлexить poзкpИТтя влiтку 1945 p. ..aгeнтypнoT гpyпи HKГБ УPCP''. Гpyпa лeгeндyвaЛa сoбoю пpoвiд Cхiднoyкpaiнськиx зeMeЛЬ (..oсepeднix i схiдниx oблaстeЙ УкpaTни,'), яKoMУ
пiддягaлa шryчHo ствopeHa '.пiдпiльнa Mepexa'' з Бiлoцepкiвськoi,
.Qнiп poпeтpoвськoТ, KoнoтoпоькoТ, Kpивopiжcькoi тa M икoлaТвськoТ
oкpугg8. 3a пoсepeдHИцтвa цЬoгo пpoвoдУ ПЛaнУвaЛoся ввeдeHHя

aгeнrypИ HKГБ дo цeнтpaЛЬнИx opгaнiв нaцioнaльнo-вИзвoЛЬHoгo

pyxy з MeтoЮ пoдaл ьшoТ.цeзopгaнiзaцiТ Тx дiяльнoстi. .[ля B И KЛ И Kaн ня дoвipи з бoку кepiвникiв pyxУ ЛeгeHдoвaниЙ пpoвiд нaвiть звep..вИKpИвaльнИM''
HУвся з
aHтИpaдянсЬKИМ ЛИотoМ дo чЛeнa Cпlлки
paД.яHсЬKИХ ПИоЬMeHHИKiв УкpaTни aкaдeмiкa Maксимa Pильськoгo
(..BiдвepтиЙ лист PильсЬKoMУ M.Т.'').

Пpoтe пpoвiдникoвi i peфepeнтy CБ ПЗУЗ ..Лyцi'' (M. Koзaк)
в.цaлoся B|/1Kpv|тv| i пepeвepбyBaтИ пpИсЛaну ,.нeкiотaми'' вi.ц iмeнi
95 B oкpузiдiялo
дeкiлькa гpуп пoвcтaнцiв зaгaлЬнolo чиceльнicтto 30-50 уvcнИKiв' ,Цo oKpу)Kнoгo t1poBo,цу (',CXip,'') вхoдили: ',Poмaн', (пpoвiдник, Boлoдимиp
,,Будькo',,
,,Mapкo'''
Kудpa)'
oкpугa cKлaД,aлacя з нatpaйoнiв: ,'Tpaнcйopдaнiя'',
,,Л
i coвщи нa'',,, П oдiлля'''
96 У нacryпнi 1946-1947 pp, нoвий пpoвiдниK oKpуги .,Будькo'' пepioдиннo пiднit\4aB питaння nepet KepiBl1ицтBoM Kpaю пpo Bcтaнogлeння Koнтaктiв з Пpoвoдoм ОУН.
97,Qвa нлeни l1poBoДу Kpaю,,o,Цeca''
- ,,Зимний'' i,'Tapac'' у 1945-1946 pp'

були лiквiдoвaнi пpибiнникaMи пpoBoДу П3УЗ (ocтaннi oтpимaли ЗнeBaЖлиBу
нaзву',л i квiдaтopи''
98

).

Плaн cтBopeння лeгe|1ДoBaнoгo пpoBoду нaлeЖaт кepiвнику oпepaтивнoi
гpупи HKГБ УPCP пo Зaхiднiй Укpai'нi ( 1 944-1 945 pp.), унacнику leкicтCьKиX oпepaцiй ГПУ-oГПУ пpoти пeтлюpiвcькoi, eмiгpaцii у 20-x pp, W cт', пoлкoвнику Cepгiю
Ka pi ну -,Qa н илe
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н

ку

(,.,Qa н iл o в'' ).

фiктивнoгo пpoвoдУ зB'язКoвУ Людмилy Фoю (..AпpeЛЬсКaя'',
..oксaнa''

poвeдeнoТ ..ЛyKoЮ'' oпe paти вн oТ гp и
з HKГБ кepiвництвo Лeгeн.цoвaнoГo Пpoвoдy нa чoлi з ..Tapaнoм,'
( M иxaЙлo 3axapжeвс ькиЙ) бу лo л квi.д,o вaнe99.
3мiнa yмoв бopoтьби (..пepioд нaтискy''), вeликi лю.цськi
втpaти 1 00, тpyДнoщi ХapчoBoгo i вi Йськoвo- мaтepiaл ьнoгo зaбeзПeчeHHя нaвeснi-влiткy 1945 p. пpИзBeли дo вiдмoви вiд пapтизaHоЬKИХ мeтoдiв бopoтьби УПA i пepexo.цy y HoBУ якiсть збpoЙ). У нaсл i.п,oк в.0.aЛo

п

i

нoгo пiдпiлля' 3a .0,ИpeKТИBaMи кepiвництвa pУxy KoMaHдУBaHHя
пpИшвИ.цшилo poзфopMУBaHHя дiюниx нa П3УЗ ПoBстaHсЬKИX
пiдpoздiлiв101.

Biд нepвня 1945 p. бyлo poзфopмoвaнo (лiквiдoвaнo) зaлиш-

,.Cтapoдубський'' (3Г "44"), 6pигaД'
'.Xoвтi BoдИ'', ПaM'яTЬ KpyГ'', вiддiлy ..AзiaтИ'' (зГ ..33'' ). Heвeликa
чaстИHa вoякiв ПpoдoBжУBaлa дiяти y склaдi пiдвiддiлiв УПA, iншa
чaстИHa пepeйшлa дo бoТвoк CБ, тepитopiaльниx BoПiв, пoчoтiв
пpoвiдникiв piзниx piвнiв aбo нeлeгaЛЬHo пepexoвyвaлaся. Ha
..oдeсa'' зaфiксo1 вepeсня 945 p., зoKpeмa, Ha тepИтopii ПCK
BaHo TaKУ чисeльнiсть cТpУKТУp pyxy: бoЙoвa (бoTвки CБ, BoПи)
i дiлoвa ..сiTKa'' - дo 900 yнaсникiв, пoчoтИ .,кepiвнoгo aKТИвy', _
12O oci6,4 пi.цpoзtiли УПA _ 24О вoякiв]02. зaгaЛoM Пpoцeс poзфopмyвaння УПA зaЙняв бiльш нiж пiвpoкy.
Bсyпepeн oб'eктивнiЙ пoтpeбi ПеpexoдУ у 1945 p. .цo HoBИХ,
кoнспipaтивHИX уMoB бopoтьби, чaсTИHa кepiвникiв вИзBoЛЬHoгo
pУXУ всe Ж .Д'lяЛa зa ПapTИзaHCЬKoЮ ТaKТИKoЮ' KepУЮчИ HeвeЛИKИМ1И pУхл|АB|лМ И KaвaЛepi Йс ьки м и п iдpoздiлaм и з 5 - 25 oсiб, я кi бyл и
oдHoчaCHo Txнiми oХopoHaMИ-ПoчoТaMИ. Taкi пoчoти, зoKpeMa,
..Baсиль BeЧepa'' (П. Гyдзoвaтий,
MaЛИ KoMaHдИpИ-пpoвiдники.'

ки зaгoнiв ',Пpилуцький''

i

..

.1

пoчoтoM KepУвaB .. M ИсЛИBeць'' ), ...Д.aлeки й'' (C. Яни шeвськи й ; кep.
пoчoтУ .. Бop'' ), пoлк. ...Д,Ибoв'' ( |вaн Tpeйкo; Кep. пoчoТУ .. БoоBИй', ),

,,!убoвиЙ'' (l. Литвиннyк; Kep. пoчoTу '.Бypлaкa', _ CтeПaH

Koвaль), ..oлeксa Глiд'' (Ф. Bopoбeць; Kep. ПoчoТy',ЛeзaдниЙ'' тa
_ Boлo.п'имиp Kиpик-Пeтpyк), .,Cepгiй,' (П. oлiйник; кep.

...Д.epKaЧ''

99 Бiлac l. Peпpeсивнo.Kapaльнa cистeМa в Укpalнi' 1917-195З' _ т' 1
'- C
357.366; Beдeнeeв ,Q,, Шeвнeнкo C. ,|П,paмa пИсaтeля и l1oeДиHoK cпeцcлу>кб'',
2000' 24 нoябpя 2000 г., c' 24,
|00 У ciчt]i Зaзнaлa BeлИKих Bтpaт бpигaдa ,.Пaм'ять Kpу'',
_ бpигaдa
у лютoму
')Фвтi Boди'', у бepeзнi - вiд.адiл ',Чopнi Гaйдaмaки''' у нepвнi 1945 p' _ бpигaдa

',Пoмcтa Бaзapу'',
l01 Зa сBitчeнHяM KoлиIЛньoгo к-pa 3Г ''44', Ф. Bopoбця (''Шигуниu
,Qeниc''), у
ciчнi пoчaлoся poзфopмувaння 3Г '.44'', a у лютoMу 1945 p' - Зг "ЗЗ".
toz LЩAГo' ф. 1' oп. 2З' спp. 169З' apк' 119'
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пoчoтУ.'CeмeH''), ..CMoK'' (M. Koзaк; Kep. пoчoтУ..БoЙKo,'_ Mикoлa
Micькo), ..Bepec'' (Яpoолaв Дyдap)тa iншt.
Зaкiнчeння вiйни в eвpoпi' вивiльнeння знaчHИХ вiйськoвиx
pecуpоiв, виxiд з ПoBИHHoЮ (згoлoшeння) вeликoi кiлькoстi т. зв.
нeлeгaлiв (yнaоникiв i нeyнaсникiв визвoльнoгo pyху) .цoзвoлИлИ
paдянськiЙ влaдi з HoBoЮ cИлoЮ пpИcтУпИТИ дo ..лiквiдaцiТ зaлишкiв бaнд укpaTнськo-нiмeцькиx нaцioнaлiст;.''103. Teпep у цeЙ пpo.
цec вBoдИЛaся пpИТaMaннa iншим гoопo.п.apcЬким i сyспiлЬHИM
aкцiям в CPCP плaнoвiсть.
.1945
p' в KoжHoМy paйoнi ioблaстi 3axi.цнoi
Тaк, дo 1 cepпня
УкpaTни нa oснoвi aГeHTУpHиХ poзpoбoк бУли пiдгoтoвлeнi пЛaнИ
лiквiдaцiТ пoвcтaнсЬKиx пiдpoздiлiв з кoнкpeTHИM зaзнaчeнням ix
оKлalqУ' мiсць дiяльнoстi, пpiзвищ i псeвдoнiмiв yнaсникiв тa вiд.
пoвiдaльниx зa ixню лiквiдaцiю' 3aгaлoм бeзпoсepeдньoю лiквiдaцieю мaли зaЙмaтися ствopeнi з внщpiшнix i пpикopДoнHИx вiЙськ
HKBД спeцiaльнi вiйськoвi гpУПИ' .Д,ля викoнaнHя KoHKpeтних (пepcoнaльниx) зaBдaHЬ MaЛИ cтвopЮBaтИоя спeцгpyпи104.
.Д,ля зaпoбiгaння aкцiям oУH i УпA У HaсeЛeниx пyHKТaХ зaпpoвaдxyвaЛИcя peпpecii (apeшти, вИсeлeHHя y вiддaлeнi мiсцeвocтi
сPсP) Щoдo cпpИяЮчoгo вИзвoЛЬHoMУ pУХУ (..бaндпoсoбнiкi'') тa
пiдoзpювaнoгo у спpИяннi (..кypкyлi, тopгoвцi, iншi'') нaceлeHHя.
l-{e пeвнoю мtpoю нaслiдyвaлo пpaKтИKoвaниЙ у бopoтьбi

з пoвстaHсЬKиM pyХoM пoчaтKy 20-x pp. ХX ст' в Укpaiнi т. зв. iнотиKoЛи, Haпp|АKлaД,, зa пoBсTaHcькy aкцiю y ceлi
чe кiстaм и poзcтpiл ювaвcя Ko)кeH Дecят иЙ вiдпoвiдaн.
Haотyпним Kpol(oм y poзвИтKy тaKтИKИ бopoтьби з ПoвcтaнсЬKИM pУxoМ стaЛa пoстaнoвa ЦK KП(б)У вiд27 лИстoпaдa 1945 p.'
в якiЙ з MeтoЮ збepeжeння кaдpiв aгeнrypИ i дeзopieнтaцii yчaсникiв pyхy щoдo вИявлeння oсiб, пoB'язaHИХ з opгaHaMИ HKBД
i HKгБ' пpoпo|tУвaЛoся мicцeвиМ opгaнaм шИpoKo зaCToCoвyBaтИ
пpaKтиKУ BИKЛИKУ i вepбyвaння вeликoТ кiлькoстi мiсцeвoгo нaсeлeHHя (гoлoвнo вopoxИХ paдянськiЙ влaдi eлeмeнтiB)105.
Зa зaдyмoм пapтiЙнoгo кepiвництвa, цe Maлo викликaти niДoзpy У спiвпpaцi з pa.цяHcЬKИMИ opгaHaMИ Ta вiдпoвiднi peпpeсiТ
з бoкy oУH i УПA, щo сПoHyКaлo б мicцeвe HaсeЛeнHя.цo aKтИвHo-

тщ вiдпoвiдaнiв,

lo3 ДиB. "Пocтaнoвa ЦK KП(б)У вiд 24 лиnня 1945 p''' Лiтoпиc УПA, Hoвa
cepiя. _ т' З, - c, 169-174,
1o4 CтaHoМ нa 20 KBiтt1я 1945 p, Piвнeнcькiй oблacтi t,iялo 49 cпeцгpуп
у
чиceльнicтю 905 чoл., у BoлинcькiЙ oблacтi нa 20 lepвня 1945 p' _ ЗЗ cпeцгpу.
пи чисeльнicтю З97 чoл. (Бiлac l, Peпpeсивнo-кapaльHa cиcтeМa в Укpaiнi' 19171953.
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- т. 2' - c. 46З).
lo5 лiтoпиc УПА, Hoвa сepiя, _ т. З,

- с.

174-177.

гo сaМoзaХистy i дaЛo б мoxливiстЬ BТягHytИ йoгo y бpaтoвбивнy
бopoтьбy (гpoмaдянськy вiйну), пiдpивaюни iснyвaння визвoЛЬнoгo pУХy. |J-{e oдним зaХoдoм для бeзпoоepeдньoi лiквiдaцii
унaсникiв pУХУ МaЛИ CтaтИ штyчнo ствopeнi yМoвИ для ix збpoйниx
aкцiЙ (..opгaнiзaцiя oбмaнниx пpИMaHoK'').
У дpугiЙ пoлoвинi 1945 p., пiсЛя poзфopмyвaння (дeмoбiлiзaцii, лiквiдaцiT) бiльшoстi вeликиx пiдpoздiлiв УПA нa ПЗУ3, poль
oснoвнoТ бoйoвoi сИЛИ пoотУпoвo пoчaЛa пepeХolп.Ити дo Cлyжби
бeзпeки. Улистoпaдi 1945 p. paдяHсЬKИMИ opгaнaми y Boлинськiй
oблaстi фiкоyвaлaся дiяльнiоть 21 6o|вки CБ тa 8 ..бaHд,'106, y PiвнeнськiЙ oблaстi _ 21 бoiвки тa 21 ,,бaнДгpyпи', (BoПи' noчoтИ'
Пpoвoди тa iнш.)107.

CБ, як oКpeMa стpУKтypa нaцioнaльнo-вИзвoлЬoГo pуХy, щo
HeBпИHHo пepeтвopЮвaBcя нa ПpoTИpaД,яHсЬKe пiдпiлля, сTaЛa
пeвHИlЙ бap,epoм Ha шЛяХУ aГeнТУpHo-oпepaтИвHoT дiяльнoстi
paдяHcЬKиХ спeцopгaнiв в Йoгo cepeдoвИщi. Biд лiтa 1945 p. внy.

тpiшньo-opгaнiзaцiЙнa дiяльнicть CБ aкцeнтуBaлacя Ha ПoсИЛeHнi
всiх стpуктУp ..HaйПeвнiшими i нaЙздiбнiшИMи кaдpaми,, oУH,
.,виpoблeннi нуЙнoстi'' кaдpiв
дo дiЙ aГeHrypИ, вивчeннi Meтo.циKи
poбoти HKвдl0в.
Пiсля пepexoД,У вИзвoЛЬHoгo pУХyДo нoвиx фopм збpoЙнo-пiдпiльнoi бopoтьби, HaстУпнoгo 1946 poкy УПA нa П3УЗ бyлa oстa.
ТoчHo лiквiдoвaнa. У пpoцeci ТТ лiквiдaцii KoMaндИpИ ПepeХo.цИЛИ
нa piзнi щaблi пiдпiльнoТ мepexi, пpИ цЬoMУ зa вИщИMИ KoМaHД.ИpaMИ зaЛИшaлИcя фyнкцiТ кepiвникiв фopмaльниХ cтpУKтyp УПA' a
кoлишнi нaчaЛЬHИKИ poзпУщeHИх штaбiв oпiкyвaлися дiяльнiстю
вi Йськoвиx peфe peнтyp' Фopмaл ьнy poбoтy п po.цoв)кУB aли тiльки
oпepaтИвHo-ПepсoнaЛ Ьнi вiддiли штaбi в УПA. Пiвнiч i УПA- Пiвдeнь
тa з'eднaнЬ iм. XмeльницЬKoгo, ''44'' i',XoлoдниЙ Яp'' '
Bзимку 1945-1946 pp. нaцioнaльнo-BИзвoЛЬHиЙ pyx нa ПЗУЗ
зaзHaв нoвИХ вaГoMИХ пepcoHaЛЬHИХ вTpaт. .Qo цьoгo сПpИчИнилacя aгeнтypHo-пpoвoKaтИвнa .цiяльнicтЬ спeцгpУпи УHKB.[
BoлинськoТ oблaстi. Гpyпa cKЛaдaЛaся Пepeвaxнo з.кoлишнix члeнiв oУH i УПA нa чoлi з кepiвникoм зв'язкy ЛуцькoТ (Boлинськoi)
oKpyгИ Йoоипoм Kpaвнукoм (..KoMap',,'.ТвьopдиЙ,').
to6 171дg7599 пpo.,бaнди'' пiд кoмaндувaнням ,'Bopoнa'' (ниceльнiстю 11 ,loл,),
,|Qнiпpoвинa'' (lвaн,Qeм'яннук;
70 чoл')' ,'lгopя'' (lвaн Kиciль; 31 нoл ), ,,Kубiкa''
(Tихiн Зiнчук; 76 нoл.), ''Оpлa'' (4 чoл,)' ,'Cтeпoвoгo'' (18 чoл,), ,,Cтpiли'' (Kиpилo
(L1.ЦAГo'
Мaкcимlук;
нoл.)' ,.Чopнoмopця'' (oлeкciй
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Meльник; 4 нoл')'
ф. 1' oп,
2З, cпp. 1699, apк. 16-17).
|07 l
LцAгo, ф' 1, oп. 2З, cпp, 1677, apк. 46-77.
t oв
дA CБ Укpaiни ( Tepнoпiль)' cпp. З 1 997, apк. 1 89 ( кoнвepт)' _ Apк 1 7.
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B peзyльтaтi дiЙ ГpУпИ pa.цяHCЬKИM спeцopгaHaм B.п'aлoCя BИяBv|ти мiсцe пepeбyвaння пpoBoдУ П3У3 у с' Poмaнiв
Тepeмнiвськoгo paЙoну BoлинськoТ oблaстi. Пiд чac ПpoвeдeнHя сПeцoпepaцii HKB.Ц 1З-14 гpyдHя 1945 p. зaгИ}1улLА всi, кpiм
пpoвiдникa' опiвpoбiтники (peфepeнти) пpoвoдy: opгaнiзaЩiЙниЙ
peфepeнт, в.o. пpoвiдHИKa coт.-пoлiтвиxoвниK ..ApXИп'' ('.Bepeс'',
Я. Дyдap); peфepeнт CБ coт. кoнтppoзвiдKИ ,,Moдecт', (Baсиль
Kopeнюк); peфepeнт пpoпaгaнД,И',Biк'' (..Aпocтoл''); peфepeнт
..Улac'' (Лeoн
зв' язKy
iд Boлoсoвeць) ; сeкpeтap,, Cv|зV|Й'' . П po вiдн и к
..Лyкa'' (M.
П3У3
Koзaк) бyв нa вiдпpaвi (зимyвaв) y члeHa Пpoвoдy
oУH ..Koчeгapa'' (,.Лeмiш'', B. Kyк), i тiльки з йoгo пoвepHeHHяM y
1946 p. пoчaЛa вiднoвлювaтиоя poбoтa кepiвниx cтpУKryp П3У3.
Cepeд iншиx втpaт Ha П3У3 бyли: к-p УПA-Пiвнiн, opгaнiзa.'CepгiЙ'' (,.ЕHeЙ'', П. oлiйник),
цiЙниЙ peфepeнт ПЗK..Moсквa'' coT.
,..Д,oKс''
(C. Koтик), шBш Зг "44'coт. ,.Baсиль
к-p УПA-ПiвдeHЬ сoт.
,.ХeH''
BeЧepa'' (П. ГyдзoвaтиЙ), пpoв. Луцькoi (Boлинcькoi) oкpyги
(Фeдip Зaбopoвeць). 15 сiчня 1946 p. У зaсiдцi зaзнaчeнoi спeцгpyпИ УHKB.ц BoлинськoТ oблaстi бyв пopaнeниЙ i зaapeшToвaниЙ пpoвiдник ПCK ..oдeсa'', к-p 3Г ,,44'' мaЙ...ШИгyнин .[eнис''
(Ф. Bopoбeць).
Cтpyктypa i кepiвниЙ сKлaд УПA нa П3У3 у пepшiй пoлoвинi
..Cepгiй''
1946 p. були тaкi' ФУнкцiT к-pa УПA-Пiвнiч викoнyвaЛИ
,.Maксим
(П. oлiЙник)109 i ПeBHo
!убoвиЙ'' (l. ЛитвинчУк). Пoсaди
шBш i пoлiтвиxoвHИKa ПeвHo лиUJaЛ|/1Cя BaKaнтHИMИ. ..Maксим
!убoвиЙ'' фopмaльнo ПpoдoвЖУвaв KepувaтИ Й нaЙбiльшим фopMУвaHняM УПA-Пiвнiч _ з'e.п,нaHHяM гpУП iм. XмeльнИцЬKoгo, яKe
..Moсквa',.
дiялo y П3K
.Д.o cKЛalцy ЗГ вxoдили нeвeликi пi.п,вiддiли i BoПи ,..Д,нiпpoвинa'' (|вaн .Д.eм'яннyк), ..Iгopя'' (|вaн
,.oЛЬxИ'' (oлeксa
Фiннyк)'
Kисiль), ..PoMбa', (..Kyбiк'', Tиxiн 3iннуK),
..Чopнoмopця'' (oлeксiй Meльник) тa iншиx ЗaгaлЬHoЮ чИсeЛЬHIC.
ТЮ.П'o 200 oоiб.
У пcK ..oдeca,, пiсля пoлoнeHHя к-pa ЗГ ,,44,, .'ШИГуHиЧa
.П,eнисa'' (Ф. Bopoбeць), cмepтi шBш..BaсИЛя BeЧepИ'' (П. Гyдзoвaтий)тa yгвopeнHя oпoзицii нa чoлi з ...Д,aлeким'' (кpaЙ ..oдeсa,'),
кepiвнi cтpУKтypИ Зг "44" B)Ke He вiднoвлювaлися. oстaннiй нaйбiльший пi.цpoздiл ..oЛЬXИ'' (дo 50 вoякiв) пepeЙшoв to склa.цУ ЗГ
iм. ХмeльницЬKoгo. 3aлишки HeBeЛИKИx пiдpoздiлiв УПA нa тepИтopiТ кpaю.'oдeсa'' ПpoДoвХувaли дlяти y виглядi BoПiв.
..Xoлoдний Яp',
ФyнкцiТ к-pa УПA-Пiвдeнь i з'eднaння
дo свoeТ
зaгибeлi 26 лиnня 1946 p' нa Miзoччинi викoнyвaв сoТ. .,ГapМaш''.
1o9
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1aгинyB 1 8 лютoгo 1946 p, у cутичЦi з пit,poздiлoм НKB.Ц,

.,ГapaсИMa'' (Aнaнiй
.Цo склaдУ з'eднaнHя Bxo.п,ИЛИ пi.цвiДДiли
..Kpyкa''
(oлeксaндp
Пpисяxнюк),,.Гyкa'' (Фeдip Meльнинyк),
Kpaвнyк), ..Miшi'' (MиxaЙлo Koндpac) тa iнших зaгaЛЬHoЮ чИсeлЬнiстю дo 150 oсiб'
У пepшiЙ пoлoвинi 1946p. пiдpoз.цiли УПA-ПiвдeнЬ пpoвeлИ Ha Boлинi дeкiлькa в.0.aЛИX бoiв' 3oкpeмa, 2 сiчня вiДддiл нa
чoлi з KoMaHдИpoм УПA-ПiвдeHЬ ..ГapMaшeM'' y двox бoяx нa
Шyмщинi зaBдaB пpoтИBHИKУ пoвa)КHИX втpaт (19 ociб вбитими).
Cepeд iншиx, пepeмoxнi бoТ мaли пiдвiддiли ,.ГapaсИMa'' i ..ГyKa''.
ocтaннiЙ 25 лютoгo y c. 3aгaЙцi (.{eдepкaльоькиЙ p-н) зaxoпив
У ПoЛoн 22 coлдaти пpoтИвHИKa, a в бoЮ 29 нepвня Ha Хyr. Cнirypiв
ТoГo x paЙoнy ПpoтИлe)КHa стopoнa вТpaтИЛa 16 ociб вбитими i6 пopaHeHИMИ]10, B УПA-Пiвнiч BtaлИМ1V| бoeвими aкцiями,
зoKpeMa iз poззбpoeнHя BИHИщyвaЛЬHИX бaтaльЙoнiв' вИзHaчИвся KaвaлepiЙcькиЙ пiдвi.пдiл (Boп) пiд кoмaндУвaHяM ,.,Д.epKaЧa',
(B. Kиpик-Пeтpyк).
Baжливoю пo.п,ieю, y тoMУ чиcлi й для нaцioнaЛЬHo-BИзвoлЬHoГo pУХУ нa ПЗУЗ, стaЛo ПpoвeдeнHя 10 лютoгo 1946 p. вибopiв
дo BepхoвнoТ Paди сPсP. Haпepeдoднi вибopiв pyx пoчaв aKтИBHy
пpoПaгaндивнy дiяльнicтЬ з MeтoЮ ix зpивy' зoKpeMa, зa дoпoMoгoю листiвoк i вiдoзв дo HaсeЛeнHя тa чepвoнoapмiйцiв. Ha дeнь
вибopiв пЛaHУBaЛoся пpoвe.цeHня збpoЙних aкцiЙ нa вибopниx
.цiльницяХ, в aдмiнicтpaтИвHИХ ycтaHoвaХ, нa лiнiяx зв'язKy, TpaнспopтHИХ сПoЛУчeHЬ тa IHш.

ЦK Kп(б)У' MaЮЧИ вiдoмoстi пpo цi пЛaHИ, пpиЙняв вiдпoвiднi
пoстaHoвИ (вiд22 сiчня, 6 iB лютoгo 1946 p.).l11, згiднo з яKИMИ
дo бiльшoотi нaсeлeниx пyнктiв 3axiДнoТ УкpaТни бyли ввeдeнi
пi.цpoз.цiли ЧA, пpикopД,oнHИХ i внyгpiшнix вiйськ HKBД (нa ПЗУЗ y
CepeдHЬoМy пo 20-40 ociб нa сeлo), якi пpийнялИ aKТИBHУ,.yЧaстЬ,'
y пiдгoтoвцi i пpoвeдeннi вибopiв. Haзвaнa aкцiя oтpимaЛa нaзBУ
..вeликoi блoкaди'' i бiльш яK Ha
двa мiсяцi пapaлiзyвaлa дiяльнicть
пoвстaнцiв i пiДпiльникiв y сeлaх.
Ha cepeдинy 1946 p. y вiдпoвiднoстi дo HecпpИятливoT пoлiтичнoТ оитyaцii, щo oзHaMeHУBaЛaся ТoТaЛЬHИM пoлiцiЙним тepo-

вiднoонo ..MИpнoЮ'' мiжнapoднoю oбстaнoвKoЮ,
визвoльниЙ pyx Ha П3У3 бyв змyшeний oсTaтoчHo пepeЙти вiд
..глИбoKo
HaсryпaлЬHoi _ пoвcтaннoТ дo oбopoннoi _
пiдпiльнoi''
ТaKTИKИ бopoтьби. ocтaння MaЛa ХapaKТep сKpИTИx (кoнспipaтив-

poM B
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PKM Ne 14161).
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HиХ) пoлiтИчHo-бoйoвИx дiЙ, ocHoвoЮ яKИx бyлa пoлiтичHo-пpoпaгaндиоЬKa дiяльнiотЬ з BИpaзHoЮ тeHдeHцieЮ oMИHaтИ шИpoK|
(мaсoвi) aкцiТ тa мaштaбнi збpoйнi вИстyпИ.
3бpoЙнi пi.цpoздiли pyxy Ha П3У3 (бoiвки, BoПи)бyли пoвнiстю пiдпopядкoвaнi кepiвникaм opгaнiзaцiйнoi мepeхi (пoнинaюни
вiд paЙoнy) для бoйoвoТ i opгaнiзaцiЙнoT poбoтитa дiяли У poздpiблeнiЙ фopмi. Koлишня вiЙськoвa peфepeнтypa тpaнcфopMУвaЛaся y вiЙськoвy opгaнiзaцiЙнo-пepсoHaлЬHУ, яKa, oХoпЛЮЮчИ свoeЮ
дiяльнiстю тiльки вiЙcькoвикiB, yзгoд)кeHo дiялa з opгaнiзaцiЙнoю

peфepeнrypoЮ oкpУl кpaTв тa пзУз. Peфepeнтуpa CБ дiялa зa
HaKaзaMИ i iнстpyкцiями свoix дiлoвиx звepхникiв, пpи тoмy тiснo
спiвпpaцююни з opгaнiзaцiйними звepХHИKaMИ (з Mepe)кeю пiдпiлля). Bоi бoЙoвi aкцiТ пiдпiлля (дивepсiT, тepopИcтИчнi aкти) пpoхoДИли вiд iмeнi УПA.

УдpyгiЙ пoлoвинi 1946 p. збpoЙнe пi.цпiлля нa ПЗУЗ oчoЛЮBa..ЧупpиHKa'',
M. Koзaк) тa
ли пpoвiдник oУH ПЗУЗ ..Лyкa'' (.,BiвЧap'',
пeBHo вiйськoвиЙ peфepeнт (к-p УПA-Пiвнiн) ..Maксим !убoвиЙ''
(|.

Литвинvyк). lншi peфepeнтypИ пpoвo.цУ ПЗУЗ пicля зaгибeлi

Tx

кepiвникiв y гpyднi 1945 p. бyли вaкaнтн.А|\А|/1. opгaнiзaЦiЙHa стpУKтypa i кepiвниЙ cклaддaлi бyли тaкi.
Пiвнiчнo.зaхiДниЙ кpaЙ (П3K) ..Лiс,': ПpoвiдHИK, K-p з'едHaнHя
..ХмeльницЬKиЙ'' ..MaKсим
(|' Литвиннук), opг. peфepeнт

flyбoвиЙ''

i

пeвнo вiЙcьк. peфepeнт тa ШBШ з'сднaHHя

.,.Д.eМ'

яH''

(..

BepхoвинeцЬ'',

(Пaнaс Koвaльнyк).

oкpуги: BoлинсьKa

..Усaтo
(

.,

в с ьк

M

и

(..

..
Koлa Tpoцюк), peфepeнт CБ Пeтpo''

I'')_ пpoв. ..Cтимид''

ИЙ'', МИхaЙл o Бo ндa pнyк ),

Ш вap ц'', 3

и н

..XMeЛЬHИцЬKИЙ''

o p г.

peфe pe нт

..AЛ

(..УстИM'',
e

KсaнДe p,,

oвi й Caм нyк) . .0,o с клaдУ o KpУгИ вXo.ц,И ли нaдpaЙoни.,

Boлoди миp-Boлинcьки й, Гopoxi вськиЙ, .QyбнiвсЬKИЙ, ЛyцькиЙ.
Koвeльськa ("ll,') - пpoв. ..ГopдieнKo'' (..ГopдiЙ'',,'ПИлИп'',
.'42'',
peфepeнт
(..Пaнac,', Baсиль

Baлepiй Бoндapнyк),

CБ.,ЯpиЙ''

Ceмeнтyx). .[o склaдy oKpУгИ вХoдИЛИ нaдpaЙoни: KaмiньKaшиpський, KoвeльськиЙ' ЛюбoмльcькиЙ, PaфaлiвcькиЙ.
Бepeстeйськa (..|||'')_ пpoв', peфepeнт CБ 'ГaЙ'' (Микoлa
П'ятигopик); нлeни пpoвo.цУ ..ШaХ'' (Apceн Kлинoвий), ..eвГeH''
(MиxaЙлo БepeзoвcькиЙ)' Дo сKлa.цУ oКpУгИ BхoДИлtt нaдpaЙoни: БepeстeЙcькиЙ (..KpyЧa''), KoбpинcькиЙ (..Лaн''), Пlнський

(..Cтeп''). Boни в сBoЮ чepгу вKЛЮчaЛИ.п,eкiлькa пiвнiчниx paЙoнtв
Boлинськoi тa PiвнeнськoT oблaстeЙ УкoaTни.
3 57 paЙoнiв, включeниx дo ПЗK ..Лiс''. opгaнiзaцiЙнoю Мepexeю (..сiткoю',) пiдпiлля бyлo oХoпЛeнo 46. Зaгaльнa чиceльнicть
збpoЙнoгo пiдпiлля, бeз вpaxyвaнHя ЛeгaЛЬHo пpo)KИвaЮчиХ тa
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сИMпaтИKiB, Ha )кoвтeHЬ 1946 p. стaHoвИЛa дo 700 oсiб, з HИХ вiйсЬKoвИХ фaxiвцiв _ пoHa,ц 20112'
.,Cтeп,' мaв пiсля вiдoкpeмлeнПiвнiчнo-схiДниЙ кpaЙ (ПсK)
.,.Д,aЛeKoгo''
тимчaсoвиЙ пpoвiд: пpoвiдник ..ЧopHoвyс',;
Hя гpУпИ
вiйcьк. peфepeнт '.ЮpKo'' (Якiв Якoвлiв); opг' peфepeнт .'BapKa,'
(..Гaнкa'', Яpoслaвa Cкaб); peфepeнти CБ ..Ciвaч'' (Boлoдимиp
Koбpинoвин), ..KoвaЛь'' (..KHoПKa'', Aндpiй Пaшкoвeць).

!o склaду ПCK вxoДилo 3 нaдpaЙoни: KopeцькиЙ (..Baгa'')пpoB. ..ЮpKo'' (Якiв Якoвлiв), Koстoпiльський (..Пoлe'')_ He oпa.'ЧMeЛИK''.
нoвaний opгaнiзaцiйнo, CapнeнcькиЙ (,,3вip'') _ Пpoв.
Зaгaльнa чисeльнiсть збpoйнoгo пi.цпiлля, без вpaxyвaHHя ЛeГaЛЬHo Пpo)KИвaЮчИx Тa симпaтикiв, Ha )КoBТeHЬ 1 946 p. стaнoвилa ] 23
oсoбИ1

13.

oкpeмa, Piвнeнськa oKpУГa (..Гopи'') _ ПpoB. ..Улiян'' (..Йoвтa,',
..AТ''.
AнaтoлiЙ MaeвськиЙ), зaмiсник
.Д,o сKЛa.цУ oKpУГИ BХoдИли З.цoлбУнiвький тa PiвнeнськиЙ нaдpaйoни, щo пo,п'iлялиcя Ha ГoщaнськиЙ, Здoлбyнiвcький, Kлeвaнськo-TepeмнiвськиЙ,
MiзoцькиЙ, oлeксaндpiйськиЙ, oликський, oстpoжeцькиЙ,
oстpoзькиЙ тa PiвнeнськиЙ paЙoни. Зaгaльнa чисeльнiсть збpoЙнo-

гo пiДпiлля Piвнeнськoi oKpУгИ, бeз вpaxyвaнHя ЛeгaЛЬHo Пpo)КИBaЮ1 946 p. сTaHoBИЛa 182 ocoбИ114 '
.,o.цeсa''
вХoдИ.[o склaду сaMoпpoГoЛoшeHoгo пpoвoдy KpaЮ
...Д,aЛeKИЙ'' (.,БoгoсЛoв'',
зaстyпC. ЯнишeвоькиЙ),
ли: пpoвi.цнИK
,,PoМaH', (Яpoслaв
ник - вiД,пoвiдaльниЙ зa дii у пiвдeнниx paЙoнax
.,ПaвЛo'' (Mикoлa
Титкo), вiДпoвiдaльниЙ зa дii У сxiдних paЙoнax
...Д,Hiпpo''
Meл ьн ик), кepiвн и кдивepсi Йнo-тepopИсTИчHo.iдiяльнoстi
..ЗiHЬKo''
(|вaн
(A.
чИX Ta симпaтикiв, Ha )KoBтeHЬ

ЛУчкoвcький),

Kpoль),,,УЛaс''. opгaнiзaцiЙнoю

poбoтoю oХoпЛЮвaЛИcя Koстoпiльщинa, .[epa><HeHщИHa,
Kopeннинa, ГoщaнщиHa тa oкpeмi paЙoни y XитoмиpськiЙ,

Kaм'янeЦь-ПoДiльськiЙ i KиТвськiЙ oблaстяx. Чисeльнiсть збpoй.|
нoгo пi.п,пiлля KpaЮ нa кiнeць 946 p. CтaнoвИЛa близькo 300 oсiб.

3aгaльнa чисeльнiсть yнaсникiв нaцioнaльнo-BИзвoЛЬHoГo
П3Уз' He вpaxoBУЮчИ HoBocтBopювaнoi лeгaльнoТ мepeжi
-l300
ociб. Зa дaHИТa сИMпaтИкiв, вoоeнИ 1946 p. нaлiнувaлa дo
MИ pa.цяHсЬKИx спeцopгaнiв, y BoлинcькiЙ oблaстi чЛeHИ pУХУ
дiяли у склaдi 22 пiдпiльних opгaнiзaцiй, BoПiв i бoТвoк сБ115,
y PiвнeнськiЙ oблaстi_ 26 бoТвoк CБ, 28 пiдпiльниx opгaнiзaцiй
pУXУ Ha

112

Д4 CБ Укpai.ни, ф' 1З' спp' З76, т. 49, apк, 3З5.
CБ УKpai.нИ, ф. 1З, спp' 376, т, 49' apк. ЗЗ3.

113 Д,A

|14 тaM caмo, apк. З18.

lls

LlД,AГo' ф' 1, oп' 2З, спp, 2957' apк. 66-71,
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oУH тa 3 BoПiв]16. oотaннi, зoKpeМa, Дiяли У Лoкaнинcькoмy
i MaнeвицЬKoMУ paйoнax Boлинcькoi oблacтi; нa Гoщaнщинi
(к-p ...(epкaч'' _ B. Kиpик-Пeтpyк), Poкитнiвщинi (..Чepeшня'' -

Kyзьмa Бpинкo ), Kocтoпiл ьщинi (,.BeдмiдЬ'' ) У PiвнeнcькiЙ oблaстi.
Зaзнaчeнi BoПи нaпpикiнцi 1946p. пeBHo бyли cepeд ocтaннix
нeфopмaльнo дiюниx нa П3У3 пiдpoздiлiв УПA.
opгaнiзaцiЙнa дiяльнiсть визвoЛЬHoГo pyХУ Ha П3Уз
y 1946 p' в пopiвняннi з .| 945 p., зa свiднeнням пpoвiднИKa,'ЛуKИ,,
(..Чop-eнкo'', M. KoзaK), зpoбилa ''вeл|АK|АЙ KpoK Bпepet''1.l7. пiсЛя
зaпpИсяжeння члeнiв oстaтoчHo BпopядKoвaHa cтpУKтypa oУH нa
пзУз. Bстaнoвлeнo peгyЛяpHИй зв'язoK з нaЙдaльшими opгaнiзaцiЙними oкpaTнaми..[ля видaння i пepeвидaнHя пpoпaгaндивниx i
ви ш кiл ьн

иx мaтepiaлi в HaЛaгoдXeHo poбoтy .цpУKapсЬKoT тexн ки.
i

ПiДпiльнa дiяльнicть нa П3У3 y 1946p. XapaKтepизУBaЛacя
oстaтoЧHИM пepexoдoM вiд пoвстaнськo-вiЙcькoвИХ дo пiдпiльнo.
кoнопipaтивниx мeтoдiв бopoтьби (,.збpoйнe пiдпiлля''). Toдi ж
poзпoчaтo ТBopeння iндивiдyaльним спoсoбoм нoвoi мepeжi pyхy
з ЛeгaлЬHo пpo)кИBaЮчих члeнiв (..лeгaлiв''). .Qo слaбкиx мiсць пiдпiльнoТ poбoти Haлe)кaЛИ бpaк пpoфeсiйниx кaдpiв тa HeдoстaтHя
пiдгoтoвлeнiоть aпapaтy opгaнiзaцii.
ПepexiД нaцioнaльнo.BИзвoЛЬнoГo p}Dry y 1946p. дo глибoкo
зaкoнспipoвaнoi дiяльнoстi пpизвiв дo зМeHшeHHя Mo)кЛИвocтeЙ цlя
paдянськoi стopoHИ щo.цo Йoгo ,.oотaтoчHoi лiквiдaцiТ''. Ha пoнaткy
1947 p' opгaHИ MBД i MГБ y Boлинськiй i PiвнeнськiЙ oблaстяx кoнcтaryBaЛИ вiдощнiоть квaлiфiкoвaнoТ aгeнrypи тa мaлиЙ Дoоryп дo
пiдпiлляl,l8. Taкe стaHoвИщe дoзBoлИЛo вИзвoЛЬHoMУ pyxУ нa П3УЗ
пpoвolцИтИ свoю opгaнiзoвaну дiяльнicть дo сepe.цИ|-|И 50-x pp. XX ст.

нepгoвoГo тoMy нoвoi сepii ..Лiтoпиоy УПA' включeнo 285i мaтepiaлiв _ вiдoзви, HaKaзИ, poзпopяд)кeHHя,
ittотpyкцiT, звiти, щo cвiднaть пpo вiйськoвy i пiдпiльнy дiяльнicть
УПA тa зaпiлля нa Boлинi, Пoлiсci i Пoдiллi в 1944-1946 pp.
Зa свoею cТpУKтУpoЮ BИдaHHя сKЛaдaeтЬся з iстopиннo-apxeoгpaфiннoгo встУпУ' дoKУМeHтaЛьнoТ чaотини (дoкумeнти i мaтepi.Д.o

119 ДoKyмeнтiв

|16 l

|цAГo' ф. 1, oп, 23, cпp' 2921, apк. 1-9'
ф. 13, cпp. З76, т, 8, apк, 122,
'r|АCБУкpai.ни,
1|8 lJДАгo'
ф' ' oп' 75, cпp, 221 , apK, 68, вo,
l19 ДeкiльKa дoкумeнтiв
увiйшли }qo тoMу яK Дoдaтки (зaлу,lники) дo iнших
1|7

1

toKуMeнт|B.
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aЛИ з aHoтaцiяMИ Дo HИХ aHгЛiЙсЬKoЮ MoвoЮ), CПИсKiв iлюcтpaцiЙ

Тa сKopoчeHЬ' IHдeKсУ .0.o тeKCТlв.

.[oкyмeнти i мaтepiaли згpyпoвaнi y дeв'ять тeMaТИчHИX poздiлiв, щo poзKpИвaЮть дiяльнiстЬ KoHKpeтHИХ стpУKTyp нaцioнaльHo-вИзвoЛЬHoГo pyxУ. Бiльшiсть poздiлiв, BИХo.п,ячИ з ПpeдcтaBЛeHИx дoKУMeнтiв, мaютЬ дeкiлькa пiдpoздiлiв.
Пpи пiдгoтoвцi збipниKa дoKУMeнтiв викopИстaнo фoнди
.Д,epxaвнoгo apxiвy Cлyжби бeзпeки УкpaТни (ДA сь УкpaТни),
l-{eнтpaльнoгo дep)кaвHoгo apхiвy BИщИХ opгaнiв BлaДIА i упpaвлiння Укpaiни (L|.П,ABO) тa.{epжaвнoгo apxiвy Piвнeнськoi oблaстi
(ДAPo)' oкpeмi .цoКУMeнтИ i мaтepiaли пoХoдяТЬ з |-{eнтpaльнoгo
apxiвy гpoМa.цCЬKИx oб'eднaнь УкpaТни (|JДAгo)' Koжeн дoKУMeHT
iдeнтифiкoвaHo зa вiдпoвiДним фoндoм, oпИсoM, CПpaвoЮ, тoMoM
I

apKУшeM'

Фoнди ДA CБ УкpaTни, LLДABO тa.QAPO e нaйбiльшИMИ дoKУMeHтaлЬHИMи зiбpaнняMИ дoKУMeнтiв i мaтepiaлiв укpaiнськoгo
нaцioнaльнo-вИзвoЛЬHoгo pУxy Ha тepИтopii Boлинi, Пoлiося тa
Пoдiлля пepioдy .Qpyгoi свiтoвoi вiЙни. Щoдo дoKУMeHтaлЬHoГo
пpeдcтaвлeHHя ПoBorHHoгo Пep|oдy' Тo тyт вИKЛЮчHa пepш|сTЬ
HaЛeХИтЬ .цA

сБ

УкpaТни.

Гoлoвнa зacaдa вiдбopy дoкyмeнтiв

дo збipникa _ цe нaй-

бiльш ПoBHe пpe.D.сTaвЛeнHя вИяBЛeHИХ нopMaтИвHИx Ta зBiтHИХ
дoкyмeнтiв кepiвниx opгaнiв УПA тa зaпiлля'
Пepший тeмaтичниЙ poздiл сKЛaДaЮтЬ дoкyMeHTИ i мaтepiaли
УПA-Пiвнiч, Kparвoгo пpoвoдУ oУH, HBPO, щo висвiтлють piзнi

HaПpяMИ Kep|BHИЦTвa тa пoЛ|ТИчHo| Д|яЛЬHocт| вИзBoЛЬHoГo pyxУ
нa Boлинi. Пoлiсci i Пoдiллi.
Biдкpивae Йoгo пiдpoздiл з iнстpуKтИвнИMИ i звiтними дoKУMeHтaMи KoMaHдУвaHня УПA-Пiвнiч тa KparBoГo пpoвoдy oУH
.l943 p.
П3У3 зa пepioд вiд
дo Л1oТoгo 1947 p. l-{i дoкyмeHтИ опpяMoBУвaлИ i нopмyвaли.цiяльнiсть пoвстaнцiв тa iнфopмyвaли пpo iТ
peзУЛЬтaтИ. Cepeддoкyмeнтiв зa1944 p. _ poзпopяД'жeнHя iнaкa..Пaнaсa
зИ KoМaH.о,Иpa УПA-Пiвнiн, пpoвiдникa oУH ПЗУЗ
Mocуpa''
(..oХpiM'',
KлянкiвськиЙ) тa Йoгo зaступHИKa ..3aсЛaвоЬKoГo''

.[.

(Я. Бyсeл). Бiльшiсть дoкyмeнтiв зa 1945-1947 pp. _ poзпopя..Лyки'' (.,CMoK'',
дxeHHя, звiти, листИ Кpaeвoгo пpoвiдникa П3УЗ
,.ЧyпpИHKa,',,.KyЧMa'',

..Чop-eHKo'', ..BiвЧap'', ..555'',

M. Koзaк).

У дpyгoмy пiдpoздiлi пpeдстaвлeнi дoкyмeнти Hapoднo-

зa пepioд вiд 1B липня дo
p.' якi нopмyють змiни ..в iдeЙнo-пoлiтичниx зaЛo)кeHHяX'' i тaктичнiЙ .цiяльнoстi pуxy. Cepeд HИХ визнaчaльнi _
'.PeзoлюцiТ Устaнoвчoгo з'Тздy HBPo', тa ..Cтaтут HBPo''.
визвoльнoТ peвoлюцiЙнoT opгaнiзaцii

)KoBTHя 1944
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Тpeтiй пiдpoзtiл мiстить iнотpyкцiT тa вiдoзви пoлiтичнoпpoпaГaндИвHoГo вiддiлy УПA-Пiвнiч зa пepioд вi.ц 4 гpy.цня
1943 p. дo сiння 1946 p., зoKpeмa' KoнтpпpoпaГaHдИвHУ BiдoзвУ
..пiдпИсoм', M. Гpeнyxи i M' Xpyщoвa ([дo
дo чepвoHoapмiйцiв зa
7 жoвтня 19a4 p.]).
B нeтвepтoмy пiдpoздiлi згpyпoвaHo .п.oKyмeнти i мaтepiaли
Cлужби бeзпeки тa вiйcькoвo-пoЛЬoBoгo сУду зa пepioд вiд 6 бepeзHя 1944p'.цo лИстoпaдa 1946 p. Cepeд ниx- звiтнo-iнфopмaтивнi Д,oKyMeHTИ peфepeнтiв сБ п3Уз ..ЧyПpИHKИ'' (.'CМoK'',
..KyЧМa',,
M. Koзaк) i ..Miтли', (o. Пpиcяxнюк) тa ПCK ..oдeсa,'
..CoтниKa BoвKa''.
П'ятиЙ пiдpoздiл пpe.п'стaвЛeнo iнcтpyкцieю
poзвiдyвaльнoТ i кoнтpoзвiдyвaльнo'i служби вiд .l944 p.
.Qo дpyгoгo тeМaТИчHoгo poздiлy увiйшли дoкумeнти фopMyBaHЬ гpУпИ (вiЙськoвoi oкpyги) ..Бoгyн,' (...Д,oнбaс,') тa УПAПiвдeнь, щo дiяли нa пiвднi Boлинi (тepитopiя PiвнeнcькoТ,
Тepнoпiльськoi oблacтeЙ) i Пoдiллi (тepитopiя TepнoпiльcькoT,
KaM'янeць-ПoдiльcькoТ, Biнницькoi, KиТвькoТ oблaстeЙ) тa в iншиx
ПpИЛeглИx peгioнax.
У п epш oмy п iдpoздiл i П peдсTaвЛeн i дoкyмeнтИ KoMaH/].УвaHHя
тa фopмyвaHЬ гpУпИ ..Бoгyн,'_ HaKaзИ KoMaH.цИpa гpyпи ..Poмaнa''
(П. oлiЙник) iшeфa штaбy гpУпИ..ГpИця'' (.Ц. Kaзвaн) вiд-16 i
1 8 квiтня 1944 p. тa зaМoBЛeHHя нa пoстaчaHня xapviв для зaгoнy
.|
KoMaH.П,Иpa..БoсoтИ'' (MaтвiЙ Toкap) вiд нepвня 1944p'
!o дpyгoгo пiдpoздiлy' Щo xapaKгepизye дiяльнiсть CБ вiйськoвoi
.,oc|AKИ''
oKpyгИ тa гeнepaЛЬнoi oкpyги, yвiЙшли HaKaзИ peфepeнтa
.l0
вiд
i 26 тpaвня 1944p, тa пoвiдoмлeHня Пpo aгeнypHy poбory вiд
24 гpудня 1944 p'; дo тpeТЬoгo _ HaКaзИ KoMaHдУBaHня тa кepiвни.
-l946 pp.
кiв oкpeмиx пiдpoздiлiв УПA-Пiвдeнь вiд 1944 i
Cepeд ниx
,,Лe'' (..Лeмiш'',
HaKaзИ кoмaндиpiв УПA-ПiвдeнЬ
B. Kyк) i ,.ГapMaшa''
вiд 6 бepeзня 1944 p. i 26 тpaвня 1946 p. тa KoMaHдиpiв oкpeмиx пiдpoздiлiв ..CoфpoHa''

пeвнo .,ШyляKa'' вiд 8 i 3 тpaвHя 1944 p'
ЧeтвepтиЙ пiдpoздiл сKЛa.п,aЮтЬ opгaнiзaцiйнi тa пoлiцiЙнoПpoпaгaHдИвнi мaтepiaли (iнотpyкцiT i нaстaнoвИ пpo дiяльнiсть
для члeнiв pyхy, вiдoзвИ дo нaсeЛeння i чepвoнoapMiЙцiв тoЩo),
щo oхoплЮють пepioд вiд 1 1 лютoгo дo ЛИпHя 1944 p,
[1' ятиЙ п iдpoздiл стaHoвЛ яTЬ з вiтнo - нфop мaти в н i дo KУM eHтИ
i

УПA тa зaпiлля вiд 30 ciчня .l944p, дo 31 ciчня 1945p. Чaстинa
звiтiв yзaгaЛЬHeHo висвiтлюe дiяльнiсть pуxУ i сyспiльнo-пoлiтИчHe стaнoвИщe B тИлУ HaотУпaючoi Чepвoнoi apмii нa Boлинi
тa У цeHтpaльнo-cxiдниx peгioнax УкpaTни. .{eкiлькa звiтiв пpeдстaвЛяЮтЬ бoЙoвy, opгaнiзaцiЙнy i виxoвнo.вишкiльнy дiяльнiсть
бiльшиx yгpУпуBaHЬ УПA (.,БoгyH'', ,..Д'oнбaс,', ..ХoлoдHИЙ Яp'') пiд
i
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..PoMaHa'' (П.
KoMaндУBaHHяM
oлiЙник) тa ,,ЯceHa'' (M. Cвистун)'
.Цвa пoдiбниx мiх coбoю звiти yзaгaЛЬHeHo oпИоУЮTЬ oПepaтИBHo-тaKтИчHy дiяльнicть пoвстaHсЬKих фopмyвaнь пiд нaс oпepaцii
BB HKBД y KpeMeнeцькиx лiсax i нaйбiльший бiй УпA пiд Гypбaми
(Гopби) 24 квiтня 1944 p.
ШocтиЙ пiдpoз.цiл мiстить звiти пpo peЙди i дiяльнiсть oKpeмиx фopмyвaнЬ тa кoмaндиpiв зa пepioд вiд 24 оiчня 1944 p. дo
15 сеpпня 1945 p. Cepeд ниx iнфopмaцiТ пpo peЙди пiдpoздiлiв
УПA пiд KoMaHдyвaHням ..Бистpoгo'' (Я. Бiлинський), ..Caблюкa''
(o. Kaчaн),..БaЛaбaHa'',..Ягypa'',,.ПaHЬKa'',,.BoЛoдЬKa'',,.ГapMaшa''.
Чaстинa звiтiв oпиcуe бoТ пoвcтaнцiв в paЙoнi ciл Бyщa, oбгiв
(Coонiвкa), Peпiщe, Maлeвe тa в xpiнницькoмy лiсi.
.{o тpeтьoгo TeMaтИчHoгo poздiлy yвiЙшли дoKУМeHтИ пiдpoз..3aгpaвa'',
щo дiяли y пiвнiннiЙ нaсдiлiв гpyпи (вiйcькoвoi oкpyги)
тинi Piвнeнськoi oблacтi тa в ПpИлeгЛИХ paЙoнax пiвдня Бiлopyсi y
пepшiЙ пoлoвинi 1944p' l-{i дoкyмeнтИ зa тeMaтИKoЮ poзпo.цiлeнi
нa вiсiм нacтин-пiдpoздiлiв.
ПepшиЙ poзпoчИHaeтЬся HaKaзaMИ тa iнотpyкцiямИ КoNlaн,..Д,убoвoгo'' (l.
Литвиннyк)
дyвaHHя гpyпИ зa пiдписoм KoпztaндИpa
i шeфa штaбy..ГpИця'' (...{. .[митpeЧKo'', ,Д.. Kopiнeць) зa пepioд вiд
-l6
тpaвHя 1944p' lx дoпoвнюЮтЬ ЛИстИ кepiвникiв
4 бepeзня дo
гpУПИ, ГoлoвHo KopecпoH.цeнцiя шeфa штaбу, Ha atpeсУ KoMaHlцИpiв..Юpiя'' (..Pубaш'', C. Koвaль), ..ШaKaЛa', (A. PУдик), ...Д,aлeKoгo''
(C. Янишeвський), ,.KaояHa'' (A. Лyцик) зa пepioд вiд 1B ЛЮтoгo дo
22тpaвня 1944 p.
TpeтiЙ пiДpoздiл пpeдсTaвЛeн иЙ,п,вoмa iнcтpукцiями виш кiл ь-

Hoгo ocepeдкy вiД 19 квiтня i2 тpaвня 1944p. зa пiдпиcoм
..Kopбaнa,',
щo HopМУЮть вiЙськoвy пiдгoтoвкy в УПA. .Цiяльнiсть
пoлiтичнoгo вiддiлy гpyпИ Пpe.цcтaвлeHa y чeтвepтoмy пiдpoздiлi
двoмa пpoпaгaH.цИвнИMИ мaтepiaлaми вiд вeсни 1944 p'' a Cлyжби бeзпeки вiйськoвoT oKpУГИ у п,ятoмy пiдpoздiлi - нaкaзaми iТ
..ШвopHoгo'' (M. Cepeдa) вiд24-26 чepBHя 1944 p.
KoMeндaHтa
.{iяльнiсть вiддiлу вiЙськoвoT poзвtдки iлюcтpyють вiдoмocтi з тepeнy кoМaндИpa..HeMo'' (|' Тpeйкo) вiд 2 бepeзня 1944p.
(шocтиЙ пiдpoздiл); вiЙськoвoТ пoльoвoi жaндapMepiТ _ нaкaз i
iнстpyкцiя вiд 21 квiтня 1944p' KoMeH.п,aHTa ..KaсяHa,' (A. Лyцик)
(сьoмиЙ пiдpoздiл). 3aключниЙ пiдpoздiл - цe звiтнo-iнфopмaтивнi дoкyмeнти УПA тa зaпiлля (31 бepeзня _ 4 оepпня 1944 p,):
звiти кoмaндиpiв зaгoнy ..KoтлoвИHa'' (..Xвacтiвський'') ..Юpiя,'
(C. Koвaль) i ..Чopнoти'' тa зaгoнУ iм' oстaпa ..ШaKaЛa'' (A. Pудик).
ЧeтвepтиЙ тeмaтичниЙ poздiл сTaHoвЛятЬ ДoKyMeHТИ гpУпИ
(Bo) ..Tуpiв'', щo дiялa Ha тepИTopiT Boлинськoi oблaстi тa в пpИ51

лeГЛиX paЙoнax пiвДHя Бiлopуci, oснoвa poздiлy - iнфopмaцii
кepiвникiв Haзapa Kpиги'' ( Kлимyк), BiТaЛiя'' тa Maтвiя'' (Cтeпaн
lpaницькиЙ) зa пepioд вiд 28 ЛЮтoгo дo 2О чepвHя 1944p. пpo
вiйськoвi тa cуспiльнo-пoлiтичнi aкЦiT в pегioнaх.
,.зз''
П,ятиЙ тeмaтичний poздt,п - цe дoKyМeнти з'eдHaнHя ГpУп
(..3aвиxoст'', iM. XMeЛЬницькoгo), Щo Дiялo Ha тepИтopiТ Пiвнiчнoзaxiднoгo кpaю (..ХмeльницькиЙ'', ..MoCKвa,', ..Лic''; Boлинськa
..

..

..

oблaсть i зaxiднi paЙoни PiвнeнськoТ oблaстi, пpилeглi пiвдeннi
paйoни Бiлopyсi тa сxiднi - Пoльщi).
.[oкyмeнти KoМaHдУвaHня 3Г y пepшoMУ пiдpoздiлi peПpeзeнтyЮТЬ HaKaзИ вiд21ХoвTHя 1944- 20 оiчня 1945 pp. кoмaндиpiв
,..Д,убoвoгo', (|.
Литвиннyк), ..Kaйдaшa'' (Ю. Cтeльмaщyк) тa Тxнiх
зaстyпникiв. |-{i дoкyмeнТИ, ГoЛoвнИM чИHoM, HopMУвaЛИ opГaнiзaцiйнУ тa BoeHHУ дiяльнiсть гpУпИ. .Qaлi пyблiкУЮтЬCя HaКaзИ
KoMeHДaHтa CБ Bo ..Швopнoгo'' (M. Cepeдa) тa зaлyнники i пoясHeHHя дo звiтниx дoкyмeнтiв CБ (24 жoвТHя 1944 - 1945 pp.).
Tpeтiй пiдpoздiл мiстить вiЙськoвi i poзвiдyвaльнi звiти вi.Цдiлiв, пiдpoздiлiв тa ЗГ зa пepioд вiд 25 )КoвТHя 1944 p' дo [вepeсня]
1945 p. Biн poзпoниHarТЬся iнфopмaцiяMИ Пpo вopoxi cили' laлi
пyблiкyютьcя звiти з вiЙськoвoT тa opгaнiзaцiйнoТ дiяльнoстi ЗГ (зa
пiдписoм ..MaKоимa'' _ |. Литвинчyк) тa oKpeМИx бpигaд: ,.Пoмстa
Бaзapy'', ..Coбopнa УкpaТHa'',,.XoлMсЬKa'''
ocтaнн Й пi.цpoздiл CrоaлИ вi Йcькoвo. пoл iтич н i звiти тa нфopмaцii пpo зaгиблих зa пepioд вiд [лиотoпaдa] 1944p. дo [тpaвня]
1946p. У дoкумeнтax Пo.цaHo oпИсИ бoЙoвих aкцiЙ тa сyТИчoK,
iнфopмaцiT пpo втpaTИ сepe.t], пoвcтaнцiв тa цивiльнoГo HaсeЛeHHя
i

i

B oKpeМИX oKpУГaХ.

Шoсти й тeм aтичниЙpoздiл - дoKУMeHTИ гpуп и ( Bo ) .'Тютюн н ик''
тaii нaсryпниKa, з'eдHaHHя гpУп ,,44'' ,яKi дiяЛИ HaтepИтopii Пiвнiннo-

сxiднoгo кpaю (..oдeсa''; тepИтopiя PiвнeнськoT, XитoмиpськoТ,

KиiвськoТ oблaотeЙ Укpaiни тa пpилeглi пiвдeннi paЙoни Бiлopyсi) _

poзПoчИHaeтЬся HaKaзaMи тa iнстpyкцiями (вiд 1B бepeзня
.10
1944p' жoвтня 1945 p.) кoмaндУBaHHя ГpУпИ тa ЗГ зa пi.цписoM KoMaHдИpa ..oЛeKсИ ГЛoдa,' (..Шигyнин .Д'eHИс'', Ф. Bopoбeць)
тa Йoгo зaстyпникiв. |-]ими .цoKуMeHтaMИ HopMУBaлaся гoЛoвHИM
чИHoM opгaнiзaцiйHa Тa вoeHHa дiяльнiсть пiдpoздiлiв.

Cпepaтивнoю iнстpyкцieю вiд 7 вepeсня 1944p' зa пiдписoM ,,A. Cipoгo'' пpe.цсТaвЛeнo дiяльнiсТЬ oПepaтИвнoгo вi.пдiлy. HaстyпниЙ дoкумeнт (вiд 12 гpУдня 1944 p.) зa пiдписoм
..A. Чaгapa''
Hopмyвaв дiяльнiсть кoнтpoзвiдУвaЛЬHoГo вiддiлy.
ЧeтвepтиЙ тeмaтичниЙ пiдpoздiл - HaKaзИ i вишкiльниЙ мaтepiaл
пpaцiвникiв CБ зa пepioд вiд 17 )КoBтHя 1944 p. дo чepвHя 1945 p.
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_ звiтнo-iнфopмaтивнi дoкyмeнти УПA
тa зaпiлля зa пepioд вiд 15 сiчня ]945p' дo 2О xoBтHя 1946p.
HaстyпниЙ пiдpoздiл

- цe УзaгaЛьнeнi oписи ПoBCТaHCЬКoi дiяльнoстi тa сyспiльнo-пoлiТИчHoГo cтaнoвИщa в peгioнax. BiЙськoвиЙ piнниЙ звiт
зa 1944 p. тa мiсяннi звiти вiд сepпня 1944 p, _ вepесHя 1945 p. зa
пiдписoм шeфa штaбy',Bacиля BeЧepИ,, (П. ГУдзoвaтий) дeтaльнo
вiдoбpaжaють opгaнiзaцiйнy, вишкiльнy тa бoeвy дiяльнiсть ГpУПИ
..Тютюнник",ЗГ "44" Звiти зa пi.цписoм ..ПaBЛa'' (17 сepпня
ГpУПИ
'
Бiльшiсть

1945 p.) i ..ГaHKИ'' (20 жoвтня 1946 p.) вiдoбpaxaють.цiяльнiсть
oKpeMИX .п,iлянoк збpoЙнoгo пiдпiлля.
ШoстиЙ пiДpoзДiл - звiти пpo peЙди тa дiяльнiсТЬ oKpeMИX
-l945 pp.)_
змaлЬoBУe
пoвcTaHсЬKиx фopмyвaнь ([квiтeнь] 1944 дiT oкpeмиx гpyп, вiддiлiв, кypeнiв Ta з,eдHaHЬ пiд кepiвницTBoM
..Cтaльнoгo'' (H.
Ceмeнюк),
кoмaндиpiв ,,oHИщeHKa,' (M. Meльник),
,.Чopнeнкa,',,,Kвaтиpeнкa'' (Я. Якoвлiв),,,Bacиля BеЧepИ''
(П. ГyдзoвaтиЙ), ..Мapкa'', ..PoMaHa'', ,.Paднeнкa'' тa iHш', ГoЛoвHo
y сxiдниx pегioнax ПCK. oстaннi тpи дoKУМeHTИ _ нeзaкiнчeниЙ
pукoписниЙ звiт i витягИ з чopнeToк з ,.oписoм peЙдУ кaвaлepiЙCЬKoгo вiддiлУ УПA' нa ПoчaТKУ 1945 p. зa aвTopсТBoм Ф. Bopoбця
(.,Шиryнин .Д,eнис''). ЗaключниЙ пi.цpoздiл _ Двi вiдoзви дo мoлoдi i
сeляH ПpoпaгaHдИвHoгo вiддiлУ вiд нepвня i липня 1944 p.
Cьoм ий тeм aтичниЙ poздiл стaнoBЛяТЬдoKУмeнти дo дiяЛЬHoс-

..,{aЛeKoгo', (C.
ЯнишeвськиЙ),
тi кpaю ..oдeсa', пiд кepiвницTвoM
p.
paзoM
з пpибiнникaMИ aвТoHoмнo дiяв нa
якиЙ вiр, кiнця 1945
чaстинi тepитopiT KoЛИшHЬoгo ПCK. ПpoпaгaндиBHa Тa opгaнiзaцiйнa дiяльнiсть кepiвнИцтBa KpaЮ пpeД,cТaBЛeHa вiдoзвaми, нaKaзoM Ta iнстpyкцiею зa пepioд вiд 5 гpудня 1945 p. Дo ЛИПHя 1946 p.
B oкpeмиЙ пiдpoзДiл вИoKpeMЛeHo ЛИстУвaHня кepiвництвa ПЗУ3,
ПCK тa KpaЮ зa пepioд вiд 25 сepПHя дo 20 гpУдня 1 946 p., якe вiд-

.цзe p KaЛ Юr BзarMo

B|.o'H

oC|АHИ

M |)к

yчaс

H И

KaM И вИзвoЛ

ЬHoГo pyxy.

.Д.o вoсьмoгo poздiлy yвiЙшли oкpeмi звiтнo-iнфopмaтивнi
.|945
p. i 20 ЛЮтoГo 1947 p, вiдпoвiднo. ПepшиЙ _
.цoКУMeHTИ вiд
.,БoгуH,'' ,.Tуpiв'', ..Tютюнник',;
3Г
цe кopoткi oг1|АCИ бoТв гpуп
"ЗЗ", "44" (УПA-Пiвнiн) тa УПA-Пiвдeнь, oстaннiЙ дoKУMeHT _
..KopoткиЙ HapИс пoлiтичнoT K7LАзLА в
oУH нa ПЗУЗ'' зa aвTopсТвoм
..M.

.Qубoвoгo'' (|. ЛитвинчУк).

!eв'ятиЙ тeмaтичний poздiл _ цe .п,oKУMeнти ПpoвoдУ oУH дo
дiяльнoстi нaцioнaльнo-BИзBoЛЬHoГo pУXУ нa ПЗУ3 вiд ]945 p. дo
10 жoвтня 1946 p. Пepшa..|нстpyкцiя Ha чaс п.'' Hopмуe дiяльнicть
pУXУ Ha пepioд ..ПepeMИp'я'' (пiсля зaкiнчeння вiЙни в eвpoпi).
|ншi дoкyмeнти з'ясoвyЮтЬ cTaBЛeння Пpoвoду oУH дo дiяльнoстi
opгaнiзaцiТ пiд кepi вни цтвoM ...Д,aлекoгo'' (C. Я ни шeвський ).

Oлeкcaндp Boвк
Бe

.{oкyмeнти i мaтepiaли, Щo пУблiкyЮTЬCя в чepгoвoмy тoмi

нoвoТ сepiТ ..Лiтoпиоy УПA'', мaютЬ зaГoЛoвKи, склaдeнi УПopядHИKaMИ. У ниx зaзHaчeHo пopядкoвий HoMep, TИп дoKуMеHтa, зa

нaявнoстi

_ aвтopcТBo, змic1 дaтa тa ДiлoвoдниЙ нoмep. Якщo

дaТa вИXoдУдoкУМeнтa He встaHoBЛeHa, вiн дaтyеться зa змiстoм'
оyпpoвiдниMИ дoKyMeHТaMи тoщo. У тaкoму paзi yмoвнy Дary
пoдaHo в KвaдpaтHиХДy>KKax [Xoвтeнь 1945 p.].
Бiльшiсть пpeДсTaвЛeHИХ дoKУMeнтiв пepeдpyкoвaнo бeз
сKopoчeHЬ. He пoвнe (нaсткoвe) пo.цaHHя тeкотiв дeяКИХ з HИХ

пoB'язaнe з тeМaтИчHo-змiстoвнoю дoцiльнiстю, Пpoпyщeнi чaстини тeкстiB пoзHaчaЮтЬся TpИKpaпKaMИ (...), a He пpoчИТaнi квaдpaTHИMИ дУ)кKaMИ [...]. Heзpoзумiлi (нe poзшифpoвaнi) чaсTИHИ
тeкстiв пoзHaчeHo гpaфiннo (xx. ). У TeKсTax дoкyмeнтiв гpaфiннo
пepeдaHo мeхi aвтopсЬKИX пiдкpeслeнь (1-pa.1 1.

У видaннi MaKcИMaЛЬнo збepeхeHo ЛeKсИKy, aвтopськi тa
pe.цaKТopсЬкi ocoбливoстi джepeл. Бeз змiн пoдaнo влaснi Й
гeoгpaфiннi нaзви. Згiднo iз сyнacнимИ HopMaMИ

BИПpaBлeHo

пyнктуaцiю, УXИBaнHя ЛaПoK. Тeкст дoкyмeнтiв i мaтepiaлiв Пo.цaHo нa oснoвi оУчaсHиx пpaвИл публiкaцiT iстopинниx дoкyмeнтiв.
opфoгpaфiчнi пoмилки в HaпИсaHнi випpaвлeнo бeз зaстepe)кeHЬ.
3oкpeмa, y вiдпoвiднoстi з вимoгaMИ cyчaсHoгo yкpaiноЬкoгo пpaвoПИсy BИПpaвлeнo HaПИCaHHя пpИKMeТHИKiв, чaстoк (пiдчaс _ пiд
Чaс, в нoчi _ внoчi). Упopядкoвaнo вxИвaHHя aпoстpoфa (мaд'яpiв - мaдяpiB, звязoк - зв,язoк). opфoгpaфiчнi пoмилки, щo пepel(pУчУЮтЬ сМислoBe зHaчeHHя, пoдaHo y пpимiткax. Bписaнi вiд
pyKИ ЧaсТИl]и тeкотiв зaзнaчeнi пpи пyблiкaцiT двoмa KУpсИBHИMИ
лiтepaми, зa aбeткoю (a-xx-a).
Гpиф <тaeмнe) вiдтвopюeтЬcя B ПpaвoMУ вepХнЬoMУ KyгKУ
тeKстУ.цoKУMeHтa. Гpиф <вiдпИс> He Пepe.Ц,aeтЬся, ocKiльки Йoгo
зHaчeHHя вiдбивaeться тepмiнoм <кoпiя> в лeгeндi Д,oKУMeHТa.
Haдписи Ha дoКУMeHтax (aДpecУвaнHя, peзoЛЮцiT тa iн.), щo
cтoсУЮтЬCя Tхньoгo змiсту, збepexeнo i пoдaнo яK пpoдoвх<eнHя
тeKCТy .цoKyMeHтa. |ншi нaдпиcи oпyщeнo. Teкcти сУпpoBoд)Kу.
вaЛЬHиx зaпИсoK дo ДoкУMeнтiв пoдaнo y пpимiткax. 3aкpeслeнi
сЛoBa в тeкстi He пo.цaHo. Cкopoнeнo нaписaнi слoвa (нaзви), кpiм
зaгaЛ ЬHoпpиЙнятих сKopoчeн Ь, aбo п paктиКoBaH Иx y п peдcтaвЛeHИX тeKстaХ (нaпpиклaд _ Hпp., в зacтУпHЦтвi _ в з., нiмeцькиЙ _
нiм.) вiдтвopeнo пoвнiстю тa гpaфiчнo видiлeнo (xx[x]).
Пepeдaнa aвтopськoi opигiнaл ьнoстi пiдп исy дoкумeнтiв нaцioHaЛЬHo-BИзBoЛЬHoГo pУxy BИзHaчaeTЬся Ha ocHoв| пpaBИЛa' щo
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BИкopИотoByBaЛoся в Йoгo.п,iЛoвo.п,ствi. Ha цiЙ oснoвi вИПpaвЛeHo
нeтoчнoстi. Щoдo пepeДpУKoвaнИХ TeKстiв мaтepiaлiв (листiвки, фopмyляpи тoщo), Тo вИзHaчeння opигiнaльнoстi cToсУотЬся
лишe зaсвiдчeHИx pyкoписiв.

Koжeн .цoKУMeHт чИ MaтepiaЛ сУпpoBoдxyeТЬся ЛeГeн.цoЮ,
в якiЙ зaзHaчeHo мiсцe збepiгaння ёцoKУMeHTa (скopoнeнa HaзBa
apxiвy, HoMep фoндУ, oПИCУ, сПpaвИ, тoMУ, apKУшi), вкaзyоться aвтeнтИчнiсть .цoKУMeHTa (opигiнaл, кoпiя, зaсвi.д'чeнa кoпiя).
Biдтвopeння .цoKУMeHтa дpУKapсЬким спoсoбoM He зaзHaчeнo.
3aзнaчaeться тiльки pУкoпИcHe вiдтвopeння.0,oKУMeHTiв i мaтepiaлiв. Пepeклaд i мoвa ПepeKЛaдУ дoкyмeнтiв зaзнaчeнi. |нфopмaцiя
Пpo Пoпepeдню пyблiкaцiю пoдaeтЬся У лeгeндi. lнфopмaцii пpo
BИявлeHHя тoтo)KHИХ (iдeнтинниx) i пoдiбниx (iншиx кoпiЙ) тeкстiв
дoкумeнтiв (в iншиx apxiвax, фoндaх тoщo) тa Tx лeгeн.п'И пo.цaнo
У ПpИM|тKaX.

У збipникy пpe.п,cтaBЛeнo фoтoпopтpeтИ Й дepeвopити кepiвHoГo cKЛaдy УПA i зaпiлля, a ТaKoЖ фoтoгpaфiТ сЦeн вiЙськoвoгo тa
пiдпiльнoгo жИтTя. 3aзнaчeнi y пiдписax пiд пopтpeтaми функцiЙнi
сryпeнi зa чaсoМ вiдпoвiдaють, a вiЙськoвi нe вiдпoвi.цaюTЬ BИCB|Т.

ЛЮBaHOMУ пepioдy. B oстaнньoMУ BИпaдKУ Пo.t],aнo нaйвищi стyпeнi,
бiльшiсть з яKИx ПpИоBoеHa ПocмepтHo. У пiДписax дo фoтoгpaфiЙ
з пoBстaHсЬKoгo ЖИТтя ПoдaHo HaяBHУ iнфopмaцiю пpo зoбpaжeнe

тa чaс ix вигoтoвлeння. Пpeдстaвленi мaтepiaли збepiгaються в
кoMп' ютepHiй фoтoтeцi вИдaBИЦтвa,.Лiтoп ис УПA''.
B aнглoмoвHИx тeKcтaХ B)кИТo мoдифiкoмaнУ сИcтeMУ тpaнслiтepaцii Бiблioтeки Koнгpeсу CШA.
Пoшyк, вi.цбip, HayKoвo-apxeoгpaфiннe oПpaцЮвaнHя .цoKyмeнтiв i фoтoгpaфiй, poзpoбкУ cХeM тa KapтoсХeМ ДЛя тoMУ BИKoнaв oлeксaндp Boвк. Чaстинy poбoти з УПopя.цКУвaHHя' HaУKoвoГo
pe.п,aгУBaHHя тa пiдгoтoвки збipнИKa дo ДpУKУ BИKoHaB Cepгiй
Koкiн'
УпopядникИ ToMy сKлarп,aЮтЬ щИpУ Пoдяку спiвpoбiтникy
.Д'epxaвнoгo apxiвy Cлyжби бeзпeки Укpaiни Boлoдимиpy Гoвopyну
(м. KиTв) зa зHaчHУ дoпoмiжну poбoтy; iстopикy-дoслiдникy |гopy
Mapнyкy (м. Piвнe) _ зa aвтopськe poзшифpУвaнHя ПpeдсTaвЛeHИX
y збipнику зaшифpoвaнИХ .п,oKУMeнтiв тa HaД,aHHя KOMПeТeHТHИX
кoHсУлЬтaцiЙ; aспipaнтy Boлoдимиpy Koвaльнyку (м. Шeпeтiвкa) _
зa тexнiннy i нayкoвy.цoпoМory; iстopикy-кpaeзHaBцЮ oлeксaндpy
fleнищукy (м. Piвнe) _ зa Ha.цaHHя бioгpaфiнних кoнсyльтaцiЙ.

lntroduсtion
The present vo|ume in the new series of Litopys UPA сontains
doсuments and materials of the Ukrainian lnsurgent Armу and its
rear Iine serviсes-the structures of the organization of Ukrainian
Nationalists (OUN) and the Revolutionary People's Liberation
Organization (NVRO)-that relate to the organized armed struggle
of the Ukrainian national-liberation movement in Volyn', Polissia, and
Podillia (PZUZ and PSUZ),1 in 1944-1946, i.e., from the time of the
arrival of the Red Army (ChA) and the Soviet administration until the
switсh to new forms of armed strugg|e'
The vo|ume сontains appea|s (addresses), orders, directives,
instruсtions, reports and other doсuments and materia|s, the majoritу of which were inaссessibIe to researchers after these doсuments
were seized by Soviet special organs, and thus never published. As a
resu|t of the rebirth of the Ukrainian state and the demoсratiс сhang.
es in our оountry, arсhiva| fonds thatWere onсe с|osed, in partiсu|ar
today's State Arсhive of the Seсuritу Serviсe of Ukraine, are now
being opened, and scholars arе now studying their contents.
The present vo|ume is the resuIt of this new sсholar|у researсh.
Pafi of the materia| is a chrono|ogiсa| and thematiс continuation of
the mi|itary and administrative doсumentation pubIished in Vo|ume
2 of the new series of Litopys UPA-Volyn' and Polissia: UPA and
the Rear Line Services, '1943-1944 (Kyiv-Toronto, 1999), and in several volumes of the first series, which were published in Canada and
devoted to the UPA's struggle in Volyn' and Polissia.
We trust that the documents and materials presented here will
shed more light on the inadequately studied period of the Ukrainian
national-liberation struggle, and that they will prove useful to all those
who have an interest in some of the most dramatiс pages of modern
Ukrainian history, which stilI resonate in Ukrainian soсiety today and
in the near and far abroad.

1 According to the ОUN's organizational (krai) division of the ethnil Ukrainian
lands, Volуn', Rivne' and Zhуtomуr oblasts, the western paft of Kуiv oblast in Ukraine,
as weII as the southeгn raions ot Berеstia and Polissia oblasts of Belarus сomprised
the Northwestern Ukгainian Lands (PZUZ). ln 194З the Southeastern Ukrainian Lands
(PSUZ) included the territory ofthe central, southern, and eastern lands of Ukraine. The
main region of the UPA's activitу in the PSUZ was comprised of Kam,ianets'-Podil's'kу
and Vinnуtsia oblasts, and the southern part of Kуiv oblast'
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There are sti|| quite a few doсuments Ieft in the arсhives, whiсh
ref|eсt the aсtivity of the nationa|-|iberation movement. For this pub-

liсation the сompi|ers se|ected materia|s with the riсhest сontent,
inс|uding some unique doсuments. In order to emphasize their signifiсanсe, l wi|I foсus briefly on the historiography of the problem and
review the reсognized sourсe base for the study of the insurgent and
underground struggle on the territorу of Vo|yn,, Polissia, and Podil|ia
in 1944-1946.
A сharaоteristiо feature of officia| Soviet historiography was the
faсt that it did not distinguish the struggIe of the oUN and the UPA
on this territory in the final phase of World War II and the postwar
period from the genera| conteХt of the '.сriminal aсtivity of Ukrainian
bourgeors nationalists."2 At the same time, Ukrainian historiographers abroad studied the aсtivity of the UPA and its rear line serviсes in the northwestern region only in a fragmentary fashion. The
works of Mykola Lebed', Petro Mirсhuk, Lew Shankovsky, and Yuriy
Тys.Krokhma|iuk shou|d be sing|ed out here. Based on the authors'
partiсipation in the insurgent movement, as weIl as on doсumented
eyewitness reports and memoirs, these works are the most detailed
studies of the aсtivity of the UPA and the oUN in Ukraine.3
In his ground-breaking bib|iographiо survey, Maksym Boikoa
devotes one of the |ongest оhapters in his book to the aсtivity of
armed formations in Vo|yn', paftiсular|y the UPA. In essenсe, the
author сreated a universal methodoIogiсa| sсheme for future studies
on the armed struggle.
The Litopys UPA Publishing House began its work in 1973. By
2004 ft had published fifty volumes spanning three series based on
2 V' Bieliaiev and M. Rudnуts'kуi' Pid chuzhуmу praporamу (Kуiv, 1956); S' T.
Danуlenko, Dorohoiu han'bуizradу(Kуiv' 1972); K. Dmуtruk, Bezbatсhenkу(L'viv' 1974);
V' P. Cherednуchenko, Аnatomiia zradу (Kуiv' 1978); A, V, Likholat, Natsionalizm-vrag
trudiashchikhsia (Moscow, 1986); V, A' Davуdenko, ,'Ukrains'ka Povstancha Armiia'':
shliakh han'bу i zlochуniv ( Kуiv' 1 989)'
З Муkola Lebed', Ukrains'ka Povstans'ka Аrmiia: li heneza, rist idii u vуzvol'nii
borot'bi ukrains'koho narodu za Ukrains'ku samostiinu sobornu derzhavu ( Presove

Biuro UHVR' 1946); Petro Mirсhuk, Ukrains'ka Povstans'ka Armiia' 1942- 1952 ( Munich,
1953); Lev [Lew] Shankovskу, ,,Ukrains'ka Povstanсha Armiia'' in lstoriia ukrains'koho
viis'ka (Winnipeg: lvan Tуktor' 195З); Yurii Tуs-Krokhma|iuk, UPА Wartare in Ukraine:
strategiсal' Tactiсal and Оrganizational Problems of Ukrainian Resistanсe in World
War ll (New York: Societу of Veterans of Ukrainian lnsurgent Armу of the United States,
1972).
4

МaksУm Boiko, Bibliohrafichnуi ohliad zbroinoi borot'bу Volуni (Toronto, 1976).

archival materiaIs and memoirs. Some of them iI|ustrаte thе UPA's
activity iп |he PZ|JZ'\
Until reIative|y reсent|y manу documents Were hidden awaу in speсial arсhival ho|dings. Bеginning in the ear|y ]990s, when researсhers
were finally able to familiarize themselves with the main set of UPA and
oUN doсuments as weIl as those peftaining to the Soviet pafty-admin-

istrative and speсia| organs, they began сonduсting more сomprehensive researсh rnto the national-|iberation strugg|e, and assoсiated
events and proсesses. Among the specialists who were instrumenta| in
the pub|iсation of doсuments and materials on this topiс are lvan BiIas,
Vo|odymyr Serhiiсhuk, Iurii Shapoval, and others.6
A substantia| сontribution to the sсhoIarlу investigation of this
subjeсt was made by members of two working groups of historians.
The first, headed by Stanis|av Ku|,сhуts'kyi (KУiv), was creatеd in
assoсiation with the governmenta| Commission for the Study of the
Aоtivity of the oUN and the UPA based at the lnstitute of History
of the Ukrainian Nationa| Aоademy of Sсienсes.7 Тhe other group,
headed by lu. Slyvka (l-viv) studied the deportations of the Ukrainian
population.s Contemporary views of UPA activity in the Volyn',
PoIissia, and KhoIm regions are elaborated in сolIeсtions of sсholar|y works published bу the L'viv-based l. Kryp'iakevусh lnstitute of
5 Litopуs Ukrains'koi Povstans'koi Аrmii, vol'

1977); vol. 5(Toronto, 1984)

1

(Toronto, 1976); vol' 2 (Toronto,

6 lvan Bilas, Rеpresуvno-karal,na sуstema v Ukraini, 1917-195З' vo|, 2 (Kуiv'
1994); Volodуmуr Serhiichuk, oUN-UPA v rokу viinу. Novi dokumentу i materia|у ( Kуiv'
1996); see also his Desiat' buremnуkh lit, Zakhidnoukrains'ki zemli u 1944-1953 rr'
Novi dokumentу i materialу (Kуiv, 1998); see also his UPA ta radians'ki partуzanу
( Kуiv' 2О01); lurii Shapoval, oUN i UPA na tereni Pol'shсhi ( 1944- 1947) (Kуiv' 2000);
Litopуs neskorenoi Ukrainу, Dokumentу, materiallу' spohadу, vo|, 1 (L'viv' 199З); vol,
2 ( 1997).
7 S. l. Zdioruk, L V. нrуnevуch, and o. l. Zdioruk, Pokazhchуk publikatsii pro
diial'nist' oUN ta UPA (1945-1998 rr.) (Kуiv, 1999); Fondу z istorii Ukrains'koi povs-

tans'koi armii v derzhavnуkh arkhivoskhovуshchakh Ukrainу' Аnotovanуi pokazhсhуk
fondiv UPА (1942-1946)' issue no' 1 (Kуiv' 1999; Fondу z istorii Ukrains'koi povstans'koi armii v derzhavnуkh arkhivoskhovуshchakh Ukrainу ( 1941-1957). Аnotovanуi
pokazhchуk fondiv parttinуkh orhaniv URSR' v iakуkh vidbуlasia borot'ba z UPA, issue
no. 2 (Kуiv' 2000); S. A. Kokin, Anotovanуi pokazhchуk dokumentiv z istorii oUN i
UPA u fondakh Deгzhavnoho arkhivu SBU (Kуiv, 2000); and his Problema 1LJN-LJPA..
Poperednia istorychna dovidka (Kуiv, 2000); Problema ОUN.IJPA' Zvit robochoi hrupу
istorykiv prу Uriadovii komisii z vуvchenniia diial'nosti ОUN i UPА. Оsnovni tezу z problemу oUN-UPA (istorусhnуi vуsnovok) (Kуiv' 20О4).
8 Deportatsii. Zakhidnizemli lJkrainу kintsia З0-kh-pochatku 50-kh rr, Dokumеntу,
materialу, spohadу, vol. 1 (1939-1945) (L,Viv, 1996); Dеportatsii, Zakhidni zemli
Ukrainу kintsia З0-kh-poсhatku 50-kh rr' Dokumentу, materialу, spohadу, vo|. 2
( 1 946- 1 947 ) ( L'viv, 1 998).
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Ukrainian Studies at the Ukrainian National Academy of Scienсes.g
During the years of Ukraine,s independenсe several vo|umes eaсh
from the old and new series of Litopys UPA have been published;
some of the doсuments in these publiсations a|so re|ate to the subject of the present volume.lo
In reсent years the volume of work conneоted with the preparation of monographs has increased.lr The authors of these works,
demonstrating their know|edge of the researсh subjeсt, pose many
new questions, suсh as: what effect did the use by the Soviet state
seсuritу organs of bogus units of the UPA (,.speсial fighting units'')
have on the |iquidation of the сlandestine insurgent movement?,l2
Individualworks eхamine the taсtiсs of the insurgent army..l3
Utilizing archivaI sourсes, Ukrainian historians also present important statistiсa| data on repressions that were instituted against the popu|ation, particu|ar|y the families of members of the с|andestine insurgent
movement. Тhe authors of some works ana|уze events in сertain regions

and on the basis of оonсrete information, researсh the сirсumstances
behind them. Researсhers have investigated the diffiсu|t questions
of Ukrainian-Po|ish reIations during Wor|d War ||, paftiоu|arly the conf|iсt between the UPA and the Armia Krajowa (AK) in Vo|yn,.14 These
9 Volуn' i Kholmshchуna 19З8-1947, Pol's'ko-ukrains'ke protуstoiannia ta ioho
vidlunnia, Doslidzhennia, dokumentу, spohady (L'viv' 200З): Ukrains,ka Povstans'ka
Armiia v borot'bi protу tota|itarnуkh rezhуmiv (L'viv' 20О4).
10 МedусhnaopikavUPA'vol' 23of LitopуsUPA(Toronto-L'viv'
1992);R. Petrenko,
Za Ukrainu, za iivoliu, vol' 27 of Litopуs UPA(Toronto-L'viv' 1999); M' Savchуn, Tуsiaсha
dorih, vol, 28 ot Litopуs UPА(Toronto-L'viv' 1995); Мedусhna opikav UPA, vol. 32, pt' 2,
of Litopуs UPA (Toronto-L'viv' 2001); Vуdannia Holovnoho Komanduvannia UPA' vol, ,
New Sеries, of Litopуs UPA(KУiv-Toronto' 1995); Volуn'iPolissia: UPAta zapillia' 194З1944' vol, 2, New Series, of Litopуs UPA (Kуiv-Toronto' 1999); Borot'ba protу UPA i
natsionalistуchnoho pidpilIia: dуrektуni dokumentуTsK Kompaftii Ukrainу' 1943-1959,
vol, 3, New Series, of Litopуs UPА (Kуiv-Toronto' 2001),
t t Volodуmуr Kosуk, Ukraina pid chas Druhoi svitovoi viinу' 1938- 1945 (Kуiv-ParisNewYork-Toronto, 1992); Anatolii V. Kentii, Ukrains'ka Povstans'kaArmiiav 1944-1945
rr, ( Kуiv' 1999); see also his Ukrains'ka Povstans'ka Aгmiia v 1946- 195З rr. ( Kуiv' 1999);
|urii Kуrychuk' Narysу z istorii ukrains'koho natsional'no-vуzvol'noho rukhu 40-50 rokiv
)Ц stolittia (L'viv' 2000); Anatolii Rusnachenko, Narod zburenуi (Kуiv, 20О2); A. Gogun,
Mezhdu Gitlerom i Stalinуm. Ukrainskie povstantsу (St' Petersburg, 2004).
12 lvan Bilas, Represуvno-karal'na sуstema v Ukraini. 1917-1953, vol' 1 (Kуiv,
1

19e4).
1З

2000).

S. Tkachenko' Povstancheskaia armiia: taktika bor'bу (Мinsk-Moscow,

14 l, l, lliushуn, ЭUN-UPА i ukrains'ke pуtannia v rokу Druhoi svitovoi viinу (v svipol's'kуkh dokumentiv) (Kуiv' 2000); see also his Protуstoiannia UPA i AK (Armii
Kraiovoi) v гokу Druhoi svitovoi viinу na tli diia|'nosti pol's'koho pidpi|lia v Zakhidnii
Ukraini (Kуiv' 2001); laroslav Tsaruk' Trahediia Volуns'kуkh sil 194З-1944 rr' (L'viv'

tli

2003).
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questions have a|so been disсussed at various internationaI
seminars.l5

Тhus, sсho|ars have made a definite historiographiс сontribution
to researсh on this subjeсt. We hope that the present vo|ume wil| also
he|p to strengthen the sourсe base and faсi|itate unbiased deliberations of the сomp|ex and dramatiс events of those times.

The military-administrative structure of the national-liberation
movement in Ihe PZUZ and PSUZ was created in 1943, during the
Nazi oссupation. |n the oUN- and UPA-сontro||ed regions of the
PZUZ tI was divided into the f ront (the armed struggle of the UPA) and
the rear Iine serviсes (the military-administrative aсtivity of the oUN).
ln the eastern raions of the PZUZ aпd in the PSUZ, where the UPA's
hoId was weak, the |iberation movement operated in сIandestine
insurgent forms.
In early '1944, when the German-Soviet front was shifting, the
insurgent movement on the territories of these lands was organizationa||y enсompassed in the General okruhas (Hos) of the UPA'
whiсh were also known as Genera| Military okruhas (l-iVos). one HVo
operated in the PZUZ and one was in the proсess of being formed in
the PSUZ, The general leadership of the insurgent movement within
the framework of the HVo was in the hands of the krai сommands:
UPA-Nor1h inthe PZUZ and UPA-South in the PSUZ.
At the head of eaсh HVo and the сorresponding krai сommand
Was a сommander, who was in charge of the UPA and its rear line serviсes (the oUN underground). The UPA |eadership and supplу serviсes operated with the assistanсe of the miIitary and politiсaI headquarters. The mi|itarу headquaгters inсluded departments of operations,
intelligenсe,16 suppIies and materie|, miIitary training, and politiсa|
instruction. The poIitiсa| headquarters included internal and externaI
po|itiсa| departments. In addition to the mi|itary and po|itiсa| headquarters, departments (referentury: seсtions) of |iaison and the Red
Cross (ChKh) were subordinated to the HVo's сommand.
The rеar Iine serviсes of the UPA HVo (the oUN underground)
were under the сontrol of a сommandant subordinated to the сom15 Ukraina-Pol'shcha: vazhki pуtannia, vols' 1 .2 (Warsaw, 1998); vol. 3 (Warsaw,
1998): vol, 4 (Warsaw, 1999);vol. 5 (Warsaw, 2000).
16 This depaftment was a subunit of the Мilitary Securitу Service (VSB), whiсh in
turn was a part of the Securitу Serviсe Section ( SB)'
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mander of the HVo. The rear Iine serviсes apparatus was divlded
into subdepaftments (referentury) that were represented at all levels
rangrng from the HVO to the stanytsia (rural underground): organizational-mobilizational, Seсurity Serviсe, suppIies and materie|, organizationa|-politiсal, auxiliary Iiaison subseсtions, and the Red Cross.
Compared to 1943, the organizationa|-territorial сonfiguration of
the UPA's rear line serviсes in the PZUZ remained unсhanged, with
severa| insignifiсant exсeptions. The rank and fi|e сe|| of the organization was the stanytsia,]7 and severa| stanytsias сombinеd to form
a kushch18 (2-5 stanУtsias). Severa| kushches (2-5) were сombined
into a subraion; several pidraions formed a raion; several raions (3-6)
сomprised a miIitarу nadraion; several nadraions formed a miIitary
okruha (VO); and several okruhas formed a general military okruha
(HVO) or a krai-land (PZUZ, PSUZ).
In early 1944 the territory of the HVO PZUZ was divided into four
..lц;iy,''21
and ..Tiutiunnуk.,'22 The
Vos: ..ZahraV?,''19 .,3onun'' (..Siсh''),20
clandestine struсtures of the oUN PSUZ were сreated acсording to gen-

eral organizational models and were divided into okruhas and nadraions.
owing to the faсt that the region was not comp|etely enсompassed by
the organization, lower-level cells were fragmentarily developed.

Тhere were approximately 20,000 active members of the rear Iine
serviсes (members and potentia| сandidates of the oUN and its youth
wing) in the PZUZ and PSUZ, while the number of sympathizers was
estimated in the tens of thousands.
The organizational structure of the UPA inlhe PZUZ and PSUZ from
1943 was as fo||ows: the lowest-|eve| сombat unit was the squad (сonsisting on average of '10 people, the equivalent of a regular army unit);
3-4 squads сomprised a platoon (subunit: vzvod); 2-3 p|atoons formed
a сompanУ (unit: rota); 2-5 сompanies сomprised a battalion; 2-3 bat-

17 Depending on the number of members, a stanуtsia could also be divided into
centers (oseredkу), which were units comprised of З-5 people.
18 owing to the faсt that not all populated areas were encompassed bу the organization, a kushch unit сould be lacking' in which сase the stanуtsia would be subordinated to the subraion.
19 Еnсompassing the Luts'k, Kostopil', and Sarnу regions of Ukraine, and the
Stolуn and Pins'k regions of Belaгus'
20 Еnсompassing the Rivne, Zdo|buniv, Dubno, and Kremenets' regions,
2| Еncompassing the Volodуmуг-Volуns'kуi, Horokhiv, and Kovel' regions ot
Ukraine, the Berestia and Kobrуn' regions of Be|arus' and the Kholm and Pidliashshia
rеgions of Poland.
22 Еncompassing the Korets' and Нoshсha areas of Rivne oblast, Zhуtomуr oblast. and the western part of Kviv oblast of Ukraine. and the southern raions of Polissia
oblast in Belarus.
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.t-5
regiments сomprised a division, |n
ta|ions formed a regiment; and
.l944
the struсture governing units from squads to сompanies remained
stable, whiIe the higher units, whiсh had to adapt to the сhanging cirсumstanсes of the struggIe, Were constant|y being reorganized and had
paftiоu|ar features and names' ln 1944-1945 |arge formations сonsist-

ing of UPA subunits of varying sizes were сa|led regiments, brigades,
and formations.23 The highest struсtural formations of the UPA in the

PZUZand PSUZwere UPA-North and UPA-South, respeсtivelу.
In the first half of 1944 higher UPA subunits had an offensive
struсture and сommand сomposition. UPA-North consisted of сommander "Panas Mosur" ("Omelian Kryms'kyi," "Okhrim," Dmytro
K|iaсhkivs'kУi;2+ ,n" сhiefs of staff (shvsh) ..Karpovyсh,'' (..Mуkola
Krem'ianets'kyi, Mykhai|o Medvid' ), ..Klym,' (.,DУV,'' Borys Bedryk);
and political instructor (PVKh) "Zaslavs'kyi" ("Halyna," lakiv Busel).
The ..Zahrava'' group сonsisted of сommanders ,'Dubovyi''
(..Maksym'', |van Lytvynоhuk), ..Dalekyi', (.,lurii,'' Stepan lanyshevs'kyi);
сhiefsof staff ..D. Dmytrechko'' (,.Hryts,''..Borуsten,', Dmytro Korinets')
and ..Sviatos|avych'' (Volodymyr Rudakov); and politiсa| instructor
..Zymnyi'' (Stepan Kostets'kyi)' Тhe regiments Were: Baturyns'kyi,
сommanders ,.Shaka|'' (..ShauIa,'' Adam Rudyk) and ,,Lebedyn,';
Korsuns'kуi, сommanders ..Laidaka'' (Mykyta Skuba) and ..Iarok''
(Dmуtro KaIyniuk); Pry|uts'kуi,25 сommanders ..ostryi'' (larosIav
Zhdan) and .,Hama|iia,' (Anatolii Mon'); Starodubs,kyi, сommander
..Kuz'
ma'' (..Kora,'' Makar Mel' nyk) ; Khvastivs' kyi, сom manders Iurii''
("Rubashenko," Stepan Koval') and "V. Chornota."
The ,.Bohun'' grollp consisted of commander ..Roman'' (.,Еnei,''
Petro o|iinyk); сhief of staff ..Hryts''' (..Chernуk,'' Dmуtro Kazvan);26
and poIitiсal instruсtor .,Sereda.'' The group Was comprised of the
..Ba|aban,''
fo|lowing batta|ions (formations) and their сommands:
..BuvaIyi'' (Andrii Trachuk),,.Kozhukh,' (..VУr,'' .,Doks,'' Semen
Kotyk), "Dovbenko" (lvan Zolotniuk), "Kyrei" ("Nedolia," Stepan
Trokhymсhuk),27'' LУkho'' (..Dyk,'' oleksandr Kaidash), ..Mamai''
(|van SalIo), ..NepytaiIo,'' ..Riv'' (..Storchan,'' oleksandr Stepсhuk)'
.,

2З ln Аpril 1944 the formations ,,Bazar'' (the ,,тiutiunnуk'' group' UPA-North) and
',Kholodnуi lar'' (UPA-South) numbered 148 and nearlу 2,000 people, respectivelу,
2a Betvveen February and August 1944, D, Kliachkivs'kуi was on the German side
of the German-Soviet front; during this period lakiv Buse/ wаs thе aсting commander
of UPA-Norlh.
25 In Мarch | 944 this regiment was transferred to the ,'Tiutуnnуk'' group'
26 Аfter D, Kazvan was wounded in Мaу 1944' the duties of chief of staff were
most pгobablу carried out bу,'Нarmash'' (probablу Нoгdii Zahoruiko).
27 In April 1944 this regiment was transferred to the ,,Tiutiunnуk'' group.
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"Khmara" (Oleksandr Kalynovs'kyi), "lurko" (lurii Chuikovs'kyi),
"lasen" ("larbei," Mykola Svystun), et al.28 Some of the group's for-

mations operated as separate subunits,

The ..Тuriv', group consisted of сommander ',Kaidash''
(,.Rudyi,', lurii Ste|'mashсhuk); сhief of staff '.Vovсhak'' (o|eksii

Shum); and politiсa| instruсtor ..KhmUryi.'' The regiments of this
group were: |. Bohun regiment (..Bohun''), сommanders ..Sosenko',
(,,KIishсh,'' Porfyrii Antoniuk) and ..ostrizhs,kyi,' (..|-{oIobenko,''
o|eksii Hromadiuk); ..Py|iavtsi,,' сommander,.Lysyi'' (.,Pav|iuk,'' |van
K|ymchak); Po|tavs'kуi,'' сommander ..Nazar Kryha'' (Klуmuk). Some
of the group's formations operated as separate subunits.
The ,.Tiutiunnyk,' group сonsisted of сommander ..olеksa HIid',
(.,Vereshсhaka,'' Fedir Vorobets'); сhief of staff '.Vasy|' Veсhera''
(Pеtro Gudzovatyi); and po|itiсa| instruсtor ..Petro Stepanсhenko,'
(,'ore|,'' lefrem Movсhan). |t inсluded the fo||owing formations:
',Bazar,'' оommander ..onyshсhеnko', (,,PavIo,,, MykoIa Me|'nyk);
..Kruty''' сommander ..Chornenko'' (..Zhuk,,); and ..Khme|,nyts,kуi,,'
сommander'. Kvatyren ko'' (', U rko,,, Iakiv Iakov|iv). Separate subunits
of this group operated in the eastern regions of the VO.29
ln ear|y 1944thеterritoryof the PSUZwastransformed into aGeneral
Military Okruha, while the subunits of the "Kodak" groupsO that were
operating here, as well as other military formations, were reorganized
..Lemish'' (..Lе'''
Vasу|' Kuk); сhief of staff
into UPA-South:31 сommander
..Poltavсhenko,' (.,Dan'ko,'' .'Pavсhuk,'' oIeksandr Dany|enko), ..Myko|a''
I

('.Kropyva,'' Vasу|' Protsiuk), .,Honсharenko'' (Leonid Stupnyts'kуi); and
poIitiсa| instruсtor ..Serhii'' (..Bohdan,,' Mykhailo Stepaniak).

of

UP,A-South сonsisted

of battaIions under the

сommand

..SabIiuk'' (ostap Kaсhaп), ..Kruk'' (|van K|ymyshyn), ..Bystryi''

ln Аpril 1944 the regiments (formation) of the ,,Bohun'' grottp rvere probablу
merged With the ,,Donbas'' and ,'Kholodnуi lar'' formations. After the battle of Нurbу'
thе first formation' as part af ',Dovbenko's'' and ',Buvalуi's'' battalions (formation)took
part in a raid beуond the river Sluсh under the command of .'Balaban.'' on 2З April
1944 the ',Kholodnуi lar,' foгmation сommanded bу .,Iasen'' (М' Svуstun), Was transferred to UPA-South.
29 ln pafticular, the southern raions of Zhуtomуr ob|ast were the base of operations of a regiment comprising seven groups (up to 50 people), under the сommand of
''Dorosh'' (Petro Kukharсhuk), a member of the lеadershtp of VО ',Tiutiunnуk ''
30 lt was formed in fall 194З out of subunits of the ,'Bohun'' group in order to carrу
28

aut operations on the territorУ of the oseredno-skhidni Ukrainians'ki Zemli (ОSUZ:
Ce ntra l. Еa ste rn U kra in i a n La nd s ) a nd Tran sd nistria'
З1 The distribution list for order no' 2/44 lssued bу the Supreme Militarу
Headquarters of the UPА (l-|Vsh UPA) includes UPA-South as a separate addressеe
(Litopуs UPA' vol' 1' p' 163).
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Maks'' ( MaksУm
Skorups'kyi), as well as separate groups and subunits. In April 1944
it was expanded by the inclusion of the "Bohun" group's formation ..Kholodnyi lar,'' in the form of regiments сommanded bу ..Riv''
(.,Storchan''), ..Kozhukh'' (..VУr''), and ..Mamai'''
In early 1 944 the Ukrainian Insurgent Army in the PZUZ and PSUZ
had between 5,000 and 7,000 members. However, if you inc|ude |oсa|
mi|itarу struсtures (fighting units' rura| se|f-defense units), this number rises to '15,000-20,000 people, with a high potential for mobilization. In spring 1944, aller mobilization was carried out, the number
of UPA mernbers in the PZUZ and PSUZ rose to'10,000. However,
a|ready in May and early June, as a resu|t of |arge-sсa|e operations
by the |nterna| Troops (W) of the NKVD and subunits of the Red Armу,
the size of UPA units began shrinking rapidly.
The general historiсa| baсkground to the building of the organization and aоtivity of the UPA and its rear line services during the first
six months ot 1944 was the Seсond WorId War, in whiсh the Ukrainian
nationa|-|iberation movement in aI| its forms sought to play an aоtive
role. ln late 1943, when the German-Soviet front was approaching
the Right-Bank regions of Ukraine, which were under the insurgents'
сontro|, the UPA intensified its preparations for a struggIe against
the Soviet government. This preparation took p|aсe both among the
movement's сadres and the сiviIian population'
Organizational work consisted of the regrouping of forces,
deсentralization, and сonspiraсy, partiоUlar|У within UPA units, ensuring supplies and material for survival (setting up hideouts, bunkers,
and supp|y storehouses), etс. Soсiopo|itiсal preparations Were conduсted bу means of instruсtions' eduсational training сourses,
assemblies of the population, explanatory work, etc.
At the same time сadres were set up to сarry out propagandistiс
aсtions among the troops of the advancing Red Army. A large quantity of Ieaflets (appea|s) was printed, and the praсtice of writing pronational-liberation, anti-Soviet, and anti-German slogans and mottos
on wa|Is of bui|dings was introduоed in popu|ated areas.
On its part, the Soviets adopted various measures to destroy
the German rear and liquidate the Ukrainian liberation ("nationalisticbandit'') movement. Тhus, in ear|у 1944 |arge formations of Commu.
nist partisans numbering up to 10,000 troops were put into operation
on the territory of Ihe PZUZ. Moving quiсkly, the partisans сonduсted
inte||igence work and engaged in сombat with sma|l German units.
In forested raions and areas adjaсent to forests, they entered a|most
every village, where they engaged in battles with UPA subunits, liqui(

..
|aros|av Bi|yns' kyi ), Na|yvaiko'' (Stepan Savсhuk),
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..

dated members of the liberation movement, uncovered and seized
storehouses of supp|ies and material, and removed propagandistiс
slogans and grafitti.
Minor с|ashes and large batt|es between the UPA and сommunist
partisans took plaсe with varying degrees of sucсess in the majoritу
of raions in Ihe PZUZ. Among the larger battles were those fought
between "Kora's" battalion and the subunits of Rivne Formation
No. 1 (Commander Vasyl' Behma); between "Kryha" and "Lysyi's"
battalions and subunits of the Chernihiv Formation (Commander
Oleksii Fedorov); and between the "1, Bohun" regiment (Commander
"Sosenko") and the S. A, Kovpak 1st Ukrainian Paftisan Division
(Commander Petro Vershyhora). The latter battle resulted in the loss
..Siсh''
in |ate January 1944 of the insurgent base of the |. Bohun
regiment in the Svynary forests of Volodymyr-Volyns'kyi.
|n January 1944 subunits of the Red Army entered the tеrritory of
Ihe PZUZ' whiоh was under the сontro| of the UPA and its rear |ine ser-

viсes, and this entire territory ended up on the Soviet side of thе front. In
the winter and early spring of 1944 the line of the German-Soviet front
stabilized, сrossing the territory of these raions along the Ratne-Kovel'Тorсhyn-Kremianets'-Тernopi|' |ine. on|y thе Western part of Vo|yn'
oblast remained on the German side of the front. More than 500,000
assofted enemУ troops were stationed on the territory of the PZUZ and
PSUZ. For the Ukrainian liberation movement this marked the beginning
of a new period of activity under Soviet-сontroIled сonditions.
Тhe majority of UPA subunits сrossed the front with insignifiсant
losses. For the most part smalI units сrossed over separate|y: platoons' |ess often сompanies raiding in forested areas. In other сases,
units disbanded in unforested areas and hid in villages, pretending to
be members of resident famiIies or in sites that had been prеpared

in advanсe (hideouts, bunkers). on rare occasions UPA so|diers

сrossed over disguised as Soviet partisans. The temporary demobiIization of UPA subunits was the worst сonseqUenсe of the shifting
front. The majority of other foreign nationa| units сrossed over to thе
Soviet side along with the UPA.
As soon as the Soviet administration Was in pIaсe, thе greatest
|osses inf |iсted on the UPA were in the sphere of supp|ies and materieI. Inadequate сonspiratoria| measures and the eff iсient aсt|VitУ of the
agentura (enemy agent network) sуstem of the state seсurity organs
Ied to the |iquidation of near|у 75 perсеnt of organizationa|-militarу
storehouses ( underg round storehouses, magazines).
ln сarrуing out the operationa| instruсtions of the сommand, UPA
subunits tried not to engage in battles with the advanсing Red Army.
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However, units of the Red Armу and Interna| Troops of the NKVD'
apprised of the anti-Soviet nature of the Iiberation movement's aсtivity, instantIy set about Iiquidating it.32 Acсording to Soviet reports,
somе of the first |arge batt|es between the UPA and the Red Army
took p|aсe in the Sarny region on 12 and 18 January 1944. Suffering
minor Iosses, subunits of regiments led by "Laidaka" and "larema"

retreated.3З However, aссording to the insurgents' reports, on
18 Januarу 1944 a сompanУ from ..|arema's,' regiment, сommanded
bу ',Voron'' (VasУl' Borozenko), fought a viсtorious batt|e with a Soviet
mi|itary subunit in the Bronnyky forest in the Sarny region.з4
on the German side of the front the Wehrmaсht and the poliсe
sought to с|ear their rear Iine services of partisans and insurgents.
With respect to the UPA, the Germans oссasional|y tried by means
of сontaсts (negotiations) to neutralize or bring UPA subunits to their
side. In point of faсt, German-Ukrainian сontaсts Were genera||y prohibited by the UPA and OUN leadership. However, despite the ban,
thеу оontinued to take p|aсe in the ever-сhanging cirоumstanсes of
сombat actions. The resu|ts of suсh enсounters varied, depending
on the status of the partiсipants, and for the most part led to taсticaI
agreements conсerning thе disposition of troops, exchanges of information and prisoners, and supplу of weapons by the Germans.
The Germans' powerful efforts to subordinate insurgent subunits
faiIed. ln the Volodymyr-Vo|yns'kyi area, the UPA сommand managed
to lead the ..l. Bohun'' regiment (1,200 men) out of enсirclement, but
its former сommander .,Sosenko,' (Porfyrii Antoniuk) was exесuted
,.for
negotiating with the German oоcupiers.'' ln other regions during
the winter and spring of 1944 two battalions, one led by "Kruk" (lvan
K|ymуshуn) and the other by..Moroz'' (Hryhorii Kuz'ma)were defeated in battles with German troops, as were several smaller subunits.
Тhe сhief of staff of the ..ТUriV'' group, Captain ..Vovсhak', (o|eksii
Shum) and the сommandant of Vo ..Bohun,'' Seсond Lieutenant
,.Ptashka'' (Sy|'vestr
Zatovkaniuk)' were both kil|ed in с|ashes with
German units.
,'hostile anti.soviet
З2 Attesting to the faсt that Soviet
troops were aware of the
aсtivitу of the Ukrainian-German nationalists'' is a гeport sent bу the head of the polit.
iсal admiпistration of the 1st Ukrainian Front, Мajoг-General S' Shatilov, to the secretarу of the cC CP(b)U Nikita Khrushchev. See TsDAНo, fonds 1, list 2З, file 930, fols.
э3

ТsDAНo, fonds 1, list 2З' file 930, fol, 16'
Central State Аrchive of thе Нighest Оrgans of State Power and Administration
of Ukraine, hereafter TsDAVО' fonds 38ЗЗ, list , file 2З4, fol. 19'
3a
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early '1944 the tensions in Ukrainian-Polish relations in the PZUZ
beсame more acute. Тo a signifiсant degree, this situation was |inked
to the creation and activity of Polish military-partisan subunits in the
Volodymyr-Volyns'kyiand Kovel' regions, and the Kholm and Hrubeshiv
areas of Poland. These subunits had been formed on the basis of the
restored 27th Volyn' Drvision of the AK and "Peasants' Battalions"
(BKh). Тhe attempts of the 27th Division to acquire ..operational spaсe''
in Vo|yn, enсountered armed resistanсe from the UPA and its rear |ine
serviсes. During spring and summer 1944, battles in the Hrubeshiv
In

region between the UPA and Po|ish subunits aсquired a front-|ine
оharacter.3S After the Soviet.German front movеd from the PZ|JL,Ihe
Ukrainian.Polish armed сonfliсt in Vo|yn' rapidly began to wane. In сon.
trast, this process was beсoming eхaсerbated on thе ethniс Ukrainian
territories of the Kholm and Hrubeshiv regions in Po|and.з6
With the arrival of the Red Army on the terntory of the PZUZthe

Soviets began organizing their administrative-partу and repressive
organs (NKVD' NKGB). In the rear Iine serviсes of the 1st Ukrainian
and 1st BeIarusian fronts, the NKVD military оounterintelligenсe
deoartment SMERSH and the Internal Troops of the NKVD set about
vigorously "cleansing" the region of "hostile elements."
A spontaneous mobilization of the male population to the Red
Army began in some raions near the front-line.37 ln Rivne oblast systematiс mobiIization began in spring, on-l March 1944. During the
first months of the Уear, more than 100'000 peop|e were mobi|ized
in Rivne and Volyn' oblasts. During the mobilization a number of new
recruits faiIed to appear at assemb|y points' Aссording|y, in order to
ensure the smooth running of the reсruitment process, subunits of
the lnternal Troops of the NKVD and the Red Army сarriеd out aсtions
similar to roundups.38 |n Marсh-Аpri| 1944 the forсib|e mobi|ization
and a certain degree of resistanсе from the population werе some of
the reasons behind the signifiсant inсrease in the size of UPA units.
.1944
was
Тhe numeriсaI inсrease in UPA forсes in ear|y spring
aосompanied by a сorresponding inоrease in the number of mea35

group,

Taking paft on the Ukrainian side was the

"1.

Bohun" regiment from the "Turiv"

36 ln spring 1945 the Kholm okruha active in this area was merged with the
Zakerzons' kуi kгai ( ZUZ),
З7 Bу mid-Februarу 1944, 10,676 Ukrainians Were mobi|ized in Rivne oblast. see
TsDAHo' fonds 1, list 23' file 9З0' fols. 38-41'
38 As of 15 April 1944, in Rivne oblast 1O,500 people out of a total of 57,677, i.e.,
one in everу five, were mobilized ''bу forcible means.'' See TsDAНo, fonds 1, list 2З,
file 890, fol. 41.

ol

sures adopted by the Soviet organs, whiсh were aimed at their |iquidation' As indiсated in the draft сopy of a report from Ukrainian party
boss Khrushсhev to Sta|in, the seсretary of the Central Committee
of the AII-Union Communist Party(Bolsheviks) [CC AUCP(b)], two
brigades of Internal Troops of the NKVD and operational groups of
the NKVD and NKGB were dispatоhed to Rivne and Vo|yn' obIasts'
whi|e |oсal NKVD and NKGB organs created an ..agentura network
.UPA and
from among our peop|e, as wel| as from partiсipants of the
'UNRA,"'and sent them into "the bands for subversive work."39
other measures were a|so p|anned: the сreation in every raion
of NKVD detachments made up of Soviet partisans (as of 13 Marсh
1944, 19 detaсhments totaling 1,58.1 men had been formed), the
arrivaI of 5 brigades of Interna| Тroops of the NKVD' the arming of
the most aсtive oblast and raion functionaries of the Soviet administration, and the deportation of the families of insurgents to far-flung
areas of the USSR, etc.4o
on its part, the |iberation movement sought in many |oоa|es to
put Up stiff resistanсe to the estab|ishment of the Soviet administration and mobi|ization into the Red Army: attaсks were сarried out
on raion сenters and popu|ated areas;4] various organs' institutions
were liquidated; in viIlage soviets сensus Iists and army registers Were
destroyed; an aсtive anti-reсruitment campaign was conduсted; and
attaоks on highways Were сarried out to сapture сolumns of new
reсruits being transported to assemblу points.
In ear|у Marсh 1944 the movement's Ieadership, prediсting the
imminent prospect of shrinking reserves of the male population for
expanding the ranks of insurgents' subunits, launсhed a сountermobiIization into the UPA, partiсu|ar|y in the Mizoсh area of Rivne obIast
during the night ot 2-3 Marсh. Among the reasons behind the сal|-Up
to the UPA were the wide-sсale operational p|ans to step up insurgent
aсtivitУ in the сentraI, southern, and eastern regions of Ukraine. As a
result of the mobilization, the numeriоa| strength of insurgent subunits
swiftly increased. The approximate ratio of former UPA members to
new reсruits frequent|y stood at 1:5. Poor military preparation and an
inadequate supply of weapons and provisions to maintain suоh subunits |ed to signifiсant losses, which they Werе soon to experience.
зs TsDAНo,

fonds 1, |ist 23, file 703' tol. 13'
lbid., fols. 17-19.
a| ln January-Februarу 1944 the Soviet organs in Rivne oblast recorded 7 attaсks
on raion centers and 67 attacks in populated areas, during which 1 12 and 553 people,
respectivelу, were killed. TsDAНo' fonds 1, list 23' file 9З0' to|, 68'
40
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While сrossing the front|ine and сarrying out the |eadership's
instruсtions, the insurgents tried their utmost to aсquire as muсh
WeaponrУ and alI kinds of military equipment. Aосording to various eyewitness reports, the insurgents оaptured a large quantity of
light and heavу rif|es, means of transportation and сommuniсation,
сannons. tanks, and even a ..Katiusha'' roсket |aunсher and a U.2
olane.
Actions aimed at сapturing Weapons and materia|s frequentlу
resemb|ed armed сlashes. Aссording to Soviet sourсes, 154 suоh
сlashes (..raids'') were reсorded in Rivne oblast in January-February
1944, whiсh resu|ted in the deaths of 439 Red Army troops.42 During
one of these с|ashes, on 29 February 1944, the сommander of the .|st
Ukrainian Front, General Nikolai Vatutin, was fatally wounded.4S
The inсrease in the numbers and сombat activity of the UPA
in the rear of the Rеd Armу |ed to several |arge-sсa|e operationalmi|itary aсtions that were сarried out bу the |nterna| Тroops of
the NKVD armed with all types of weapons. Thus, an operation to
enсircle and comb through a huge swath of the Kremenets' forests
was сarried out between 21 and 27 Аpri| 1944.44 The operation
was сoпduсted with the aid of ..the greatest number of miIitary
forсes and operationaI workers,'' in partiсular, 4 rifle brigades,45
a сavalrу regiment, a tank subunit (15 |ight tanks), and |ight airсraft. More than 15,000 troops were used rn the operation.a6 ТheУ
surrounded formations of UPA-North and UPA-South, сomprising
nearly 4,000 troops and newly mobilized reсruits, as we|| as over
1,000 сiviIians, who for various reasons had Ieft their homes and
were hiding in the forests.
During the operation the insurgent subunits were forсed to
engage in heavy fronta| defense сombat, with varying degrees of
TsDAHo' fonds 1 , list 2З' file 9З0' fo|' 68,
AIthoUgh it seems paradoхical, an eуewitness who was present during
Vatutin's funeral in Kуiv' reports that the honor guard included former UPA soldiers
who had been mobi|ized into the Red Armу in Rivne oblast. See F, Mosiichuk, ,'55 rokiv
tom u''' l ak povstantsi U PА khoronуlу''. radi a ns' koho he ne ra la, kom andui u ch oho 1 -уm
Ukrains'kуm frontom Муkolu Vatutina,'' Polis'kуi maiak, no' 10 (6859)' З Аpril 1999.
44 Vnutrennуe voiska v Velikoi otechestvennoi voine, 1941.1945 (Moscow'
1975), p.627.
45 Еaгlieг, two brigades arгivеd fгom the Northeгn Caucasus, where theу had
taken part in deporting the local population accused of сollaborating with the German
a2

43

occupters.

46 Аcсording to in;urgents, reports, Red Аrmу subunits of the 2nd frontline also
took part in the operation, and the total number of troops was estimated at З0,000-

35,000.
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suосess.47 Its сu|mination was a series of battles fought on 24 Apri|
in the viсinity of the vi||age of Hurbу (Horbу). Despite the presenсe
of сava|ry, tanks, and arti||ery' the lnternal Тroops fai|ed to dis|odge
the insurgents from their positions and push them out of the forested
traсt into the open, where the rear of the front|ine Red Armу troops
were waiting in the viсinity of the town of Kremenets'. on the morning
of 25 Apri| 1944 UPA subunits, abandoning their сamps and hospitals, fought another large battle in the village of Bushcha and in three
сolumns managed to esсape thе enоirсlement. The majority of UPA
fata|ities in the Kremenets' operation Were new reсruits, wounded
soIdiers, and оiviIians.48

During other operations that were сarried out in spring-summer
1944bу the lnternal Troops of the NKVD, with the assistanсe of Red
Army units, the following units were completely or partially smashed:
batta|ions and companies Ied bу ..Bystryi'' (|arosIav Bi|yns'kyi),
" Bohun" (Anatolii Kostets' kyi
), " Burevii" ( Petro Bazelyts' kyi ), " Kyrei "
(Stepan Тrokhymсhuk), ..Lykho'' (oleksandr Po|ishсhuk), ..Mazepa''
(lvan Kobyts'), First Lieutenant "Ostryi" (laroslav Zhdan), "Khmara"
(Oleksandr Kalynovs'kyi), "Chornota," "Shakal" (Adam Rudyk),
Second Lieutenant "lurko" (lurii Chuikovs'kyi) and others. Great
|osses were inf|iсted on subunits of the ..Tiutiunnуk'' group (''Bazar''
formation) and the ..Kho|odnyi |ar'' formation (battalions |ed bу ,.Vyr''
and ..Misha',), which сarried out raids in the east.
Al| this forсed the UPA оommand to |aunсh a oartial demobiIization and reorganization of larger subunits that would be adapted to
new сonditions of the strugg|e on the territory ot Ihe PZUZ and PSUZ.
Reorganization a|so atfeсted the UPA's rear Iine services (oUN)' whiоh
a7 Аccording to reports prepared bу the lntеrnal Troops of the NKVD' 26 сombat
encounters ( battles) took placе, some of them lasting for 8- 1 1 hours' See Vnutrennye
voiska, p. 628. A vast amount of information on the anti-insurgent struggle, including in the PZUZ' which this author was unable to verifу, is сontained in the Archive of
the lnteгnal Troops of the Ukrainian District' copies of which are loсated in Kуiv and
тoronto, in The Peter J' Potichnуj Collесtion on lnsurgenсу and Counter-Insurgencу in
Ukraine at the Universitу of Toronto, For a description of hideouts and various structures in the strugg|e against the UPА underground, based on material from the Archive
ofthеlnternalTroops,seeP l Potiсhnуi[PetеrJ Potiсhnуj],Arkhitekturarezуstansu:
krуivkу i bunkry UPA v svitli radians'kуkh dokumentiv, vol. З8 of Litopуs UPА (TorontoL'viv, 2002).
a8 Acсording to Soviet data, the UPA suffered 2'018 casualties and 1
,570 werе
arrested Among the сaptured trophies were 1 plane (U2)' 7 cannons) 15 grenade
|aunchers,42 hand-powered machine guns, З1 submachine guns,298 гifles' 120
wagons' 1 29 horses, etc. State Arсhive of the Russian Federation, fonds 9401 , file

65, fol. 8.
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Was сomplete|y transformed into an anti.Soviet underground. As for
smalIer UPA subunits, they continued to upho|d the prinсiples of сon.
spiraсy and, сonstantly maneuvering and avoiding fronta| batt|es with
the enemу, managed to strike blows against loсal Soviet administrative
organs, powеr struсtures, transport junсtions and сommuniсations.
Small UPA subunits were linked organizationally to intermedrary
struсtures between the armУ and the rear line serviсes, whiоh were

known as Speсial Designated Divisions (VoPs). As a rule, one VoP

was supposed to operate in every underground raion in the form of a
platoon (20-40 individuals). In operationalterms, VOPs were subordinated to the Military Seсtion and the Seсurity Serviсe. But in contrast
to SB fighting units (10-20 individua|s), they did not havе investiga-

tive-punitivе functions; instead, they сarried out subversive-сombat
aсtions. LoсaI subunits Were Iess prepared in the mi|itary sense,
whiсh meant that thеу were .'unab|e to fuIfilI'' the tasks p|aсed on
them by the UPA command. During сombat с|ashes with the Intеrna|
Troops of the NKVD, the VoPs and fighting units сou|d not withstand
the very first attack of the enеmy and would retreat,
The nationa|-liberation movement,s neW enсoUnter with the Soviet
(..eastern'') rea|ity in еar|у 1944 сompelIed some of its most aсtive
members in Ihe PZUZ and PSUZ to reоonsider the requirements and
methods of the Iiberation struggle in Ukraine and the UssR. A cruсia|
need emerged to introduсe сhanges to the ideo|ogiоal-politiоal prinсiples, organizationaIforms, and taсtiсs of the struggle (,.revoIution''),
Thus, a deсision was passed at the ]st Founding Congress he|d on
17-18 JuIy-|944 in the viсinity of the vi||age of Derman' in Mizoсh
raion, Rivne oblast, to сreatе the RevoIutionary Peop|e's Liberation
organization (NVRo). Тhe partiсipants of the сongress49 e|eсted a
Centra| Leadership (..top revo|utlonarу aсtivists'') of the NVRo, сomprised of "Lemish" (Vasyl' Kuk, head), "Zaslavs'kyi" (lakiv Busel),
and "Serhii" (Mykhailo Stepaniak).50 In August I944 "Okhrim" ("Klym
Savur''' D. K|iachkivs'kуi)was a|so named to the |eadership.51
ц9 lt is a confirmed fact that the following took part in the work of the сongress: V. Kuk(,,Lemish'')' М' Stepaniak(''Bohdan,'' ''Dem'ian NesterovуCh''',,Serhii''), |a'
(,'Zaslavs'kуi''' ,,Halуna'')'
(,,Roman''),
Dudar (,'Veres,''

Busel
la'
',Chavun'')' P. oliinуk
le, Basiuk (',Kolomiiets'''), and ''Sereda '' The following maу also have taken part in the
congress: L. Stupnуts'kуi (,,Нoncharenko'')' l. Lуtvуnchuk (',Maksуm'')' F, Vorobets'
(', О leksa Н lid )' M' Svуstu n (,' l asen'' )' a nd P. M atvii ch uk (,. Kry| aсh'' )'
50 Stepaniak was wounded and arrested bу the NKVD oгgans on З0 Julу 1 944'
5t Аccoгding to oleksandr Luts'kуi' the leader of the NVRo was '.Lemish.'' The responsib|e politicallеaderwas,'Serhii,'' the responsible leader for propagandawas,'Нalуna,''
,.Klуm
Savur''' See S' А' Kokin, Anotovanуi pokaand the responsible mi|itary leader was
zhchуk and his Problema )UN-UPA Poperednia istorychna dovidka' p. 98.
"
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The сongress adopted several guiding doсuments: the resoIutions and statute of the NVRO. The text of the resolutions temporarily substituted for the organization's program that was slated to be
adopted at a future сongress. When the NVRO's resolutions (inсomp|еte text) were pub|ished, for conspiratoriaI reasons there were no
сhapters re|ating to its positioП on the oUN, the oUN |eadership,
and "organizational matters." In the unpublished part of the NVRO's
reso|utions (comp|ete text) the oUN Leadership was indiсated as the
administrator of the NVRO.
|n keeping with the guiding doсuments, the changes to the

ideo|ogiсa|-politicaI prinсip|es сonsisted of a deсlaration of a strugg|e-on a par with a nationa| one-for soсial |iberation, a new soсia|
and eсonomiс ordet аnd the demoсratization of the entire state and
soсia| |ife in the USSR. Changes to the taсtiоs of the struggIe were
manifested in thе fact that the NVRO p|edged to сarrу out the duties
of a guiding politiоaI organization fоr a|| anti-imperialist forсes in
Ukraine. Its basic activity was defined as a struggle "against Stalin's
diсtatorship and his party-BoIshevlst с|ique,', which was aimed at
defeating the "Stalinist-Bolshevik regime in the USSR and establishing popular revo|utionary ru|e through the сreation of peop|e's revoIutionarу governments.''
ln Ukraine the NVBO was fighting for a new kind of people's state,
and in the USSR' for the buiIding of independent nationaI states. Тo
aсhieve this it was cruсia| to stir up the toi|ing masses as welI as al| the
nations and anti-imperialist elements to take part in this struggle. The
strugg|e was to be carried out ..bу means of a revolution''-a genera|
armеd uprising.
ТaсtiсaI сhanges also entaiIed the introduсtion of a new name
for the national-liberation struggle. This was motivated by the need
for a new form and tactiсs, primari|y for aсtions ..in the Еast.,, The
UPA's miIitary-insurgent form was not adequate for poIitiсa| work,
and militating against the further use of the oUN form were aссUsations of the..oUN members'сol|aboration with the Nazis,', whiсh were
сonstant|y trumpeted by Soviet propaganda.
The praсtica| imp|ementation of сhanges aimed at estab|ishing

the NVRO in the PZUZ and PSUZ began in September ]944. Тhe

Ieaders of genera| okruhas and сorresponding Iower-|evеl struсtures
were informed of the ..сreation of a new organization as a union of
revo|utionary forсes,,' and they were issued the guiding doсuments
for study and implementation. The growth of the NVRO depended on
сhanges to the сharaсteristics of eхisting oUN struсtures (сhangе of
name, etс.). ln the organizationa| sphere this process Was manifested
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in partiсular in the switоh to ,,internal-organizatlona| demoсraсy',

(aссompanied by the rejection of ..unhea|thy prinсip|es of personal
diсtatorship''). To a сertain degree, the latter сircumstanсе, together
with the powerful agentura-provoсationa| aсtivity of the Soviet speоia| organs Iaid the groundwork for the regionaI interna|-organizational сonf|ict. |n the future this would permit оa|ling the NVRo an
opposition.52
Sinсe the organizational transformations in the PZUZ and PSUZ
were adopted autonomously bу part of the |iberation movement,s
leadership, on the Soviet sidе of the German-Soviet front, the fina|
deсision about the NVRO's aсtivity Was sUpposed to be made by the
OUN Leadership and the Supreme Military Headquarters of the UPA.
Тhe 1st Grand AssembIy took p|ace on-1.l.15 JuIy 1944 in the
Sambir region of the Carpathians, at the VerУ same time as the ]st
Founding Congress of the NVRO in the Rivne region. ln time it turned
out that the оrеation, on the initiativе of the oUN Leadership and the
Supreme Mi|itarу Headquarters of the UPA, of a ..genera|-nationa| ru|ing center of the liberation struggle," the Ukrainian Supreme Liberation
CounсiI (UHVR)' paved the WaУ for the formaI |iquidation of the NVRo
in |ate 1944.5З ln genera|, the proсess of Iiquidating the NVRO on the
territorу ot the PZUZ and PSUZ took mоre than siх months.
With the arrival of Soviet rule in lhe PZUZ, Iiaison within thе UPA
and its rear line serviсes underwent a significant reorganization.
lnitia||у, сourier Iines oрerating aсcording to a sуstem of maiI reIayed
from hand to hand' with сentra| points for sending and reсeiving mai|,
whiсh had been established and dеvеloped during the German oCCu.
pation, сontinuеd to funоtion. At the same time UPA сourier |ines did
not interseсt and operated separate|y' The inappropriateness of the
eхisting sуstеm under Soviet сonditions, signifiсant human losses,
and |engthy interva|s of сommunication led to the need to restriсt and
reorganize this system. Aссordingly, a system was introduсed into the
underground to utilize pIaces and dates set up in advanсe for dropping off mai| (..сourier dead drops,,), as wel| for arranging meetings
between leaders and their subordinates. In the UPA. сouriеr orouos
52Sеe lurii Kуrуchuk, IstoriiaIJPА(Ternopi|'' 1991), p' 21;P, Duzhуi,
opozуtsiia v UPA?'' Za vi|'nu Ukrainu' 2 July 1992; Kуrусhuk' Narуsу, p. 110, ',Chуouta
5З The decision to liquidate the NVR) was adopted at a meeting of the )IJN
Leadership that took plaсе in November 1944 in the Rohatуn area (todaу,s lvano.
Frankivs'k ob|ast), The fo|lowtng individua|s took part in the meeting: R Shukhevуch
(.,Tur'')' D' Maivs'kуi(,'Zrub,')' D. ||rуtsai(.,Perebуinis''), as well as V. Kuk (.'Lemish'')' la.
Busel (,,Нalуna',)' and D, Kliaсhkivs'kуi (,,okhrim''), who had arrived from the PZ|JZ.

(2-5 individua|s)were used for |iaison. In 1945--l946' aftеrthe reorganization of insurgents' subunits into an armed underground, сour|er
lines were used to transmit сorrespondence over |arge distanсes.
|n Ju|y 1944 the Red Army launсhed a genera| offensive and,
quiсk|у destroуing the front, reaсhed the Vistu|a River in Po|and. The
еntire territory of the PZUZ and the adjaсent ethniс Ukrainian |ands of
the KhoIm and Pidliashshia regions under Poland еnded up in the Soviet
sphere of influenсe. This offensive |еd to the withdrawa| from |he PZUZ
of German troops as well as most of the frontlinе and rear units of thе
Red Arпlу, and the Frontier Guards and |nterna| Troops of the NKVD.
Тhis ailowеd the leadership of the liberation movementto establish, and
in сeftain raions, to revive the aоtivity of the UPA and the underground.
In Ju|y-August 1944 the struсture of the nationaI-|iberation
movemrnt in Ihe PZUZ and PSUZ was reorganized. Four VOs that

had been aсtive sinоe 1943 were reorganized uno .1.'r-"954 genera| okruhas Were сreated on their foundations within the framework of the NVRo: the Northwesternss (|eader ..Maksуm Dubovyi,''
|van Lytvуnсhuk)' Northeastеrn56 (Ieader ..Shyhunych Denуs,,' Fedir
Vorobets'), and Southeastern (|eader ..Roman,'' Petro o|iinуk). Тhe
boundary between the first two okruhas beсame the Horyn' River.
The territory of the southern part of Rivne region (the left bank of the
Horyn' River), Kremenets, region (Volуn, raions of Ternopil' oblast)'
Kam'ianets-Podil's'kуi and Vinnytsia oblasts' and the southern part
of Kyiv obIast formed the Southeastern GeneraI okruha (''22''). Еach
General Okruha was divided into three VOs
.l944
ln the second ha|f of
UPA subunits aсtive in the PZUZ and
PSUZ were a|so reorganized. The ',Zahrava,'' '.ТtJriv,', and ..Tiutiunnyk''
groups were reformеd into group formations (ZH) ..3з'' (..Zavуkhost,')

and,'44'' (..ZHi' "444"), whiоh operated on the territory of

the

Northwestern and Southeastern Genera| okruhas' respeсtively. UPASouth, together with its сomponent part, the ,,Bohun', group (probab|у under thе name ..Donbas,') сontinued to opеrate on the territory
of the Southeastern General Okruha.
5a |n genera|, there were plans to create five genеral okruhas with the NVRО
See TsDАНО, fonds 1, list 2З' filе 23, fo|. 20. The names and territories of two of these
okruhas have not been established.
55 This genеral okruha enсompassed the territorу of Vo|уn' ob|ast and thе no|thweetarn part of Rivne oblast in Ukraine, the Berestia and Pinsk areas of Belarus, and
the Ktюlm and PiсJliashshia regiсlns of Poland.
56 This general okruha encompassed the entire right-bank part of Rivnе oblast,
a|| the waу to the flarуn' River, Zhуtomуr ob|ast, the western part of Kуiv oblast in
Ukrainе, and сer[ain southern raions adiacent to Belarus.
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Тhe struоture and сommand staff of the UPA's higher links in the
PZUZand PSUZ were as fol|ows: сommander of UPA-North ..okhrim''
(D' K|iachkivs'kyi);57 сhief of staff ..K|ym'' (..Dyv,,' Borys Bedryk);
and politiсa| instruсtors ..ZasIavs'kyi' (|akiv Buse|) and ,,Vadym''
("Zolotarenko"

).

ZH "зЗ" was сomprised of six brigades and other subunits tota|ing near|у 1 ,500 so|diers. Тhe top-ranking positions were he|d by:
сommanders ..Maksym Dubovyi'' (|. Lytvynchuk) and ..Kaidash'' (lurii
Stel,mashсhuk); сhief of staff ..ostrizhs'kyi', (o|eksii Hromadiuk);
and

poIitiсaI instruсtor ..Pohidnyi.''

Тhe fol|owing brigades formed part of ZH ,,З3'': ..Zhovti Vody''

..Ha|aida'' (
named after ostryi,
1 50', ), сommander
Hrуhorii ReshetУn)
..Pam'iat'
..050''
Krut (named after Laidaka'
), commander,.larok'' (Dmуtro
Kalynyk); "Pyliavtsi" (named after Baida, "0450"), commanders "Lysyi"
(|van Klymсhak) and ,.Ihor'' (|van KУsi|'); ,'Pomsta Bazaru,' (named
after Nazar, "0550"), commander "Verkhovynets"' (Hryhorii Trotsiuk);
''Soborna Ukraina (named atter Vovсhak, .,0350''), commandeг ''Romb''
(..Holub,,' Tykhin Zinсhuk) ; ..Kho|ms'ka'' (named after Mazepa, ..0250'' ),
.'Тkaсh'' (Dmytro
Koreiсhuk).
оommanders,.Buria,' and
All the brigades were based in the northern forested part of the
..0

(

;

HO. lndividual subunits were also being organized in the southern
raions, partiсularlу the batta|ions under the сommand of .,lurсhenko''
(,.Dovbush,'' Vasyl' Levoсhko) and ..Chornomorets''' (oIeksii Me|' nyk).
However, the open (unforested) |oсa|e and the operationaI-agentura
aсtivity of the NKVD quiсk|y |ed to theiг |iquidation.
ZH "44'' ("ZH'" "444") сonsisted of three regiments and other
subunits totaling nearlу 1,000 people. Тhe сommand of this forma.
tion inс|uded: сommander,.Shyhunусh Denys'' (F. Vorobets'); chief of
staff ,,Vasyl'Veоhera'' (P Gudzovatyi); and рolitica| instruсtors ,,Petro
Stepanсhenko'' (|efrem Movсhan) and ..Sviatos|avyсh'' (Vo|odymyr
Rudakov).

The formation сonsisted of the foIIowing regiments: .'Dorosh,',
сommander ..Stal' nyi', ( Nykon Semeniuk) ; Prу|uts, kyi,'' сommander
'.Diaсhenko'' (..HamaIiia,'' AnatoIii Mon' ); and ..Starodubs'kyi,', сommander "Kuz'ma" (Makar Mel'nyk). Some subunits of 2H "44" operated as numerically small groups (5-20 members) in the eastern
raions of the General Okruha (Zhytomyr and Kyiv regions).
Тhe struсture and сommand staff of UPA-South was as fo|Iows: commanders ..Lemish,' (V. Kuk) and '.Roman'' (..Starуi ,,'
..

57

ln

August 1944 he resumed his dutres

..Iasen,'
P oIiinуk); сhiefs of staff ,'Honсharenko'' (L. Stupnyts'kуi) and
..Kozub''
(M. SvУstun); and politiсaI instruсtor
(Soсhyns'kyi). Тhe
formation сonsisted of ,.Donbas,,' |ed by сommander ..Bosota,'
(..Iuda,,' Matvii Tokar); ..Kholodnуi lar,'' Ied by сommanders ..lasen''
(M. Svystun) and ..Vyr'' (S. Kotуk).
The formations were сomprised of battalions (brigadеs) commanded by ..Bystryi'' (laroslav Bi|yns'kyi), ..Vyц'' '.Dovbenko'' (lvan
Zolotniuk), "Misha" ("Velykan," Mykhailo Kondras), "Kovalenko"
(MykoIa Mel'nyk), .,Sharkan'' (..SabIiuk,', ostap Kaсhan),,.Shum,''
..Chernets'''' and ..Baida.''
Companies funсtioned underthe сommand

.Andrii,'' .,HoIota,'' ..Van'ka,'' ..Viter,'' ..VoIodymуr,'' .,Voron,'' ,.Vertun,''
..Veremiia,'' ..Kruk,'' .'Kryha''' ..KUm,,(|van
..Meсh,'' .'Mukha,''

of

Mehera),
..Na|yvaiko,'' ..Pan' ko,'' ..Partyzan'' ( Potapсhuk)',.Pidkhmarnуi''
..Som,''
(Anatolii Shmorhun),',Pohranyсhnyi,'''.Smi|уi,'',.Soki|,''
..Ternyna,'' ,.TopoIia,'' .,Khmara'' (Hryhorii Kravсhuk), ..Chornohora,,'

.,Shepу|o,'' .,Shpa|a,'' ..Shсhuka,'' ..Shсhupak,', ..Iaroshenko,'' et a|,
Some subunits within UPA-South operated in numeriсa||y smaI|

groups (20-50 people) in the southeastern regions of the General
Okruha (Kam'ianets'-Podil's'kyi, Vinnytsia, and Kyiv oblasts), and
beyond its borders (Ternopi|, and l-viv ob|asts). |n ear|у fa|| 1944 UPA.l'500 peop|e.
.|944
In the seсond ha|f of
therе were nearly
South had
4,000 soldiers in UPA subunits operating in the PZUZ and PSUZ.
Together with the underground network, this number rose to a total
of 8,000 members of the national-liberation movement. In the fall of
1944,in Vo|уn' and Rivne oblasts, and the Kremenets' area of Ternopi|,
.|6th'
20th'
ob|ast, they faоed off against the 9th Rifle Division, and the
2lst, and 22nd Rifle Brigades of the Internal Troops of the NKVD-a
.|5'000
tota| of
troops. |n addition, civiI proteсtion groups, detaсhments сonsisting of top Soviet paгtу aсtivists, and rura| eхtermination
battalions (strуbky) operated in the сountryside. In Vo|yn, and Rivne
ob|asts there were more than B00 suсh formations (10,000-15'000
troops). More than 60 of these formations were extermination battalions attached to raion divisions of the NKVD (1 ,500-2,000).
Separate groupings of forces сonsisted of units of NKVD Frontier
Тroops (more than 5,000) that were deployed to the PZUZ' as we||
as Red Army units that wеre assigned whenever neсessarУ to antiinsurgent operations. The total number of troops engaged in Soviet
mi|itary struсtures in Ihe PZUZ and PSUZ, inс|uding those opеrating
in Ukrainian and Belarusian regions adjaсent to Vo|yn' and Rivne
ob|asts, exсeeded 50,000.
After the deс|ine of the summer period, the organizational-l944.
miIitary aсtivity of the UPA piсked up paсe in late
The insur76

gent movement enсompassed aI| of Vo|yn' and Rivne ob|asts, parts
of Zhytomyr, Тernopi|'' Kam'ianets'-Podil's'kyi, Vinnуtsia, and Kуiv
ob|asts' and regions adjaсent to Be|arus and Poland. In the western
(Vo|Уn') obIasts the struggIe took p|ace on a |arger sсale; in other
regions the sсaIe of the struggIe was smaller and to a large extent
dependent on insurgents' raids. Among the UPA's most important
and sucсessfu| aсtions Was an ambush carried out on 11 Deсember
1944 in the Rokуtne area by subunits of ZН..44', (сommanders
..Sta|'nyi,'' ..Sivach,'' et a|.) against units of the Interna| Тroops of the
NKVD. As a result, the latter suffered 117losses.
one of the most widespread forms of insurgent aсtivity in the
PZUZ and PSUZ was raids. Depending on their target, they were
divided into сombat and propagandistiс raids. Тhe goa| of the former
Was to сreate tension in the enemy's environment, infliсt appreciable
losses on him, and prevent him from launсhing a сounteroffensive.
Propagandistiс raids wеre aimed at popularizing the nationa|.Iiberation movement and creating anti-Soviet sentiment and favorable conditions for insurgent activitу.
Un|ike сombat raids, propagandistiс raids were most|у оarried
out in regions of Ukraine and outside its borders (Belarus) in which
the movement had |itt|e or no сontrol. For the most part, raids were
divided into infantry and сavalry tУpes. Infantry raids were оarried
out mostly by larger subunits and formations in 1944 and by smaller
insurgent groups (5-30 people) in 1945-1946. Cavalry raids were
сarried out by sma|| subunits (10-60 peop|e) during the entire period
under studу.
one of the longest infantrУ raids with thе use of horses was probab|y the marсh сarried out in ear|у 1944bу a group |ed by commander
..SabIiuk'' (o. Kaсhan) through the territorу of Vtnnytsia, Kam'ianets'PodiI's'kyi (Khmel'nyts'kуi), Ternopi|', Stanys|aviv (|vano-Frankivs'k),
and I-viv oblasts.
one of the Iongest (9B5 km) cavalrу raids was a raid that a сombined cavalrУ group (56 peop|e) otZH',44'' |ed by.,Shyhunyсh Denys''
.1945
(F. Vorobets') сarried out between 23 January and ]5 February
on the territories of five oblasts in Ukraine and Belarus.
The |argest raid (1 ,500-2,000 partiоipants) was the esоape of the
..Kholodnуi Iar'' and ..Donbas'' from enсirсIement at Hurby
formations
in Polissia on 25-27 Aoril 1944,
one of the speсific forms of insurgent aсtivity in the region
сonsisted of military-subversive aоtions on the KoVe|', L'viv, and
Vinnуtsia railways, whiсh were launched aftеr thе arrival of the principa| mass of Red Army and NKVD troops, and whiсh became more
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frequent as a result of their сontinued westward push in August
1944. Тhus, during this period in Rivne oblast (Kove|'RaiIwaУ) the
Soviet organs rеоorded an expIosion and a train aссident invo|ving
a trainload of ammunition, and attaсks on an armored train and the
Tomashhorod railway station.58 Simi|ar aсtions were сarried out on
other raiIwaуs. on ]0 oсtober 1944Irain no. 1901 was derai|ed on
the Krщyn-Mohy|iany сorridor of the Vinnytsia Rai|way as a resu|t
of an expIosion set off on the railway traсks.59 on 17 october 1944,
six railwaу bridges and Kuskivtsi station wеre burned down on the
Krasnosi|'tsi-Lanivtsi-Liapasivka сorridor of the Lviv and Vinnytsia
rai|ways.60 During August-Deсember 1944 insurgents operating on
the KoveI' Rai|way a|one оarried out 47 aоtions, 11 of which resu|ted
in train acоidents.6]
In subsequent yеars subversive aсts targeting rai|waуs a|so took
p|aсe, but with |ess intensitУ.62 Тo prevent acts of rai|waу sabotage bу
the insurgents, the Soviet organs held the loсa| popu|ation responsible for them.
A|ong with the inсrease in insurgent aсtivity in the seсond ha|f
1944,
of
UPA subunits eхperienced significant |osses in numbers
and personnel. Among the сommanders that were ki|led in this
period were the сhief of staff, Brigadier General .,Honcharenko,''
and Major "lasen" (UPA-South); First Lieutenant "Ostrizhs'kyi" (ZH
..33'')
; battalion сommanders: Capt.,,Hirсhytsia,'' Capt.,.Dovbenko,''
..Lysyi''
Capt. ,.Sharkan'' (..SabliUk,'' o. Kaсhan), Second Liеutenants
(|' K|уmсhak) and ..Lykho'' (o. Po|ishсhuk); сompanУ сommanders:
,.Andrii,'' ..Par.l'ko,'' ,.Partуzan'' (Potapсhuk); ..Fil'ka'''
First Lieutenants
"laroslav," First Lieutenant "laroshenko," and others.
A persistent problem for the UPA in I944 was obtaining adequate
supplies of weapons and ammunition. During the first six months
supp|ies Were ensured by means of stoсkpi|ed reserves and trophies
сaptured from Soviet and German troops. |n the second haIf of the
уear сivi| proteсtion groups that were smashed or disarmed by the
insurgents, detaсhments of top Soviet party aсtivists, and ruraI
extermination batta|ions were the principa| soUrсe of ..inсoming''
weapons for the UPA and its rear line services. One example of the
5вТsDAHo, fonds 1' list 22' file 928' fo|s' B1-8З.
5e lbid., file 1707, fol. 4.
60 lbid., file 929, fol. 127.
6t lbid., list 23, file 929, fol. 122.
62 ln Januarу-Februarу 1945, ten troop trains were blown up in Volуn' oblast' on
,'Soborna
10 Мaу 1945 a sabotage group of the
Ukraina'' brigade b|ew up an armored
train on the Kovel'-Povors'k railwav corridor.
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insurgents arming themselves at the eхpense of IoсaI Sovtet пriIitary
formations was the seizure of 22 rif|es from the strуbkу and the reaсtivation in November 1944 of a VoP that had been smashеd еarlier in
Volodymyrets' raion.
..eхрropriations'' оf WеaponS сolltinued in 1945-,1946'
Insurgent
Aссording to Soviet data, in Мarсh 1946 insurgеnts in Rivne oblast
disarmed five exterminatiotl battaIions, and four battaIions wеrе
disbanded.6s
As a resu|t of сhanges to the numeriсal and personne| сomposition of the insurgent armУ in 1944' the need to train new сommand
сadres, which had arisеn thе previous Уear, beсame more Urgеnt'
With this goa| in mind, short-term training (З-6 weeks) of 1unior members of the сommand, in the form of numeriсaily sma|l (1-3 platoons)
non-сommissioned offiсеr staff sсhools' Was periodiсallу organizесi
in alI groups (Zн).вц After сompletrng their training in suсh sсhools.
graduates were assignеd the rank of сommissionеd atrd non-Commissioned offiсers (Private First CIass, Corporal, Sergеant' Staff
Sergeant), and thеу wou|d return to thеir subunits. In addition to
non-сommissioned offiсer staff sсhools' a network оf other types of
training intеnded for sappers, mediсs, and indivtdua|s responsible for
supp|ies and materiel, as weII as сoUrses aimed at supрlying сadrеs
to appropriate UPA serviсes and rear Iine serviсеs opеrated within
groups (VO) and ZH,
Short-term retraining (1 -3 weeks) was сonduсted in oгder to raise
the militarу speсia|ist lеveI of existing top-ranking UPA сommand.
..Tiutiunnуk,,
ers. Тhe attempt to organize an officеrs' sсhooI in thе
group in the Korets'area in May ]944was unsuссessfu|. Тhe nеwlу

organized struсture was liquidated during an operationaI-mtIitary

aсtion сarried out bу thе |nternal Troops of the NKVD. Subsеquently,
separate miIitarу sсhools Were not organized. Instеad, training and
retraining for members and leaders of tlre insurgent movenlеtlt werе
сonduсted within the framework of the aсtivity of MiIitary Sесtions.
ln сontrast to the first haIf of 1944' thе UPA's operatioпal aсtivitу
in the PZUZ and PSUZ during the seсond haif of 1944 and ear|y 1945
сonsisted mainly of individuaI subunits of group formations (bгigades,
regi ments, f ormations ). Тhе o perational-taсtiсa| aсtivity of nsurgent
i

в3

TsDAНО, fonds 1' list 2З, fiIe 2964' fol' З5.
ln the first half of 1944 training of non-сommissioned

offiсers, staff vlаs based
at larger subunits (battalions, regtments). ln the seсond ha|f of the Уеaг' one nОn,'ЗЗ,'' ,,44'''
anсl UPАcommissioned officers' staff school apieсe was organizеd itl ZН
South, which conducted seveгa| rounds of training
6a

7g

subunits Was carried out by sqUads, p|atoons (subunits), сompanies
(units)' and rare|у battaIions (regiments). In order to enсompass the
aсtivity in a сonsoIidated territory, firing on raion сenters (to hoId baсk
the enemy), liquidations of NKVD bases and bases of extermination
batta|ions, as welI the destruсtion of Iiaison and сommuniсations
(bridgеs, rai|ways) were сarried out. Тhe most frequent|у utiIized
forms of сombat aсtivitу were ambushes, sudden attaсks, subversive
actions, and raids.
During one year of resistanсe to the Soviet government (February
1944-February 1945), obIast сommittees of the сP(b)U reported
on the bu|k of insurgenсy |osses in the PZUZ (Vo|уn' and Rivne
obIasts). Aссording to these reports, insurgent Iosses numberеd
21 ,З52 deaths and 24,026 arrests. Among the trophies сaptured bу
the Soviet side were 19 сannons, ]]1 roсket launоhers, 158 heavy
maсhinе guns, 947 |ight maсhine guns, 2,002 sub-maсhine guns,
7,263 rifles, 7 radio stations, 5 printing presses, etc.65
peop|e) сomprised of arrested
A separate, large group (З7
'677
deserters from the Rеd Armу as weII as draft dodgers (the number
of mobilized soldiers stood at 220,989) who assisted the insurgents
(known as bandposobniki: aсcomplices of bands), surrendered
to the Soviet government, The above data allowed the Rivne party
Ieadership to оonfirm that the main UPA and oUN forсes had been
smashed and deprived of potential manpower reserves. Acсording to
these statistiсs' the total number of fataIities suffered by the Soviet
side during one Уear (inсluding members of the сiviIian popu|ation) in
Rivne oblast was '1 ,809.66
The politiсal-propagandistiс work of the national.liberation movement on the ocоupied territories was сarried out by сirсu|ating politiсaI literature in the form of addresses (appea|s), IeafIets, periodiсa|
and non-periodiсa| pub|iсations, and bу other means. The Iiterature
was printed bу teсhnica| departments (сеnters, sma|l сonspiratoria|
units of the oUN, сonsisting of 3-5 individuals) in сlandestine printing houses attached to hi gher underground -ad m in istrative structu res
(okruhas, krais).67
65TsDAНО, fonds 1, list 2З, file 169З, fols. 28-37; fi|e 92З, fols. 2.25'
6aTsDAНО, fonds 1, list 2З, file 169З, fo|s' 28-З7; fi|e 92З, fols' 2.25
a7 on 24-25 Februarу 1945 the lnterna| Troops of the NKVD uncovеred a large
clandestine printing house loсated in concrete underground premises in the villages
of Zvizdzhe and lapolot' in Derazhne raion, Оne of the most well known presses in the
PZUZ was ,,Svoboda narodam,'' whiсh began operating in 1944. ln 1944-1945 this
pгinting house published propaganda materials for subunits of the ,,тiUtiUnnуk'' group,
,'ZН ,,44''
and PSK, which Werе operatlng in the east. Among those associated with thе
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The loss of some printing houses and the deaths of staff members in the first ha|f of -l944 |ed to the dec|ine or сessation of most
сentra| periodiсals published inIhe PZUZ (Vil'na Ukraina, Informator,
Do zbroi, andZa samostiinu Ukrainu). One of the established periodiсa| pubIications of the UPA (UPA |nformation Burеau) in the PZUZin
1944 was lnformatsiia, edited by "Apostol" ("Vik"), a member of the
ooIitiсa| instruсtion deoartment of U PA- North.68
The сontinued publication of insurgent materials in Iate -lg44.
1945 in the PZUZ was marked by the reissuing of appeals, slogans,
addresses, and pub|iсations of the organs of the national-|iberation
movement (oUN' NVRO. UHVR) by severa| sma|| teсhniсa| units
(zvena) using avai|abIe teсhnology (tуpewriters, сyс|ostyles, сo||otуpe. hectographs' po|ygraphy) and handwritten manusсripts.
A degree of stabi|ization in the aсtivitу of the underground during
thе seсond half of 1945 meant that the |eadership of the oUN PZUZ
and UPA-Not1h сou|d now begin printing its publiсations as we|| as
other kinds of literature. Among the lеadership's publiсations were the
informationaljournals Shliakhom borot'by (no. 1, November 1945) and
|nformator (no. 1, 1946), whiIe UPA-Not1h produсed training materia|s
,.The
Studу of Landforms of Ukraine'
on Ukrainian subjeсts, suсh as
Course I: General Information on the Geographу of Ukraine', (September
..The
Studу of Landforms of Ukraine. Course ||: Desсriptive
1945); and

Geography,' (1946). Also published were a сolleоtion of poems by Mуko|a
Kozak (..M. K.''), entit|ed Z dniv borot'bу (no. 1, 1945)and an outline bу
..The
Youth of the Еastern Ukrainian Lands in the
Liudmyla Foia entitled
Struggle for a Ukrainian United |ndependent State'' (21 oсtober 1945)'
ln 1945, on instruсtions issued by the |eadership, a|| organizationa| units,
beginning at the raion |evel, сreated their own techniсal base in order to
ensure adequate supplies of propaganda and training literaturе.69
.l945
the territorу of the underground that
In Iate 1944 and earlу
was operating in the PZUZ and PSUZ was further reorganized: the
printing house was Andrii Муsechko ('.Dovzhan,'' ,'Мai''), thе editor of the propaganda
сenter of the PSK and former editor of the newspaper Volуn', Оn 22-28 Мaу 1 945 the
lrtternal Troops of the NKVD liquidated the printing house during an operation rn the
vil|age of Riсhkу in Korets' raion'
68Nos. 7-9 from 1 June to 20 Ju|у 1944. See DA SB Ukrainу, fonds 1З' file З76,

vol

69, fols.99-124).

69 The printing press of the Kovel' okruha operated until 10 Мarch 1946,
when it was liquidated bу the lnternal Troops of the NKVD at the Мel'tsi homestead
in Sedlуshche raion in Volуn' oblast, The responsib|e po|itica| leader of the okruha,
',Vaгnak'' (Муkola Pan'kovets'), and the responsible okruha leadеr for supplies and
materie|, ',Sуvуi Borуs'' (F' Klуnovуi) were ktl|ed that daу,
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Northwestern Land (PZK ("Khmel'nyts'kyi") and Northeastern Land
(PsK), bordering on the Horуn' River, were сreated on the basis of the
General Okruha. After its reorganization, Southern General Okruha
"22" became the separate Rivne okruha.70 The southern raions of the
Rivne region beсame part of the PZUZ, whi|e thе northern raions of
the Тernopi |' ( Kremenets' area) and Kam' ianets' - Podil's' kyi71 regions
beсame part of the Western Ukrainian Lands (ZUZ) (Podi|'s'kyi krai).
The new|y сreated krais were divided into okruhas. Тhe PZK
..Khme|'nyts'kyi''
Was сomprised of four okruhas: Beresteis'ka (..-1 00, ''
.,Kryоhevs'kyi''), Ieader ..KhVy|ia''' ..Shvarts'' (Zynovii Samсhuk);
Kove|'s,ka ("2o0,, ..Bohun,,), |еaders,.Mykola'' (.,Iashсhur,,'
Ievhen Man'ko) and ..Hordii'' (Va|erii Bondarсhuk); Luts'ka (..300,''
.,Kryvonis''), Ieaders ..Stуmyd'' (MykhaiIo Bondarсhuk) and'.Zhen''
(Fedir Zaborovets'); Kholms'ka72 (400," "Korol' Danylo"), Ieaders
''Zhen'' (Fedir Zaborovets') and ..Shvornyi', (Mуkhai|o Sereda).

The PSK Was сomprised of three okruhas: Sarnеns,ka

(..A'),

Ieaders ..Ihor'' (Bohdan Lohins'kУi), ..IarУna'' (Nadiia Demydovych),
.'KuZ'ma'' (Makar MeI'nyk),
,.Varka'' (laroslava
and
Skab); ZhУtomyrs'ka
,.Pav|o''
("B,' "4444''), |eader
(Myko|a Mel'nуk); Bi|orus'ka,73 Ieader
" Ktiz' ma" ( Makar Mel' nyk).
At the beginning of 1945 the UPA inIhе PZUZ suffered signif iсant
personnel losses. The following were killed during this period: commander of UPA-North Co|. .,okhrim'' (Dmytro K|iaсhkivs'kyi); оhief
of staff ..K|уm'' (..Dyv,'' Borys Bedryk); politiсa| instruсtor ..Vadуm'';
responsibIe leader of the Seсurity Service in the PZUZ, Lieut.-Co|.
in the counterintelligence division "Mitla" (Oleksandr Prysiazhniuk);
сaptured: ..Kaidash'' (lurii Ste|'mashchuk), сommander of Genera|
okruha ..33,'. Among the subunit сommanders who were killed were:
..Bohun,'' ..Bezimennyi,'' First Lieutenant ..BurIaсhenko'' (Roman
Shushkevych), ,.Vovk,'' First Liеutenant..VoIia,'' Za|iznуi'' (Matvii Isiuk),
',Zaporozhets','' ..Kost','' ..Kryсhevs'kуi,,, Capt' ..Kuz'ma'' (Makar
Me|' nуk), Neroz|uchnуi''

..Soroka,'' First
Lieutenant
(,,ostap',), Capt.

( Pav|o Mykytiuk),
..StaIevyi'' (.'orеl,'),..Khmara,''..Chornуi,''.,Chornota''
..

"Shakhrai," First Lieutenant "Shum," "larok" (Dmytro Kalyniuk),
..|astrub,''

and others. Lower-IeveI struоtures of the underqround also
suffered signifiсant Iosses.
70 The okruha was comprised of the Rivne anсl Zdolbuniv nadraions, The Dubno
nadraion became part of the PZK.
71 Several northern raions of the Kam'ianets'-Podi|'s'kуi region (until the
Shepetivka forests) remained part of the PSK.
72 ln spring 1945 this okruha was transferred to Zakerzonnia (ZUZ).
73 This okruha was probablу transferred to Sarnens'ka okruha in 1 945,
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''Chuprуnka'' (..LUka,', M. Kozak) began сarrying out the funсtions of oUN |eader in the PZIJZ74 and probab|у of сommander of
UPA-North75 onIУ in Marсh 1945. The positions of сhief of staff and
po|itiсat instruсtor in UPA-North most Iike|y remained vaсant.
ln the first ha|f of 1945 the fo||owing UPA subunits and their сorresponding сommand personne| сontinued to funсtion in the PZUZ:
ZN "ЗЗ' (,,Zavykhost', named after Khme|'nyts'kyi), сommanders
..Kaidash'' (lurii Ste|'mashсhuk), ..Krylaсh', (Panas Matviiсhuk),
and
,,Maksуm Dubovуi'' (|. Lytvynсhuk); сhief of
staff ,.lavorenko'' (MуkoIa
Pavlovyсh); poIitiсal instruсtor ..Pohidnуi''; ZI1 "44" ("Z|1," "444"),
сommander ..Shуhunyсh Denys'' (F. Vorobets'); сhief of staff ,.Vasу|'
Vесhera'' (P Gudzovatyi); and poIitiсa| instruсtors ,.Khmara', and
..Sviatoslavyсh'' (V Rudakov). Subunits of UPA-South, probably
led
by сommander ,.Doks'' (..VУr''' ..Kozhukh,', Semen Kotyk) сontinued
operating in the region as a separate structure.
ZH "3З' (,.Zavуkhost''' named after Khme|'nуts'kyi) consisted
of six brigadеs and a handful of subunits-proteоtive (bodyguards)
and subversive (VoPs)' numbering near|у 1,000 soIdiers. Тhe names
..Zhovti
Vody,'' сommander .,Halaida',
of the brigades are as folIows:
(..001
(Hryhorii Reshetyn);,.Pam'iat, Krut''
B''), сommanders ..Iarok''
.,Arshуn,''
(Dmytro Ka|yniuk),
and..Karme|iuk''; ,,Py|iavtsi,,'сommandеr
.'Ihor'' (lvan KУsi|'), ,'Soborna Ukraina,'' сommander,.Romb', (,.Kubik,''
Tykhin Zinсhuk); ..Pomsta Bazaru,', сommanders,,Verkhovynets,''
(H. Trotsiuk), ..Khmara,'' and ..Туhr''; and .'Kho|ms'ka,'' Commander
,.Tkaсh', (D. Koreiсhuk)' Тhe separate subunits were: the ..Aziaty''
unit, сommander..Bur|aka'' (Stepan Kova|'), a unit |ed by оommander

.,Chornomorets,'' (o|eksii MeI'nyk); a сavalry group Ied by сommander ..Vi|'nуi''' and a mounted subversive group |ed by сommander
"Lebed"' (Dmytro Starodub),

ZH "44'' ("ZН,'' "444'') Was comprised of three units

tota|-

ing near|y B00 soldiers: ..Dorosh,'' сommandеrs ..Sta|'nyi,, (Nykon
Semeniuk) and ..Pashсhenko'' (|van Hrусhan); ..PrуIuts'kyi,'' сom-

..Diaсhenko'' (.,Hamaliia, '' AnatoIii Mon,);
..Starod
and
L]bs'kyi, ''
(Makar
Me|'nуk).
сommander,,KLlz'ma''
In addition to thе above-mentioned reorganization of GeneraI
okruha ,.22', inio the Rivne okruha, UPА-South underwent other organizationa| and territoria| сhanges and сuts.76 Some of its subunits
were transferred to UPA-North and UPA-West. Unrts led by "Vykhor"
mandеr

74

75
76

Нe was formallу сonf irmed in this post in Maу 1945'
''Seгhii'' (Petro Оliinуk) was appointed to this post in December 1945
Thе ,,Donbas'' formation was orobablv abolished.
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and "Morozenko," as well "Chorni Haidamaky" (totaling 150-200

people) were transferred to ZH "44."
The foundation of UPA-South was the .,Kholodnуi lar'' formation,
whiсh numbered nearly 500 soldiers. Тhe сommander of the formation
..Doks'' (S.
Was
Kowk)' and his deputу was probab|у ..Misha'' (МykhaiIo
Kondras). The formation was comprised of subunits led by "Hamalia,"
"Harasym" (Ananii Prysiazhniuk), "Holub," "Hordiienko," "Karas',"
..LetUn'' (Fedir
.,Luhovуi,, (Khoma
.,Mamai,'' ..Misha',
o|iinyk),
Lytvуniuk),

(M. Kondras), ..Neсhai,,' ..Soki|''' ..|astrub,'' and others'

Despite |osses that were inоurred in |ate 1944-ear|у 1945, thе
national-liberation movement in the PZUZ continued its anti-Soviet
strugg|e. In the first six months of 1945,651 armed aсtions (..band
manifestations,') were сarried out on the territory of Vo|yn' and Rivne
oblasts-near|у Зoo/o of the 2,207 incidents reсorded bу the Soviet
organs in seven western Ukrainian ob|asts.77 A сertain number of
these actions, distinguished by their Iarger sсope' сomprised thе
UPA's combat aсtivity. In partiсu|ar, the doсuments of ZH ..44'' |ist some
of its aсtions that were сarried out between January and August 1945:
30 battIes (B of them unsuссessfu|), .l6 aсtions (З unsuccessfu|), 7
ambushes (4 unsucсessfu|), and B explosions on a railway Iine. The
formation Iost 21B soldiers (kiIIed)' and74 were wounded. The enemУ
|ost more than 540 so|diers (ki||ed; more than 20 of them offiсers) and
72were сaptured. Among the сaptured trophies were 60 rifles, ] heavy
maсhine gun, 14 |ight maоhine guns, 20 sub-maсhine guns, etс.78

As a result of the westward shift of the Soviet-German border
and a certain stabilization of the situation in the western Ukrainian

ob|asts, the Soviet partУ-state |eadership began paуing more attention to the struggle against the Ukrainian liberation movement. After
the CC AUсP(b) passed a resoIution ,.on the Shortсomings in the
Politiсal Work among the Popu|ation of the Westеrn oblasts of the
Ukrainian SSR" (27 September 1944), the Plenum of the CC CP(b)U
of 24 November 1944 informed the seсretaries of obIast and raion
partУ Committees of thе ..final сrushing defeat of the fierсest enemies
of the Ukrainian people-the Ukrainian-German nationalists." In particu|ar, the p|enum underlined the neоessity to destroy the leading
cadrеs of the Seсurity Servicе and reсommended that ..alI methods
of struggle be adopted in a more flexible and varied manner."79
Bilas, vol. 2, p. 607.
TsDAVo, fonds 38ЗB, Iist 1, file 87a, fol. 45.
79 Borot'ba protу UPА i natsionalistусhnoho pidpillia: dуrektуni dokumentу TsK
Kompartii Ukrainу, 194З.1959' vo|. 3 of Litopуs UPA, New Series' p 97,
77
7в
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The gist of the phrase "all methods" originates from the 10
.1945
reso|ution of thе PoIitburo of the CC CP(b)U, whiоh
January
ordered the heads of oblast NKGB and NKVD administrations, as
weII as seсretaries of ob|ast partУ Committees to have an agentura in
everу popuIatеd area and to '.engage in agentura work Iarge numbers
of loсal residents who have been vetted and arе dеvoted to the Soviet
government, as well former members of OUN organizations."B0
A |ogiсa| сontinuation of the preсeding deсisions Was the resolution passed bythe Politburo of the CC CP(b)U on 26 February 1945,
ordering one mobi|e сombat detaсhment to be assigned to сombat
every Iarge insurgent subunit. SmaII mi|itarУ groups were authorized
to Iiquidate fighting units' whiIe the сreation of .'speсiaI designation
groUps сomprised of bandits who have given thеmse|ves up and have
shown a desire to fight against banditry"Bl was recommended for the
|iquidation of the Ieaders of the oUN and the Seсurity Serviсe, using
VoIуn, ob|ast as a mode|.
Reсognizing that thе |iquidation of |arge insurgent formations
had сreatеd favorabIe сonditions for сarrуing out better organized
and more wide-ranging agentura work, whiсh at this time was the
.,deсisive faсtor in thе strugg|e against the oUN,', the CC CP(b)U
ordered subordinate party and power organs (NKVD, NKGB) to
..to put
into
|aunсh a further еxpansion of the agentura network and
wider and boIder praсtiсe the penetration of the agentura into the
oUN undеrground and UPA bandit formations.''B2
Тhe state of the Soviet speсiaI organs, agentura-operationaI
aоtivity in Vo|уn' and Rivne oblasts for the period Februarу-Marсh
1945 is desсribеd in reports of obIast сommittees of the CP(b)U.Bз
Aссording to these reports, there were-lB-1 NKVD and NKGB resi.1,328
dents,
internal and roving agents, and 9,079 informers (seksoty). Forming a separate сategorУ Were speсia| сombat groups of
,,re-reсruited'' former insurgents (..counterbands,'). Thеre
were 9.1
suсh groups totaling ],481 individua|s.
Barring сertain possible flaws in the party reрofts, the existenсe of
a |arge developed agentura.operationa| network of the Soviet speсial
вo

lbid.,

p'

121'

Оn 1 З Januarу 1945 a speсial group comprised of formеr insurgents Wаs sel
up under the command of the head of liaison for the Luts'k (Vo|уn') okruha' losуp
Kravchuk (,'Tv'ordуi'')' ln Januarу 1946 the members of this group werе proposed for
Soviet state and mtlitarу medals for their eхploits' Sеe TsDАНО, fonds 1, list 2З, file
81

2579, fols. 6- 15
82 Litapуs UPА' New Series, vol, З, pp. 14О-41

'

8ЗSeeTsDAНО,fonds1,|ist2З,file169З,fols.З4-З5;

fi|e1698'foIs, 15,55-56,
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organs represented a signifiсant threat to the aсtivity and very exis.
tenсe of the national-|iberation movement in Ihe PZUZ' |t a||owed the
Soviet organs to unсover members of the movement more effeсtive|у
and сaIсu|ate their true numbers more acсurate|у. Aссordlng to Soviet
.1945,
data, as of 20 February
40 large UPA subunits numbering 2,608
so|diers and 68 sma|| groups of the oUN network and Seсurity Serviсe
fighting units numbering 1 ,'l 15 people were operating in Rivne oblast.
Approximately 3,169 members of the anti-Soviet movement were
aоtive in the oblast,84 |n Vo|yn'obIast as of 25 February 1945 there
were 28 ..bands'' (25.150 members eaсh), tota|ing 1 ,200 peop|e.Bs
Еvents that were unfo|ding in the international arena in ear|y 1945

(Germany's miIitary faiIures, the AIlies' efforts to reaсh an agrеement
at the Crimean Conferenоe), prediсtions that the war wou|d end
soon, the stabilization of the situation in the USSR, and the Soviet
government's efforts to eradiсate the Ukrainian independenсe movement quiсkly and оomp|etely (..the period of onslaught'') Ied to the
leadership's rea|ization that a сritiсa| moment had arrived. Henсe, the
continued existence of the movement deoended on the introduсtion
of tough measures aimed at its self-preservation.
Without ha|ting its aсtivity, the |iberation movement in the PZUZ
strove to prepare itself as quickly as possible for work in the new
..strong pressure.'' For the purrea|ity, whiсh was characterized bу
..certaintу
pose of
and aсtiveness,,' the Seсurity Service |aunсhed
a thorough review (..purge'') of a|| the movemеnt,s members (oUN
members, UPA soldiеrs) and its sympathizers. Vetted oUN members were s|ated to beсome ..professiona| revolutionaries-under-

ground members,' unсonneсted to anуthing (residenсe, fami|y,
etо.). Each one Was to undergo basiс Seсurity Serviсe retraining in
order to learn how to fight against the NKVD and NKGB organs and
their agenturas, and also to prepare themselves as much as possib|e for ooIitiсal work.

|n the underground a|| governing bodies were reduсed to a minimum, whi|e higher-|eveI econorniо and organizations seсtions as we|I
as the Ukrainian Red Cross were Iiquidated. Almost all women were

removed from the organizational network. At the expense of staff
members of governing сenters, Iow-leveI groU ps Were strengthened,86
вц
85

TsDAHo, fonds 1, list 2З, file 923, fol. 19.
lbid'' file 169З, fol' З7,

86 The lowest organizational cell(lanka). ln order to caгrу out its functions, a raion
leadership was supposed to сonsist approximatеlу of ten members. In the absence of
appropriate сadres, positions remained vacant in ce|ls lower than the raion one'
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sinоe theУWere regarded as the mostVitaI during the ..pressure', period
and сapable of working in the most diffiсult сonditions. A|| the re|eased
("brought out of the underground") members of the movement as well
as those who сo|laborated with them were given the rank of .,sУmpathizers" (they operated outside the organizational network).
''Weak units'' (headquarters, the MiIitary PoIiсe [VPZh], miIitary
inte||igenсe) were disbanded, a number of higher ranking сommand
positions (battalion сommander' сompanУ оommander) werе abo|ished, and сommanders were assigned to existing сombat units.
Free сAdres of the oUN underground and armed UPA subunits were
dep|oyed (dispatсhed on militarу-propagandistiс raids) as far away
..pressure''
(to
as possib|e from rеgions where

Soviet
was еxpeсted
Polissia and adjaсent regions of Ukraine, BeIarus, and Po|and). New
сonspiratorial hideouts as we|I as storehouses of provisions, Weapons' and mediсine that were independent of the popu|ation were
readied.
From the moment that the insurgent movеment began сontrolIing

the territorу of Western Ukraine, partiсu|ar|y in Ihe PZUZ, the Soviеt
government threw into this region a signifiсant number of troops from
the repressive-punitive organs, whiсh quiсkIy re.estab|ished a rami87 Methods of
f ied investi gative and agentura-operational apparatus).
provoсation,
and
mass
whiсh
had
bеen
tried and
b|ackmail, briberу,
introduced.
Тhe
Serviсe
staff's
Seсuritу
tested in the UssR, were
and
their
measures,
laсk of underunfamiliaritу with these methods
standing of the matter at issue, and the distortion of realitу had an
impaсt on the SB's efforts to сounteraсt them suсоessfulIу.
Тhis prob|em сame to the fore during the above-mentioned
spring (1945) ..purge'' in the OUN and the UPA, when inсredibIe
numbers of enemy elements (agentura) figured here and there in the
ranks of the insurgent movement. Aосording to a report dated -14 May
1945, prepared by'.Roman,'' (P o|iinуk)' Ieader of the Northeastern
Krai' 50 perсent of the сadres in the Korets'and Kostopi|' nadraions
and up to 80% of the cadres in Sarnу nadraion were .,in the serviсe of
the NKVD.''BB Afterwards the staff members of the SB in Sarnу nad.
.'thinned out the ranks,', whiсh ,'in praоtiсe
raion
did not turn out to be
benefiоial,'' aссording to the author of the repoft.89
87 Оne of the main principles that the soviet speсial organs followed in organizing
an agentura network was to engage massive numbers of agents, whose skills would
improve over tlme"
BB DA sB Ukrainу, fonds 1З, file З9B' vol. 4, fol. 12З

8e tbid.
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The reorganization of the liberation movement and the actions

.,remova|', (disassoсiaof the Seсurity Serviсe (..pUrge',)90 led to the

tion, expulsion, liquidation) from its ranks of many members as well
as individuals who had joined the movement with the goal of selfpreservation (unwillingness to serve in the Red Army, to work in the
Donbas, or other reasons). A |arge perсentage of those who werе
expelled took advantage of the Soviet leadership's appeal to members of the ,.Ukrainian-German nationalistiс bands'' to give them-

selves Up bУ 20 Ju|y .1945.91 others hid by themse|ves or banded
together in various groupings outside the |еadership's оontro| (..wiId
grou ps"

).

on the territorу of PSK ,,odesa''92 this proсess merged into

a

separate, organized group and unifiсation of ..the repressed', around
"Dalekyi" (S. lanyshevs'kyi), the responsible leader for organization,
who opposed the |eadership's aсtions (.,purge'') inthePZUZ. In |ate
1945, together with his supporters9S and subordinates in Kostopil'
and Korets' nadraions (300-400 people),94 he formed a separate
struсture of the insurgent movement (,.odesa'' krai) and began oper.
ating autonomously. Without agreement with the leadership, insurgent groups that were operating in the east (Zhytomyrs'ka okruha;95
were subordinated to "Odesa" krai.96
The сommand staff of the newly сreatеd ..odesa'' krai inсluded
leader ..DaIekyi,' (S. Ianyshevs'kyi), poIiticaI instruсtor',Zуmnуi''
(Stepan Kostets'kyi), and responsible leader for organization "Taras"

90 Befuveen 1 January and 1 Оctober 1945 the Securitу Service in PZK .,Мoskva''
eхecuted (aсcording to incomplete data) BB9 people suspected of links with the
NKVD. As of 1 December 1945' 248 people were eхecuted for this reason in the
,,Khmel'nуts'kуi'' formation,
See DA SB Ukrainу, fonds 1З, fi|e 376' vol, 57, fols' 51-

5З.

et This refers to a fragment in the "Appeal to the Workers, Peasants, and
lntelligentsia of the Western ob|asts of Ukraine,'' dated 1 9 Мaу 1945' See Litopуs UPA'
New Series, vol' З, p. 158,
92 The cryptonуm ''odesa'' was adopted in Junе 1945'
93 Di spa rag i n g lу du bbed,,ta peworm s'''
94 From September 1945 ,,Da|ekуi'' fulfilled the functions of responsible |eader
for organization in PSK ,'Оdesa,,' With access to all connections' he in fact controlled
most of thе krai's struсtures unti| his break with the insurgent movement,
95 Several insurgent groups totaling З0-5О members operated in the okruha. The okгuha command staff (,'East'') consisted of ,,Boman', (leader' Vo|odуmуr
Kudra)' ,,Bud'ko,'' and ',Мarko','The okruha consisted of the following nadraions:
,,Tгans'ordaniia,'',,Lisovshchуna,'' and .'Podillia.''

,,Bud'ko'' per96 ln the following
уears' 1946- 1947 ' the new leader of the okruha,
iodicallу гaised the question with the leadership of establishing contact with the ОUN
Leadership.
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(Pav|o Trofimсhuk). Subsequent|y, the self.proс|aimed struсture was
not reоognized by thе Ieadership of the PZUZ, which Ied to mutua|
poIitiоal and armed сonf|iоt.97 |n the сonf|iсt the oUN Leadership

supported the PZUZ leadership.
Despite the destruсtive sp|it in thе insurgent movement in thе
PZUZ, in genera| the aсtivitу of the breakawaу faоtion, partiсu|ar|у
in the eastern part of the territory, did not сease. Еxisting doсuments and propaganda materials attest to the fact that the organization, under ..Da|ekyi's'' Ieadership, continued to Wage politiсal
and armed resistanоe to the Soviet regime, partiоu|ar|y its spесial

organs.

one of the most suссessfu| сounterinte||igenсe actions of the
Seсuritу Serviсe against Soviet agentura-operationaI activity was
the exposure in summer 1945 of an "agentura group of the NKGB
Ukrainian SSR." This group was posing as the leadership of the
Еastern Ukrainian Lands (.,сentra| and eastern ob|asts of Ukraine',),

to whiоh a bogus ..сlandestine network', from the Bila Тserkva,
Dnipropetrovs'k, Konotop, Kryvyi Rih, and Mykolaiv okruhas was

subordinated.9B With the assistanсe of this |eadership, p|ans were
formu|ated to embed an NKGB agentura in the сentral organs of the
national-liberation movement with the aim of further destabilizing
their aсtivity' In order to achieve the trust of the movement's |еaders, the bogus leadership even wrote a "revelatory" anti-Soviet letter
to aсademiсian Maksym Ry|'s,kyi, who was a member of the Union
of Soviet Writers of Ukraine (..open Letter to Ry|'s'kyi M. т'').
However, "Luka" (M. Kozak), Ieader and responsible leader of the
Seсuritу Serviсe inIhe PZUZ, succeeded in exposing and re-reсruiting the courier Liudmу|a Foia (.Aprel'skaia,', ..oksana''), whom the
Chekists had sent in the name of the fiсtitious |eadership. As a result
of ,.Lllka's'' suссessfuI operationa| game with the NKGB, the heads of
the bog us leadershi p led by ..Taran'' ( Mуkhailo Zakharzhevs' kyi ) were
Iiouidated. ee

97 ln 1945.1946 two members of the leadership of ,,Оdesa'' krai, ,,Zуmnуi'' and
'.Taгas,'' were liquidated bу supporters of the PZUZ leadeгship (the latter were dispaгagi ng lу d ubbed,, l iquidators'' ).
98 The plan to сreate a bogus leadership was formulated bу Col, Serhii KarinDanуlenko (,.Danilov'' ), the hеad of the Оperational Group of the NKGB of the Ukrainian
SSH for Western Ukraine ( 1944- 1 945) and participant in Chekist operations of the
GPU-OGPU against the Petliurist emigration in the 1920s
99 l' Bilas, Represуvno-karal,na sуstema v |Jkraini, 1917-195З, vo|. 1, pp
З5766; D. Vedeneev and S. Shevchenko' ,,Drama pisatelia i poedinok spetsstuzhb,'' 20oО,

24 Novembеr 2000, p. 24,
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The сhange in the conditions of struggIe (.,the period of
onslaught''), great human ;g"5g5,100 and the diffiсu|ties of ensuring
supplies of provisions and military materiel in spring and summer
1945 forсed the UPA to renounсe insurgent methods of struggle in
favor of a new form of armed underground. on direсtives from the
movement's leadership the command staff aсcelerated the disbandment of insurgent subunits operating ;n 11,.'" p7ц7.101
Starting in June 1945, the remnants of the "Pryluts'kyi" and
.,Starodubs'kyi'' (Ho .,44'') regiments, the ..Zhovti Vodу'' and '.Pamiat'
Krut" brigades, and the "Aziaty" (HO "33") unit were disbanded
(abolished). A small number of soldiers сontinued to operate within
UPA subunits, whi|e some Were transferred to Seсuritу Service fighting units, territoria| VoPs, and bodуguard units attached to various
levels, Others went into hiding as illegals, As of 1 September 1945,
particularly on the territory of PSK "Odesa," the following numeriсa| strength of the movement's struсtures was recorded: combat
(Seсurity Serviсe fighting units, VoPs) and the aсtive network: up to
900 members; bodyguards of "key members of the Ieadership"-120
individua|s; 4 UPA subunits-240 soldiers.102 ln genera|, the proсess
of disbanding the UPA took place over more than six months.
Despite the objective need in 1945 to switсh to new conspiratorial
conditions of strugg|e, some leaders of the |iberation movement сon.
tinued to operate aсcording to insurgent taсtiсs, сommanding small,
mobiIe сava|rу subunits consisting of 5 to 25 people, who simuItane.
ous|у aсted as their bodyguards. These bodyguard units had their own
сommanders and leaders: ..Vasу|' Veоhera', (P Gudzovatуi; the bodyguards were led by "Myslyvets"'); "Dalekyi" (S. lanyshevs'kyi; heading
the unit was "Bor"); Col. "Dubov" (lvan Treiko; heading the unit was
..Boievyi,,); ,.Dubovуi'' (|.
..Bur|aka,''
Lytvynсhuk; heading the unit Was
..oleksa
,.Levadnyi''
S. Koval');
H|id'' (Е Vorobets'; heading the unitwere
and ,.Derkaсh,'' Vo|odymyr Kyrуk-Petruk); ..Serhii,' (P. oIiinyk; heading
the unit was "Semen"); "Smok" (M. Kozak; heading the unit were
..Boiko,,, (Mуko|a
Mis'ko), ,,Veres', (laroslav Dudar), et a|.
The end of the war in Еurope, the freeing up of signifiсant military
resourсes, and the surrender of a |arge number of so-сa|led il|ega|s
1oo тhe brigade ,,Pamiat' Krut'' eхperienced great losses in Januarу' as did thе
brigade ',Zhovti Vodу'' in Februarу; the ,,Chorni Haidamakу'' unit in Мarch, and the brigade "Pomsta Bazaru" in June 1945.
10| Aсcording to testimonу provided bу Fedir Voгobets' (,,Shуhunуch Denуs,'),

former сommander of General Оkruha ,,44,', the disbandment of this okruha began in
Januarу, and the disbandment of Genera| okruha ,.33'' began the following month.
102тsDАHo' fonds 1, list 2З' file 169З, fol' 119'
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(members and sympathizers of the Iiberation movement) enabled the
Soviet government to Iaunсh with even greater energУ the ..liquidation
of the remnants of bands of Ukrainian-German nationalists."'103 \61ry,
p|anned organization that was germane to other eсonomiс and social
aсtions in the USSR was introduced into this proсеss.
Thus, by 1 August 1945 plans to liquidate insurgent subunits,
inс|uding an exact designation of their composition, p|aсe of activity, surnames and pseudonУms of their members, and the names of
those responsible for their liquidation, were drawn up in every raion
and oblast of Western Ukraine on the basis of agentura research. In
genera|, speсia| military groups сonsisting of Internal Troops and
Border Guards of the NKVD were s|ated to take part in the aоtuaI
|iquidation. Speсia| groups Were sUpposed to be сreated to сarry out

сonсrete (persona|) tasks. 04
ln order to thwart oUN and UPA aоtions, repressive measures,
suсh as arrests and depor1ations to distant regions of the USSR, Were
introduced in populated areas, targeting those who were assisting
the liberation movement (,.aсcomp|iсes of bands'') and those among
the |ocal population who were suspeсted of aiding the insurgents
( "kulaks, traders, others" ).
To a сeftain degree this was a сontinuation of the so-сa|led
praсtiсe of using hostages that was utiIized in the struggle against
the insurgent movement in the early 1920s, when, e.9,, the Chekists
wou|d shoot every tenth person fo|lowing an insurgent aоtion in a viI1

lage.

The next step in dеveIoping taсtics for the struggIe against the
insurgent movement was the reso|ution passed bу the сC сP(b)U
on27 November'1945, aimed at retaining agentura cadres and disorienting the movement's members in their efforts to expose people
|inked to the NKVD and NKGB organs. The reso|ution advised |oсal
organs to institute the broad praсtiсe of summoning and reсruiting a
large number of loсa| residents (mainly elements hosti|e to the Soviet
government).105

ln keeping with the party leadership's plans, this was designed to
сreate suspiсion about сooperating with the Soviet organs and hencе
e|icit appropriate repressions on the part of the oUN and thе UPA.
10З

vol,

see ,,Postanova TsK KP(b)U

З, pp'

169-74.

vid 24

lуpnia 1945'' in Litopуs UPA, New Series,

|04 As of 2О April 1945' 49 special groups, tota|ing 905 people, werе opеrating in
Rivne oblast' As of 20 June 1945' З3 special groups, totaling З97 people' were operating in Volуn' oblast. See l. Bilas, vo|, 2' p. 46З'
105 LitopУs UPA, New Series, vol' З, pp. 174-77,
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Тhis wouId then drive the IoсaI population to engage in aсtive se|fdefense, thus providing an opportunity for the Soviets to involve it in a
fratriсida| strugg|e (сivilwar), henсe undermining the existenсe of the
libеration movement, Another measure aimed at thе direct Iiouidation
of the movement's members entaiIed artifiоia|lу сreated сonditions
for their armed aсtions (..organizatton of false baits'').
In the seсond half of ]945, after the disbandment (demobiIization, liquidation) of the majority of large UPA subunits in the PZUZ,Ihe
roIe of the basiс сombat forсe gradua||y fe|l to the Seсurity Serviсe. In
November .l945 the Soviet organs in Vo|yn' obIast reсorded the aсtivity of 2.l Seсurity Serviсe fighting units and B..bands,';106 in Rivne
oblast-21 fighting units and 2'l "band groups" (VOPs, bodyguards,
leaderships, et al. ). 07
Тhe Security Serviсe, as a separate struсturе of the national|ibеration movement, whiсh was continual|y being transformed into
an anti-Soviet underground, was a definite impediment to the agentura-operationa| aоtivity of the Soviet speсia| organs within its miIieu.
From summer -l945 the internaI-organizationaI aсtivity of the Seсurity
Serviсe foсused on strengthening a|| struсtures .,with the most reliab|e and most capabIe сadres'' of the oUN' .'cuItivating sensitivitу''
of the сadres toward agentura aсtions, and |earning NKVD work
methods,l0B
After the Iibеration movement's switсh to new forms of its armedс|andestine strugg|e' thе UPA was ultimate|y liquidated in Ihe PZUZ
in 1946. In the proсess of its |iquidation сommandеrs were shiftеd
to various rungs of the underground network, whilе higher-ranking сommanders retained Ieadership funсtions in thе UPA's formaI
struсtures, and thе heads of disbanded headquarters Were oссupied
with the activitУ of military seсtions. Formal work was сontinued on|y
by the operational-personnel departments of the headquarters of
UPA-North and UPA-South as welI as the .,Khme|'nyts'kуi,'' ,,44,'' and
"Kholodnyi Yar" formations.
In winter 1945-1946 the national-liberation movement in the
PZUZ suttered significant new |osses in personnel. The provoоative
agentura activity of a speсia| Ukrainian NKVD group in Vo|уn' oblast
1

тhis is a referenсe to the ''bands,' under the command of ,.Voron'' (numbertpeople), ',Dniprovуch,' (lvan Dem'ianchuk; 70), ,,lhor'' ( lvan Kуsi|'; З1 ), .Kubik''
(Tуkhin Zinchuk; 76), ''orel'' (4 )'',Stepovуi'' (1B)'',Strila'' (Kуrуlo Мaksуmchuk: 50),
and ',Chornomorets''' (oleksii Mel'nуk: 4), See TsDАНo, fonds 1, list 23' file 1699,
|06

ng

1 1

fols. 16-17.
107тsDАНo' fonds 1, list 2З, file 1677, foIs' 46-77,
0B DA sB Ukrainу ( Ternopil'
), file 3 1 997, fol, 89 ( envelope ) ; fol,
1

92

1

1

7'

Was a сontribUting faсtor' The group сonsisted main|y of former
members of the OUN and the UPA, led by the head of liaison for
Luts'k (VoIyn') okruha, Iosуp Kravсhuk, (.,Komar,,' ..Tv'ordyi'').
As a result of this group's aсtions, the Soviet speсia| organs
suссeeded in unсovering the |oсation of the PZUZ |eadership in the
village of Romaniv, Teremne raion, Volyn' oblast. During the NKVD
speсia| operation on ]3--14 December 1945 aII the members of the
сommand staff , exсept the |eadeц were kiIled: the responsibIe Ieader
for organization; aсting |eader and po|itiсaI instruсtor Capt. ,.Arkhуp''
(..Veres,'' Ia. Dudar); responsib|e |eader of the Security Serviсe, сaptain of the сounterinte||igenсe division ..Modest'' (Vasy|' Koreniuk);
responsible leader for propaganda "Vik" ("Apostol"); responsible
leader for Iiaison .,UIas'' (Leonid Volosovets'); and seсrеtarу '.Sуzyi.''
Тhe |eader of Ihe PZUZ, .'Luka'' (M. Kozak) Was awaУ, bi||eted for the
winter with a member of the oUN Leadership, .,Koсhehar'' (..Lemish,',
V. Kuk), and the work of the leading struсtures of the PZUZ began to
be restored only after his return in 1946.
Among the other casua|ties in the PZUZ were thе сommander of
UPA-North and responsible Ieader for organization in PZK "Moskva,"
Capt. ..Serhii'' (..Enei.'' P. oliinyk); the сommander of UPA.South,
Capt. ..Doks'' (S. Kotyk); the сhief of staff of ZI1 ',44,'' Capt. ..Vasy|'
Veсhera'' (P Gudzovatуi); and the leadеr of the Luts,k (Volyn,)
okruha, "Zhen" (Fedir Zaborovets'). On 15 January '1946 the Ieader
..Shуhunyоh
Denуs''
of PSK,,odesa'' and сommander of zH"44'' Maj.
(Е Vorobets) was wounded and arrested during an ambush |aid by
the above-mentioned speсia| group of the Ukrainian NKVD.
.l946
During thе first ha|f of
the struсture and members of the
сommand staff of the UPA inthe PZUZ сonsisted of thе fo|Iowing: thе
funсtions of сommander of UPA-North were carried out by '.Serhii''
(P. o|iinуk)109 and probab|y..Maksym Dubovyi'' (|. Lytvynсhuk). Most
probab|y the posts of chief of staff and politiсa| instruсtor remained
vaсant. ..Мaksym Dubovyi', aIso сontinued Ieading the largest formation of UPA-North: the ZH named after KhmeI'nуts'kуi, whiсh
operated in PZK.,Moskva.'' The ZH was сomprised of sma|| subunits
and VoPs Ied by ..Dniprovyоh'' (|van Dem'ianchuk), ..Ihor', (lvan
Kysi|'), ..Romb'' (..Kubik,'' Тykhin Zinсhuk), ..ol'kha'' (oleksa Finchuk),
',Chornomorets' (oIeksii Mе|'nyk), and others, tota|ing up to 200
people.
..odesa,'' after the сapture of
In PSK
the сommander o,f ZH,'44,''
..Shуhunyсh Denys'' (F. Vorobets'),
the death of chief of staff ..Vasy|'
1a9

r]g ц65 ki||ed on 18 Februarv 1946 durinq a с|ash with an NKVD subunit
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Vechera'' (P. Gudzovatyi), and the сreation of an opposition headed
by ..Da|ekyi'' (..odesa'' krai), the eхeсutive struсtures ot ZH,,44'' were
not restored. Тhe last and |argest subunit ..o|'kha,' (up to 50 soldiers)
was transferred to ZH namеd after Khme|'nyts'kyi. Тhe remnants of
sma|I UPA subunits on the territory of .,odesa', krai сontinued to operate in the form of VOPs,
The funсtions of commander of UPA-South and the ..Kho|odnуi
lar" formation were carried out by Capt. "Harmash" until his death
on 26 July 1946 in the Mizoсh region. The formation was сomprised of subunits led by "Harasym" (Ananii Prysiazhniuk), "Huk"
(Fedir Me|' nyсhuk)' Kruk'' (oIeksandr Kravсhuk), Misha,' ( Mykhailo
Kondras) and others, totaling nearly I50 individuals.
During the first six months of '1946 subunits of UPA-South
fought a number of suссessfuI batt|es in VoIyn'. on 2 January a unit
led by "Harmash," commander of UPA-South, fought two battles in
the Shums'ke region, infliсting signifiсant casualties on the enemУ
(19 killed). Subunits led by "Harasym" and "Huk" fought a number
of suссessful battles. on 25 February' in the vil|age of Zahaitsi in
Dederka|у raion, ..Huk,s'' unit оaptured 22 enemу so|diers; during a
battIe that took pIaсe on 29 June at the Snihuriv homestead in this
raion,'16 enemy soldiers were killed and 6 wounded.l 10 In UPA-North
..Derkaсh'' (V. Kуrуk-Petruk),
a оavalry subunit (VoP) commanded bу
distinguished itse|f in suоcessfu| сombat aсtions by disarming eхtermination battalions.
on 10 February 1946 e|eсtions Were he|d to the Supreme Soviet
of the USSR; this event a|so had great signifiсance for the nationaIliberation movement in lhe PZUZ. On the eve of the elections the
movement |aunсhed an energetiс propaganda сampaign to foi| the
elections with the aid of leaflets and appeals to the population and
Red Army troops. Armed aсtions in voting distriсts, administrative
institutions, сommuniсations Iines, transport junсtions, etс. were
p|anned for the day of the e|eсtions.
The CC сP(b)U' whiсh was aware of these plans, adopted
the appropriate resolutions (dated 22 Januarу; 6 and 8 February
]946),r11 ordering Red Armу subunits, Border Guards and Interna|
Тroops of the NKVD to be dispatсhed to most populated areas in
Western Ukraine (in the PZUZeach village had an average population
..
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(1946): 44-45 (Rivne Еthnographic Мuseum, RKM no

see Litopуs UPA, New Series, vol. 3, pp' 200-204' 212-13, 215,

of 20-40 peop|e), Where they took aоtive ..part'' in preparing and сarrying out the e|eсtions. This aсtion was named the ..great bloсkade'',
and for more than two months it paralyzed the aсtivity of the insurgents and underground members in the villages.
By mid--l946, owing to the unfavorab|e po|itiсa| situatlon in the
UssR, which was сharaсterized by a|l-out po|iсe terror and the relative|y ..peaсefuI'' internationaI situation' the Iiberation movement in
|he PZUZ was uItimate|y forсed to switch from offensive insurgent
taсtiоs of strugg|e to defensive, ,.profound|y с|andestine'' ones. The
|atter was сharaсterized by сonspiratoria| po|itiсa|-сombat aсtions
founded on poIitiсa|-propagandtstiс activity with a с|ear-оut tendency
to avoid broad (mass) actions and |arge armed сIashes.
The movement's armed subunits in the PZUZ (tighting units,
VoPs) Were сomp|etely subordinated to the heads of the organizationaI network (beginning with the raion) for сombat and organi.
zatlona| work, and they operated in fragmented form. Тhe former
Po|itica| Seсtion was transformed into a Military-Personne| Sесtion
whose activity entai|ed on|y mi|itary personnel and whiсh operated
aссording to the organizationa| sections of okruhas, krais, and the
PZUZ. The SeсuritУ serviсe Seсtion operated in keeping with orders
and instruоtions issued by its superiors, at the same time сooperating with its organizational superiors (with the underground network).
A|l the сombat aсtions of the underground (subversive and terrorist
aсtions) were сarried out in the name of the UPA.
.|946
the armed underground in the PZUZ
|n the seсond ha|f of
was headed by the leader of the oUN PZUZ ..Luka'' (.,Vivсhaц''
..Chuprynka,'' M. Kozak) and probab|y the responsib|e po|itiсa|
|eader
(сommander of UPA-North) .'Maksym Dubovyi'' (|. Lytvynсhuk).
other seсtions of the PZUZ|eadership remained vaсant after its |eaders Were ki||ed in December 1945. The organizationa| struсture and
members of the сommand staff Were as fo|lows:
Northwestern Krai (PZK) ..Lis'': |eader and сommander of the
..
Khme|' nyts' kyi formation Maksym Dubovyi'' ( |. Lуtvynсh u k) ; respon sible leader for organization and probably the responsible military
..Dem'ian''
Ieader and the Khmel'nyts'kyi formation's сhief of

staff

(..Verkhovynets','' MykoIa Тrotsiuk); and responsibIe leader of the
Seсurity Serviсe (..Petro,'' Panas Koval'сhuk).
The okruhas were: Volyn ("1"), leader "Stymyd" ("Ustym,"
.,Usatovs'kyi,'' Mykhai|o Bondarсhuk) and the responsib|e
leader
for organization, .A|eksander'' (..Shvarts,'' Zynovii Samсhuk)' The
okruha consisted of the following nadraions: Volodymyr-Volyns'kyi,
Horokhiv, Dubno, and Luts'k.
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,.Hordiienko'' (,.Hordii,''
Kove|'(.,lI'') okruha сonsisted of the Ieader,
..PУlУp,,' ',42,''
Va|eril Bondarсhuk) and the responsib|e |eader of the
..|aryi'' (..Panas,''
Seсuritу
Тhe okruha

Seгviсe,
Vasyl' Sementukh)'
comprised the foIlowing nadraions: Kamin'-Kashуrs'kуi, Kove|',

Liuboml', and Rafaliv
Berestia ("lll") okruha was staffed by the leader and responsible
leader of the Seсurity Service ..Hai', (Myko|a P'iatyhoryk); members
of the |eadership ..Shakh'' (Arsen K|ynovyi) and ..Ievhen'' (Мykhai|o
Berezovs'kyi). The okruha was formed of the following nadraions:
Berestia (..Kruсha''), Kobryn' (..Lan''), and Pins'k (..Step''). In their turn
the nadraions encompassed several northern raions in Volyn' and
Rivne oblasts of Ukraine.
Out of 57 raions belonging to PZK "Lis," the organizational net-

work of the underground enоompassed 46. As of oсtober 1946,
the total number of members in the armed underground, excluding
those living |ega||у (..|ega|s'') and sympathizers, stood at 700 people,
inоluding more than 20 miIitary specia|ists.112
After ,,DaIekуi's'' group broke awaу, the members of the provisional leadershrp of the Northeastern Land (PSK) "Step" were: leader
"Chornovus"; responsible military leader "lurko" (lakiv lakovliv);
responsible leaderfor organization "Varka" ("Hanka," laroslava Skab);
responsibIe leaders of the Seсurity Serviсe ..Sivaоh'' (VoIodymуr
Kobrynovусh) and .,Kova|''' (..Knopka,'' Andrii Pashkovets').
Тhe PSK consisted of 3 nadraions: Korets' (,,Vaha''), |eader
"lurko" (lakiv lakovliv); Kostopil ("Pole") nadraion was not under
any organizational сontro|; and Sarny (,,Zvir''), Ieader ..Chme|yk.''
As of oсtobеr 1946, the total number of mеmbers in the armed
underground, exсIuding ,.|ega|s'' and sуmpathizers' stood at 123
individua|s. ] 1з
There was a separate okruha, Rivne ("Hory"), whose leader was
..luIiian'' (,'Iovta,',
AnatoIii Maievs'kyi); the dеputy Ieader Was ..At,',

Тhe okruha enсompassed Zdolbuniv and Rivne nadraions, whiсh
were divided into Hoshсha, Zdolbuniv, K|evan'-Teremne' Mizoсh,
o|eksandriia' o|yka, ostrih, and Rivne raions. As of oсtober 1946, the

total number of members in the armed underground of Rivne okruha,
eхс|uding pеople |iving lega||y (..|ega|s'') and sympathizers, stood at
'1

82 individus;s.1

'14

DA sB Ukrainу, fonds 1З' ti|e 376' vol. 49' fol' З35'
DA sB Ukrainу, fonds 1З' fi|e 376' vol. 49' fol. З3З.
|14lbid., fol' З18.
112
|
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The пiembers of the сommand staff of the se|f-procIaimed |eadership of ..odesa,' krai сonsisted of: leader ..Dalekyi'' (.,Bohoslov,''
S' |anуshevs'kуi); deputy |eader responsib|e for aсtions in the southern raions ',Roman'' (laros|av тytko); deputy responsib|e for aсtions
in the southern raions "Pavlo" (Mykola Mel'nyk); leader of subversive-terrorist aсtivity ..Dnipro', (A. Luсhkovs'kyi); ',Zinko', (|van Kro|,);
and ..U|as.,, organizational work was сarried out in the Kostopil',
Derazhnia, Korets', and Hoshсha areas as wellas individua| raions in
Zhytomyr, Kam'ianets'-Podil's'kyi, and Kyiv oblasts. As of late 1946,
the number of members in the krai's underground stood at nearly 300
people.
As of autumn 1946, the total number of members of the national|iberation movement in Ihe PZUZ, exс|uding the new|y сreated legal
network and sympathizers, stood at -1,300 peop|e. Aссording to
data prepared by the Soviet special organs, the movement's members in Volyn' oblast operated within 22 clandestine organizations,
VoPs, and Seсuritу Service fighting units;115 Rivne ob|ast had 26
Seсurity Serviсe fighting units, 28 с|andestine oUN organizations,
and 3VoPs.116 Тhe |atter opeгated in the Lokaсhi and Manevychi
..Derkaсh,''
raions of Volyn' ob|ast; and in the Hoshсha (сommander
V. Kyryk.Petruk), Rokytna (,.Chereshnia,'' Kuz,ma Bryсhko); and
Kostopil' areas ("Vedmid"') of Rivne oblast. By late 1946 these VOPs
were probably among the last UPA subunits operating informally in
the PZUZ.
Aосording to the testimony of ..Luka'' (,.Chornenko,,' M. Kozak),
the organizational aсtivity of the |iberation movement in the PZUZ in
1946, сompared to 1945, took a..large step forward.,l17 After its
members Were sworn in, the struсture of the oUN in the PZUZ was
organized, and regular Iiaison was established with the most far-flung
organizational areas. Printing equipment was set up to publish and
reissue propaganda and instruсtiona| materia|s.
ln 1946 underground aсtivitу in Ihe PZUZ was сharaсterized by
the deсisive switch from insurgent-miIitarу methods of struggle to
с|andestine-сonspiratoria| ones (..armed underground'' ). At this time
a new network of the movement began to be formed out of members
living as "legals" on a person-to-person basis. The weak points of
сlandestine work were the laсk of professiona| cadres and inad.
equate training of the organization's personnel.
тsDAНО, fonds 1, |ist 2З, fi|e 2957' fols' 66.71.
llвTsDАНО, fonds 1, list 2З' file 2921 ' fols' 1-9,
lll DA SB Ukrainу, fonds 13, file З76' vol. B, fol' 122'
115
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Тhe nationaI-Iiberation movement's сhangeover in 1946 to profound|y сonspiratoriaI activity meant that the Soviet side had fewer
possibiIities for aсhieving its '.u|timate Iiquidation''' In earIy 1947 the
MVD and MGB organs in Vo|yn, and Rivne oblasts noted the absenсe
of a qualified agentura and |imited aссess to the underground.11B
Тhis situation enab|ed the |iberation movement in the PZUZto carrv
out its organizational aсtivity until the mid- 1950s.

The сurrent volume in the New Series of Litopys UPA сontains

265119 doсuments and materia|s сonsisting of appea|s, commanos,

directives, instruсtions, and reports desсribing the military and clandestine aсtivity of the UPA and its rear |ine serviсes in Vo|yn', Polissia,
and Podillia in 1944-1946.
The pubIiсation inс|udes a historiсa|-arсheographiс introduсtion,
a doсumеnts seсtion (documents and materials with Еnglish-language annotations), lists of illustrations and abbreviations, and an
indeх to the texts"

The doсuments and materials are arranged in nine thematic
оhapters that revea| the сoncrete structures of the national-liberation
movement. Depending on the documents presented, most оhapters
have several subсhapters.
The fol|owing arсhiva| fonds were used: the State Arсhive of the
Seоurity Serviсe of Ukraine (DA sB UkrainУ); the CentraI State Arсhive
of the Higher Organs of State Power and Administration of Ukraine
(TsDAVo), and the State Arсhive of Rivne ob|ast (DARO)' A|so inсluded are individuaI doсuments and materia|s from thе Centra| Archive of
Civiс Associations of Ukraine (ТsDAHo). Еaсh doсument is identified
by thе appropriate fonds, Iist, fi|e, vo|umе, and foIio.
Thе forrds of the DA sB Ukrainу, TsDAVo, and DARO represent
the largest сo||eсtion of doсuments and materia|s of the Ukrainian
national-|iberation movement on the territorу of Volyn', Po|issia, and
Podillia during the period of Wor|d War ||. The сoIleсtions of the DA
SBU Ukrainy are unsurpassed in its doсumentation on the posWvar
oeriod.
Тhe main prinсip|e in se|ecting doсuments and materia|s was
to present the most сomo|ete number of avai|abIe normative and
|

|8

1|9

uments,
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тsDAНО' fonds 1 list 75, file 221, fols' 68, B0.
'
сertain doсuments were included in the volume as supplements to other doс-

report-tУpe doсuments issued by the governing organs of the UPA
and its rear |ine seгviсes.
Chapter one сonsists of doсuments and materia|s re|ating to
UPA-North' the krai |eadership of the oUN, and the NVRo, whiсh
i||ustrate the various direсtions of the |eadership and the poIitiсal
aсtivity of the |iberation movement in Vo|yn', Po|issia, and Podi||ia'
|t begins with a subсhapter сonsisting of doсuments in the
form of instruоtions and reports issued by the сommand of UPANorth and the krai leadership of the OUN PZUZtor the period 1943February 1947. Тhese doсuments direсted and standardizеd insurgent aсtivities and provided information on thеir resu|ts. Inс|uded
among the doсuments dated 1944 are direсtives and orders issued
by the сommander of UPA-North, |eader of the oUN PZUZ ,.Panas
Most.jr', (..okhrim,', D. Kliaсhkivs'kуi) and his deputy '.ZasIavs'kуi,'
(|a. Buse|)' Most of the doсuments dated 1945-1947 оonsist of
direсtives, reports, and |ettеrs of the krai Iеadеr of thePZUZ,..Luka''
(..Smok,,' ..ChuprУnka,,.Kuсhma,'' ..Chornenko,', .'Vivchar,'',.555,''
M. Kozak).
The seсond subсhapter сontains doсuments of the RevoIutionary
People's l-iberation Organization (NVRO) for the period 18 Julyoсtober 1944, whiсh standardize сhanges ..to ideologiсa|-po|itiсal
prinсipIes,' and the movement's taсtiсaI aсtivitу. The most signifiсant
among them are the "Resolution of the Foundrng Congress of the
NVRO" and the "Statute of the NVRO."

Inсluded in the third subchapter are instruсtions and appea|s
of the po|itiсa|-propaganda department of UPA-North for the period
-|943-January
4 December
1946, partiсular|y the counter-propagandistiс address to Red Army troops .,signed'' by M. Hreсhukha and
N. Khrushсhev ([unti| 7 oсtober 1944]).

The fourth subсhapter groups together doсuments and materi.
als of the Seсurity Serviсe and the mi|itary fie|d сourt for the period
6 March '1944-November 1946. Among them are reporting-informationaI doсuments prеpared bу the responsib|e |eaders of the Seсurity
Serviсe of the PLUZ, ..Chuprynka', (..Smok,', ..Kuсhma,'' M. Kozak)
and ..Mitla'' (o. Prуsiazhniuk), and .'Sotnуk Vovk', of PSK ..odesa.''

The fifth subсhapter presents an instruсtion issued bу the inte||igenсe and сounterinte||igenсe serviсe, dated 1944.
Chapter Тwo сonsists of doсuments issued by group formation
(mi|itary okruha) ..Bohun'' (..Donbas'') and UPA-South, whiсh operated in southern Volyn' (the territory of Rivne and Ternopil' oblasts) and
Podi||ia (the territorу of Ternopi|', Кam'ianets,-Podi|'s,kyi, Vinnytsia,
and Kyiv ob|asts) and in other adjaсent raions.
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Тhe first subсha.pter сontains doсuments peftaining to the command staff and formations of the "Bohun" group: orders issued by
group сommander ..Roman'' (P o|iinуk) and the group's сhief of staff
"Hryts"'(D. Kazvan), dated 16 and 1B April '1944, as well as orders
for the de|iverу of provisions for the regiment Ied by сommander
"Bosota" (M. Tokar), dated 1 June 1944.
Тhe seсond subchapter' whiоh desсribes the aсtivity of the

Seсurity Serviсe of the Vo and Ho, inсIudes orders issued by
responsible Ieader "Osyka" on l0 and 26 May 1944 and an
announоement сonсerning the work of the agentura, dated 24 Deсember -|944. The third subсhaoter сontains orders issued in 1944
and 1946 by the сommand and leaders of individual subunits of
UPA-South. Among them are orders issued by сommanders of
UPA-Sоuth ,.Le,' (..Lemish''' V. Kuk) and ..Harmash,'' dated 6 Marсh
1944 and 26 May -1946, and by сommanders of individua| subunits
led by..Sofron'' and probably.'Shuliak,'' dated 8 and 3 Мaу 1944'
respeсtive|у.

Тhе fourth subсhapter consists of organizationa| and po|ice-propagandistiс matеrials (instruсtions and positions on aсtivity intended
for the membеrs of the movement, appeals to the popu|ation and Red
.1944.
Armуtroops' etс.), сovering the period 11 February-Ju|y

The fifth subсhapter сontains reporting-informational docu-

ments of the UPA and its rear |ine serviсes for the period 30 Januarу
.l945.
1994-з1 January
Some of the reports provide a genera| piс.
ture of the movement's activities and the soсiopoIitiсa| situation in
the rear of the advanсing Red Army in Vo|yn' and the cеntraI-eastern
regions of Ukraine. SeveraI reports present the сombat, organizationa|, and instruсtionaI-training aсtivity of the larger UPA forma.
tions (..BohL]n,'' .,Donbas,,, ..Kho|odnуi lar,') under the command of
.,Roman'' (P. oIiinуk) and .,|asen'' (M.
Svystun). Тwo similar reports
desсribe in genera| fashion the operationa|-taсtiсaI aсtivity of insurgent formations during operations Iaunсhed by the Intеrna| Тroops of
the NKVD in the Kremenets' forests and the largest UPA battle that
took plaсe at Hurbу (Horby) on24 Аpri| 1944.
The sixth subсhapter сonsists of reports on raids and the aсtivity of individual formations and commanders for the period 24January 1944-15 August 1945. These inсIude information items about
raids сarried out by UPA subunits under the сommand of .'Bуstryi''
(la. Bi|уns'kуi),..SabIiuk'' (o. Kachan),.,BaIaban''' lahur,',.'Pan'ko,''
.,VoIod'ka',' and .'Harmash.''
Some rеports desсribe insurgents'
batt|es in the viсinity of the vi||ages of Bushсha' obhiv (Sosnivka),
Repishсhe, and MaIeve, and in the Khrinnyky forest,
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Chapter Three contains doсuments relating to the subunits of
the "Zahrava" group (VO), which operated in the northern part of
Rivne obIast and adjaсent raions in southern BeIarus in the first
haIf of 1944. Тhese doсuments are arranged thematiсa||у in eight
subсhapters.
Тhe first subсhapter opens with orders and instructions issued
..Dubovyi,'
by the group's сommand statf and signed bу сommander
..HrУts'''
(..D. Dmytreсhko,''
(l. Lytvynсhuk) and сhief of staff
.l944.
Тhey are supD. Korinets') for the period 4 Marсh-16 May
plemented by Ietters written by the group's Ieaders, primari|у the
..Iurii'' (..Rubash'''
S. Koval'), ..ShakaI''
сhief of staff, to сommanders
(A. Rudyk), "Dalekyi" (S. lanyshevs'kyi), and "Kasian" (A. Lutsyk) for
.l8
February-22|хtlaу 1944,
the period
Тhe third subсhapter features two instruсtions issued by the
-19
,,Korban.''
ApriI and 2 Maу 1944 and signed by
training сenter on
These doсuments standardize mi|itarу training in the UPA. Тhe aсtivitу of the group's po|itiсa| department is represented in the fourth
subсhapter by two propagandistic materiaIs dated spring 1944. Тhe
aсtivity of the Vo's Seсurity Service is presented in the fifth sub..Shvornyi''
сhapter in the form of orders issued bу rts сommandant
(M. Sereda) on24-26 June 1944.
The aсtivity of the mi|itary inte||igence department is ilIUstrated by
,.Nemo', (|. Тreiko) on
information sent from the fie|d by commander
2 Marсh 1944 (sixth subоhapter). Тhe sevеnth subchapter сontains
-1944
an order and instruсtion of the militarу po|iсe, issued on 21 Apri|
,.Kasian,' (A. Lutsуk) The fina| (seventh) subоhapter
by commandant
сontains reporting-informationa| doсuments of the UPA and its rear
.l944:
reports by
|ine serviсes covering the period 31 Marсh-4 August
..Chornota,''
..lurii'' (S. Kova|')and
the сommanders of the..Kot|ovуna''
(..Khvastivs'kyi',) regiment, and ..ShakaI,' (A. Rudуk) of the regiment
named after Ostap.
Chapter Four сontains doсuments of the ..Turiv'' group (Vo)'
whiсh operated in Volyn' ob|ast and adjacent raions of southern
Be|arus. Most of the сhapter is devoted to information on milttary
,.Nazar
and soсiopo|itiсal aсtions in the regions, prepared by leaders
..Matvii''
.,Vita|ii,''
(Stepan Dranyts'kyi) for the
and
Krуha'' (K|ymuk),
period 28 February-20 June I944.
.,зз,' (.,Zavykhost,''
Chapter Five сonsists of documents of ZH
named after Khme|'nyts'kУi), which operated on the territory of the
Northwestern Krai ("Khmel' nyts' kyi," "Moskva," "Lis"), Volyn' oblast
and the western raions of Rivne ob|ast, adjaсent southern raions of
Belarus. and eastern raions of Poland.
.r0'1

ln the first subсhaoter the doсuments of the сommand staff of ZH
are represented bу orders сovering the pеriod trom 21 october 1944
to 20 January 1945, issued bу сommanders ..Dubovyi,' (l' Lуtvynсhuk)'
and ..Kaidash', (|u. SteI'mashсhuk)' and bу their deputies. For the
most part, these doсuments standardized the group's organizationaI
and miIitary aсtivitу. Next are orders issued bу the сommandant of thе
Vo's Seсurity Serviсe, ..Shvornyi'' (M. Sereda), and supplements and
exp|anations to the Seсurity Serviсe's reports сovering the period 24
oсtober 1944 to 1945.
Тhe third subсhapter сontains ml|itary and intel|igenсe reports
.l944period
from units,

subunits, and thе Zl1 for the
25 october
September 1945. lt begins with information on enemy forсes and is
fol|owed by reports on the mi|itarу and organizationaI aсtivity of the
ZH (signed bу ..Maksym,,' l. Lytvynсhuk) and individua| brigades:
"Pomsta Bazaru," "Soborna Ukraina," and "Kholms'ka."
The |ast subсhapter сonsists of mi|itary-po|itiсaI reports and
information on losses for the period Novembеr 1944-May 1946. Тhe
doсuments сontain desсriptions of сombat aоtions and с|ashes as
we|| as information on Iosses among thе insurgents and the сiviIian
population in individual okruhas.
Chapter Six оonsists of documents of the ,.Tiutiunnуk'' group
(Vo) and its suсcessor, zн ,,44,'' whiсh operated on the territory of the
Northeastern Land (..odesa''; the territory of Rivne, Zhytomyц and Kyiv
obIasts of Ukraine and adjaсent raions of southеrn BeIarus). Тhe chapter
opens with orders and instruсtions сovering the period 1B Marсh 194410 oсtober 1945, whiсh were issued by the сommand of the group and
the ZH and signed by сommander..o|eksa H|oda,' (..Shyhunyсh Denys,',
Е Vorobets') and his deputies. These doсuments mainly served to standardize the organizationa| and miIitary aсtivity of subunits.
An operationa| instruоtion dated 7 September 1944 and slgned
by ..A. Siryi'' refleсts the aоtivity of the opеrations unit' Thе next doсument, dated 12 Deсember 1944 and signed by ,.A. Chahar,,, standard.
ized the aсtivity of the оounterinte|ligenсe unit. The fourth thematic
subсhapter сonsists of orders and training materiaI of the Security
Service staff for the period 17 October 1944-June '1945.

Тhe next subоhapter сontains reporting-informationa| doсuments of the UPA and its rear |ine serviсes for the oeriod from ]5
Januarу 1945 to 20 oсtober .1946. Most of these doсuments provide
genera| desсriptions of insurgent aсtivity and the soсiopoIitical situation in the regions. Тhe annual military report for 1944 and month|у
reports from August 1944 to September 1945, signed by сhief of
staff ..Vasyl' Veсhera'' (P GudzovatУi) provide a detailed desсription
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of the organizationaI, training, and сombat aсtivity of the ..Tiutiunnуk',

group, ZH "44." Reports signed by "Pavlo" (17 August 1945) and
..Hanka'' (20 oсtober ,l946) ref|eсt the
aсtivitу of individua| branсhes
of the armed underground.
The sixth subсhapter оonsists of reports on raids and the activity
of individua| insurgent formations for thе period from Apri| .1944 to
]945. These doсumеnts provide information on the aсtions of individua| groups, units, battaIions, and formations led bу сommanders
,.onуshоhenko'' (M. Mel'nyk),,.Sta|'nyi,' (N. Semeniuk), ..Chornenko'''
..Kvatyrenko'' (|a. lakov|iv), ..Vasу|'Veсhera'' (P'
Gudzovatyi), ..Marko,''
..Roman,'' ..Radсhenko,,' and others, who were mainly
operating
in the eastern regions of the PSK. The last three doсuments are
an incomp|ete handwritten report and extraсts from draft copies
of .А Description of an UPA Cava|ry Unit,s Raid'' in ear|y 1945 by
Е Vorobets, (..Shyhunусh Denys''). Тhe finaI subсhapter сonsists of
two appea|s to Уoung pеop|е and vil|agers, issuеd by the propaganda
unit in June and Julу 1944.
Chapter Seven сonsists of documents on the aсtivitу of ..odesa',
krai, whiсh was сontro||ed by..Da|ekуi'' (S. lanyshevs'kyi), who operated autonomously with his followers on part of the territory of the
former PSK from late 1945. The propagandistiс and organizational
aсtivity of the leadership of this krai is represented by appea|s, one
order, and one instruсtion оovering the period from 5 Deсember ] 945
to Ju|y 1946. Another subсhapter features the сorrespondenсe of
the leadership of the PZUZ, the PSK, and the kraifor the period from
25 August to 20 Deоember 1946, which sheds |ight on the reIations
among various members of the liberation movement.
Chapter Еight сontains individua| repor1ing-informationa| docu.l947,
ments from 1945 and 20 Februarу
respeсtively. The first doсument features brief desсriptions of battles fought by the ..Bohun,,'
"Turiv," and "Tiutiunnyk" groups; ZH "33" and "44" (UPA-North), and
UPA-South. Тhe lastdoсument, written bУ..M. Dubovyi'' (l. Lytvynсhuk)'
is entitled 'A Brief Outline of the Political Crisis in the OUN in the
PZUZ.''

Chapter Nine сonsists of doсuments of the oUN Leadership on
the aсtivity of the nationa|-|iberation movement in the PZUZ for the
period 1 945- 10 oсtober .l 946. Тhe f irst ..|nstruсtion for thе Period of
the T[ruсe]'' standardizes the movement,s aсtivity durtng the period
..truсe,'' folIowing the end of the war in Еurope).
of the
other documents ref|ect the position of the oUN Leadership on the aсtivity of the
organization led by "Dalekyi" (S, lanyshevs'kyi).
Oleksandr Vovk
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Тhe compilers assigned оaptions to the documents and materials pub|ished in the сUrrent volume of the Litopуs UPA (New Series).
Тhey indiсate the ordina| number, tУpe of doсument, and the author,
сontents, date, and fi|ing number, where availab|e. lf the date of a
doсument's issuanсe has not been established, it is dated aосording
to оontent, aсcompanУing documents, etс' ln this сase, a provisiona|
date is listed in square braсkets, e'g., [october 1945]. advisab|e
Most of the doсuments pub|ished here have been reprinted in
fuII. lt was deemed advisabIe to publish the teхts of сertain docu.
ments in incomp|ete (paftia|)form owing to their theme and сontent.
omitted seоtions of teхts are indiоated by eIlipses (.., )' whiIe i||egibIe
sections are indiсated by square braсkets [...]. GarbIed seсtions of
text are marked graphiоa||y as (хx*). Texts of doсuments are republished with authorial underlining (1-xx-r ).
To the maximum feasib|e eХtent, the сompi|ers of this pub|ication
retained the Iexiсon, and authoriaI and editorial attributes of the sourсes. No changes were made to proper names and geographiс p|ace
names' Punсtuation and the use of quotation marks were сorrected in
keeping with сurrent orthographic ru|es. Тhe texts of doсuments and
materia|s сonform to сontemporary ru|es governing the publiсation of
historiсa| doсuments. Spe|ling errors were siIently сorreсted. ln keeping with the rules of сontemporary Ukrainian orthographу, adjeсtives

and partic|es Were correоted (e.g., pidchas)pid сhas; v noсhi)vnoсhi)'
Тhe incorreсt use of apostrophes in such words as mad'iariv)madiariv,
zviazok>zv'iazok was reсtified. Spelling errors that distort meaning are
indicated in footnotes. Handwritten additions to texts arе indiсated with
doub|e ita|iс |etters, in a|phabeticalorder (a-хx-a).
The sea| marked (Secret) is reproduсed in the upper righthand сorner of the document text. The sea| marked <Reсopied) is
not reproduced, sinсe thе meaning of this word ts ref|eсted in the
term (Copу) indiсated in the |egend of the document. overwriting

on doсuments (addresses, resoIutions, etс.) that peftatns to their
сontent has been preserved and presented as сontinuations of
the doсument text. other written additions were omitted. The texts
of aссompanying notes on doсuments are Iisted in the footnotes.
Crossed-out words in the text are not reproduсed. With the exоeption
of general|y aсcepted abbreviations or those used in the pub|ished

texts (naprуklad_napr., v zastupnytstvi_v Z., nimets,kyi_nim.),
abbreviated words (names) have been reproduоed in
сal|y marked as (xх[x])'
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fuI| and

graphi-

Тhe reproduction of the authors' authentiс signatures on doсuments of the national-liberation movement is based on the main
guidelines used in its сIeriсa| work. Thus, various inaccuracies have
been сorreсted. With respeсt to reprinted texts of materials (|eaf|ets,
forms, etс.), designation of their authentiсity conсerns only certified
manusсripts.
Eaсh doсument or materia| is accompanied by a legend indiсat.
ing its p|aсe of storage (abbreviated name of the arсhive, number of
the fonds, |ist, file, VolUme, folio); the authenticity of eaсh doсument
(origina|, сopy, сertified сopy) is aIso indiсated. Тhe reproduсtion
of typewritten doсuments is not indicated, whereas the manusсript
reproduсtion of doоuments and materia|s is. Тhe trans|ation and Ian.
guage of translation of the doсuments are indiсated. Information on
previous|y published doсuments is listed in the legend. lnformation
on the disсovery of eхaсt (identiсal) and simiIar (other сopies) texts
of doсuments (in other arсhives' fonds, etс.) and their Iegends is
indiсated in the footnotes.
Тhe present сompilation contains photo portraits and woodсuts
of the сommand staff of the UPA and its rear line serviсes, as we|| as
photographs depiсting sсenes of mi|itary and underground |ife. Тhe
funсtiona| ranks indiоated in the captions to the poftraits сorrespond
to the time frame, but the miIitarу ranks do not. ln the latter сase, the
highest ranks are Iisted, the majority of whiоh were assigned posthumously. Тhe сaptions to the photographs depiсting insurgent life
list available information on the image and the date the photos were
taken. Тhe materiaIs are stored in the computerized photo library of
the "Litopys UPA" publishing house.
The modified Library of Congress sуstem of transliteration is
used in the Еng|ish-|anguage texts.
oleksandr Vovk сo||eсted and selected the doоuments and
photographs, and Was responsib|e for the sсholar|y-arсheographiс
preparation of these materia|s. He a|so prepared the сharts and map
diagrams for the voIume. Serhii Kokin assisted with the сompilation
and editing of the volume and prepared it for publication.
The compi|ers would |ike to thank VoIodymуr Hovorun of the
State Arсhtve of the Seсurity Service of Ukraine (Kyiv) for his va|uable
assistanсe; historian and researcher Ihor Marchuk (Rivne) for deоoding enсrypted documents and providing expert adviсe; graduate student Vo|odymyr Kova|'сhuk (Shepetivka) for his techniсal and sсho|ar|y assistanсe; and historian and |ocal history speсia|ist o|eksaпdr
Denyshсhuk (Rivne) for his assistance with biographiсal data.
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Еоля нaрoдамl Bоля лкlдинii l]ерeвоpt'lт Н Х:tсевича

yпA.пlBHlч'
KPAЙoBIлЙ пPoвlд oyH, HвPo

вlЙсЬкoвo.Aдlt/IlнlстPAтиBниЙ пoдlл пlвнlчнo-зAxlдниx
( пзy3 ) тA п l вдЕ}| нo.сxtдH иx ( псyз ) yкpдi нськ}lx зЕlvl Ел Ь
(пepшa пoлoвина 1944 p.|

Ne 1-26
KEPIвн ицтвo yпA. пlвHlч
тA KPAЙoвoгo гlPoBoдy oyH
194З p' - лютиЙ 1947 p'

Ne1

lHстPyKЦlя стPyKтyPи MEPEЖI oyH
тA oPгAHlзAцlТ yпA

[1e43 p. ]

сTPУKТУPA
oУH о opгaнИзaцИeЙ УПA - 194з- 1 944

гг.1

Фpoнт

BoeнньtЙ гeHepaЛЬHЬlй oкpуг

Bo глaвe

BoeHHoгo гeнepaЛЬHoгo oKpУгa стoИT KoМaHдИp,
И Двyx свoиx зaмeститeЛeЙ.

кoтopьtЙ ИMeeТ двa штaбa
1. Штaб вoeнньtЙ.

2,

|JJт a6 пoл

итичecки

Й.

Штaб вoeнньlЙ сoстoит из шeфa штaбa, oн xe зaM.

pa BГo И oтдeЛoв:
1. oпepaтивньlЙ

KoМaH.п,И.

2. PaзвeдьlвaтeльньtЙ.
3. XoзяЙствeнньlЙ.

4. Boeннo-yчeбньlЙ.

5. Пoлитикo-BoсПИтaтeльньtЙ'

Штaб пoлитичeскиЙ coотoИт из шeфa штaбa. oH )Ke зaM.
KoМaHдИpa BГo и oтДeЛoв:
1 . ПoлитoтДeЛ зaHИMaeтcя BHУTpeHнeЙ пoлитикoй, пpoпaгaндoЙ, из.цaтeлЬствaMИ, пpeccoЙ, ТeaTpoМ, кyльтуpoЙ.
2. Bнeшнe-пoлиТoтД,eл (внeшняя пoлитикa).
-1-гo
и 2-гo штaбa KoMaHдИp BГo имeeт peфepeнтoв:
Kpoмe
1 cвязи и 2 Kpaснoгo Kpecтa.
Шeф штaбa oдHoвpeMeHHo Мo)кeт зaHИМaтЬ KpoMe ДoЛ)кHoстeЙ зaм. KoMaH.п,Иpa BГo и нaн. l oтдeлa-oПepaтИBнoГo.
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2-oтдeл цeHтpaЛИзoвaнныЙ И cocтoИТ из 2 чacтeЙ:
a) Boeннaя paзвeдKa.
б) Cлyxбa бeзoпaснocти (дeйствУeт в пo.п,пoльe).

ХoзяЙcтвeнньlЙ кoмeндaнт пpИ КoMeндaтУpe paбoтaeт вMeстe
c peфepeнтoм ХoзяйствeHHЬ|M, кoтopьtЙ HaХo.цИтCя в пoдnoльe, ибo
воe HaKoпЛeHHoe ИMУЩeотвo ИдeТ B пepвУЮ oчepeдЬ Fдя ap|\АLАLА'
Boeннo-yнeбньlй oтдeл paзpaбaтьlвaeТ ПpoгpaмMЬl И ПpoвoвoeннЬ|e
зaHяТИя.
дИт
Пoл итикo- вoсп ИтaтeЛ Ьн ьtЙ oтдeл _ вeдeт пoл ИтИKo- гocУдapотвeHHoe вocпИTaHИe. Peфepeнт связИ oсyщeствляeт вHeшHЮЮ И
вHУтpeHHЮЮ овязЬ. KpaсньlЙ Kpeст opгaHИзoвывaeт caHИтapHyЮ

и вспoMoгaTeл ьнo-xoзяйсTвeн нyЮ слyxбy. oбслyxи вaeтcя
xeHЩИHaMи'

cлyxбy

Пoдпoльe (oУH)

Bo глaвe
KoMaH.цИpУ

пo.0,пoЛЬя cтoИт KoМeн.цaHт, кoтopьtЙ ПoД,чИнeH
BГo' a в вoeннЬ|Х.цeЛax пo.цчИHeH тaKXe uJeфy штaбa

вoeHHoГo. Koмeн.цaнт ИMeeт peфepeнтoв
.1

:

opгaнизaцИoнHo-Moбилизaциoннoгo'
2. Cлyxбьt бeзoпaснocти,
.

3. XoзяйствeHHoГo.

4' Г1oлитичeсKoгo.
Aтaкxe пoдpeфepeHтoв: cвязи и Kpacнoгo Kpecтa.
Paбoтa peфepeнтoв в пoдпoЛЬe:
1. opгaнизaцИoнHo-Mo1илизaциoнньlЙ мoбилИзУeт всeX И
вce дЛя oтдeЛoв УПA нa бopьбy зa Укpaинy сaМoстoятeЛЬFtУЮ
coбopнyю дepxaвУ. oн xe мoбилизyeт и снaбxеHИe' a в бoeвoм
oтдeЛe этo дeЛaeт peфepeнт xoзяЙствeнньtЙ.
Cлyхбa бeзoпaснoстИ зaHИMaeтся Дeлa\Аv| гpa)кдaнсKo-

гo ХapaKтepa. Хoзяйствeнньlй _ oбeспeчИBaeт

ИMУщecтBoM.

ПoлитичecкиЙ _ являeтся пoMo|..ll|-|икoм шeфa штaбa пoЛИтИчeо.
кoгo' B пoдпoЛЬe вeдeт пoЛИт. paбoтy, пepсoHaЛЬHьtЙ _ пoдбиpa-

eт И сoздaeт KaдpЬI B opгaHИзaцИv,| И BocпитЬIвaeт
a) oбщaя пpoпaгaHдa.
б) AдминистpaцИя.

ИX.

Пoдpeфepeнт связи opгaнИзУeт И пpo.цвИгaeт cвязЬ. KpaсньtЙ
Kpeст opгaнИзyeт )KeHщИH и oбyнaeт |Ах Г,|o лИHИ.4,.
a) CaнитapHoгo дeлa.
б) ФapмaцeвтHoГo.
в) BспoмoгaтeЛЬHo.xoзяйствeннoгo Пo ЛИHИИ paзвe.п.ки, бeзoпaсHocти |А cBяЗ|А.
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Boспитывaeт >кeнщИн ПoЛИтИчeсKaя peфepaнтyрa. Moлoдexь
ИспoЛЬзyeТcя" Ha пpaKтИчeсKoЙ paбoтe (в кoнкpeтньlx цeляx).
Peфepeнт Moлo.п.е)кИ пo.цчИнeH пoлИтИЧeоKoМy И пoЛyчaeт oТ HeГo

УKaзaHИя. K кaждoЙ гpУПпe МoЛoдe)кИ пpИKpeпЛяeтся ИHотpУK.гop.
HaдpaЙoн и paЙoн пoсТpoeнHЬtЙ и opraнизoвaнньtй тaKХe КaK
И дo HaстoяЩeгo вpeMeHИ.

ДА CБ Укpai,ни, ф' 13, спp, З72' т' 3, apк' 115-117. Koпiя' Пeуleклaд з
уKp.
.|

He ycтiЙнeнo чИ дoKуMeнт о tИpeKтИвнИM.

Ne2

PoзпoPяджЕHHя пPo здAвAHHя зБPoi
Ци Blл Ьl.lи M HAсЕлEH HяM

1

бepeзня 1944 p.

Po3пoPяДХEHHЯ
1, Ha пiдстaвi poзпopяджeнHя ГoлoвнoТ Koмaнди УкpaiнськoT
ПoвcтaнчoТ ApмiТ, вся збpoя, щo HaХo.цИтЬcя в pyKaХ цивiльногo
HaceЛeHHя Укpaiни, MУсИтЬ бщи дo 1 квiтня 1944 poку здaнa дo
УкpaiнськoТ Пoвcтaнчoi ApмiT (УпA).

2. Bоi гpoмaДя|]IА Укpaiни, Щo дoбpoвiлЬнo, бeз бoю здaдуть
пoсiдaнy ними збpoю y pУl(И вopoгa, бУдyгь пoкapaнi KapoЮ сMep-

тlА.

ПoотiЙ, дня 1 бepeзня

.l944 poкy.

Koмaндиp УкpaТнськoT ПoвстaнчoТ Apмii _ ,.Пiвнiч,'
B'o' /-/ Пaнaо Moсyp]

LJДABО' Ф. 3838' oп,

1,

cпp.З9, apк. 8. Koпiя.

.|
..Панaс Moсyp'', ,.Kлим
Caвyp'', ..oмeлян KpимськиЙ,'.
.Qмитpo KлячкiвськиЙ ..oxрiм'' (1911-1945). У 1944-1945 pp. пpoвiдникoУH ПЗУЗ' нлен
l-]eнтрaльнoгo
кepiвництвa HBPo' к.p УПA-Пiвнiч, члeн ГBШ УПA. Пoлкoвник УПA вiд .l2'l|..t945 p.

.

У тeкcтi: ИспoлЬзoвЬ|вaeтся

.l'1

1

N9з
HAKAз KoMAHдиPAM вo ..зAгPAвA''
пPo oPгAHl3AцlЙHI пPизHAчEHHя
19

бepeзня 1944 p.

K-paм зaгoнiв вoeнoТ oKpУгИ ..3aгpaвa''

HAKAз

3 дням .|9.l||.44p. KoMaHдиp Maксимl ПepесТae вИKoHyвaтИ

..ЗaГpaвa''.
фyнкцiю KoMaH.цУЮЧoГo вoeнHoT oкpyги
..3aгpaвa,'
KoмaндувaHHя BoeннoЮ oKpyгoЮ
oбiЙмaе K-p Дa-

лeкиЙ2,

Пpининoю HeвИKoHУBaння фyнкцiЙ к-poм Maкcимoм e cтaн

Йoгo здopoв'я.

Cлaвa УкoaTнi!

ПoстiЙ, дня 19.II|.44 p.

Koмaндиp УкpaТнcькoi Пoвстaнчoi Apмii _ ..Пiвнiч',
в зaстvПстBi

LIДАBО' ф, З838' oп,
-l

1,

/

ЗacлaвcькийЗ /

cпp. З9, apк. 5. opигiнaл'

...Цaвид,', ..Maксим'', ..MaKcИM

Iвaн Литвинчук !убoвиЙ'' ( 1 917- 1 951 ). У 1944 p, _
к-p Bo ..Зaгpaвa'', к-т Bo ..Тютюнник,', к-p зг ..33' (,.Зaвихoст,')' пpoв. пiвнiннoзaхiднoТ гo HBPo. 1945.1946 pp. - пpoвiдник ПЗK (..Зaxiд,,, ..ХмeльницькиЙ'',

.'Moсквa,', ,.Лic'').
Пoлкoвник УПA вiд 19.|'.1951 p.
,.Ceмerl.'' .,Cидopeнкo Ceмeн'''
2 Cтeпaн Янишeвоький _,,!aлeкиЙ''
'..ПoгopiлиЙ'',
..Юpiй
Бoгoслoв'' (1914.1950)'У 1944 p. - peф. cБ вo, K-р гpУпи,.3aгpaвa,'. .l 9441945 рр. . peф. CБ' opгaнiзaцiйниЙ peф. пiвнiннo-схiднoj гo HBPo, ПCK (..oдeca,',
.,Cхiд'')
Пpoвiдник нeвизнaнoгo Пpoвoдoм oУH кpaю ..oдeсa', ( 1 945- 1 946).

З Якiв Бусeл _ ..Гaлинa''' ...[нiпpoвий',, ..3aолaвcькиЙ'', ..Kиiвcький'' (1910-1945).

У 1944 p. _ Kep.пoлiтвиxoвнoгo вiддiлy KBШ УПA.Пiвнiн, зaстуltник пpoв. oУH
ПЗУЗ тa к.pa УПA.Пiвнiч, члeн |-]eнтpaльнoгo кepiвництвa HBPo. Kep. пoлiтвиxoвнoго вiддiлу гBШ yПA' нлeн Пpoвoду oУH (,l944- 1945). Пiдпoлкoвник.пoлiтвихoвник УПA вiд 15.lХ. 1945 p.
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KoMyHlKAт KPAЙoвoгo пPoвoдy oyH
пPo зAБoPoHy пЕPЕгoBoPI B
з HIMЕЦЬKиM и пPEдстAвHиKAMи

Бepeзeнь 1944 p.

KoMУHIKAT1

.Цo вiдoмa члeHству oУH, бiЙцям УПA i гpoмaдяHствУ

Biдcтyпaюнa HiMeцЬKa apмiя, чepeз свoT poзвiдчi вit.цiли, в
пopoзyмiннi з пoлiцieю i Гecтaпoм, Bпepтo пoшИploЮTЬ пoгoлoсKИ
пpo..cпiвпpaцю iпopoзУMiHHя,' мix oУH-УПA iнiмeцькoю apмieю в
цiлi спiльнoi бopoтьби ПpoтИ сссP.
Hacтyпaюнa сoвeтсЬKa apмiя, чepeз свoT opгaни HKB.ц, тaKo)к
..цe
HaMaгaoтЬся yсiмa c|Алa|\.l1|А ПepeKoHaTИ нapoднi MaсИ, щo oУH
нiмeцькi сoЮзHИKИ''.

Пoвi.цoMляeMo:

1. oУH i УПA He MaЮТЬ сo|oзУ з )KoдHoю iмпepiaлiстИчHoЮ
/],ep)КaвoЮ. Haшими сoЮзHИKaMи e тiльки пoнeвoлeнi нapo.цИ,
щo cпiльнo з HaMИ бopяться зa вИзBoЛeHHя вЛaсHoгo нapoду.
Зaxищaeмo тiльки iнтepeои влacHoгo HapoДy i тoму нiкoмy* з
HaшИХ вopoгiв He пoMaГaсмo, aнi з HИMИ нe спiвпpaцЮeмo.
2. У вiднoшeннi мix Пpoвoдoм oУH i KoМaHдoвaнням УПA з
o.цHoгo бoкy, a нiмeЦькoю BЛaдoЮ з ДpУгoгo' нe зaiснyвaЛИ )кo.цHИ
змiнИ, a зoKpeMa HeMae жoднoТ спiвпpaцi. Уоi тoгo po.п,a пoгoЛoсKИ
r чepгoвoЮ пpoвoкaцieЮ вopoгa, oтчИсЛeнoю Ha Haшy пoлiтинну
кoмпpoмiтaцiю.
3' Hiмцi i нaдaльшe e oKУпaHтaMи чaстИHи ЗУ3 зeмeль i
зaстoсoвУloтЬ Ha тИХ тepeHaХ yсi мeтoди збaнкpyгoвaнoi кoльoнiзaтopcькoi пoлiтики яK: BИсeЛЮвaHHя, вИвo)KУвaHHя нa кaтopxнi
poбoти, пocтiЙнi мaсoвi apeцJтyвaHHя i poзcтpiЛИ, пaЛeння сiл,
MopдyвaHHя бeзбopoнниx i т. д.
4. Hiмeцькi пoгoлoски пpo ..оoЮз'' i ..спiвпpaцю'', poздaHHя
ХЛoПцяM нeпoтpiбнoi Tм збpoТ, BИдaвaHHя дoвiдoк Ha Ho[UeHHя
збpoT, piзнiдpугi oбiцянки MaЮтЬ нa мeтi.
a) пpиспaти сepeд Hapoду нyЙнoсти,
б) зopгaнiзyвaтИ для сeбe aгeHTypHo-сeкcoтськy сiткy,
.

У тeкcтi: нiкoли

113

в) дoKЛa.п,Ho poзBi.о,aTИ, щo.цieТЬся cepeД HaceЛeнHЯ, .0'o яKOГo
BoHИ .Д'oc| He MaЛИ щe дoстУпy.
Bсe цe нa тe, щoб Kpaщe MoгтИ Hapo.ц H|AЩV|т|А'

5' Hiмeцькi HaмaГaHHя вiдшyкaти ..ПpoBiд', чepeЗ КoЖHУ сТpУHКУ лЮ.0.ИHУ' вжe сaмi зa сeбe свiднaть пpo ПpoвoKaЦiЙнiсть Тxнix
нaмipiв. Бo кoхниЙ з нИx зHae, щo пpoвiдник oУH Cтeпaн Бaндеpa
CИtИть apeштoвaHий в Бepлiнi [...]i, щo тiльки з ним тpeбa ...П,oгoвopЮBaTИсЬ'', a He шУKaтИ зa .,ПpoвoдoM'' y Ko)KдoТ тiтки.
6. Maомo вiдoмocти, щo нiмeцькi вiйcькa, вiдcтупaюни,будуть
Heщa.п.Ho зHИщУBaTИ всiх людeй i мaйнo. Бyдьтe oбepexнi i гoтoвi
дo сaмooбopoни.
7. Усix, щo ДaЛЬшe пoшИpЮBaТИMУтЬ пpoвoкaцiЙнi вiстки,
дaвaтИMytЬ вopoгaм iнфopмaцii, спiвпpaцювaтИMyГЬ чИ з вopoгaми тiльки тoвapИшУвaTИMyТЬ, УBaKaтИ зpa.цHИKaMИ нapoдy i як
зpaдHИKa KapaтИ.

Дpyзi iгpoMa.qянИ.

Bopoги гoтyЮтЬ нaм нoвi УДap'/|.Будьтe нyЙнi' He дaЙтe oбмaHутИсЬ пiдступкaм, бpexливиM сЛoBaM. ПoклaДaЙтeсь тiльки нa
BЛacнy збpoю' Haм нixтo He дoпoMo)Ke, KoЛИ He дoпoMo)кeмo сaмi

сoбi.

M. П. бeoeзeнь ]944 o'

Cлaвa Укpaiнi!
KpaeвиЙ пpoвiд oУH

..CMepш''
3aм. нaч. 2-гo oтдeлa УПp. КoнТppaзвe.цKИ
.|
Укpaинcкoгo фpoнтa мaЙop /Cтpeльникoв/

LLЦAг)' ф. 1' oп.2З, cпp.931' apк. 16-17' Зaсвiдчeнa кoпiя. Опубл':
Лiтoпиc нecкopeнoi Укpai'ни, Toм 2, - Львiв: ГaлиЦькa Bи,а,aвничa Cпiлкa,
1997.

- C.

131-132.

Тeксту пepeдУe сyпpoвoдхУBaЛЬнa зaпИсKa (|.ЩАГo' ф. 1, oп. 23, опр' 931, apк
15) нa iм'я сeKpeтapя ЦK Kп(б)У M. Xpyщoвa вiд 14 квiтня 1944 p в якiЙ' зoкрeмa,
'
пoвiдoмляеться: ...Qoкyмент вИЛУчeHo вiддiлoм ..Cмepш', 172 CД\ пiд нaс oпeрaцii y
oднiй iз зeMлянoK Ceстpaтиноькoгo лicу в Bepбськoму paйoнi' Piвнeнськoi oблaстi''.
1
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нAкAз KoMAHдиPoвl ..oлEKсl''
пPo oPгAHlзAЦIЙH ! пPизHAч EHHя
18

вepeсня 1944 p.

HAKAS
КoMaHдИpoвioлeксi1

3aтвepдxyю:
1) Koм. oнepeтeнкa2 нa шeфa штaбy,,зГ'' УпA,
2) Пpoв[iдникiв] oнищeнкa3 i lгopa4 нa пpoв[iдникiв] HBPO
oKpyг'

1B,|х.44
Haкaз дopУчИтИ всiм тpьoм дpУзяM.

/oxpiм/

Bзятo в MeHe пpИ зaдepxaннi. Bopoбeць

ДA CБ

Укpai.ни (Tepнoпiль),

cпp' 31997, apк. 188 (кoнвepт), apк.40.

opигiнaл. Pукoпиc'
..Bepeщaкa'', ...(eнио'', ..oлeкоa'', ..oлeксa Глiд'', ..Cepб'',
1 Фeдip Bopoбeць ..Шиryнин,Qeнис''' (1922.1959).У1944-1945pp.-K-ргpупи..Tютюнник'',ЗГ',44'',
пpoвiдник ПCK'.oдeca'' (1945-]946). MaЙop УПA вiд 24.|V..l945 p.
2 Пeтpo ГyдзoвaтиЙ

-..B' Beнepa'',

,,Bacиль'', ..Baсиль Bevepa,', ..ovepeт'',

..oнepeтенкo'', ..Paдич'' (1912-1946). У 1944-1946 pp. _ ШBШ гpупи,.Tютюнник'',
Зr "44" , Coтник УПA вiд 24.|V.1945 p.
...Qмитpo'', ..Mикoлa'', ,.oнИщeF]Ko'', ,.Пaвлo,'' ..Фeдя''
3 Mикoлa Meльник -.,Гoлoвкo'',
(1918-1952). У 1944-1945 pp.- K-p з'еднaння ..Бaзap''. пpoв. Хитoмиpськoi oкpyги HBPo ("Б"'"4444'),' Члeн сaмoпpoгoлoшeнoгo пpoвoдУ Kpaю..oдeсa''' вiдпoвiдaльний зa дiT y cхiдниx paйoнax (.l946).
4 Бoгдaн ЛoгiнськиЙ - ..Гpeнyxа'', ..|гop'', ..Tиxoн',, .'Чaблeнкo Tихoн,' (.1944)-.
У 1944p. - пpoв. CapнeноькoТ oкpуги (..A',) HBPo.

.

Piк нapoддeння нe уcтiйнeнo'
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зBlт пPo сyсп IлЬHo. пoлlтич HИЙ
l BIЙсЬкoBv|Й стAH
нA вoлиHl l пoлlсcl в KlHцl 1944 p.

30 гpудня 1944 p.

KoPoтKИЙ 3B|T

зa oстaннi мicяЦi 1944 p.

Aгeнтуpa HKBД
.П,вaдцять п'ять лiт мoзoльнoТ xepтвeннoi пpaцi бoльшeвИкiв нa зax' oбл. Укp[aTни] у виcлiдi дaЛИ сЬoгo.цнi бoльшeBИKaM
cИлЬHy aгeнтУpy HKBД Ha згaдaнИХ тepeнaХ, oпopУ paд. pe)кИMУ.
KП3У' пapтiя пpaцi, сeльpoби, пiсля poзв'язaнHя KПзУ _ Koмпapтiя У Пoльщi, Дaли сИЛЬHИx, вi'цдaниx poбiтникiв для HKB.Ц. Koли
в Гaличинi ствepeзiння i вiдкoмyнiзoвaння пpиЙшлo бaгaтo лiт
пepeД.(pyгoю iмпepiялiст[иннoю] вiйнoю, тaK пo тepeнax Boлинi
i Пoлiccя (пiд Пoльщeю) кoмyнicтичниЙ pУХ, яK pУХ в oсHoвHoMУ
пpoтИ пoлЬсЬKИЙ, i кoмyнiстичнi впливи HeУстaвaлИ a>к дo вибyxy
вiЙни з Пoльщeю. Тiльки нa Boлинi пeвHi тepeHи пiв.цeнниx ПoЛoс
в oстaннiх poKax пepeд cyчacнoЮ вiЙнoю чaстИHHo висвoбo.цилиcь
з пiд кoмyнicтичниx впливiв. He вeликa нaцioнaльнa cвiдoмiоть
нaсeлeнHя, бpaк нaцioнaльнoi caмoстiЙницькoТ iдeТ в нapoдi, a з
дpyгoi отopo|]И бpaк нaшиx в нapoдi впливiв, Haс сepe.ц HapoдУ'
нaшoi poбoти, пpoпaгaнlп,И, пpoти ПoЛЬоЬKИХ вистyпiв, бopoтьби
з пoЛЬоЬKИM HaсИЛЬствoМ, з кoлoнiзaцieЮ ПoляKaMИ нa Boлинi i
Пoлiсcя, пХHУлИ УKp. HaсeЛeння в лaбeти бoльшeвикiв. Тi пoвeли
Мaоoвy poбoтy cepeд HaсeЛeHHя' B|^cту|1v|лvl як oбopoнцi yкp. мaс
пepeд пoЛяKaMИ, як opгaнiзaтopИ УKp. мac y бopoтьбi з пoлякaми.
.[oдaти щe вИХoвaнHя УKp. нap[oду] воix Йoгo кpyгiв, щe цapсЬKoЮ
вЛa.цolo, нa poсiЙськiЙ кyльтypi. |-{e стape пi.п.лoжxa.
Koли нaм сьoгoднi пpИХoдитЬся пpaцювaтИ Ha тoMУ гpyнтi,
Haтpaпляeмo нa знaчнi тpyднoщi, a тИM бiльшe сьoгoднi в бoльшeвицькiЙ дiЙcнoстi. Пpaвдa. Hapoд зa HaMИ, пpoтИ бiльшoвикiв'
|-{e зaвдянyeмo в ocHoвHoMУ нeзpyннiй пoлiтицi palцBлaдИ Ha тиX
зeМЛяХ, дe Hapoд, пiсля пpихoдy бiльшoвикiв в 1939 p. poзчapУвaвcя. бaнyни щo Тa Paд[янськa] Укp[aTнa] тaK KpaCHo зMaЛЬoBaнa
KoлИсЬ y бiльшoвицькiй пpoпaгaндi, нa явi iншa, HeспpaвeдлИвa
нapoдoвi.
1942 i [19]43 poки, i пepшi мiсяЦi 1944p. Ha тepeHax
cтaЛИХ дiЙ^нepвoнИx пapТИзaнiв (нa пiвн|н Пpип'ятi) дe вoHИ дo
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щeHтy пoгpaбyвaЛИ нaceЛeнHя, ocтaHнi сИMпaтiТ зH|АKлИ в УKp,
Haс[eЛeHня] дo бiльшoвикiв.
Hapoд пoзИсKaЛИ ми. Тa цe Moжe бщи нacoвe, KoЛИ МИ He
зУM|eМo Hapo.ц oонoвHo ПepeвИxoBaтИ Ha HaшИХ нaцloHaЛЬHИx
зaсa.п.aХ, KoЛИ Mи нe дaмo пiзнaти нapoдoвi УкpaТни, ii вeличi в
MИHyЛoMy, iT cпpoмoжнoстeй оьoгoднi, KoлИ нapoдoвi нe дaмo
вipи в Caм[oстiЙнy] Укp[aТнськy] .[epx[aвy]. Koли нapoдoвi нe

дaMo HaUJoiдepжaвницькoi iдei. Cьoгoднi нapoД MИ пoзИсKaли,6o
MИ втягHУЛи Йoгo в peвoлюцiЙнo-визвoльнy бopoтьбy yкp. нap[oдy], кpoвнo зв'язaлИ Йoгo з oУH з УпA. У цiЙ peв.-визв[oльнiЙ]
бopoтьбi нapoд пpoлИв yжe бaгaтo Kpoви, oKУпaHтИ кapaють Йoгo
зa цю бopoтьбy тЮpMaМи, вИвoзoM, гpaблять йoгo' poстpiлюють.
Hapoд.цepxИтЬся нa пoзицiТ, Ha яKУ ввeЛИ ми йoгo. Aлe тyт MУcИтЬ
пpиЙти Haшa BИгpaнa., бo ПpoТИBHo в тoMУ cтaнi нaцioнaЛЬHoгo
вИХoBaHня i пoлiтвиpoблeння HapoдУ, в цЬoMУ стaнi вкopiнeння i
зpoзyмiння HapoдoM нaшoТдepxaвницькoТ iдei, вipи в Укp[aТнськy]
Caм[oстiйнy].Qepx[aвy], нaшa пpoгpaнa. MaсИ oxoлoд,иTЬ, a тo Й
пХHe в чУ)к|

H|XТ|.

Ha тoму тлi виpocлa силЬHa бiльшoвиЦьKa aгeнтУpa. oпepтa
Boнa Ha отapИХ шпИoHaХ, щo пiд Пoльщeю ПpaцЮBaлИ в KopИcтЬ
CссP' Ha aгeнтУpi cфopмoвaнiЙ з людeЙ i.цeйнo бoльшeвицькиx
кoмyнiстинниx poбiтникiв пiд Пoльщeю, щo ix бoльшoBИKИ пepeвepбувaли B пepшИx дHяX oKУпaцii 3ax' Укp[aiни] пicля 1939 p.,
aбo вoни сaмi, як iдeйнi кoмyнiсти пiшли Maсoвo cлУ)KИTи в HKB.Ц.

Пiдпиcaли зaяBИ опiвпpaцi з HKB.Ц. oпiсля дeХтo нaвiть знeвipИBcя в бoльшeвикiв, i poзнapУвaвcя щoдo PaдвaЛaдИ, o.цHaк paз
пiдписaв зaяBy cпiвпpaцi _ вицoфaтиоь з poбoти в aгeнтypi гoдi.
He випyстятЬ >кивцeМ.

B aгeнтypi HKвД cпeцiяльнo cтpoгa диcциплiнa. Зa мaлy
видaйнiсть в aгeнтуpнiй poбoтi КapaЮтЬ пoбoями, тЮpMaMИ, KaHцЛягepaмИ, сMepтЮ. Toмy, xтo пiдпиcaв зaявУ спiвпpaцi з HKBД
ЛИшaлocЬ oдHo, щИpo пpaцЮBaти. Ш.{e cильнiшe poзбyдyвaлo
HKBД aГeHТypy в чac дiЙ нepвoнoi пapтИзaнKИ. Чepвoнi пapтиз[aни] нaтвopИл|А Ha тepeнax стaлИX свoiх дiй aгeнrypнi . , дe cтaЛo
.|
BИшKoЛЮвaли кiлькa coт aгeнтiв, яKИХ пiсля -3 мic[яцiв] шKoЛeHHя KИДaлИ в тepeH нa poбoту. Бiльшi aгeнтypнi шKoЛИ в УMaHсЬKИХ
i нepвoнoбipсЬКИx лiсaх. Aгeнтypнy oбpiбкy вeЛИ тaKoж в тaбopaх
пoЛoHeHИx, в шУцMaHшaфтax, бaтaлioнax. Hoвoвишкoлeнi aгeнти
плюc cтapi aгeHтИ дiюни в тepeнi дoбyдoвyвaЛИ вeсЬ чaс aгeHrypнy сiтку, нa дeяKиx тepeнax зax. oбл. Boлинi i Пoлiсоя Kpaщe яK MИ
opгaнiзaцiю. Пpo цe гoвopятЬ здoбyгi оьoгoднiaгeнтypнi мaтepiя.
ли' lo цЬoГo MaЛИ KpaщИЙ вiд нac гpyнт i дoвшУ пiдгoтoвкy'
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Aгeнтуpy скpiпилo HKB.П, HaCЛaHИM eЛeMeHтoM нa зaх, oбл.
Укp[aTни] вiд 193[9]-41 p., a цe a.п,мiнiстpaтopaмИ, KooПepaTopa-

MИ' BчИТeЛяMИ | т. д.
B -l941 p. фpoнт BaЛИBся, ЧA вiдстyпaлa. He вiдступaлa aгeнтуpa HKB.[. Пpoтивнo. Boнa ПoсИЛИЛaсЬ цiлим pя.цoM пapтiЙниx
i кoмсoмoлЬcЬKИХ eлeмeнтiв, Щo oсTaлИсЬ Ha Tepeнax 3aх[iднoT]
Укp[aiни], якi пepeдшe зaHИМaЛИсЬ в ocHoBнoмy pixнoю poбoToЮ, Тeпep пepeЙшли в пiдпiлля aбo в нep[вoнy] пapтизaнкy, aбo
зaMaсKУBaЛИсЬ.Д,eсЬ нa пiдpяДнiЙ poбoтi у нiм. ни уKp. гpoмaдяH,
зaHяЛИсЬ BИKЛЮчHo aгeHтУpHoЮ poбoтoю.

Щe пepeД вибyxoм нiм.-бiльшoв[ицькoi] вiЙни всi aГeHТИ з
мiсцeвoгo HaсeЛeHHя, i тi нaпливoвi, .цiстaли тoннi iнcтpукцiТ, щo
poбити нa слунaй вiйни i вcтУпУ нiм. apмil Ha TepИTopiТ сCCP.
Фpoнт в 1941 p. нeмiнний вiдступ ЧA нa сxiд пpинiс poзЛЮзHeHHя У pядaХ aГeHТУpИ. o.цнaк poбoтa сKopo ПoчaЛa HaЛaдHyвaтись. Kидaнi бeзнaстaннo в нiм. зaпiлля acи HKBfl opгaнiзувaли
poбoту Ha HoBo.
B 1942p' KoЛИ бoльшeвикИ ПoЧaлИ oПaHoвУBaТи ситyaцiю
нa фpoнтaх, сKИHУЛИ Ha пapaшУтax в нiм. зaпiлля мaсy aгeнтiв
opгaнiзaтopiв aгeнтypи HKBД' якi з пo.д,aнИI'J|И З гopИ aёцpecaМИ
Цiлoгo pядУ люДeЙ' бувших кoмунiстiв, KoMCoMoЛЬцiв. пpиxильникiв бoльшeвикiв' aктивiстiв i т. д. кинyлисЬ в тepeн дoПoBHЮBaтИ
HИMИ aГeHTypy. Boни вигpeбyвaлИ всe щo вLAяBляЛэ xoч нaЙмeншi
симпaтii дo бiльшoвикiв, aнгaжУBaлИ [в] aгeнтуpу всix людeЙ, щo
пpи6ули Ha зaХ. oбл. Укp[aiни] зi Cxo.цy. B цьoмy дoпoмaгaли Тм
нiмцi свoTми звipствaми. A кoли пpийшoв Cтaлiнгpaд, вiдступ нiмцiв, тaк тoдi opгaнiзaтopaМ aгeнтypнoТ poбoти ЛeгKo пpиЙшлoсь
i

Д|Лv1тИ.,

Бiльшoв[ицькa] aгeнтypa стapaЛaсЬ KИHУТИ Bсe, щo .цaЛoсЬ
Ha пpoТИ нiмeцький вiД,тинoк, дo пoбopюBaHHя нiмЦiв. Haвiть
oУH yвaxaЛИ B ТoMy нaсi пpoтинiмeцькoю сИЛoЮ i poбили зaxo.цИ
зблизитиcь дo oУH, HaB'язaТИ Ha ПpoTИ нiм. вiдтинкy спiвпpaцю.

Зaмacкoвaнi aгeнти HKB.ц, якi спpитнo увiЙш.:,ли в pяtИ oУH, нaвiть
щИpo ПpaцЮBaЛИ для, бo oУH в oсHoBHoMУ з нiмцями бopoлoсь.
Цe 194.l-42piк,
ДpУгa пoЛoвИHa 1942p' i [19]4з p. HaсТУпИЛa oCHoвHa змiнa.
B дpугiЙ пoлoвинi 1942p' oУH yзбpoюотЬоя. Пoвcтaють в лicoвiй
пoлoсi пepшi збpoЙнi вi.п.цiли сaмooбopoнИ, яKi Ha тepeнaХ зaЛятИХ чepBoнoЮ пapтИзaHKoЮ, .цe нepвoнi нe дiЙшoвшИ l0,o пopoзУмiння з oУH, пoчaли лiквiдyвaтИ KpaщИХ членiв oУH iopгсiтKУ' Щo
зaгpoxУвaЛo opгaнiзaцii yтpaтoю лiсoвoТ ПoЛoсИ, мyсiли бopoнитись зi збpoeю в pУKaX пepeД лiквi.цaцieю. A кoли yзбpoeнi peв.
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KaДpИ г1pи|1ялv1фopмy УПA, тoдi зi стopoни aгeнтУpИ HKвД пiшoв

CIАльнИЙ Ha Haс Haстyп.
Tepeни Boлинi i Пoлiсся для Haшoгo peв. pyxy, Пoз aHeвИHHИ.

ми виТмкaми нoвi.

l.{e

тepeни впливiв. B opгaнiзoвaннi тиx тepeнiв

зa Пoльщi,
пoмix нeзнaнi тoдi нa тИХ тepeHaХ KaдpИ oУH, влiзли з HaKaзУ
кoмпapтiТ, зaMaсKoвaнi кoмyнicти (Пилипнyк, Cфeдюн i т. д.). B
HaТpaПИЛИ МИ Ha дУжe вeЛИKi тpУднoщi. Bжe нaвiть

чaс пepшoгo бiльшoв. пi.ц.пiлля, в poKax 1939-41 B чac iнтeнзивнoi
'
opгaнlзaцiЙнoi poбoти Ha тepeHaХ Boлинi, пpи всiЙ oбepeжнoстi,
BKpaЛИоЬ B pядИ oУH зaмaскoвaнi aГeHTИ HKвД'
B poкax нiм. дiЙcнoстi 1942-4З p. KoлИ Haш peв.-пoлiт[инниЙ]
pyx ПpИняв yзбpoeнi фopми i кoли ми виЙuJли Ha шИpoKy пЛoщИHУ
дiй, пoвeли шИpoKy MaсoвУ poбoтy, в тoЙ чaо бiльшoвики KИHУлИ в
pяди УПA MacУ aгeнтiв з мeтoю poзBaЛИтИ УПA' Пpи шИpoКo poзгopнyтiй poбoтi aгeHтИ BлaЗИлIА TaK в peгУЛяpнi вiддiли УПA, як iв
pяди poбiтникiв тaк зBaHoгo y нaс зaпiлля. Тpyднoщiв бiльшoвиKaМ тУт нe бyлo, бo ми poзгopтaЮчИ шИpoKo poбoтy, oпaнoвyЮчИ
opгaнiзaцieю нoвi He oпaHoBaнi щe ними тepeHИ, opгaнiзувaли дo
пpaцi здarтЬся щИpИХ, дoбpиx, вiД.цaниx нaшiЙ спpaвi людeЙ, aлe
пoмiж дoбpими пoпaлИ нaм i зaмaскoвaнi aгeHTИ HKBД зi зaвдaнHя|\А|'/1. Бiльшoвики вИсyHУЛИ тoдi всe, Щo MaЛИ Ha тИХ тepeнax нaЙКpaщe (a нaйкpaщe в oсHoвl.|oмУ пo дyxу булo бiльшoвицькe) щo
пpИМИлЮвaлoсь i щoби ми цe зaгopнyли y нaшi KaдpИ. Kpiм цeгo
тoдi ми пpИHИMaЛИ нa poбoтудo нaс KoMсoМoЛЬсЬKy MoлoдЬ, Увa.
)KaЮчИ ТТ кpaщoю MoЛoД.дЮ. Aлe тa MoЛo.цЬ HaшoЮ нiкoли нe бyлa i
мaЙжe HaшoЮ нe стaЛa. Бaчимo цe сЬoгoдня в 1944 p. дe бiльLшoвики вiдгpeбyють вci стapi зв'язKИ з KoМcoмoЛЬсЬKoЮ MoлoДдЮ,
aHгa>KyЮтЬ T[ дo опiвпpaцi з HKB.Ц, MoЛoдЬ KoMсoMoлЬськa iдe.
Kpiм цьoгo сьoгoднi пpoТИ Haс KИHУЛИ всix дeкляpaнтiв, якi кoли
нeбудь прoтИ KoгocЬ яК aгeHтИ пpaЦЮBaЛИ, Bсi свoT cИл|А t1poт|4
Haс з Ус|Х BI.цТИHK|B.

Cьoгoднi' 1944p,.цo aГeHтУpHoi poбoти aHгa)KУЮтЬ' aбo зaaнгa)КУBaЛИ бiльшoвики: CBящeHHИкiв i цеpкoвHУ пpИсЛyГУ, вЧИтeЛiв,

гoЛoв ceЛЬpaД,, Уpядoвцiв. З пoмiж шИpoKИХ Maс HapoдУ _ KypKУ.
лiв, poбiтникiв нa пiдпpИeMствaХ, a B CeЛaХ apeшТyЮтЬ нaс вiд нaсy
HeвИHHИХ людeЙ, пoдep)кaтЬ тpoХИ в тюpмi, a oпiсля зa цiнy вoлi
зoбoв'язyють Тx пiдписyвaТИ зaявИ спiвпpaцi з HKB!.
Пpихoдить бaгaтo втiкaчiв з ЧA, цe y вeликiЙ мipi люди poз.
poбленi, Щo зa цiнy пoвopoтy з apмii дo дoMУ, пiдписyють зaявИ
спiвпpaцi, iдyгь y свoТ oкoлицi, тaм кpиютьоя, тaйнo в,я>кщься з
HKB.ц, дoнoсяТЬ пpo Haш pyx в ceлi, aбo згoлoшУЮтЬоя дo УПA.
Пpиxoдять втiкaчi з !oнбaсy. Бaгaтo з HИХ зaaнГa)KoвaHИx дo
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спiBпpaцi з HKBД. Bтeчi з apмii, aбo з poбoти opгaнiзye сaмo
HKBд. Пpиiздять люди зi зaслaHHя з Kaзaxстaнy' Пoмiж ними
пocИлae aгeнтiв. A з пoмix HaшИХ cимпaтикiв ни кaндидaтiв в
oУH, слaбшИx вoлeЮ людeЙ, He зaпpaвЛeHИХ щe в тpyднiЙ peв.
дiЙонoстi, apeштoвaнИхгlplА piжниx Haгoдaх, пiсля peпpeciй змy.
шyЮтЬ Тx пiдписaтИ зaявУ спiвпpaцi, звiльняють Тх aбo opгaнiзyють
Тм втeну з тЮpMИ, .Д.aЮтЬ зaвдaHHя. Cлaбшi вoлeЮ пoгoджуЮтЬся
нa Цe. Cильнiшi нe пiд.цaються. ix зacУд)KУють aбo poзотpiлюють.
oднaк HKBД MaсoвoмУ aнгa)<oвaннi aгeнтiв, oпИpaeтЬcя Ha
cтapИХ ix poбiтникaХ, Ha лЮдяХ iдeЙнo бiльшoвиЦьKИХ, Ha ЛЮДяX
xapaKтepнИx. Tим дoвipяють Tм, дaють стaHoвИщa' Людям взятИМ
пiд тepopoM, лЮдяM вoЛeЮ cлaбим, лЮдяM нoвoзвepбoвaнИM
нeдoвipяють. BикopиcтoByЮTЬ Tx, aлe oсHoBHo пpoвipяють ix
poбory. Tx пepeвиxoвУЮтЬ.
B дoтeпepiшнiЙ poбoтi з нaвaлeнo}o aгeнrypoю HKB.Ц У Haс,
пoтpaпИлИ ми мaЙxe нa cтapi aгeнтypнi KaДpИ, aнгaжoвaнi щe зa
Пoльщi, aбo в poKaХ 1939-4.l , aбo ocтaтoчHo в poKax нiмeцькoi
oкyпaцiТ - [UKoлИ чepвoHИХ ПapтИзaн. Hoвo зaaгнaxoвaHИХ люДeЙ
в aгeнrypу HKвД е бaгaтo, aлe цe щe ..MeЛoЧ'', щo нeпeвHe дЛя
HKBД.
У cвoТЙ poбoтi Ha нaшoMy вi.цтинкy HKBД отapaeться всiми
cltлatlvl. Haсa.цИтИ свoiх людeЙ нa нaшi кepiвнi пocти (звинaЙнo
вбиpaють пiдсryпнo в aкцiяХ, пpи oблaвax, в бoяx, cпeцiяльнo пiслaниМИ aтeHтaтчИKaMИ кepiвниx людeй) i пpи пoмoнi циx
пepeбpaниx oУH чи УПA Haш peB. pyx y свoT pУки, щoби oпiсля
злiквiдyвaти Йoгo вцiлoстi i скoмпpoмiтyвaти B oчaх шИpoKИX УKp.
мac. Baжнe дУЖe дЛя бiльшoвикiв взятИ в pyKИ УKp. MacИ чepeз
вiдвepнeння yкp. нap[oдy] вiд oУH i УпA, свoЙoгo пpoBoдy, i пepe-

тягHeHHя нa свiЙ бiк.

БiльшoвицьKa пpoпaгaHдa
oстaнньo тaK вИcKaзaвся ХтocЬ з yкpaiнцrв, вiльниx poбiтникiв
УPсP _ ..тeпep iдe нoвa yкpaiнiзaцiя в Укpaiнi, aЛe щe з бiльшoю
сИлoЮ, яK пoпepeдHя''. l-{e BИдHo в пpeci, в нoвiЙ лiтepaтypi, в
тeaтpi, Kiнo, Ha мiтiнгax, в пoлiтpoбoтi пepeвoдxeнiЙ в Maсax.
PoздyвaютЬ сИлЬHo yкpaiнський пaтpioтизм' BИдвИгaЮтЬ B пpoпaгaндi ЦiлиЙ pяд гepoТв yкp. нap[oду] poздувaютЬ шИpoKo пoстaтЬ
Б. XмeльниЦЬKoгo, a втoMУ Пepeяcлaвcькy Paдy, вИKaзУЮтЬ BeЛИнeзнi opгaнiзaтopськi, стpaтeгiннi здiбнocтi Б. Xм[eльницькoгo]
Йoгo вeликиЙ пoлiтичниЙ тaлaн. Пpизнaють князя CьвятoсЛaвa
3aвoйoвникa yкpaТнсьKиM KнязeM (жypнaл ..Укpaiнa'' ч.2. 1944 p.)
i т. д. oднo тiльки пpoпaгУЮтЬ, в тoMУ, a сaмe кoнeчнiсть спiв)кИття двox бpaтнix нapoдiв, вeЛИкopyсЬкoгo i yкpaiнсЬкoгo' яKИx
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Тo спiлЬHa збpoя дaBaЛa oбoM HapoдaM свiтЛi пepeMoгИ, яKИx Тo
спiлЬнa дyxoвiстЬ ствopИлa вeлИKaHсЬKУ спiЛЬHУ двoМ бpaTHiM
Hapoдaм KУлЬTУpУ, яKИM cпiлЬнИM .цУХoBИM твopoМ о i сьв[ятa]
i .,CЛoBo o Пoлкy
i
здoбщKИ

Coфiя в Kиевi,
|гopeвiм'', iншi
KУлЬтypи. УкpaiнськиЙ Hapoд вce дaBaв KpaщИX синiв вeликopУсЬKoMy Hapoдoвi, якi cтaлv| пoдвИ)кHИKaMИ вeлИKopycькoi KyЛЬтypИ
(ЧaЙкoвоький, БopтнянськиЙ i iнш.), a УKp. нap[oд] зaвдячУe всe
y свoЙoмy xиттi вeлиKopУоЬKoМy нapoдoвi. Haвiть T Шeвчeнкo
вихoвaниЙ Ha вeЛИKopyськiЙ кyльтypi дaв УKp. нap[oдoвi] вiчнoживуlиЙ..Koбзap', (xУpн. .,УKpaТHa'' ч.2. 19a4 p'). Бeз вoлi пoмoчi
i cили вeлИKopyсЬкoгo нap[oдy] yкp. нap[oд] нiчoгo He оТвopИтЬ'
нe здiбниЙ дo >кИття. A цe щo Укp. нap[oд] сaм свoТмИ cИлaMИ
здвИгHe цe вopoxe спiвxиттю двoм бpaтнiм нapoдaм, цe _ .,He
..KaвKaзi''
Шeвчeнкa. | сьoгoдня Укpaiнa з нiмцянaмИ дaнe'' - яK y
ми вiйнy пpoгpaлa (1941-42 p.)apмiя в Укpaiнiбyлa пoнoвHo зl.lИ.
щeнa, нiмцi пoнeвoлv|л|А укp. нap[oд]' l тiльки зaвдяKи щeдpoстi
i любoвi вeЛИKopУcЬKoгo Hapoдa дo yKp. нap[oдa] збpoeю вeЛИКopуоЬKoгo нap[oдy] УкpaTнy звiльнeнo з нiм. нeвoлi. УкpaTнa
зa цi блaгa BeЛИKopУсЬKoгo нap[oдy] пoBИнHa Йoгo вeлиЧaти,
Йoгo cлaвити, Йoгo пoвa)KaтИ, йoмy клaнятись, A УстaMИ Tичин
i Бoгoмoльцiв Укpaiнa нe здiбнa >ЮАтИ B сaмocтiЙнiЙ, вiд нiкoгo
нeзaлeжнiЙ Укp[aiнськiЙ] .Цepж[aвi], щo УкpaТнa Ha пpoстopi вiкiв
i cьoгoдня MyситЬ oпepтИcЬ Ha яKyсЬ сyсiднy дep)Kaвy, нa Пoльщy
aбo Hiмeччинy, aбo Poсiю. Укp. нap[oд] щoби He впaстИ, вибpaв
тУ тpeтЮ дepxaвy - Poсiю. Тy злyкy yкp. нap[oдy] з вeликopУсЬKИM
нap[oдoм] пepeвiв щe вeликиЙ Б. ХмeльницькиЙ.

.Qвi cпpaвi УвИдaтHЮlотЬ в palqяHськiЙ пpoпaгaндi для yкp.
нap[oдy] кoнeчнiсть спiвжиття yкp. нap[oду] з бpaтнiм, стapшим i зtiбнiшим, всe вoлeЛЮбним вeлиKopУоЬKИM нapoдoм, i
дpyгe пoбopювaнHя дyMки пpo Укpaiнy CaмocтiЙнy' a вMoвЛяЮTЬ
Укpaiнy Paдянськy.
|дeЙнo-пoлiтичнa бopoтьбa з HaшИМ peв. caMocтiЙницьким'
пoлiтичним pУxoм, з oУH, УгBP' УПA' УХBaЛeнa ЦK BKп(б)y Mocквi
BeдeтЬcя дyжe iнтeнсивнo. Hapoдoвi, низин пpeдcтaвЛяють piзнo.
,,Бaнд|АтlА,,..нaЙгipшi
бaндити цe
цe oстaнHe cЛoвo. oстaнньo
бaндepiвцi''. o.цнaк вa)KHe| щo Haс He в.0,aоТЬоя Тм зiпxнути дo poлi
бaндитiв, xoч бoльшeBИKИ УxИвaлI4 тУт piзниx зaхoдiв (oстaннi
пpoби) тepop i гpaбix Уl(p. Мaо пiд фopмoю УПA, щo HapoД.цyxe
сKopo poзшифpyвaв. Bкiнцi мyоiли пpизHaтИ нac пyблиннo iдeЙнo-пoлiтИчнИM pУXoM, з яKИM HeMoжHa бopoтиcь тiльки МeтoдaмИ
фiзиннoТ cИлИ, aлe тpeбa пoвeсти iдeЙнo-пoлiтиннy бopoтьбy з
HaMИ.
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MaЙхe в кoжнiй гaзeтi пИшeTЬcя Пpo Haс, як.,yкp.-нiм[eцькиx]
нaцioнaлiстiB,,. He ',6aHдИтИ,' MИ в)Ke, a мepзeннi укp.-нiм[eцькi]
нaцioнaлiстИ ..цeПHi coбaки нiм. фaшизмy''.
.Qo пpoпaгaндИ пpoТИ нaс зaaнгaxУвaлv| ЦepKBИ i шкoли.
|-{epквa

Cьoгoднiшнa ПpaBoсЛaвHa, тaK зв. ПaтpiapxaЛЬHa цepKвa в
цlлoстi Ha УслУгaХ HKBД. Biд гopи, вiд apxиepeТв дo cвящeHHИкiв, мoнaxiв, .цякiв, цepKoBHИX стapoстiв, члeнiв цepк[oвнoi] paди
..ГocyдapстBeHHaя'' _
aHГaЖУe HKBД дo aгeHтУpHoT poбoти. |-]epквa
KaXyтЬ бoльшeвики i мyсить Boнa дЛя гoсу.цapстB[a] всeцiлo
пpaцЮвaTИ. ocнoвнe aГeHтУpнa poбoтa. Kpiм тoгo цepKBУ вИKopИстoвyeтЬся яK ПpoпaГaHдИвнy тpибyнУ дЛя пpoстoлю.пдя. A
щo сЬoгoД,Hя cильниЙ зBopoт У HapoДa дo peлiгiЙнoстi, a.0.oтoГo
бeззaстepexнa вipa овящeHHИKiв, пpив'язaнa дo цepKвИ, HeдocтaТoЧHa щe нaцioнaльнa свiдoмiсть, пoлiтичHa HeвИpoблeнiсть
|.UИpoKИx Maс УKp. нap[oдy], Mo)кe в мaйбyтньoмy пpинeсти бiльшoвИKaM ПepeMoгУ

Har0'

HaMИ.

l-{epкoвнa гiеpapxiя сaмa нiщo нe piшae. Пpи eпискoпi сидить

yпoЛI.toмoчeний пo HKBД. Biд ньoгo всe зaЛe)кИть. Biн poздiлюe
пapaфiТ, пpиймae кaндидaтiв Ha свЯщeHHикiв, дякiв. Ha цepкoвних
..paбoоoбopникax пpиощнi стaЛo чЛeHИ пapTKoMУ. l-{epквa yxe
тae''.
Шкoлa
Tщ iдe дУXe оИлЬHe HaMaГaHHя ..взятИ дiтвopy',. BивчaЮть
МoЛo.цЬ пpo Paд[янcькиЙ] Coюз, пpo Cтaлiнa, пpo гepoТннy ЧA,
пpo paдяHськиx гepoТв, i т. t. Змyшують дiтeй пiдписуBaтИ ЛИcт|А
дo Cтaлiнa. oпльoвуютЬ Пepe.ц MoлoддЮ Haш peв. pyx. .Qiтвopa
i мoлoдь MУЖHЬo бopoнитьcя Пepe.ц BИлИBa|\А|А нa нej paд. .Qля
УKp. MoЛo.цi УпA _ нaш вИзBoЛьний pyx, бiльшe BapТa ним цiлий
Paд[янськиЙ] Coюз, ЧA з ii овiтлими ПepeмoгaМи. He xoчe дiтвopa
Bч|АтИcя пpo Cтaлiнa. B шкoлi BИпИcУЮтЬ нaшi peв. кличi, спiвaють

нaшi peв. пiснi, знiмaють зi стiни пopтpeти Cтaлiнa: paД.яHсЬKИx

гepoТв iт. д. HaддУшaMИ мoлoдi пoKИ щo пaнУeмo щe MИ.

Aдмiнicтpaцiя
Haлaднaнa вcЮдИ. Aдмiнiстpaцiя олaбa. B бaгaтьox BИПaдKaX
aдмiнiотapaцiю виpyнaе HKB!. Koнтiнгeнти Hapo.ц з.цaв. Xтo нe
здaв дoбpoвiльнo CтягHУлИ сИЛoЮ. Teпep iдe пpoдaж хлiбa дep..дoбpoвiльнi''
)кaвi,
дaтKИ з гeKТapa зeмлi нa ЧA, oкpeмo Ha ЛeтуHсTвo, нa тaHKИ, Ha apтИЛepiЮ, нa гoЛo.0'УЮчИХ, нa iнвaлiдiв, нa вдiв
i сиpi1 Ha чepвoнoapмiЙцiв. Збipки пepeвoдИтЬ УMyндУpoвaнe
HKBД. |дe дepж[aвнa] дoзбpoeнoвa ПoзИKa. Kpiм цьoгo цepKвa
збipar Ha вИщeзГaдaнi цiли.
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Kooпepaцiя iтopгiвля

тiльки для пapтiЙниx' aбo poбiтникiв, щo ПpИсЛaHi зi сxoдy.
Hapoдoвi нeмa нiчoгo. Haвiть сoлi i сipникiв oстaнньo He пpo.t],al-{e

ють. B мiстaх i.п'e cильнa спeкyляцiя. Cпeкулюють всi, нaйбiльшe
paдянськi ЛЮдИ' Бaзapi чиннi. Ha ниx сeляHИ всe ПpoдaЮть, Haвiть
вapeHИKИ BИHoсятЬ' Тpeбa гpoшa Ha пoзИKy. A paдянськi гoлoднi
л}o.0,И вce KУшaЮтЬ i пpямo нa бaзapi Тдять i зaЛИвaЮтЬся сaMoГoHoМ.

Moбiлiзaцiя в apмiю
Пocтeпeннo iдe вecь нac. Бepуть вхe 192B i [19]29 piнники,
ПepeшKoЛЮють aбo в стpибкax aбo тaки в мicтax в КoшapaХ.
Aкцii нa УПA
Пepeвoдять бeзпoщaДнo, зaгaЛЬHo aкцlТ дpiбнi. Бiльшe опeцaкцii Ha дoнoо. Biд мiс[яця] вepeсня 1944 p' пo cьoгoднi Пepeвeдeнo тaкi бiльшi aкцiТ: нa лiси кpeмeнeцькo-дубиноькi, в пepeдшИХ
дняX ЛИcтoПaдa, oKoЛo 20 листoпaдa i тpeтя спeцaкцiя B гpУдня t19]44 p. ёцe згИHУв кoМaH.цИp Ясeньl iдpyг CлaвKo' знaннi зaсЛУжeнi peвoлюцioнepи. Aкцiiтi пepeвoдИЛo мiсцeвe HKBД вpaз з гpaбixницькoю гpУпoЮ пapтизaн двiнi гepoя Paд[янcькoгo] Coюзa,
,.гepoя
укp. нap[oдy]'' вeликoгo сИHa укp. нap[oдy] Koвпaкa.
У вepeснi i хoвтнi мiояцi пepeвeЛИ бiльшoвики бiльшi aкцiТ нa
БepeстeЙщинi, Koбpинщинi, .[poгiнинщинi, aкЦiТ нa УПA i лoвля
людeЙ Дo apмiТ, бo вeликиЙ пpoЦeнт лю.цей в apмiю не пiшлo.
У вepecнi i xoвтнi мiс[яцi] 1944p' ПepeвeЛИ бiльшoвики
вeликi aкцiT в тepeHaХ мiж Бyгoм i Koвлeм. B aкцiT зГИHУв кypiнний
Лиcий2, Aкцiю ПepeвoдИЛa 5-тa apмiя. B мiсяцi вepeснi iлистoпaдi 1944p' пepeвeЛИ бiльшoвики двi бiльшi aкцii в Чepвoнoмy
Бopi. B aкцiT згинyЛИ KoMaH/],Иp зaгoнУ Haзap, KoMaH.n.Иp зaГoHу
Бypя, пopyнник ЧyткaЗ* (зi схiдниx oблaстeЙ) Me.Д.ceстpa Гaлинa. B
мiсяцiлистoпaдi 1944p, бiльшa aкцiя зa p' Cлyн. Kpiм цьoгo cтaЛa
KoHТpoЛя лiciв iдe B цУMaHсЬKoмy i нepвoнoбipоькoмy. Tyт стaли
пocToeм бiльшi cили 6iльшoвикiв.
AкцiT нa УПA пpинocять в пepшi мipi вeликi втpaTИ в KoMaHдHoMy сKЛa'цi. Cтpiльцi пa.п.aЮтЬ мaлo. Ha кoмaндний сKлaд пЛaHye
HKBД aтeнтaTИ i в aкцiяx зaMaсKoBaHi aгeнти HKBД в poзгapi
бopoтьби стapaЮтЬcя вбивaти кoмaндиpiв. .[oтeпepiшнi стpaти в
кoMaH.п,Иpaх6ули мaйжe BИKлЮчHo пepeвeдeнi внyтpi, в чaс aкцil
aгeнтaмИ HKBД. Пpo цe гoвopятЬ MaтepялИ здoбщi пpи cлiдствi
вiд aгeнтiв. oстaнньo HKBД нaйбiльшe б'e нa iндивiдyaльниЙ
TepeH.
. У тeкcтi: Чaткa
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B нaс aкцii бoльшeвикИ cилЬнo гpaблять нaсeлeння, тepopИзУЮтЬ' б'ЮтЬ, нaвiть poзстpiлюють i стapиx i дiтeЙ. Гocпoдapствa

пaЛятЬ. HaЙбiльшe всЛaвиЛИсь пoмix HapoдoМ ..гepoiЧнi''
Koвпaкoвi сoKoлИ-пapтИзaн|А свoсю гpaбiжнeю i нaсильствoм. B
HИx Heмae мipи в гpaбyнкy.

ocтaнньo бoльшeвикИ пoчaЛИ МaоoBo Bv|вoзИтL4 HaсeЛeHHя
з пiдлicниx сiл. nЕ,e-нe.дe вИвeзЛИ мaйxe цiлi сeлa. Ha нapoд Цe

дiлae.

..цiT

УПA

УПA дie вeсЬ чaс oживлeнo. Дiями o6нятиЙ цiлий тepeн
Boлинi, Пoлiсcя, Xитoмipськo.i, BинницькoT, Kaм'янeцЬПoдiльcькoi oблacтeЙ. Ha зaxiдниx oблaстях дii сильнiшi, нa
cхi.цниx слaбшe. Cлaбшe дiяння нa cxoдi cпpИчИHeнe ТpУдl{oщaмИ дiЙ i тpУднoю зaгoтiвкoю xapнiв. oxивились TaKo)K дyжe
дiT УПA Ha тepeнax Koбpинщини, ПpyжaнщИнИ. oстaнньo в
Тypiвщинi тpeбa бyлo звoдити бo.i УПA з MaтpoсaMИ piннoгo
флoтy нa Пpип'ятi. 3aгaльнo в нaотyпi. .Цpiбнi бoeвi вистyпи,
aлe чacтi. l-{e в oбopoнi нapoдa, aбo cyтиvки B чaс Пpoпaгaн.цниx peЙдiв. Aлe тиx ДiЙ зaмaлo. HapoД xoчe бaчити нaшi дiT нa
HKB.ц, xoчe бaчити нaшi пepeмoгИ. (e Йoгo зacпoKoЮe. Hapoд
тiшитьcя Haшoю пepeмoГoЮ. Увaжae, цe пoМcтoЮ зa KpИB.0,И Ha
HKвД. Пpo бoТ УПA oкpeмим звiтoм. Tyт слiд тiльки (зaзнaнити)
згaдaти пpo бiльшиЙ пepeмoxниЙ бiЙ зaгoHУ пiд кoмaндoю в
oкoлицi Poкiтнo, дe зaгiн УПA зaмкнУB У чoтИpИKУТHИKУ вi.пдiл
HKBД нa oтBepтoмy бoлoтi мix лiсaми. B тoмy бoю впaлo oKoлo
1

.l

0 бoльшeвикiв. Бoльшeвикv:' |1oпaлИ в пepшiй хвилинi в пaнiкy,

бo пoвcтaнцi пepшими сepiями кyлeмeтiв ЗH|AЩИл|А кoмaндниЙ
cKлaд бoльшeвицькoгo вi.цдiлy, щo спoкiЙнo Tхaв нa фУpмaнцi. B
сyтинцi бoльшeвики B)кe He oпaнувaЛи.
Зaгaльнo мopaльний стaн вiддiлiв УПA дo6pиЙ' .Цe-нe-дe
пoвaхHo мiшae aгeнтУpУ HKB.ц, пpM. сoтHя Koвaлeнкa, якиЙ
B|АяB|^B сeбe aгeнтoм HKB.[, oбсaдxeнa Koвaлeнкoм4 poeвими
aгeнтaми (10 aгeнтiв y сoтнi), здeмopaлiзoвaHa у)кИвaHa вxe бyлa
HKвД дo дивepciЙнoi poбoти. Aгeнrypy в кiнцi poзшифpoвaнo i
зHИщeнo, Aлe чacтинa вiддiлy тaки пiшлa дo бoльшeвикiв.
B листoпaдi i гpyднi 1944p. пoвepнyЛИ вiддiли УПA з пpoпaгaндивнoТ poбoти зi сxiдниx oблacтeЙ.
.[yхe вaxнe, вiднyвaотЬcя y вiд.цiлax УПA бpaк дoбpoТ BиХoвнo-пoлiтичнoТ poбoти. Бpaк кa.цpiв. Цe пo Hac вдapяe.

Haстpoi мaс
Taк нa зaxiдниx oбл. УкpaТнИ, якi нa сxiдниx Hapoд зa HaMИ.
Cильнi пpoти бiльшoвицькi нaстpoi i нeнaвисть. Haвiть тaм,
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.цe МИ MaЙХe HiKoЛИ He6улИ, нaс сЬoгoдHi ДУжe paдo вИтaЮтЬ. БoЛЬшeвицЬKi пapTИзaHИ чepeз HacИЛЬHУ гpaбi)K HaсeЛeHHя, a тeпep paдяHсЬKa вЛa.цa ДoKiHчУe ГpaбyвaтИ, KoHтiHгeHтaML^ BV|Kл|АKУЮTЬ щopaз тo бiЛЬшy нeHaвИстЬ .t].o бoЛЬшeвИKiB.
oкoлицi Bигoнiвськoгo oзepa' пiвнiчнoТ ЖитoмipщинИ, TepeHИ Haд
Пpипяттю вiд Kaмiнь-Kaшиpоькa пo.[нiпpo сьoгoднi вжe xлiбa нe
MaЮтЬ.

Cьoгo.цнi здoбули MИ Hapo.ц. oднaчe He HaотaЛo щe. щe
тpeбa здoбyтoк цeЙ зaкpiпити. Тpeбa Hapoд нaцioнaльнo вИХoвaтИ, вИxoвaтИ Ha нaшiй гepofннiй iстopii, нa нaшiй кyльтуpi,
вKaзaтИ нapoдoвi BeЛИч УкpaТни в MИHУЛoMy, нaвiть висшiсть
нaд iншимИ Hapo.t],aмИ, вKaзaТИ Ha cПpoмoхнiсть УкpaТни
yкp. нap[oду] викaзaти всi дaнi Укp. нap[oдy] i yкp. зeмлi нa
CaмoстiЙну Укp[aТнcькy] !epx[xaвy], poзпaлИтИ B Hapoдi yкpaТнський пaтpioтизм , ДaтИ нapoдoвi yкp. дepx[aвнy] iдeю, BлятИ
вipу в нaшi сили. Toдi нapoд Ha всe здoбyдeш. Hapoд ПepeMoжe
Bopoгa.
Як сьoгo.цнi викopистaтИ MoMeHl He .п,oсяГHeHHя paдBЛaдИ B
пiдхo.цi Дo HapoДУ. He вхoдxy B цe, щo сПpИчИHИЛo тaкиЙ пiдxiд
бoльшeвикiв дo нapoдy. Mи втягнyли шиpoкi KpyгИ УKp. нap[oдУ] в
peв.-визв[oльну] бopoтьбу. Hapoд дaв cвoix KpaщИХ синiв' дoчoK
в УПA, oУH нapoд Kpoв'to свoТx синiв i дoчoк - гepoiв випиcaв свiЙ
KЛИч, овoЮ вoЛЮ _ здoбщи УкpaТнську Caм[ocтiЙну] Дepж[aву]
i в нiЙ вiльнo xити, l-te нaЙбiльшe спoЛУKa Haс, peBoЛЮцioнepiв,
кepiвникiв Hapo.цa y Йoгo зMaгaHHяX дo Caм[oстiЙнoT] Укp[aiни] з
шИpoKИMИ, МoЖe He paз, щe пpимiтивниMИ МacaмИ. L{e кpoвний
зB'язoK. Hapoд Hac ЧУe, Haо Пoвaxaс, Haс любить. ..He минaЙтe
мoеТ пi.цпiлЬHoТ XaТИ'' Ka>Кe дo Haс cеЛяHИн з lyбpoвицькoгo paЙ.
нa Пoлiссi. ..Я TeЖ MaЮ cИHa paйoнoвим'' .ДЛя УKp. Hapoдa тepeнiв
дe дiяв cЛ. П. сoтHИк УПA Бopистeн, Йoгo cмepть бiльший Удap, яK
сМepтЬ яKoгoсЬ TaM гeHepaлa Baтyтiнa. lJ-{oби ЛИш стaH цeй, тaк
тiснoгo oб'eднaння нapoдУ з Йoгo пpoвoДoм (oУH-УпA) Bдep)Kaти. A в цe яKpaз дУ)Ke сИЛЬHo вдapяe Bopoп Bciми сИлa|\АИ стapaеTЬся Haс, Пpoвiд Hapoдa' з Hapoдoм poз'однaти, Hapoд oбeзгoлoвV|тИ, a oпiоля BзяТИ в свoi шopи. Ha нaш paXУHoK, пiд нaшoю
фipмoю гpaбix, пoбol нaceлeння, пiдшeптУe пpИ пoмoчi УKpИTИХ
y вiддiлi aгeнтiв He чИсЛячИcя з Hapo.цoм, зaбipaти в нapoдa бeзПapдoнHo xyдoбy чи xлiб. Taкi випaдкИ TpaпЛяЮтьоя. Mи зУсИЛЬHo
пoбopюeмo цe.
Ha зax. oбл. Укp[aiни] нapoд нaм вipить, зa HaMИ i.п'e, в нac
зa.0,ИвЛeHИй, вклюнaeтЬся в нaшy бopoтьбy. He пoМaгar вopo)Ka
пpoпaгaHдa, aHi peпpecii. Bopoхi бpexнi HapoД нe вipить. Tyт
i
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Hapoд вipИтЬ' щo MИ пepeMo)кeMo, бo тaK У св[ятoMy] пиоьмi
сKaзaнo. Ha oблaстяx схiдниx УкpaТни Hapoд Haс зHae, Haс Хoчe,
HaM спpИяe, з нaMИ сИMпaтИзУe' Haс KopМИтЬ oстaннiм, oднaк
тУT Hapoд бiльшe poзУMye, нeвipить у cвoТ влaснi сили, нeвipить
в нaшi (УПA) с,Или, B HaшУ пepeМoгУ, XoЧ нaс блaгoсЛoвИтЬ Ha
нaшy poбoтy. Hapoд Hac зHae. B нaшy бopoтьбy щe He вKлЮчaO

I

DUX.

Cьoгoднiшнa пpoПaгaнta Hapota нe бepe. Hapo.ц бoльшeви-

КaM He вipить. Hapoд зHae' щo цe блaхмaн.

oднaк я Увa)КaЮ' щo сЬoгo.цнiшнe poздyМУвaHня в бiльшoвицькiЙ пpoпaгaндi укpaiнськoгo пaтpioтизMy, cЬoгo.qнiшнi
..бopoтись з нiмцяMИ зa УкpaТнy'', оьoзaKЛИKv1 бoльшeвикiв
гoднiшнe BИ.0.вИГaHHя HaшИХ iстopичних пocтaтeЙ, Xoч Moжe
нe всix i нe всe У ТaKoMУ свiтлi, яК MИ XoчeМo, щo cьoгoднiшнe
чaстe згalцУвaнHя пpo гepoiннy бopoтьбУ УKp. Hapo.цa Ha пpoтязi iотopiТ зa Укp[aiнськy] .QepжaвУ, пpИзHaHHя Bxe. щo iстopiя
Укp[aTни] цe в)Ke нe iстopiя сeЛяHсЬKИX бунтiв ПpoТИ фeoдaлiв'
яK Пpo Цe пepшe пИCaлv1, aЛe щo iстopiя Укp[aTни] Цe святocЛaв
Зaвoйoвник, св. Coфiя, Cлoвo o пoЛKУ |гopя, KopoЛЬ .Д,aнилo,
BeликиЙ Бoгдaн XмельницьKlАЙ, a гepoЙ УКp. Hapoдa _ цe Бoгyн,
KpинeвcькиЙ, БypлaЙ i т. д. в нapoдi зpoбить CBor, щo пИсaHня
тaМ чaстe пpo HaC, пpo УПA, Xoч Haс HaзивaЮтЬ укp'-нiм[eцькими] нaцioнaлicтaMИ, вИслУ)кHИKaMИ тa оoбaкaми Hiмeччини,
Тo цe тiльки пiдтвepдxeння нaшoТ ХИвУчoст| i нaшoi гepoiннoi
бopoтьби в тaK BИpaфiнoвaнiЙ систeмi HKBД, тo цe peKЛяМИ
HaшoMУ pуxoвi. Hapoд зHaо Haс, зHaо xтo ми i зa щo бopeМoся. Hapoдa He зведeш. CьoгoДнi .цЛя нaC дeкoн'юнктypa.
Aлe в слyшний чaс He пoмoжe вopoгoвi i Йoгo пpoпaгaндi, i цe
щo HaзИвae,.yкpaТнськo-нiмeцькими нaцioнaЛicTaMИ'', щo HaC
УToтo><HЮe з фaшизмoм. Hapoд Haс зHae' нaм вipить. Hapoд
бaчить HaшУ свящeннy бopoтьбу, нaшy чИCтoтУ i нeзaлexнiсть
вiд всякиx фaшизмiв i дeмoкpaтизмiв. | в слyшний чaс Ha HaшУ
peB.-BИзвoльнy бopoтьбу нapoд пi.цe зa HaMИ. Ш-{oби нaМ B peвoлюцiЙнo-визвoльнiй, пoлiтичнiЙ cилi yкp. нa[poду] вИтpeвaтИ .цo
виpiшaльниХ HaшИX дiЙ, зaдepжaти нaшi peв. KaдpИ i ix дoпoвни.
ти, пepeтpiвaди нaЙвa)КчУ.0,Ля Haс пepeЛoMoBУ сЬoГoднi xвилинy.
A пeвнo пepeMoЖeМo.
Зa oотaннi мiсяцi i зa цiлиЙ 1944o. MИ пoнeсЛи знaчниЙ
ущepб в нaшИХ peвoлюцiЙнИX KaдpaХ. Haшe xиття Bxe вXoдИтЬ
в HopMaлЬHi тopи. Пiсляфpoнтoвe poзЛЮзHeHHя ПpoХoдИтЬ вжe.
3имa бyдe тpУдHa. Bopoг гoтУr Ha зИМУ HaМ смepтeльнi УдapИ.
HaЙгipшe aгeнтУpa.

126

Ha cхoдi вopoГ cИЛЬHo iзoлюe сxiднякiв вiд зaxiднякiв. Ha

унбoвиx зaКЛaдaХ сX. УкpIaТни] зaxiднякiв нe ПpИHИMaЮтЬ'

C[лaвa] У[кpaТнiI]
30.X11.1944 p,

ДА CБ Укpai.ни, ф, 13, cпp, 376' т' 58, apк, 16-22, Koпiя'
..Ясeн',, ..Ясeнь'' (1912-1944I.У
1944p. - к-p з'eднaння
Яp'', пpoвiдник ] -i KиTвськoi oкpyги, ШBШ УПA-Пiвдeнь. MaЙop УПA
вiд 24.IV.'1 945 p.
2 |вaн Kлимчaк-.,ЛисиЙ'' (1915-]944)'У 1944p, - K-p KУpeHя .'Буг',, бpигaди
1 Mикoлa Cвистyн
,,XoлoДниЙ

-

..Пилявцi''. Хopyнxий
УПA вiд з 1.V|l|' 1944 p,

3 Пeтpo Maксимнyк - ..Maмoн'', ..Чуткa'' (1922-1944,. У 1944 p. _ к-p вишкiльнoгo
вiддiлу гpупи ..Tуpiв''' зГ ..зз" (..3aвиxoст''). ПopyчнИк УПA вiд 26'|.1944 p,
4 Mикoлa Meльник - ..BeсeлиЙ'', ..Kовaлeнкo,'. У 1944p. - opгaнiзaцiйнo.мoбiлiзa.
цiЙний peф. Здoлбyнiвcькoгo нaдp., к.p сoтнi гpyпи ..Бoryн,' (УПA.Пiвнiн), KУpeHя
з'еднaння ..Xoлoдний Яp'' (УПA-Пiвдeнь). ХopyнxиЙ УПA вiд 24.|Y 1944 p,

Ne7

лv|cт "лУK|/|" дo дPyгA ..oлЕKси''
10

Aдpeсoвaнo oЛэKсa

[липня]1945 p,

.[pyг oлэксa!

Пocьtлaю Baм paспopя)КeHИя, KoТopыe HeoбxoдИMo! HeМе.ц.
ЛeHHo И peшИтeЛЬHo пpoBeстИ в ЖИзнЬ .цля oзДopoвлeHИя И
coxpaHeHИя opгaHИзaцИИ в BaшeM тepeHe oт пpoвaЛa.
K Baм oсoбeнHo, KaK K Пpoвo.цHИKy, KoтopЫЙ пpИЛo)кИЛ бoльшe всeX paбoтЬ| в тoM тepeHe, oбpaщaЮcЬ _ He ДaйТe дoбИтЬ
opгaHИзaцИЮ вpaгУ ПpИ пoMoщИ aГeHTУpЬl, Koтopaя тaK MaсCoвo
пpoЛeзЛa B pядЬ|.
Cпacaйтe ЧeотHЬle KaдpЬ| opгaнИзaцИИ oТ yHИчHo>кeHИя дЛя

зaТя)KHoЙ paбoтЬ| в ПoдпoЛЬHo-пoлИТИчecKoЙ

бopЬбe, Ha KoТopyЮ

пepeхoдИМ.
He xaлeЙтe гнИлIА И пapaзИтoв. ЕсЛИ вepHyЛИcЬ Bьr о CУ3, тo
п poшy сдeЛaTЬ peшИТeлЬH Ьle peвoЛ ЮцИoHH Ьle ДeЙстBIАя.
!ля встpeнИ' сMoтpя Ha зaгpУ>кeHHocтЬ paбoTЬ| в BaшeM
тepeHe, Mo)KИтe пpИбытЬдBe HeдeЛИ Пoз)<e, нo с мaлoй HaдexHoЙ
бoeвкoЙ _ бeз aгeнтoв.
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Пpoшу взятЬ y дpУгa.Д.aлeкoгo гpипc, кoтopьlЙ пpeдHaзнaчeH
MeHя'
пpo этo я eгo ПoотaвлЮ в ИзBeстHocтЬ.
дЛя
Poмaнl
пpибьlл, Ho пoKa eщe гдe-тo cv|t|лт нa Югe.
.Qpyг
Mopaльнo oтвeчaeтe в пepвУЮ oчepe.цЬ Bьt зa opгaHИзaцИЮ в
тoM тepeнe, пoэтoMУ cпaсaЙтe ee.
Bac нaзнaчaю пo opгaнИзaцИЙньtм и вoЙскoвьlм дeЛaM, KaK
opг. peфepeнтa пpИ Kpae - пpo этo oбстoятeльствo дoгoвopИMcя
пpИ встpeчe.

10.[7]..1945 p.

Cлaвa Укoaинe!

/-/ Лукaz

п. с. _ Пoлунили ли Bьl лИтepaтypy, KoтopyЮ пpиBeз дpУГ
PoMaH, нaпpaBЛeннyЮ д,lя пpoвoдa ..oдeсca'' (тaкoe HaзвaнИe

бyдeт ИМeтЬ Baш тepeн).
Bьtсьtлaю Baм, Apхипy3 и .QaлeкoМy, eсЛИ eсть Poмaн, тo
пycтЬ И o|l пpoчитaeт.

Пepeвeдeнo c yKpaИHсKoгo Ha pусскиЙ
Bepнo: нaч. 1 oтдeЛeнИя oББ УHKBД Boл. oбл. мл. лeЙтeHaнт

/Лaзapeнкo/

ДA CБ

Укpai,ни (Tepнoпiль), спp, 31997, apк' 189 (кoнвepт), apк. 24.
Зacвiднeнa кoпiя. Пepeклa!]' З yKp'
1 Пeтpo oлiйник-..Енeй'', ..Poмaн'', ..Cepгiй'', ..Cтapий'' (1909-1946). У 1944p' K.p гpупи ..Бoryн'', к-p УПA.Пiвдeнь, пpoвiдник псK (1944..l945). 1945-1946 pp. opгaнiзaцiЙний тa вiйоькoвий peф. ПЗK (..Мoсквa''), к-p УПA-Пiвнir. Maйop УПA
вiд 17.Il.1946 p.
2 Mикoлa Koзак ,.Biвнap,', ..Kyнмa,', ..Лyкa,', .Л", "555"' ..Cмoк''' ..Чop.eнкo',,

..Чyпpинкa''(1914-1949).У1944p.-peфepeнтCБBo..Бoгyн'(..Ciч',)'peфepeнтCБ

псУз (oсУз). 1945-1946 pp. _ peфepeнт CБ П3У3 (вeснa 1945 p.)' кpайoвий пpoвiдник oУH пзУ3 (1945- 1948), в. o. к.pa УПA-Пiвнiн. Maйop CБ вiд 6.VI .1948 p.
3 AнaтoлiЙ Taтypa - ..ApхИп'', ..ТpeтiЙ', (1912.1945). У 1944 p. - спiвpoбiтник CБ
Bo ..Зaгpaвa'', пoлiт. вiддiлу гp. .,Tютюнник,'. Cпiвpoбiтник, пoлiтинниЙ peф. ПCK
..oдeсa'' ( ]
944-] 945).

, Пpи
пepeклaдi пoмилковo нaпИcal1a цифpa:
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1

Neg

lHстPyKЦlя
lдEЙHo.пoлlтичHoгo виxoвAH Hя
кAдPlв oyH

З1 липня 1945 p,

IHстPУKЦ|я

iдeЙнo- пoлiтичнoгo BИшKoлy peвoлюцiЙниx кaдpi в

ocнoвним зaв.цaHHяM opгaнiзaцii Ha сЬoгoдHя, цe пiдгoтoвити cвoT peвoлюцiЙнi кaдpи дo зaтя)Kнoi бeзпoщaднot бopoтьби зi
cтaлiнськo-бoльшeвицьким iмпepiялiзмoм нa вcix вiдтинкax сyспiльнoгo )<Иття, a в пepшiЙ мipi iдeЙнo-пoлiтичнiЙ плoщинi.
lдeйнo- пoлiтичнa пiдгoтoвкa pe в. кaдpi в opгaн iзaцii пoЛя гae'
Ha вИвчeHHю oбстaвин мixнapoдньoгo i внщpiшньoгo вiдтиtнкy
нaшиx дiЙ.

PeвoлюцiЙнi члeнськi KaдpИ opгaнiзaцii, a в oсHoвHoМУ пpoвiдниЙ aKтИв MyсИтЬ вИвчитИ:
1. Bлacнi iдeЙнo.пoлiтичнi зaлoжeHHя, peaлЬнiсили всix пoнeвoлeнИx нapoдiв, стpaтeгiю i тaктикy визвoльнoT бopoтьби.

2. Bopoхi iдeйнo-пoлiтичнi зaлoxeHHя, тa йoгo цiлi i мeтoди

бopoтьби.

B бopoтьбi зi

стaлiнcькo.бoльшeвИцЬKИM

iмпepiялiзмoм _

МycИMo вИвчитИ:

сcсP'
б) пoлiтику сoцiяльнoгo вИзИсKУ _ eKсплУaтaцii
a) eкoнoмiннy пoлiтику

HapoдHИx Maо _ KлaсoM отaлiнськиx вeлЬMo)к'

в) пoлiтику нaцioнaльнoгo гнiтy нapoдiв

BaHHя i гнoблeння мaс.

сссP'

шИpoKИХ

MeтoдИ ПaHy-

lдeЙнo-пoлiтиннy пiдгoтoвкy кaдpiв oсягHeMo HaПoЛeгЛИвoЮ

i сиcтeмaтичHolo пpaцeЮ Haд KaдpaмИ. Kaдpи тpeбa вИшKoЛЮ-

вaти iндивiдyaлЬHo i гуpтoвo (пpидepxyючИоЬ зaсaД кoнcпipaцi[)
чepeз вiдбyвaння пocтiЙниx оХo.0,ИH i вiдпpaв з вiдмoвoю /],eKaлoГУ,
вИвчeHHЮ 12 Пpикмeт XapaKтepУ, 44Гlpaвил ЖИття, ЧИТaHHя КнИ)KoK, пpeсИ, peфepaтiв, диcкyсiЙ iт. д.

Пoдaeмo списoK вишкiльниx мaтepiялiв (щo бyли вмiщeнi
видaнHяХ як cтaттi, aбo виЙшли як oкpeмi бpoшypи, ни
peфepaти), кoтpi кoжниЙ члeн зoбoв'язaнИЙ oсHoBHo вИвчИ.
ти.
1. Пoстaнoви ||| HB3 oУH
B нaцJИХ

2.

...Д,eкaлoг'' (вивнИтИ
Ha пaM'ятЬ, Тa пoяcHИтИ Ko)t(HУ тoнкy)
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3. 12 Пpикмeт i 44 Пpaвилa (вивнити Ha пaм'ять)

4. 3a щo бopeться УПA
5. Плaтфopмa УГBP
6' ..Bишкiльнi мaтepiялИ',

_ Peзoлюцiя Устaнoвчoгo з'iздy
HBPO
7. Пpoблeмa нaшoгo BИзвoЛeHHя
B. Cтaл нськo-бoл ьшeв ицькиЙ iм пepiялiзм в cвiтл i зaKopдoH i

нoТ пoлiтики

9. Miлiтapизм стaлiнcькo-бoльшeвИцЬKИХ
.l0.

iмпepiялiстiв
БoльшeвицькиЙ iмпepiялiзм в AзiТ
.|
] . Бiльшe peвoлюцiЙнoТ пильнoстi
1 2.Koнститyцiя CCCP (кpитикa)
.l
3. Iстopiю Bизвoльниx 3мaгaнь
1 4. Гoспoдapоькi пiдстaви нaшoi дepxaвнoотi
.15.
Пpo щo гoвopИтЬ HaM дepжaвниЙ бюджeт CPCP нa
1 945 p.
16. B нoвiЙ дiЙснoстi (стaття в ..lдeя i Чин'' н. 8)
.l
7. Cтaлiнськo-бoльшeвицЬKe HaМaгaнHя i нaшa вitпoвiдь

(..|дeя i Чин'' н. 7)
] B. БoльшeвИцЬKa.цeMoKpaтИзaЦiя
.l

eвpoпи (..lдeя i Чин'' н. 9)
9. БoльшeBИцЬKa poзв'язKa нaцioнaльнoгo пИтaHHя (..|дeя

i

Чин'' н. 9)

ч. 5)

20' Чoгo He Мo)кHa нiкoли зa6ути (..lдeя iЧин,'н. 9)
21' Гpoмити iдeЙнi пoзиЦi.[ вopoгa (..3a УкpaTнcькy .Qepxaвy,'

22' Ha ДoпoМoгУ пpoпaгaHдИсTaM
23. l-{ифpи i пepспeктиви (.,Зa УкpaТнськy.[epжaвy'' н. 6)
24. Як ..BeлиKi'' poсiйськi сaтpaпИ ,,B|'/1зBoлялv1'' yкpaiнськиЙ
нapoд (',3a Укpaiнськy.[epхaву,' v' 5)
25. Topryють yкpaiнськoЮ зeMлeЮ (..3a УкpaТноькy .Д,epжaвy',

ч. 5)

26' .Цoнoщикaм i оeKсoтaM пoщaдИ нe бyдe (,.3a УкpaTнськy
.(epxaвy'' н. 6)
27. У вiдпoвiдь пaнaм iмпepiялiотaм (,,Зa Укpaiнcькy.(epжaвy''
ч.6)
28. oписи бoiв
Kpiм вищe пoдaниХ мaтepiялiв пepepoблятИ Ha BИшKoлax iншi
мaтepiяли з нaшoi лiтepaтypи (якi мoжнa дiстaти). !o вишкoлy
кaдpiв HaЛe)KИтЬ ТaKo)к вiдсвяткoвyвaнHя нaцioнaльниx piнниць,
вшaHУвaHHя пaM'ятi пoЛяглИx гepoiв"
Bишкiльнo-вИХoвHoЮ poбoтoю oxoпИтИ вci peвoлюцiЙнi
KaдpИ - ЮHaцтвo i мoлoдь взaгaлi.
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Пpoвiдни i кepiвники вишкoлiв вiдпoвiдaльнi зa пepeвeдeнHя
xитгя' Boни opгaнiзyють вИшкoЛИ' пpoвipяють i
звiryють свoiм зBepxнИKaM пpo cтaн вишкoлiв.
цieТ iнстpyкцiТ в

Cлaвa Укpa.iнi!
Пocтiй, з1 .7.1945 poкy

Пpoвiд oУH п3Уз

.Цaлeкий. oлeкca.*
Bзятo в Meнe пpи зaдep)Kaннi _ Bopoбeць

ДA cБ Укpaiни (Tepнoпiль), cпp' 31997, apк,

189 (кoнвepт), apк. 26-27.

opигiнaл.

!}|стPyKЦlя д,lя

Neg
КЕPIBHиЦтвA тЕPЕHy ..ot,EсA''

.{o пpoвoдy тepeHy

Cepпeнь l945 p.

..oдeсa''

Пo вiдбyrиx BiдпpaвaХ з пoo.ц,ИHoKИMИ ЧЛeнaМИ пpoвoдy
Baшoгo тepeнy ствepдxylo:
1) Heвикoнaння Haдaвaниx Baм iнcтpyкцiЙ i нaкaзiв в Цiлoотi
opгaнiзaцiЙнoi poбoти, a зoKpeМa в poбoтiCБ.
2) Бpaк плaнoвoстИ' тa тяглocтИ в пpoBeдeннi opгaнiзaцiЙнoT
poбти.
3) HeпopoблeнHя piшyниx пoтягHeнЬ для пpимiнeння opгaнiзaцiЙнoi poбoти дo нoвoT дiЙснocти згiднo з BИДaни\t|v| iнcтpукцiя.
Mи Ha нaс пepeмиp'я'
4) 3a Beликe оKyпчeHHя opгaнiзaцiЙних кaдpiв Ha MaЛoМy
вiдтинкoвi Baшoгo тepeнy' бpaкy нaпoЛeглИвoТ iнтeнзивHoстИ в
poзмiщeннi opгaнiзaцiЙниx кaдpiв нe тiльки пo цiлoмy opгaнiзa.
цiЙнoмy тepeнi, aлe нaвiть зaxiднoi йoгo чacтини.
5) He пepeвeдeнHя якслiд пpoвipки opгaнiзaцiЙHиx тa peвoлюцiЙниx кaдpiв i нeвiдceпapoвaння з pядiв opгaнiзaцii i вiддiлiв
УПA eлeмeнry пoлiтинHoгo He пeвHoгo (пepeлoвлeнoгo бiльшoвикaMи i звiльнeнoгo) бeзiдeйнoгo, HeчeсHoГo' тa нeпpимiнeння в
opгaнiзaцiйнiЙ poбoтi сyгo пiдпiльнo-кoнспipaтИвHИХ Meтoд.
*

Haдпиc у тиryлi,
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6) 3aмaлa iнтeзнивнiстЬ a-в бopoтьбi-a з aгeнrypoю HKB.Д, в
pядax нaшoгo peвoлюцiЙнoгo pyxy' нeдoцiнювaння вopoгa y вiднoшeннЮ пo бopoтьбi з нaми, нeдoбaнyвaHFlя зaгpoзи внщpiшHoгo Haшoгo poзKлaдy aгeнrypoю тa лeгкoвaxHe стaвлeHHя дo
пИтaHHя збepeжeння opгaнiзaцii i opгaнiзaцiЙнo-peвoлюцiЙниx

чeснИХ кaдpiв.

7) 3a мaлe зaiнтepeсoвaння y вИвчyвaннi мeтoдiв HKB.Ц y
бopoтьбi з нaшИM peвoлюцiЙниM pУХoм, щo дae мoxливiсть вopoгoвi чим paз бiльшe влaзити в pяди peвoлюцiЙнoгo pУxy, вкopiнюBaтИся, poзKЛaдaти i дeмopaлiзуBaти пepeсiннo чecниЙ eлeМeнт в
Haшиx pядax I HaceлeнHя.
B) Бpaк yзгiднeння в мeтoдiбopoтьби з aгeнrypoЮ cepeд всix
пpaцiвникiв CБ, щo спpичиHЮe нeздopoвi- шкiдливi yMoвИHИ
poбoти.
9) Бpaк aнгaжyвaння в олiдчiЙ poбoтi CБ цiлoгo кepiвнoгo
aKтИвy (сaмiдискyсii нa тeмy aгeHrypИ бeз бopoтьби з нeю e Maлoкopиснi), Щo спpИчИнюe poзбiжнicть в пoглядax мiж peфepeнтoм
CБ a cлiдчими пpaцiвHИKaMИ змiнювaння тaKтикИ в бopoтьбi з
aгeнтypoЮ нa пiдстaвi влaснoi дyMKи He пpИдep)кyючисЬ iнcтpyкцiЙ' тaктики i мeтoдiв нaдaHиx згopи.
.l0)
3aпoблФкЛивe вiднoшeння i oпpaвдyвaння людeЙ пepeЛoBЛeHИX HKBД - лeгкoвipнicть тa вKлючyвaння ix дaльшe в pядИ
peвoлюцiЙнoгo pyХy' Bсyпepeч видaниx нaкaзiв в cпpaвi пepeлoвЛeHИХ apeuJтoвaниx втiкaчiв з poбi1 Чepвoнoi Apмii i т. д. _ пpo.
вoдy opгaнiзaцiТ, щo нe пiдлягae )кoд|.|ИM диcкyсiям тa в нiякoмy
випaдкoвi He Мoxe бyrи змiнювaнe.
.|
1) 3aмaлe пpидiлювaнHя УвaгИ пpoпaгaндИвнiЙ poбoтi сepeд
Maс, пoMИMo нaKaзy пepecтaвити цiлУ opгaнiзaцiю нa CБ i пpoпaгaндУ.

.|2)

Бpaк тexнiчниx сepeдникiв для пoбiльшyвaння нaшoi пpo.

пaгaндИвHoT лiтeparypи.
.|3)

HeзaбeзпeчeнHя opгaнiзaцiЙних кaдpiв B пpипИсoвy скiлькiсть aмyнiцiT тa збpoТ, тa бpaк кoнтpoлi i eвiдeнЦii пo вiднoшeннi

збpoi iaмунiцii.
.l4)
Бpaк звiтнocтiтa кoнтpoлi викoннoстi'
-t5)
3a cлa6иЙ нaтИсК в iдeЙнo-виxoвнiЙ poбoтi, тa бpaк poотy
HoвИX кaдpiв, якi пpиЙшли б нa змiну впaвшим в бopoтьбi пpoвiдHИM oдИHИцяM.

B зв'язкy з вИщe пoдaHиMи нeдoтягHeнняМи щe paз пoдaЮ
зapяд)KeHHя тa xa.цaю нeгaЙнoгo пepeвeдeння ix в життя.
Biдпoвiдaльнicть зa пepeвeдeння в х(Иття iнотpyкцiЙ нeсe кoждиЙ
чЛeH пpoвoдy.
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opгaнiзaцiЙниЙ дiл

пoлiтИчнo пeвнi, пpaцьoвитi, iдeЙнi, aктивHi, гoтoвiдo
бopoтьби нa сMepтЬ б-кaдpи.6, якиx тpe6a poзмiстити пo цiлoмy
1

)

тepeнi для opгaнiзaцiЙнo.пiдпiльнoТ poбoти i poзбyдoви opгaнiзaцiЙнoT сiтки, для oХoплeHHя opгaнiзaцiЙнoю poбoтoю цiлoгo
тepeнy, cтaницi-paЙoни.
2) Пepeciннo Чecнi' якi пiд Kepмoю, (pyкoвoдствoм) пpoвiдникiв opгaнiзaцii бyдyчи вiдceпapoвaнИM14 вiд пiдпiльнoi opгaнiзaцiЙнoi ciтки, бyдyгь бopoтися i викoнyвaти пoлiтичнi зaв.o,aнHя в
тepeнi Cepeд Hapoдy'
3) Бeзпoщaднoгo зHищeння aгeнтiв МopaлЬнo бeзвapтiсних,
пiд.пиx, якi в чaо нiмeцькoi дiЙснocти пpoлiзли в pядИ opгaнiзaцii.
Piвнoмipнo poзмiстити opгaнiзaцiЙнi кaдpи пo тepeнi тa в
>кoднoМУ випaдкoвi нe дoзвoлити нa ix сKyпЧeHHя.
5) B opгaнiзaцiЙнiЙ poбoтi пepeЙти нa 1.сyгo кoнcпipaтивнi
пiдпiльнi мeтoдИ.1, тa вiдоeпapyвaти всi opгaнiзaцiЙнi oоepeдки
вiд зaгaлy члeнотвa, чи кoзaкiв дивepсiЙниx бo'fвoк чи УПA.
6) Пiднeсти aвтopитeт ycix нлeнiв пpoвoдУ пo вiднoшeннi дo
пlдвЛaднИx.

7) Beсти пocтiЙнo iдeЙнo-пoлiтичниЙ вишкiл opгaнiзaцiЙниx
кaдpiв, тa дбaти пpo iХ пoстiйниЙ iнтeлeкгyaльний picт, вИХoвaтИ
iх нa кaтexизмi yкpaiнcькoгo нaцioнaлiзмy, a ocoбливy yвaгy звepнyгИ Ha нaцioнaлiстичl-|y Mopaль i eтикy як y вiднoшeннi члeнiв дo
оeбe i нaсeлeння.
8) 3дoбyвaтVi рJ1я opгaнiзaцiТ вce нoвi i нoвi кaдpи' з eЛeмeHry
нaЙкpaщoгo' xapaKтepHoгo, чecHoгo, дyxoвo оиЛЬHoгoI BoЛeBoгo'
пpaцЬoвитoгo i т. д.
9) B poзбyдoвi opгaнiзaцiЙнoi сiтки ocнoвHy yвaгy звepнyrИ
Ha МoлoдЬ.

10) Зaвeсти дисциплiнy, пoчyття oбoв'язкy в pядax opгaнiзaцiT

тa cтpoгo пoбopювaти i кapaти poзxлябaнicть, лiнивcтвo i iнepтнiсть.

1 1) BiднoшeнHя звepxниKa дo пiдвлaднoгo MУоИтЬ 6уи вимaгaючe, aлe бaтькiвсЬKe' виХoвyючe, cпpaвeдливe, a нiкoли шop.

сткe' бpрaлЬнe, зapoзyмiлe'
.12)
ПocтiЙнo вiдбyвaти стpiнi, вiдпpaви тa ХaдaтИ звiтiв з пpoвeдeнoТ poбoти' XapaKтepИcти Kи тepeнy в cycп iл ьнo- пoлiтин нoмy
нaсвiтлeннi,
13) Пocтiйнo кoнтpoЛювaти i пepeвipяти пo.цaнi дopyчeння'
щoби бyги в кypci cпpaв ii викoннoотi. 3a нeвикoHaHHя вИдaнИХ
дopyчeHЬ чи змiнювaння ix стpoгo Kapaти.
14) He вiльнo пiдпiльним opгaнiзaцiЙнИM ЛЮдяM пepeбyвa.
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тИ oдИHцeМ, бo кoждиЙ пiдпiляк MУсИтЬ бщи гoтoвий нa бiй дo
oстaтoчltoгo зi свiдoмicтю, Щo нixтo xивим нe cмie пoпacтИ B
pУKИ вopoгa. I-|.eЙ, xтo зi збpoeю здaBcя в pyкИ вopoгa, yвaxaтИ
зa зpaднИкa нaшoi peвoлюцiТ i з ним пoстyпИтИ як зi зpaдникoм (в
paзi Йoгo втeчi чи звiльнeння),
.l

5)

3oбoв'язaти пpoвiдниЙ aктив opгaнiзaцiТ дoKлaдHo вИвчa-

ти вiЙcькoву лiтepaтypy, тa вiЙськoвo пepeшKoлИтI4 _ змiлiтapизyвaти всix члeнiв тa КaндИдaтiв opгaнiзaцiТ.

BiЙcькoвий дiл _ вiддiли УПA
Пepeвecти нeгaйнo пepeгЛяд вcix вiддiлiв УПA пiд кyroм:
.|)
BилУчeння з вiддiлiв УПA пoлiтичнo-пeвниx, бoeвo.здaт.
HИx, MopaЛьнo-стiйкиx, чeснИx' iдeЙниx, свiдoмиx тoгo, щo poзпoчaтУ бopoтьбy тpeбa пpoвaдИтИ бeз oглядy нa cитуaцiю, тa
piшeнixepтвУBaтИ cвoe )KИття _ дЛя BKЛЮчeння Tx в opгaнiзaцiЙну
пoлiтичнo.збpoЙнy пiдпiльнo-кoнспipaтивнy бopoтьбy. Tиx людeЙ
тpeбa вИХoвaтИ Ha KaтeХИзМi yкpaТнськoгo нaцioнaлiзмy тa вKлЮII.

чИтИ в члeнИ чИ KaндИдaти opгaнiзaцii.

2) БeзпoщaдHoгo знИщeнHя cтapИХ iдeйниx aгeнтiв, вcЬoгo

Bopo)кoгo eЛeMeHтy, якиЙ пepeбУвaЮчИ в нaшИx pядax вeдe poбoтУ пo зHИщeннi нaшoi opгaнiзaцii, MopaлЬнo бeзвapтiсниХ, пiдЛИx,
якi в дaльшoмy пiшoвшИ дo вopoгa MoЖутЬ пpoявИтИ iнiцiятивy i
aктивнiсть в бopoтьбi з HaшИM peвoлюцiЙнИM pyxoM.
3) 3aбpaти збpoю тa вci вiЙськoвi piнi' вiдceпapoвyюни вiд
Haшoгo peвoлюцiЙнoгo )киття, вiд тиx, якi збepiгaючИ cвoe )киття
дaЛИ зaшaнтOкУвaтИ сeбe aгeнrypi ни свoe пepeбyвaння y вiддiлax
УПA poзyмiють i викopИотoByЮтЬ рJ1я нa>KИBИ, збepiгaння оeбe тa
xивoтiння з дHя Ha дeнь i овoTм дифeТИзMoМ| пacивнiстю, пapaзИTствoМ |.lJKo.цятЬ нaшiЙ визвoльнiЙ бopoтьбi тa HeгaтИвHo' дeMo.
paлiзуюнo вПлИвaЮтЬ нa MaсИ. Тих всix poззбpoeниx цiлкoм вiдсe.
ПapУвaтИ вiд нaшoгo pуxy, зipвaтИ з Hv|Mv| всi зв'язKИ, тa He дaвaтИ
xoднoi.цoпoMoгИ, пoясн|oючИ iм цe в тoЙ спoсiб, щo вoни, пepeбyвaюни в pя.цax УПA нe ЫАяBИлИ тИx влaотИвoотeЙ i пpикмe1 якi e
нeoбxiднi для пoвстaнця в yкpaiнськiЙ peвoлюцiЙнiЙ бopoтьбi.
4) loклaднo пopoбити cпИcKИ зaпaсiв збpoi, aмyнiцiТ тa вciх

вiйськoвиx piнeЙ, зMaгaзИHyBaти

ix

ПeвнИMи opгaнiзaцiйними
дo poз-

ЛЮд,ЬМИ, щoб тi всi piнi He HИщИЛИся тa Ko)кнoчacнo бyли

пopядИ N4ocтi opгaнiзaцiT.

5) У дивepciЙниx opгaнiзaцiЙниx бoIвкax вeстИ пocтiЙниЙ
вишкiл i виxoвaння, зaвeстИ cтpory вiЙcькoвy тa opгaнiзaцiЙнy
диcциплiнy, виpo6ляти в ниx iдeйнicтЬ, вИcoKy бoeвy вapтiсть, вiдвaгУ тa пocтiЙнo KoHтpoлЮвaти тa вiЙськoвo вишKoлЮвaтИ.
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|||. Пpoпaгaндa
Пiдгoтoвити воix члeнiв opгaнiзaцii тa бoeвикiв дивepciЙниx opгaнiзaцiЙниx гpУп дo пoшиpЮвaння тa зaкpiпЛeHня нaшoТ
iдei cepeд мac' Koх.п'иЙ члeн opгaнiзaцiT чи бoeвик Ha пoсToЮ, пpИ
зyстpiнi - воloдИ пoшИpЮe нaшy iдeю гoBopeHняM Ta чИтaHняM
HalJlo| л|тeparypи.
2) PoзгopнyгИ шИpoKy Мacoвy пpoпaгaH.о.Ивнy poбoтy cepeд
HapoдУ щoби нa тpИвaлo зacвoiти MaоaM вipy в пoбiдy peвoлюцiТ i

.l)

HeMИнУчУ пopaзKУ вopoГa.

3) ПpoтистaзИтИ скpiзь сoвeTсЬKoMy - сyгo MoсKoвcЬKoMy
пaтpioтизмoвi нaшy МИHyЛУ i суvacнy гepoТкy.
4) Bидaнy Baшим пpoпaгaн.цИBHИM oсepeдкoм .,Тeхнiкy пpoпaгaHдИ'' пpийнятo як кopиснi вкaзiвки в пpoпaгaнДивнiЙ poбoтi i
з HeЮ oбзнaЙoмитИ вecЬ opгaнiзaцiЙHИX aKтив.
5) 3a вcякУ цiнy ствopити в тepeнi тeхнiчнe зBeHo tцЛя пoшИpeHHя HaшИХ пpoпaГaHдИвнИx вИдaHЬ,
lV.

сБ

) Пoоилити cлiднy poбoтy Ta BИшKoЛeHHя l-loвИX слiдниx
кa,цpiв, вKЛЮчyЮчИ дo цieТ poбoти нaЙкpaщi iнтeлiгeнтнi, здiбнi
.1

Kaдpи.

2) |\ocилити якнaЙбiльш iнтeнзивнy пpaцЮ y вИKpИттЮ aгeнтypИ, щo дie в нaшиx pя.цax.
3) З aгeнтaMИ в HaшИх pядax вeсти бeзпoЩaдну бopoтьбy'
ПoбopювaтИ ЛeгKoвaЖeHHя, CaMoyспoKoЮЮчe (мoвляв, цe всe
ipyндa) i зapoзyмiлe отaвлeHHя .цo пИтaнHя бeзпeки кaдpiв i пiдстУпHИх нaмipiв Bopoгa. Bиpoбити у кaдpiв нyЙнiсть i нaстopoжливicть пo вiднoшeнню Дo вopoгa i Йoгo aгeнтypи.
4) He зaймaтися caмoЮ KpИтИKoЮ i дискyсiямИ, a вeстИ
iнтeзнивнy бopoтьбу. He чeкaти, Щo aгeHт сaм пpийдe, a йoгo
тpeбa знaЙти, He ЛeГKoвaжити coбi cлiдчoi poбoти, aлe кoжД,иЙ
члeH пpoвoдУ opгaнiзaцii, a зoKpeмa peфepeнт CБ мyсить сaм
пepeвo.цИти слiдотвa тa пpИсЛaтИ пpoтoKoли cвoЙoмy звepXHИKoв|.

5) Пpи Ko>кдoMУ пpoтoкoлi зaзHaчУвaтИ Хтo вeД,e cлiдствo.
6) HeгaЙнo знИЩИтИ cepeД HaсeЛeHHя тиx aгeнтiB, якi oтвepтo

BИcryпaЮтЬ пpoтИ Haшoгo pУxУ.

7) ЛeгкoвaкHe стaвЛeнHя Тa пoблaxливiоть пo бopoтьбi з
aгeHтaMИ будeмo тpaKтУвaтИ як caбoтaж
8) ПocтiЙнo звepТaтИ УBary тa BчИTИ кaдpИ зaоa.ц кoнспipaцiТ,
щoби нepeз нe збepiгaння тaЙн He стaтИ пoмiчним вopoгoвi y знИЩeHHЮ

opгaнiзaцii.
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9) Пepeвipкy opгaнiзaцiЙниx i вiйcькoвиx кaдpiв тa пpимiнeння
peвoлюцiйнoТ бopoтьби з вiЙськo.збpoйнoi нa пiдniльнo.пoлiтичнo.збpoйнy oстaтoчнo зaкiнчити дo 1 листoпaдa 1945 poкy.
Cлaвa Укpaiнi!

Пoстiй, в оepпнi -1945 p'

/1...1.

.[p. Apxип**
Bзятo B Meнe пpИ зaДepxaннi.

-

/

BopoбeцЬ**

ДА CБ Укpai,ни (Tepнoпiль), cпp. 31997, apк'

189 (кoнвepт), apк, 21-23,

opигiнaл.

Ns 10
HAKAз. пoвlдoMл EH Hя пPo oPгAн lзAцl
зMlHи тA пPизHAчEHHя

Й

Hl

З вepecня 1945 p.

Дpyxe oлeксa!
Пo вiдбyтiЙ вiдпpaвi з.цpУзяMИ PoмaнoM, .Д,aлeKим, Apxипoм
сoт. Cивим _ Boвкoм пopoблeнo тaкi змiни,

i

.,oдeоa'' вiдxoдить.
Дpyг Poмaн з тepeнy
,'oдeсa''
2. ПpoвiдниKoM тepeHУ
Haзнaчy}o з днeM з.9.45 p. Bac.
.,oдeсa,' Bxo.цИтЬ кpoмi Baо' p,-г
3. .[o пpoвoдy тepeнy
ДaлeкиЙ
як opгaнiзaцiЙниЙ peфepeн1 дpyг сoтHИK Boвк - як peфepeнт CБ
i д.г Apхип oбiймae дiлянкy пoлiт-пpoпaгaндИвHy, i t-г Bacиль 1.

вiЙськoвиЙ peфepeнт.
Beсь aктив oбoв'язyю дo aKтивнoi yнaоти y peopгaнiзaцil згiд.
нo з iнстpyкцiею, якy BИсИлaЮ тa aктивнoT дoпoМoгИ peфepeнrypi
CБ y oнистцi нaшиx pядiв вiд aгeнтypИ.
.Qpуг Apxип щe зaЛИшaeтЬся д,lя oбгoвopeння свoei дiлянки
пpaц|.

Baм нaкaзyЮ paзoМ з Baсилeм i Ciвaчoм.l пpИ6уrИ.цo Meнe
чИсЛaX 2О - дo 25 вepeсня [19]a5 p.
3в'язКoвoгo вИсИЛaЮ з д-г[oм] .[aлeким.
Bсi мaгaзини, якi мae Poмaн нa пiвднi, HaЛexaтЬ дo Baс.
" Чacтинa пiдпиcу вiдipвaнa.
**
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Нaдпис у тиryлi'

в

Пpo тeму нaшИX poзMoв poзKФкyгЬ Baм д-г laлeкиЙ i Poмaн.
Baшoгo дoМaгaHHя _ звiльнити Baс з пpoвi.п,Hoгo стaHoвИщa
пpиЙняти i yзгляднитИ He MoХy.

3дopoвлю щиpo.
3/9.45 p.

C[лaвa] У[кpaiнi!]
/Лукa/

П. C. .Цpyг сoтHИK Boвк з днeм 3.9.45 пpийня-гиЙ MHoЮ B чЛeнИ

oУH.

Bзятo B Meнe пpИ зaдepЖaннi.

- Bopoбeць*

ДА CБ Укpa|ни (Tepнoпiль), cпp. 31997, apк' 188 (кoнвepт), apк' З8'
opигiнaл. Pукoпиc'

1 Boлoдимиp Koбpинoвин _ ,.Ciвaч,', ..oднopiг', (1918-1946). У 1944 p. - к-p сoтнi
кypeня iм, Koнoвaльця (гp'..3aгрaвa''), вiддiлyз'eднaння..Пeтлюpa'' (гp. ..Тютюнник',),
.l945.1946
вiддiлу зaгoнy ..,Д,opoш'' (Зг "44').
рp. - к-p загoHу, к-т бoiвки CБ, peф.
CБ тимчaсoвoгo пpoвoду ПCK (..Cтeп',). Пoрyнник УПA вiд 24.|Y.1945 p.

Ne 11

з лиcтA дPyзяM ..lv|AKсиMy'' l llN|oдEсry''
пPo пPизHAчЕHHя ..PoMAHA''
[Bepeceнь] 1945 p.

..'Дpуг Maкcим и Moдeстl!
.ЦpУг Poмaн с 3.IХ.-|945 г. Boзвpaщaeтся к paбoтe paЙoнa
.,MoоKвa'' КaK
зaMeстИтeЛЬ и opгaнИзaциЙньlЙ peфepeнт ДpУгa

Maксимa'..

,ЦA CБ Укpaiни, ф, 13, cпp, 372, т. З, apк, 195. Koпiя. Пepeклaд з укp'
.l

- ..Moдeст'', ..ПaлiЙ', (1919.1945) У 1944 p. - кepiвник BBP
..Бoгун'',
гpyпи
спiвpoбiтник пoлiтвиxoвнoгo тa KoHppoзвiдyвaльнoгo вiддiлiв УПA.
Пiвдeнь. Peфepeнт CБ тa члeн пpoвoдy oУH пзу3 (1945)' Coтник Кoнтppoзв|дKИ
УПA вiд 12.Х||.1945 p.
Baсиль Kopeнюк

*

l1aДnИc пi,а тeкcтoм.
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п

PoB lдH

и

l(A .. чyп PИHKI/|"

дPyгy "гoPдl]o',

7

лиcтoпaДa 1945 p,

ДpУг ГopдeЙ!

B Baш paЙoн нaпpaвляeтcя дpУг пpoвoдHиK Poмaн, кoтopьlЙ
явЛяeтся чЛeHoM пpoвoдa гeнepaлЬнoгo oKpyгa тeppИтopИИ пpoBoдHиKa дpyгa Maкcимa. Bвидy тoгo, чтo дpyг KoMaHдиp Maкcим
HaxoдИтся в пoeздKe пo тeppИтopИIА IА я He Мoгy cвязaтЬ дpУгa

KoМaнДИpa Poмaнa с дpУгoм KoМaHДИpoм MaкcимoМ, пopУчaЮ
дpyгy Poмaну связaтЬоя с Baми и pyKoвoдИть paбoтoй BaшeЙ
тeppИтopИИ, вплoтЬ дo пpИeздa дpУгa KoмaндИpa Maксимa. Baс

oбязьlвaю пoдчИHятЬся вceM тpeбoвaнияM
вoдHиKa Poмaнa.

И

пpИKaзaM Дpyгa пpo-

БУдьтe здopoвЬ|' жeЛaЮ вЬ|нoслИвoсти в бopьбe.

Cлaвa Укpaинe!
7.X|-45

г,

Чyпpинкa

Изьятo y ..ЭHэя''*
ДА cБ Укpai'ни, ф 1З' cпp З72,

л|/|cт

т,

З, apк, 198, Koлiя. Пepeклaд З уKp'

N9

1з

пPoвlдниKA "лyKи" дPyгy ..PoMAHy''
7

лиcтoпaдa 1945 p,

.Qpyг Poмaн!

.l
Baшу зaпиcкy и peфepaт o гoдoвщинe нoябpя я ПoЛyчИл.
oнeнь xopoшo, чтo Bьt opгaнизoзaли нa тeppитopI4И ory Гo.цoвЩИHУ.
BвидУ TOгo, чTo дpyг M. нa Bстpeчy eщe He пpибьlл дaю Baм зaпИcKУ K npoвOДнику oУH Koвeльскoгo oKpУгaДpУгУ Гopдeю, с KoтopЬ|M
|-lpИ гloсpeдHИчecтвe дpyГa Kyнepa Bи смoxeтe овязaтЬcя.
Ha тeppитopИИ дpyгa Гopдeя pyКoвoдИтe paбoтoЙ BпЛoтЬ
" Нa,D,пис нa apкушi,

IJб

дo пpИeздa дpyгa M. УстaнoвИтe с дpУгoм ,Д,aнилo.l пocтoяHнyЮ

связЬ. Eсли свяxитeсЬ, тo пpoшy пpисЛaтЬ зa лИтepaTУpoй, кoтopaя ркe пpИгoтoвЛeнa.цля oKpyгa дpyгa Гopдeя.
oтчeт Из тeppитopИИ o пpoДeЛaннoЙ paбoтe ПpoшУ пpИсЛaтЬ K
кoHцУ нoябpя МecяЦa 1945 г. PaдиocooбщeниЙ He ИMeЮ. Hoвoсти
ПoЛyчy чepeз дBa-тpИ дня. .Qyмaю, чтo HИчeГo оУщeстBeHнoгo зa
пocЛe.цнee BpeMя He ПpoИзoшлo.

7.X|-45

Cлaвa Укoaинe!
г'

Лyкa

Изьятo y ..ЭHэя''*
,QA

CБ Укpai.ни' ф' 13' cпp' З72,

т.

3, apк. 198' Koпiя. Пepeклaд з укp.

1 Mикoлa Якимнук (Koлтoнюк) -,,!aнилo'',..oлeг'' (,lg14-1947),У.l944-1945 pp' _
к-p Bo ..Тypiв'', кep. opгaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiйнoгo вiддiлу KBШ УПA.Пiвнiн, opгaнiзaцiйний peф. пpoвoдy П3У3. Kep. зв'язку пpoвoдУ пЗУЗ ( 1 944-] 946). ХoрУHжИй
УПA вiд 17.V||. 1 944 p.

Ne 14

лИcт пPoBlднv|K^,'лu дo дPyгA ..oлEKси''
19

листoпata

1945 p'

Дpyxe oлeксa!
Bи i якщo e Baсиль пpибyдьтe дo MeHe. Kiннoтy' пpoшy Ha двa
днi пyстити B peЙд, aлe y пiвнiнну лiсoвy ПoЛoсy. Пo двox.д,няx нaЙ
дo Baо пpИбУдe Ha УMoвЛeнe мicцe' Якщo e laлeкиЙ, тo Пpoшy
нapaзi зi сoбoю нe бpaти.
C[лaвa]У[кpaТнi]!
19.XI.45 o.

Bзятo B МeHe пpи зaдep)Kaннi. Bopoбeць

/л/

ДА CБ Укpaiни (Tepнoпiль), cпp. З1997' apк, 188 (кoнвepт), apк' 68.
opигiнaл. Pукoпис.

*

Нatпиc нa apкуtui,
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Ne 15

з листA пPoвIдHикA "лyKи" дPyгy "PoMAHy''
1

гpyдня 1945 p,

.{pyг Poмaнl

oтчeт c тeppитop|/,|И paЙota.Ц. в oднoм эKзeMпЛяpe.
ПpoпaгaндиcтсKИe Мaтepиaлы в 1 экзeмпляpe.
Пpoтoкoльl oт 1-28 в 2.x экз. и Baшy зaписKy oт 24.X|.1945 г. я
пoлyчИл. oчeнь блaгoдapeн.
Пo пpислaнньlм Baми MaтepИaЛaM cooбщaю сBoи зaМeчaI1|4яi

1. oтчeт из paйoнa Д. paдyeт мeня, Ибo oн oсвeщaeт МHe
oбpaз KaK нaшИx, тaK И вpil(eсKиx дeЙствиЙ нa тoЙ тepИтopИIА v1
oтHo|.UeHИe нaceлeнИя K этИM дeЙствиям.
Kpaткaя Baшa xapaктepиcтИкa, ИMeвшИx Мeстo слУчaeв дaeт
HaM вoзМo)кHoотЬ yrвepxдaтЬ' чтo нaceлeнИe нe тoЛЬKo сoчyв.
отвyeт нaшeй oсвoбoдитeльнoЙ бopoбe, нo c paдocтьoю бepeт
aктИвHoe yчaсTиe в нeЙ и в oУH и УПA. oнo видит дeЙствитeльHЬ|Х свoИХ oсвoбoдитeлeЙ, a этo eстЬ ocHoвHЬlM дЛя |.lJИpoKoгo
paзвopoтa нaшeЙ oовoбoдитeЛЬHo-вoopyжeннoЙ пoлитичeокoЙ
бopьбы'
Taкoe cocтoяHИe ИMeeTся нa сeгoдHя пo всeм тeppИтopИяM,
кaк 3УC, тaк CУЗ. Ceгoдня, КaK нИKoгдa, MЬ| иMeeM тaKиe мoMeнтЬl' кoтopЬte нeoбxoдиMЬ| д,lя paзвopoтa ocвoбoдитeЛЬHo-peвo.
люциoннoй бopьбьl, a ИMeннo:
1. oбщee HeдoвoлЬcтвo Maс K вpaгy - этo нeдoвoЛЬcтвo B
бoльшoЙ Mepe вЫзЬ|Baeт:
a) PeaкциoHHaя оИcтeмa CCCB в peзyлЬтaтe чeгo peвoлЮциoнl-|Ь|e сИлЬ| пpoтИв CCCP cтихиЙнo нapaстaют И yKpeпляются.
б) Haши ocвoбoдитeлЬHo-peвoЛюциoнныe дeЙcтвия, кoтopЬIe питaЮт Hapoд нaдexдoЙ нa ЛУчшee бУдyщee.
2. Meждyнapoднaя oбстaнoвкa, Т. e. пpoтИвopeчИя с|Аcтeмьt CCCP с систeМaMИ пoстpoeния ДpугV|х гocУдapcтв, KoтopЬ|e
дoЛ)к|lЬ| пpИвeстИ к вoЙнe.

oднaкo, дЛя УспeшHoгo зaвepшeния нaшeЙ peвoЛЮЦИИ сaMЬ|x
этИХ MoMeHтoв eЩe MaЛo'

Уcпex нaшeЙ peвoЛЮцИи бyдeт лИшЬ тoгдa, Koгдa cУMeeM copгaHИзoвaтЬ И oвлaдeтЬ тeMИ peвoлЮциoHнЬlMИ cИлauv|
сссP И пoвeстИ иx нa бopьбУ.Для этoгo HaM в пepвУЮ oчepeдЬ
нeoбxoдимa KaчeстBeHHo-cИЛЬHaя пoлИтИчeсKaя peвoЛюциoнHaя
opгaнИзaция' Чтo пpeдcтaвЛяeт из сeбя тeпepЬ opгaHизaцИoн-
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нo-peвoлЮцИol{HЬ|Й aппapaт нa пoлeсЬe нe Haxoxy HркHЬ|М BaM
пИсaтЬ' тaK Kaк ca|'АIА вv1tИтe и зHaeтe.

Тeпepь cпpocИM ceбя, Kтo вИHoвeн B этoM. Moжeт бьlть
нapoд? _ Heт! Mьl caми!
He винoвньI в этoM тaK )кe тe пoBстaHЦЬ|' KoTopЬ|e зaпpяXeHЬl HaMИ в peBoлЮциoнньlй Haш вoз всe Bo BpeМя нeмeцкoЙ
дeйствитeлЬHoстИ нa Пoлeсьe, a вИHoBHЬl МЬ|, стapЬle peвoлЮцИoHepЫ _ aвaHгapд peвoлЮциИИ' KoтopЬ|e нe пpиBИли тeМ свe)кИM peвoлloццИoHHЬlM сИЛaМ тoгo BoспИтaнИя, Koтopoe сaМИ
г1oлУЧИлИ paнee в opгaнИзaциИ' He пpИBИл|A ИдeИ' твeptocтv1 И
стoйкoсти. И чтoжe yдивИтeЛЬHoгo, чтo тoт aппapaт B сeгoдHяшHee тpyднoe вpeMя He BЬ|дepxaл. He ИMeя Ha П3УЗ кaчeотвeHHo-сИлЬHoгo opгaHизaЦИoHHoгo aппapaтa| к тoмy )Ke пpИ тaкoй
сМeнe пoЛИтИЧeсKoй oбстaнoвKИ, KoгД,a пepeд opгaнизaциeй
вЬlpoсЛИ HoвЬ|e тpeбoвaния И зaд.a+Ия, бeз кpизиca y Haс He
MoГлo бьlть и oH дoл)KeH пpиЙти, KaK зaKoHoмepнoe явлeниe. Из
зa этoЙ пpИчиHЬ| MЬ| нe дoл)кHЬ| пoпaдaтЬ в истepиЮ иЛИ cKpoМныЙ [пeсси]мизм.

Ceгoдняшняя oбстaнoвкa тpeбyeт нoвoЙ тaKтИKИ, HoвЬlX
людeЙ, KoтopЬle о сильнoЙ вepoй в Haшy пoбeдУ пpяMo и стoЙкo

пoйдщ peвoЛЮцИoнHЬ|M пyгeM.
Coздaть KaчecтвeHHo-сильньlЙ пoдпoЛЬHo.пoлитичeоKий
opгaHИзaцИoнньtй aппapaт _ этo oсHoBнaя зaдaчa сeЙчaс. Этo
стaHeт вoзMo)кHЬlM тoгдa, кoгдa УПA свoИMИ пpoпaгaн.п.ИотcKиMИ
дeЙствиями coздaст сpeдИ Hapoдa тoт фyндaмeнт, нa Кoтopoм
сMoжeM оoздaтЬ cИЛЬнyЮ пoдпoлЬHУ}o пoЛИтИчeсKуЮ opгaнИзaцИЮ' Пoэтoмy для УПA ИМeeтcя шИpoKoe пoлe дeятeлЬнocт|А ДJ.|я мoбилизaцИv| ШL^poKItХ Macс Ha вoopрKeннyю бopьбy и
пoсЛeдHИM зaMeчaHИeM тaМ, гдe opгaHИзaцИoHHo-пoлитичeскoй
opгaнИзaцИИ He иMeeM ИлИ ИMeЮтcя слaбьle. Пoэтoмy пpeИMУщeотвeнHo чeстньlЙ элeMeнт, кoтopьlЙ He сMo)кeт быть включeн в
бoтьпoлИтИчeсKo-пoдпoЛЬHo-KoHспИpaтИвHo.opгaHИзaцИoHHyю
бy, вклюнaть в нeбoлЬшИe oтдeЛьl УПA (oт 30 дo 50 нeлoвeк) и
УcтaHoвитЬ тУт гloлIlтИчeсKo.вocпИтaтeЛЬHyю И BoeHHo-yнeбнyю
paбoтy.

3a вcякyю цeнy cбepeчЬ Ha тeppИтopLАv|.,MoсKBa'' Хoтя o.цИH,
двa нeбoльшИX oтдeЛoв УПA, oбyнeнньtx BoeнHoMy дeлy, идeЙнo и
пoлиТИчecKИ, KoтopЬle cMoгyг peЙдиpoвaтЬ B тeХ MeстaХ, гдe MЬ|
нe ИМeeM opгaнИзaцИoннoЙ сeтИ, Koтopaя пpoвoдИлa бьt ПoлитИчecКo-пpoпaгaдистокyю paбoту сpeдИ Hapoдa. B oтДeльl УПA
cтянyгЬ всex бoeвикoв BoП' KoтopЬle He Moгyг бьlть включeHЬ| B
opг. бoeвки Ha тeppИтopии. oтдeл KoMaHдИpa oльxи1 пpot.tly пoд141

сeбe (pyKoBoдствo,,MoсKвьl''). oб этoм KoMaндИpa oлeксy
я Ужe УвeдoмИл. Ha тeppитopИИ ..MocKвьl'' пpoшy пepeсMoтpeтЬ
вce вooрУ)кeHHЬle сильt (кoтopЬ|e, кaK я yХe yпoмИHaл' He Мoryг
бьtть включeHЬI B opп paбoтy |/|лv| opг. бoeвки), Иx пepeopгaнИзoчИHИтЬ

вaтЬ в oтдeльl УПA.
Тeppитopия ДeЙcтвиЙ УПA нa тeppИтopИИ ,.MoсKвЬ|'' этo тep.
pИтopИя БepeстeЙcкoгo oKpУгa' oKpyxHoгo пpoBoдHИKa .цpyгa

Aлeкcaндpa (Швapцa)2.
Bac нaзнaчaЮ KoMaH.цИpoм oтдeЛa УПA нa тeppИтopИИ
..MocKвЬ|''
и Bьt пepeopгaнизyЙтe И ПoстpoЙтe нaшy oсвoбo.цитeлЬHo- вoopy)<eHHyЮ cилу (УПA).
.[yмaю, чтo BЬ| yxe сKoнтaKтИpoвaлИcЬ с KoMaHдиpoм M.
И oH HaхoдИтся вoзлe вac. Пpoшy eMy дoолoвHo пepeдaтЬ MoИ
зaMeчaнИя И сoвMecтHo oбсyдить плaн paбoтьl. M. стpoит opгaHИзaцИЮ' a Bьl пoстpoЙтe peвoлЮцИoнHo.вoopУжeнHyЮ cИлУ
вeдИTe пpoпaгaндИотсKo-пoЛИтИчeсKУЮ paбoтy тaM, гдe нaшeй
opгaнИзaцИИ Heт ИлИ oнa олaбa и тy paбoтy пpoBo.цИтЬ He Mo)Keт.
УПA сyщecтвУeТ дaлee, Ho вceцeлo oTдeЛeHa и Изoлv|poвaнa oт
opГaHИзaцИoннoЙ ceти.
Koмaндиpу M, пo этoмy дeЛy HaпИшy oтдeЛЬнo. Здecь в УПA
BкJlЮчaeМ чeстньlЙ эЛeмeHl .цa>кe зaBepбoвaнньlЙ в ceKcoTсKyЮ
|/1

paбoтy HKBД И пepeвoспИтУeМ ПocтoяHl-|Ь|M вoспитaтeлЬHЬ|M
ТpУдoм. Cтapyю aгeнтypУ И пoдЛЬlx aKTИвнЬ|X ИзMеHHИKoB УHИчтo)KaeM.

Если с KoMaHдИpoм M. Bьl He сBязaлИcЬ, тo пpotlJy чepeз
бeз oxpaньt (сo звязньlм
.П.aнилoм ИЛи дaжe eгo сaМoгo B3ятЬ с 2-3 хлoпцaми).
oтнocитeльHo пoЛУЧeHHЬ|X пpoпaгaHдИcтcKИХ MaтepИaЛoB И
пpoвeдeHнoЙ Baми пoЛИтИчeсKo-пpoПaгaндистскoЙ paбoтьl нa
тoЙ тeppитopИИ сpeдИ HaсeЛeнИя' KaK И сpeдИ пoвстaHцeв зaмe.Д.aнилo пpибыть Ko MHe, Ho caмoмУ

чaний нe ИMeЮ.
PacпpoстpaHeнИe cтaтeй

И ЛoзУHгoB из нaшeЙ ЛИтepaтУpЬI C
цeHтpa нe тoЛЬKo )<eЛaтeлЬHo, Ho И oбязaтeЛЬHo.
B paопpoстpaHeнИИ ЛИтepaтypЬl И пpoвeдeHИИ пoлИтИчeсKo-ПpoпaгaндистскoЙ paбoтьt oбpaтитe oсHoвHoe вHИМaHИe Ha
людeЙ из CУ3, KoтoнЬ|e Haxoдятcя BpeMeHHo илиpa6oтaют ПoсТoянHo нa 3У3, a ИMeнHo: УчИтeля' paбoниe пocтoяHHЬ|e И ceзoHHЬte,
пpoсящИe xлeбa, KpaсHoapМeЙцьl и т. ,п.., coгЛaсHo ИHcтpyKцИяM,
KoтopЬ|e Bьl пoлyнили.

Koe.чтo Из Литepaтypьt, yнeбныx MaтepИaЛoв' ИHcтpУKцИv|,
Лoзyнгoв! KoтopЬ|e пpoшУ шИpoKo paзМHo)кИтЬ Ha тeppИтop|Аv|'
гopoдax' paбoниx ячeЙкax 'А т' д'', coгЛacнo c paздeлoМ .4 |-|pИ-
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MeHeHИeM Иx к сpe.цe oбщeствeHHocTИ K KoтopЬ|M coдepxaHИeM
oHИ oтHocятcя - вaМ вЬ|сыЛaЮ вMeстe c оooбщeHИeM (гpИПcoM).

Cпиcoк пpИлaгaЮ.
Чтo кaоaeтся пpИсЛaнHЬlx пpoтoKoЛoв, тo ryт oсoбeннo ИMeЮ
MHoгo зaмeчaний. Пpoшy тoлЬкo oшибoчнo Мeня He пoнятЬ и He
pacоMaтpИвaтЬ этo, KaK УпpeKИ' Ho KaK oпpeдeлeHHьle тpeбoвaния
И сoвeтЬ|. Bo-пepвьtx, нe opИeHтИpУЮcЬ кoмy Bьl пopyчИлИ BecтИ
тy paбoтy или Bьl сaMИ пpИHяЛИ HeпoоpeдcтвeнHoe УчaотИe в peзpeшeHиИ TaKoгo олo)(HoГo И oтвeтствeнHoгo вoпpooa.
Пpoтoкoльl пoдПИсaлИ Caшкo и Apтeм. .QoгaдьlвaюсЬ, чTo
o.цИH Из HИХ этo .Qopoшeнкo' a Kтo дpyгoЙ

-

He зHaЮ.

Tщ мнe HeвФKHo BpeMeHHoe He .цocтИ)кeнИe, нo пoЛИТИчeс-

HocтЬ' peвoЛ ЮцИoн Haя чeтКoстЬ И о п paBeдл И BoстЬ
ТeХ Лиц, Koтopыe MoглИ б peшaть o )кИзнИ УKpaИHцa в oбщeм, a
УкpaИHсKoГo вoоcтaHИя в oтдeлЬHocти' Иэ пpeдcтaBлeнHЬ|Х MHe
пpoтoKoЛoв И Haгляд'Ho KpaтKИХ aвтoбиoгpaфиЙ (eсли дeЛo вeЛи
И пИcaлИ чecтHЬ|e люди) явЛяeтся яcHЬ|M, тo тe ЛЮдИ бьlли в уолyxeHИИ HKBД' oдHaKo зaсЛужИвaЮт ЛИ ollИ всe HaKaзaHИя CMepтИ'
я v|з Эт|Ах пpoтoKoЛoв УсТaHoвИтЬ He Moгу' тaK кaK:
Kaя oп pe.0'eЛe

.|.

B

H

пpoтoKoЛax He ИMeются oсвeщeнИя ТeX ycлoвиЙ, в

peзyлЬтaтe KoтopЬ|x.о,aHHoe ЛИцo пoшлo Ha ИзМeHчeскyю paбoту.
2. Kaкую пpoдeлaЛo paбoтy И сKoЛЬKo пpoяBИЛo coбcтвeннoЙ

д.
3. Если тo лИцo пoЙдя нa изМeHчecкyю paбory K вpary явЛяeтcя
HacтoлЬKo ПoдлЬ|M, чтo Bьl УДaлИл|А eгo oт HaшeГo дBИ)кeHИя, бyдeт
aKтИвHo вpeдИтЬ нaшeЙ oсвoбoдитeльнoЙ бopьбe И HapoДУ'
4. He yкaзьlвaйтe, cKoлЬKo ИзЬятo И оKoЛЬKo HaKaзaнo CMepТЬЮ' a эТo вa)Kнo| ибo нaм HeЛЬзя ИзMepятЬ o.п,нoЙ мepкoЙ всex
aгeнтoв И вCex лИKBИtv|poвaтЬ. Taк, HaпpИMep, eCлИB oтДeЛe ИЛИ
бoeвкe бьlл кoмaндИp aгeнт, тoгдa бoeвKИ MaЛo BИнoвHЬ| в тoM,
чтo oн He вЬ|дepxaЛ.
3дecь Haдo вЬ|дeЛятЬ aгeнт стapыЙ, пo.п,льtЙ, Ha oтBeтcтвeH.
HoM пoсту И т. Д,Mнoгo cpeдИ зaвepбoвaнHЬ|Х чecтHЬ|X, KoтopЬ|Х
Хoтя oHИ v| I1otJJл|А в УсЛУxeHИe' сMoжeM пepeвoсПИТaтЬ.
Этo, oчeвидHo oтHoсИтся к УПA, oдHaKo, HИ в oдHoМ cлУчae
HeЛЬзя тaKИХ ЛЮдeЙ включaть в opгaнИзaцИoHHУЮ paбoтy Ha ТepV|H|/1ц|АaтиBьl И т.

pИтopИИ.

Haкoнeц, ХoчУ oтBeТИть Baм нa Baши oбидьt, чтo я He сMoг
Baс скopo cвязaтЬ c KoMaHдиpoм M.
Пpи oтxoдe с Baми я Baм paз'ясHИл пpИчИHЬ| И y>Ke тoгдa
CKaзaЛ Baм, чтo вcтpeчУ с KoMaH.цИpoм M. бyдy имeть в ПepBЬ|Х
чИслaХ нoябpя.
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oднaкo, KoMaHдИp M. нaпpaвился в peйс И He зHaЮ cМory лИ
тoгo
вpeMeHИ Baс с ним связaтЬ.
дo
Baм к тoMУ вpeМeнИ BЫдeЛИлИ тeppИТop|4Ю Д\ля УпopядoчeнИя' Koтopaя yжe гoд ПpИнaдЛexaлa к Baм и Bьt ee дoЛxHЬl зHaтЬ.
Kpoмe тoгo Ha тoЙ тeppитopИИ HaХoдИлcя oтдeЛ oльxи, кoтopьlЙ
пpИнa.цЛexaл к Baм и в дaльнeЙшeм бьlл Baм пo.цчинeн. Ha кaждyЮ зaпИcKy я Baм oтвeчaЛ И вЬ|сЬ|лaЛ лИтepaтУpy И УKaзaHИя.
B ocтaльнoм Baм тe всe иHстpУKЦИИ И тaK Xopoшo ИзвeотнЬl
И пoлaГaЮ, чтo Ha пpoтя)KeнИИ 2-oх мeсяцeв сaMoстoятeльнoй

paбoтьt пoстaBИтЬ MoЖeтe.
Koгдaдeлo cвязИ с KoмaнlцИpoм M. зaтягИвaЛoсЬ, тoгдa я Baм
BЬlcлaЛ cвязoK ИзaпИcKIА KoKpрKHoМy Гopдeю И пopyчИЛ тaM пpoKoHтpoЛИpoвaть paбory И пpeпoдaтЬ yKaзaнИя И HaпpaBлeHИя.
14.х|-45 г. пpИ вcтpeчe с кoMaHдиpoм M. я cпeцИaЛЬнo HaпpaвИл eгo K дpугУ Гopдeю, чтoбьl тaм с Baми связaЛcя. Bь| знaeтe,
KaКoe пoЛo)KeнИe былo в oктябpe в KoтoвсKoМ ЛecУ И ИMeя УзKиe
ИHстpyKцИи oт Пpoвorп,|lикa Kopoл. a пoэтoМy пoдpoбнo oбcyж'
дeHHЬ|e И дoпoЛHeнHЬ|e K пoтpeбнocтям тeppИтopИИ ПpИ встpeчe
сo мнoЙ 25 сeнтябpя 1945 п И пoстoяHHaя связЬ Ko МHe' He MoгЛИ
ИMeтЬ KaKИe либo зльle вoспoMиHaния y Baс o MoeM HeдoвepчИвoM oтHo[UeHИИ K BaM*.
Я воeгдa увaжaЛ Bac кaк cвoeгo pyKoвo.цИтeЛя, a тeпepь Baшy
ПoдчИHeHHoстЬ MHe считaЮ He ИHaчe, KaK CoBMeстнyю paбoтy'
oбoбщeнньlЙ oбмeн мьtолeЙ И взaИMнoe дoпoЛHeHИe ceбe, тaк
KaK в HeKoтopЬ|Х yчacткaх нaшeЙ paбoтьl Bьt имeeтe бoльшe oпЬ|тa
и знaниЙ'
Cвoи oбязaнHocтИ, KaK члeH вpeMeннoгo пpoвoдa нa ПЗУ3,
Мoг ИспoЛHяТЬ тoЛЬKo пpИ BзaиMHoM пoнИMaHИИ И пoМoЩИ oт Bac,
MaкcИмa, Apтeмa, oлeксьt, Moдecтa И дpУгИx pуKoвoдящИx людeЙ.
,Д.yмaю, чтo Bьl MeHя впoЛHe пoHИMaeтe И He бУДeтe дoИсKИвaтЬся тyт кaкoЙ-тo тeндeHЦИoзHoсТИ ИЛИ HeдoвepЧИвoстИ пo
oтнoшeHИЮ к Baм.
oбeщaннoЙ KapтЬl He вЬlолaл, пoТoМУ, чтo зaбьtл. Пepeдaю
сeгoдHя '

Teпepь инфopмaциoннo:
1. Ha lyбeнЩИHe KлиKa aгeHтoB-зЛoдeeв пo.ц pyKoвoдствoM
стapoгo aгeHтa вoстoчнИKa Янypa** - AзoHa, бьtвшeгo сoтeннoгo
Kypeня Лoмoнoсa, ИМeнyя ceбя oблaстHЬ|M Пpoвoдoм oУH t/1зta-

Лa ЛИcтoвKy K УКpaИHcKoMУ Hapo.цУ, в KoтopoЙ cтapaeтсяУ|1ИЗIАть
*
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нaм
Taкутeкcтi, Пeвнo мae6yти: Яrypa

У тeкстi:

**

Baш и Чepникa3 aвтopИтeт нa тoЙ тeppитopИи. Koпию ЛИстoBKИ
пoсЬ|ЛaЮ И пpoшУ HaпиcaтЬ oтвeт нa ЛИстoвKУ И вЬ|сЛaтЬ МHe...
Cлaвa Укpaинe!
1.X|I.45

г'

Лyкa

Изьятo y..Энэя',*

ДA CБ Укpaiни, ф, 13, cпp, З72' т. З, apк. 195-198' Koпiя. Пepeклaд з
уKp'
,1

oлeкоiй ФiнчУк

-

..oльxa'' (1920.1946). У 1944-1945

pp.-

K-p нoти, вiддiлу

..Пpилуцькoгo'' зaгoHу (гp. ..ТютюнниK'' зГ ..44'' 1 945.1 946 pp. K.p вiддiлy зaгo.
).
'
нy.'Ciвaнa,' ( зг,44")' к-p вiддiлУ (3Г..Хмeльницький',).
,.Швapц'' (1919-1949). У 1944-1945 pp'* Kep.
2 3iнoвiЙ Caмvyк-..Aлeксaндep'',

пepсoнaЛьнoгo вiддiлУ зг "3з" (..Зaвихocт''), пpoв. KoвeльоькoT, БepeстeЙсЬкoi
oкp. (1945). opгaнiзaцiйний peф. BoлинcькoT (Луцькoi) oкp. (1946). пopyчнИK.
виxoвник УПA вiд22'|,1948 p'
..Бoryн''.
..Гpиць,', ..Чepник'' (1915.1946). У 1944 p.
3.Д,митpo Kaзвaн - шBш гpупи
Пpoв. .Д'Убнiвcькoгo нaдpaйoнy (1 945-.1 946). Coтник УПA вiд 24,|Y '1945 p.

Ne 16

пoяснЕHHя ..cMoКA'' дo HAКA3y
пPo HoM!HyBAHHя l вIдзнAчЕHHя вlЙсЬKoвиx
l ЦивlлЬHиx пPAцlBHиKIв yпA-пlBдEHЬ
тA yпA.пlвHIч
10

ПoяcHEHHя

лютoгo 1946 p'
.|945

.1
p.
пpo ocoбИ дoдaHi .цo нaKaзy ч, 4/45' з }цHя 1 xoвтня
|-toMiнУвaнHя i вi.цзнaчeHЬ вoяKiB i цивiльниx пpaцiвHИKiв

УПA-Пiвдeнь

i

УПA-Пiвнiч

Hoмiнyвaння
Г.

.l.

Cтeпeнь сoтHИKa:

пiдч. 13. Гipчиця1 _ K.p KypeHя УПA.ПiвдeнЬ, яKий зi свoiм
BiД.цiЛoм бpaв yнaотЬ в бoю Ha Гypбax тa вiдзHaчИвcя B бaгaТЬox
бoях' 3гинyв в вepeсHi 1944p. в бoЮ з бiльшoвиKaмИ з кiлькoмa
стpiльцями cBoei oxopoHИ.
*

Ha,цпиc нa apкушi
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2. пi,ц ч.14'.[oвбeнкo2 _ к-p Kypeня УПA-Пiвдeнь, зapoдoвиЙ*
пiдcтapшинa зi cтeпeнeм пЛloтoнoвoгo пoлЬсЬKoi apмii. B 1943 p.
'
яK K-p оoтнi УПA мaв бaгaтo ycпiшниx бoТв з нiмцями i мaдяpaми.
B 1944 p. стae K-poM Kypeня УПA-Пiвдeнь i мae бaгaтo yспiшниx
бoiв з бiльшoвикaМИ як' в сeлex: Гpaдки, oбгiв i Moщaницi, p-н
Miзoч, yчaсHИK бoю нa Гypбax, дe зi свoТм вiддiлoм poбив пepшиЙ
пpopИв, yчaсHИK бiльшoгo бoю пiд с. Mиxaлинoм, p-H Бepeзнe нa
Пoлiссю, дe зicтaв тяЖKo paнeниЙ. Згинув в бoю з бiльшoвикaми
в с. Плoскa, p-н oстpiг BoceHИ 1944 p.
3. пiд ч. ] 5. Бaлaбaн _ K-p KУpeHя УПA-Пiвдeнь, лeйтeнaнт ЧA,
вiдзнaнивcя в бaгaтьoХ бoяX' a зoKpeмa в бoю нa Гypбax. 3гинyв в
бoю пiд с. Mиxaлин, p-н Бepeзнe нa Пoлiсcю в тpaвнi 1944 p.

.l6.
4. пiд ч.
Caблюк3- к-p KУpeHя УПA.Пiвдeнь. Maв бaгaтo
yспiшниx бoТв нa CУЗ. 3гинyв Ha пoчaтKy .l945 p.
.[. Cтeпeнь пopУчHИKa:
.1.

пiд н.7. Aндpiй- к-p coтнi УПA-ПiвдeнЬ, yчaсHИK бoю нa
Гypбaх. 3гинyв в бoю з бiльшoвикaMИ в oсeнi 1944 p.
2. пiд н. B. Пaнькo _ к-p сoтнi УПA-Пiвдeнь, бpaв УчaстЬ в бoю
нa Гypбax, poбив peйд нa CУЗ' 3гинyв пpи кiнцi 1944p.
3. пiд ч. 9. Чopнoгopa - K-p сoтнi УПA-Пiвдeнь, бpaв унaсть в
бoю нa Гypбax, peЙдyвaв нa CУ3. 3гинув BoceнИ 1944p,
4. пiд ч. 10. Буpлaveнкo4 _ к-p сoтнi УПA-Пiвдeнь, бpaв УчaстЬ
в бoю нa Гуpбaх тa MaB бaгaтo бoTв з бiльшoвикaми'
5. пiд ч. ] ]. ЯpoшeнкoS - K-p coTHi УПA-ПiвдeнЬ, yчacнИК
бoю нa Гypбaxдe вИзHaчИвся дoбpим KoMaHдУвaHням i бoовiстю.
3гинyв в с. Плoскa, p-н oстpiг в oсeнi 1944 p.
6. пiд ч. 1 2. Бyлкa6 _ к-p сoтнiУПA- Пiв.цeнь (з кypeня Cтopнaнa).
Згинyв в бoю нa Гуpбax.
7. пiд ч. 1 3. Пapтизaн - к-p coтнiУПA-ПiвдeнЬ, yнaсник бoю нa Гypбax. 3гинyв тpaгiннoю сMepтЮ в oбгiвськiм лiсi в лиcтoпaдi 19Щ p.
8. пiд ч, 14' CтaлeвиЙ _ opeл _ к-p сoтнi УПA-Пiвдeнь. o.цин з
ПepшИX opгaнiзaтopiв УПA нa Пiв.цнi. K.p пapтизaноЬKИХ бoТвoк нa
Умaнщинi. 3гинyв вeсHoЮ 1945 p'
9. пiд ч. 15. HeпитaЙЛo _ K-p KУpeня УПA-Пiвдeнь _ в бoях нa
Гуpбax Пpoпaв бeз вiсти.
.|0.
пiд н. 16. Шyм7 - к-p сoтнi з KУpeHя Бувaлoгo УПA-Пiвдeнь,
учacHИK бoю нa Гуpбaх, Kepyвaв цiлим кypeнeм Бyвaлoгo пiд
Mиxaлинoм, p-н Бepeз[нe] дe вiдзнaчився вмiлим KoMaHдУBaH.
ням i бoевicтю. 3гинув в 1945 p. нa Kpeм'янeччинi.
"
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Zarodowу _ плeмeнний (пoл.)

. пiд н. 17. ЧopнoмopeцьB _ a,л,'Ютaнт штaбу к-pa Ясенa, унacник бoю нa Гуpбax, peйдyвaв зi сoтнeю нa CУ3. o.цин з пepшиx opгaнi.
11

зaтopiв УПA нa Пiвднi. Tяжкo paнeHoГo бiльшoвики BoceHИ 1944 p,-

12. пiд ч. ]8. ШУм- к-p сoтнi зв'язкy УПA-Пiвдeнь. Бpaв
учaстЬ в бoю нa Гypбax, мaв бaгaтo yспiшниx бoiв з нiмцями тa
бiльшoвикaми. 3гинyв BeсHoЮ 1945 p.
E. Cтeпeнь Хopyн)Koгo:
-1
. пiд ч. 6' |гop9 _ зaCтyпHИK coтeHнoгo УПA-ПiвдeнЬ' УчaсHИK

бoiв нa Гуpбaх, дe iзгинyв вiдзнaнившиcь в бoю.
2. пiд н. 7. Шpaмeнкo - К-p чoти УПA-Пiвдeнь.
3. пiд ч. 8' Kopнiець _ K-p чoтИ УПA-Пiвдeнь.
4. пiд ч. 9. Гpiм _ K-p чoTИ УПA-Пiвдeнь.
5. пiд ч. 10. ПoвстaнeцЬ _ K-p чoти УПA-Пiвдeнь.
6. пiд ч. ] 1. BoлинeцЬ _ K-p чoти УПA-Пiвдeнь.
.12.
Koстeнкo - K-p чoти УПA-Пiвдeнь.
7. пiд ч.
8. пiд ч. ] 3. БaЙдa _ K-p чoTИ УПA-Пiвдeнь.
9. пiд ч. 14. BeсeлиЙ _ K-p чoTИ УПA-Пiв.цeнь.
Bсi вичиcлeнi пiд Е' ч.7-14бpaли УчacтЬ в бoяx нa Гypбax.
Biдзнaчeння

A. 3oлoтиЙ Xpeст БoЙoвoТ Зaслyги I-oТ кляси:
] . пiд ч. 4. Maксим _ CухиЙ _ шeф зв'язKу УПA-Пiвдeнь, якиЙ в
oкpyxeннi бiльшoвикaми з кpиТвкибивcя цiлиЙ.цeнь, cKaзaв пaЛKУ
peвoлюцiйнУ пpoMoBy Д,o сeЛяH' a вистpiлявши всi нaбoТ зaстpiЛИвCя, пoнИщИвшИ пepeДTИM всЮ збpoю i piни, якi булив кpиТвцi.
Згинyв в кpиiвцi в лiсi пiД с. Coшищe, p-н Шyмоьк.
Б. ЗoлoтиЙ Xpeст БoЙoвoi 3aстyги ||-oТ кляси;
.|.
пiд ч. 8'.[oвбeнкo _ сoТH. УПA-Пiвдeнь'
2. пiд ч. 9. coтн. Caблюк _ УПA-Пiвдeнь.
3. пiд ч. 10. пop. ШУм _ (з кypeня Бyвaлoгo) УПA-ПiвДень.
4. пiд ч. 11' пop. ШУм - (шeф зв'язкУ) УПA-Пiвдeнь'

Xpeст Бoйoвoi Зaслyги |-oT кляси:
пiд ч. 3. оoтн. Бaлaбaн _ УПA-Пiвдeнь.
2. пiд ч. 4. coтн. Гipниця - УПA-Пiвдeнь.
3. пiд н. 7. Mapyся _ (зв'язкoвий, якиЙ зГИHУв
Г' CpiбниЙ
.|.

Cyxим _ Maкcимoм).
*

Taк у тeкcтi, Пeвнo мae

буи

в кpиiвцi зi

пpoдoвх<eн|1я: эaхoпу:.лИ в пoлoH
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4, пiд ч. 8' пop. Бyлкa _ УПA-Пiвдeнь."
5. пiд ч. 9' пop' CтaлeвиЙ - opeл - УПA-Пiвдeнь.
.{. CpiбниЙ Xpeот Зaслyги:
1. пiд ч. 14' Cлaвкo _ Яp10 _ шeф зв,язкy УПA.ПiвдeнЬ, згиHУв

вoсeнИ [19]aa p.
2. пiд н. 17. Baтpa _ сБ, УпA-пiвдeнь. CтapиЙ нлeн oУH, iдeЙниЙ i пpaцьoвитиЙ' 3гинyв BeоHoЮ 1944p,
3. пiд ч. 22. Швopний11 _ oкpyxниЙ peф. CБ нa Пoлiссi, свoeЮ
iдeйнiотю i пpaцeю здoбyв вeликиЙ aвтopИтeт i пoпyляpнicть
сepeд пoлiщyкiв. 3гинyв лiтoм 1945 p'
4. пiд ч. 2З' oля _ caнiтapкa УЧX, УпA-Пiвдeнь, якa в нaсi aкцiТ
i нaскoкy нa шПитaЛЬ, He ПoKИHyлa тяxKo paнeнИХ стpiльцiв, aлe
згИt]yлa paзoм з HИt{|И BoсeHи 1943 p.
5. пiд ч. 24. Kaтpyся _ УчХ..ПiвHiЧ'', члeн oУH з .l939 p.' iдeЙнa
i пpaцьoвитa' згИHyЛa вoсeнИ 1944p.

6. пiд ч' 25. Лeмкo12 _ пpoвiдник oKpyги ..CХiд'', згИнyв вoсeHИ
1944 o.
7, пiд ч. 26. Бaтькol3 - пpoвiдник Biнничини. 3гинyв в бoю з
бiльшoвикaMИ вecнoЮ 1944 p.

B. пiд ч' 27. Лaвpiцla - спiвpoбiтник пoлiтичнoгo oсepeдKa
УПA-Пiвдeнь.3гинyв вoсeHи 1944p, в c..{epмaнi' p-н Miзoн.
9. пiд ч. 28. Iвaн Гa _ спiвpoбiтник пoлiтичHoГo oсepeдкa УПA-Пiв.
дeнь. Poдoм зiCУЗ. Бyдytи зacKoчeниМ бiльшoвикaми зacтpiлився,
.l0.

пiд ч. 29. Kaльбa _ ПaстyшeнKo

-

poдoМ з TepнoпiльЩ|Ани,

poкiв пoнaд 30, в'язeнь пoльськoТ тЮpMИ. Biд 1942 p. дo ]943 p.

oблacним пpoвiдникoм 3aпopixхa. B 1943 p. oбл[aсний] пpoв.
Пoлтaвщини i Kиiвщини. 3гинyв з pyк бiльшo[вицьких] пapтизaH

пiд c. .[epмaнЬ, p-H Miзoн, oбл. Piвнe'
1 1. пiд ч. 30. Уcтя _ Kiляp Mapycя poдoМ з Пepeмишля.
Пpoвiдниця УЧХ нa Kpeм'янeннинi. Згинyлa в м[icяцi] ciчнi .1 944 p'
12. пiд ч. 31. Toпoля _ oбpyн _ УЧX ..ПiвHiЧ'', пpoв' нa
.ЦУбeнщинi' poдoм з PiвeнщинI4' згv|HУлa в бepeзнi 1945 p. в бoю
з бiльшoвикaми пiд сaдiвcьким лiсoM, p.н Тopнин, oбл. Луцьк.

З. Бpoнзoвий Хpeст 3aслyги:
.|.
.l0'
пiд ч.
Шepшeнь15_ poдoM з 1. с. Cпacoвa, p-н Miзoн,
oбл' Piвнe. Poкiв бiля 30, oсвiтa сepeдHя, peфepeнт CБ пpи штaбi
УПA.Пiвдeнь. 3гинyв в м[iсяцi] лиотoпaдi 1944 p.
*
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У тeкcтi пoмилка: УПA.Пiвнiч

.l1.
2. niд ч.
Cизий16 _ poдoМ зi c. 3дoвбИця, p-н 3дoлбyнiв,
poкiв бiля 20. Пpoв. ЮнaЦтвa нa 3дoлбУнiвщинi, в 1943-44 pp. вiд
гpУдHя 1944 p' пpaцЮe пpИ oсepeдкy CБ УПA-Пiвнi[н],
3. пiд ч. 12. Cтaв _ Зiнькo _ poдoм з с. Пiддyбцi' p-н Tepeмнe,
.1937
p', зacлуot<eний peвoЛЮ.
oбл. Лyцьк. Poкiв бiля 30, члeн oУH вiд
в
бoю
з
бiльшoвикaми
14.V||.1945 p'
в
c.
ПiддУбцяx
3гинyв
цioнep.
4. пiд н. 13. Bopoн17_ зi c. 3вipiв, p-н Tepeмнe, oбл Луцьк'
.[oвгoлiтний члeн oУH нa пocтi paйoнoвoгo пpoвiдникa' Biд 1945 p.
peф. CБ пpи нaдpaЙoнi.
5. пiд ч. 14. Poмaн _ poдoм з ТopниноьKoГo p-Hy, фyнкep"paдИст, вiд 1945 p, пpoвiдник нaдpaЙoнy. Пoмep нa тиф вoсeнИ
'1945 p.

6. пiд ч. 15. KopнiЙ_ Kyбa_ Kpaвнyк Mикoлa18, po.цoм з
с..Qepмaнь, p-н Miзoн, oбл. Piвнe. Poкiв бiля 30. Пpaцiвник oсepeДKУ сБ гo.3гинyв в бoю з бiльшoвиKaмИ вecнoю.1945p. в
KopeцькoмУ p-Hi.
7. пiд ч. 6. Tepeшкol9- Kapaнeць- poдoм з о. KoлeснИK'
Гoщaнськoгo p-HУ, oбл. Piвнe. .Д,oвгoлiтнiй члeн oУH, в'язeнь
пoльcькoi TЮpMИ. HaЙдpaйoнoвий peф. CБ _ Kopeнчини. Poкiв
.1

бiля 35, згиHУB BecHoЮ 1945 p.
B. пiд ч. 17. KapпaтeцЬ _ poдoм зi CтpиЙщини (бpaт.Qapкi P**).
CтapиЙ члeн oУH. Poбiтник зв'язKy УПA-Пiвдeнь'
9. пiд ч. 18. Bipa - poдoM з м. Piвнoгo. PoзвiДчиця i мaшинiот.1945
p.
Ka ocepeдKу CБ УПA-Пiвнiн. Згинyлa BecнoЮ
10. пiд ч. 19. Kpиця _ Maкcись eвгeнa - poдoM з c. .Д,epмaнь,

p-н Miзoн. 3в,язкoвa УПA-Пiвдeнь.

11. пiд ч. 20. Гaля _ poдoM з BoлoдимIАpЩv|Hv|, oбл. Лyцьк'

(жiнкa ол. п. coтH. Kopи) мaшинiсткa пpи штaбiУПA-Пiвнiч.
12' пiд н. 21. Хpистя2О - poдoM з с. Хoдoси, p-н Aлeксaндpiя.
p. шeф зв'язKy пpи штaбi .Qyбoвoгo УПA-Пiвнiч. Пpoв. УЧX
1945
flo
в 1945 p. пpИ нaдpaйoнi. lдeЙнa i пpaцьoвитa peвoлюцioнepКa.
.13.
пiд ч.22. ЛимaH _ poдoм з oстpiжниHИ, oбЛ. Piвнe. Poкiв
бiля 25 _ дoбpиЙ зв'язкoвИЙ, iДeЙниЙ peвoлюцioнep. 3гинyв в
гpУднi 1945 p.
.l4'
пiд н. 23' liбpoвa _ шeф зв'язKy УПA-Пiвдeнь.
.15.

пiд н. 25. Юpкo_ poдoМ з Лyцькoгo p-нy, poкiв бiля 25,
peф. CБ Лyцькoгo нaдpaйoнy, дoбpиЙ opгaнiзaтop i слiдчиЙ.
.l945 p.
3гинyв в бoю з бiльшoвикaми 28 ЛЮтoгo
пiд сaдiвським

лiсoм, p-н Topнин"
*

Funkеr _ pa.Циcт (нiм).
Пeвнo мae 6wи: Peбeт

**
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Пoдaнi пiд ниcлaми:24,26' 28,29,30, з1, з2, зз, з4, з5, 36,
37 _ дoклaднiшиx дaHИХ пoдaти He Mo)кУ.

/-/Cмoк

Пoстiй, дня 10.2..1946 p.
ДA CБ Укpai,ни, ф, 13, cпp' 376,

т. 60, apк.

246-248' Koпiя'

1 Baсиль Шepстюк - ..Гipниця'' (1921.1944). У 1944 p. - K.р сoтнi (з'еднaння
..ХoлoдниЙ
Яp'' УПA-ПiвдeHЬ). CoтHИК УПA вiд 24'|v '1944 p.
2Iвaн 3oлoтнюк_...Qoвбeнкo'' (1905-,l 944t'У 1944 p._ K.p куpeня (гp.'.БoгУH'''
УПA-Пiвдeнь) Coтник УПA вiд 24,|Y.1944 p.
3 oстaп KaчaH - ..Caблюк''. ..Koсap',, ..ocтaп'', ..Шapкaн'' (1910-1944). У 1944p. _
к-p peЙдyюнoi ГpyПИ, KУpeHя' з'eднaння УПA-Пiвдeнь. Coтник УПA вiд -] 2'Х.1952 р'

4 PoмaнШуtL.lкeвин_.,Бypлaнeнксl'(1910-]945).У1944p, -к-pсoтнiУПA-Пiвдeнь.

Пopунник УПA вiд 24.|Y,1944 p'
oлeксaндp БepexниЙ - ..Яpoшeнко'' (1911-1944). У 1944p, _ К-p чoтИ, сoтнi, вiддiлy УПA.Пiвдeнь. Пoрyнник УПA вiд 24,|У 194a p'(
5

6 Пeтpо Бaкaннyк_,.Булкa'' (.1944)-. У 1s44
(УПA.Пiвдeнь). Пopyнник УПA вiд 24.|Y.1944 p

p.-

K-p coтнi куpеня.,Cтopнaнa''

7.{митpo ГoЙ _..Шум', (1921-1945). У 1s44-1945 рр - K.p сoтнi УПA.Пiвдeнь
Пopyнник УПA вiд 24'|Y '1944 p,

8

eвгeн Бaсюк - ,.Koмпaнirць''' ..Чopнoмopeць'' (1922 p.

нaння ..ХoлoдниЙ Яp'' ' Пopyнник УПA вiд 24.|v.1944 p.

H.),

У 1944 p. _ ШBШ з'eд-

9CeмeнPудь-..lгop'' (1917-1944\' У1944р. _зaотyпHИKк.paсoтнi (оoтня'.Булки','

куpiнь ..Cтopнaнa,', УПA.Пiвдeнь) ХopунжиЙ УПA вiд 24'|V '1944 p'
10 Пeтpo 3вapax (3вapин)_.'Cлaвкo''. ..яp'' (1917.1944)'У 1s44 p.- Kep.зв'язку
Bo ..Бoryн,', УПA.Пiвдeнь'
.1
..l1lвoрниЙ'' (1922-1945)' У 1944p'
peф. CБ' KoMeHдaHт
1 MихaЙлo

Cepeдa

-

-

зaпiлля Bo ,.Зaгpaвa''. 1944-.l945 pр'_ Kep'BcБ зг..З3', (.'Зaвиxвocт''), peф' CБ
Koвeльськoi oкpyги (Bo ..Cлaвyгa''). Пopунник CБ вiд 22.|.194B p.
12 Юpiй Фeдopук _ ..Лeмкo'' (1921-1s44I, У 1944p, _ к-p сoтнi, пpoв. ПoдiльоькoT
oкрyги ('.Cxiд'').
1З oмeлян Гpaбeць_..Бaтькo'' (1911-1944)' У 1944 р. _ пpoв. Biнницькoi oбл.,
Пoдtльськoi oкpуги (..Cxiд''), к-р гpУпи УПA.Пiвдень.
14 Boлoдимиp Boлocoвeць - ..Зaбjякa'', ..Лaврiн,' (1921-1944|, У 1944p' _ cпiвpoбiтник полiтвиХoвHoгo вiддiлy УПA-Пiвдeнь.
15 Kиpилo Kapпюк _ ,.Шeршeнь,, (1912-1944). У 1944 p. _ peф. CБ УПA.Пiвдeнь.

]6 Mикoлa Kpaвнук -,,Cизий''

(192.1

.1945)' У 1944 p'_ рeф.юHaцтвa

Здoлбунiвськoгo Haдp. 1s44-1945 pp. _ пpaцiвник CБ УПA-Пiвнiч.
17 Фeдjp Hoвaк - ..Bopoн,', .'Coлoвeй'' (1916- ] 946). У ,l 944 p' - пpoв. paЙoнy. 19451946 pp. peф. CБ нaдpaЙoнy, cтapшиЙ cлiдзий CБ пЗУз.
]B Mикoлa Kpaвнук _ ,.Kopнiй'', ,.Kубa'' (1915-1945). У 1944.1945 pp. _ пpaцiвник
..Бoгyн',, кaнцелярiЙний poбiтник oceрeдKУ
CБ пiвдeннoрeфepеHтУрИ CБ Bo
cХiднoi гo HвPo (..Пiвдeнь''). пpaцiвник CБ Kopeцькoгo нaдp. XopунxиЙ CБ вiд
22.1.1948 o.
]9 |Vикoлa Kapaнeць -..Coкiл'', ,.Tеpешкo', (]9]0-1945). У 1944-]945 pp.
Kopeцькoнo нaдpaЙoнy.

20ХapитинaTepeщyк-,.Гуцулкa'',.'Хpистя''
зв'язку зГ .3з"' 1 945 p'

-
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(192]-1945) У 1944p' -кep. вiддiлу

peф. УЧX нaдpaЙoну.

- Piк нapoдх<eння нe
уcтiйнeнo'

- peф' CБ

Ne 17

лист.зBlт пPoBlдHикy

B oPгAH!зAЦ!ЙHиx

спPAвAX

15 нepвня 1946 p.

ДpУ)кe Пpoвiдник1!

Пoвepтaюни вiд пpoв. Л[eмeшa]2 я зaлИШИB для Baс пoнтy i
всi мaтepiяли якi пpивiз зi сoбoю, .[o пoнти дoЛУчИв KнИЖoчKУ Д,o
шифpoвaння зi мнoю згiднo з Baшoю вИMoГoЮ пocтaBлeHoЮ B
зaпиcцi з дня 6.1 2'45 p' B cepeдинi дo пoчтИ .о,oлyчив cпИc вИcлaниx мaтepiялiв, aЛe He пoстaвив бixyнoгo чиcЛa. Пpoшy yвaжaTИ
тУ пoчтy зaн. 1/46. CьoгoднiшнУ пoчтУ зaзHaчyЮ н.2/46.
Пoдaю оИстeмy шифpyвaння.
1) Teкст KHИ)KoчKи ст. 5' 2) Bживaти бyдy ниcлo дpoбy, ни
ЛoмaHe чepeз pИоKy, пpимipoм: 4/1, чиcлo 4 oзнaчaо чeтвepТa
лiнiЙкa дpyKУ з гopИ (нa cт. 5), a нислo ] oзнaчae пepшy буквy в
нeтвepтiй лiнiЙцi (ч).

flля пpoби дoЛУчyЮ дo зaпИcKИ шифpoвaнi бioгpaфiннi дaнi
пpo cл. п. Moдecтa. Koли нa BaшyдУMKУTaKa сИcтeMa шифpyвaнHя e He вИстapчaючa тo пpoшУ пoдaтИ свoЮ сИстeмy. Пoнтy бyдy
Bl4сI4лaт|/1стapoЮ ДopoгoЮ' зaaдpecoвyЮЧИ Ha Baш нoмep згiднo з
дoгoвopeнicтЮ з пpoB. Л[eмeшeм]. Ha л[ик]oви бyду отaвИтИ всe

oдин i тoЙcaмиЙ зHaK, нa Щo пpoшУзBepнyгИ УвaгУ. Bоi opигiнaльнi дoкyмeнти згiднo з Baшoю вИМoгoЮ бyдy висилaти дo Baс.
Biднoонo дopyчeнИХ мeнi cпpaв вИясHeHHя смepтi сл. п. M-a
i Cтeфкa, тo Ha >кaЛЬ, пoзa KopoтKИM oпИCoМ oботaвин смepтi,
якиЙ я BиcЛaв, KoHKpeTHИX мaтepiялiв в тiЙ спpaвi нe мoжy стягнщи. Tиxдвox мiсцeвиx, якi булив тoЙ дeнь paзoМ зi cл. п. M-a i
oдинoкi виЙu;,ли ЖИB|АMv| з oKpy)кeнHя, тo: oдИH пс[eвдo] .Ц,yб був
дyxe coлiдниЙiiдeЙниЙ _ згинув пo гepoЙськи в бoю з бiльшoвиKaMИ y вepeснi 1945 p. в оeлi Cтaвoк, p-н Тepeмнe. Бyдyни тяЖKo
paHeнИMl зaстpiлив лeйтeнaнтa HKBД, як тoЙ нaмaгaвся йoгo
poззбpoТти i сaм дoстpiлився, lpуrиЙ мiсцeвиЙ - цe бyв paйoнoвиЙ KлeвaнcЬKoгo p-нy пс[eвдo] ByЙкo. Пpи пpoвipцi кaдpiв i poзpoблювaннi aгeнтypи в тoMУтepeнi сл. п. Moдeстoм вiн пpoHЮХaB
ПИcЬMo l-|oсoМ i звiяв. Biдтaк бyв сипaний кiлькa paзiв aгeнтaми.
oдин пpoтoKoл, в яKoMУ згaдye aгeHт з Toгo тepeнy пpo ByЙкa, я
Baм вислaв в пoчтi ч. 1/46. Пceвдa тoгo aгeHтa (внyгpiшник) сeЙчac сoбi нe ПpИГaдУю. ByЙкo cKpИвaeТЬся i нiяк дo сeгo ЧaCУ He
MoЖнa Йoгo пiЙмaти'
JIJtrI

I

He мae оyмнiвy, щo сЛ. п. M-a впaB з дpyзяMИ чepeз пpoвoкaцiю aгeнтa Byйкa' якиЙ в тoЙ чaс сТoяв нa вapтi i пiдпycтив
бiльшoвикiв нa 30 м, xoн oбсepвaцiя кpyгoм бyлa дo 500 м. Щoдo
смepтi cл. п. Cтeфкa' тo тyт пpИчИHoю cмepтi бyв aгeнт Pивaй_
к.p вiддiлy пpИ яKoMУ бyв сл. п. Cтeфкo. PивaЙ зaKвaтиpyвaв
сл. п' Cтeфкa дo кpиiвки в свoЙoмy ceлi i пo двox гoдИHax тy Хaту
oKpy>KИЛИ бiльшoвики i зaЙшли кpиTвкy. PивaЙ бyв виpaзнo всИпaниЙ aгeнTypolo, aлe пpИ poзpoблювaнню Йoгo нacKoчИЛИ Ha
пoстiЙ бiльшoвики i ЗaлicниЙЗ, який poзpoбляв Pивaя, бyв змyшeний Йoгo лiквiдyвaти нe poзpoбивши.
Бioгpaфiннi дaнi пpo сл. п. M-a вишлю дpУгиM paзoм, бo
щe He вcпiв cтягнyгИ.Дo сЬoгoдHя He видaHo пoвiдoмлeнHя пpo
сМepтЬ cл. п. M-a. Biн бyв дy>Кe пoпУЛяpний cepeд нaсeлeння i
такe пoвiдoМлeнHя вiд opгaнiзaцii бyлo б пoбaxaним,
Пpo aгeнтa-внyгpiшник[a] Haдю зi спpaви T. щe нe вcпiв я
зiбpaти пepcoнaлЬHиx мaтepiялiв, бo щe нe бaчився з ЛЮдЬMи з
тoгo тepeHy.
Пo зимoвoмy нaжимi 1945/1946 p. в яKoMУ opгaнiзaцiя нa
П3У3 пoнeслa вeликi BтpaтИ пpoвiдних людeЙ i як дoтeпep зHoвa
пoтepпiлa нaйбiльшe peфepeнтypa CБ. Я взaгaлi нe poблю Baм
вeЛИKИx нaдiй, Щo зMo)Ky з тИMИ Kaдpaми, якi зaлишилися, yспiш..oдeсa', нaбpaлa
Ho пoвeстИ бopoтьбy з aгeHтУpoЮ' яKa в тepeнi
BeЛИKИХ poзмipiв, a вЛacтивo пepeбpaлa opгaнiзaцiю в свoi pyки.
Пpининoю Тoгo e нeсубopдинaцiя i нeвикoнУвaнHя opгaнiзaцiйниx
iнстpyкцiЙ i нaкaзiв пpoвoдoм тoГo тepeHУ пpoтягoм 1945 poкy, a
я cKaзaв би нaвiть Пpoтягo]vl 1944 poкy. Я нaвiть He yвa)<aЮ, щo MИ

[в] тoмy тepeнi MaЛи opгaнiзaцiю. Тaм ми Мaли чecнИx пapтИзaH
i мiж ними виpaфiнyвaнУ aгeнтуpy, oчoлЮBaHУ щe вiд 1943 poкy

стapИМИ виpaфiнyвaними HKB.Q-ИстaMИ, якi як пoлoнeнi встyпили
в вiддiли УПA. Beсь тoй пapтизaнськиЙ pyх бyв oчoлeний з нaшoi
cтopoнИ зapoзyмiлиМ oтaМaHoМ oлeкcoю. Aгeнти тoHKo вiднyли
Йoгo олaбу cтopoнУ i зaчaли oлeкcy пiд'юдxyвaтИ. Moвляв, ми
кpaЙ - сaмocтiЙнa oдиHИця i мycимo po6ити тaK, яK yвФкaeМo зa
дoцiльнe, бo нe вci iнстpyкцiT, якi eдoбpi в Гaлининi, Mo>кeмo пpИмiнити B HaшoMy тepeнi. B гoлoвнoмy xoдИЛo ПepeKoнaтИ тИx oтaMaHiв, щo opгaнiзaцiя пepeoцiнюe HKBfl i в бopoтьбi з aгeнтуpoю
e нa MИЛЬHИx peЙкax.
.[oвгo дoвeЛoся мeнi пepeкoHУBaтИ oлeкcy i вeсь пpoвiд, щo ix
ПoгЛя.0'И e HeпpaвИльнi iдoкaзyвaтИ кoHKpeTHИMИ Maтepiялaми. Бeз
сyмнiвy, щo нaЙбiльшy poЛЮ тщ вiдiгpaв laлeкиЙ' oлeксa t Baсиль
в)<e зpoзУMiлИ, щo ПлeHтaЮтЬся в xвoстi i cтaли KУкЛaMИ в pУKaХ
aгeнтiв, aлe Tx спpoбa pa.цИKaЛЬHoгo BздopoBлeHHя opг[aнiзaцii]
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пoтepпiлa нeвдaчy. Bнacлiдoк чoгo i вoни пaдaютЬ XepтвoЮ aгeнrypи, бo aгeHrypa, пoбaчивши pilJlyчy пoсTaвУ opгaнiзaцii вiднoс.
..oдeсa''' пiшлa нa oтвepry пpoвoкaцiю,
Ho Уздopoвлeння тepeнy
a пoзбyвшися oлeкcи, BacИля, мaЙopa Лиry, Caмapи (peф. CБ'
нaзнaчeниЙ нa мiсцe .ЦaлeKoгo, злiквiдoвaниЙ aгeнтoм) п poгoлocили сeбe KpaeвИM пpoвoдoм (.[aлeкиЙ, Tepeшкo.3имниЙ4 iТapaс51.
Bиоилaю Baм лeтючкy i нaкaз видaниЙ тиM сaмoзвaнчИM
HoвoспeчeHиМ пpoвoдoм. .[oлyнyю тaKo)< лeтЮчKу, яку y вiдпoвi.ць ви.цaв [мaб]yдь пoлiтвихoвнИK сл. п. Poмaнa-Енeя. Тaкoж
дoлyЧуЮ вiдпиcи всяKиx гpипсiв, якi вiднoсятЬся дo тoгo тepeнy.
Xapaкгepнi e гpипсИ Tepeшкa-3ИNlнoгo i Tpyби paЙ. peф. CБ
Тyнинcькoгo p-Hy (cтapoгo aгeнтa) дo aГeнтa Boлoдi (Гpиця, якиЙ
e пiд мiотoм Piвним). ,{oлyнyю зaпИт|4 Тepeшкa чepeз Boлoдю дo
Улiянa6 (гляДи спис Мaтepiялiв н. 10).
Пpo poзryкaнiсть oлeкои cвiднить тaKo>к йoгo гpипс дo Гpиця,

якoгo вiн пiд впливoм Тepeшкa xoтiв coбi пiдпopядкyвaти бeз
пopoзyмiння зi Мнoю, xoч Гpицьдo Йoгo тepeнy He HaЛexaв. Гapнe
нacвiтлeння пpo бaндy .Qaлeкoгo (пiд мapкoю.opгaнiзaцii) дae
paй. пpoв' oл[eкcaндpiйcькoгo] p-нy PyскиЙ7, якиЙ нe xoнe пiд-

пopядKУвaтися aгeHrypi i пpoсив Ул[iянa] як cвoЙoгo KoЛишнЬoгo
звepxнИKa paтУвaти Йoгo i тepeн вiд тoТ 6aнд'и' Cпpaву тoгo тepeнy (Pycкoгo) вжe пoлaгoдxeHo.
Пpoшy пoдaти мeнi свoi дyMKИ i вкaзiвки вiднoснo cпpaви
бaнд:и fiaлeкoгo. Tepeшкo Mae вЖe бyги злiквiдoвaний (aтeн-

тaтoм), aЛe цeгo я щe oстaтoчнo He пpoвipив. УвФкaЮ, щo Ha
тi лeтючки 6aнДи Пpoвiд opгaнiзaцii пoвинeH вИДaтv| дo Hapoдy
cвoю вiдпoвiдь'
B ocтaннiЙ xвилинi дicтaв я дoKyMeнтИ aдpecoвaнi дo нaнaль.
никa Po HKв.ц мicтa Paтнo вiд oББ УMBД Boл[инськoi] oблaстi,
м. Лyцьк. Ti дoкyмeнтИ Maли б буи зryблeнi нaн. HKB.Q з Paтнa в
p-нi Tepeмнe. lx зaпaкoвyю в ociбн[oм]y пaкeтi i пpoшy дoпИcaтИ
дo cпИcKa ч' 2/46 p'
3дopoвлю щиpo Baо i дpyxинy, i бaxaю кpeпKoгo здopoв'я.
15.6.46 p.

C[лaвa] У[кpaТнi]!

ДA CБ Укpai.ни, Ф. 1З, cпp. 398, т.

18, apк.

23-28. Оpигiнaл'

/Kунмa/

1 3a свiднeнняM члeнa Пpoвoдy oУH Baоиля Kyкa (.,Лeмiш,'), лиот aдpeсoвaнo
peфepeнry оБ oУH Микoлi Apсeнинy (..МиxaЙлo,').
2Bacиль Kyк-..Лe'', .,Лeмiш'', ..Koвaль,'' ..Koнeгap'' (19.|з p. н.). 1944.1946 pp. пpoвiдник псУз (oсУз)' к-p УПA.Пiвдeнь, чЛeн Пpoвoдy oУH, iнiцiaтop cтвopeн.
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ня HBPO. Гeнepaл-xopyHxиЙ yпA вiд 14.Х'.|952 p. (згiднo пoстанoви УГBP вiд
20.x.1952 p. p,ив.: ,ЦА CБ Укpaiни, ф. 5' спp. 51895 (кoнвeрт).
3 Панac Koвaльнyк -,,ЗaлicниЙ'',..Пeтpo,',..Яшкo'',..Яшкiн', (191з-1949). У 19441946 pp. - peф' CБ Bo ..Typiв',, пiвнiннo-зaxiднoТ Гo HBPO, П3K "Хмeльницький',
(..Moсквa'', ,.Лiс',). Coтник УПA вiд 22,|.1948 p,
4 стeпaн KocтeцькиЙ - ..3имний',, ..Tepeшкo'' (.l919.1945). 1944.1945 pp. - пoлiтвиXoвник гpyпи ..3aгpaвa'', спiвpoбiтник пoлiтичнoi peфepeнтypи ПCK ..oдeсa'''
Члeн сaмoпpoгoлot.Ueнoгo пpoвoдУ кpaю ..oдeсa,' (1945).
5 Пaвлo Tpoфiмнyк _ ..Тapао'' (1916- 1 946). 1944 p. - opгaнiзaцiЙнo.мoбiлiзaцiЙниЙ
peф. Bo ..Зaгpaвa''. Члeн самonpoгoлoшeнoгo пpoвoдy Kpaю ..oдeсa,, ( 1945- 1946).
6 Aнaтoлiй Maeвcький -..Гpeбля'', ..Йoвтa'', .,Улiян'' (1918-1955). 1944-1945 pp.пoлiт. peфepeнт' peфepeнт CБ Piвнeноькгo нaдpaЙoнy' Пpoвiдник Piвнeнськoi
oкpуги (1945-1946). Coтник CБ вiд 22.|.1948 p.
7 Cтeпaн Литвин - ..PуськиЙ'' (1925-1946). У 1945-1946 рp. - пpoв, oлeксaндpiЙськoгo p.ну'

Ha бoЙoвиЙ фoнд. .Qepeвopити H. Xaсeвичa
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Ne 1g

AдPЕсy ..0948''
MAтЕPIAп!в вlд..555',

cписoK вислAниx
M 3/46

нA

спИс

20cepпня 1946p.

вИcлaнИx матepiaлiв нa 0948 дня 20.V|||,1946 p.

ч.З/46
1.*1

2,
3.
4.
5.

П iвнiннo-эaхiдний кpaй
Cyспiльнo.пoлiтичний oгляд Пiвнiннo-зaxiднoгo кpaю

зa 1945 piк
oпиc бoю УПA (oпepaтивнe звeдeння зa .l945 p.)

oпepaтивниЙ звiт 6pигaди..Coбopнa УкpaTнa''
oпepaтивни Й звiт 6pигaди.. Пoмстa Бaзapy'
oпepaтивний звiт ..Хoлмськa 6pигaдa''
6.*l Cycпiльнo-пoлiтичниЙ oгляд з тepeнy Koвeльщини зa нaс
вiд 1.|.46 p. дo 1.V|'46 p.
7. Bopoxi сили в тepeнi з 25.V|.46 p.
8. 3вiт з poбoти CБ вiд 10.||I дo 10'|V'46 p'
9. Cycпiльнo-п oлiтичниЙ oгляд Boлoдимиp-Гopoxiв дo
10.1V46 o.
0. Cyспiльнo-пoлiтичний oгляд.Qубeнщини
1 1 . |нфopмaцii з тepeнy.Д,УбeвщИни з нepвня 1946 p
12, Bicтки з тepeнy вiд 23.lV до t4.V|.46 p.
.|
3. Bicтки з тep6нy 1 8.V дo 1 5 V|.46 p.
14. |нфopмaцiT з БepeотeнкiвGЬкoгo p-нy вiд 1 .V дo 20.4615. |нфopмaцii з Paтнeнщини зa гpyдeнЬ 1945 p.
.l6.
Бioгpафiя ол. п. Mиpoнal
17. Бioгpaфiя cл. п. Птaшки2
18. Бioгpaфiя ол. п. Miтли3
1

19' Бioгpaфiя Фeдoсяa
20. |нфopмaцiя пpo смepть к-pa Poмaнa
2.l ' |нфopмaцiя пpo paнeння к-pa Фeдoоя
22, Лиcтiвкa,.30 нepвня 1941 p.''
22/ a' flpузi.peвoЛюцioнepИ
Tepeн 6[увшoгo] кpaю .oteca
23. lнфopмaцiЙниЙ звiт вiд липня 1 945 p. пo липeнЬ 1946 p.
24. Cyспiльнo.пoлiтИчний oгляд p.нiв: Poкитнe, Kopeць' Meжиplч,
Гoщa i зaxiднo.пiвHiчнi p.ни Хитoмиpщини - oлeвськ, Ляль.iин
Biд лиcтoпaдa 1 945 пo нepвeнь 1 946
25. 3вiт вiд 1 .|| дo 13.|V.46 p. Ciвaнa
26.*1 Плaн aгeнrypнo.oпepaтивнЬ|x мepoпpиятиЙ пo лиKвидации
бaндьt УПA бандглaвapя Cмeтaньt, oпepиpyющeгo в
Poкитнoвскoм p-нe (вiдпис)
27,*l BiДлиc листа ..fl,pyxe 3iнькo5,' з 12.|||.46 p. Bapкa6
28.*1 дeнЬ yкpaiнсЬKoТ дepxaвнocтi (30 чepвня)
29.*1 Biдпис лиcтa '..4pyзi'' з 1 1.V||.46 p. вapKa
30. Biдпис лиотa ...Qpyзi Юpкo7, Ciвaн i Чopнoryэ,' з
12.Vl||.1946 p'. Kунмa Пeтpo
31. Biдпис лиcтa ..Bп. flaлeкиЙ'' з 18.V|l.46 p' чyпpИнкo
32. Biдпис листa ...Qpyxe Лис i Юpкo'' oлeксa

пpим.*2

2'
1',
1'
2
2
2
1'
1'
1"
2

"'э
"*з

".3

"*з

r3

2

z
1

2

2

2
'|

u*3

(*3

r*3
il*3

1

z

"*з

2

ш*3

z

flrз

'I
'I

1

il

rз

u*3
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Мaтepiaли i пepeп'/'cKa' видaнi бaндoю,Qeлeкoгo
33. Hакaз члeнaм oУH i вiддiлaм УПA вiд 5.Х||.45 p.
(.ЦaлeкиЙ' 3имний, Таpac )
34. Листiвкa.,3 Hoвим poкoм' дpyзi'' 1 сiннi 1946 p.
(.Qaлeкий' 3имниЙ, Tapac)
35. Унiвepcал УГBP
36.*l Лиотiвкa .УкpаTнськi гpoмaдяни'. opигiнaл i вiдпис.
(opгaнiзaцiя УкpaTнcькиx Hацioнaлicтiв)
37. Biдпиc гpипсa .,tpyxe Ciвaч'' вiд 18.|v.46 p. зiнЬKo
38. Гpипc (opигiнaл) ..дp}лxe Чмeлик,'4.V.46 p.
39. Гpипс (opигiнaл) .Дpyxe кoмaндиp'' 28.V|.46 p..Q'нiпpo
40. Biдпис гpипоa..tpyxe opлeнкo'э 20.V|.46 p. дaлeкиЙ
41 ' Гpипс (opигiнал) 'дpy,(e Чмeлик', t 2,|.46 p. ДaлeK|lЙ
42, Гpиnc (opигiнал) "tpyxe Чмeлик,' s 4.Y.46 p. Гpицькo
Maтepiaли, видaнi ocepeдкoм oУH нa ПЗУЗ
43. oбixник ч. 1 э 1.V|.46 p. i iнстpyкцiя (зaлщник дo o6ixникa)
44. Лиcтisкa..31 сepпня . святo 3бpoi'
..УкpaTноькi
45.*д Листiвкa
оeляниn
46.-5 Листiвка ..Укpaiнськa мoлoдь'' cepпeнЬ 1946 p'
..УкpaTнськa
47 , Лиcтiвкa
Moлoдь мiст i сiл'' оepпeнь [ 1 9]46
48. Bсiм слpt<бoвцям, ypядoвцям, вoTнaм ЧA, poбiтникaм,
сeлянaM, всiм гpoмaдянaм CPCP тpaвeнь .|946 p.
49. Листiвкa ..Укpaiнцi''
50. ..3 днiв 6opoтьби ч. |"
51. ..3 днiв бopoтьби ч. Il''
52. 3вiт t пpaцi зa чaс з 22.|| дo з0'v|.46 p. з 9.V||.1946 p' ЛиcиЙ
53. Bзipцi: ..Hа бoЙoвиЙ фoнд oУH iУПA'

't

1
1

1'
1'
1"
1"

{(
'I

1"
1"
1
1
1
1"
1'
1'
1"
2"
2"
1"
1'

Piэнe

54. Biдпис ..tpyxe кoмaндиp Лyка' гpипc 26.V||.46 p. .Qaнилo
55. Biдпиc ..Дpyxe.Е.aнилon 10 оepпня [.|9]46 p. Лyкa
56. Biдпис гpипсa ..дppкe Чaд8', з 27 'V|.46 p'
(прoвoкативнa гpyпa HKB.Ц) пiдпис - ..Прoвiдник П3У3 Гeo''
(пiдпиc ночiткиЙ)

"'z
'*3
"*з

1"
/-/ 5s5

C[лaвa] У[кpaiнi!]

o - вибитo

"

Ha мaшинцi.*6

|цABo' ф' 3833' oп. |, cnp.

81, apк, 7-8. Koпiя.
.|9l5.
Фeдip 3атoвканюк - "Mиpoн,'(1917-1946). У 1944p'. peф. CБ нaдpaЙoнy.
1946 pp. - peф. CБ Boлиноькoi (ЛyцькoT) oкpyги. Пopщник CБ вiд 22.|.1948 p.
2 Cильвeстp 3aтoвкaнюк . ..Птaшкa,' (1915.1944). У 1944 p. . кoineHдaнт запiлля
Bo ..Бoryн''. Хopyнжий УПA вiд 3'V|.1944 p'
3 oлeксандp Пpиcяxнюк . uMaкаp''' ..Miтла',, .Kapyопyн'' (1915.1945). y 1944.
l

1

*

Taк у тeкcтi,

**

Haдпиc у тиryлi'
-1 l-lифpi пepeдуe
нaдпуtc: 1/| - Цифpa o6Beдeнa гpaфi,tнo:
*2
Teкcт cуnpoBoдxуe нaдпиc: - 305
*3

*4
*5
*6
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o

Пoэнaчкa BипpaBлeнa гpaфiwo: -,' ltифpi пepeдуe нaдпиc: (4|
ЦиФpi пepeдуe нa,цпиc: -2Haдпиc у тиryлi, Haдпиc noпepet,<уe пpo гpaфiчнi видiлeння у тeкcтi.

1945 pp. . кep. кoнтрpoзвiдyвaльнoгo вiддiлУ KBШ УПA.Пiвнiн, peф.
Пiдпoлкoвник-кoнтppoзвiдки УПA вiд 25.||l..|945 p.
4 Микoлa Гавpилюк. ,.Apкaдiй,', ..Бopис',' ..Фeдocь',

сБ пзУ3.

'Чopнoтa'(1920-1946)'

У 1944 p. . пpaцiвник CБ Лyцькoгo надp. 1945.1946 pp. . peф. CБ Koлкiвськoгo.

Paфaлiвськoгo нaдp., KoвeльськoT oкpyги.
5Iвaн Kpoль...3iнькo'',..Чopнoтa'(1920.1951). у 1944p.. пpoв. Людвипiльськoгo
paйoнy' к.p вiддiлy УпA. 1945 p. . пpoв' Koстoпiльcькoгo нaдpaЙoнy. 1946 p. opгaнiзaцiЙний peф. caмoпpoгoлoшeнoгo пpoвoдy кpaю .oдeса''.
6 Яpocлава Cка6 -,Гaнкa'', "Bapкau, ..lвга'(1916 p.н.).y 1944p. - peф. УЧХ
Koстoпiльськoгo нaдpaйoнy, Bo,.Тютюнник''. 1945 p. . opгaнiзaцiйний peф., пpoв.
Capнeноькoi oкp. opгaнiзaцiйний peф' тимчaсoвoгo пpoвoдy ПCK..Cтeп'' (1946).
.|946 p'
Boоeни
бyла зaapeштoвaнa paдянcЬKиMи cпецopгaнaми.
7 Якiв Якoвлiв -..Kвaтиpeнкo'', ..Юpкo.'(1918.1946). у 1944 p.- к-p з'eднaння
..Xмeльницький'' (гp. .,Tютюнник', 3Г'44"). 1946 pp. . peф.тиMчасoвoгo пpoвoдy
ПCK (..Cтeп,'' ..Cхiд''). Пopyнник УПA вiд 24.|V.1945 p.
..Чaд'' (1919.1948).
У 1946 p' . пpoв. Piвнeноькoгo paйoнy.
8 |вaн Baщишин.

Ne 1g

лист.зв!т пPoвlдниKy

в oPгAHIзAцlЙниx спPAвAX

22 cepпня 1946 p.

Дpyжe Пpoвiдник1!
.Цня 17'8.46 p. я вИслaв дo вaс чepeз K-132 пoчry: 1. oсoб[-

иотi] дoк[yмeнти] eфp. ПoлeвиЙ Cидop, 2' oсoб[истi] дoк[yмeнти]

Aтамapзaeвa, з. кaп. Koлeсoвa,4. мл. лeйт. HKГБ Koнepoвa,5. ст.
лeйт. HoвиKa, 6. Kaпiтaнa Miлiцii Meльнiкoвa,7. плaн Meльнiкoвa
пo лiKвiдaцii вiддiлy УПA Cмeтaни, 8. бioгpaфiT: a) Miтли, б) Фeдocя'
в) Mиpoнa, г) Птaшки' Bиолaнa пoчтa булa нoмepoвaнa ч. 3/46 p.
Дня 22'8.46 p. вислaнo дo Bac знoвa пoчry згiднo з спискotvt
з дня 20.8.46 p., якиЙ дoлyчylo oдин npим[ipник] дo Maтepiялiв, a
oдин дo гpипсa.
B пpим[ipнИKy] спИсKy дoлyчeHoгo дo Maтlepiялiв] я МaбyгЬ
пoМилKoвo зaзHaчИв тoЙ cписoк ч'3/46, зalilticтЬ ч.4/46'
Cписoк i пoчтa з дня 20-22.8.46 p. я в)кe з чepги чeтвepтoю
.|946
p. ou(e Hoмepyю ii ч. 4/46.
яKy вИcилaЮ дo Baс в
''B пoпepeдниx пoчтaХ згaдyвaв я пpo дИвepcИЙHy poбoтy
бyвшoгo peф. пpИ KpaЮ..oдeca''.Д,aлeкoгo. Cьoгoдня виcилaю воi
зiбpaнi з тoгo тepeнy МaтepiялИ i пepeпиcку.!,aлeкoгo, i Йoгo клiки
(Гpицькo, 3iнькo, flнiпpo), i звiти нaшиx людeЙ.
Maтepiяли i пepeпискy 6aнАи.Qaлeкoгo зiбpaтi в спИсKy oкpeМo пiд пopядKoвИMИ чиcлaMи вiд 18-25. БioгpaфiТ Miтли, Mиpoнa,
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Птaшки i Фeдoоя Bv|cltлaю вдpyгe, бo мoжe пoчтa виолaHa Чepeз
K.13 нe дiЙдe.
He знaЮ, чи Bи дiстaти MoгЛИ пepeднi пoчтИ, тoмy He Moxy
пoслyгoByв aтv|cя ш ифpoм.
3a чaс зИ|v1t4 Bпaл|А щe двa oкp[yxниx] peф. CБ нa П3УЗ Mиpoн
i Фeдocь. Koли гoвopИти пpo фaxoвi пpoфeciЙнi cИл|4 у мeнe пo
дiлянЦi CБ тo Тx в)кe нe MaЮ я. Caм тaк oбвaнтaжeниЙ poбoтoю, щo
пpoтягoм лiтa 1946 p' He poзглянyв aнi oднoi спpaви.

B опpaвi бaн.ци .Е],aлeкoгo дo cЬoгoдня aнi вiд Baс, aнi вiд
Л[eмeшa] я нe дicтaв нiчoгo. Пoбaxaним бyлo б, щoби Пpoвiд
oУH видaв в тiЙ спpaвi вiдoзвy дo Hapoдy i члeнiв oУH i УПA нa
тepeнi бyвшoгo Kpaю ..oдeca''.
Cьoгoднiшнy пoчry вИcИлaю стapoю дopoгoЮ, бo нepeз K-13
я He xoчУ бeз Baшoi згoдИ бiльшe вИcltлaтL^.
B apxiвax з 19Ц p. знaЙшoв я пpиKaз Hapoднoгo Koмиcоapa
Bнyгpeнниx.{eл Coюзa CCP oт 9 ceнтябpя .t943 г., N9 590. Bпpaвдi
я вxe BИcИлaв кoпii тoгo пpиKaзy щe cл. п. пpoв. oxpиМoвИ, aлe
для в[cя]кoТ пeвнoсти B|/icилano сЬoгoдHя щe дЛя Baс opигiнaл.
У виcлaниx мaтepiялax нe вИcИЛaЮ aнi oднoгo пpoтoкoлy, бo
тi всi пpoтoкoли, якi пИшyгЬ тi олiдчi яKv|tv|v| я сЬoгoдHя poзпopяд)кaю, сopoMнo мeнi висилaти. Пpoшy вpaxyвaтИ, Щo я лИшИвся з
кepiвництвa нa П3У3 оaм (i пoлaгoд)кyЮ цiлiсть спpaв), пoмoxiть
мeнixoч oдниM cлiдним. .Цoклaднiшe пpo всi cпpaвИ пишy в пoнтi
дo пpoв. Л[eмeшa], бo мoжy шифpyвaти'
Дo Baшoi пoчтИ дoЛyчylo для opeHтaцiТ cпиc мaтepiялiв виcлa.
нИx нa 0948. .Цyмaю, щo тi вci мaтepiяли Bи дicтaнeтe. cпис мaтepiялiв вислaниxдo BacдoлУчив я тaкoxдo пoчти виcлaнoi нa 0948.
Чeкaю цю пoчry вiд Baс. Пpoшy пpИcЛaтИ мeнi вiдписи пpoтoкoлiв, якi мoгли б мeнi пoслркИтИ як вишкiльний мaтepiял.
3дopoвлю щиpo.
C[лaвa] У[кpaTнi]!
22.8.46 p.
/Kунмa/
ДA cБ Укpaiни, ф. 13, cпp. З98, т.
.t

18, apк.

21, opигiнaл.3

3a свiднeнняM члeнa Пpoвoдy oУH Baсиля Kукa (..Лeмiш''), лист aдpeоoвaнo
peфepeнry сБ oУH Mикoлi Apсeнинy (.,MиxaЙлo',).
2Йдeтьcя пpo peф. CБ TepнoпiльоькoT oкpyги ..KaЙдaшa'', ..Юpкa''.
3 Pyкoписний пepeKлaдтeксry poc.мoвoю: ЦдАвo' ф. з8з8' oп' .|, спp. 87a, apк.
70-71.
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кoMyнlKAт пPoвoдy oyн HA гlзyз щoдo
"AкЦlЙ сAMoзBAHчoгo "кPAeвoгo пPoBoдy
oyH'' HA чoлl з дAгIЕK|/|M',

Cepпeнь 1946 p,

KoMУHlKAT

Пpoвiд opгaнiзaцiТ УкpaТнcькиx Haцioнaлicтiв нa Пiвнiчнo.
3axiдниx Укpaiнcькиx 3eмляx пoвiдoмляr члeнiв oУH' УПA i вcix
гpoмaдян нa П3У3, щo:
1. Biд мicяця гpyдня 1945p. нa Kopeннинi, KocтoпiльщИнi,

Capнeнщинi PiвeнськoТ oблaстi дeякi бyвшi члeHИ oУH i УпA нa чoлi
з.Д.aлeким, 3имним iТapaсoм зipвaЛИ зв'язoK з Пpoвoдoм oУH нa
пзyз, cтвopИЛИ пpoвoкaцiЙнo-дивepсiЙнy гpупy, яKa в .цaлЬшoMy
,,KpaeвИM
Пpoвoдoм oyH,.
дie пiд Haзвolo oУH, нaзивaючи сeбe
..Kpaeвoгo
пpoвoдy oУH',
2. BсiдивepсiЙнi aкцii сaMoзвaHчoгo
нa чoлi з .Д.aлeким e пpoтИзaKoннi, вcyпepeч пpипИcaM yстpoЮ
oУH iдiють Ha шKoдУ opгaнiзaцiТ Й yкpaТнcькoгo HapoдУ.
3. ПpoвoкaцiЙнo-дивepсi Йнa гpyпa .Qaлeкoгo пoшИ pюe бpexливi' видyмaнi вopoгoм HaKЛeпИ нa члeнiв Пpoвoдy oУH нa пзУ3 i
пooдИ нoKИX зaгaл ьнoвi.п,oMИХ peвoлюцioнepiв, з MeтoЮ пiдipвaти
дoвip'я yкpaiнcькoгo Hapoду дo opгaнiзaцiТ.
4' Пpoвiд oУH нa пзУз, cтBep.цИвшИ, Щo .[aлeкиЙ, 3имниЙ
i Тapaс вeдyгЬ зpaдHицЬKУ, вopoxy poбoтy, вИKлЮчae .0,aлeкoгo'
3имнoгo i Tapaca з члeнiв oУH i взивae ix зaпepecтaтИ poзгopтaтИ
якy нeбрь aкцiю пiд нaзвoю oУH. Koxнe вiдxилeння вiд цieТ пepeCтopoги бyдe opгaн iзaцiя бeзпoщaдHo пoбopювaти.

5. BиключeHнЮ з члeнiв oУH пiдлtягaють вci тi члeни oУH

i УпA, щo пicля

пpoгoлoшeння кoмyнiкaтy бpaтиMyгЬ дaлЬЦJУ

yчaстЬ в aкцiТ.{aлeкoгo пpoти oУH.

6' Пpoвiд oУH нa П3У3 взивae вcix члeнiв oУH i УПA, якиx
гpyпa,Д.aлeкoгo втягHУЛa в дивepоiю пpoтИ oУH, зipвaтИ з нeЮ тa
cтaнyги в кapнi pядИ peвoлюцiйнo-визвoлЬнoгo pyxy oУH.
Члeни УПA, oУH i укpaiнськi гpoмaдяни нa П3У3!
ПepeживaeMo чaс нaЙбiльшoгo бiльшoвицЬKoгo HaтИcKу'
тepopy, бpexнi, пpoвoкaцiT i пiдлocтiзpaдникiв, юдiв, щo пiшли нa
cлyжбy вopoгoвi i пpoдaють cвiЙ нapoд.
opгaнiзaцiя нaпpoтязi cвoeT дoвгoлiтньoi гepoivнoТ бopoтьби
пepe)кИлa нe oдHy спpoбy вopoгa пiдipвaти дoвip'я yкpaiнськoгo
HapoдУ дo oУH' дoвecтИ дo бpaтoвбивнoi бopoтьби i poздopiв.
159

oднaчe, вci спoоoби вopoгa бyли дapeмнi i знaЙшли твepдий
piшриЙ вiдпip члeнiв opгaнiзaцii iyкpaTнcькoгo нapoдy.
Пpoвiд oУH нa П3У3 вipитЬ, щo Bи, якi бpaли i бepeтe aктивнy

yчaотЬ в бopoтьбi yкpaiнcькoгo нapoдy зa УкpaTнськy CaмoстiЙнy

Coбopнy flepxaвy, oчoлюBaнy i кepoвaнy oУH, peaльнo oцiнитe
вopoxиЙ пiдcryп i нe дaстe сe6e спpoвoкyвaти кyчцi aгeнтiв з пiд
стяry.{aлeкoгo. Hiкoли нe зiЙдeтe зi шляxy peвoлюцiЙнoi бopoтьби зa УCC.Ц, в якiЙ мiльЙoни нaЙкpaщиx синiв iдoчoK yкpaiнськoгo
нapoдyl члeнiв oyH iУпA вiц.Цaли свoe )киття i кpoв.
Bipимo, щo вopoг нe в силiзaлoмaти Baшoi Bipи в пepeмory i
нe в силi зaxитaти Baшoгo дoвip'я дo oУH i Пpoвoдy.
Bxe нeдoвгий Чaс, кoли cкpoвaвлeнy нaшy зeMлЮ пpoбyдять
вoскpecнi дзвoни. Узбpoiть ce6e y витpивaлiсть i пoсвяry для
пepeмoги вeликoT спpaви.
Bпepeд зa Укpaiнськy Caмoстi Й нy Coбopнy .Qepxaвy!
Haшa cпpaвa cвятa' пepeмoгa бyдe зa нaми!
Cлaвa УкpaTнi!

-

Гepoям Cлaвa!

Пpoвiд
opгaнiзaцii УкpaiнськиЙ Haцioнaлiстiв нa пзУз

Cepпeнь, 1946 p.
,ЦА CБ Укpaiни,

Ф.

13, cпp, 376, т, 8, apк. 102'
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зAцtиФPoвAHl lHФoPMAцl.j пPo пIдпlлля
PEгloHy "лIс''

| гpудня 1946p.

1

2
3

Л
It

4

tl

5

It

6
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Пнxxxeoцe иo пll.lx. нвiяч юecмся - Лiю
(cyиc xa..нд. дд. ДУпo''1.|
opисцвбцкa - сiф.

-

N91

- дпvtioл.

-

-

}ooИoпв.
ЮoИяцк.

сixy згiyлi (щo викo|.|yloтЬ poбory нa piзнe

дopyнeння).

-

pпiлюнiyлi.

7 ', _ ioaтшмбятшiб.
B зyнжц_ ioккiieьдyЬoч УцBЬoдХИц.
_ ппiвнaoч э щiуyн.
9 ''
_ зepeХИЦ кт iiкюггa.
10 ''

1 1 збидУгoпн щтбц УПдppпэ пiк Йиpпмб.
12 oлщифo epбвиш Йфяп.
13 ['..]пфлюИшцТ чeгцKa збисiaзчэзнiб зц oсй. фцбпяк'
14 збшфoсЬHИXИц гпкнii TЯH'

15 кбцзoдбялi в шфиxи ПЬC.
16 фбблiцii фкв[п]фббiпцИш - вiтxтoгпoпв.
lt
4a
''
II
''
^п
-UD

g
19

"
''

"

\'

1'

21
22
2З
24

''
''
'!
il

'
'1
''
'1

- вi.цoплaкa сцчзoH.
_ сaiвюoцкa сцчзoH.

-l

- oскдxiииццpii.
20 к[a]гтo pщтieeлсц _ oсй. ХaoeПс.

25 кiфгтo

>к

_ б[п]ттiиц iкщтфшлi пс[ч]цo бiфггoгпoпв.
_ пснyзгбцзoвoпщ iитяччiг o озсэфиxньx'
HЛXoЛ iупдppпyю.

1.X|1.1946 p.

/-/ Чop-eнкo
ДА CБ Укpai'ни, ф, 1З' спp' З76, т' 49, apк. ЗЗ6. Koпiя'
1

Ймoвipний вapiaнт poзшифpуBaння тeKcry:

ПoясHeння Пo op|. звiтy тepeну _ .,Лiс'' _
(стaн нa 21.11'1946)

1

2
3
4
5

N91

oпaнoвaних_ сiл
_ дoмiвoк
"
_ юнaкiв
''

''
''

-

6
7

''
"

дopyнeння)
_ poбiтникiв
_ iнфopмaтopiв

9
10

''
''

B з тoгo

ЮHaчoK

_ cИMпaтИKiв (щo BИKoHyЮтЬ poбoтy нa piзнe

-

iндивiдуaЛЬHo пoB'язaHИХ
- ПoB,язaHo в сiткy
- з.цiбних.цo вiЙськa
] ] зaгaльниЙ стaн пiдпiлля пiд збpoою
12 oкpeмo дiюvиx гpyп

tol

]3 пoлiтичнo пeвHИX зaaHгaxoвaHИХ дlo opп poбoти
14 зaпpися><eHИX члeнiв oУH
15 кaндидaтiв в члeни oУH
1 6 фaxiвцiв peвoлюцioнep[iв] -вiйськoвикiв

17D
B '!

.1

19

''
'l

_сБ

_ пpoпaгaHдистiв

',,

20 кiлькo пpoвeДeнo opг. сХoдИH
''
"
- вишкiльниx CXoltИH
,'
_ CвятoЧHиХ сxo.цИH

21
22"
2З
24"

''

'|
u

- бoйoвиx вистyпiв

пpoтИ бiльшoвикiв
_ пpoпaгaHдИвHИХ вИcтУпiв з нaсeлeHням

25 кiлькo e жiнoк в пiдпiллю.
1'Хl|.1946

/-/ Чop-eнкo
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лист.3вlт ..чoP.ЕHKA'' дo пPoBlдHиКA

8 гpудня 1946 p'

ДpУжe Пpoвiдник!]

Baшу зaпИсKУ з дaтoЮ 5.|Х.46 p' _ Ha oднiй стоpiнцi i вичиоленi в нiЙ мaтepiaЛИ тa зaпИcКУ з дaТoЮ 20,х,46 р. _ Ha 1 1 стopiнoк
i пoшту вiд пpoв. MУ-l| Дiстaв я 28'X|'46 p. Зa всe щИpo дяKУto.
2. Cписoк мaтepiaлiв, якi вiд Baс oдepжaB з цИMИ .цBoMa гpИП.
сaMИ' ЗaЛУчУЮ oKpeMo.
3. ПoвiдoмЛяЮ BДpyгe (бo пpo цe я вЖe Baс пoвiдoмЛяB B
пoштi Ns6/46, якy вислaв Baм .l4.Х|.46 p.), щoдiстaв я 1.|Х'46 p. вiд
Baс дpyгу пoштy З ЧepгИ (бo пepшy пpинiс мeнi дpуг Чep' в сepпнi
-l
946 р.)' згiднo зi спиокoм мaтepiaлiв, якиЙ тaкoж я вИсЛaв Baм в
гloштi N96/46 з 1 4.lX.46 p., aлe в тiй дpyгiЙ пoштi я дiстaв ЛИшe дBa
бiльшi ПaKeTИ, зaшитi в пoЛoтHo' лiтepaтypи, a )Кo.п.HoГo гpипca aнi
ПoшТИ дpiбнoi, яKa MoГЛa б бути, i ввaжaю щo HaПeвHe булa' я нe
дiстaв, бo дня 1B.x'46 p. згИHyв сл. п. liбpoвa, a пpИ HЬoMу Bпaлa
дрiбнa ПoшTa - тpи мaлi пaKeтИ, якa йшлa вiД Baс - тaк менe пoвiдlоIVlиЛИ дpyзi сл. п. liбpoви. Biдпис сПИсKa oтpимaнoТ лiтepaтypи
в тiй пoштi дoлУчУЮ сьoгoднi вдpУГе.
4. B зaпиcцi з 5.lХ.46 p. пИТаeТe ни пpибyв дo MeHe дpyг Чep'
1

toz

.

Пpo пpибyпя Чep. i C. я вжe пoвiдoмляв Baс в oднiЙ з пoпepeднix

свoТx пoш1 пpo Щo сoбiдoклaдHo пpиГa.цУЮ.Дpyг Ч. i C' пpибyли дo
МeHe B сepпнi, зДaлИ всЮ пoшry, я пpимiстив Тx в сeбe, дaв poбoтy,

BpaХoвУЮчИ Baшi Дoбaжaння. oбa дo сьoгoднi щe хивi i здopoвi.
5. .[o Baс Bv|сИлaЮ сьoгo.цнi в)кe сЬoMУ пo нepзi пoштy в цiм

poцi вiд пoвopoтУ Ha сBoЮ ГoспoДapKУ. B зaписЦi з 20.X'46 p.
Bи пишeтe, Щo Дiстaли вiд мeнe ПoштУ всЮ в |lopяёцKy, вKлЮчHo Д,o ПoшTИ N94/46. oтжe, вИсЛaHa Baм мнoю пol.l.JTa Nq5/46 з
15.X.46p. iпoштa N96/46 з 14.Х|.46p.щe в дopoзi iдo Baс нe
.цiйшлa. B .цopoзi poзMИHУЛИся, i ввaжaЮ, щo дo оьoгoднi вxе
ПoвИHHa 6утиу Baс, Cьoгoднi висилaю пoшТy N97/46. He твepджу,
щo тИX 7 пoшт o вИстapчaЮЧИ|'АИ, aлe чaстiше iдoклaднtшe iнфopMУBaТИ

Baс я нe Мaв зMoгИ..[o звiтнocтi я oсoбистo пpив'язyю

вeлИKy вaгy i в тoмy вiднoшeннi poблю нa свoТx пiдвлaдниx вeЛИкиЙ нaтиск, aлe Тa спpaвa HaTpaпляr Ha BeЛИK| тpy.цнoщi тexнiчHoгo xapaKTepУ _ в oсHoBHoMу зв'язкy. Koли пopiвняти звiтнiсть
1946 p. з 1945 p., To B тoмy вiднoшeннi, як i в цiлoотi opг. poбoти,

вiдпoвiдaльнi opг. ЧИHHИKИ нa П3У3 зpaбили, Ha MoЮ дУMKУ, вeЛИкий кpoк впepeд. Caмoxвaльбa нe нaлeхИТЬ lП,o дoбpoТ ПpИKMeТИ,
aлe мeнi з.цaетЬся щo я .Д'o тoГo poдy людeй He HaЛexУ i стapaюся
Д|4BLАтИся нa тi спpaви peaЛЬHo i нe бyти гoЛocлoвИM. Xoнy лИшe,
щoби всi BИMэгII в|А|1I1ИBaлИ зi спpoмoжнoстi, вpaxoвУЮчИ yмoви i
стaн пpoвiдниx i пpoфeсiйниx кaдpiв. l.{я мoя зaУBaГa вiднoситься
B ocHoBl.loмy дo дiлянки CБ. Звiтнiсть з тoT Д,iлянки HeзaдoвiЛЬHa,
я ЦЬoгo впoвнi свiдoмий, тa He.п.oTягHeння тi He BИПЛИBaють з мoеi
ЛeгKoвa)КHoсTi, aЛe з тpуднoщiв, якi нapaзi я УcУHyГИ нe в силi.
.(o тoТ дiлянки e нeoбхiднa xoч oдHa фaxoвa ЛЮдИHa, якa зумiлa б вишкoЛЮвaти нoвi кaдpи CБ. Xтocь Mo)кe сKaзaтИ, щo цe e
мo[м oбoв'язKoм. (e пpaвдa, aЛe Ta дiлянкa poбoти вi.п' Д.oвшoгo
вжe чaсy CТaлa пoбiчним, a He oсHoBним мoiм зaHяттяM. Я oсoбиcтo Toгo He )кaЛУЮ, бo сьoгoднi я нaЙкpaщe зpoзyмiв яK пoвИHHa
BигляДaтV1 спiвпpaця тoТ peфepeHTypИ з дpуГиMИ peфepeнтуpaми
opг. сiтки, тa HaвпaKИ - яKe зpoзУмiння i яку гloмiн peфepeнтуpiCБ
пoвиннi BИяB|Ат|А всi iншi opг, клiтини. Koли ХoдИтЬ o щиpiсть, тo я
.194З-44
pp' тoмy, щo
сьoгoднi MopaлЬHo чУЮсЬ бaгaтo Kpaщe, як в
MeHшe пepeбувaю пpИ TИХ оТaHKaХ.
Bсi мoТ дoтeпepiшнi звiти дo Baс MaЛИ ХapaKтep iнфopмaтивниЙ як з Haшoгo внyтpiшньoгo сTaHУ i бopотьби, ТaK cтaнУ i життя
цiлoгo Hapoду нa П3УЗ. Я впoвнi poзyмiю щo ДJlя oxoплeння i

oцiнки цiлoстi нeoбxi.цнo для Baо зHaТИ, який e стaн кaдpiв i Тx
вapтiсть _ зHaчИTЬ MaтИ .Д'oKЛaдний opг. звiт. TaкиЙ пoвниЙ звiт я
зMoxy вИГoтoвИтИ Baм щoйнo зИMoЮ, бo нa вИгoтoвЛeння Йoгo
163

Tpeбa чacУ, a щo HaйBa)кHiшe, KoHKpeтHИХ пpoвipeHИХ.цaHИХ, щoб
я aнi сeбe, aHi вaс He oбМaнЮBaв. я oсoбИстo вBa)КaЮ, щo Пpo тi
piнi нaвiть y зaшифpoвaнiЙ фopшti писaти HeзpУчHo, aлe, згiднo з
Baшoю BИMoгoЮ, бyдy Тх BИГoтoBЛяTИ.
6. З Baшoгo зaпрoшeння пpибути,цo Baо y гoстi i пepeзимyвa.
TИ, яKщo y MeHе з тИM e.гpуднoщi, сKopИсTaтИ, Ha )KaЛЬ, He MoxУ.
Пo-пepшe тoMУ, Щo вжe пiзнiЙ чac i тa дopoгa булaби зaтя)кKa.0'Ля
Meнe. Пo-дpyгe.цУMaЮ, щo з пepeзИMУвaHHяМ дЛя MeHe нa ПЗУ3
aж тaK тя)КKo нe бyдe. Я oсoбиотo нe хoтiв би нa тaк дoвГo зaЛИшaти свoix дpУзiв нa П3УЗ, a тим бiльшe нe хoтiв 6и,lхзaлишaти
y гipшиx УMoвaХ, a CaMoMy йти шукaти KpaщИx. Якщo взaгaлi сьoгo.цнi мoxнa гoвopИТИ пpo кpaщi i гipшi уMoвИ' Здaeться мeнi, шo
y Bac вoни нiчим не piзняться вiд нaшиx. Xoнy вжe цЮ зИМy дiлити
дoлю зi свoТми дpУзяMИ нa ПЗУ3, бo я мopaлЬHo дo сьoгoднi злe
сeбe пoнувaЮ, щo в MИHУЛoМУ poцi я HeMoв втiк вiд сУдьби дpyзiв
в Poмaнoвi.2 TpУднoщiв, яK я в)Кe сKaзaB, .цУMaЮ нe бyду MaтИ з
пpИM|щeHHяM, a чИ пepeзИMУlo _ TpУДHo CKaзaтИ.
Bвaжaю, щo Ta .Ц,opoгa з oгЛядУ Ha тe, щo Тo в)Ke гpУёп,eHЬ, a
.цo тoГo гpeбa poбити пixoтoю,

е i Для Moгo здopoв'я зaтяжкa

i

pИзИKoвHa, бo мoжe зaсИпaТИ в дopoзi снiгoм. Пpo ту MoЮ згa.п,KУ
пpo стaH здopoв'я He тpaKтУвaтИ, щo я Лe)<У xвopиЙ, aЛe тpoХИ
вИсHaЖeHИЙ i пepeтoмлeниЙ ПpaцeЮ i тpeбa кiлькa тиxнiв вiдДИх|1Ут|/|

в .,сaмoстiйнiЙ'', бo дoTeпep ПepeBaxHo пepeбyвaв

нa

вoздyсi i в pyci. Здarться' щo KoлИ б мoя зaпИcKa пoпaЛa б в pyки
яKoгoсЬ лiкapa, тo ПpИзHaв би мeнe зa тaкиЙ вислiв, щo вoздyx
i pуx шкoдИтЬ здopoв'ю_ бoжевiльним. Пpo Baшy пaм,ять пpo
MeHe Ha зИМУ я ДУ)ке Дяl(УЮ | ДУХe )кaЛУЮ' щo He Мoxy ГocтЮBaТИ У
Baс чи y пpoвiдникa Ml бo вiднувaю' шцo я oтyпiв iтaкиЙ пoбyт, тaк
як i минулopi.tниЙ, Дaв би мeнi дyxe бaгaтo. Я, нa жaль, нa зИMУ
л|АLJ.!ИBCя i бeз свогo пoбpaтимa Пeтpa3, бo мyсiв йoгo дaти дo
пoмoчi дpУгoвi У Хoч вiн нepaз е i тepпкий i хвилинaми тяжкиЙ дo
спiвжиття, To я в)кe з HИМ зжИвCя iякдoвшиЙ чaс Йoгo бiля мeнe
HeMae, стar менi CУMHo без ньoгo.
7. Biднocнo сПpaBИ .Д,aлeкoгo, Тo Mo)кe я Й дУpницю зpoбив,
щo пoспiшиBcя з вИдaHня кoмyнiкaти вiд пpoвo.цУ oУH нa ПзУз'
aЛe цЬoГo l]oMaГaЛИся КaдpИ | нapo.ц яК тoгo TepeHУ' ТaK l тepe.
нy ..Лiс'' i ,,Гopи''. Koли xoдитЬ Пpo г\4opaЛЬHe скpiплeння HaшИХ
кaдpiв i нapoдy, тo кoмунiкaт дaB ПoзИтивнi нaслi.о'KИ, aЛe вiн мoжe
УсKлaД|1ИтИ рoзв'язКУ тoТ спpaви тим спoсoбoм, який пoдaв мeнi
y зaписцi пpoв. MУ
Baшy зaпискy i нaкaз, якиЙ Bи пepeдeлИ.цo MeHe Чep., я
.Д.aлeкoму BИсЛaв, aлe вiдпoвiДi щe нe дiстaв жo.цнoi. З Baшoю
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зaпИcкoЮ я вИслaв' щe зaпИсKУ вiД сeбe, в яKiЙ ПpoсИB пoвiдoMИTИ
Ч|4 B|/IcлaтИ.цo HЬoГo, зв'язKoBИX, З яK|А|{|И вiн пiдe Дo Bac. Ha пepшoгo cвoГo л|Аcтa.0'o HЬoгo, змiст якoгo Baм вiдoмий, я дiстaв вiд
ньoгo вi.цпoвiдь' якy сьoгoднi вИсиЛaЮ Baм в opигiнaлi, зaлИшaЮчи
сoбi нa пaм'ятку вiдпис. Taкox BИсИЛaЮ Baм свoю вiдпoвiдь Ha Moгo

л|АCтa, ПoтвepджeнHя пpo o.цep)кaHня Baшoi ПoшTИ .{aлeкиЙ нe
пpИcЛaв, a.пe пoвiдoмИЛИ MeHe, щo ПoшTy пepeдaЛИ. Biдписyюни
.[aлeкoмy' пpИгaдaв Йoмy пpo тe, i як дiстaнy, тo вИшЛЮ'

Пpo тy спpoбу, якy poбить вiд оeбe peв. CУД_ BИKЛИKaHHя
, я .п,oвiдaвся впepшe з лИCTa пpoв' M., якoгo дicтaв
paзoм з Baшoю пoштoЮ i з Baшoj зaпИсКИ дня 20.X.46 p. Sгaдyrтe,
щo змicт цИХ пИсЬM мeнi пepeсИЛarTЬcя y вiдписaх. Saзнaнyю'
щo я Tx He oдepжaв' яK тaKo)к нe .цiстaв TИX пИсЬM ДЛя пepeCИЛKИ
.Qaлeкoмy. Якщo бУли вислaнi пoпepe.цHЬoЮ пoшToЮ, тo HaПeвнe
BПaлИ пpИ CЛ. п. .[iбpoвi. Koмyнiкaт пpoвoдУ oУH я дiстaв, aЛe жoдних в тiЙ спpaвi пИсЬM peB. сУДУ я нe .цiстaв. Koмyнiкaт зaтpИMaЮ
aж.п'o Baшoгo пoвi.д'oмлeння. ПpoшУ MeHe пoвiдoмити' чи тi письмa
peв. сУ.цУ були виcлaнi з тieю пoшToЮ, щo BпaЛa ПpИ сЛ. п. fliбpoвi,
чИ щe булинe вИгoToвЛeHi iBи нe BИсЛaлИ' KoмyнiкaтядiстaвУдвox
пpимipникax i oдин зaХoBaв y сeбe. a дpугиЙ.цaв.0,Ля збepexeння
дpyгoвi M., з виpaзнoю зaбopoHolo KoГoоЬ ПpO тe iнфopмyвaти
дo Moгo пoвiдoмлeння' Пpo дiяльнiоть гpупи .[[aлeкoгo] висилaю
Baм пpислaнi мeнi oстaнHЬo мaтepiaли. Meнi тpoxи пpИKpo, щo Bи
CТaBИтe зaпИт чи я Baшi зaПV1CKИ.цopУчИв !aлекoму. Я сaм зaцiкaвлeний У сКopoмУ i бeзcтopoнHЬoMу poзслiдувaнню i виpiшeнню
тoi спpaви Пpoвoдoм, i кoxнoгo paзУ BИCИЛaю всi мaтepiaли в тiЙ
спpaвi, якi лишe дo MeHe дoхoдятЬ. Пpo тy cпpaвУ я Bac шИpoKo
iнфopмувaв, бУдУчи y Bac. Meнi здaоться' щo яК Teпep тaк iтoдi вiдHoсHo тoТ спpaви вiд мeнe нe булo oдHoсТopoнньoгo нaсвiTЛeHHя.
Я oсoбистo тoЮ спpaBoЮ ДУЖe бoлiю. Пpo винy в тiЙ спpaвi
..oдecИ'', a в ocнoBнoмy oлeкcи, я був тoi
цiлoгo пpoBo.цy
lцyмl(И
щe в MИHУлoмy poцi, i дo oлeкси чУB He мeншиЙ XaЛЬ чИM дo
.Д,aлeкoгo, Пpo щo тaКox гoвopИB Baм. Koли взятИ Щe всi тi пoтягHeHня, якi пopoбив oлeксa Ha влaсHУ pУKУ пo мoйoму вiд'iздi, тo
зHaЮчИ сТpУКTУpy !,aлeкoгo, йoгo aгeнти ЛeгKo MoглИ УпХHУTИ Ha
тoЙ шляx' Щo.Цaлeкий e aгeнт я тoгo нiкoли He ТBep.цИв i нe мoxy
твep.цИтИ, бo нe MaЮ Ha цe фaктiв, aЛe щo laлeкиЙ е свiдoмиЙ
шкi.п,ливoстi для opгaнiзaцiT i нapoДУ сBorЮ дieю, тo я впeвнeниЙ.
З Baшими .цyMKaMИ, щo спpaвy ![aлeкoгo] тpeбa лiквiдyвaти
B oCнoB|' a He чaсTИHHo' я BпoвH| пoгoДХУЮся' aЛe ДУMaЮ' щo У
вiдплaтy зa лiквiдyвaнHя нИMИ HaшИХ кaдpiв, .tl,o чoГo вИKopиотo.Q[aлeкoгo]

BУЮТЬ вoHИ Ko)КHy HaГoду, МИ ТaKo)(TИХ Haгoд oMИHaтИ He пoвИHHl'
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a тИМ бiльшe y пpoпaгaндивнiЙ плoщинi сУсi.цнi тepeнИ MУcяTЬ
в|АяCHИтИ HaceЛeHHЮ poЛЬ гpУпИ ,Д,aлeкoгo, бo Йoгo гpупa piзнo

стapaоTЬcя пoшИpИтИ свoТ впливи, B oCHoвHoмy нapaзi нa зaxiд, a
вi.цтaк бyдe пpoлaзитиi нa пiвдeнь' Biйнy..вo-всЮ'', a тим бiльшe
вiдвepтиx збpoЙниx бoIв пpиЙмaтИ нeKopИонo. Taкa cпpoбa вжe
бyлa тepeнoBИMИ чИ|lHИKaМИ, пpo [щo] згaiцУrтЬоя y звiтi, aлe я
KoMпeтeHтнИM чИнHИKaM зBepHyв yBaгy' щo дo тoгo po.цy зyдapIB
He дoвoДИли. Moя вiдпoвiдь [нa] листa .Д.aлeкoгo бyлa писaнa
iвислaнa Йoму дo oTpИMaHHя пoштИ вiд Baс iпpoв. M. i пpoшy
сaMИM ствeрдИтИ, чИ я ХoчУ зaocтpЮвaTИ спpaвУ йoгo виступiв.
Пoмимo тoгo| щo вiн плюгaвитЬ MeHe iдpyгиx члeнiв oУH, я стapaЮся спpиЙмaти Цe ХoЛo.цHoKpoвнo i poзсyдливo, KepуЮчИcя
виKЛЮчHo дoбpoм Cпpaви, a нe овoeЮ aмбiцirю.
oкpecлювaтИ всЮ ..oПoзИцiю'' в тeпepiшнiй ii cтaдii, яK aгeнТypHy бyлo б He оЛУшHo, бo xoч з пpoвiдниx кaдpiв вapтiсний тaм
yxe нixтo He ЛИшИвся, тo вce x тaKИ У HИзaХ e щe чeснi i iДeЙнi oди-

ницi. Тa тиx людeЙ ЛИшarТЬCя пpи гpyпi .Д,aлeкoгo чИMpaз MeHШe,
гИHУTЬ в бoю. Ha мoю дУMKУ в
тepeнi ..oдeсa'' МИ сЬoГo.цHi мaeмo дo .цiлa з дpУгolo opгaнiзaцiою,
пoдiбнo як нa CУЗ opгaнiзaцirю Tapaнa4. Taм тaкoж в низaх6ули
нeснi люди, aлe Xтo Тi oчoлювaв i кepyвaв. Kepyюним ядpoм всeТ
poбoти в тepeнi .,oдeсa'' e |aлeкиЙ, Poмaн _ бyвшиЙ олiдчиЙ CБ
пpи нaдpaЙoнi Kopeннини, MИKoлa.Пaвлo i Хyк _ cxiдняк. Щo тi
двa oстaHнi e aгeнтaми, тo HeMae нaЙмeншoгo сумнiвy, бo мaeмo

бo oднi зpИвaЮтЬ з HИM, a дpугi

кoнкpeтнi i вистapнaюнi мaтepiaли.
Пpo Пaвлa я бaгaтo ГoвopИв Baм, бУДУчи у Baс. Biн сaм po.цoм
.0,есЬ з Coкaльщини (якщo He пoMИЛяЮся). Cтapий aгeнТ щe з
1 940 p. злoвлeниЙ пpИ пеpexoдi гpaницi i зaвepбoвalИЙ, B 1944 p,
apeштoвaниЙ бiльшoыАKaиИ нa CУ3 B.цpУгe, ..щacЛИвo'' втiкae з
Бepдинiвcькoi в'язницi, тpeтiЙ paз пoПa.цae в pУKИ бiльшoвикaм,
BИpИвaЮчИсь вiд Д. сЛ. п. Moдeотa в Koтiвськoмy лiоi, Тздить з
ними кiлькa тИ)кHiB, a вiдтaк зHoву .BТiKae'' з PiвeнськoТ в,язницi.
l-{e вжe Bтpeтo вД,arтЬCя ЙoMy..щacл|АBo,'BИЙтИ з бiльшoвицькoТ

в'язницi. ЖУк_ cxi,цняк, якщo сoбi пpИГa.цУоТe бyв бiля oлeкси
нaвiть яKoЮcЬ тaМ ПepсoнoЮ пpИ штaбi, як вiйськoвик. Зoвнiшнiй
Йoгo вигляд: BИсoKoгo poстУ' пpoдoвгaсTe ЛИцe, noKpИтe яMKaMИ
мaбщь вiд вicпи i pУдe Kpyчeнe Boлoсся, яKoгo cл. п. oxpiм дaв
HaKaз .{aлeкoмy poзpoбити щe в 1944 p.' бo вжe тoдi бyв кiлькa
paзiв сипaниЙ aгeнтaми.
HaЙбiльш вapтiснoю ЛЮдИHoЮ' яKa e пpИ гpyпi .[aлeкoГo, цe
нaдpaЙoнoвий пpoвiдник Koстoпiльщини Зiнькo, e дoбpиЙ opгaнiзaтop, пoлiтичнo виpoблeниЙ i скpoмний.
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Koли хoдитЬ o вИKopИcтaHHя .0,aлeким ПсИХoзy лiквiдaцiT з
бoкy CБ' тo ПpoaнaЛiзyвaвши цЮ cпpaвУ, в тoМУ тepенi мaли мiсце
..eKстpa''
ви6pики чИ тo пooД'ИHoKИХ .,вeЛИвeсЬ чaо, щo тaК HaзвУ
KИx'' KoMaHдиpiв, в якиxтaкi вибpики були нaслiдкoм штуpбaцтвa,

зaрoзумiлocтi i aмбiцioHepстBa, ни тo свiдoмoгo вмiлoгo' KoHоeKBeнТHoГo вИKoHУBaHHя пЛaнУ вopo)KИХ aгeHТlв дЛя KoMпpoмiтaцtТ
нaс. Caм oлeксa сЛaвИBся бeзпoщaдним стpiлянням зa нaйMeншУ пpoBИHУ, нe пepeвiвши poзслiдувaнHя cпpaви. 3aсaдa .,пo
мoзгa[м]'' ни ,.впepeд тoпopoм, a вiдтaм poзбepoм'' булa xapaктepнoЮ pИсoЮ oлeкои, як iдeякиx iншиx oсiб нa ПЗУЗ щe з чaсiв
нiмeцькoТ oкупaцiТ. l кoли, iншi oсoби пiд нaтиокoм людеЙ, a в
oоHoBHoMУ CБ, якi бaчили шкiдливiсть тaкoТ poбoти. змiнили cвoю
пoвeдiнкy, тo дpУГ oлeксa Тy зaсaдУ ХOч MoЖe B МeHшoМУ MaсшТaбi пpимiнювaв д,o кiнця. У вислiДi вийшлo тe, щo нaвiть нa тиx oсiб,
якi бyли вИpaзHИMИ aгeнтaми, пo кiлькa paзiв сипaними i т. д. ми
сьoгo.п'нi KoHKpeтHИM мaтepiaлoм He poзпopяЖalмo, бo тi люди
HaKaзoM oлeкси чИ, яK вiн любив HaзИBaтИ, peвтpибyнaлoм, бyли
лiквiДoвaнi як бaнДити, a He вopoжi aГeHтИ. B тoму пiддepжyвaв
oлeксy B ПepшУ нepгy .(aлeкиЙ,3имниЙ, Apxип-ТpeтiЙ, гoвopяни'
щo в pяДax oУH i УПA aГeнTУpИ Heмae, a лИшe тyт i тaм ПpoявЛяeться i пoшИpЮeтЬся6aндитизм. Bвaжaю, щo тaКий вислiв ТaKoж
бaгaтo гoвopИтЬ пpo сeбe, бo Xтo, як нe FIKB.I xoчe ЗвeсТИ Haшy
бopoтьбy дo бaндитизмy. Пpoти тaкoТ лiквiдaцii.ЦaлeкиЙ нiкoли нe
вИсTУПaв, a вiв упepтy бopoтьбy.цo вПpoвaд)KУвaHHя слlднoi poбo.
.l
ти CБ вi.ц oсeнi 943 p. нa П3У3, бo .цo тoгo нaсy, тpeбa cтвep.п,ИтИ'
poбoтa CБ звo.п,илaся, пoзa дУ)Кe MaЛИMи виТмкaми, дo тexнiнHoгo
BИKoHувaHHя eKЗеKУц|l.

He бeз тoгo бyлo, Щo i дeякi нaшi poбiтники CБ зaгaнялИся
в бopoтьбi з aгeHТУpoЮ i нe зaстaнoBлял|Acя дoKЛa.цHo HaД Мaтepiaлaми, здoбyтими ПpИ .п,oпИТaХ, He Пpoaнaлiзувaли Тх як слi.ц i
пoХaПЛИBo B|/1ДaBaлLА сТBepд)KeHHя У aГeHTуpнiЙ спiвпpaцi дeяким
ЛЮ.п,яM, якi в дiЙснocтi тими aГeнтaмИ нe були, Ha цe зЛo)кИЛocя бaгaтo пpИчИH, i ми всi cвiДoмi тoгo. |-{e Xoч в)Ke HaЛeжИтЬ.цo
MИHУЛoгo' тo MИ MУсИMo з MИHyЛoгo B|АтяГaтИ BCe KoрИсHe' a
УсУвaТИ Bсe зЛe. Cьoгo.цнi тpeбa oдHo cтвepдИтИ, щo poбoтa CБ
e нaйбiльш сKЛa.цHoЮ у opгaнiзaцiT в сьoгoднiшнiЙ бopoтьбi, i дo
poзГЛяHeHHя кoxнoТ cПpaвИ пoтрiбниЙ бiльше як дeiн,цe iндивiдуaльниЙ, a нe шaблoнниЙ пiдxiд, вмiння гЛяHyгИ в глибинy дyшi
лЮДVIH|А' пoД,aтИ пoмiч тiЙ звиxнeнiЙ душ|, яKa Щe вapтa тoi пoмoчi,
сТaTИ Ha пpaвильний шЛЯX, a He ЛИшe MaTИ в coбi xaдoбy зHИщeHHя, a ТoMУ дo тoТ poбoти тpeбa BКлЮчaтИ висoкoякiснi, виpoблeнi
пiд фaxoвим i opгaнiзaцiйним oглядoм, KaдpИ. Haшi люди взa167

з oГЛядy Ha овoЮ MaЛУ |HTeЛ|ГeHц|Ю' пoпaдaЮTЬ
сKpaЙHiстЬ,
вiдПoвiДHo
.цo HaтИсКУ пpoвo.цy opгaHiзaцiT Ha ТУ чИ
У
iншy в дaнoмy нaсi дiлянкy poбoти. Cьoгo.п,нi вжe пoмiчarТЬся,
гaЛI .0'yЖe ЛeгKo,

в зв'язKy з HaтИсKoМ нa oбepeжнiсть в poзслiдyвaннЮ всяKИХ
зaкидiв, ни пiдoзpiнЬ aГeHТypHoT спiвпpaцi нe пooдинoкиx oсiб
як зoвнiшньoТ тaк i внщpiшньoi aгeнтypи, послaблeння нyйнoстi i
HaстИpлИвoстi y викpи вaHHЮ вopo)кoT aгeнтуpи.
..лiквiдaцiТ''
Ш-{o поиxoзa
aгeнтypнoстi pyЙнye oсHoвУ-ocHoB дoвip'я - oсHoвУ пiдпiльнoТ opгaнiзaцiТ' я B ТoМУ згiдниЙ з Baми,
aЛe Tвepд)KУ, щo лeгкoвaхнicтЬ aгeнтУpнoотi .п,oвeлo би cкopшe
чи пiзнiшe дo пpoвaЛy. Cьoгoднi МИ B)кe Mo)кeМo i мyсимo oсHoвHУ
yвary i HaтИсK стaЫАт|^ нa дoвip'я в opгaнiзaцii, aлe в 1944.45 pp.
тaкe дoвip'я нaс зpyйнУвaлo б цiлкoм. (Цe мoя .цУMKa, Mo)Кy я He
мaти paцiю, бo тoй сТaH aгeнтypИ шИpoKoГo мaсштaбy мiг зpoбиTИ Meнe пepeчyлeнИM B тoMУ вi.цнoшeннi.)
Пiдпiльнa opгaнiзaцiя MУоИтЬ бaзyвaтися нa дoвip'ю, aлe мeнi

здasтЬcя' щo MИ тoю opгaнiзaЦirю в пoBHoMУ poзyмiнню тoгo
сЛoвa в 1944 p. нa ПЗУ3 нe бyли. B дaльшoму я сoбi взaгaлi нe
УяBЛЮЮ opгaнiзaцiйнoT poбoти бeз пoвнoгo дoвip'я зBepХHИKa дo
пi.цвлaднoгo, a пi.п,влaдHoГo Дo зBepХHИKa тa BзaeMнoгo дoвip,я
чЛeHa дo члeHa' aЛe.цЛя тoгo MУcИMo пpИ сТaBЛeHHЮ opгaHaз|ц||

1 ) вiдпoвiдн иЙ дoбip,,2) висoкa iдeЙнicть i3) висoкиЙ piвeнь пoлiтичнoгo виpoблeння члeнiв
oУH. .Цo впpoвaдxeнHя Haзaд в opгaнiзaцiю .цoвip'я, яK KoHeчHУ
вИMoгy opгaнiзaцiЙHoГo жИття, MИ BпepTo зMaГarMo i в тoму вiднoшeннi в тepeнi ..Лiс'' i ..Гopи'' e вeликиЙ пoсTУП впepeд i вжe
сьoгoднi в70o/o paйoнiв я Moxy Йти дo paЙпpoвiдникa i пepeбyвaти
B HЬoгo чИ HИM зpoблeнi пpимiщeння. Туpбуе MeHe, o.цнaк, щoби
мaлoвиpoблeнi кaдpи нaвiть в тoМУ BИпa.п,KУ, KoЛИ MИ вхe сьoгo.д,нi
MoжeMo BзaeMHo coбi дoвipяти нe зaбувaЛИ Пpo MУдpУ нуйнiсть i
oбepexнicтЬ, яKa нeoбxiднa в пiдпiльнoмy opгaнiзaцiйнoмy життi,
тим бiльшe в пiдбiльшoвицькiЙ oкyпaцii. БoЮся, Щo я в листi мoжy
HeясHo вИлoxИтИ cвoЮ ДУMKy вiднoснo Тoгo пИтaHHя, i Bи Moхeтe
MeHe зЛe зpoзyмiти, aлe пoдiлитиcя з Baми свoТми,0,УMKaMИ Увa)кaЮ KoHeчHo пoтpiбним в ПepuJy чepгy ДЛя кoнтpoлi вipнoстi свoeТ
дУMKИ. Toмy пpoшy ви6aчити зa дoвгoГo ЛИcтa i зaбиpaнням Baм
чaсу овoeЮ дpiбнинкoвiстю.
.Д,o питaння opг' poбoти ХoчУ щe сKaзaтИ, щo в ocнoвУ бepу
всe тe, щo MИ oбгoвopили yонo, i вкaзiвки iнстpyкцiТ, якi Bи мeнi
пpИсЛaлИ. 3a ниx я Baм дy>Ke вдячHий i paдiю, щo MИ воi сьoгoднi
зpoзyмiли в чoMУ зaKЛЮчaeтЬоя нaшa силa i BИlцep)КKa Ha .цoBгУ
.l945p. пoHecЛИ
мeтy. Bтpaти нa П3УЗ y кepiвниx лЮ.0.яХ у
МИ B

ёцoTpИMyBaтИся ТpЬox oсHoвHИХ тoчoK:
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oOHoвнoМУ чepeз тe, щo He зУMiлИ щe пepeKЛЮчИтИсЬ Ha тpиб
пiдпiльнoТ poбoти iжиття, i бiльшa чaсТИHa кaдpiв, яK cЛ. П' Poмaн,
Чepник, oЛeксa, Baсиль i iншi пpaцювaли i Ж|^лИ CтapИM пapTИзaHсЬKИM спoсoбoм. Koли xoдитЬ пpo Bтpaти в Poмaнoвi, тo вoни
e нaслi.п,кoм тaKo)к пeвHИx HeдoтягHeHь пiд тим oГЛядoм нac всix,
aлe сeбe я д'o cЬoГo.о'нi пoстiЙнo бинyю зa P[oмaнiв] . Хoтiв би я,
щoб тa спpaвa бyлa тaкoж poзгляHeнa lцpУгoм пpoв. M. Cьoгoднi
я Bxe спpиЙмaю тpaгeдiю P[oмaнoвa] з poзсyдлИвiстю, a He чyгтяM, a oсHoBHe poзслiдyвaння тoi спpaвИ ввaХaЮ зa пoтpiбнe, бo
МoxyгЬ.цeKoгo з кaдpiв MopдyвaтИ HeПpaвИЛЬl-|i дyмки. Хoч Тx сьoгoднi нixтo He BИявЛяe, aЛe BoHИ Мo)кyrЬ BИяBИтИcя тoдi' кoли мeнi
тpeбa булo 6 KoМусЬ зi свoТx нaЙ6лижчиx спiвpoбiтникiв звepнyти
УBaгУ зa нeПpИдep)KУBaHHя вкaзiвoк в poбoтi. Чи, нe дaй Бoжe,
вИpИHyЛa б пoтpeбa KoгocЬ слyжбoвoю дopoгoЮ пoKapaтИ _ yпiмнeнняМ чИ зacтepexeнHяM. Пo виpиннЮ сПpaвИ .П.aлeкoгo, я
пpив'язyю вeЛИКУ yBaгУ дo вciх фopмaльнoстeЙ y нaшiЙ poбoтi'
,.ПpaвилЬHИKa
.[yxe пoгaнo, Щo я нe дiстaв yснИX ПoяcнeнЬ дo
сyдiвництвa в oУH''. Ha 315 сKaзaлИ мeнi, щo тi пoяснeння я дiстaнy нa 567, aЛe я, Ha >кaЛЬ, нe бaчивcя з вi.д,oмиx Baм пpинин. Якщo
я зpoбив пoМИлKу пpИ вИдaHHю кoмунiкary B Cпpaвi .Д,aлeкoгo,
вИKлЮчaЮчИ Йoгo, Tapaсa i 3имнoгo з члeнiв opгaнiзaцiТ, тo BoHa
будe лишe пiдтвepдxeHняM Moгo HeзF{aHHя, чИ MИЛЬHoгo зpoзУмiння пpaвниx пpипиciв. Koмунiкaт я вИдaв, oпИpaЮчИся нa Baшу
зaпИсKУ' пepeдaнУ Ч., в якiЙ Bи yпoвнoвaЖИлvl МeHe B paзi пoтpeби
BIАДaтИ вiд пpoвoдy oУH нa П3У3 кoмунiкaт чи вiдoзвy в цiй спpaвi'
.Д,yмaю, щo тoй кoмyнiкaт He пoвИFieH cтaти cepЙoзHoЮ ПepeшKoдoЮ.цЛя peB. cy.цУ в poзв'язaнню тoi спpaвИ в нaмiчeний спoсiб.
Haпpoтязi 1946 p. в opг. poбoтi ми пiшли впepeД' He xoнyтим
CKaзaтИ, щo MИ зpoбили бaгaтo, ЛИшe ствepдИтИ, щo в пopiвнaн.1945
p. xapaKтep i виcлiДи нaшoi poбoти e
ню з нaшoT poбoтoю
.l
пoзИтИвнИMи. Heдoтягнeння i тщ i тaм Хaoc Щe в 00% нe усунeнi,
aЛe вoHИ, здarтЬCя, пoстiйнo бyдyть' B зaлeжHoстi вiд oбстaвин.
Boни нe тiльки e в peBoЛЮцiЙнiЙ opгaнiзaцiT, aлe i в дepжaвнi[м]
aпapaтi' Чepeз piзнoгo poдy тexнiннi пepeшкoди poбoтa He в КoxHoМУ тepeнi пyльсyвaлa piвнoмipнo, aЛe нaвiть з нaЙдaльшими
oкpaiнaми тepeнУ був peгyляpнИЙ зв'язoK, ТaK щo peгУЛЮвaлocЬ
тa poзв'язyвaЛoсЬ всi пpoблeмИ Д|1я, яK сУчaсHoгo тaк i бyдунoгo
в мipy cпpoмo)кHoстi. Пpo щo' зpeштoю, свiднaть звiти з цiлoстi
тepeHУ, xoч i нe всi зiбpaнi i yпopядкoвaнi в цiлiоть, aЛe цe я poбив
тoмy, щoби He зaдep)кУвaтИ пoштИ [...]aюни нa нeнaдiолaнi щe
звiти, a вИcилaэ тaK, яK BoHИ пoстУПaлИ дo мe[нe]. Пpo тi всi спpaви тpeбa бyлo б УсHo гoвopИтvl, 6o пИCaтИ пpo HИx дoклaднiшe
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в Лиcтi бyлo б l-|eзaкoнl.|o. Moжy ЛИшe отвepдИтИ, щo нaпpoтязi
..Cтeп'',
1946 p. e pic1 нe вИKЛЮчaючи нaвiть тepeну Дo пeвнoi МipИ
дe тeМпo i пiдxiд прИpoдHЬo e вiдмiнниЙ вiд iнших тepeнiв.
B стaвлeнню poбoти cьoгo.цнi B тepeHaХ бoлячe вiднyвarться
бpaк людeй з шиpoКИM пoлiтичним гopИзoHтoМ тa пpaктикoю i
пlдхo.цoM.

Haвeдy тyг cлoвa oДHoгo пoлiщукa, який в бaлaнцi з пoBстaH..Bи нe жypiтьоя,
ЦяMИ сKaзaв:
щo бiльшoBv|KИ )KMyгЬ Тa Haшa
Мyxвa гинe, a6И булo кoмy KepyвaтИ в слушниЙ нac, щoб Bи
зiстaЛИcя,'. Biн якpaз Maв Ha дyмцi opгaнiзaЦiю, бeз якoT бopoтьбa
Hapoдy нe МaЛa тa нe бyдe мaти yспiхy, .Qля peв[oлюцi.i] He тiльки
пoтpiбнo дoбpe здисциплiнoвaнoгo opг. aпapaтУ' aлe дoбpe пiДгoтoвaнИХ iнтeлeктyaльниx пpoвiдних кaдpiв.
Успiх дo ocяГHeHHя нaшoi oснoвнoi цiлi лexить:
a) якa сИЛЬHa, пpoнИзлИвaтa пpoгpeсИвHa Haшa iдeя, як сepe.ц
yкpaiнськoгo Hapoдy тaК ceperЦ, iншиx нapoдiв свiтy, a B oснoBнoMУ
пoHeвoЛeHИx i зaгpoжeнИХ вxe тeПep нapoдiв Moсквoю;
б) нaстiльки пiдгoтoвaниЙтacильниЙ aпapa1 щo peaлiзуr;
в) пiдгoтoвкa N4aс;
г) зoвнiшня пoлiтситyaцiя i слaбicть вopoгa.

BвaжaЮ, щo MИ сьoгoднi He.цoмaгarмo (бepy тУт в oсHoвy
тepeн П3Уз i CУ3) пiдтoнкoю б). Koли ми зyмieмo, як cлi.ц, тi тoчки
poзв'язaтИ, тo Й cпpaвa вИзвoЛeння зближитЬcя .t],o Haс, KoЛИ ж
нi - тoдi cПpaвa нaшoi дep)KaвHoстi пepeнeоeтЬоя зHoв Ha дeсятKИ
лiт y бyдyнe. Тoмy я oсHoвнУ УвaгУ cЬoгoднi звepтaю нa тepeнi, зa
якиЙ бeзпocepeдHЬo вiдпoвiдaю, нa:
a) сeгpегaцiю нaших кaдpiв в нyтpi _ xтo пoлiтичнo пeвниЙ _
вKЛЮч. дo opгaнiзaцiйнo.i poбoти;
б) пepeвишкiл пiдпiльниx кaдpiв;
в) пoшиpeння нaшoi poбoти сepeд Мaс, т. зH. твopeнHя нoвoТ
сiтки,'лeгaлiв'' iндивiдyaЛЬHИM cпoсoбoм,
г) зaкpiплeнHя нaшИХ впливiв сepe.п, нoвo-здoбутИx пoзИцiЙ - poбoтa в глиб. Bишкoлeння Hoвo-зopгaнiзoвaниx, яKИХ в
дaлЬшoМУ в мipу MoХлИвocтeЙ тa пoтpeби мoжнa бyлo б взяти
вKЛЮч. oDп ooбoти.
Bсю opп poбoтy, згiднo з Baшими вкaзiвкaми i зayвaгaми,
cТapaeМoся cтaBИти Плaнoвo, пoвoлi, y вiдпoвiднoстi дo людeЙкaдpiв (якoстi i кiлькoстi), poзумiюни впoвнi' щo пoспix сaмoзaaгi.
TУBaHHя Мo)кe дoвeстИ .П,o стaHУ, якиЙ Ha цИX тepeHaХ вИтвopИBcя
.19З9.41
в

pp.

B. Bишкiльнi i пpoпaгaн.цивнi мaтepiaли тa тi, якi нa мiсЦi

видaнi (бyлo
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..бyЛo
нeбaгaтo), пoмHoжeнo i пoшиpeнo (зaмiткa:

i Heбaгaтo'' вi.цнoситьcя дo мaтepiaлiв, видaниХ HaMИ нa мiсцi).
oстaнньo пpислaнi Baми мaтepiaли щe нe всi пepeбитi ipoзiслaнi.
Mo>Kливo, щo в дeякi opг. клiтини дiйдщь BoHИ aЖ пiд вeснy, aлe
тyг в)<e H|чoгo He пopaдиMo.
Гapнo i cильнo HaПИсaHa листiвкa ',.(o yкpaTнськoi мoлoдi
Cxi.цньoТ Укpaiни'', i вoнa cьoгoднi яKpaз нa чaоi,
Bi.цнocнo ПocТaBЛeHHя пoлiтичнo-ПpoПaгaн.п.ивнoT poбoти нa
ПзУз' тo я Bвil(aЮ' щo He всe зMo)KeMo нeoбxiднi мaтepiaли в нaо
вiд Baс дiстaти i oбмexити тy дiлянку poбoти лИ[Ue.0'o тexнiчнoгo
poзMHo><eHHя Toгo, щo .д,iстaнeMo _ He зaспoкoiть пoтpeб тepeHУ,
бo вистapнить щoби двa paзИ пiд pяд, a з ТaKoЮ eвeнтyaльнiстю тpeбa HaM чИcЛИтИcя, BИcлaтa Пoштa в дopoзi вПaЛa, Тo МИ
бyдeмo нa кiлькa мiсяцiв, a нaвiть пiв poкy бeз лiтepaтypи. Kpiм
тoгo Ko>кeн Тepeн Mae свoЮ '.спeцифiкy'' i B чaс викopистaниЙ
мiсцeвий, кoнкpeтниЙ мaтepiaл бувби дiЙcнo MoгУтHЬoЮ збporю
в пpoПaГaHдивнiЙ poбoтi Cepeд мaс. Bиpинaють piзнi пpoблeми
дHя, Ha якi тpeбa Хoч KopoTeнЬкoЮ листiвкoю вiдпoвiсти, a тi вci
мaтepiaли бyдyть (пpиpotньo) пpиxoдити вiд Bac з дoоИтЬ BeлИKИM сп|зHeHHяМ.

Koли xoдитЬ пpo BИ.п,aнHя BИxoвHo-вИшкiльнoгo ХapaKтepУ
нaшИx кaдpiв, To тaKe спiзнeння нe вiдiб,оться в poбoтi, aлe в
дiлянцi пpoПaГaH.цивHo.poз'ясHювaльнoT poбoти Cеpe.ц шИpoKИХ
МaC, lцe oсHoвHУ poЛЮ гpae B Чac пo.п,aниЙ фaктинний мiсцeвиЙ
мaтepiaл, чи листiвкa нa пpoблeмИ t|1я, To ПpИслaHиЙ зi cпiзнeнням мaтepiaл He Ma6 тoгo eфeктУ, яK BИ.Д.aHиЙ, як тo KaжyГЬ..Ha
гopячo''.
Я ввaxaю, щo тaKУ poбoту, ХoЧ у вУзЬKИХ paМKaХ, ми мoгли 6
BеCтИ' якщo б дicтaли вi.ц Baо ot.HУ JlЮдИHy, нa пoлiтpeфepeнтa, якa
зaнялaоЬ би i oчoлилa вИд. пpoп. Цeнтpoм нa ПЗУ3. Пpи тiм Moxнa
oпpaцЬoBУBaти дeякi вишкiльнi мaтepiaли, плюс тi, якi пpихoдили 6
вiд Baс - тo.цi тa дiлянкa 6улaби ЗaдoBoЛяЮчo poзв'язaнa.
Bисилaю Baм вi.цпис лИCтa дpУгa Лeвкa (мaйстep) в тiЙ
спpaвi дo MeHe. Цe для KpaЩoгo зopieнтyвaння Bac пpo пoтpeби
.0.ля

Haшoгo тepeHУ пiд тим oгЛя.п,oM' .[yxe вiднyвarтЬся бpaк вихoвнo-вишкiльниx мaтepiaлiв для ЮHaцтBa' a Ha MoЛoДЬ HaM тpeбa

зoKpeMa звepHУтИ сЬoгoдH| УвaГУ'
Пpoп. тexнiку тpoХИ в)Кe HaЛaГoд)Кeнo i в дaльшoмy бyдeмo

poзбyдoвyвaти.

9. Teпep щe Дeкiлькa вiдпoвiдeЙ нa пopyшeнi Baми дpiбнi

спpaBИ:
_ Лю.цa e ЖИBa i зaтpyднeнa в МeHe ПpИ спpaвлeню i пepeбивaHнЮ. У вiльниx XBИлИHaХ пИшe дeщo сaмa.
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Baшi зaMoвЛeHHя для..мaЙстpa'' бyдщь викoнaнi. Kлtшi нa
Ф[oнд]'' BИшЛЮ в)Ke дpУгolo пoштoЮ. Бльoнки мoжy
Baм eвeнтyaЛЬHo ви6ити пoтpiбнy кiлькiсть нa мiсцi. Bзipeць нa
1000 кpб. B|АCИлa|o'
_ XapaктepИCтИKa Bбцoз5 _ poДoм з УчИтeЛЬськoТ poдини
Любaчiвcькoгo пoвiтy (Гaлининa), ocвiтa сepeдHя, члeн oУH з
1938 p. Ha ПЗУЗ зa нiмeцькoТ oкyпaцii пpaцЮвaЛa в тepeнi ,,Лiо'',
як нaдpaйoнoвa УЧХ, вiд1944 p. пpaцЮо в тepeнi .,oдeсa'' нa пoстi
opп peфepeнTa oKpУГИ, oстaHнЬo вхo.цИтЬ в сKлa.ц тИMЧacoвoгo
пpoвoду, яK opп peфepeнт Як члeн oУH i людинa: iдeЙнa, чecнal
пpaцЬoвИтa, сKpoMHa, дoбpa вишкiльниця i пpoпaгaH.цИстКa.
Moхe тaKo)K пИсaтИ peфepaти, лиотiвки i т. д._ пoлiтичнo вИpoблeнa, iнтелiгeнтнa i мyдpa.
_ Пpo люДeЙ, якi були зaпiдoзpiлi B aгеHтУpHoстi, a згинyли y
бoю aбo caмi дoотpiлИлIlcя, цИM paзoМ пoдaтИ He MoxУ, бo мyшу
вишУKУвaтИ B пpoтoKoлax i звiтax _ ЛИсТaX BпaBшИХ, a зapaз пiд
,.Б[oЙoвий]

pУKaMИ тих всix мaтepiaлiв HeMae. Пoдaм дpyгИМ paзoM. Ha людeй,

якi впaли з гpУпИ .Д,aлeкoгo, вичислeнi у звiтi Bбцoз _ 15 oоiб, пoзa

Лeвaдним, якиЙ 6ув oдИH paз сипaниЙ aгeHТoM, всИпУ яKoгo вl.0,Hoснo Лeвaднoгo я нe вipив i зaбopoнив слiдним CБ бpaти ry всИпy
вiднoснo Лeвaднoгo, як KoHKpeтниЙ мaтepiaл. Пpiзвищe тoгo aгeHTa, щo сИпaB Лeвaднoгo, зapaз сoбi нe пpигaдУЮ. Пoдaм ПpИ пoдaвaHю cпИcKy всix, якi бyли пiдoзpiлi в aгeнтуpнiЙ cпiвпpaцi, a зr.4HyЛИ в бopoтьбi. Тим aгeнтoм кpiм Лeвaднoгo був сипaниЙ тaкox
Kвaтиpeнкo - Юpкo, aякиЙ e сьoгoднi живиЙ тa пpaцЮr У нac.
Пpи cтpiнi з .Д.aлeким i oлeкcoю я пoiнфopмyвaв Tx, щo TaKa
cиna булa, з вИpaзHиM зaзHaчeHHяМ, щo нa зiзнaння тoГo aгeнтa
спИpaТИся нe MoХHa' i я ocoбистo, зHaЮчИ Лeвaднoгo i Юpкa,
пpo Txню опiвпpaцю з HKB! нe вipю. Тy спpaвy пo-штypбaцьки
poзбyбнив caм oл[eксa] i нaвiть в чaci мoeТ вiдcрнoстi виcлaв
Юpкa нa aтeнТaт.Д.aлeкoгo i 3имнoгo для peгaбiлiтaцiТ ЛeвaдниЙ
втiк дo.Qaлeкoгo лишe зi cтpaxy, бo oл[eксa] йoгo злiквiдye, бo як
K-p oxopoHИ oл[eкси] нe o/]'HУ тaкy лiквiдaцiю caм вИKoHУвaв Ha
дopyчeHHя oл[eкси]
_ oксaнa, яKa Хo.цИЛa з Гpeкoм _ Цe He о тa Kaтpyоя' Щo xoдИЛa paзoM з Haтaлкoю нa ..Coлoмку''. Kaтpуся .цepжaЛaся дoбpe
i e чyгKИ, щo зacУд)Кeнa. oксaнa _ цe бyвшa сaнiтapкa з УПAПiвдeнь _ poдoм, яKщo нe пoMИЛяЮся, з .Qyбeнщини. Пpaцювaлa
KoЛИcЬ y мoei дpркИHИ, сKpoMHe i симпaтичнe бyлo Д,iвчaткo.
Бyлa apeштoвaнa бiльшoвикaMИ Ha .Qyбeнщинi в 1944 p. i бyлa y
сл. п' Koлi - Бopисa нa дoпитi. B тoЙ чaс я бyв якpaз y тoму лiсi i
пoбaчив ii зв'язaнoю, пo)кaЛУBaв TT i звiльнив, пoвiдoмившИ пpo тe
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сл. п. BepбУ, яKa буЛa тoдi тaKo)K У тoMУ лiсi. Cл. п. Bepбa ocoбистo
вipилa i любилa oксaнy, пoгoвopИвшИ з Heю, вiдпpaвилa iТ paзoм з
Kaтpyсeю, пpo яKy згaд,yю, B тepeн oлeкси. 3 poбoти спpaвлялaся
дoбpe пpoтягoM 1944-45 pp. i нaвiть Bбцoз бyлa з нeiдy,,кe зaдoBoлeнa, Тaк сaМo всe xBaЛИB iT мeнi cл, п. Poмaн i oлeкca, яKИx я чaстo
пpo нei питaB' B чaсi ..HaжoMKИ,' в зимi i тoгo cтaнy, яKИЙ в цЬoMУ
тepeнi вИтвopИBcя, HeMae KoHKpeтHиx.Д'aHИХ яK вoHa пoпaлa B pyKИ
HKBёц вдpУгe. .[oвшиЙ чaс ТT нe бyлo, ax з,яBИЛaоя з гpУпoЮ Гpeкa.
- з K-13 зв,язoк yмoвлeниЙ i буду BДepXУBaTИ. |-{e мiЙ cтapиЙ
знaкoмиЙ i змoxy з HИМ y всix опpaвax.цoгoвop|Ат|АCя' ГpoщeЙ вiд
HЬoгo щe нe дiстaв, сшe яK i нe пpишлe, тo яKoсЬ буду лaтaти. .[icтaв
тpoxИ гpoшeЙ з тepeHy ..ГopИ''. ,.Лic,' Mal свoix бaгaтo видaткiв, тoмy
..Cтeпy''
i нe дyxe HaтИсKaЮ Ha HИx в цЬoмy вiднoшeннi, a для
щe вiд
сeбe мyшy пoмaГaТИ гpiшми. KacoвиЙ звiт пpишлю. Tpoxи зaбaгaтo
я BИплaтИв в цЬoМy poцi _ цe у зв'язку щo xoтiв пepeбщи кoнcпipaTИвHo iмyciв Hepaз KУпУBaтИ тaкi peнi, якi щe Mo)кHa в тepeнi дiс.
тaти. 3aкупив paдioaпapaт iдeкiльКa MaшИHoK.
- Cл. п. Гaля, якa згИHУлa з pyк.Qaлeкoгo, пpaцЮвaлa нa зв'язKУ в MeHe, aлe цe He e Тa, яKa Maлa д.Ит|АнУ - xiнкa сл. п, Kopи. Ta
xивe i пpaцЮr дaЛЬшe, e пpaцЬoBИтa i нapiкaти нa нei He Mo)кHa.
|итинa (дiвчинa) булo гapнeнЬKe пaцaHяТKo, яK гoвopять тi щo
бaЧилИ, aлe пo кiлькox мiсяцяx пoмepЛo. Чoмyсь He xoчУтЬ )KИти

мaлi peвoлюцioнepи.
- Kap. пi.цпopядкyвaвся i пpaцюe. Beдe вишкiльнy poбoтy, дo
якoТ вiн сьoгoднi щe нaЙкpaщe Haдaeтьоя. ПpoсиB пoдяKУвaтИ
Baм зa зaпИcKУ i пepeолaти пoздopoBЛeHHя.
- 3 гpyпoю сл. п. Шeлeстa-Гopдieнкa He B пopядкy. Aгeнти
вилiквiдувaли всix чeсHИХ' якi в тiЙ гpyпi були тa бeзкapнo зaчaЛИ
poбити cвoЮ Ю.цИHy poбoтy. Тpьox з тoТ гpyпи вxe poзpoблeнo.
oдин пpoтoкoл я Baм BИcЛaв, a двa щe нeyпopядкoвaнi.
- Пoяонeння oсiб, якi пiдпиcyють звiти, бyдy Baм пoдaвaти в
зaшифpoвaнiЙ фopмi'
- opeст, якиЙ вiдiбpaв coбi CaM )<Иття, бyв пepecлуxaниЙ
сл. п. Moдeстoм в нaсi poзpoблeHня Cтaльнoгo6 i Пeтpa ociнню
1945 p. Пoпepeднe Йoгo пceвдo бyлo Kopбaн _ вишкiльнИK нa
пiдстapшинcькiй шкoлi УПA-Пiвнiч, Bсипa Йoгo пiдoзpiння бyли
нeвipнi, тoмy i був звiльнeниЙ cл. п. Mo.цeстoм. Cл. п. Moдecl
пepeвoдячИ слiдствa y тoMy тepeнi, мeнe пoстiЙнo iнфopмyвaв
пpo xiд спpaв i як пoвiДoмИв, щo cипaниЙ opeст-KopбaH' яl зHa.1930
p. i знaюни пpo Йoгo УчaотЬ y лeгiюни opeотa щe з буpси з
*

Пeвнo мaе бути: Ш[уxeвиla]
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oнi (ш.-), пoвirцoMИв HeгaЙHo cл. п. Mo.цeстa, щo xoчy в тiй cпpaвi
MaтИ Ko|]Kpeтнi мaтepiaли i oco6истo piшaти пpo дoЛЮ opeотa.
..стaнкy,,
i дiс.[o нaсy пpибуття мoeT зaпиоKИ в)кe opeст був нa
тaв кiлькa букiв. ПpoнИтaвцJИ MoЮ зaПИсKУ, сЛ. п. opeст" з мiсця
opeстa звiльнив. Знaю йoгo, яK дУxe aмбiтнoгo ХЛoпця, i yвaжaю,
щo пpичИHoЮ тoгo, щo вiн oдiбpaв сoбi житгя, бyлa oбiдa зa
нeслушнi зaK|АДv| i apeшr Життя вiдiбpaв сoбi щoЙнo пo пeвHoMy
нaci, здaeтьcя 2, aбo3 тижнi пo звiльнeннi. MoглaДo тoгo спpИчИI1|Ат||/|cя i aгiтaцiя .Д.aлeкoгo yxe в тoй чaс Ha пpoвiд iнспeктopaтy. 3
opeстoм я всe бyв в близькиx ДpУЖHИХ BзaeMИHaХ.
10. 3aбyв я щe згa.п,aтИ пpИ opг. спpaBax зa ПpИCЛaниЙ тeкcт
г1pИcягIА'.Qyжe вдянниЙ Baм' бo вхe ДyМaв пepepoблятИ з пpv|сягИ .0'Ля стpiльцiв УПA. ЗaпpисяХeHHя всix пoлiтичHo ПeвнИX, a
нaвiть тИХ, якi KoЛИсЬ вxе пpИсягy cКЛaдaЛИ яK чЛeHИ opгaнiзaцiТ, с нeoбxi.цнe для oсTaтoчHoгo вПopя.цKУвaHHя opгaнiзaцiT нa

ПзУз'
1

,1

.

Bсi мaтepiaли i звiти буду виcилaти Baм у дBoХ пpимipни-

кax. Toмy щo B пoПepeднiй пoштi я вислaв Baм звiти з тepeну ,.Лiс''
ЛИшe B oдHoMУ пpИMIpHИKУ, .цoпaKoвУЮ пo o.цHoMУ пpИM|pHИKoB|
щe cЬoГoдHi дo пoшти. Ti, якi вИсИЛaЮ cвiжi е в бiльшoстi в двox
пpИM|p|]ИKaX' Хoч ,0'eяK| вИоИЛaЮ пo oдHoMy' цe ТoMУ щo Щe He

дaЛЬшoMУ KoЛИсЬ вИшЛЮ звiти в o.цHoМy пpимipщo я He вспiв пepeбити, бo Hepaз з тepeнУ я He
дiстaю в вимaгaнiЙ кiлькoстi - пo пepeбиттю будщЬ вoHИ вислaнi
BдpУге зi овiхoю ПoштoЮ. l-]e poблю тoму, щoби He зaтpИMуBaТИ
ПoштИ. Boнo щe Й тим KopИcHe, щo KoЛИ пoштa в дopoзi яKaсЬ
впaЛa б, тo зaбeзпeную сeбe нa нeгaЙнe вИсЛaHня BдpУГe. B oснoBHoMУ буду стapaтИcя вL4cv|лaтИ B Д,вoХ пpимipникaх.
Toмy кiлькa днiв дiстaв я звiти з Tepeнy ..Cтeп''' вci в oднoмy
пpимipникy i писaнi pУKoЮ - opигiнaли вi.ц пoo.цинoKИХ opП клiтин
i людeй, бo нe Maли чaCУ пiдгoтyвaти i пepeбити y зв'язкy з пi.цГoтoBKoЮ Дo З|А|'А|А, e мix ними i бaгaтo TaКИХ, як пpимipoм Kвiтки,
щo пepecИЛaю Baм в opигiнaлi i вi.цписi, HapoчHo бeз стилiстичHoгo сПpaвЛеHHя. Я вдoвoлeниЙ i тaкvlми звiтaми, a6и лиue були
писaнi щИpo. Звiт opлeнкa, якиЙ пepeбyвaв Дoвший чaс нa CУЗ,
бyлo нeoбxiднo пepepoбити тoMУ, щo бyв нaпиcaний в нeкoнспipaтивнiй фopмi, пoдaЮчИ HaзBy сiл i xa1 якt були oпaнoвaнi тoю
ГpУпoЮ нa CУЗ.
3 тoгo тepeнУ бyдe пepeбУBaтИ y мeнe цiлy зимy пpoв[iдник]
тИMчaсoвoгo пpoвoёцУ тoГo TepeHy' Ha.Д, яKИМ ХoчУ ТpoХИ ПoпpaцЮ-

пepeбитi. Якщo

в

HИKУ, цe знaчИтЬ,

-
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тaK у тeкcтi' Пeвнo мae бу.и:

Мoдeст

BaТИ i Пi.D,гoтoBIАтИ Д.o сaMoCтiЙHoТ poбoTИ, тoMУ щo нa CaMoстiйHiЙ

poбoТi.цoтепep вiH MaЛo бyв. Ha чaс зИMИ йoгo зacтупar Bбцoз,
щe з .цBoMa ЧЛeHaMИ тИti4Чaсoвoгo Пpoвo.цУ, бo 5-иЙ ЧЛeH ТИMчaсoвoГo Пpoвoдy сл. п. Ciвaч згИHУB в бoю з бiльшoвиКaMИ ДHя
9.X.1946 p. в с. Aнтoнiвцi (цe йoгo poдинне сeлo) нa Koстoпiльщинi.

3гинyв внaолiдoк HeПepeKЛЮчeHHя сeбe нa тpиб пiдпiлЬHoГO

як бyвшиЙ к-p УПA ЧИсЛИB бiльшe нa збpoю як нa кoнспipaцiю. ЗaквaтиpyвaвшИ У свoЙoмy piднoмУ сeлi, нe змiнив мiсця
пocToЮ пpoТяГoм двox днiв, i бyв oкpyжeний бiльшoвИкaMИ' .0,е
зГИHУв Bpaз з свoTми бoeвикaми oХopoHИ. Бaгaтo звiтiв з тoгo
тepeнУ я щe He вопiв пepeбИтИ, тoMУ He BИcИЛaЮ - цe B oоHoBHoму з нбкфзЙПУ7,'звip,', З тepeнy..CТeп'' BИcИлaЮ Baм зaшифpoвaний opп звiт. 3 ДpУГИХ тepeнiв BИшЛЮ Baм слiдyючИM paзoM.
Пo пpoнитaнню звiтiв opлeнкa' мeнi здaотьcя, щo нa CУЗ сьo'
)l(ИТТя,

гo.п,нi о B)кe Mo)KЛИBiсть пpистyг.|LАтV1 Дo плaнoвoТ пiдпiльнo-opГaH|зaцiйнoТ poботи. .Д,ля цьoгo тpeбa дoбpe пi.д,гoтoвлeниx i вишкoлeниxлюдeЙ, якi мaли б тaм poзпoчaтИ CтaвЛeння poбoти. Я yвaxaю
тУ спpaвУ зa peaЛЬHУ i мoжливy дo здiйcнeння. Тy спpaвУ ПopУшУ
xiбa дpyгим paзoMJ бo нa сьoгoднi бУдe вжe зaбaгaтo.
12' Bисилaю piвнoнaснo пoштy Дo MУ-I|, спис якoТ Baм дoлyную. .!eякi п poТoKoЛ И, якi я мaв Л Ишe B дBoХ п pи мi pни кaх, B|АсИлaЮ

в пepшУ нepгy Йoму, a Baм BИшЛЮ з слiдyюнoю пcшТOЮ. Пpoшy
пoвiдoмити MeHe чИ Baс бyдe цiкaвити i ни пoтpiбнo бyдe BИCИЛaти i Baм вiдписи KapтoтeKИ, яKУ HaдopУчeHHя MУ я пoстapaЮся B
мipy мoжливoстi ввeсти. He e цe ЛeгKa спpaвa УпopядKУBaтИ cЬoгoднiспpaви, якi пpoхoДИл|АB 1944-45 pp., бo вxe icлiдниx CБ, якi
вeли тi спpaвИ, HeMaо в )КИBИX, i пpoтoкoлiв бaгaтo бpaку.
1З. Якщo у Baс e зHИMKИ сл. п. oxpiмa,Гaлини, тo нaш мaйстep зpoбив би клiшi. Moxете TaKo>к пpИCЛaТИ iншi знимки, з яKИX
пoтpiбнi були б для Baс клiшi. Хoнy пpoпoнУBaти Baм, щoби Bи
пpИоЛaЛИ CBoЮ зHИMKу, i мaЙстep нa пaм'ятKу зpoбив би пopтpe1
aЛe пpoшУ He poзyMiтИ цe щo МИ Bжe Haпepeд дУMaоMo щo Bи

ПoMoeТe.
14. Хoну ПpOсИTИ Baс щe Пpo oДHУ спpaвy' a сaMe: чИ HeМae У
Baс мo>кливoстi пoбiльшити з фiльмiв дeякi зHИMKИ. Ha пpoбу висилaю Baм кiлькa тaкиx фiльмiв. Якщo Mo)<ЛИвocтeЙ нeмa, тoдi зaxoвaЙтe jx.цeсЬ У сeбe. ДУмaЮ щo цe мiг би зpoбити дpУг Юpa, яKЩo r
в ЖИвИХ. Пoпpoсiть Йoгo вiд MеHe, a я Йoму KoЛИоЬ вiддянyся.

]5. HaкiнeЦь пoвiдoмляю Baс' щo tHя-11.Х|.46p. в гypбeнсЬKoMy лiсi пepexoдилo вiд МеHe.0,вoХ дpyзiв сЛ. п. Бiлявий
Kapaсь. Бiльшoвики, якi ixaли чИ BepТaЛИ з MaЙдaнy, зaпpимi'iх, зaлягли, пiдпyстили нa близькy вiдцaль,
TИBшИ
i в нaслiдoк

i
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сИЛЬHoгo вoгHЮ oбиtaa 6ули пoбитi. Cл. п. БiлявиЙ вiдpaзy бyв
пoцiлeниЙ B гoлoвУ, a сЛ. п. Kapacь paнeниЙ дoстpiлився. Бyлo цe
o 3 гoдинi дня. XoДнoТ пoштИ, aнi кoмпpoмiтyюних мaтepiaлiв пpи
HИХ нe бyлo. Cл. п' Бiлявoгo нaпeвHe сoбi пpигaдyeтe, бo вiн мaв
KoЛИсЬ гoспoдapнi MaгaзИHИ у сЛ. п. Енeя i, HaпeвHe, нepaз i Baм
вИдaBaв цУKop, xoч B тoMУ вiднoшeнню вiн бyв дyжe oбepeжниЙi

oщaдниЙ.

Як тiльки лiс пoкpивcя cнiгoм дня 15'Х|.46 p', тo бiльшoвики,

вИKopИcтoвУЮчИ пepшУ пoнoвУ, зpo6или бiльшoгo poзмipy oблaвy
нa тi пiвдeннi лiси, в яKиХ УЧaстЬ бpaли iтaнкeтки. Шили пo лici 2
днi, i вибpaлИcя яK пoчaв снiг зникaти. l.{e вжe чeтBepтa з чepгИ
бiльшoгo poзмipy oблaвa в цЬoмy poцl нa тoй лiс. Пpи кoxнiЙ нaгoдi
pyЙнyють МoГИЛУ ол. п. Cтopнaнa8 тa впaBшИх Гepoiв нa Гуpбax.
Здopoвлю щиpo i з HaгoдИ Piздвa Хpистoвoгo i Hoвoгo Poкy
пepe.п.aЮ вiд всix дpУзiв з П3УЗ щиpиЙ пpивiт i пoбaxaння Beсeлиx
Cвят тa успiхy в нoвiм poцi.

ПoстiЙ, B.X||'1946 p.
2727.

Cлaвa УкpaTнi!

/Чop-eнкo/
ДA CБ Укpai.ни, ф, 1З, cпp' З76, т.8, apк. 122-129, opигiнaл
1 3a свiднeнняM чЛeнa Пpoвoду oУH Bacиля Kукa (..Лeмiш',), лист пpoвiдникa oУH
нa ПЗУЗ Mикoли Koзaкa (..Чop-eнкo'') aдpeсoвaнo ЙoмУ'

2 Йдeться пpo зaгибeль y с. Poмaнoвi, Tepeмнiвськoгo (тeпеp Луцький) p-ну
Boлинськoi oбл' 12-1З гpудня -,|945 p' нлeнiв пpoBoду oУH ПзУз'
3 Пaнac Koвaльнук - ..3aлiсниЙ,', ..Пeтpo,', ,.Яшкo'', ..Яшкiн'' (191з-.l 949). У 1944.
1946 pp. - peф. CБ Bo,.Typiв,', пiвнiннo-зaxiднoi Гo HBPo' П3K..ХмeльницькиЙ,'
(,.Moсквa'', ..Лiс',). Coтник УПA вiд 22,|,1948 p.
4ЙДeтьcя пpo стBopeнИй oпepгpупoю HKгБ yPсP у 1945 p. лeгeндoвaний пpoвiд
oУH ..Cхiдних укpaiноьких oбластeЙ'' (y cклaдi Бiлoцepкiвськoi,.[нiпpoпeтpoвськoT,
KoнoтoпськoТ, Kpивopixськoi' Mикoлaiвськi oкpyг) пiд кepiвництвoм MиxaЙлa
3aхapжeвськoгo _ .,Тapaнa''.
5 ЙмoвipниЙ вapiант poзшифpyвaння: Bapкa
6 Hикoн Ceмeнюк-..Cтaльний,', ..Яpeмa'' (1918.1945). 1944-1945 pp. - K.p KУpe.
ня iм. Бoryнa гpупи ..Зaгpaвa',. з'eднaння ,.Пeтлюpa'' (.,.Цopoш'') гpyпи ..Тютюнник,'
(,.Хвильoвий'' ), зaгoHy ...Qopoш', Зг " 44". Maйop УПA вiд 24.X|'1 944 p.
7 ЙмoвipниЙ вapiaнт poзшифрyвaння: нaдрaЙoн
8 oлeксaндp Cтeпнук _,.Piв'', ..Cтopнaн,'(1918.1944)' У 1944p. _ K-p Kypeня (гp.
..Бoгyн''
УПA.Пiвнiч, з'одHaHHя ,.Хoлoдний Яp'' УПA.Пiвдeнь)' Coтtlик УПA вiд
24.tY.1944 p,
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2з
зAш иФPoвAHI HфoPMAЦIT
пPo дlячlB пlдпlлля PЕгIoHy ..стEп''
N9

I

8 гpу,о,ня 1946 p.

Cyио цp.циcoзбблp в yЙфKHi ..Cтeп''
Ha .t],eHЬ 1 5.X.1946 p.1
.1

. HбкфзйпУЦ

..Baгa''

..П''
oТpс .,.Д,c''.
a) ocй. тщeслзтiг ..i''
oтpc ...Д.p''.
б) pпoe. тщeслзтiг _
..д''
oTpс ..!o'' (!eщoзнб).
в) бпттio. eлe. ipфшд _
.,Д''
ocЙ. oшчпeе - ЯЩoц _ чMло Юин. Шфцв _ ..п'' oтpc'
Дo a)
..H,'.
,.п,'
oTpc.
oсЙ. o[lJчпee Tнпшoз _ ЧMЛc Юин. Шфцв ,.i''
,.i''.
Iбщoз
чMЛс
oсЙ. oшчпee
Юин. [lJфцв oтpс'
..H''
..п''.
oсЙ. oшчпee eкii (oовiтa HeпoвHa cepeдня) _
oтpс.
.Цo б) pпoe тщecлзтiг твoнeбю: Лiю, .Д.пe, Бслщян.

Хapaкгepиcтикa:

1) Юсyг. - бoевиЙ, tДeйниЙ, вiдвaжниЙ, здисциплiнoвaниЙ,
дoбpиЙ вiЙськoвик, oсвiтa мaлa, пoлiтиннo виpoблeниЙ слaбo.
Cтaн здopoв'я пoгaHИЙ _ xвopиЙ Ha Лeгeнi, ocтaнHЬo ЛeжИтЬ.
2) Koнyca _ cтapv1Й чЛeH opгaнiзaцiТ, iдeЙний, пpaцьoвИтИЙ,

oсвiтa i пoлiтичнa виpoблeнiстЬ HeBeлИKa.
3) Bбщoз - oсвiтa сepeдHя, пoxoдИтЬ з yчИтeЛЬськoТ poдиЛюбaчiвcЬKoгo
бyвшoгo пoвiry (Гaлининa)_ дoклaднiшe пpo
ни
Bбщoз пoдaЮ в листi.
4) Ялпe _ oсвiтa HeпoвHa Cepeдня' пoлiтвиpoблeнiсть cepeдHя, Mo)UlИBий вишкiльник i виxoвник, якy poбoтy i вeсь нaс poбить,
iдeЙниЙ, чЛeH з 1940 p. Maлo iнiцiaтивниЙ i дo caмocтiйнoT пpoвiднoi poбoти He HaдaeтЬся _ HeзapaдниЙ'
Bсi iншi, якi вxoдять в oсЙ. тщeслзтiг - пoлiтичнo пeвнi, iдeЙнi,
чeснi, aЛe MaЛo пoлiтичнo i opгaнiзaцiЙнo виpoблeнi.

_ opисцвбцKс

втлЮпЛп ...П.бфитин''. Hi
oсй. тщeслзтil, нi, pпoe. тЩeслзтiг _ MИ тaM He Х}0,ЛMп.
3. HбкфзЙпy..3вip''
..,Д,''.
Чшщcцгфo Ушсг. Якф. псчeцдф - ..p'' oТpс oxopoHИ.

2. HбкфзЙпу

.,ПoЛe''

Чшщсцгфo _ poдoм з Хфюця, ocвiтa сepeД,Hя' пoлiтичнo
виpoблeниЙ, iДeЙниЙ, бoeвиЙ, бeз дoовiду в opгaнiзaцiЙнiЙ poбoтi. Ha зИМy стяг|tyв я Йoгo дo сeбe, щoб нaд HИM пoпpaцЮвaтИ.
Йoгo oxopoHa зaЛИ[lJИлaся B тoMУ тepeнi i пiДпopядкoBaHa Пpoв|.цникoвi тepeHУ..3вip''
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..н''.

.,Звip'' _ ..Дp'' oтpс
Чнлpoк _ oнз. Чpпi' тepeн!

- oхopoни
тexнiчних оoбiтникiв'
Чнлpoк _ poдoм з Гбфкaиoп, Мae cepe.6,ню ocвiтy, отapиЙ нлeн
oУH, пoлiтиннo виpoблeHиЙ,з opг. xИcтoм, Mae дap cЛoвa, cKpoМ.
|lиЙ, нИм здoбУв co6i вeликиЙ aвтopитeт, вeДe сeбe мopaльнo,
бoeвий i pyxливиЙ.
..i''.
Хгппe, pбт. нpбi Tлeюлi - ...QЧ'' oтpc.
Xгппe - polцoM з.Д.eщpзнь, бyв кoлиcь в пoчoтi cл. п. Емлв, a
вiдтaк y сЛ. п. Kпщк - ocвiтa HeпoBнa оepeдHя, пoлiтичнo виpoблeниЙ' tДeЙниЙ, бoевиЙ, дocИтЬ cкpoмниЙ'
i

Kгpцтa _ ..с'' oТpс. pбттx Cбщсo _ po.цoМ з.Цфiфцвiвгтoдч бyв кoлись У сл. п. Kпщк, a вiдтaк пpИ сЛ. П. гeнepaлoвi TpeЙкoвi,
вiдтaк ппшдi дпЙфяпi p,' Bиcилaю ЙпЙт нвiя _ ЧeснИЙ, MaЛoгpaмoтниЙ, пpaцЬoвИТИй' Пpo нЬoгo пo.цae .Ц. в KпxчxiЛИцп, щo
..лiKвiдaтopaMИ''.
..п''.

зoпaKHK

..p''.

Cнлцзнб _,,Дл'' oTpc нa Pпyлюяoeккi.
CнлЦзнб _ po.цoМ з BпфтЙннлфxя, MaлoгpaмoтниЙ, дo6pиЙ вiЙськoвик, бoЙoвиЙ, був KoлИсЬ KoMaн/],ИpoM oxopoнИ
cл. п. Kпщк.
,.o'',
Kфщeз|А -,,п'' oтpс' чeсHИЙ,iДeЙниЙ, бyв paнeниЙ гpyпoю
Дaл.

..с',.

ЛiЮ

_

..y''

oтpо -,ЦбiкйгпщoЙoл

пoлiтвиpoбнicть нeвeликa.

-

Cццлiц_ oсвiтa Maлa,

e щe нa тepeнi ..3вip'' o.п,Ha дИKa гpУпa, злo)Keнa з ,,Л'' oTpс,
нa чoлi з Гпфниoн, якa нiкoмy нe пiдпopitKoвУeTЬcя. З нaшими

пoвстaHцяMи xoчyrЬ тpИMaтИ зв'язoK чepeз мepтвi пУHKТИ, ГoвopятЬ щo бyдyть вИкoHУBaтИ BсЮ дopУЧeнy poбoтy, aЛe He отpiнaтиcь. l-{e в oсHoвHoMу бувшi стpiльцi УПA, якi зДИзepтИpУвaли i
бoятьcя вiдвiнaл ьнoстi.
Cлaвa УкpaTнi!
ПocтiЙ, 8.Х||.1946 p,
X.

/./ Чop-eнкo
ДА CБ Укpai'ни, ф, 1З' cпp, 376' т' 49' apк, З33. Koпiя,
1

Ймoвipний вapiaнт poзшифpyвaнHя тeKстУ:

Cтaн opгaнiзaцii в тepeнi ,.Cтeп''
Ha дeHЬ 15.X.1946 p.

..Baгa',
1. HaдpaЙoн
a) opг. oсepeдкiв - 4 oсi6 17
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б) poзв. oсepeдкiв _ 3 oсiб 15
.l
.l6 (Дepкaч)
в) бoЙoвo. дИB. ГpУпa _ oсiб

Дo a) 1. opг.

дy] _ 4 [oсiб]

oчoЛЮe

-

Юpкo

-

чЛeH тим[нaсoвoгo] пpoв[o-

- Kнoпкa _ чЛeH TИM. Пpoв. _ 4 [oсiб]
З. opг. oчoЛЮr _ Bapкa _ чЛeH TИM. Пpoв. - 3 [oсiб]
4. opг. oчoЛЮe _ Якiв (oсвiтa HeПoBHa сepeдня) _ 2 [oсiб]
!o б) poзв. oсepeдкiв oчoЛЮЮТЬ: Лис, .Цoщ, Бpeхyн.
2. opг. oЧoЛЮe

Xapaктepистикa'

1) Юpкo _ 6oевиЙ' iдeЙниЙ, вi.цвaхний' здисциплiнoвaниЙ,
дo6pиЙ вiЙськoвик, ocвiтa мaлa, пoлiтиннo виpoблeниЙ слaбo.
Cтaн здopoв'я пoгaний _ xвopий нa лeгeнi, oстaHHЬo ЛeжИTЬ'
2) Kнoпкa - cтapиЙ чЛeH opгaнiзaцiT, iдeйний, пpaцьoвитиЙ,

oсвiтa i пoлiтичнa виooблeнiстЬ HeBeЛИKa.
3) Bapкa - oсвiтa сepeдHя, Пoxo,цИтЬ з УчИтeЛЬськoi poдини ЛюбaчiвсЬKoгo бyвшoгo пoвiтy (Гaлининa) _ дoклaднiшe Пpo
Bapкa пo.п,aЮ в листi'
4) Якiв _ oсвiтa HeпoвHa сepe.цHя, пoлiтвиpoблeнiсть Cepe.цHя,
мoжливиЙ вишкiльник i Bиxoвник, якy poбoту i вeсь нaс poбить,
iдeЙниЙ, чЛeH з 1940 p., мaлo iнiцiaтивниЙ iдo caмoотiйнoТ пpoвiднoТ poбoти He Ha.цarтЬся _ нeзapaдниЙ
Bсi iншi, якi вxo.цять B opГ. oсepeдкiв _ пoлiтичнo пeвнi, iдeйнi,
чeснi, aЛe MaЛo пoлiтичнo i opгaнiзaцiйнo виpoблeнi.

2. HaдpaЙoн ..ПoЛe', _ oпaHoвИHиЙ всeцiлo .Д,aлeким. Hi opг
oсepeдкiв, нi poзв. oсepeдкiв _ МИ ТaM He MarMo'
З. Haдpaйoн ''Звip''
1. Чopнoгyз пpoв. тим[нaсoвoгo] ПpoвoдУ _ 5 oсiб oxopoHИ.
Чopнoгyз _ poдoM з Хуcry, oсвiтa сepeдHя, пoлiтичнo вИpoблeниЙ, iДeЙниЙ' бoевиЙ, бeз дoсвiдy в opгaнiзaцiЙнiЙ poбoтi. Ha
зИMУ CтяГHyв я йoгo дo сeбe, щoб нaд HИМ пoпpaцювaти. Йoгo
oХopoHa зaЛИшИЛaся в тoMУ тepeHl | Пl.Д.ПopядKoBaHa Пpoв|дHИKoBI

тepeHУ..3вip''.
,l5
2. Чмeлик нaд[paЙoнниЙ] пpoв, TepeHУ,,3вip'' _
[oоiб] oхo.
poни i тexнiчниx poбiтникiв.
Чмeлик poДoм з Гaличини, Mar cepe/].Hю oсвiтy, стapиЙ нлeн
oУH, пoлiтиннo виpoблeнИЙ,з opг. ХИотoМ, Maeдap сЛoBa, сKpoMний, чим здoбyв сoбi вeликиЙ aвтopитel Beдe ceбe мopaльнo,
бoeвиЙ i pyхливий.
З. Хвиля, paЙ. [пpoв.] Kлeсiв _ 10 [oсiб]
Хвиля _ poДoM з.Д'epмaня, бyв кoлиоь в пoчoтi сл' п. Енeя, a
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вiдтaK У сл. п. Kopи - oсвiтa нeпoвHa сepeдня, пoлiтичнo виpoблeниЙ, iДeЙниЙ, бoевиЙ, дocитЬ скpoмн иЙ.
4. Kвiткa 7 o[сiб], paйoн Capни _ poдoМ з !,yбpoви[цькoгo]

-

-

бyв кoлиcь y cл. п. Kopи, a вiдтaк пpИ cЛ. п. ГeнepaЛoвi ТpeЙкoвi,
вiдтaк пoпaв дo гpУпИ,{[aлeкoгo] . Bиcилaю Йoгo звiт_ чeсниЙ'

Maлoгpaмoтний, пpaцьoвитиЙ, Пpo ньoгo пoдae .Д,[aлeкий] в
кoмyнiкaтi, Щo зl.|ИщeHo ..лiкBiдaтopaMИ''.
5. Cмeтaнa _ 1B [oсiб] нa Poкiтянщи[н]i.
Cмeтaнa po.цoМ з Boлo.цимep[ц]я, Мaлoгpaмoтний, дoбpий вiЙсЬKoвИK, 6oЙoвиЙ, бyв кoлись КoмaHдИpoМ oxopoнИ сл. п. Kopи.
6. Kуp[гaн] - 4 ociб, чeсHИЙ, iдeЙниЙ' бyв paнeниЙ гpyпoю
.(aл[eкoгo].
7 ' Лиc _ 9 oсiб _.Цaвидгopo.п,oк.Cтoлин, oсвiтa Maлa, пoлiтвИpoблeнiсть HeвeЛИKa,
e щe нa тepeнi ..3Bip'' oдHa дИKa гpУпa, злo)Keнa з 8 ociб,
нa чoлi з Гoлyбoм, якa нiкoмy нe пiдпopядKoвУeтЬся. 3 нaшими
пoвстaHцяMИ ХoЧУтЬ тpИMaтИ зв'язoK чepeз мepтвi пУHKТИ, гoвopятЬ щo будyть вИKoHyBaтИ всЮ дopУчeнy poбoтy, aЛe He стpiнaтиcь. l-{e в oсHoвHoMy бyвшi стpiльцi УПA, якi здИзepтИpУBaЛИ i
бoятьоя вiдвiчaльнoстi.
Cлaвa УкpaТнi!
ПoстiЙ, B.XIl.1946
X.

/-/ Чop-eнкo

24
зAllJиФPoвAHl lHФoPMAцlT пPo пlдгllлля
l дlяч!в PЕгloHy "гoPl^"
Ne

10

лютoгo 1947 p.

..ГopИ',

ocЙдx. згpц _ ЮeсЛоя
Cтaн нa )<oвтeнЬ 1943 poкyl

1. PaЙoн- Cтяфпг- paЙ.пpoв. Ясyг (ocвiтa 7 кл). плюо..iл''
oоiб' з тoгo '.дЧ',, якi вeдyгь opг' poбoтy, peштa як BoП пoдiлeнi в
iнфopмaтивнi oсepeдки. Miж BoП.oM e щe oдHa гpупa aгeнTypHa'
яКa с в пpoвipцi opгaнiв CБ'
..HЧ''
oсiб, poзмiщeнi в
2. P.н - Mioтв _ paй. пpoв. BiУццp пЛЮо
..p''
..i''
_ 9 кл.
paй.
пpoв.
ociбi oсвiтa
oсepeдKax, з тoгo члeнiв
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Зeнпиyopэ _ paй. пpoв. Kпюдш (Kбщyзтэвг), oсвiтa
сepeдHя. Kpiм ньoгo oсiб в пiдпiллЮ ..дp'''
4' P-н _ Piiсц-пpoв. Чoк (ocвiтa 5 кл., iдeЙниЙ, пpaцьoвитиЙтa
тiшиться в тepeнi aвтopИтeтoм). Kpiм HЬoгo oсiб ..дЧ,,, в тoмy нислi

3. P-н

-

чЛeHiB..D''.

5. P-н _ oмлoщaoкфпя _ paЙ. пpoв. Pфюфй (ocвiтa 6
..Пч''

кл.)

ociб, з Toгo ЧЛeHiв ..дЧ''.
6. P-н _ Гпед _ paЙ.пpoв. Miщтx (oсвiтa 8 кл.) плюc ..дc'' oсiб,
..Л''
в тoMУ числi члeнiв
oсiб.
7. P.ни - oмпoз, Kмлэзнa - пpoв. Aсяиф (oсвiтa 7 кл.) плюс
..дH''
oсiб, в тiм числi члeнiв ..p'' oсiб'
B' P-н _ oтяpц)KэBr - paЙ' пpoв. Cэхиx (ocвiтa HeПoBHoсepeдня), отapиЙ ЧЛeн, oдИH з нaЙстapшиx вiкoм в HaшИХ pядax Ha
ПзУз (50 poкiв), дoбpиЙ cyспiльник iopгaнiзaтop. oсiб в пiдпiллю
плЮс

.,дч'',

в тiM

..П''

члeнiв.

9. P-н _ Тэщифнэ _ paЙ. пpoв. Bпщтx (oовiтa сepeдня) плюс
.,нp''
oсiб, в ToMУ чИcЛi чЛeHiв .,дH''.
3aмiткa; Bищeпoдaнi дaнi oxoплюють тiльки стaн oсiб в пiдпiллю. 3вiтy зi стaHУ сiтки лeгaльникiв з тoгo тepeHУ щe He oДepxaHo. |tiлиЙ тepeH oчoлЮe пpoв. Умpвx. Tepeн пoдiлeний Ha .,H''
нaдpaйoнiв _ ..Д'' Haдp. KepУe бeзпoсepeдньo Умpвx, .,Д'' Haдp.
oчoлЮэ Ет (oовiтa cepe.цHя, poдoм з ГaличИни, зa нiмeцькoi oкyпaцiТ пpaцЮвaB Ha сyз. B cл. п, Bepeca2 пpaцювaв пpИ тeхнiчнoпpoпaГaндИBl{oMy oоepeдкy).
PaЙoнoвi пpoвiдники вИЩeBИчИcЛeHИx paЙoнiв впoвнi вiдпoвiдaють нa свiЙ пoс1 кpiм p-нy CтяфпХ, в яКoMУ paЙ. пpoв. Яср нa
пopyнeниЙ Йoму пocт нe вiдпoвiдae, xoч о пoлiтичнo пeвниЙ i виpoблeний, Мar HeпoBHy сepeдHЮ oсвiтy, oдHaK Хвopye нa вpoджeHy
зapoзyмiлiстЬ, яKy i нiяк нe MoжHa B HЬoгo cпpaвИтИ, чepeз щo He
здoбyв coбi aвтopитeтy тa пoшaнИ Пepe.ц свoТми пi.п.влaдними.
ПoстiЙ, дня 10 лЮToгo 1947 p.
/-/Biвяap
,ЦA CБ Укpai'ни,
1

ф' 13' cпp. 376,

т. 49, apк,

318. Koпiя,

Ймoвipний вapiaнт poзшифpyвaнHя тeKотy:

opгaн. звiт _ тepeну ,.ГopИ''
стaH нaжoвтeнЬ 1946 poку
oстpiг - paЙ.пpoв. Яpкo (oсвiтa 7 кл,) - плюс 38
oсiб, з тoгo 0, якi вeдyть opг. poбoтy' peштa як BoП пoдiлeнi в
1. PaЙoн

.l

-
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iнфopмaтивнi oсepeдки' Mix BoП.oM e щe oдHa гpУПa aГeHтypнa,
яKa e в пpoвipцi opгaнiв CБ.
2, P-н Miзoч - paй. пpoв. Biктop ПЛЮс 20 oсiб, poзмiщeнi в 3
oоepeдKax, з тoгo члeнiв 5 oсiб: ocвiтa paЙ. пpoв. - 9 кл.
3. P-н _ 3дoлбyнiв _ paй, пpoв. Koсap (Kapпaтeць), ocвiтa
сepeдHя. Kpiм ньoгo oсiб в пiдпiллю 15'
4' P-н _ Piвнo _ пpoв' Чaд (oсвiтa 5 кл.) iдeйниЙ' пpaцьoвитиЙ
.|
тa тiшиться в тepeнi aвтopИТeToм. Kpiм ньoгo ociб 0, в тoмy ниcлi
члeнiв 5.

5. P-н_ oлeкоaндpiя_ paЙ' пpoв. Pyс[ьки]й (oсвiтa 6

кл.)

плюc 40 oсiб, з тoгo члeнiв 8 ociб.
6. P-н _ Гoщa _ paЙ.пpoв. Mиpoн (oсвiтa 8 кл.) плюс ]7 ociб, в
тoмy ниcлi члeнiв 8 ociб'
7 ' P-ни oликa, Kлeвaнь _ пpoв. Apтeм (oсвiтa 7 кл') плюc 12
oсiб, в тiм чиcлi члeнiв 5 oсiб.
8. P-н oстpoxeць - paЙ. пpoв. Ceмeн3 (ocвiтa Heпoвl{oсepeдня), cтapиЙ ЧлeH, oдиH з нaЙcтapших вiкoм в HaшИx pядaХ Ha
пзУз (50 poкiв), дoбpиЙ сyспiльник i opгaнiзaтop. ociб в пiдпiллю
.l
0, в тiм 4 члeнiв.
9. P-н Tepeмнe - paй. пpoв. Bopoн (oсвiтa сepeДня) плюс 25
oсiб, в тoмy нислi члeнiв -l2.

3aмiткa: Bищeпo.цaнi дaнi oХoпЛЮЮтЬ тiльки стaн ociб в
пiдпiллю' 3вiтy зi cтaHУ сiтки лeгaльникiв з тoгo тepeHУ щe He
oдepжaнo. Цiлий тepeн oчoЛЮe пpoв. Улiян. Тepeн пoдiлeниЙ
нa 2 нaдpaЙoнiв - 1 нaдp[aйoнoм] кepye бeзпoсepeдньo Улiян,
1 нaдp[aЙoн] oнoлюe [A]т (ocвiтa cepe/],Hя, poдoM з Гaличини, зa
нiмeцькoT oкyпaцii пpaцЮвaв нa CУ3' B сл. п. Bepeсa ПpaцЮвaB
пpи тexнiннo-пpoпaгaHДИвHoMУ ocepeдкУ).
Paйoнoвi пpoвiдники вИщeвИчИсЛеHИХ paЙoнiв впoвнi вiдпoвiдaють нa свiЙ пoc1 кpiм p-нУoотpil, в яКoMу paй. пpoв. Яpкo нa
дopyнeниЙ Йoмy пoст нe вiдпoвiдae, Хoч l пoлiтичнo пeвний i виpoблeниЙ, Мae HeпoвHУ сepeдHЮ oсвiry, oдHaK Хвopye Ha вpo.п)Keнy
зapoзумiлiстЬ' яKУ нiяк нe Мoxнa B HЬoгo спpaBИтИ чepeз Щo He
здoбув сoбi aвтopитery тa ПoшaнИ пepeД свoТми пiдвлaдними.
Пocтiй, дня ]0 ЛЮToГo 1947 p'

/-lBiвчap

- ..Apхип'', ..Bepec'', ..Чaвyн,' (]915-1945). У 1944 p. _ пpoв.
BoлинськoT oкp. (УПA.Пiвдeнь), opгaнiзaцiЙниЙ peф.. кpaeвиЙ пpoв. oCУЗ.
2 Яpoслaв Дyдap
1945 p.

- opгaнiзaцiйниЙ peф. KП ПЗУ3. Coтник.пoлiтвиxoвник УПA вiд

13.Х||.1945 p.

3 Якiв Koвxук _ ..Бaтькo''' ..Ceмeн'', ,.Tapac'' (1901-1952). У 1946 p,

ocтpoжeцькoгo paЙoнy.
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Зaмiткa:

oкpyгa ..l,,_ paйoнiв ..дс'', oxoплeнi opГ. ciтKoЮ ..дp'';
oкpyгa ..l|'' _ p-нiв ..Hi'', oxoпЛeнi opгciткoю ..ндl'';
oкpyгa ,,|||'' - p-нiв дс' oxoпЛeнi opг' оiтKoЮ ..дЧ''.
З oкpyги ..|'' Пiд pyбpикaми: 2, 3, 4, 5, 6, B, 9' 10' 12, 15, 16, 1B' 19' 2o'
ЛИшe

..п'' p-Hiв.

21 ,

22, 2З, 24, 25 пoдaнi дaнi

Bищeпoдaнi дaнi oбнiмaютЬ зaгaлЬHo сТaH Пo oKpyГaМ, бo стaнy пo paйoнaм я He oдep)кaв. Тaкox щe

He MoжHa уcтiЙнитич|Аcлa члeнiв CaМe тoMУ, щo тeпep вiдбyвaeться зaпpИсяжeння iyпopядKoвaння opг'
с|тKИ B цlЛoMУ.

Cпио пpoвi.цниx oсiб пo oKpyгaМ i пo дeякиx paЙoнax i нaдpaйoнaХ, пpo якi мaю дaнi, пoдaю oKpeмo
зaшифpoвaHo, з кopoтKИMИ xapaKтepИстИKaMи.
Пoстiй, лютииЙ 1947 p.
/-/Biвчap
ДACБУкpaiни, ф. 1З, cпp.376,

т' 49, apк. ЗЗ5' Koniя.
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Ймoвipний вapiaнт poзKoдyвaння тeKоry;

Cтaн oсiб, oxoпЛeHИX opг. оiткoю тepeнy
Ha xoBтeнЬ 1946 poкy
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17, oxoплeнi opг. сiткoю 15;

_ p-нiв 23, oхoплeнi opгсiткoю 21;

oкpyгa..||l', _ p.нiв 17, oxoплeнi opг. ciткotо 10.
..|''
пiд pyбpикaми:2, з, 4, 5' 6, 8, 9, 1o' 12' 1
3 oщyги
Bищeпoдaнi дaнi oбнiмaютЬ зaгaЛЬHo сTaH Пo oKpУгal
вiдбyвaeться
устiйнити чиcлa члeнiв сaМe ТoМy, щo тeпep
Cпис пpoвiдниx oсiб пo oKpyГaм i пo дeякиx paЙoнax i r

:

з KopoтKИMИ xapaKтepистИKaМИ.
ПoстiЙ' лютииЙ 1947 p'

/-/Biвяap
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ФlHAHсoвиЙ звlт пPoBoдy oyH

HA

3A 1 946 P.

пзyз

ЛютиЙ 1947 p.

oдepxaнo' вИпЛaчeHo

2.
з.

| 1,V.46 p,
| 3.V.46 p.

5

lr7.vr.46

4

6.

т.

B.
9.
1

2

lis,vr.46

I 6.VI.46 P.
| 23.VI'a6 p.
I 31.V.46 p,
| 21.V.46

| 16'Х.46

1з. |21.Х46p

14. l1]'Х46p.
15. l 27 Х'46 р'
16. I V.Хll.46
17. lV-Х|| 46

18

|

19

|V-Х||'46

20'

I

V-Хll 46

V-Х||'46

4 200

гoтiвкa в кaсi з 1945 p.
видaтки в Тyнi
вiд Koнeгapa
!iбpoвa вiд K-13
зaKУпЛeнo paдlo
сл. п. Гapмaш

з 700
20 000
75 000
10 000

2 000
4 000

oдapкa i Лeся
Ульян
з тepeнy ',Гopи''
..Гopи''
з тepeнy
вiд Kaрпaтця
..Гopи'' (з гpoшeй, пepeдa.
з тepeнУ
ниx гp. Шeлeстa)
..Лic''
з тepeнy
вИпЛaчeнo дЛя oоepедKy Aтa
вИпЛaчeHo для oс[epeдкy] .Цeр,

1

19 000
4з з68

50 000
40 060

40 060
10 000

зaKУпЛeнo мaтepiaлiв, яK пaпlp'
кa,пЬкa' тaсЬNla' фapбa

t

т

000

14 000

л,

19 220
10 000

бaтepii дo paдio

пoмiя poдинaм пpaцiвникiв oУH,

в

oсHoвHoMУ Bпaвшиx в бopoтьбi
зaбeзпeчeння пpиtЙiщeнЬ та 3aкyпИ

обyви, убpaнь i дрiбнoi гaлaнт[epei]
пpaц|вникlв ocepeдKy
зaKyп гaзeт| KHИxoK' тЮтюHУ | кaHц[еляpcькoгo] пpилaд[дя]
зaбeзпeчeня зв'язкoвих пyнктiв

6 700

64 567
12 600

2з207

Paзoм
Гoтiвкa в кaci нa ],|.47

ПoстiЙ, лютиЙ 1947 p'

/Biвнap/

Зaмiткa: Bсi дpiбнi BИдaTKИ зiбpaнi B зaгaлЬHИx сУMaX. 3 кoн.
спipaтивних oглядiв нс вимiнюeться вcix oсiб тa.ц)кepeЛ зaKУпiв.
Bсi квити пepexoвУЮТьcя в apxiвi oсepeДKУ.
ДA CБ Укpai'ни, ф. 1З, спp, 376,

т. 82, apк.

З0З. Оpигiнaл,
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Р,a

бoitoвиЙ фoнд .{epeвo pити |4' ХaceвИчa

N9 27

-з2

HAPoдHo- визвoл ЬнA PЕBoл
oPгAнlзAцlя (HBPo)
[18] липня

-

toЦIЙ HA

ЖoзтeНь 1944 p'

Ne
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PEзoл1oцll l yстAHoBчoгo з'lздy
HAPoдHo-виз вoл ЬH oT PЕвoл юЦI Й HoT
oPгAH|зAцlT (HвPo)

Peзoлюцii

[18] липня 1944 p.

l Устaнoвчoгo з'Tздy Hapoднo-Bизвoльнoi
PeвoлюцiЙнoi opгaнiзaцiТ ( H BPo)
в.п,Hяx 17 i 18 липня 1944

(нeпoвниЙ тeкст)
l.

A.*
.l

сИстeMa
iмпepiялiстИчHa, щo в oсHoвy мixнapoднix i BHyтpiшних вiднoсин
. ПaнуюнoЮ пoлiтИчнoto сИстeMoЮ в свiтi cьoгo.д,нi e

пoKЛaлa Пpaвo CИлИ.

oснoвa' нa якiй зpoдИЛaся i iснye iмпeplялiстИчHa сИсТeмa _
цe HeпpaBИлЬHa poзв'язKa пaHyЮчими вepxiвкaMИ eKoHoMiчнoгo i
сoцiяльнoгo пИтaнЬ тa Тx змaгaння виЙти з KpИзИ шЛяХoМ гpaбexi
сyсiдниx нapo.цiв. Bзaeмнe зMaгaHHя iмпepiялiстИч|]v|х вepxiвoк
зpot|Али i дpyry ПpИчИHУ iмпepiялiзмy - бopoтьбУ зa oпaHУвaHHя
тepeнiв бeз гocпoдapсЬKИX пoтpeб, з пpИчИH чИ тo cтpaтeгiчниx,
чи тo щoб пoзбaвити KoHKypeHТa eкoнoмiчниx peоypсiв.
3. Haслi.цки iмпepiялiстичнoi cистeми в свiтi e:
a) Пoнeвoлeння нapoдiв.
б) |мпepiялiстичнi вiЙни'
в) CoцiяльниЙ гнlт'
.[o a) PoзбУдoвуЮчИ iмпepiялicтИчHy cИcтeMУ' пpИcтoсoBaHУ
He дo зacпoKorHHя пoтpeб влacнoГo HapoдУ, a .0,o зaгapбaння i
2.

lo

*
мiхнapoдньoгo пoлoжeння (Д,ИB' пo,цiУ тeкстi пpoпущeнo пi,Цзaгoлoвoк:
бниЙ дoкумeнт: .I'APО' ф, P-30' oп 2, cпp. 42, apK. 5З-59.)
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BИзИcKУ iншиx нapoдiв, iмпepiялiстичнi клiки HaBBИПеpe.цKИ зMaгaЮтЬ зaxoпИТИ в cвoi pyKИ д)кepeЛa сИpoBИH Ta pИHKИ збутy в

цiлoмy свiтi шляxoм пiдбoю слaбшиx нapoдiв. L-te нaмaгaння iмпepiялiстiв вpeштi-peшТ.пioпpoBaдИЛo .0,o пoдiлy цiлoгo свiтy пoмix
кiлькox iмпepiялiстiв тa дo нaцioнaльнoгo пoHeвoЛeHHя 90o/o Hapoдiв нa зeмлi' ПoвHoгo aбo чaстиннoгo.
Дo б) oпиpaюни пoлiтинну cвiтoву сИстeMУ нa гoлiЙ силi
iмпepiялiсти пepioдиннo, зi змiнoю вiднoшeнHя C|Aл мiж дepxaвaMИ' вИKЛИKaЮTЬ iмпepiялiстичнi вiйни' цiллю яKИХ e пepeдiл
свiту, згiдний з вiднoшeнHяM сИЛ ПooдИHoкиx iмпepiялiстичниx
дepЖaB.

.Цo в) HeвiдлУчHИM явИщeM iмпepiялiотичнoi систeми о оoцiяльниЙ гнiт i нyждa пpaцЮЮчИx мaс. [B] iмпepiялicтичнiЙ систeмi
чepгУЮтЬCя пo сoбi пepioд pyЙнyвaння (вiЙнa) з пepioдoм бyдoви
(миp). B чaсi вiйни ввeсь тягap спaдae Ha пpaцЮючi мaси Й тaк нa
фpoнтi, як i y зaпiллi _ дoпpoвaдхyЮчИ.п,o жopстoкoi ix eксплуaтaцiТ. Mиp в iмпepiялiстичнiЙ систeмi явЛяeтЬся пi.цгoтoвкoю нoвoi
вiЙни, щo зМУшУe iмпepiялlстичнi клiки.цaлl )кopстoKo eKсПЛУaTУвaтИ MaCИ' тa тepopoM .цepЖaтИ |Х в ПoсЛУxУ.
4. Cyнaснa вiЙнa _ цe тИПoвa iмпepiялiстичнa вiЙнa зa пepeдiл
свiтy. Boююнi стopoни зMaгaЮТЬ i нa.п,aльшe дo BтpИMaHня iмпepiялiстичнoi cистeMИ в свiтi. Bидвигнщa poзв'язKa нaЦioнaльнoгo
ПИтaHHя oбoмa вoЮЮчИMИ cтopoHaMИ зMaгae дo BKЛЮЧeHня слaбшИX Hapoдiв в oднy з iмпepiялiотИчHИХ сИстeM тa .цo пoBHoгo Тx
Haц|oHaлЬнoгo тa coцlяЛЬнoгo пoнeBoЛeHHя.
5. Hiмeцькa CИcтeMa т. зв. Hoвoi Евpoпи цe peaкцiЙнa, тИпoвo

дo фiзиннoгo вИHИщeHHя
aбo нeнyвaHo ЖopcтoKoГo пoHeвoЛeHHя нapoдiв. Haцioнaл-сoЦiялiстичнa клiкa нiмeцьких iмпepiялiстiв _ цe бaндa poзбiйникiв, щo
вoгнeM i мeчeм HИщaтЬ кyльтypнi нaдбaння niд6итих нapoдiв.
6. .ЦeмoкpaтИчHa cИcтeMa' пpoпaГoBaHa зaхiдними HapoдaMИ
в Т. зв. AтлaнтiЙськiЙ кapтi, явЛяeтЬся пpoбoю вИKopИстaТИ peBoлюцiЙну пoтeнцiю пoнeвoЛeнИx нapoдiв для цiлeЙ влaснoгo iмпepiялiзму Ta звeсTИ бopoтьбу слaбшиx нapoдiв зa Tx caмocтiЙнiсть
i piвнoпpaвнiсть нa мaнiвцi. Bизнaвцi AтлaнтiЙcькoi кapти CШA,
Aнглiя тa CPCP _ пoMИMo дeKЛapaтИвHoгo BИзнaHHя пpaвa KoхHoMУ HapoдoвИ Ha CaМoвИзHaЧeHHя, He пpИзHaЮтЬ цЬoгo пpaBa
зa HapoД,aMи CPCP' Пpи6aлтики, Cepeдньoi Евpoпи тa Бaлкaнiв.
Зacтyпaюни ДyMKУ гapaнтii MИpУ в свiтi тpьoмa BeЛИKoдep)KaBaMИ,
ця cИсTeMa фaктиннo зaПepечУо пpaвo Ha сУBeрeHHiсть всiх iншиx
нapoдiв кpiм згaдaниx гapaнтiв, яKi в пpaктицi дiлять цiлий свiт
пoмiж сoбoю нa сфepи впливiв.
iмпepiялicтИчHa CИсТeMa, щo зМaГae
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7. Зoкpeмa

l

зв. ..вiтчизHяHa вiйHa'' сPCP e нiщo iншe, як

сPCP в Евpoпy
Boнa знaмeHУeтЬся штУчHИM poзпaЛЮBaHHяМ iмпepiялiстaMИ BeЛИKopУсЬKoгo шoвiнiзмy
iмпepiялiстичнa вiйнa, щo Мae нa цiлi ПpoсУHeHHя

Тa щe гipшe пoнeвoЛeнHя нapoдiв

CPсP

Ta зMaгaHHям лiдбити Hapot.И Пpибaлтики, CepeдньoT Евpoпи,
Бaлкaнiв.

8. eдинoпpaвильниЙ шЛяХ BИзвoЛeHHя всix нapoдiв овiтy вiд
iмпepiялiстИчHoГo яpмa _ цe шЛяx бeзкoмпpoмiсoвoТ peвoлюцiЙнoi бopoтьбИ ПpoТИ lмпepiялiстiв зa piвнiсть усix нapoдiв, зa пpaвo

KoЖHoГo HapoДУ Ha HeзaЛeжHУ Дep)кaBУ' зa дpрKHЮ сП|BПpaцЮ Bс|Х

нapoдiв зa ПpИHЦИпoм дoбpoвiльнoстi.

9. Peвoлюцiйнo-пoвстaннi pyxи Евpoпи й Aзii цe

стиxiйнe

шУKaHHя МaCaMИ пpaвильнoI пpoтиiмпepiялiстичнoТ poзB'язKИ
нaЦioнaльнoгo тa сoцiяльнoгo ПИТaHЬ. oб'октивнo вoHИ яBЛяЮТЬся бopoтьбoЮ зa нoвиЙ Лaд У овiтi, лaд, щo гapaнТувaв би свoбiднe дepжaBнe ХИТтя KoЖHoMУ HapoдoBИ i виключaв би визиск
oдHoГo HapoДУ ДpУгИM'
10. Bсi спpoби oфiцiЙниx ПpeдCТaвHИкiв дeякиx нapoдiв вибopoти aбo зaбeзпeчити нaцioнaльну i оoцiяльHУ вoЛЮ' oПИpaЮчИCЬ
Ha o.цHoГo з iмпepiялiстiв, дoвoдятЬ дo HeMИHучoГo ПoнeвoЛeHHя,
яK цe вИКaзaли спpoби HaпpИM. Фiнлян.цiT, Пoльщi, бaлкaнськиx

i

iншиx нapoдiв.

Б. Biднoсини в CPCP

Cпpoби poзв'язaтИ нaцioнaльнe i сoцiяльнe ПИTaHHя poбiтHИЧИM КЛacoм У ви.цi бyдoви coцiялiстиннoТ дepжaви CPCP пoкiнч|АлИcя пoBHИM нeyопixoм. Cпa.цкorмцi Xoвтнeвoi peвoлюцiT,
зoKpeMa Cтaлiн, Kpyтo пoвepHУлИ зo шЛяxУ пoбyдoви coцiялiзмy
в свiтi тa cТaHУЛИ Ha шЛяX пoбyдoви iмпepiТ, Ha пpeстoЛi якoТ вoни
.|

.

нaЙшшлиcя,

2. |дeю всeсвiтньoi KуЛЬтypИ, сoцiялiстинну пo змiстy i нaцioHaЛЬHУ пo фopмi, пiдмiнeнo iдeeю pociЙськoT KyЛЬTУpИ пo змicтy i в
вeликiЙ мipi пo фopмi. Зaпepeнeнo iвi.цкинeнo як peaкцiЙнe )KИтTя
нapoдiв CPCP всe, щo стoяЛo в iстopii пepeшKolцoЮ Ha шЛяХy
poсiйськoгo iмпepiялiзмy. Biднoвлeнo poсiЙськy фeoдaльнy i бypЖyaзHУ тpaдицii. Пoстaвлeнo в пoчoT гepoТв _ цapiв, пoлкoвoдцiв
i письмeнникiв, щo зaсЛУ)KИлИcЬ y TBopeHнi poсiЙськoi iмпepii.
Зaпpoвaдхeнo poсiЙсЬKy MoBУ в цiлoмy CPCP i нaкинeнo ТТ мiсTaM Ta пepeдoвiЙ чaстинi сyспiльствa, звo.цячИ iншi мoви Дo poлi
CeЛяHсЬКoГo-KoЛХoзHoгo (язикa).
3. |дeю piвнoстi нapoдiв зaмiнeнo тeopieю oпiки ,'(стapшoгo),

культypнiшoгo i cильнiшoгo бpaТa''

нa.п,

всiми iншими

Hapo.Д.aМИ,
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тeopieЮ ПepшeHCтвa i вИЩoсТИ poсiйсЬKoгo Hapoдy' Ha яKoгo всi
ПoBИHHi op[i]rнтУвaтИcЬ, яKoMУ воi пoвИHHi бyти вдяннi i oфiцiяль.,стapHo сЛaвИТИ йoгo. Bce, щo Й.цe в poзpiз з дУХoM i кyльтypoю
шoгo бpaтa'', He MoЖe мaти мiсця в CPCP.
4. Пpaвo Ha CaMoBИзHaчeHHя i дepжaвнe ЖИTтя нapoдiв спoТвopeнo CTBopeHHяM т, зB. ..сoЮзниx pecпyбЛiK',, яKиХ пapЛaмeнтИ
He MaЮтЬ Пpaв BстaHoвЛятИ зaKoHИ для peопyбЛiKV1, a Уpя.цИ He
MaЮтЬ вПЛИвУ aH| Ha зaKopдoHHу пoЛlТИKУ' aHl He poзпopяд)кaЮтЬ

вiйськaми, aнi нe piшaють сaмoстiйнo внщpi peспyблiки xoдHИx
внщpiшнo-.o'epxaвHИХ пpoблeм. Як зaкopдoннi, тaк i вiйськoвi i вci

внрpiшнiспpaвИ piшaються в Mocквi, He paxУЮчИсь з нaцioнaльними пoтpeбaми нapoдiв. Haгляд Haд вИKoHaHHяM пoсТaнoв HaЛexИтЬ
iмпepiяльниM opГaнaм HKBД i HKГБ, KepoвaнИМИ з тoi х Moскви.
5' lдeю сoцiяльнoТ вoлi, зa яKУ пpaцЮЮнiбopoлись цiлiдeсятилiття, сyнaснi мoxнoвлaдцi CPCP зaпepeчИлИ в oонoвi. Poбiтникa
пpикpiпили дo фaбpики, пoзбaвляючи Йoгo в пpaктицi BсяKoгo
BПЛИBУ нa кepiвництвo фaбp|АK|А| У|v|oB|А пpoдУкцiТ i зapплaтy.
PiшaючиЙ ГoЛoc У ПoЛo)кeHHi нa виpoбництвi вiДДaнo пapтiЙним
opгaHaM, щo дiстaють cтpoгi Д,ИpeKтИBИ з цeнтpУ тa тiльки i дбaють, щoб пoбiльшe BИтz|CI1УтI^ з poбiтникa. Koлгoспникa пpикpiПЛeнo .t].o KoЛгocпУ Ta нaKИHyl-o Йoмy вИсHaжУЮчy cистeмy пpaцi
зa зapплaтOЮ, щo леДBи BИстaЧaо нa >кИття. Як у poбiтникa, тaк i в
KoЛгocпHИKa пoвнiстю вiдiбpaнo пpo.цУКтИ Txньoi пpaцi тa вi.пдaнo
ix фopмaльHo в poзПopя.цXeHня.цepХaвИ, a фaктиннo в pyKИ Пapтiйнoi aдмiнicтpaтивнoi клtки.
6. Piвнoбixнo з ПpИKpiплeнням дo Bapстaтy пpaцi пoзбaвлeнo Тx т. зв. ,'oсHoвHИХ дeMoKpaтИчHИХ пpaв'' _ вoлi слoвa, дpУКУ,
вiльнoi aсoцiяцiТ i т. п. Bсe )КИТтя нapoдiв сPсP пoбyдoвaнe зa
oфiцiяльнoЮ дoKтpИHoЮ, ПoдaнoЮ зГopИ. Boля в CPсP ПoЛягar
нa пpaвi i oбoB'язкoвi кpитикyвaт|А rIАх', щo з яКИX нeбyть ПpИчИH
вiдхилилиcя вiд пoдaнИx зГopИ HaпpяMHИХ тa нa пpaвi i oбoв'язкoвi сxвaлювaтИ .,ГeHiяЛЬHiCTЬ'' дepxaвHИХ плaнiв. .Д.ля тиx, щo He
пpИдep)<УЮтЬcя цИх ..пpaB i oбoв'язкiв,', icHyЮтЬ пiдвaли HKB.ц,
| тlopMИ.
7. Bнaслiдoк пoлiтики нaцioнaльнoгo i сoцiялЬHoгo гнoблeння
ПoHeвoлeнИx нapoдiв, щo BиКЛИKaлo пoтpeбy CТBopИтИ в дepхaвi
дoвipeнy yпpивiлеЙoвaнy клiкy, нaдмipнoгo дepЖaвнoгo ЦеHтpaлiзмy тa пoлiцiйнoТ сИстeMИ' внaолiдoк пpикpiплeнHя пpaЦЮЮчИX

КoHцЛaгepИ

.цo BapcтaТy пpaцi тa пoзбaвлeння Тх пpaвa вiльнo poзПopя.цxaТИся пpo.цУКтaMИ свoo| пpaц|' Ha грУHт| пoвHoгo УtepxaвЛeHHя
вcix зaсoбiв пpoдукцiТ i тopгiвлi, зaПoчaТKyвaвCя в CPсP Пpoцeс

зчлeHУвaHHя cyспiльствa Ha:
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a) пpaцююнi Hизи, пoзбaвлeнi

в

пpaKтИцi вcяKИХ пpaв, оTepopИзoвaнi i зiпхнyтi Ha дHo нУжди, б)
yпpивiлeйoвaHУ Пpaвлянy вepxiвкУ' кopИсТaЮчУ з пoвHoTИ Пpaв
i вciх культУpHИX нaдбaнь. Tpyдoднi, HopМИ, HeПoсИЛЬHa пoHa.цHopмoвa Пpaця i вiчнa tyМKa пpo шMaТoк xлiбa _ цe пoбут низiв,
.,MeТpa'', ..двopцi культypи,',,.двopцi сoвстoB,', poзкiшнe ГyЛящe
>кИТТя [i] iншiлюкcyсoвi BИтBopИ _ це пoбyт вepxiвки.
oсoбливo пiд нac вiЙни пpискopИвся цeЙ пpoцeс фopмyвaнHя KЛaсy бiльшoвицьKИХ вeЛЬMox, вИХo,цячи зi отaнy фaктиннoгo
iснyвaння Ha шЛяХ пpaвHoГo oфopмлeння. Пoчинaючи з ,.стaлiнcькoТ кoнститyцii'' дe фopмaлЬHo зa пapтieю, a фaктиннo пpaвЛячoЮ вepхiвкoю зaкpiплeнo кepiвництвo дepxaвoЮ, цe зHaчИтЬ
свoбiднe вoлoдiння всiмa T[ peсУpсaMИ, всiми пpoдуктaми пpaцi
poбiтникiв i сeЛян, шЛяХoM цiлoгo pяДУ poзпopядЖeнЬ Пpo CПЛaТy зa HaвчaHHя, пpo пepшeHсTвo дo HЬoГo дiтeЙ знaтних людeй

(a нeздiбниx), пpo впpoвa.П.)кeння oфiцepських i гeHepaЛЬсЬKИХ

чинiв тa BПpoвaд)Keння oфiцepсЬкИХ тa гeHepaЛЬCЬKИХ сТaHoвИщ
y вiЙську i сepeд оуспiльствa, пpo ПpИBiлei для opдeнoнoсцiв,
гepol'в i зaслyхeниx людeЙ в дepxaвi, ПoЛo)кeнo пpaвнt пi.цвaлини

пiд згaдaниЙ вищe KЛaC вeЛЬMox. oбличчя тoгo клacy нaскpiзь
peaкцiйнe. Пpoцeс Йoгo фopмУBaHHя йдe в aтмoсфepi вiдгpaбyBaHHя стapИX цapсЬKИХ тpaдицiй _ пoпiвствa, пaгoнiв, .п'eHщИK|B,
..дpyзiв
гeHepaЛЬCЬкиx yнiфopмiв, титyлiв Ta ПpИBepнeHня в Пoчoт
Hapoду'' сaМИX цapiв. Piвнoчaснo з ТИM poзпaЛЮЮться дo нeбyBaЛИX poзмipiв BeлИKopуcЬкиЙ шовiнiзM, вчeнHяM пpo вищiсть
pУсЬKol KУЛЬTypИ' пepшеHсTBO pУОЬKoГo HapoдУ,

B. У зoвнiшнiЙ пoлiтицi спaдкoeмцi Жoвтнeвoi peвoлюцiT

пiшли piвнo x пo лiнii iмпepiялiзмy. B iдeЙнiЙ плoЩинi сТapa цap.
ськa i.цeя слaв'янoфiлЬствa стaЛa oфiцiЙним пpaпopoM У зaKopдoннiЙ пoлiтицi. Пpилyнeння Пpибaлтики як pуcькoi зeмлi (див.
,.Bсeслoв'янcькиЙ мiтинг',, пpo|!{oBa Фeдeeвa: ..ЗeMля (pyсскoТ

нaцiТ) poзкиHУлaсЬ... вiд Тиxoгo oKeaHУ дo БaлтiЙcькoгo мopя,,),
зMaгaHHя oпaHУBaтИ .Qapдaнeлi, пoxiд в Eвpoпy тa пoмiч Гiтлepу в
1939 p' з цiллю пХHУтИ Йoгo y вiЙну _ цe .цoKaз i пpaктикa CyЧaсHИХ
МoXHoвЛa.ццiв CPCP. |-{iлям iмпepiялiзмУ пiдпopяДкoBaHa i цiлiсть

гoсПo.цapствa CPCP Cтaлiнськi п'ятиpiнки, яK цe пpизнaють
сaмi пpaвитeлi CPCP' цe булo He щo iншe, як пiдгoтoвкa CPCP дo
сунaснoT iмпeplялiстичнoТ вiЙни. !,ля цьoгo бyли пoстaвлeнi мiльЙoни тpyдящих CPCP У ПoЛo)KeHHя ГoЛoдHИX paбiв.
9. PeaлiзуючИ cвoЮ iмпеpiялiстиннy пoлiтику, Cтaлiн сПepся
нa свiтoвi кaпiтaлiстиннi пoтyги Aнглiю i сшA Ta зB'язaB CPCP з
мixнapoднiм кaпiтaлoм УзaЛexнЮЮни кpaТнy вiд ньoгo ГoсПoдapчo iпoлiтичнo. Miлiяpдoвi вoeннi .t],oвГИ, yзтягнутi в CША iAнглiT,
i
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..вИгpaнoi,'
нaBiTЬ y вИпaдKУ
Cтaлiнa, BпaдyгЬ пo вiЙнi HeвИMoвHИМ

тягapeM нa шиpoкi пpaцююнi мaси. Topгoвeльнi дoгoBopИ, зaKЛЮчeнi сoюзниКaMИ яK нaслiдoк вoeнHИХ пoзИK, вiдкpивaють aнглiйcЬKoMy тa aМepИKaHсЬKoMУ кaпiтaлaм paдянськиЙ pИHoK збщy тa
вiддaдщь B eKсплУaТaцiю сиpoвини CPCP.
10. Як BИяB HaMaГaння iдeЙнo нa6лизити сPсP.п,o кaпiтaлiстИчHИx кpaiн poзв'язaнo пiд нaтискoм Cтaлiнa ll| iнтepнaцioнaл
кoмyнiстинниЙ, щo яBЛяeтЬся фopмaльним зipвaнням з iдeями
мiжнapoдньoi пpoлeтapськoi peвoлюцiТ тa пepeХo.п.oM y мlжнapoднiЙ плoщинi нa пoзицii iмпepiялiотиннoТ спeкyляцii, paзoм з тИМ
зt1ИKлИ в пpoMoвax Cтaлiнa зaKл|АKИ дo мiжнapo.п'HЬoгo пpoЛeтapiятy дo сoцiяльнoT peвoлюцiТ, a нa Тx мiсцe пoявИЛИcь пoxвaЛИ
..дpyзяМ,'
кaпiтaлiотaM тa пЛaHИ спiльнoгo пepeдiлy свiтa.
.1.1.
oбмaнyтi i зaгнaнi Ha вИHИЩyюнy вiЙнy шиpoкi нapoднi
мaси CPCP _ poбiтники, ceлянИ, слУжбoвцi, чepвoHoapмiйЦi всix
нaцioнaльнoстeЙ, У вi.цпoвiдь нa гнoблeння pe)КИMУ гoтoвi сЬoгoд.
нi отaти нa бopoтьбУ з HeHaвИCнoЮ сИcтeMoю. Bce мiцнiшe стaЮтЬ
MaсИ пoHeBoЛeHИX iмпepiялiзмoм нapoдiв в eдинi лaви бopoтьби
фpoнтy пoнeBoЛeниx. B CPCP зaiснyвaли всi oб'eктивнi yмoви
для вeЛИKoТ сoцiяльнoТ i нaцioнaльнoТ peвoлюцiТ' Boнa x нaзpiвae
з yсiою нeминyнicтю. Moгyтнi KpoKИ peвoлюцiТ ЧyтИ Bжe сьoгo.цнi в
cPсP скpiзь _ чУтИ в зaпiллi' KoлгoсПax, фaбpикax, зaвoдax, чУтИ
в

apмii нa фpoнтi.

il.

HapoДнo-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa opгaнiзaЦiя визнae, Щo:
a) Пoвнa, спpaвeД,ЛИвa i вiдпoвiдaЛЬHa BИМoГaM вiльнoгo,
всeбiчнoгo poзBитKУ нapoдiв i людини, poзв'язKa нaцioнaльнoгo
1

.

i сoцiяльнoГo пИтaHЬ в цiлoмy свiтi мoxe HacтyпИTи лишe

тo.цi,

кoли всi HapoдИ xИТИMУтЬ вiльнo У BЛaоHИX caмoстiйниХ дep)кaвaх. HaцioнaлЬHe пoHeBoлeHня гaЛЬМУe нaцioнaльниЙ i eкoнoмiчниЙ poзвИТoK пoнeвoлeнИx нapoдiв, тa o.цHoЧaсHo яBЛяrTЬся
oснoвHoЮ пepeшКoдoю y poзв'язцl сoцiяльHoгo пИтaHня ТaKo)К
i внщpi т. зв. пaнiвниx нapoдiв. Bсi нaмaгaння poзв,язaти сoцiяЛЬнe пИтaHHя - yсУHyгИ сoцiяльнi пpoтиpiння' coцiяльниЙ гнiт i
eкoнoмiчниЙ виэиcк _ нyжoнaцioHaЛЬHИMИ сV|лalи|А, хoнa i оoцiяльнo cпiвзвyнH|Аlи|А, яK .п,oKaзУe дoсвiд сPсP' HeМИHУчe кiнчaютьcя
вИHИKHeHHяM HoвИx сoцiяльниx пpoтиpiн, HoвИX eKсплУaтaтopсЬKИХ KЛaсiв, HoвИХ тЮpM пot.вiйнoгo гнiтy тa вИзИCKУ _ сoцiяльнoгo i нaцioHaЛЬHoгo.
б) Лишe пoбyдoвa сИстeMИ caмoстiйних нaцioнaльHИX дep)кaв
пpИвeДe .0'o BпopядKУBaHHя M|)кHapo.0'HИХ вlдHocиH' УcyHe зaгpoзУ

192

BoeH | зaoeзПeчИтЬ cвlТoвИ | Bс|M нapo.цaM TpИвaлIАЙ i спpaвeдливиЙ миp тa ствopИTЬ yMoBИHИ для вCТaHoBЛeHHя ДpУ)KHИХ вiднoсин i кyльтypнoi, eкoнoмiчнoТ тa пoлiтичнoТ
IMпep|яЛ|стИЧHИХ

cпiвпpaцi мiж нapoдaми.

2. Hapoднo-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя пoбopюе
iмпepiялiзм яK пpoтИHapoдHУ i peaкцiЙнy силy. lмпepiялiзм ствopЮe CИсТeМy гнoблeння i eксплyaтaцiT нapoдiв i людини тa явЛяrтЬcя ДХepeлoм пoстiйниx вorн мiж нapoдaми. l-{e стoсУотЬCя
o.п,HaKoBo як кaпiтaлiстИчHoгo фaшиcтiвсьKoгo TaK i бiльшoвицькoгo iмпepiялiзмiв' Bci вoHИ зaXиЩaють вузькi сoцiяльнo-eкoнoмiчнi
iнтepeси i пpивiлei пaнiвниx, eKсплУaтaтopсЬKИx клaсiв i гpуп.
3. Hapoднo-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя пpoти iснyЮчИХ сoLllяЛЬHo-eKoHoMIчHИX

cИстeM:

a) KaпiтaлiотичнoТ з ТT пpинципoM пpИвaтнoТ влaснoстi нa
зacoби виpoбництвa, сoцiяльнИМИ пpoТИpiннями i бopoтьбoю,

вИзИсKoM тpУ.цящИx i зoсepeдxeнням бaгaтсТв в pyKax HeвeЛИKoгo КЛaсУ кaпiтaлiстiв, пoмiщикiв тa зyбoxiнняM HapolцУ.
б) Бiльшoвицькoi, в якiЙ лiквiдaЦiя сТapИx сoцiяльниx пpoТИpiн, стapиx фopм сoцiяльнoгo гнiтy i eкoнoмiчнoгo визИсKУ пpиBoдИTЬ дo BсТaнoBЛeHня HoвИХ' щe гocтplшИX сoц|яЛЬHИх пpoТИp|ч
HoвИx, щe шИpшИХ i глибших фopм coцiяльнoгo гнiтy i eкoнoмiчHoгo BИзИску; в якiЙ всe бaгaтствo зocepe.t].XУrтЬся фopмaльнo
B pУKaХ Д,epжaвИ' a нa дiлi poзпopяд)KaeТЬCя HИM KЛaо бiльшoвИЦЬKИХ вeЛЬMo)к, зaсTaвЛяЮчИ нapo.цИ Ж|Ат|/1 B зЛИ.п,HяХ i нyxдi.
oбидвi сИсTeMИ в cвoЙoмy poзвИтKУ .цoвoдятЬ .ц,o вИнИKHeHHя

|

IMпeplяЛlзMУ.

4. Hapoднo.Bизвoльнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя пpoти дep-

)KaBH o- ПoЛ

|т

|Ач|1Их

cИсТe

M

:

a) БуpxyaзHo-деMoKpaтиннoТ, в якiЙ вЛaДa в дepxaвi фop-

МaЛЬHo зa HapolцoM, a фaктиннo в pyKaХ пaнiвниx клaсiв

л|сТ|B

|

пoM|ЩИК|в.

-

кaпiтa-

б) Бypжyaзнo.фaшистcЬKИX, в яKИx Hapoд пoзбaвлeниЙ уcя-

Koгo вПЛИBy нa кepiвнИЦТBo.цepжaвoЮ i всiм сyспiЛЬHИM XИТТяM.
L{e систeми дИKтaтopcЬкo-фaшиcтcЬKИx пapтiЙ, зa яKИМИ сKpИBaeТЬся нa Дiлi tИKтaтУpa пaнiвних eKсПЛУaтaTopcЬKИХ клaсiв.
L{e нaсильнo-тepopИсTичнi систeмИ, щo пoHeвoЛЮЮть нapoди

ЛЮ.цИHУ, ГaЛЬMyЮтЬ культypниЙ i cycпiльний poзвИToK тa
ЮтЬ )КopсТoкиЙ визиcк TpУдящИХ пaнiвними KЛaсaMИ.

i

oxopoня-

в) БiльшoвицькoТ, якa вi.п.дae всe кepiвнИцтBo .0,epЖaвHoгo i сyспiльHoГo )КИття в pУKИ бiльшoвицькoi пapтiТ (126 стaття
KoнститyцiТ сPсP) i тим встaнoвлЮe дИKТaTУpy пaнiвнoгo KЛaсУ
бiльшoвицьКИХ вeЛЬMo)к Haд HapoдaMИ. |-]e систeмa пepMaHeHTr93

HoГo MaсoBoГo тepopУ, яKa зaбeзПeчУо пaHiBHoMy KЛaсoвi HeoбMe)KeHИй вИзИcK ТpУдящИХ тa пoHeвoЛeHHя i вCeбiчнy eKспЛУaтaцiЮ
HapoДlB.

Бypхуaзнo-фaшистськa i бiльшoвИцЬKa .t],epxaBHo-пoлiтичнi
CИCТeMИ oзHaчУЮTЬ ПoBHУ лiквl.цaцtю т|Ах т. зв. дeMoKpaтИЧHИХ
пpaв (вoлю сЛoвa, пpeсИ, тoвapИсТB i opгaнiзaцiЙ, зiбpaнь i мaнi-

фeстaцiй i т. п.), щo Тx знae в oбмeхeниx фopмax буpxyaзнo-

.Д'eMoKpaтИЧ Ha cИотeМa'

Bci тpи CИсTeMИ оПpИяЮтЬ poзвиткoвi iмпepiялiзмy
тaтi стaють Йoгo знapяДдям.

iв

peзyль.

lП.

1. Hapoднo-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя, змaгaючи
oстaтoчнoi
свoe.i цiли - зHИщeHHя iмпepiялiзмiв i пepeбyдoви
.цo
свiтa зa ПpИHцИпoM дpyжнoТ спiвпpaцi нapoдiв У HeзaЛexниx нaцioHaЛЬHИX д,ep)KaBax' щo зМo)Кe нaCтУпИтИ в УMoBaХ бeзклaсoвиx

- яK ПеpшУ свoЮ MeTy cтaвИТЬ пiдняти
нa бopoтьбу всi пpoтиiмпepiялiстичнi eлeменTИ зa пoBHy piвнiсть

CУCП|ЛЬcТB У BCЬoMУ свiтi,

нapoдiв зa пoбyдoвУ HeзaЛe)кHиx нaцioнaлЬHИX дepxaв.
2. B Укpaiнi Hapoднo-Bизвoльнa PeвoлюЦiЙнa opгaнiзaцiя
бopеться зa нoвий тИП .цep)КaBИ' дepЖaвИ нapoднoi, щo oдИHoКa
УTвopЮe всi умoви .п,ля Йoгo всeбiчнoгo poстУ. Toмy HapoднoBизвoльнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя e:
a) Пpoти клaсoвoТ, пapтiйнoi чи oсoбиcтoТ диктaтуpИ B Дep-

жaBl.
б) Зa вибopнiсть кеpiвниx opгaнiв.Д,ep)KaвHoгo упpaвлiння всix
CTУПH|в шЛяХoM в|ЛЬHoГo вCeHapo.o,Hoгo ГoЛoсУBaHHя.
в) 3a зaгaльнe, бeзпoсepeдHe, piвнe Й тaЙнe гoЛoCУBaHHя.
г) 3a вiДмeжУвaHHя зaKoHo.цaвчol влaди вiд викoнaвнoТ.

д) Зa пoвнy незaлeжнiсть сyдiвництвa.

3. Hapoднo-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя бopeться
зa новиЙ соцiяльниЙ i екoнoмiчниЙ лaд, якиЙ нaЙкpaщe зaбeзпeчyBaTИMe всiм гpoмa.цяHaM дoбpoбyт, усi ix мaтepiяльнi i дyxoвнi
вИMoГИ, тoмy Hapoднo-Bизвoльнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя e:
a) Зa ПЛaнoвy opгaнiзaцiю i гapмoнiйниЙ poзвитoK всЬoГo
HapoдHoгo гoсПoдapствa.
б) Зa зHИщeHHя бiльшoвицькoТ eксплyaтaтopсЬKo-кpiпoсницькoi сИстeMИ в opгaнiзaцiТ сiльськoгo гoCПoДapствa. Bихoдяни
з тoГo' щo зeMля e влacнiстЮ HapoдУ, Hapoднo-BИзвoлЬHa
Pевoлюцiйнa opгaнiзaцiя пpoти HaKИ.п,УвaHHя сeЛяHaM нapoднoТ
фopми KopИсТУBaHHя зeMЛeЮ' oбcтoюе iндивiдyaльнe i кoлeктивнe KopИcтyвaнHя зeMЛeЮ, в зaЛeХHocтi вiД вoлi сeЛяH.
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в) Зa якнaйшИpШУ мaшинiзaцiЮ, eЛeКТpИфiкaцiю ciльоькoГoсПoдapсЬкиx poбiт.
г) Зa пepeдaчy сеЛяHaм yсix сiльськoгoспo.цapсЬКИX мaшин i
зHapяДЬ, ПpoТИ мoнoпoлiзaцiТ Тx дepхaвoЮ B MТC-aх.
.ц) Зa бeзплaтнy i нeгaЙHУ Пepe.цaчУ сeЛяHaM усiх пoмiщицьKИХ' MoHaCTИpcЬКИx Ta цepKoвHИХ зeMeЛЬ' ClЛЬсЬKoГoспoдapCЬKИХ
MaшИH Тa зHapя.Д'Ь

4. a) Зa тe' щoб вeЛИKa ПpoMИCЛoвiсть бyлa нaЦioнaльнo-ДepЮ, a дpiбн a ГpoMa.цсЬКo - Kooпe paтИ ЕtHoЮ.
б) Зa унaсть poбiтникiв y кepiвництвi зaвoдaми, зa фaxoвиЙ a
нe кoм сapоькo - пapтi Й н иЙ пpинциn y кe pi в н и цтв l.
в) Зa спpaвeДдИBУ oПЛaТУ пpaцi, зa УчacТЬ poбiтникiв У ПpИбyткax зaвo.цy' зa Te, щoб poбiтнИK o.t],epхУBaв ТaКУ зapПЛaTУ,
x<aв Ho

i

щo[б] пoвнiстю зaбeзпeнувaлa б мaтеpiяльнi i дyxoвнi пoтpeби
усieТ Йoгo сiм'i' щo пpи piнниx пiдсyмкax Гoспo.цapсЬKoГo сTaHУ
зaвoД,У (пiдпpиомствa) poбiтнИK oД,epЖУBaB - У ГpoМaДсЬKo-KooПepaTИBHИX _ Дивi.цeн.ци (нaлeжнa Йoмy нaстинa piннoгo пpибyткУ), a в нaЦioнaльнo..цep)<aвHИx _ пpемiT.
г) 3a вiльнУ пpaцЮ' вiльниЙ вибip пpoфeсiТ, вiльниЙ вибip

M|сця Пpaц|.
д) Зa вoлю пpoфспiлoк, зa зaгaЛЬHиЙ 8-ми гoдинниЙ poбoниЙ
.цeHЬ, зa зHИщeHHя зaKpИTИХ фopм i мeтoдiв eKспЛУaTaцiТ poбiтниKa шЛяXoM T. з. П|двИщyBaHHя HopM' сoЦзMaГaHЬ |Т. П.
5. Зa вiльнe peMeсЛo, зa дoбpoвiльнe oб'едHaHHя peмiсни-

кiв у apтiлi, зa Пpaвa peмiсникa виЙти з apтiлi i iндивiдуaльнo
вИKoHУвaТИ ПpaцЮ тa вiльнo poзпopяДжaтИCя свoiм зapoбiтKOM.

6. Зa нaцioHaЛЬHo-Д,epxaвHУ opгaнiзaцiю вeликoi тopгiвлi, зa
дpiбну тopгiвлю тa зa дpiбнУ ПpИвaтнy тopгiвЛЮ, зa вiльнi бaзapи.
7. Зa тe, щoб бaнки бyли нaцioнaЛЬHo-дep)кaвHИMИ.
8. Зa пoвну ptвнiсть жiнки з чoлoвiкoм в yсix гpoMaД,CЬКИХ
ПpaвaХ ioбoв,язкax, зa вiльниЙ дoстyп жiнки дo всix шкiл, дo
всiх пpoфeciЙ, зa Пеpшoчepгoвe пpaвo жiнки нa фiзиннo-лeгшy
пpaЦЮ, щoб жiнкa He шyKaЛa зapoбiтку Ha шaХTaX, pУдHяХ Тa
ГpoMa.цяHCЬKo-KooПepaТИвHУ

iншиx TяxKИХ виpoбництвax

i внaслiдoк цьoгo нe

pyЙнУBaЛa

Cвoгo здopoв'я. Зa дepxaвнУ oxopoнУ MaТepИHcтBa. Зa тe' щoб
бaтькo сiм'Т' oдep)KУBaB кpiм плaти зa CBoЮ пpaцЮ .п,o.П.aтKoBУ
пЛaтHЮ Ha o.Д,epЖaHня жiнки i нeпoвнoлiтних дiтeй. Лишe B тaKИX
уMoBИHaХ хiнкa мaтиMe зMoГУ BИKoHУBaТИ свiЙ вaxливий, пoчeсний i вiдпoвiДaльниЙ oбoв'язoк мaтepi i виxoвaтeлЬKИ MoЛoДoгo
ПoKoлi HHя.

|УЭ

9. a) 3a oбoв'язKoBe сepe.п,He HaвчaHHя. 3a пiДнeceння oсвiтHЬo| KyлЬтypИ шИpoKИХ Hapo.п.HИХ Maо шляXoM ПoшИpeHHя Mepe)к|
шкiл, вИдaвHИцтв, бiблioтeк, МУзelB, K|Ho, ТeaТp|B Toщo.
б) Зa пoшиpeнHя вИЩoГo i фaxoвoгo шК|ЛЬHИцТBa, зa HeвПИHниЙ picт BИсoKoKBaЛiфiкoвaниx кaдpiв нa всiх дiлянкax )<Иття.

в) 3a вiльний дoотУп дo вс|Х вИщИx

.Д,Ля

HaBчaЛЬHИХ зaKЛa.п,lв

Moлoдi. 3a зaбeзпeчeнHя стУдeнотвa стИпeHд|яMИ, ХapчaMИ,

MeшKaнHяМИ тa HaBчaЛЬHИMИ пpИлatдяМИ.
Hя

г) 3a всeбiнниЙ гapмoнiЙниЙ poзBИтoK MoЛoдoгo пoкoлiн_ MopaЛьниЙ, poзyмoвий тa фiзинниЙ. Зa вiльниЙ дoстyп дo

всix нayкoвИХ, KуЛЬтУpниx нa.п,бaнЬ лЮдотвa.
.|0.
3a пoшaHУ пpaцi iнтeлiгeнЦiТ, 3a ствopeнHя тaKИХ УMoB

пpaцi, Щoб iнтeлiгeн1 бyдyни зoвсiм спoкiйниЙ пpo зaвтpiшниЙ
дeHЬ тa пpo .цoЛЮ ciм'Т, мiг вi,п.л,aтиcя KУЛЬТУpнo-твopнiй пpaцi,
мaв пoтpiбнi yмoвини для пpaцi нaд coбoю, пoстiЙнo збaгaнyвaв
свoi знaння тa пiдвищyвaв свiй кyльтypний piвeнь.
.1
1 . a) 3a пoвHe зaбeзпeчeнHя вс|Х пpaцЮЮчИХ Ha cтap|стЬ тa
Ha вИпaДoк xвopoби чи кaлiЦтвa.
б) 3a шиpoKe зaпpoвalцxeнHя oХopoнИ HapolцHoгo здopoв'я.
3a пpaвo пpaцЮЮчИХ нa бeзплaтHe KopИстУBaHHя yc|Мa зaKЛa.п,a-

здopoв'я.
в) 3a oсoбЛИBУ Дep)Kaвнy oпiкy нa.п, .цiтьми Й мoлoДдю. Зa
oХoплeнHя вciеT дiтвopИ тa MoЛoдi дepхaвниMИ зaKлa.цaми oпiки
MИ oХopoHИ

тa вИХoвaHHя.

12. a) 3a свoбoду дpУKУ, сЛoBa' дУMKИ, пepeKoHaHЬ, в|pИ I сB|тoгЛядy, пpoтИ oфiцiйнoгo HaKИдaHHя сyспiльнoстi свiтoгля.цoвиx
дoKтpИH | дoгM.
б) 3a вiльнe BИзHaвaHня i викoнyвaHHя кyльтiв, якi нe сУпepeчaтЬ гpoмaдськiй мopaлi.
в) 3a вiдoкpeMЛeHHя цepKoвHИX opгaнiзaцiЙ вiд дepжaви.
г) 3a кyльтуpнi взaeмини з iншими HapoдaMИ, зa пpaBo вИlз.0,У
гpoмaдяH зa KopдoH дЛя HaBчaHня, лiкyвaння тa пiзнaння xиття i
KУлЬтypнИХ нaдбaнь iнших Hapo.ц|в.
13. Зa ПoвHe Пpaвo нaцioнaльнИХ МeншoстeЙ плeкaтИ CвoЮ
влacHy пo фopмi i пo змicтy КУЛЬтУpy нaцioнaльнy.
14. a) Зa cKaсyвaHHя KЛaсoвИХ' пapтiЙних i нaцioнaльHИХ ПpИвiлeТв.

б) 3a piвнiсть yоix гpoMa.п.яH .п,ep)KaвИ HeзaЛexHo B|.ц |X Haц|oнaЛЬHocтИ в дep)кaвHИx тa гpoMaдсЬKИX пpaвax i oбoв'язKaX, зa
piвнe пpaвo Ha пpaцЮ, зapoбiтoк | B|.цпoчИHoK.

15. 3a вiльнy KУлЬтУpy, зa гepoТнну дуxoвнiсть, зa вИсoKу

МopaЛЬ, зa гpoМaД.cькy coлiдapнiсть, дpyжбy тa дисциплiнy.
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6. Hapoдня вЛa.цa УвaЖaтИMe зa нaЙвищиЙ свiЙ oбoв'язoк
iнтepeси Hapo.цУ, He MaЮчИ зaгapбницькиx цiлeЙ тa пoHeBoлeHИХ
кpaiн i пpигнoблeниx нapoдiв y свoiй дepжaвi. Hapoднa BЛaдa He
вИTpaчaТИMe чaсУ i eнepгiT тa кoштiв Ha TBopeHHя aпapaтiв гнoблeння. Hapoднa влa.п,a, cпИpaЮчИcЬ Ha УсУcпiльнeння зaсoбiв
виpoбництвa, всi eкoнoмiчнi pecуpсИ тa всЮ лЮдcЬKy eнepгiю
CПpяMУe нa пoбудoвy спpaвeДЛИвoгo сoцiяльнoгo Лaдy, Ha eKoHoмiннe бyдiвнИЦTBo кpaТни тa KУЛЬтУpHe пiднeсeння HapoдУ.
.1

lv.

1. НaЙближчим свoiм зaBдaHняМ Hapoднo.BИзвoлЬHa

PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя стaвить бopoтьбy зa пoBHy дeMoKpaтизaцiю всЬoГo дepжaвHoгo сyспiльнoгo >кИття в цiлoмy CPсP i
нeгaйнe ПpИпИHeHHя нинiшньoT iмпepiялiотичнoi вiЙни, щo Мoжe
HaсTУпИТИ лишe тoдi' кoли бyдe пoвaЛeнa дИKТaтУpa Cтaлiнa i
Йoгo пapтiйнo-бiльшoвицькoТ клiки тa вeсь нинiшниЙ peaкцiЙниЙ
стaлiнськo-бiльшoвицькиЙ peжим.
Hapoднo-BИзвoЛЬHa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя отaвить тoмy
B oCHoBУ свoeТ бopoтьби, [бopoтьбy] зa ДeмoKpaтИзaцiю i нeгaЙHe пpИПИHeння вiйни, бopoтьбy пpoTИ дИKтaтУpИ Cтaлiнa i Йoгo
пapтiйнo-бiльшoвицькoi клiки' бopoтьбy зa пoвaЛeння гнoби-

TeЛыcЬKoГo cтaлiнcькo-бiльшoвицьКoгo pe)KИMy в цiлoмy сPCP
i встaнoвлeHня HapoдHo-peвoЛЮцiЙнoТ влaди чepeз УтвopeHHя
HapoДHo- peвoлюцiЙниx ypядiв.
Тiльки F{apoдHo-peвoлюцiЙнi УpядИ CPCP пiсля тoгo )K, яK

бyдe пoвaЛeHa вЛaдa Cтaлiнa i Йoгo пapтiЙнo-бiльшoвицькoi
KЛ|KИ' зMo)KyгЬ:

a) Пpиnинити вiЙну i зaключити CПpaBeдлИBиЙ миp.
б ) Л кв iдyвaт |А зaлИШK|А гн oб итeл ьс ькoi ди ктaтуpи.
i

в)

Устaнoвити дiйснo нapoдHo-.цeMoKpaТИчHy

Boл Ю.

г) ЗaбeзпeнИт|/1тaKИlи чИHoM пoнeвoЛeHИм нинi HapoдaM

сPсP

BИявЛeHHя Тx дiйснoТ вoлi щoдo ix нaцioнaльнo.пoлiтичHoгo сaMooзHaчeHHя тa фopми мiх<дepжaвнИХ BзaeмoBiднoсин i спiвпpaцi.

Пoвaлeння .цИKтaТУpИ Cтaлiнa i йoгo пapтiЙнo-бiльшoвицькoi
клiки, встaнoвлeння HapoдHo-peвoлюцiЙниx Уpядiв сPсP, пpoвeдeHa дeMoKpaтизaцiя УтвopяTЬ уMoBИ ДЛя тoгo' щoб:
a) Знищити в oснoвi BЛaдУ бiльшoвицьKИХ вeЛЬMoж i пoклaсти
oсHoвИ HoBoгo coц|яЛЬHoгo ЛaДy,
б) Пoклaсти кpaЙ нaцioнaЛЬHoMУ ПoHeвoЛeHHю i opгaнiзyвaти

сaмoстiйнi нaцioнaльнi дepжaви зa eтHoгpaфiнним пpИHцИпoM
Тa, УсyHУBшИ тaKИlи чИHoМ iснуюнy нинi нepiвнiсть мiж HapoД,aMИ
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сPсP'

cTBopИТИ ТpИвaЛi oсHoвИ ДЛя пpaвдИвoi дpУЖбИ i спiвпpaцi
Hapoд|в.

2. Пoвaлeння" нИHiшнoгo peaкцiйнoгo, гнoбитeлЬоЬKoгo cТa-

iнськo -бiл ЬшoвИ цЬKoгo pexИ МУ мoxe бути .0,o KoHaHo л|АIJJэ c|А лaMИ eKcпЛУaтoвaнИx тpУ.цяЩИX всix пoнeвoЛeHИХ в CPCP нapoдiв
шЛяХoM peвoлюцi.i (зaгaльнoгo збpoЙнoгo пoвстaння).

л

ПepeД Hapoднo-BИзвoЛЬHoЮ Peвoлюцiйнoю opгaнiзaцiою

стo|тЬ тoМУ зaв.цaння:

a) PoзкpитИ дopeштИ пepe.ц тpУдящИMИ Й всiми HapoдaMИ
CPсP всю peaкцiЙнicть стaлiнськo-бiльшoBИцЬKoгo pexИМy i Йoгo
вЛaстИвУ сoцiяльнy пpИpoДУ, Йoгo нeспpoмoxнicть poзB'язaти нaцioнaльнe i сoцiяльне ПИтaHHя, iмпepiялiстичниЙ XapaKТep

вiЙни, винy Cтaлiнa i Йoгo пapтiйнo-бiЛЬшoвИЦЬKoТ клiки в Ti виникHeHHi, вKaзУЮчИ, щo Cтaлiн i Йoгo пapтiЙнo-бiЛЬшoBИцЬKa клiкa

poзплyгaЛИ i вeдyть вiЙнy в iм'я iмпepiялiстичниx цiлeЙ poсiЙськo-бiльшoвИцЬKoгo iмпepiялiзмy Й пaнiвнoгo KЛacУ бiльшoвицьKиХ вeЛЬMoX тa o.цHoчacнo зaкpiпИтИ Тpyдящим i всiм HapoдaM

сPсP

peвoлюцiйнi iдel, щo ix пpoпoвiдye Hapoднo-BИзBoЛЬHa

PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя.
б) Пiдняти тpyдящi мaси i всi нapoди CPCP нa бopoтьбУ пpoТИ
.цИKтaтypИ Cтaлiнa i Йoгo пapтiЙнo-бiЛЬшoBИЦЬKoi клiки' вKaзУЮчИ
тpУдяЩИM i всiм нapoдaм CPCP, щo пoвaЛeHHя.цИKтaтypи Cтaлiнa
i Йoгo пapтiЙнo-бiльшoвицькoT клiки шляxoM prвoлЮцiТ (зaгaльнoгo збpoйнoГo пoвcтaHHя ) тa встaнoBЛeH Hя Hapo.цHo- peвoлюцiй нo[
вЛa.цИ - цe сдИHИЙ шляx, щo Be.д'e .цo пpИПИHення вiйни Тa З.0,oбуття нaцioнaльнoТ тa оoцiяльнoT вoлi.
в) Cкepувaти iснyюнe i всe бiльшe HapoсТaЮчr нa силi HeвдoвoлeHHя шИpoKИх тpyдящИX мaс i пoнeвoЛeHИx нapoдiв всi пpoяви
cтиxiйнoгo спpoтИвУ i aктивнi вИcтУпИ Maс, peвoлюцiЙнi нaстpoТ
в ЧepвoнiЙ ApмiТ тa бopoтьбy пoHeвoЛeнИx нapoдiв y BЛaCтИвe
pУоЛo eдИHoгo фpoнту peвoлюцiЙнoТ бopoтьби тa зa ПoBaЛeнHя
tИKтaтУpИ Cтaлiнa i йoгo пapтiЙнo-бiЛЬшoвИцЬKoТ клiки CPCP i
встaHoвЛеHHя HapoдHo-peвoл юцiЙнoТ влa.п.и.
V.

. Hapoднo-Bизвoльнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя aKTИвнo пiддepжуe всi фopми бopoтьби нapoдiв Евpoпи, a зoKpeMa
|1pи6aлтики, CepeдньoТ Eвpoпи тa Бaлкaнiв тa Тx нeзaлeжнi дep.
,1

жaвИ пpoтИ iмпepiялiотiв.
*
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У тeкстi: пoнeвoлeHня

2. Tiснo спiвпpaцюe з yсiмa iснyюними CoзByЧHИMИ Hapoднo-

Bизвoльнiй PeвoлюцiЙнiЙ opгaнiзaцti, aнтиiмпepiялiстинними
peвoлюцiйними opгaнiзaцiями всlx нapoдiв, щo CТoяТь нa гpyнтi
HeпpИМИpИмoT peвoлюцiЙнoТ бopoтьби з iмпepiялiстИчHИMИ cИстeMaMИ зa piвнiсть нapoдiв, зa HeзaЛe)кнi дepхaви в eтнoгpaфiн.
HИX ТepИТop|яX.

ДA CБ Укpaiни, ф' 1З' слp' З76'

т,

36' apк' 106.1 12' Koпiя.

Ne

28

стAтyт HAPoдH o. в извoл ЬHoi
PЕвoлюцl Й Hol oPгAHIзAцlТ

[Липeнь] 1944 p

CТATУТ

Hapo.цнo- Bизвoльнoi Peвoл юцi ЙнoI opгaнiзaцiТ

(нeпoвниЙ тeKст з кoнспipaтивниx пpинин)

Hapo.цнo.BИзвoЛЬHa PевoлюцiЙнa opгaнiзaцiя (HBPo) e

кepiвнoю пoлiтичнoю opгaнiзaцirЮ yс|Х aHтИ|MПeplяЛlсТИчHИх сИЛ
в Укoaiнi.

Hapoднo-BИзвoЛЬHa Peвoлюцiйнa opгaнiзaцiя oчoлюе, KepУe
здiйснюе Hapo.цHo-вИзвoлЬHУ бopoтьбy як пoлiтичнoгo тaк i вiЙ.
ськoвo-збpoЙнoгo ХapaKтepУ.
Hapoднo-BИзBoЛЬнa PевoлюцiЙнa opгaнiзaцiя _ цe бoйoвa
peвoлюцiйнa opгaн|зaцiя пepeдoBИX eЛeMeнт|в Hapo.цHИХ MaC,
пoбyдoвaнa Ha зaсaдaХ: a) внyтpi шнo-opгaнiзaцi й нoТ pевoлюцiй Ho| .п,eМoKpaтl|, яKa зaПeвHЮe eДнiсть piшень' б) стpoгiй pеBoЛЮцiЙнiЙ .цисциплiнi, oдHaКoBo oбoв'язyюнiй усix члeнiв opгaнiзaцii,
щo зaпeвHЮо eднicть i спpaвнiсть вИKoHaHHя вClХ plшeнЬ l HaKaзlB
i

opгaнiзaцiT'
Hapoднo-BИзBoЛЬHa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя дpyxньo спiвпpaцЮr з |сHУЮчИMИ сoзвУчHИMИ aHтИ|MПepiялiстиннИMИ peвoлюцiЙними opгaнiзaцiяMИ ДpУгИx нapoдiв в цiляx кoopдинaцli.
бopoтьби ПpoтИ cпiльниx iмпepiялicтИчHИХ вopoгiв' Bсюди тaм,
дe тaKИХ opгaнiзaцiй HeMaо, Hapoднo-BИзвoЛЬHa Peвoлюцiйнa
opгaнiзaцiя Tx iнiЦiюe i твopить, BИХo.цячИ з зaсa.цИ, Щo CП|ЛЬHoГo
BopoГa тpeбa зHИщИTИ спiльними peвoлюцiЙниNА|А c|Алa|\Аи yсix
ПoHeBoЛeHИx l eKCпЛуaТoвaHИX Hapoдlв.
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l. Члeни Hapoднo-BизвoльнoT PeвoлюЦiЙнoТ opгaнiзaцiT,
Тx

пpaвa

i

oбoв'язки

]. Члeнoм opгaнiзaцii r кoжниЙ, xтo:
a) Пpизнar iдeйнo-пoлiтичнi, пpoгpaмoвi

ви opгaнiзaцiТ

i

i

стaтyтoвi пoсTaHo-

Iм пiдниняеться.

б) Aктивнo бopeться в oднiй iз лaнoк opгaнiзaцii пpoтИ oKУ-

ПaHТa.

в) B бopoтьбi виявляе жepтвeннiсть, вi.пдaнiсть i кoжнoнaснy
гoтoвнiсть мaЙнoм, Кpoв'Ю i життям cлУЖИтИ Hapo.t],Ho-BИзЕ}oЛЬHoMy peвoЛюцiЙнoмy pухoвi.
2. oбoв,язкoM чЛеHa r:

a) ПoстiЙнo пpaцЮвaTИ нaд сoбoю, збiльшyвaтИ сBoЮ свi.цoмiсть i вмiлoсти, кoнeчнi в peвoлюцiйнiЙ дiяльнoстi.
б)floбpoвiльнo i свi.п,oмo HaгpУХyвaти сeбe peвoлюцiйними
зaГaЛ ЬHo- HaЦ|oHaЛЬHИ MИ зaBдaHHяMИ

| IХ BИ

i

KoHУвaТИ.

в) Cтpoгo пpИДepxУвaТИсЬ зaсaд opгaнiзaцiйнoТ дисциплiни i
ПИЛЬHУвaтИ, щoб iншi iТ нe нapушУBaлИ. Paдo i дoбpoвiльнo вИКo.
HУвaTИ всi дopунeння i нaкaзи зBepXHИХ opгaнiв opгaнiзaцiТ i бeзпoсepe.п'H|Х зBepxH ИKIB'

г) Пильнo бepeгти opгaнiзaцiйнi, вiЙськoвi i peвoлюцiЙнo-гpoмaдськi тaЙни' У кoxнoмy випaдкoвi нe вiльнo члeнoвi зpaДLtтИ
дoвipeнl Йoму тaЙни.
д) Пoстiйнo ПpaцЮBaТИ Haд Hapo.цHИMИ MacaмИ, BИXoBувaтИ
i peвoлюцioнiзувaти тa якнaЙтiснiшe пoв'язувaти Тx з Hapo.п,HoBИзвoЛЬHИM peвoлюцiйнИM pУХoм. Бути для HeчЛeНсЬKИХ Maс ПiД,
Кo)КHИM oГЛядoM взopoM' ГllцHИM HacЛ|дУвaHHя'

Члeн opгaнiзaцiТ мaе Пpaвo
З. a) Бpaти УЧaсТЬ в opгaнiзaцiйниx зiбpaнняx, вiдпpaвax iт. п.
i вlльнo BИсЛoвЛЮвaтИ вЛaсHУ дУMKУ в yсix спpaвax opгaнtзaцlТ тa

бpaти УчaсТЬ y

Tx

виpiшyвaннi.

б)fliлoвo KpИТИKУвaTи poбoтy Ko)кHoгo чЛeHa opгaнiзaцiТ.

в) Bибиpaти
мa пoстaнoвa).

i

6уи вибpaним

в yсi

opгaнiзaцiйнi opгaнИ (окpe-

г) Бyти ПpиcУтHИM нa зiбpaнняX, KoЛИ oбсуджyеться Йoгo

дiяльнiсть чи пoвeДiнкa.

.ц) BимaгaтИ BИяCHeHHя yсix ПИTaHЬ, звepтaЮчИсЬ Дo BИщИХ
il( .t],o |.{eнтpaльнoгo Kepi вн ицтвa BKлЮч -

opгaнiзaцiЙ ниx opгaнiв,
HO,

4. Члeн opгaнiзaцiT у вiднoшeннi дo iншиx ГpoMaдяH He KopИстУrтЬCя )кoдHИМИ пpивiлeями. Bi.ц нeчлeнсЬKИX MaC piжнить ЧЛeHa
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йoгo вищa свiдoмiсть i впeвнeнicтЬ y пpaвИЛьнocтi peвoлюцiйнoТ
бopoтьби, бiльшi oбoв'язки _ бiльшa вiД.цaнicть cпpaвi Hapo.цHoгo
BИзвoЛeHHя.

5. Члeн

Hapoднo-BизвoльнoТ PeвoлюцiЙнoТ opгaнiзaцii нe

Mo)Кe HaЛeжaтИ дo ЖoдHИХ пoлiтичниx opгaнiзaцiЙ ни пapтiй з
ПpoтИпoЛo)кними Hapoднo-Bизвoльнiй PeвoлюцiЙнiЙ opгaнiзaцiТ

цiлями i мeтoдaми бopoтьби.
Пpийoм

B члeHИ

Hapoднo-BизвoльнoТ PeвoлюцiЙнoi opгaнiзaцiТ

6. ПoиЙмaтИ B чЛeHИ opгaнiзaцiT MoЖHa:
a) Tiльки iндивiДУaльHИM пopя.цKoМ, дoKЛaднo пpoвipивши
пoлiтиннy пeвнicть i peвoлюцiйну cтiйкiсть Kaн.п,Идaтa.
б) Тиx, щo пpoЙшлИ ПpИПИоaHиЙ кaндидaтськиЙ cтaж i вiдпo-

вiдaють всiм вимoгaМ чЛeHa.
в) Тиx, щo e нaПpaвдy вiддaнi Hapo.цHo-BИзвoлЬHoMУ peBoЛЮцiЙнoмy pyxoвi _ aктивнi, свiдoмi бopoтьби Hapoднo-BизвoльнoТ
PевoлюцiйнoT opгaнiзaцiТ i нa бopoтьбy гoтoвi, _ бeз piзницi нa
HaцloHaЛЬH|cтЬ чИ сoЦ|яЛЬHe пoЛoХeHHя.
г) He мoлoдшi 1B poкiв.
7. ПoстyпaючиЙ в члeни opгaнiзaцii МУсИтЬ MaтИ peKoмeн.п,aцiю .цвox дiЙсниx члeнiв, якi знaють KaHДИ.цaТa з opгaнiзaцiйнoi
пpaцi нe Meншe o.п,HoГo poкy i e вoHИ oсoбистo вi.цпoвiДaльнi зa

peKoMeHдoвaHoгo.

Bиключeння з члeнiв opгaнiзaцii
BиключeHHя з чЛеHiв opгaнiзaцiТ e для чЛeнa нaЙвищим
вимipoм пoKapaHHя. Toмy кoжну CПpaвУ вИKЛЮЧeнHя з члeнiв
opгaнiзaцiT пoтpiбнo сyмлiннo poзгЛяHyТИ i стoсyвaти тiльки тoдi,
кoли iншi вимipи ПoKapaHЬ y>кe He ПoМaГaЮТЬ. 3a нeзнaчнi пpoCТУПKИ стoсУвaтИ уCТaHoBЛeHi дисциплiнapнi пoкapaння.
9. BиключeHHЮ з члeнiв opгaнiзaцii пiдпaдaють Ti, щo:

8'

a) Ha пpoтязi ТpЬoX мicяцiв бeз

oпpaв.цyЮчИХ мoмeнтiв

(нaпpим. хвopoбa), нe BИяBилИ вимaгaнoТ вiд нлeнa (кaн.циtaтa)

opгaнiзaцiT peвoлюцiйнoТ aктивнoотi.

б) Cвiдoмo пopУшУЮTЬ opгaнiзaцiйну дисциплiнy.
в) Зaсyджeнi peвтpибуHaЛoМ чИ ПoЛeвИМ вiЙcькoвим CУ.п.oM.
l|. Kaндидaти

]0. Бaжaюнi пoотyпитИ в

ЧЛeHИ opгaнiзaцii MУсяTЬ пpoЙти
УCтaHoвлeHиЙ кaндидaтськиЙ стaж, пoтpiбниЙ для тoгo, щoб:

a) KaнДидaт мiг пoзнaЙoмитиcя з iдeйнo-пoлiтичними зaлo-

)KeHHяMИ opгaнiзaцii, it пpoгpaмoю i тaктикoю.
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б) Умoжливити opгaнiзaцiйним opГaнaМ ДoKЛaдFio зaзнaЙoдiлi пepeвipити йoro вapтiсть i peвoлю-

МИт|АCя з KaHдt4.п,aтoм i нa

цiйнy стtйкtсгь,

] ]. KaнДидaтcькиЙ стaх, пoтpiбний Д,ля тoгo щoб ПoсTУпИтИ
в opгaнiзaцiю, устaнoвляeтЬся Ha o.0,И|l piк. .Цля .цeяKИХ oсiб, Щo
зoKpeмa вiдзнaнили сeбe в opгaнiзaцiйнiй пpaцi, чaс цeЙ мoxe

бyти скopoчениЙ.
12, KaндиДaтИ B ЧЛeHИ opгaнiзaцiT бepуть УЧaсТЬ y зiбpaнняx,
B|дпpaвaХ члeнiв i т. п. з дopaдчИM гoлoсoм.
13. Bсi Bv|l'Аoги i oбoв'язки, щo стoсУЮTЬся .цo членiв opгaнiзaцiT, oбoв'язУЮтЬ тaKox i кaндидaтiв У чЛeHИ opгaнiзaцii'
||l' Пpиxильники (симпaтики)

е всi тi oсoби, щo спiвнувaЮТЬ Hapo.цHoвИзвoЛЬHoМу peвoлюцiЙнoмy pyxoвi i в нaйpiзнopoднiшiй фopмi
Йoмy пoмaгaЮTЬJ aЛe He BИявЛяЮТЬ вимaгaнoТ peвoлюцiйнoТ
aKтивностi i нe вiдзнaнaЮтЬся пoтpiбними члeнoвi opгaнiзaцiT пpи',l

4.

Пpиxиль|1|/1Ka|'А|/1

KMeТaгvlИ.

15. ПpиxилЬHИКИ с нaЙшиpшИМ пoМoстoм мiж зopгaнiзoвaHИMИ B opгaнiзaцii KaДpaMИ члeнiв i нapoднiми МaсaMИ. Тoмy зa

пoстiйниЙ зpiст шиpoKИX ЛaB ПpИXИЛЬHИKiв peвoлюцiЙнoгo pyxу
чЛeHИ Й кaндидaти opгaнiзaцiТ мyсять пИЛЬHo тypбувaтися.
-l

6. Пpиxильникiв нe oб'eднусТЬся в жoднi

opгaнiзaцiЙнi
peвoлюцioнiзують
ix кpyгoм
aЛe
гУpтУЮTЬ,
i
вИxoвУЮть
фopми,
сeбe пooдинoкi члeни й кaнДидaтИ в чЛeHИ opгaнiзaцiТ у нaЙближниx (пеpвинниx) opгaнiзaцiйниx клiтинax,

|V. Пoбyдoвa opгaнiзaцiT
17. BихoдячИ з зaсa.п,И, щo вИзвoЛeHHя HapoДy i пoбyдoвa
нapoднoi дep)КaвИ цe спiльнa CПpaвa всix гpoмaдян цiлoгo HapoдУ,
виcлiДи Йoгo пpaцi i бopoтьби. Hapoднo-BИзвoЛЬHa Peвoлюцiйнa
oргaнiзaцiя в пoбудoвi свoТЙ пoвнicтю вi.цки,цaо Heз.цopoвi зacaди
cсoбистoТ дИKTaтУpИ (тaк типy cтaлiнськo-бiльшoвицькoгo як i
TИ1пv Гiтлеptвськo-фюpepсЬKoгo
чи iншиx Тм пoдiбниx) як i нaскpiзь
загtl и ваюч i зaсaдИ кaпiтaлicтичнo-бypxуaзнoi дeмoкpaтiТ'
1 E. B. оснoвyсвorТ пoбудoви Hapoдlto-Bизвoльнa Peвoлюцiйнa
opганlзaцiя KЛaДe здopoвi нapсlднi пpИHцt,lпИ peвoлюцiйнoгo

дleMoKpaтИзму' якиЙ зaKЛЮЧaeTЬся У ToMУ, щo:
a) Cпpияr poзгopтyвaнню дiлoвoТ кpитики i сaмoкpитики.
б) Cкpiплюе свiдoму дисциплiнy, яKa зaПeвнюе с.д'нiсть дiЙ
збepiгaе opгaнiзaцiю ПepeД ТвopeHHяM фpaкцiЙниx yГpУПУвaнЬ'
в) Пoсoблюe пpoГpeсVвaHHЮ твopнoi ДУMKИ члeнiв.
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г) Умoжливлюe {eнтpaЛЬHoМy Kepiвництвy opгaнiзaцiT i opгaнiзaцiТ в цiлoмy бути в кypсi всix )кИттrBИХ пИтaHЬ нapoдy i тим
зaпeвHЮe зa opгaнiзaцieю дiЙснe кepiвництвo HapoдHИMИ MaCaMИ
тa opгaнiннo з HИМИ opгaнiзaцiю пoB'язуe,
д) Чiткo oKpeсЛЮe вiдпoвiдaльнiсть вcix кepiвниx opгaнiв, дo
l-{eнтpaльнoгo KepiвництBa opгaHiзaцiT вклюЧHo, зa пpoвe.цeнУ
ними дiяльнiсть iix кoмпeтeнцiТ.
1 9. opгaнiзaцiЙнa Mepe)кa Hapoднo-Bизвoльнoi
PeвoлюцiйнoТ
opгaнiзaцiТ пoсTpoeHa зa тepитopiяЛЬHИM, виpoбниним i фaxoвим

пpИ|JцИпoМ.

20. Пepвиннi opгaнiзaцiйнi клiтини, ix лaнки poзгopТaЮТЬ
свoю дiяльнiсть сepeд нaЙшиpшиx HapoДHИX мaс i тoмy Тx знaчeнHя ДУ)Кe вeЛИKe. Biд poбoти в нaЙниxчиx клiтинax зaЛe)кИтЬ сИЛa
opгaнiзaцiТ в цiлoму.
2.1 . ЗaвдaнняM пepвИHHиx opгaнiзaцiЙ e:
a) Haпpaвляти i кepyвaти цiлiстю ХИття Мaс Пo лiнiТ вимoг
HapoдHo-вИзвoЛЬHoГo peвoлюцiЙнoГo pУХУ i пoлiтики opгaнiзaц||.

б) Пoстiйнo пpoBo.цИТИ пpoПaГaHДУ HapoДнo-визвoльнoТ
peвoлюцiЙнoi iдeT лoзyнгiв, BпЛИBaTИ i peвoлюцioнiзyвaти (aктивiзувaти) tiaclА,
в) Пpoтидiяти Bopo)KИM пpoтИHapo.цHИМ вПЛИвaм i ix пpoпaгaндi i всiми мeтoдaми ix зHИщУBaТИ.
г) Пiдгoтoвляти i мoбiлiзyвaтИ Hapot .0,o MaсoBИX aKTИвHИХ
aкцiЙ i oдвepтoТ збpoйнoT бopoтьби пpoТИ oKУПaHТa.
д) ПpиeднyBaтИ пp|Ах|/1льникiв peвoлюцiЙнoГo pУХУ i зaлyнyвaти кepiвнi aктивнi oДиниЦi У лaBV| кaнДидaтiв i члeнiв HapoднoBизвoльнoT PeвoлюцiйнoТ opгaнiзaцiТ.

V !исциплiнapнi пoKapaHHя
22. oбoв'язKoM чЛeнa о нe тiльки CaMoMy бути здиоЦИпЛiHoвaHИМ пiд кoxним oгЛя.цoM, aлe бepeгти, щoб i дpyгi He HapУшУвaлИ opГaHiзaцiЙнoi дисциплiни, a .цaЛЬшe, oбoв'язкoM ЧлeHa r
бути взipцeм гiдним нaслiдувaння l0,Ля HeчЛeнcЬKИХ мaс. Члeнськi
oбoв'язки кoxний пpиЙмaс нa сeбe дoбpoвiльнo i свiдoмo. Toмy
дoбpиЙ нлен opгaнiзaЦiТ нe пoBИHeH дoBoдИтИ.0'o ТoГo, щoб йoгo
KapaтИ.

23. B пoтpeбi стoсyвaти тaкi пoкapaння;

a) Зaввaхeння iнДивiДУaЛЬHe.

б) 3aввaxeння публиннe.
в) .[oгaнa ндивiдyaл ьнa.
г) .[oгaнa пyблиннa.
i

zv5

д) Biдстaвкa вiд вiдпoвiдaльнoТ opгaнiзaцiЙнoТ poбoти i пepeHeсeHHя Ha MeHш в|дпoв|дaЛЬHy.
e) Bикoнaння спeцiяльHиХ KapнИХ зaв.D.aHЬ.
о) Bиклюнeння з члeнiв opгaнiзaцii.
x) Bиклюнeння з члeнiв opгaнiзaцiТ i пepeдaння в peвтpибyHaЛ.

V|. Фlнaнси opгaнiзaцiТ

24. Пoтpiбнi opгaнiзaцiТ гpoшoвi зaсoби оKлaдaЮTЬ дoбpoвiльнo ii нлeни, KaHдИдaтИ i пpихильники тa нaЙшиpшi нapoднi

МacИ.

.ЦA CБ Укpai,ни,
.l

Ф.

13, cпp, 376, т, З6, apк.
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15. Koпiя1

Пoдiбний пpимipник тeKcтy: ДAPo. ф. P.З0' oп. 2, спp. 99, apк.

Ne
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2. Pукoпиc.
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HAкAз члEHAM l KAHдидAтAM HвPo пPo
виBчЕHHя PЕзoлloцlЙ yстAHoвчoгo з' [здy
тA пPoпAгAHдy HAпPяMHиX БoPoтЬБи

Cepпeнь 1944 p,

HAKAS

М, П., cepпeнь 1944 p'

Члeнaм i кaн.п'идaтaM в чЛeHИ HвPo
1. Peзoлюцii I Уcтaнoвчoгo з,Tздy HBPO (нeпoвниЙ тeкст), уci
чЛeнИ | KaнДИДaтИ в чЛeHИ у якнaЙкopoТшoМУ чaсi мaють Д,oKЛaдl{o вивчИтИ.

2. oснoвнi нaпpямнi бopoтьби HBPo poзпpoпaгУвaти пoмiж

пpИХИлЬнИKaми i нaЙшИplxlАj{iv| Hapo.цнИMИ MaсaMИ' зoкpeмa мiж
вoяцтBoM ЧepвoнoТ Apмii (тaк фpoнтy як i тилy) i poбiтництвoм (в
MiстaХ, зaвoдax i нa зaлiзниx дopoгax).

Cлaвa УкpaTнi!
l-.I,eнтpaл

ьнe Ke

pi вн и

цтвo

Hapoднo-BизвoльнoТ PeвoлюцiЙнoТ opгaнiз[aцiT]

ДAPo' ф' P-30' oп. 2, cпp.98, apк.
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19, Koniя'

N9 зo
тиMчAсoBA lHстPyKцlя для
гloлlтичHиx виxoBHиKlB чoт l сoтEHЬ

[Cepпeнь] 1944 p.

TИMчAсoвA IHCTPУKц|я

пo BiйcЬKoвo-BИХoBHiЙ i пoлiтичнiЙ poбoтi
.Д.ля

пoЛ|TBИХoBHИKa чoтИ

|

coтH|

ПoлiтвиxoвHИK Mae BИХoBaтИ KoЖHoгo вoяKa УПA нa:

a) пoвнoвapтiснoгo yкpaiнця гpoМaД,яHИHa, свiдoмoгo свoТx
[oбoв'язкiв] i пpaв.
б) пoлiтиннo гpaмoТHoГo.
в) взipцeвoгo BoяKa.
Чepeз зaщiплeння y вoякiв тИХ зaсaд, пoлiтвиxoвник скpiплюe

бorспoсiбнiсть УПA як peвoлюцiйнo-BИзBoЛЬHoТ

сили УкpaiнCЬKoгo

Hapoдy.

Щoб oсягнУтИ цЮ BeЛИKУ цiль пoлiтвиХoвнИK:
a) poзбУдить y вoякiв HeпoХИTHУ вipy в силy i нeпepeмoжнiсть
Укpaiнськoгo Hapoду.
б) скpiпить бeззaстepeжнe дoвip'я вoякiв дo свoЙoгo пoлiтичHoгo пpoвoдy HBPo i свoйoгo вiЙcькoвoгo KoМaн.цУBaHHя.

в) poзбyдить y вoякiв HeHaBИсТЬ дo iмпepiялiстiв i iмпepiялiстичниx, нищiвниx HapoдИ BoeH, a piвнoнaснo виpoбить y ниx
o.цИHoKe пpaвИЛЬнe poзyмiння пoтpeби в оyчaсHo нaшoму бeз.0'epxaвHoMy пoлoжeH H i peвoл юцi й Ho-вИзBoЛ ЬнoT бopoтьби, цiлo гo УKpaIHсЬKoгo HapoдУ.

г) скpiпить У вoяKa HeHaBИсTЬ дo iмпepiялiстiв - xижaкiв, a
poзбyдить y ниx любoв дo BЛacнoгo Hapoду, cимпaтiТ i спiвнщтя
дo пoнeBoЛeниx iмпepiялiстaми нapoдiв i HaB'я)кe з ПoHeвoЛeHИMИ
HapoДaMИ TpИвaлy пpИязHЬ.D,Ля спiльнoТ спiвпpaцi i бopoтьби пpoтИ
iмпepiялiстiв - пoнeвoлювaчiв, зa вiльнi нaцioнaльнi дepжaви.
д) зв'яжe вoякiв УПA якнaйтiснiшими i нiкoли He poзpИBHИMИ
вУзЛaMИ з yкpaiнcькиM Hapo.п,oM тaK, щo Hapo.ц всe i всюди, в
кoxнiЙ, нaвiть нaйтpyднiшiЙ oбстaнoвцiдepxaтимe з УПA i всeцi.
Лo зУ)KИBaтимe всi твopнi сv|л|4 рJ1я спiвпpaцt з УПA, i для ii пepeMoГИ Ha.п' BopoгoM - oKУпaHТoM, a B чaо стBopeння УкpaiнськoТ
.Qepхaви.цo ТТ зaкpiпЛeHHя i всeстopoнньoT poзбyдoви.
Л

e) виpoбить вoякiв УПA нa BoЛeвoсИЛЬHИХ, XapaKТepHИХ,
ИцapсЬKИX, iдeЙHих, бoeвиx, геpoiнн иx, зДиcци плiнoBaH ИХ, BИсo-

Ko)KеpТBeHH ИX, HeзЛoMH иx вoТн iв, ПepeдoвИХ oбopoнцiв УкpaТнсь-

кoгo Hapoду.
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BИpoбИTь iнiцiятивнИХ вoяK _ peвoЛЮцioнepiв здiбниx
вмiлo викoнУBaтИ HaKaзи свoix кoмaндиpiв, i в чaс пoтpeби сaMИM

e)

KoMaHдУBaтИ.

з) виpoбить у вoякiв УПA зpoзyмiння, щo тiльки пoвниЙ yопix
нa пocтi, дe стoТть пooдинниЙ вoяK, ПpИHece УПA i УкpaТнськoмy
Hapoдoвi ПoBHy пepeMoГу HaД вopoгoМ-oKyпaHтoM'
ж) yтвepдить вoякiв y зpoзyмiннi, щo yкpalнcькиЙ i iншi нapo-

зMoXyгЬ вИзвoЛИтИся з Heвoлi тiльки внaслiдoк poзпaЛeнHя
peвoлюцiЙнo-вИзвoЛЬHoТ бopoтьби в цiлoмy CPсP i пoвaлeння
Cтaлiнa i Йoгo pexiмy, Тa сТBopeHHя Ha ТepИТopiT CPCP' нa нaцi-

.t],И

oнaЛЬнo-eтнoгpaфiнниx зeмЛяx, сИсТeMИ вiльниx нaцioнaльниx
lцep)KaB, в тoМУ Укpai.нськoТ CaмoстiЙнoТ.!epжaви.

ПoлiтвиxoвHИK MУсИтЬ в пepшiЙ мipi сaм вiдзнaнитися вИщe
з H|А|'АИ ПoстУпaтИ. Biн в пepшiЙ
мipi виxoвуe свoiм пpимipoм. B кoжнiй xи[тт]евiЙ oбстaнoвцi, щo
в нiй нaxoдяТЬcя BoяKИ, MУсИтЬ 6ути i пoлiтвихoвник: в бoю, в
мapшi, нa вiдпoнинKУ, Ha iгpax. ПoлiтвИxoвнИK МУсИтЬ бyги тaм'
.п,e Йoгo пpисyтнiсть Пoсepe.ц вoякiв ПpИHeсe нaЙбiльшy KopИстЬ,
дe тpeбa для вoякiв вi.п, ньoгo нaйбiльшoi мopaльнoТ пiддepжки.
ЗвичaЙнo пoлiтвихoвHИK Mal' KoMaH.цИpoM чaсTИнИ' HaПepeд
ПpИзHaчeнe свoe мiсцe, aбo йoгo зaсТУпHИK (кoли пoлiтBИХoBHИK
вiЙськoвиЙ фaxiвeць) aбo як KoMaH}п,Иp ПeвHoГo вiддiлУ, aбo як
ЗгaДaнИМ1И ПpИKMeТaми i згi.п.нo

poбiтник пo тИЛy.

ПoлiтвихoвнИK MУCИтЬ бyти всe i всюди взopoM гi.цним нacлiу свoТЙ чaстинi зBeHaMИ вoякiв

.цУBaHHя. ПoлiтвихoвHИК КepУe

пoлiтopгaнiзaцiT HBPo. flo пoмoнi у виxoвнo-пoлiтичнiй poбoтi,
пoлiтвихoвнИK в)кИBar члeнiв i кaндидaтiв У чЛeHИ HBPo y вiЙськoвiй чaотинi. Biн гoтye Дo дoв|(pУГи ce6e КpaщИX i спoоiбнiшиx
вoякiв, яК| пoПpИ цiлкoвитe вИKoHaHHя свoТx щo.п.eнниx i Ko)кнo.
чaсHИХ oбoв'язкiв пo вiйськoвoмy дiлy, yмiють нaЙти нaс i oxoтy
для бiльшoТ виxoвнo-пoлiтичнoТ poбoти нaд coбoю i нaддpyзями
вoяKa i пoмaгaють Tм здoбyти пoтpiбнi Тм вiЙськoвo-пoлiтичнi
oояГИ.

Пpaцю Ha.I]. члeнaMи i кaндидaтaMИ B члeHИ HBPo в чaстинi
ПpoвoдИTЬ пoлiтвиxoвнИK зa cлyxбoвимИ гoДИHaМИ пpИзHaчeнLАпАИ нa сyтo вiЙськoвиx oбoв'язкiв i нayки BoяKa, тiльки в чaс
вiдпoнинкoвиЙ i в днi вiДдиxУ. ПoлiтвихoвHИK paзoM з члeнaми i
KaHД,И.цaTaMИ в чЛeHИ

HBPo cвoeT вiйськoвoТ чaстинИ HaЛeЖИTЬ.цo

пoлiткepiвникa вищoТ вiйськoвoТ чaстИHИ.
Ha poбoтy HBPo y свoTй чaстинi пoлiтвиxoвнИK MУсИТЬ звepнyти oсoбливУ yвaГУ i ствopити з члeнiв i кaндидaтiв HBPo CИЛЬHe,
ПpИM|pHe ядpo piвнoпpaвHИХ з iншими вoяKaМИ, в нiякoмy paзi нe
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УпpИвiлiЙoBaнe,
HOr

apMil.

-

ТBepдИЙ шКeЛeт Haшoi peвoЛЮцiйHo-BИзвoЛЬ-

Чepeз вeлИKУ пoмiч свoЙoMУ KoMaH.Д,Иpoвi, щo ТТ вiддae пoлiтBИХoвHИK внaслiдoк пiднeсeння вИХoвHo-пoлiтичнoгo piвня зaкaлу

вoякiв, чepeз зB,язaHHя зaгaЛy вiЙcькa з пpимipниMИ' вИcoKoвapтiсними, вiннo дiючими вoяKaMИ _ чЛеHaМИ i кaндидaтaми
в чЛeHИ [H]BPO' якi бeз xo.цHИХ пpив[iлeТв], ще з бiльшими
oбoв'язкaMИ, яК пеpeдoBИKИ нaшol peвoлюцiТ, paзoM з peшТoЮ
вoякiв, гopдo HeсTИMytЬ вПepeд ПpaПop нaшoT peвoлюцiйнoвизвoльнoТ бopoтьби. Koмaндиp, пoлiтopгaни i зaгaл вoяЦТBa,
зiллeться в oдHУ, HeпepeМo)кHy, дyХoвУ i бoевy oДИHИцЮ, peвoлЮцiйнo-визвoльнy УПA.
ПoлiтвиxoвHИK ПpИсТУпaЮчИ дo пoлiтвиxoвнoT poбoти в пoвipeнiЙ Йoмy чaстинi вiйськa МУсИTЬ ocHoBHe пiзнaти дaну вiйськoвy
чacтиHy як Цiлiсть i кoжнoгo вoяKa зoKpeMa, пiдстapшинcькиЙ
стapшИHсЬкиЙ кaдp. Tyт тpeбa oснoBHo зHaтИ:
a) iнтeлeктуaльниЙ piвeнь чaстИHИ (вoяцтвa i кoмaндсклaду).
б) нaцioнaльнy свiдoмiоть у нaстинi.
в) coцcклaд чaCTИHИ.
г) вoeннo-пoлiтинну виpoблeнicтЬ чaсТИHИ.
д) бoовУ гoтoвнiсть чacтИHИ.
e) peвoлюцiЙнiсть чaсТИHИ.
e) нлeнськиЙ кaдp HBPo в чacтинi, чЛeHИ i якiсть члeнiв, ix
спocoбнiсть в пoлiтичнiй poбoтi i ix yнaсть в нiЙ.
Пoлiтвихoвник, пoвipeнy Йoму вiйськoву чaсTИl]y пiзнaо caм
oсoбиcтo чepeз зустpiн i poзмoву з вoяцЬKИM зaГaЛoM, нepeз нaстi
poзMoвИ з Ko)KHИM ЕtoяKoM зoKpeMa, чepeз oбсepвaцiю щo.цeнHoГo ЖИття вoяЦTвa, Йoгo пpaцi , пoотyпiв в нaуцi, у спiвжиттю пoмiх
сoбoю, y зyстpiнt з HaCeЛeHHям, у вiднoшeннi .цo свoТx звepxникiв
i

|т. д.

Kpiм Цьoгo пoтpiбнa якнaЙчacтiшa вимiнa .цУMoK пoлiтвиxoв-

HИKa з KoMcKЛa.цoM' - TaK чaстe oбгoвopeHHя i oцiнкa KoжHoГo
BoяKa, як i вишукyвaHHя HoвИХ мeтoдiв пpaцi.
ПoлiтвиxoвHИK МУcИТЬ якнaЙокopшe BИBчaTИ XapaKтepИотИKy

cвoeТ вiЙcькoвoТ чaстини. Ha пoлiтвиxoвнy poбoту мae пoлiтвиХoвHИK пpизнaнeнi ГoДLАH|л B щoдeнHoму yклaдi зaHятЬ. oкpiм
пoлiтгoдини пoлiтвиxoвнИK BИKopИcтoBУe KoЖHУ ХBИЛИHy вiльнoгo

чaсy, пoзa HopМaЛЬHИMИ зaHяття|'t1|А DЛЯ oсoбистиx зуотpiнeЙ з
вoяKaМИ. B дpiбниx peчax щoдeHHoГo )KИTТя вoякiв, a щe бiльшe в
пpИвaтHИx опpaвax, нaЙкpaщe пiзнae пoлiтвиxoвник вoякiв.

ПoлiтвиxoвнИK poзПИТae KoХHoгo вoякa йoгo aвтoбioгpaфiю. Цe
бyдe oснoвa для пiзнaння вoякiв, Ha цьoмy дoбyдoвyвaтИ .цaлЬшe.
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Koли пoлiтвИХoBHИK ТoчHo вгЛяHe в KoXHУ дiлянкy )KИття вoякiв, пpocтyдiюe ii, КoЛИ .цoЛoЖe дo цЬoГo сТapaHЬ, He )кaЛУЮчИ
свoix стapaнь нi тpyдy, здoбyдe oснoвний мaтepiaл дo пiзнaння
вoякiв, тo виpoбить сoбt пpaвильниЙ пoгЛЯ.П' нa вiЙськoвo-вИХoBнy, пoлiтиннy poбoтy.

lндивiдyaльнe пiзнaння Ko)КHoгo вoяKa дaе мoжнiсть:

a) пpaBИЛЬHe BИKopистaHHя вoяKa чИ Гpyпy B

poз.цiЛЮвaHHi

бoовиx зaв.цaнЬ.
б) пiдiбpaти вiдпoвiдниx людeй дo пoглиблeння i скpiплeння
вiЙськoвo.вИХoвнoТ, пoлiтичнo[ poбoти пoмix зaгaЛoM вoякiв.
в) oбepeгги вoякiв зi злими }1aхИлaиИ вiД злoДiяння'
г) пiдiбpaти вiдпoвiднИх Kal1Д|Аtaтiв .цo peвoлюцiйнo-пoлiтичнoi opгaнiзaцiТ HBPo' У пiдбopi фopм пiдxoдУ Д,o вoякiв пoлiтвИXoвHИК бepe дo yвaгИ зaгaльну oбcтaнoвкy, в якiй зaгaл вoякiв
HaxoД,ИтЬся.

lнaкшe гoвopИТИMe пoлiтвиxoвнИK з BoяKaMи пi.ц чaс спoKoЮ
i в чaс вiЙни, пepeд бoeм i пiсля бoю, Пepeд пoлiтaкцieю i пicля
нeT, iнaкшe пiсля вигpaнoТ бoю, iнaкшe B чaо пpoгpaнoТ. |ншi тeми
в нaс вiдпoчИHKУ, a iншi в чac HopMaЛЬHИX зaHятЬ. Boяки випoчaтi
чИ втoMлeH|.

ПoлiтвихoвHИK MУcИTЬ бyти нe тiльки вчИтeЛeM для вoякiв,
якиЙ вивчae Тx сyxиx пoлiтичниx мaтepiaлiв, Biн мyсить бути в пepшiй мipi вИХoвHИKoM. Bиxoвaти, poзвИHУтИ дУMKУ BoяKa, HaBчИТИ

Йoгo дyмaтИ, зaцiKaвИти пoтplбними Йoмy CпpaвaмИ, HaBчИтИ
йoгo сaмoмУ шУKaтИ зa .ц)KepeЛaMИ зHaHHя, в мiхчaсi пo.цaвaTИ
BoяKaM oснoвнi пoлiтичнi знaHHя тa мaтepiяли у нaЙбiльш пpИстyпнiй i життeвiй фopмi.
Bиxoвaти вoякiв y вiйськoвoму тa пoлiтИчHoMУ дyсi, знaнить
HaBчИTИ вoякiв вмiлo, всeцiлo BИKopИстaТИ сBoe вoeннo-пoлiтичHe зHaHHя, свoi спoсiбнoстi для peвoлюцiЙнo-BИзвoЛЬHoT poбoти
yкpaTнськoгo HapoдУ i цiлкoвитoТ Йoгo пepeмoги.
Bчиш вoякiв iотoplТ УкpaТни, пepeдaвaЙ Т[ Йoмy ПpИcTУпHo,
жИттrвo' пoдaвaЙ пp|АчИHИ icтopинних пoдiЙ. Пiдхoди дo icтopiТ як
пoЛiтик, a Hе яK ХpoHiкap, зв'язyЙ кoxнoчaснo iстopиннi пoдii MИHУЛoгo з пoтpeбaми сьoгoднiшнix днiв, пopiвнюЙ г17ИчL4HI4 MИHУЛИХ
пoДiЙ з пpИЧИHaMИ сьoгoднiшнix нaшиx чинiв' пopiвнюЙ пoдiТ
нaшoТ iстopiТ з ЖИттяM i пoдiями iншиx нapoдiв. PoзглядaЙ дoбpe
пpИчИHИ HaшoГo пoHeBoлeHHя, зB'я>кИ цe з гeoгpaфiнним i гeoпoлiтичним Haш ИM пoлo)кeHHяM, з HaшИМ И П pИpo.цHИM и бaгaцтвaми'
з HaшИM нapoднiм тeмпepaмeнтoм. oднoчaсHo вкaзyй Ha цe' Щo
yкpaTнський нapiд муситьбути BeЛИКИM i сильним нapoдoм, щoби
мiг oпepтисЬ BopoxИM зaзixaнням нa Йoгo зeмлi i нa йoгo бaгa-
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цтвa. яK взip, стaB BeЛИKi .цHi HaшoT iстopii, eпoХИ нaшoi МoгyЧeстИ,
вeлИKИх людeЙ, щo BeЛИ Hapoддo MoгyгHЬoгo )KИTTя, гepoТннi vини
лицapiв i нapoдa, щo в тi вeликi днi гepoiнниMИ пoчИHaMи лицapiв i
тpyдoМ цiлoгo Hapo.цy MИ дoХoдИли дo свiтлиx oсягiв.
BкaзуЙ нaшe мiсцe B МИHУЛoмy i сьoгoднi, як вiЙськoвoпoлiтичнoТ cИлИ, яK гoспoдapчoi o.циницi' яК KУЛЬTУpнoгo цeнтpy.
Bкaзyй яKy вeЛИKУ пpaцЮ BЛo)КИв yжe yкpaТнськиЙ нapiд зa чaс

свoЙoгo iснyвaння в poзBИтoK ЛloдcTBa. Зв'язyй тoчHo icтopiю
УкpaТни з iстopiею iншиx нapoдiв, пoлiтику УкpaТни pixниx чaсiв з
мiжнapoдньoЮ пoЛiтИKoЮ TИх Жe eпox, iТ KУЛЬТУpнe, гoспoдapсЬKe

)KИття з ЖИттяM |HшИX Hapoд|в.

He гoвopи з вoяКaМИ пpo piжнi poди пoлiтиKИ, пpo пoлiтикy
пpинципiaлЬHУ, oпopтyнiстиннy, peaЛЬHУ, HepeaЛЬHy. .[o цьoгo
оaM вoяK дiйдe. Зpeштoю вoяK всe i всюди MyсИтЬ бyти пpинцiпiялiстoм i peaльнo пiдxoдити дo кoxнoТ CпpaвИ.
Bчиш пoлiтики вoякiв, He пepeДaвaй пoлiтичниx мaтepiaлiв
сУХo, He пoдaвaй тiльки сyxиx цифp, дiaгpaмiв, зв,язуЙ пoлiтикy
зi щoдeнниM ХИтTяМ i пoтpeбaми HapoдУ. Пopiвнюй гocпoдapcькi
спpoМoxнoстi yкpaТнсьKoГo нapo.цУ з тaKИMИ )К |HшИХ нapoдiв
Бeзнaстaннo iнфopмуЙ вoякiв пpo мixнapoдню пoлiтИKУ' Ko)кHoчaоHo зopieнтyЙ BoяKa в пoдiяxдня. Щoдeннi свiтoвi пoдii зв'язУЙ У цiкaвУ' ПpИCтyПHУ тeмy. CхoплюЙ y тeмi цiлiсть ПoЛiтИчHoгo,
гoспoдapсЬKoгo, KУЛЬтypHoГo ЖИття всiх нapoдiв, вoeннi дiТ, тaк
щoби вoяки MaЛИ Ko)KHoчaсHo oбpaз )кИттeвИХ пoдiЙ свiтa.
Бeзнacтaннo iнфopмyЙ вoякiв пpo )кИТTя i пpaцю Укpaiнцiв нa
ТepeнaХ УкpaТни i пoзa нeю. ЗopieнтoвyЙ вoяKa y xoдi пoлiтичнoвиxoвнoТ нaшoT poбoти, пpo кepiвниХ HaшИХ лю.цеЙ, пpo poлю
poбoтy peвoлюцiйнo-пoлiтичнoT нaшoi opгaнiзaцii HBPo, пpo дiТ
пoдвиги УПA.
Hayни вoякiв oCHoвHИХ нaшИХ пoлiтичниx ПoCтaHoB' зa щo,
з KИМ, пpoтИ кoгo бopeмoся, Хтo Haш Bopo|, XTo Haш пpИятeЛЬ.
Haвчи вoякiв ПpaвИЛЬHo poзв'язyвaти всi пpoблeми дня.
Bияони i oснoвнo вИвчИ вoякiв нaшoi нaцioнaльнoi пoлiтики

i
i

внyтpi

сPсP.

Haвчи нeнaвидiти вopoгiв, oкyпaнтiв, iмпepiaлiстiв, щo гHoблять i визиcкуютЬ HapoёцИ. Haвчи вoякiв цiкaвитися вciмa пoлiTИчl-{ИMИ спpaвaMИ, бpaти в пoлiтичнoмy )KИTтЮ >кИBy УчaотЬ' чИ
тo яK вoяK' чи пiсля вiЙcькa, як цивiльнa oсoбa BИKoHyBaтИ HaKaзи cвoЙoгo пoлiтичнoгo ПpoвoдУ' пo.цaнi HaKaзoM вiЙськoвoгo
KoМaHдyвaння.
Haвчи вoякiв poзyмiти пoтpeбу

в життi нapoдiв i нaшoму xиттi,
пoтpeбу кepiвнoi пoлiтичнoi opгaнiзaцii' B нaс тaкoю e HBPo.
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Haвчи вoякiв poзyмiти, щo вiЙськo r вce.0,Ля пoтpeб пoлiтичHoГo ПpoвoДУ, дЛя дoвepшeHHя збpoЙнoю сИЛoЮ пoлiтичниx зaмip|в ПoЛ|тИчHoГo Пpoвo.цУ HapoдУ.
Гoвopи стaЛo пpo гepoTзм, лицapськiстЬ, сaMoпoсвятy. oпиpaЙ
вCe Ha KoHKpeтHИX пpимipaх. Пpимipiв шукaЙ в HaшoMу MИHУЛoMУ,
в княхiй i кoзaцькiй.цoбax' в HaшИx BИзвoЛЬHИХ змaгaнняx 191720 poкax, в гepoяX peвoлюцioнepax нaшoТ peвoлюцiЙнo-пiдгoтoвнoT

дoби, B вeЛИKoМУ нислi гepoiв УПA. BeликoТ ЛИцapcЬKoстИ,

сaМoЖepтви i гepoТзмy дoKaзaЛИ нaшi вoяки peвoлюцioнepи УПA
194З Й 1944 pp. в бoяx з poсiЙоькими i нiмeцькими iмпepiaлicтaми. Зaщiпи У MoЛo.цИХ вoякiв-peвoлюцioнepiв цi вeликi лицapськi
ПpИKMeтИ i виxoвaй нa гiдних нaслiдникiв олaвHИХ пpeдкiв, чИ сЬoгo.п,нiшнix вxe лицapiв УПA. Koхен вoяк нaЙ.п.e сoбi в нaшiЙ стapiЙ
i нoвiЙ iстopiТ i в дiяx УПA лицapiB - peвoЛЮЦioнepiв, як пaтpoнiв,
якиx нacлiдУBaТИMe' | ПoKЛяHeтЬся Tx тiням, Щo Пoчaтe ними дiлo
Д'oвеpшИТЬ.

Гoвopи з BoяKaMИ пpo свiдoму дисциплiнy. oпpи цe Ha )кИвИX
пpимipax. 3лиx i дoбpиx пpимipiв нaЙдeш щo.цeHHo, oбоepвyюни
,tх
ToчHo щoдeнHe Ж|Аття вoякiв. Щoдeннo викaзyй вoяKaМ
хиби
i вкaзуй нa ix дoбpi сТopoHИ i дiлa. He вмивcя BoяK a нe бyлo дo
цЬoГo пoвaжнoТ ПpИчИHИ - вiн нe з.п'исциплiнoвaниЙ, He УпopядKУвaB BoяK овoТx peнeЙ _ вiн не здиоциплiнoвaниЙ' He викoнaв
вoяK ТoчHo пpИпopyчeнoгo Йoмy зaB.цaHHя - вiн нe здисциплiнoвaниЙ, He cтaв стpiлeць пpaBИЛЬHo i нaчac нa збipцi - вiн нe здИcциплiнoвaниЙ, Нe ПpИДep>KУeтЬся BoяK щoдeHHИХ пopядкiв _ вiн
He здИсЦИплiнoвaний. He пpoпaгaндИвHo вiднiсся BoяK дo HaceЛeHHя _ вiн нe здисциплiнoвaниЙ. He вi.пдaв BoяK зBepХникoвi
пpaвИЛЬHo чecтИ _ вiн нe здисциплiнoвaниЙ i т. д. Цiлий pяд
щoДeнHИХ пpимipiв, пpo якi тpeбa CTaЛo гoвopИTИ й спpoстoвувaTИ зЛo. 3 Цим всiм зв'язaнi: нeтoчнicть, лiнивcтвo' ЛeГKoвaХeHHя
oбoв'язKiв, HeпoсЛУХ, бpexня i т. д.
BiЙськo' a тИM бiльшe peвoлюцiЙнe вiйоькo _ цe нaйдoскoнaлiшa i нaйбiльш зiгpaнa в )КИТтЮ ЛЮдствa ЛЮ.цсЬKa спiльнoтa,
oднoзгiднa y cвoТxдумкax, чИHaX, викoннocтi зaв.цaHЬ, дисциплiни.
B тoмy силa apмiТ, в ToMУ дocкoнaлiсть вiЙcькa, в тoMУ Йoгo бoоспoсiбнiсть, в тoМУ йoгo пepeмoгa. BiЙськo HaТХHeHe BeлИK|Аlи|А
ПpИKMeTaMИ, TaК пooдинoкиЙ вoяK, яK i цiлiоть - apмiя, вИXoвaHe
y бeзoгляднiЙ cвiдoмiй диcциплiнi, геpoTзмi, caMoпocBятi, в oднoзгiднoсти дУMaHHя i нинy oпepтe Ha вorHHo-пoлiтичнiй свiдoмoстi'
зHaЮчИ свoe вiЙськoвe дiлo - цe HeПepeМoЖHa cиЛa HapoДУ.
Cьoгoднi вoЮr Bopoг нe тiльки збpoeю у бoeвiй лaвi. Bopoг
У)KИвae пiдстyпy, зpaДИ. Пoсилaе aгeнтiв, щoби poзвi.цaтИ вorH-
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Hi TaЙHИ ПpoтИвHoТ сTopoнИ, щoбИ poзKЛaсTИ пpoтИвHУ apМiЮ B
нщpi, щoби вИKoнyвaтИ aТeнтaтИ Ha пepeдoвиxлюдeй' кepiвникiв

вopoxoi coбi apмiТ.

ПoлiтвиxoвHИK ПoсТaвИтЬ, яK HaчaлЬне ГaсЛo щoдeннoТ poбo..Бeзпoщaднo пoбopyЙ
т|А'. ..Бepexись вopo)кoгo B Haс aГeнтa'',
..Бepexи вiЙськoвy тaЙнy''.
Bopo)кУ в Haс aгeHTypy'',

Koжнa лeкцiя, бaлaчкa i зyстpiн пoлiтвиxoвнИKa з BoяKaМИ
..Бepeжи вoоHHУ тaЙну'' Haвчити вoякiв як

ПoBИнHa зaчИHaтИcЬ:

'

збеpiгaти вoeнHy тaйну. He paз вoяк пiдcвiдoМo гoвopИTЬ, пpo Te,
пpo щo Йoмy нe слiд гoвopитИ, ГoвopИтЬ тaМ, дe HeMo>кHa гoвopИтИ, Дe слУХar зaMaсKoвaHиЙ вopoxиЙ aгeHт, aбo звiдкiля чepпae
вiн iнфopмaцiТ, ..He KoЖHoMyl xтo yкpaТнeцЬ Mo)KHa Пpo воe cKaзaт|А'',,,Taйнa зocтaHe-гaйнoю тoдi, кoли пpo нeТ нaЙмeнший кpyг
людeЙ зHal''. Koxeн вoяк, apмiя, a Щo бiльшe peвoлюцioнep-BoяК
MУсИтЬ бyти piвнoнaсHo KoHспipaтopoм. |J-{o вoяк poбить y вiЙcькy,
дe Йдe i звiдкiля, щo iсть, як шкoЛИTЬся, яKi Йoгo кoмaндиpi, якi
дiстaв зaB.П,aHHя - цe MУCИтьбути зaKpИTe для людeй нe вiЙоькoвиx, нaЙбiлЬшoЮ тaЙнoю. ,.Пpo спpaвУ He гoBopИ з KИM Mo)КHa,
тiльки з ким тpeбa', _ цe зoЛoтa зaсaдa вoяKa-peвoлюцioнepa.
Cьoгoднi i тим бiльшe тpeбa пpo вiЙськoвi спpaви мoвнaти, бo
paз MИ пoнeвoлeнi iдlемo у мopi вopo)KИХ сил i живeмo пoмiж мiлioHaMИ вopoЖИx aгeнтiв, ДpУг[e], ми бeзнaстaнHo зyстpiнaeмocь
з зaгaЛoM Hapo.о,У, якиЙ знaючи нaшi вiйськoвi тaЙни, MИMoвoлl
мoжe Тх B|АяBИтИ вopoгoвi,
Bчити вoякiв вмiти з.п'epжaти вoоннi тaЙни, BЧИт|A ix нa peвoлюцioнepiв-кoнспipaтopiв.
Bиpo6и'ги в чaстинi збipну кoнспipaцiю' Kpiм виxoвнo-пoлiтИчHИx лeкцiЙ i збipниx зyстpiнeЙ з BoяКaMИ, кpiм yснoгo пepe.o,aBaHHя пoУчHИX вoeHHo-BИХoBHИХ i пoлiтичниx мaтepiaлiв, вoякiв
вИХoвУBaTИ дoбpoю пpеCoЮ, opгaнiзaцiЙнoю, пoЛiтиннoю лiтepaTУpoЮ, лeтЮчKaMИ, KHИХKaMИ. Haвчи вoякiв пo[x]итoннo i вмiлo
чИТaтИ пpесУ iлiтepaтypy, ТТ як [..'] poзyмiти, вИЛoBЛЮBaти з нeТ
сyгтrBe. Пpoнитaнe вoяKaMИ пepeПИтУвaTИ, спpocTУBaтИ HeпpaвИЛЬHe poзyмiння cтaттi чV|Kн|А>+<KИ,.п,oпoBHИMИ тe, чoГo нe нaЙшли
в лiтepaтypi вoяки. Bиpo6ити у вoякiв KpИТИчHУ дуMKУ.
Bcю пoлiтиннy лiтepaтуpy i вaхнiЙшi стaттi з нaшoТ i нyжoi

прeсИ' вИУчaТИ вoякiв, спiльнo ПepeчИТУBaти TХ, ПoяCHЮвaTИ,

вИвeстИ гeнepaлЬHy лiнiю пepeнИTaHoгo в ДУ)Ke пpистyпниЙ спo-

сiб' зpeфepУBaTИ сaMoMУ пpoчИтaнe, aбo щe Kpaщe xaЙ peфepу-

a пoлiтвиxoBHИK дoпoвнюe i спpaвляe вci HeПoBHoстИ.
Haвчити вoякiв лю6ити i xoтiти ч|АтaтИ i шyкaти зa лiтepaтypoЮ, зa

ЮТЬ вoяKИ,

зHaHHяM.
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Ha вce шУKaтИ ПoBa)KHИХтeM.п,o зУcTpiчeй з вoякaми. Bихoвнo.
пoлiтичнa poбoтa y вiЙcькy пoвИHHa 6утиживa, Цiкaвa, piзнoмaнiтнa. Haвчи ТeMИ пepeП лiтaти з вИXoвHИM|А, oЖИBлят|А Тх пpимipaми,
цiкaвими oпoвiдaнняМи з )KИтTя. Чaс вi.ц нacy нaвiть лeгкиЙ ГУMop
i сaтиpa пoтpiбнi нa лeкцiях фaктaми вi.цcвixeння .цyMKИ i вiдпpyXeHHя дyшнoТ i тяжкoТ aтмocфepи.
Koжнa зycтpiн пoлiтвиxoвнИKa з BoяKaми i кoхнa HaУчHa ЛeK-

цiя мусить бути дyxe .п'oKЛa.п'Ho пoлiтвиxoвникoм пiдгoтoвaнa i
oбpoблeнa. Тeмa KopoTKa' ядepнa, змiстoвнa, тeМa пoУчнa сПЛeтeнa з BИХoвHoЮ. Щoдeнь гoвopИтИ пpo вiЙськoвy дисциплiнy,
пpo вiйськoвy тaЙнy, щo.цeнЬ в iншiЙ нe нУДнiЙ, He paз У caТИpИчHo-гУMopИстичнiЙ фopмi з вiдпoвiднИM пepexo.цoM .0,o HaУчHoГo
MaтepIaЛУ.

flo вiйськa пpoМoBЛятИ пpoсТo, KopoтKo, яДepHo, бeз нaвaлy
cлiв, бeз штyннoi КpaсHopeчИBoсTИ, зpoзyмiлo KoЖHoMУ.
Гoвopити тaк, нaнeб HaKaзУBaв' BiЙськo пpИзвИчarHo cЛУXaTИ
нaкaзiв, i в фopмi нaкaзiв МУсятЬ бри нaдaвaнi Йoмy вивчaльнi

чУ>кИx

MaTeoIaЛИ.

Уpяджyвaти iмпpeзи, гУMopeсТИчнi вeнopи. Tyт зaпpягaти
зaгaЛ Boяцтвa.цo пiдгoтoвки y yнaстi. Caмi дeкopyють мiсцe iмпpeзи, сaмi пiдгoтoвляюТЬ пpoгpaмy. ПoлiтвиxoвHИК KepУe, сПpaB-

ляr'

/],oПoBHЮe.

Уpoн истo вiдсвяткyвaти вaжнiшi нaЦioнaл ьнi святa. Biдпoвiдня

пpoгpaMa' Bиxoвувaти згaдKoЮ Пpo ДaHУ пo.цiю' Haцioнaльнi
сBяTa - пoЕ}a)KHo' HaстpoeBo.
Шaнyвaти УпaBшИX в бoю i вoяцькi t\!Ioг|АлИ. Пpикpaшyвaти
ix вiнцями, квiттям, стaЛo УпopядKoвУвaти ix, HaПИCaтИ Хтo сПoчИвar, кoли Й Дe впaB, яK пpИcЛУ)Кився Бaтькiвщинi. Moгили
виpiзaти сTe)KeчKИ, oбвeсти чaстoKoЛoм,
пocтaвИТИ ХDeстa.
Ha чинax упaBшИX _ вИXoвУвaти. Шaнyвaти iстopиннi тpaдицiT. Bихoвyвaти вoякiв Ha HИХ.
B|АлoЖ|^тVl .цepнИHoЮ,

Шaнувaти вoякiв

)кИтTя,

ТX

i кoмaндиpiв _

гepoТв. Пepeпoвiдaти

Тx

ЧИHИ, вИBчaтИ ix вeликi лицapськi пpИKMeТИ, нaслiдyвaти

oпoвiдaти Тx нapoдoвi.
Шaнyвaти дepжaвнi, нaцioнaльнi i peвoлюцiЙнi нaшi пpaПopИ,
i знaки в|дзHaчeHHя.
.{ля вiдпppкeнHя чaстo зaBoдиТИ пoмiх вoяKaMИ вeceлi iгpи.
ПoлiтвихoвHИK BчИTЬ вoякiв спiвy, вiЙcьKoвИX, iстopинниx,
нapo.цнix пiсeнь. Bчить пiд мapш. Пiceнь вибиpaти тiльки гepo.
Тчниx, бeз плaну, бeз слiз, pИдaHЬ, oХaHHя, смepтi. Пiонi мyсять
вИXoBaтИ нaм лицapiв, гepoTв, HeПepeMoжнiх, твepдиХ Мoв KpИЦя
Тx.
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твopцiB, a He oПЛaKУЮчИХ гipKУ дoлЮ. Пiсeнь Bчv|тИ HaшИХ УKpaiнсьKИХ, piдниx, бoeвиx, гepoiнниx, щo пopИBaTИMУтЬ Bпepe.ц дo
пepeMoгИ, щo нaйбiльш iнepтнoгo poзбyдять i пopвyть дo бoю, дo
чИHУ

|

пepeMoгИ.

Пpи пiдбopi виxoвниx тeм тpeбa MaTИ вCe нa yвaзi, вiйоькoвi
зaHяття, вiЙськoвy зaПpaBУ чи дiI. Пoлiтвиxoвник вiдпoвitHo .цo
вiЙськoвиx зaв.П,aHЬ, aкцiЙ, пoxoдiв, бoТв, вiдпoвiДнo дo тepeHy,
вopoгa' пopИ poKУ' дня i т. д. MУсИтЬ пiдгoтовити вiдпoвiднy тeму.
Пepeд бoом вi.цпoвi.цньo нacтaвит[и] вoякiв нa бiЙ. oбгoвopити
шИpoKo i пpиcryпнo iдeю бoю, пiддepжaти нa дyсi, зaпaлити, пipвaтИ. ..MУсИMo BИгpaТИ!'' _ з тaKoЮ.цуMKoЮ i вipoю iдe вoяк y бiй.
| вигpae. Пiсля бoю _ oбгoвopитибiЙ, чини вoякiв, дoбpiiзлiстopoни бoю' Йoгo знaчeнHя дЛя peвoлюцiЙнo-вИзвoЛЬHoi cпpaви.
Bpaзi пepeмoгИ вopoгa, тaKo)K вiдпoвiднe HacтaBЛeHHя вoякiв,
МopaЛЬHa пiДцеpжкa' зaoХoтa дo.Д,aЛЬшИX дiЙ, зpoдитИ пocтaHoBУ
пoпpaBИтИ зЛo' ПoMCТИТИ.
Пoвcтaнeць MУCИTЬ гopiти жaдoбoю, бopoтись, пepeмaгaти

i

пeoeMoгTИ

!

Пoвстaнeць MУCИтЬ лю6ити вiЙськo, бopoтьбу.
Пoвстaнeць MуCИтЬ вiЙоькoм i Йoгo дiями Жv|тV|'
Пoвстaнeць МУCИTЬ бyти лицapeм.
Тaким Mae вИXoвaти Йoгo KoMaHДИp i пoлiтвиxoвник.

3aщiпити У BoяKa лицapcькi пpиKMeтИ _ цe ПoЛoвИHa пepeмoги. Пpи пepeBoдxeHнЮ вoяKaMи пoлiтaкцiЙ' кoжнa пoлiтaкцiя
MyсИтЬ бyти пoлiтвИХoBHИКoM тoч|lo oбгoвopeнa. Пoлiтиннa цiль
aкЦii. Boяк MУсИТЬ бyти мopaльнo впoвнi ПpИгoToBaHиЙ Дo aкцii
чи бoю.

Boяк муcить бути KoЖHoЧacнo пpИгoтoвaниЙ Дo зycтpiнi з
HapoдoM, з чУЖИHцяMИ' з HaшИMИ coЮзHИКaMИ' з ПoHeвoЛeнИMИ
Hapofп,aМИ. Boяк мyсить вмiти вИХoвУBaТИ Hapoд, зaгaЛ, пpoпaгaHдИBHo в Hapoдl ПoсTyпaTИ' H|KoЛИ He зpa.0)KУBaTИ a пpoтИвнo
пpив'язyвaти дo сeбe Hapo.ц. He poбити Йoмy нiкoли шKo.п.. Hiчoгo
оaMoMУ нe бpaти, ПoПpoсИтИ як пoтpeбyо'
B oчax Hapo.цy BoяK MycИть бути взopoM чeсHoстИ' .цoсKoHaЛocтИ, дисциплiни, MУсИтЬ бyти лицapeм. Hapoд тiльки тaKИM
xoчe Йoгo бaчити i вoяк тiльки TaKИM Мoxe ПepeД, HapoдoM BИcтУпaтИ'
Hapoд y вoякoвi xoчe бaчити cвoЙoгo oбopoнця, пpoвiдникa.
Hapoд xoчe бaчити в yкpaTнcЬKoMy вiйськy (УПA) свoю гopд|cтЬ.

.!o зycтpiнi з Hapoдoм MуоИтЬ пoлiтвиxoвник вoякiв опepвa

пpИгoтoвИтИ.
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Ha нyхoнaцioнaльних тepитopiяx MУсятЬ вoяКИ Пoвo.цИTИся
.цУХe Пpoпaгaн.цИBHo, тaк, щoби чУxинцi пo6aчили в yкpaiнськoмy
вiйськy свoТx пpиятeлiв, a y вoякiв гiдниx нaслiдникiв CЛaвHoгo
HaшoГo ЛИцapствa, вiдoмoгo шИpoKo в свiтi.
Пoвeдiнкa з нaцioнaльHИMИ MeHшИнaМИ нa нaшiЙ тepитopiT
MУсИтЬ бутинaЙбiлЬш пpoпaгaндИвHa i пpиязнa.

вopoгa, гpaбiжникa MУсИТЬ чyги вoяK якнaйбiльшy HeHa)кИтИ Xa.цoбoю злoмaHHя сИЛ вopoгa-нaiзникa
Йoгo
з
нaшoТ
зeмлi,
УсУHУTИ
ПoлiтвихoвHИK MУсИТЬ бути для вoякiв ЛУчHИKoM з iх poдинaMИ, з TХ piДними отopoHaMИ. |нфopмyвaTИ стaлo вoякiв пpo ix piднi
CTopoHИ, пpo XИття, пpaцЮ TaM )Ke нaЙближчиx. З тaкими сПpaBa.
.Д,o

BИcTЬ

i мyоить

i

MИ ПoЛ|тBИХoBHИK MУсИTЬ зaП|зHaТИся.

Пoлiтopгaнiзaцiя i пoлiтвихoвник цiкaвлятЬся poдИHaMИ Boя-

кiв, ix MopaЛЬHИM CТaHoM, КyЛЬTУpHИM )кИTтяM, мaтepiaльним

зaбeзпечeнням.
ПoлiтвиxoвHИK МУсИTЬ буи для вoякiв ..ЛiKapeМ''. Biн лiкуe
дyшeвнi paни вoякiв. Biн poзвaгa .цЛя вoякiв. B чaо МopaЛЬHoгo
ПpИГHIчeHHяt зaЛoMaHHя чИ зaXИтaHHя вoяКa B чaс вHyГplшHЬoгo
Тя)кKoГo пepe)KИBaнHя _ пoЛ|TвИХoBHИK пpИХoдИтЬ вCe з poзвaГoЮ
i пoтixoю. Myсить вилiкyвaти вoяKa з дyшeвнoТ xвopoби i збyдувaти, i пoбyдитИ зHoвa дo геpoTннoгo )КИття i лицapськиx чинiв.
Koмcклaд вiЙcькoвoТ чacтИHИ y вiйськy зaстyпae вoякaм бaть.
Ka.

Koмaндиp вiЙськoвoТ чaстИHИ BИстУпae в poлi CтpoГo BИMaГaЮчoГo, бeзoгляднoгo, зa ПpoвИHУ сТpoгo KapaЮчoгo, aЛe тaKтoв-

нoгo бaтькa. ПoлiтвиxoвHИK зaстУпae y вiЙськy, ГoЮчУ paни мaтip,
яKa Хoч i вимaгae, вИKoHaHHя вИMoГ бaтькa, стBopЮr пpивiтнy
Ipoдиннy aтмoсфepy у вiйськовiй poдинi].
Пoлiтвиxoв|-|ИK MyсИтЬ виpo6ити y вoякiв пoшaHУ дo piзнoТ
пpaцi, зpoзyмiння пoтpeби в сyспiльнo-дep)кaвHoМУ )КИTГЮ pixниx
зaHяTЬ' пoшaHУдo хлiбopoбa' гipникa, шaХTapa, ПoдeHHoгo poбiт-

HИKa' ТpУдoвol IHтeЛ|гeHц||.
Koжeн BoяK MУоИTь зpoзyмiти, щo йoгo вoяцЬKa пpaця будe
тoдi yспiшнoю, i вiн вoяк, бyдe тoдi мaти пepeМoгУ' кoли всi poди

пpaцi будyтЬ чeоHo зaступлeнi, бo свi вoHИ вcпoMaгaЮТЬ сBoeЮ
ПpaцeЮ Й дoпoвHЮЮть вoeннe дiлo.

Biйнa _ цe тpУД цiлoгo HapoдУ, всix Йoгo фaxiв i сyспiльниx

Гpyп.

ПoлiтвиxoвHИK МУсИтЬ poзбyдити дo нaЙдaльшИХ Мex любoв
вoяКa дo piднoгo KpaЮ, Дo всix Йoгo тepeнiв, Йoгo пpиpoди. Koжнa
чaсTИHa yкpaТнськoТ зeмлi _ цe нaЙближчa стoрoнa вoякa. .Д,ля
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BoяKa Heмae ближчиx й дaльшиx тepенiв УкpaТни. Biн всюди xaзяiн УкpaТни, всЮrцИ TТ oбopoнeць.
Koли y вiЙськoвiЙ чaстинi e HeГpaMoТнi, пoлiтвиxoвHИK MУсИтЬ
|Х HaвчИTИ

ГoaMoTИ.

ПoлiтвиxoвHИK MУCИTЬ MaтИ HaгЛяд BCЮдИ. Boяцькe ЖИTTя
He Mo)Кe ПpoХoдИтИ MИMo HЬoГo. Biн сaм УчacHИK й спiвтвopeць
йoгo. Biн piвнoнaснo дoолiдник Й cувopий KpИTИK йoгo. A цe lД'Ля
HЬoгo вeЛИкi нayннi тeми, мiлioни дo6pих i злиx пpимipiв з ЖИTтя
Йoгo [пooдинoкиx] вoякiв i цiлoТ вoяцькoi збipнoти, цe дЛя HЬoгo
дoсвiд. Biн з цьoгo KopИCтae, Ha цЬoмy бУдУe, Ha цИХ xИТTeBИX
ПpИMIpaХ TвopИтЬ.

A ствopити тpeбa

нoвtлЙ CтИЛЬ )КИTТя, нoвий т|АГ1 лЮtИHV1

BoяKa-peвoлюцioнepa, TвepД,oгo, мoв гpaнiт, BoЛeвoгo, iдeйнoгo,
нaцioнaл ьнo-свiдoмoгo,

BeЛ

ИKoгo укpaTнськoгo ПaТpIoTa, тBopчo-

гo, смiлoгo' вiдвaxнoгo, пpaв.п,ИвoMoвHoгo' xopoбpoгo, пoлiтичHo-ГpaMoTHoгo, нoвiтньoГo ЛИцapя, Щo TpУД свiй iжиття Cвoо Heсe
Ko)кHoчaCHo свoiЙ iдеТ, CвorMУ нapoдoвi,
Зipвaти зi стapими HaвИKaMИ, HaHeceHИMИ HaM дoвголiтньoю
HeBoЛeЮ, )КИТИ HoвИМ )KИТТяM, гepoiнним, XИTтяМ твopця нoвoТ
дiйснoсти, BoяKa-peвoлюцioнepa. A в тoмy HoBoМУ життi пoлiтвиXoBHИK пepшиЙ.

Biн пpaвa pукa свoйoгo KoMaH.П,Иpa' Biн Йoгo пoмiч ПpИ HaГЛя.qi, кoнтpoлi, oцiнцi людeЙ, a в пepшiй мipi y виxoвaннi вiЙськa.
Пoлiтвихoвник, Щoби вИKoHaTИ впoвнi свoс зaBдaHHя, MyсИTЬ He

сил i тpУдУ i вi.пдaтися всeЦiлo тaк неoцiнeннiЙ
вorHнo-вИХoвнiЙ Й пoлiтичнiЙ poбoтi у вiЙськy' Caм oсoбистo
MУсИТЬ бeзнaстaннo вчИTИся i poсти. У вiльниx ХBИЛИHaХ вiДДaсться пoлiтичнiЙ пpaцi Ha.Д' Hapo.цoм. Biд HЬoГo зaЛe)KИтЬ HepoзpИвниЙ зв,язoк вiЙськa з Hapo.п,olvl i сильнoТ дiТ нapoдУ i вiЙськa.
Пoлiтвиxoвник пiдгoтoвляr poбiтникiв вмiти Ko>кHoЧaCHo BeсТИ
aгiтaцiЙнУ poбoту сepe.ц вopoГa, щoби Йoгo poзЛo)КИТИ МopaЛЬHo
Й вiдтягнyти вiд aгpecивнoТ бopoть6и, a тo й пepeтяГHУТИ нa CTopoнy свoei iдеi. B бoeвiЙ oбстaнoвцi пoлiтвиxoвник мyсить бyти
ToчHo oбзнaкoмлeниЙ з зaвДaHHяM, щo Йoгo дiстaе згopи Йoгo
)KaЛУBaTИ свoTx

KoMaHдИp | |з зaв.цaHHяМ, яКe вИдaB KoMaHдИp ЧaсTИHl.
Myсить зHaТИ Й opieнтувaтVlэя У вoeннoмy дiлi.
Myсить вмiти тoчнo oцiнити пoлiтичнo-бoЙoвy oбстaнoвкy.
Пoлiтвиxoвник в iмeнi KoMaHдИpa CTaЛO вce й всюд|/1 Дoгляfцar' чИ вoяцТвo ТoчHo i сoвiснo вИKoHУe Пoдaнl Йoмy зaвдaння.
Пpи вмiлiЙ poзбyдoвi пoлiтopгaнiзaцiТ HBPo у нaотинi, пpи
вмiлoмy вИKopИcTaHнi члeнiв i кaндидaтiв HBPo Д,o BorHHo-вИXoвнoj пoлiтичнoi poбoти CеpeД вoяцтвa, пpи вiдпoвiднiй мopaльнiй
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ПocTaвi HBPo яК з.0,opoвoгo, ПpИМipHoГo, бoйoBoгo я.п,pa чaсТИHИ,
чepeз зЛИття BoяцТвa opгaHiзaЦiT HBPO, пoЛiтвИХoвHoгo i KoMсKЛaдУ в otнУ дУxoBУ вИcoKoмopaЛЬнy i бoeвy цiлiсть зaвepшeHУ
вИсoKoMopaЛЬHИM KoМaHдИpoM' ЧaстИHa МeтУ CBoЮ oоягHe.

ДAPo, Ф, P-30, oп'

1,

cпp, 4, apк' 50-56' Koпiя,1

1 ПoдiбниЙ тeкст вiд )кoвтHя 1944 p,' в яKoMУ aбpeвiaтуpa HBPo випpaвлeHa Ha
oУH тa з рeKoМеHдaЦiЙним нaдпиоoм вiд B' 12..1 944 p. к.pa УПA-Зaхiд ,.Шeлeстa''
(Baсиль Cидop) пpo BИKopИcтaння: l |Л.ABo' ф. з8зз' oп. 1, спp. 142, apк' B-12.

N9 з1

BlдoзBA.lHстPyKцIя пPo HAписAHHя гAсEл
[Cepпeнь] 1944 p,

HAPoДH o - oс

B o Бo.цИтЕЛ Ь H Ь| Е
PEBoЛЮЦИoHHЬ|Е Лo3УHГИr

Лoзyнги - цe oД,ИH з зaоoбiB пpoпaгУBaнHя peвoЛЮцiйнoT iдei.
Пpи пoмoнi ЛoзУHгiB opгaHiзaцiя Пo.цae MaсaM B KopoтKИХ cЛoвaХ
цiЛЬ peвoЛЮцiЙнoT бopoтьби i звepтaо ix yвaгy Ha ТТ oсHoвH!, piшaЮЧi MoMeHтИ. ТaKИM чИHoM opгaHiзaцiя KoHцeHтpУe cИлУ t\лacИ ДJ1я
yдapy в HaЙBa)кHiшИХ МiсЦяX.
B нaшiЙ poбoтi ЛoзyнгИ BilцiгpaЮтЬ щe Й TУ poЛЬ, Щo, в Пi.цПiлЬHИx УMoвИHaХ пpaЦi, тexнiчHo пoЛeгшУЮТЬ зaзHaЙoMЛeHHя
шИpoKИХ Mac з peBoЛЮцiйHo-вИзBoЛЬHoЮ i.цeою.
oднaк лoзУHГИ вИKoHУЮTЬ свoe зaв/п,aHHя ТiЛЬKИ тoдi, кoли
вoни бyдyтЬ cтaЛo пepe.ц oчИMa гЛя.цaЧa. Tiльки тoдi вoни вpi)KyгЬся в йoгo пaM'яTЬ i стaнщь KepiвHoЮ дyMKoЮ B йoгo poбoтi. Toмy
тpeбa дбaти, щoб лoзyнги нiкoли He сХoдИЛИ з вИдHИx мicць мiстa
i сeлa' Якщo вopoг зipвe нaшi ЛoзУHГИ' тpeбa Тx нeгaЙнo пoнoвЛяти. ПoстiЙнo тpeбa MaтИ сХoвaнi зaпaси MaтepiяЛiB, якi слyжaтьдo
вИГoТoвЛeнHя ЛoзУHГ|в.
3лунeнi ЛoзУHГИ сХoпЛЮЮТЬ KopoтKo B бoeBИx сЛoвax HaшУ
Й тaктикy. B зaлeхнoотi вi.ц сepeДoвИщa, .цЛя
яKoГo BoHИ пpИзHaчeнi, ЛoзУHГИ пoдiлeнo Ha ЛoзУHГИ: дo всiх гpoMaДяH сPсB дo poбiтникiв, дo сeлян, дo бiЙцiв, дo мoлoдi.

iдeoлoгiю, пoлiтикy

Лoзунги сKЛaД,aЮтЬcя з oДHoгo aбo кiлькoх peчeнЬ. oднaчe
кoxний з HИX щoЙнo B цiлoстi зaKЛЮчae poзв,язку пopyшeнoТ
пpoблeми. Toмy пiднaс вИпИCУвaHHя лoзyнгiв He Mo>кHa poздiляТИ ПooдИHoKиx peчeHЬ' щo He вИчepпУЮтЬ пopУшeHoгo пИтaHHя.
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Тpeбa BBa)КaтИ, Щoб У ЛoзУHгaХ' пoбiн кpитики, булa нopмa
ПoзИтИвHa poзв'язКa пopyшeнoi спpaвИ.

Й

.[e i як пИcaтИ
B|Агl|АcУBaтИ Пo oдHoМУ

aбo пo кiлькa.
1. Bипиcувaти тpeбa BeлИKv||v||А лiтepaми нe пaпepi (лiтepи
5 см вeличини) i poзвiшyвiти Пo lt],opoГaХ, Ha Пepexpестяx, бiля
KpИHИцЬ, Ha дoMax, KooПepaтИвax, фaбpикaх i cкpiзь тaМ, .цe бyвae
Лoзyнги тpeбa

сKУПчeHHя людeЙ.

2, Bипиcувaти тpeбa кpeЙдoю, aбo спeцiяльним oлiвЦeM
,10

Ha

пЛoTaХ, ДoмaХ' кioскaХ, вiтpинax iт. п. (лiт[epи]
cм вeл[инини]).
3. Bиpiзaнi в кapтoнi ЛoзУHгИ тpeбa пpИKлa.цaтИ дo стiн i pиcyвaЛЬHoЮ щiткoю, BMoчeHoЮ в фapбу, пepeбивaти нa стiнy.

Пiд кoxниМ ЛoзУHгoм тpeбa пiдпиcyвaти: Hapoднo-

oсвoбoдитeЛЬHaя PeвoлюЦиoннaя opгaн изaцИя

Bceм:
Тpyдящиeся! Beдитe бopьбy зa пepeУстpoйку сссP зa пpИHцИПoM свoбoднoгo CoтpУдHИчeCтвa HeзaBИCИMЬIX, сaMoсToятeЛЬHЬ|Х ГoсУ.цapстB!

.Qoлoй дИKТaTУpУ Cтaлинa! .Цoлoй HaC|АлИe Haд HapoдoM

чeЛoвeКoM

И

I

TpУ.цящиeся! Beдитe бopьбу зa пpaвo Kaццoгo HapoД,a свoбo.цнo УсТaHoBЛять фopмьl пoЛИТИчeоKoЙ, xoзяЙствeннoЙ, oбщeствeннoЙ И KУЛЬТУpHoй жизни в сoбствeнHЬIХ ГoсУдapствaх. .[a
з.цpaBCтBУeт свoбoдa HapoДУ И чеЛoвeKУ'
.[a здpaвотвyeт свoбo.П.a MЫсЛИ, свoбoдa пeчaтиI .Цa з.цpaвсTBУeт свoбoдa opгaнизaциЙ
Зaдoлжeннoсть CCCP, вЬIзBaHHaя нУ)кДaMИ этoй вoЙньl, - этo
пpoдaxa тpУдящИХcя B яpмo KaПИтaЛИсToв, эТo, пoсЛe вoЙньl,
кpывaвьlЙ TpУд, эТo дeЛo pyK Cтaлинa,
ТpУдящиecя, пoдЬ|мaЙтeоЬ Ha бopьбy сo сTaЛИHcкoЙ peaкциeй! 3aщищaЙтe пpaвa, зaBoeвaHHЬIe peвoЛloциeЙ 1917 г.|
Cвoбoдa Hapo.цaM и нeлoвeкy!
!

.Цoлoй ИMпepИaлИcтV1чeCKИx paзбoЙникoв Гитлepa

И

Cтaлинa!

.QoлoЙ ИMпepИaлИзM И ИMПepии| |a здpaвсТBУ|oт HeзaвИCИMЬ|e HaцИoHaЛЬHЬ|e ГoсУ.цapотвa вceХ нapoдoв! !a здpaвствyeт
M|Аp

|А

дpУxбa свoбoдниx нapoдoв!

.Д,oлoй вoЙнy _ оMepТЬ и гoлoд!

Пpeкpaтить вoйну Мoжeт тoЛЬKo Hapo.цHoe пpaвительотвo!
ИMПepИaЛИстa Cтaлинa! !a здpaвcтBУeТ pевoлюция!

loлoЙ
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K гopoдaм И.цepeвHяM:
.QoлoЙ Cтaлинa _ вoпЛoЩeнИe peaKЦИИ в CCCP!.[oлoЙ peaкцИoHHУЮ KлИKУ cтaлV,|нскoЙ знaти! Bcя влaсть нapoдy!
..cтeHКИ''
HKBД! .Цa здpaвствУeт
ДoлoЙ тepop! .Д,oлoй ТЮpMЬ| И
свoбoдa нapoдy!
Пpeкpaтить HeпoCИЛЬHЬlй тpyд cтapИKoв, XeHщИl.,| и дeтeЙ|
.[oлoй пoзopнуЮ ЛoBЛЮ людeй! .QoлoЙ BЬlBoз нa нyжбинy, нa
Kaтop)KHЬle paбoтьl, Ha гoЛo.цHУЮ смepть!

Tpyдящиeся! Beдитe бopьбу зa пoЛнoe пoЛЬзoвaHИe пpoДУK-

тaMИ свoeгo ТpУ.цa!

poлoЙ гpaбex Hapo.цa oпpИчHИKaMи HKBД!
Tpyдящиeся! Beдитe бopьбy зa эKoHoMИчeсKУЮ HeзaBИсИMocтЬ oт KЛaсca бoльшeвитсКИХ BeЛЬMoж! Beдитe бopьбy зa
coцИaЛЬHУЮ И ПoЛИтИчecкyю свoбoдy!
floлoЙ сИстeMУ гoЛoдHoгo пaЙкa!
ТpУдящиeся гopoдa и дepевни! CoeдиняЙтeсь в бopьбe Пpoтив Cтaлинa' ПpoТИB HKBД, пpoтИB эKoHoMИчecкoЙ эксплyaIaцLАV|
кли кoЙ бoл ьшeвитскиx вeльмox!
Cтaлин ввoдИт KлaccoBЬ|e пpИBИлeгИ|А. .ЦoлoЙ Cтaлинa!
PeвoлюциoHepЬ|, сoeдиняЙтeсь в бopьбe сo cтaЛИHсKoЙ peaкЩиeЙ, вeДитe бopoтьбУ пpoтИв пpoдaxИ сCсP Me)к,цУHapo.цHoMУ
кaпитaлy!

Koлxoзники! Гoнитe сТaЛИHсKИx aгeнтoв! Бepитe в CвoИ pУKИ
pУKoвo.цстBo Hapo.цH Ь|M xoзя Йствoм
!

Гpaкдaнe! Beдитe peшИтeлЬHую бopьбy ПpoтИв гpaбeхa и
вЬ|вoзa нa Kaтop)Kllьle paбoтьt! opгaнизyЙтe Hapo.цHyЮ caМoзaщитУ!

Paбoтники aдМИHИcтpaцииI Beдитe бopoтьбy оo стaлинcкoЙ
тиpaниeЙ| Зa чeлoвeчeсKoe oтHoшeнИe! Зa дoстaтoЧHУЮ зapпЛa-

тy! Зa HaдЛeЖaЩИЙ oтдьlx!
Paбoтники a.п'МИHИcтpaцИИ, - Bьt слуги нapoдa! Beдитe
бopoтьбy вMeстe C HapoД,oM пpoтИв эKcплyaтaтopa Cтaлинa!
K paбoним:

.{oлoй пapтийнoe pУKoвoдствo в зaвo.цax! .ЦoлoЙ пapтиЙнoбюpoкpaтичeсKИe пpoфсoюзьl _ opy.цИя УгHeтeHИя И эKспЛУaтaции pa6oниx! Paбoчиe! TpeбyЙтe пoлнoй И HeMe.цлeHнoЙ вьlпЛaтьl
зapaбoтнoЙ пЛaтЬ|.
3a свoбoдy op Гaн ИзaцИ И HeЗaBИcИм ьtх п poфcoюзo в
Paбoчиe! Tpeбуйте уcTaHoвЛeHИя зapпЛaтьl paбoним зaBo.цa.
Paбoчиe! Beдитe бopьбу зa УчaстЬ в paспpeДeле|]|^И пpибьtли
!

зaBoлa!
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Paбoчиe! Beдитe бopьбy зa бeсплaтнoe oбунeнИe пo BCex
шKoЛaХ!

Paбoчиe! Beдитe бopьбу зa бeоплaтньtй oтдьlx!
Paбoчиe! Beдитe бopьбy зa сoKpaщeниe paбoнeгo дня!
Paбoчиe! Beдитe бopьбу зa УHИчтo)t(eHИe cBepxcpoннoЙ paбo-

тьt

!

K кpeстьянaм:

He дaдим xлeбa нa пpoдoл)кeниe вoЙньt!
He дa.цим xлeбa стaлинскoй KЛИKe пapaзитoв!
Kpecтьянe! Пpянтe xлeб, пoтoмy, нтo бyдeт гoлoд|
Kpecтьянel He дaвaЙтe хлeбa ИMПepИaЛИстaМ' пoToМУ' чтo
этo йдeт Ha Пpo.п,oлХeHиe вoйньt, нeсyщeЙ гибeль Baшим оЬlнoвЬяМ Ha ФpoHтeI
Kpeстьянe! He дaвaйтe вЬ|BoзИтЬ xлeб из Koлxoзoв пoтoмУ,
нтo бyдeт Гoлoд, будeт .цaЛЬшe ТяHУТЬCя вoЙнa! Уничтoжaйтe
..зaГoтoBИтeЛЬHЬlХ''
оpe.П,стBa пepeBoзКИ, унинтoжaЙтe MaгaзИHЬ|
пyнктoв!
Kaк тoлькo xлeб из KoЛxoзa - в дepeвHЮ ИД,eт гoЛo.ц.
K бoЙцaм:
.ЦoлoЙ Tepop в apмии! .Д,oлoй зaгpя.цoтpя.цьt! .ЦoлoЙ oфицеpсKИe пpИBИлeгии|. Pyкoвoдствo вoЙcкoм в pУКИ Hapo.о.Ho-peвoЛЮцИoHHЬIM BoeHHЬlM KoMИтeТaM.
БoЙцьl ! opгaнизyЙтeсЬ дЛя бopoтьбьl c ИM ПepИaлистичeскoй

кликoй Cтaлинa. .{a здpaвствyeт peвoлюция!
loлoЙ |АliпepИaлИзмi .Цoлoй Cтaлинa! .[a здpaвствyeт миp!

БoЙцьt KpaонoЙ Apмии! CoeдиняЙтeсЬ с УПA, стaвaЙтe
бopьбe ПpoтИв ИMПepИaЛИстoв! .{a здpaвстByeт миp!

к

БoЙцьl! Иcтpe6ляЙтe ИMпepИaлИcтИчecKИX сЛyг Cтaлинa в

apмии!

здpaвcтвyeт миp!
БoЙцьt, пepeдaвaйтe opy>кИe peвoлЮЦИoннoЙ apмии, HaХoдя-

.Qa

щeйcя в пoдпoльe!
БoЙцьlI Bьl гибнeтe нa фpoнтe, a в тЬ|лУ HKB.ц гpaбит Baши
оeMЬИ. CтaвaЙтe нa бopьбy пpoтИB cтaЛИHcKoгo pe)КИМa, eKcпЛУaтaц|АИ и тepopa!
Cмepть нa фpoнтe, ГoЛo.ц в тЬ|Лy _ этo teлo pyK тИpaHa
Cтaлинa.
Mиp нapoдaм _ вoйнa ИМпepИaлИстaм! .Qoлoй Cтaлинa и
Гитлepa!
He жeлaeм вoeвaтЬ. .П.oлoй Cтaлинa! .Qa здpaвcтвyeт миp!
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БoЙцьt, тpeбyЙтe пИТaнИя нa oфицepских кyxняx!
Cтaлинский дeвИз: .,Бoeц _ пУшeчHoe Mясo'', ..Bпepeд нa
мясopyбку''!
Бoeц, стpaxдaЙ зa Cтaлинa! Если пoтepяeш pУKИ И HoгИ,

пoЛУчиш oт нeГo opдeH.

Пpивeт бoйцy oт MaтepИ' _ дa будeт пpoкЛятa вoЙнa, дa

будeт пpoKЛят Cтaлин!

TpeбyЙтe чeЛoвeчecKoЙ сaнитapнoЙ пoмoщи!

Cтaлинскaя ПeсeHKa:
,'oтeц гибнет
нa вoйнe,
Maть yмepлa в шaХтe,
.[eти з Гoлo.0,У KoЛeЮт
B oгpaблeнHoЙ xaтe,'.

Тpeбyймo oдинaкoвoй oПeKИ нaд сИpoTaMИ пaBшИX нa фpoн-

тe бoЙцoв и oфицepoв!

Бoйцьl! Иcтpe6ляЙтe aгeнтoв HKB.ц в apмии!
БoЙцьt! TpeбуЙмo пepeуотpoЙKИ ap\Аv|И зa HaцИoHaлЬHЬ|M

пpинЦипoм!
Hapoдьt ссCP! Гoтoвтeсь K oKoHчaтeЛьнoЙ paсспpaвe с УгHeтaтeлями ! opгaнизуйтe Пo.цпoЛЬHЬle peвoЛЮЦИoHHЬle apмии
!

K мoлoдeхи:

здpaвствУeT здopo вaя M oЛ o.Д,e)КЬ' aвaH гap.ц pe вoл ю ци и
.[a здpaвстBУeT MoЛoдoe peBoЛЮцИoHнoe ПoKoЛeHИe _ цвeт
HaЦИИ И тBopeц Hapo.цHoгo очaстья! ДoлoЙ стaЛИHCKУЮ пoЛИтИKУ
.Qa

!

УнИчToЖeHИя мoлoдexи!

.П,oлoЙ KoHтppeBoЛЮцИoHepa Cтaлинa.

Moлoдeжь' бyдь дoстoЙнa твoиx пpeдкoв! Beди бopьбy зa
свoбoдy Hapo.цa П poтИ в сТaЛ И HcKoгo И M ПepИaЛ измa
Moлoдexь! Тьl нeceш oтвeтстBeHHoстЬ зa будyщee ТвoeГo
Hapoдa. He дaвaЙ УHИчтo)KИтЬ Hapoд |А|iпepИaлIАстy Cтaлину!
Moлoдeжь eсТЬ BeлИКa тoгдa, Koгдa BeлИK ee Hapoд.
KoмсoмoльЦЬl И KoМCoмoлки! Baшa oбязaHHocтЬ ecтЬ oсBoбoдить MИЛИoHЬ| тpyдящИХcя Из тЮpMЬ| И KoHцЛaгepeЙ Cибиpу,
ИзГHaHнЬ|Х тyдa Cтaлиньtм.
Koмоoмoльцьt! Зaщищaйтe зaвoeвaHИe 1917 г, Be.д.итe бopьбy пpoтив стaлинскoЙ peaкции!
Cтaлин ПpeвpaтИЛ HapoД,Ьl сссP B свoИХ paбoв, oбязaннoсТЬЮ Moлo.0.exИ eстЬ oсвoбoдить |Ах v|з стaлИHоKИX oкoв. .Д.oлoЙ
ТИpaнa Cтaлинa! Cмepть HKBД!
!

220

Haшe вpeмя - эТo BpeMя бopьбьt c ИMПepИaЛИзMaМИ Гитлepa
и Cтaлинa. Cтaлин pУKoвo.цИт ссоP 25 л[eт] И дoвeЛ тpУдящИХ to
вoйньt, гoЛo.цa и ниЩeтьt!
.ЦoлoЙ Cтaлинa и HKB!! Cтaлин He.0.aсТ HaM xrп.aнoгo миpaI
Peвoлюция, ТoЛЬKo peвoлЮцИя пpoтИв Cтaлинa, пpИHeсeт

свoбoдy нapo.цaM.

CтaлИH, эTo KУKЛa в pУKax KaпИтaЛИстoв. .!oлoй Cтaлинa!

Ти

пoгpaфия Hapoднo-oовoбoдитeльнoй Peвoл юциoннoй
oгaнизaции
Им' гeтьм. Ив. Maзeпы. Зaк. 2-94-44

,ЦA CБ Укpai.ни,

ф.

13,

cпp. 376, т. 10, apк. 390-391'2

1 ПpeдcтaвлeниЙ тeкст з HeBeЛИKИMИ змiнaми булo видpyкoвaнo yкp':.QA CБ
Укpaiни' ф. 13' сnp.376' т 10' apк.392-393.
2 Toтoхний тeкст: .{APo' ф. P-30' oп. 2, спp, 92' apк. 16-17'

з2
BlдoзвA дo PoБlтHиKlB
N9

)(oвтeнь 1944 o.

Boля нapoдaM i ЛЮtИHi!
PoБ|THИKИ!1
Bжe минae 27 poкiв, якBи виЙuли з фaбpик i зaвoдiв Ha вyЛИЦю зi збpoeЮ в pУKaX бopoнити свoT пpaвa _ пpaвa людини. Bи
paзoM з тpУдoвИM сeЛяHсTBoM пoBaлИл|А HeHaBИсHУ тЮpMУ Hapolц|B _ цapcЬKУ |МПeplЮ' МaЮЧИ Ha Meтl: стBopИТИ сПpaв)KHlo влa.цУ
poбiтникiв i сeлян.
Aлe Baс oбмaнyли тi, в pyкax яKИХ HaXo.цИТЬся Kepмo нинiшHЬoЮ, тaK вeЛИKoЮ ПpoсТopoм i чисeльнoЮ ЛЮ.0.ЬMИ, бiльшoвицьКoЮ дep)кaвoю. Cтaлiн i йoгo пpидвopнi ПoxoвaЛИ пpaBa, Kpoв'Ю
зaвoйoвaнi Baми в 1917 p.
Bи вмиpaли нa бapикaдaх, бopюнисЬ зa BoЛЮ HapoдУ, _ KpИвaвиЙ Cтaлiн ПepeтBopИв Bac нa paбiв i зaсTaBИв викoнувaти Йoгo
BЛaсHУ BoЛЮ.

Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopючИсЬ зa якнaйшвидшe пpИ-

пИHeнHя -T iмпepiaлiстичнoi вiЙни, зa ПepeтвopeHHя Ti нa вiЙнy
гpoMa.цяHсЬKУ, зa MИp Ta дpУжбУ нapoдiв, - кpивaвий Cтaлiн,
.1
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У пopoзУМiнHi з гiтЛepoM' пoХoдoM нa МaЛi дepжaвИ _ Пoльщy,
Pyмунiю' Литву, Лaтвiю, Eстoнiю i Фiнляндiю _ оaM Пoчaв ЦЮ
KpoвoпpoЛИтну,2.гу iмпepiaлicтиннy вiЙнy i всe дaлi гoнить мiлioHИ Тpytящиx нa вipну сMepтЬ пiД нiмeЦькi кyлeмeти, a в зaпiллi
cтaлiнськi oПpИЧHИКИ HKBД тepopoM пpИtушУЮТь peвoлюцiйниЙ
pуХ ТpУ.цoвoгo HapoДУ

бiльшиx poзмipiв.

сPсP'

якиЙ

з

KoхHИM днeм нaбиpae Bсe

Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopючИCЬ зa тe, щoб фaбpики
зaвoдИ нaлexaЛИ Baм, щoб Bи oдepxyвaЛИ HaЛeЖHy Baм ЧaсTИHУ
зaгaЛЬHoзaBoдсЬKoГo пpибyткy, - кpивaвиЙ Cтaлiн пoстaвив Baс
знoвУ У пoЛo)Keння нaЙмитiв, i нe тiльки щo Bи нe бepeте yнaстi
B зaГaЛЬHoзaвo.цсЬKИX пpибyткax зaвoдУ, aЛe У Bac зaбиpaють
бiльшy пoЛoBИHУ Baшoi зapпЛaTИ пi.ц виД,oм ..дoбpoвiльHИХ,' сУM
нa piзнi пoзИKИ, бyдiвництвa лiтaкiв i тaнкiв, якi нeoбxiднi Cтaлiнoвi
i

дЛя ПoHeвoЛЮвaHHя всieТ eвpoпи.
Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopюнисЬ зa BстaHoBЛeHHя зaгaЛЬ-

нoгo 8-ми гo.цИHнoГo poбoнoгo дHя, зa зaбopoнy нiчнoТ i вaxкoi
пpaцi жiнoK, зa сKaсУвaHHя дитячoТ пpaцi, _ кpивaвиЙ Cтaлiн
пiд лoзyнгoM ..шBИ.цKoгo poзгpoMУ фaшизмy'' зaПpoBaдИв 1o-12
гoдинниЙ poбoниЙ .цeHЬ, дo нeбувaлиx poзмipiв зaПpoBatцИв ДV|тяну Й жiнoнy ПpaцЮ, ПpИ ToМУ нa нaЙтяхчиx poбoтax. Haдypoннa
Пpaця стaЛa сИстeMoЮ.
Bи вмиpaли нa бapикaдaх' дoбивaюнись cвoбoдИ дpУKУ, оЛoвa
Й дeмoнстpaцiЙ, - кpивaвиЙ Cтaлiн зaпpoвaД,ИB сTpaшHУ ЦeнзУpУ
BсяKoгo.цpУKoвaHoгo сЛoBa, a зa нeбaxaнi йoмy BИстУПИ чИ взa-

гaлi poзмoBИ' KoxHoГo )к.0.e Kaтopгa aбo смepть. .Цeмoнотpaцii
MoЖУTЬ 6ути лишe з HaKaзУ ..стapшИx'' i тo для пpoCЛaвЛeHHя
Cтaлiнa i йoгo пoлiтики' |нiцiaтивa Maс ПpИДушeнa кpeмлiвсЬKИM
нoбoтoм, тepopoм HKBД.
Bи бopoлись з фaбpикaHтaMИ зa зHИщeHHя сИстeMИ штpaфiв,
яKi зaгaнялИ B MoгИЛУ poбiтникiв, _ кpивaвиЙ Cтaлiн зaПpoBaдИB
зaKoHИ, яKIАMИ KapaeтЬся poбiтникiв гpoшeвИMИ cтягнeннями i
ТЮpмoЮ зa нaЙмeншi пpoвини, чaстo He з BИHИ poбiтникa.
Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopюЧИсЬ зa свoбoдy пpoфспiЛoK, _ кpивaвий Cтaлiн ПepeтвopИв пpoфcпiлки нa пapтiЙнoбюpoкpaтиннy opгaнiзaцiю' якa .цoпoMaГar Йoму визисKУвaТИ
Bac, a нe дбae пpo Baшy.цoЛЮ.
Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopюниcЬ зa пoвaЛeнHя ПaHУЮчoгo KЛaсУ бypжyТв i кaпiтaлiстiв, _ кpивaвиЙ Cтaлiн ствopИв нoвий
пaнyюний клaс бiльшoBИЦЬKИx веЛЬMox i ввiв клaсoвi пpивiлei.
Bи вмиpaли нa бapикaдaХ, бopюЧись зa сoцiaлiзм, - KpИBaвий Cтaлiн пpoдae Baс в яpмo мiжнapoднoмy кaпiтaлoвi.
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Bи вмиpaли нa бapикaдax, бopюнись зa piвнiсть всix ГpoМaдяH, HeзaЛexнo вi.ц ix нaЦioнaльнoстi i paси в yсix oблacтяX ГoсП oдapс ЬКo гo' .цe pxaB Ho Гo' KУЛ ЬтУpH o гo | Гpo Ma.0'сЬКo - ПoЛ |ТИч H oгo
>кИття, - кpивaвиЙ Cтaлiн дo бeзмex poздУвae вeликopуський
шoBIH|зМ.

Baс oбмaнули' I1a мiсцe пoвaЛеHoГo Baми цapя Mикoли ||
стpaшнiший цapЙocиф |' Biн в oстaннix poКaХ - ЮpИдИЧ-

CТaB щe

нo i фaктиннo - всeцiлo пepeбpaв y свoI pуки кepiвнИцТBo Уpядoм, пapтieю i вiйськoм, вiдоувaючи нaбiк aбo зoвсiм зHИщУЮчИ
тиx, якi тBopV|л|А peвoлюцiю. oстaннiми зaKoHaMИ i .цiями Cтaлiн
зoвсiм CKИHУв з сeбe MaCKУ, з пiд якoТ вИГЛяHУB тoЙ жe ..сoбиpa.
ТeЛЬ зeмeЛЬ pyссKИХ'' i пpoдoвхyвaн iмпepiaлiстичнoТ пoлiтики
poсiйських цapiв' AДжe x i нoвиЙ гiмн, який зaПpoBa/].Ив в CPCP
Cтaлiн, нe с poбiтничиЙ, a бiльшe HeГaдУr ..Бoжe, цapя xpaни''.
Cьoгoднi вжe всiм CтaЛo BИД,Ho, як кpeмлiвський вoлoдap з KO)КHИM дHeМ Пoвepтae дo тpaдицiТ дoмy PoмaHoBИХ, a B дeчoMУ вЖe
нaвiть ПepeBepшИв Тx. Бo TaKoгo BИзИCKУJ яK .'cтaХaнoвщИHa''
..пepeBИKoHУBaHHя

i

HopM', He зHaЛИ i нe знaють poбiтники нi в o.цнiй

KpalHl св|ТУ.

Cьoгoднi, KoЛИ тoчИTЬся ця cTpaшHa, HeсПpaвeдЛИBa, пpoтИ-

Hapo.цHa вiЙнa, KoЛИ ЛЛоТЬCя KpoB мiлioнiв ТpУДящИX зa Тe, XTo Mar
сТaтИ пaHoм cвiтy, ни Cтaлiн, ни Гiтлep, чИ XТo iнший, дoля poбiтникiв в CPсP сTaЛa щe тяЖчoЮ, нiж бyлa дo вiйни. Ti, кoгo пoгHaЛИ
нa фpoнт BMИpaтИ зa..бaTЬKa'' Cтaлiнa, пoКИHУЛИ B.цoMa свoТ сiм'T
нa пoвiльнe BMИpaHHя вiд нaдсильнoТ пpaцi Й гoлoду. Тi, щo зaлиLJJИлИoь Ha зaBo.Д'ax' ПpИMУшeH| ПpaцЮBaтИ зa TpЬox-чoТИpЬoХ'
o.п'ep)КУЮчИ зa тe мiзepнУ зapПЛaТУ, зa яKУ й тaк нe МoЖHa нiчoго
KУПИTИ. Bжe пo мiстax ПaHУe гoлo.t], iдopoгoвiзнa нa peнi, якi щe
Мo)КHa дiстaти У сПeKУЛяHTiв. A бiльшoвИЦЬKa' Ha BeCЬ свiт бpexЛИвa, ПpoпaГaHдa гaЛaсУe Пpo Тpy.цoBий пiдйoм TpУ.о,ящИХ, Пpo
пaтpioтизм дo бiльшoвицькoТ BЛaД|/1, яKoгo HeMa i нe бyдe нiкoли,

Poбiтники! He сплямтe poбiтнинoТ чeстi! He дaЙтe ЗнLАЩ|АтИ
Пpaвa' зaвoйoвaнi Baми нa пpoтязi бaгaтьox poкiв! eДнaЙтeсь
y poбiтнинi peвoлюцiйнi гуpтки для бopoть6и пpoти стaлlнськoТ
peaкцiТ i тepopy HKBД! Пoступaйтe ТaK, яK пoсТУПaЛИ Bи, Baшi
бpaтиЙбaтьки в тяжкi для Baс чaсИ цapсЬкoi нeвoлi! Бepiть зHoBy
Kepмo фaбpикaми i зaвoдaми в свoi pyки! Baшa пpaця для Baо
сaмиx!
Poбiтники! Пaм'ятaйтe, щo тiльки шЛяXoM peвoлюцiТ Пoвеpнeтe coбi Baшi пpaвa, a ДЛя сiмeй Baшиx хлiб!
Гeть влaдy пapтiйнo-бiЛЬшoBИцЬKoТ клiки! XaЙ живe сПpaв)кHя
BЛa.п,a poбiтникiв i сeлян!
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Гeть зaпpoдaHця свiтoвoТ бypхyaзii, KoHтppeвoлюцioнepa
Cтaлiнa! Хaй живe вoЛя тpУдoвoмy нapotoвi тa вiльнa пpaця вiльниx pyк!

Poбiтники! Бopiться зa пoBaЛeHня cтaлiнськoT тюpми нapoдiв.
Зa пepeбyдoвy CPCP Ha Heзaлexнi нaцioнaльнi дepxaви!
Гeть нeспpaвeдлИвУ, iмпepiaлiотиннy вiЙнy - знapя.t]дя B|4|1I4щУBaнHя тpУ.цoвoгo нapoдy! Гeть iмпepiaлiзмИ, щo пopoджyЮTЬ
вiЙни!
XaЙ

xивe миp iдpyxбa нapoдiв!

Xoвтeнь, 1944 p'

Hapoднo- BИзBoлЬнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaiя

ДAPo' ф, P-30' oп. 2, cпp. 92, apк,
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1 Пpeдстaвлeний тeкст вiдoзви з HeвeЛИKИMИ змiнaми булo видpукoвaнo poс.:

ДAPo' ф. P-30, oп' 2, спp,92, apк.
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3з.45
пoлlTичHo-пPoпAгAHдиBHиЙ BlддIл
N9

5 гpуtня 194З p' _ ciчeнь 1946 p'

Ne
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пPoпAгAHдиBHl IHстPyKцlТ
пPo дlялЬHlстЬ пlд чAс пЕPExoдy
Hl M EцЬKo. PAдя HсЬKoгo ФPoHтy

[5 гpудня 194З p']-

П

PoПAГAH.цИBH

|

|HсTPУKЦ|

|

(Haблиxeння фpoнтy)

Cьoгoднi, KoЛИ фpoHT нiмeцькo-бiльшoвицькoT вiйни щopaз
пoсУBaeтЬcя нa зaxiд, KoЛИ MИ стaлИ в oбличчi нoвoТ oкyпaцii
бiльшoвикaMИ HaшИХ тepeнiв (тим сaмим тepитopiТ всieТ Укpaiни),
MУсИMo звepHyгИ BeЛИKУ УBaгy Ha пoЛ|тИчHo-пpoпaГaHДИBHУ п|ДГoтoBKУ кaдpiв. Toмy пoдбaтИ пpo тe, щoб кoxний нлeн (бeз oгляду Ha Йoгo спeцiяльнo-фaxoвe зaв.п,aHHя) мiг сaмoстiЙнo, бoдaЙ
Ha TeMУ, BeсТИ ПpoПaГaHдУ скpiзь, дe Йoгo ПoсТaвЛятЬ, aбo дe
сИЛoЮ oбстaвин вiн oпинитьcя' Щo чaсTo тpaпЛяeТЬся B пepeХo.t],oв| чaсИ.
Bвeсь opгaнiзaцiЙниЙ кaдp П|ДГoтoBИтИ .0'o пpoпaГaH.0'ИBHoI
poбoти сepe.ц:
1 ' Haсeлeння сBoГo TepeнУ.

2' Cеpeд ycix

УкoaТнi.

нaцioнaльнoстeЙ, щo чaсoвo пepeбувaють

в

3. БiЙцiв ЧepвoнoТ Apмii.
4. БiльшoвицькoТ a.цмiнiстpaцii.
5. Ha тepитopiяx iншиx нapoдiв.

He гoдyвaти iлюзiями кaдpiв. He гoвopитИ, Щo MИ пеpe-

дo успixiB, щo ми, y бopoтьбi нiкoли нe
зaзHaоMo HeBД,aч i пopaзoк вiд вopoгiв. Бo тaк виxoвaнi KatpИ ПpИ

Хo.o,ИтИMeMo вiд yспixiв

.

,Цaтa згi,Цнo пo,Цiбнoгo toKуMeнтa (ДA CБ УKpai'нИ,

apк' 188-194)'

ф'

1З,

cпp.376' т

10,
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HaЙМeHшiй нeвдaчi Ha фpoHТi peBoЛlоцiйHoi бopoтьби, знeвipятьcя у свoix пpoвiдникiв тa y сaMy бopoтьбу. Kaдpи пi.п.гoтoвити .д'o
вcяKиХ Мo)KЛИвoстeЙ, щo тpaпЛятИMyгЬCя Ha шЛяXу бopoтьби, тa
пoслiдoвнoгo зMaгaнHя зa здoбртя oснoвнoТ цiлi.
У пpoпaгaндивнiй пiдгoтoвцi кaдpiв звepнyтИ нaйбiльшy yвaгy
Ha зacвorHня пpиЙoмiв мaсoвoT poбoти i нa вивчeнHя пpoпaгaндИвHoгo мaтepiялy нa пepeдбaчeнi мoжливoстИ.

Koли xoдиТЬ пpo Maси, вoHИ сЬoгoднi, бiльшe нix кoлинeбуть, MУсятЬ бyти пoлiтиннo виpoблeнi. Boни пepшi пpиЙмyть
бiЙ зa здoбyття .цУш Чepвoнoi ApмiТ, щo ПepeKoчУотЬся нepeз нaшi

тeDeHИ.

I. Biднoшeння дo HaоeЛeHHя
Зaвдaнням кaдpiв, пoзa свoeЮ спeцiяльнoю poбoтoю, r BИpoбляти пoлiтичнo нaсeЛeнHя, мoбiлiзyвaти Йoгo пpи сoбi тa буи
Йoгo пoлiтинним кepiвнИKoM У бopoтьбi зa вИзвoЛeHня. Toмy вcякi
мeжi, щo вiддiляли б нac сьoгoднi вiд HaсeлeHHя, тpeбa нeгaЙнo
УcУHyги. .[o бopoтьби зa УкpaТнськy .ЦepxaвУ втяГHУтИ якнaЙшиpшi MaCИ Haсeлeння. Koжeн yкpaTнeцЬ пoBИнeH yсвiдoмити
сoбi' щo кoли вiн бopeтьcя зa УкpaТнськy.[epжaву, - тИM сaMИM
вiн бopeться зa сBoЮ вЛaоHУ Xaту, зa овoЮ poдИHУ, зa Cвoо KpaЩe
зaвТpa, зa Te, щoб мaЙбyтнi пoкoлiння нe пoнeвipaЛиcя B HeBoЛ|

тaк яK оУчaсHe, aЛe MoгЛИ вiльнo жити i poзвИвaтИся.

Caмa opгaнiзaцiя, aбo сaмi пoвcтaнчi зaгoнИ нe зtoбyдyть
Укpaiнcькoi.Qepxaви, з.цoбУдe ТТ oзбpoсниЙ i пoлiтичнo oб'еднaниЙ yкpaТнськиЙ нapoд. opгaнiзaцiя у цiЙ бopoтьбi являeться Йoгo
пoлiтичним кepiвникoм.
Уcвiдoмити ТaKoЖ всi iншi нaцioнaльнoстИ' щo XИвУтЬ B
Укpaiнi, щo Tх бopoтьбa зa вЛacHe дoбpo, зa Kpaщe мaЙбщнe Тx i
Тx poдин, цe i e бopoтьбa зa Укpalнську.ЦepжaвУ. Бo в УкpaiнськiЙ
.(epжaвi всi гpoмaдяни бeз oГЛядУ нa нaцioнaлЬHy ПpИHaЛeжнiсть,
MaтИMyгЬ Пpaвo ПoBнoГo нaЦioнaльнoгo. KyЛЬТypнoГo i гoспoдapчoгo poзBИтKУ.

PoзпpoпaгyBaтИ сepeд HaсeЛeHHя пoлiтичнi i пpoпaгaндивнi

|Il HBз oУH"
У cьoгoднiшнiй cyвopиЙ чac aнi Ha ХвИЛИHУ нe зaнeдбувaти

пoсTaнoвИ

пoлiтичнoi poбoти сepеД мaс. He вiддiлювaтися вiд HИx, He ПУcкa-

ти iх сaмoпac бo iнaкшe, зaмiоть cвiдoмoi бopoтьби зa Укpaiнcькy

.Qepжaву бyдeмo мaти бyнт гoлo.цнoТ i нeвдoвoлeнoi мaси. Maси
тpeбa виpoбляти, ycвiдoмлювaти, opгaнiзувaти Й KepyвaтИ HИMИ
(вecти ix).
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2, Фiзичнe збepeхeння

i

мaтepiяльнe

зaOeзПeЧeHHя HaсeЛeHHя

Hiмцi вiдcтУпaЮтЬ нa зaхiд, HaMaгaЮTЬся вИвeзтИ iз сoбoю

HaсeЛeHHя тa зaгpaбyвaти Йoгo дopiбoк. Cтpiляють i пaлять усe i
вcix, чoгo чИ Koгo He Mo)КyГЬ зaбpaти зi сoбoю. Усвiдoмити нaсeЛeHHя, щo в цiй тяxкiЙ xвилинi (пepeсyвaння фpoнтy)нixтo Йoгo не
зMoxe oХopoHИTИ B|.П' HeщaсТЬ' яKщo BoHo Дo цЬoГo HaЛeЖHo CaMe
He ПpИГoТoвИтЬcя. Haсeлeння пi.д, чaс ПepeсУвaнHя фpoнтy пoвИнHo CХoвaТИсЬ дo зaздaлeгiдь ПpИГoТoвaHИХ cХoвИщ, дe тpeбa
MaтИ ПpИHaЙмнi нa двa тижнi для сeбe xapчiв.
Хлiб тaкoж УвecЬ пoХoвaтИ. Xyдобy CXopoHИТИ У спeцiяльниx
CXoвИщaX, aбo в лiсi (якщo тaкиЙ е). Hiнoгo He ЛИшaТИ зBepХa.

Якщo спaлятьбудинки, - нe пepeЙмaтИсЬ. Biд цьoгo гoдi oбepeгтись. .Д,еякi бУдинки Mo)кHa poзiбpaти. Тиx, щo (y стpaxy пepe.ц
бiльшoвикaми) хoнщь з нiмцями виТщдxaти нa Зaxiд, yсвiдoмити,
щo ix чeкae тaKa.цoЛя, щo зyстpiлa вИBeзeHИx дo Hiмeннини, a6o
щe й гipшa.
З нiмцями He ПУcтИTИ нiкoгo. З ними Mo)КУтЬ тiкaти тiльки Тx
BИCЛУ)КHИKИ, aЛe i тиx пoвинeн CaM Hapo.п,, щo стiльки ПoТepп|в
вiд ниx, пoKapaтИ нa свoiй зeмлi свoТм сУдoM. He пyстити ТaKoХ
дaлi нa зaxi.ц нaсeлeHHя, eBaKУйoвaнoгo нiмцями зi CУЗ' a ДaтIА
йoму тут пpИсТaнИщe i пpoxapнУвaFiHя. Пiсля пepexoдy фpoнтy
УMo><ЛИвИТи Йoму дiстaтися в piднi CТopoHИ.
Тaкy вaxкy.0,Ля Haс ХBИЛИHУ нe смiе 6утиу HaC ЛУKaBИХ. У збepeжeннi сeбe i сBoгo дoбуткy ПoMaГaTИ oдИH oД,HoMУ.
Бiльшoвики, BcТУПaЮчИ зHoB Ha вiдвoйoвaнi тepeни, гpaбyЮтЬ yсe' щo He BCт|АГЛ|А пoгpaбувaти a6o спaлити нiмцi, a лю.д,eЙ,
щo щe МO)КУтЬ HeстИ збpoю чИ ЛoпaтУ (бeз oглядy нa вiк i стaть),
мoбiлiзують дo вiЙськa Ta Ha poбoти дo шaXТ i зaвoдiв. Boни
XoчyгЬ, TaKИM ЧИHoM, BИKлLАKaтИ гoЛo.ц (щo вxe чaсTИHHo в УкpaTнi
пaнуе) тa oбeзлюдHЮBaтИ кpaТнy, щoб мoгти зaбeзпeчитИсЬ пepeд
ПoBстaHНяM yкpaТнськoгo HapoдУ (щo нaзpiвaе), тa дaлi, бeз пepeшкoд зДiЙсHЮBaтИ свol iмпepiялiстичнi ПЛяHИ.
Biд бiльшoвИKiB, тaK як i вiд нiмцiв вcе XoBaТИ. Hiчoгo He.цep)КaТИ зBepХy. Ha пpoгoЛoшeHУ ними мoбiлiзaцiю не йти.
He пiдкpiплЮвaTИ iмпepiaлiстiв здopoвoю ЛЮдсЬKoЮ силoю
кpiвaвo дoбyтим нaшiм xлiбoм. He дaти З|1V1Щ|,4тI4 сeбe. Cьoгoднi
He дaТИ бiльшoвикaM peKpyTa i xлiбa (тpeбa зHaТИ, щo He з KИM
iншим, тiльки з бiльшoвиKaмИ MУcИМo вeCТИ oстaтoнниЙ бiй),
i _ цe знaнить _ пoслaбИт|А CИлУ i бorву спpoмoxнiстЬ вopoГa, a зa
оoбoю збepeгти Пpaвo.
i
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3. BiднoшeнHя дo вiдстyпaюниx нiмeцькиx
i сoюзницькиx вiЙськ
B пepшу нepгу пaм,ятaTИ пpo тe, щoб He дaTИ зHИЩИт|А нiмцями сeбe i свoгo дopiбкy.
Xoч нaсeлeння бyдe в сXoBИщax, всe тaKИx тaки бyдe бaгaтo' щo зaЛИшaтИMУTЬся звepХУ | зУcтp|чaтИMyгЬ з в|.цcтУпaЮчИM
вiЙськoм (пepeдoвсiм пo мiстaх), зHoBУ Ж дeKoгo нiмцi мoжyть

вИBeзтИ

зi сoбoю. Toдi

викop|/1CтaтI4 KoХHУ HaГoД,y

дЛя пpoпa-

|aHДИ сepeёц вiйськa i нaceлeння' щo taМeшкуe дaнi тepитopiT.
Poзпoвiсти вoяKaM яK тУт гoсПoД'apЮвaлa нiмeцькa aдмiнiстpaцiя
i якжили гiтлepiвцi.

Poзпoвiсти:
_ [!o гiтлepiвцi xили тут У BeЛИKИХ.цoсТaТкax, iли i пили нaЙ-

смaннiшe, тa щe Й i дo дoмy (свoTм poдинaм) B|АCИлaлИ цiлими
aBТaMи дoбpo тoД,i, кoли po.цИHa звичaЙних вoякiв ПУХЛa з гoЛoД,У.
_ lJ-{o гiтлepiвцi свoiм пoсТУПoBaHHяМ HaстaBv1лV| пpoт|/1нiмeЦьKoГo Hapoдy всi нapoди Евpoпи.

_ |J-{o гiтлepiвцi тyг бpaтaлиcя з пoЛЬсЬKИми iмпepiaлiстaми
paзoм
i
з HИMИ виiжджaли ПaлLlтИ yкpaТнськi сeЛa Тa poзстpiлювaти, aбo пaЛИтLt жИвцeM бeзбopoннe HaсeЛeHHя (вкaзaти нa
фaкти).

Пoяснити:
lJ-{o нiмeцькиЙ вoяк бopeтЬся сЬoгoднi нe зa свoe i свoTx
po.цИH дoбpo, aЛe зa вигiднe )кИТTя гpyбих пapтiЙцiв i iх вислyж-

_

HИK|в.

llo ix нaЙбiльшИM сЬoГoДHi зaвдaнням r рятУвaтИ CвoЮ
бaтькiвщинУ ПepeД HaсTУпoM iмпepiaлiзму Cтaл нa.
_ Ш]o iмпepiaлiзм Cтaлiнa нiчим нe piзниться вiд бaндитськoгo iмпepiaлiзмy Гiтлеpa.
_

i

Пpo yкpaiнсЬKИx ПoBстaнцiв пoяснити:

_ Щo вoни бopятЬcя пpoтИ всix iмпepiaлiзмiв, зa пoбyдoву

нaцioнaльнИX дepХaв KoХHoГo Hapo.цУ (в тiм числi i Укpaiнськoi

.Qepхaви, в свoTx eтнoгpaфiнниx мeхax).

- Ш.{o yкpaТнськi пoвстaнцi oднaкoвo вИсTУПaЮТЬ ПpoTИ Cтaлiнa
тa Йoгo iмпepiaлiзмy i пpoти Гiтлеpa.
_ lJ-{o yкpaiнськi пoвcтaнцi oднaкoBo пpoстягaЮТЬ cBoЮ ДpУ>кHЮ pУKУ воiм пoнeвoЛeнИM HapoдaM Cxoдy i 3axoдy дo бopoтьби
ПpoтИ iмпepiaлiзмiв.

4. BiднoшeHня.0,o HaсTуПaЮчoi ЧepвoнoТ ApмiТ

Пpoти ЧepвoнoТ ApмiТ збpoЙнo вИсТУПaTИ нe смieмo'
Haйпepшoю i нaЙoснoвнiшoю збporЮ пpoTИ ЧA мae бути нaшa
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- cИЛЬHe BЛУчHe cЛoвo. Boнa пoвиннa бiЙцiв ЧA poз(в oбличчi стaлiнськиx iмпepiaлiстiв) i нaстaвИт|/1 тaK, яK
ЦЬoГo вИMaгae пoтpeбa визBoльнoТ бopoтьби ПoнeBoЛeHИx iмпepiaлiстaми нapo.цiв, B ToMУ i нaшoгo Hapoдy' БiЙцi свoсю збpoею,
яKoЮ CЬoГoднi тopoщaть нiмeцькиЙ iмпepiaлiзM, B сЛУшниЙ чac
пoвиннi oбepнути ПpoTИ Cтaлiнa i Йoгo peХИMУ, якиЙ Тx HeMИЛoсep.цHo BИKopИсТoвУr ДЛя cвoТx влaсних iнтepeсiв. Бo x нaвiщo
ГoЛoMУ i гoлoднoмy бiЙцeвi пoтpiбнa вся Евpoпa, зa якoi пoHeBo.
ЛeHHя й.цe сьoгoднi нa гapмaтHe M'ясo.
Тoмy, щo МoЛo.цЬ Пepet бiльшoвицькoю мoбiлiзaцieю MУсИТЬ
cKpИTИCЬ i нe зaвжди бyдe мaти мoжливicть дo пpoПaГaH.цИ cepeд
бiйцiв ЧA' [д]o тiei x poбoтитpeбa пiдгoтoвити ТaKo;< CTapшe гpoMaдяHсТBo (.ця.цькiв, стapикiв i т. п.). Щoдo мoлo.ц,i, To TУт дiвчaтa
нaйбiльше MoгтИMУTЬ вeстИ пpoПaГaHёцУ сepeД бiЙцiв (звepнyти
ПpoПaгaнДa
лoЖ|АтV|

нa цe yвaгy).

Moжливocтi для yснoТ пpoпaгaнДИ (в бiльшoстi шeптaнoТ)

cepe,ц бiйцiв ЧA бyдшь шиpoкi. Чaстo пepeмyнeнi бiЙцi зaскaкy..XИЛЬHyтИ''
сaMoгoнy,
вaТИMyгЬ дo Хal щoб Дeщo пoгpaбyвaтИ,
HaПИТИCя вoди i т. д.

Знoву )к чaстo бyдyть зaKвaтИpoBУBaтИcЬ пo ХaтaХ нaшИХ сiл.
Пpи тoмy бУдУть сaмi poзпитУвaтИся пpo Тe, яK TУТ пoвoдИЛИся
нiмЦi, щo po6илa i пpoти Koгo BИCTУПaлa УПA iт д.
Зaвдaнням HaсeЛeHHя бyдe нe тiльки вЛУчHo вiдпoвiдaти,
KoЛИ poзПИтУBaтИMУТЬ бiЙцi, aлe сaMИМ нaв'язyвaти з HИMИ Ha
пoтpiбнi тeМИ poзMoви. Пpo нiмцiв poзпoвiдaтИ яK Пpo бaндитiв,

гpaбiжникiв. Пoдaвaти фaкти дe нiмцi poзcтpiлювaли i пaлили
ХИBцеM бeзбopoннe цивiльнe HaсeЛeHHя. Пoяснити, щo нiмцi
пepeслiдyвaли бiльшe сaмoстiйникiв, чим тиx якi xoтiли пoвopoТУ
бiльшoвикiв.
Koнeчним e пoiнфopмoвУвaТИ бiЙцiв ЧA пpo Тe' щo ТУт пoЛяKИ
Ha HaKaз CBoГo гeHepaЛa Ciкopcькoгo пiшли нa слyжбy дo Гecтaпo
paзoM з нiмцями виiждхaли пaлИт|4 yкpaТнcькi ceЛaTa пaлитибeзбopoннe HaсeЛeHHя (пaлили )KИвцeM BKЛЮчHo з дiтьми iжiнкaми).
Пpи тoму вKaзУвaтИ нa фaкти' Пoяснити, щo пoЛЬсЬKi iмпepiaлiсти
пpи пoмoнi свoГo HaсeЛeнHя' щo мoбiлiзувaЛoся ПpИ HИХ' ХoчУтЬ
пoHeвoЛИтИ yкpaiнцiв, бiлopyciв, литoвцiв, нexiв.
Пpo yкpaTнсЬKИХ пoвCтaнцiв poзкaзУBaтИi
- lJ-{o вoни бopяться пpoтИ всix iмпepiaлiзмiв i вислyжникiв.
_ Kлич УПA _ BoЛя Hapoдaм i людинi
- УПA хoчe, щoб кoжниЙ HapoД, .д,o нaймeншoГo, MaB сBoЮ
HeзaЛexHyдepЖaвУ i мiг вiльнo бeз вoсн i всякoгo KpoBoпpoлИTтя

i

ЖИтИ

|

ooзвИвaтИся.
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- Щo УПA бopeтЬся пpoтИ сьoгoднiшньoT вiЙни, яKу Be.цУтЬ
мiх сoбoю нaЙжopстoкiшi iмпepiaлiзми _ Cтaлiнa i Гiтлеpa.
_ Щo УПA дo цiоT бopoтьби тBopИтЬ coЮз ПoHeBoЛeHИХ Hapoдiв, щo ТaK яK i yкpaТнськиЙ (нaпp. бiлopyси, ГpУзИHИ, aзepбaЙxaнцi iт д.) бopятЬся зa свoT вiльнiДep)KaBИ.
_ Щo УПA пpoтИ poсiян He BИCTyпae, aЛe Haвпaки, хoнe' щoб
poсiйськиЙ нapolц MaB BЛaсHy .цepxaBy нa свoТЙ eтнoгpaфiннiЙ
тepитopiT i Щo з тirю дepxaвoЮ Xoчe )<ИтИ в зГo.ц|.
- lJ-{o кoли пoзбyдeмoся HeHaBИсних iмпepiaлiзмiв, нe бyдe
B Haс TaKИХ cтpaшHИХ, як сьoгoднi BoeH, He бyдe тaкox poзбишaшТвa.

_ Щo УПA бopeться

Hе ПpoтИ ЧA, a пpoти Cтaлiнa, Щo пpИ
пoмoчi свoix iмпepiaлiстичниx зaПpaвИЛ KИtae Ha гapMaтHe M'яco
HeщaсHИХ бiЙцiв.
_ Koли б хтoоь з бiйцiв зaпИTaE}, ЧoMУ УКpa|HсЬK| ПoвстaHц| TУT
вИсTyПaЛИ пpoтИ чepвoHИX ПapтИзaHlв' дoKaзaтИ:
_ Ш-{o тyт чepBoнa ПapТИзaHKa бopoлaся нe зa дoбpo пoHeвoЛeHoгo HapoдУ, a зa iнтepeси Cтaлtнa.
- lJ-{o нepвoнoЮ пapтИзaHKoЮ KepУвaЛИ aгeнтИ Cтaлiнa (якиx
бiльшoвики cK|АДaлИ тУт Ha пapaшУтaХ i бyвшi eнкeвeдисти).
_ Ш{o нepвoHa пapтИзaHкa булa пiдмiнювaнa aгeHTaMИ Гeотaпo
тa ПoЛЬCЬKИми iмпeoiaлiстaми.

Bсi вoни зaмiсть бopoтися чeCHo пpoтИ нiмeцькиx oкyпaнтiв,
rpaбили цивiльнe HaсeЛeHHя тa вбивaли свiдoмиx укpaTнцiв зa тe,
щo вoHИ бyли пpoти Гiтлоpa i Cтaлiнa тa пpoтИ всix lншиx iмпepi-

aЛ|стlв.

Пpoти пapтизaнiв, щo вИстУпaЛИ пpoтИ oкyпaнтiв в oбopoнi

HaCeЛeHHя, УПA нe BИсТУПaЛa i нe виступae.
.П.oкaзaти, Щo сoЮз мiж CCCP Й Aнглieю e TИMчaсoвиЙ. Biн

пoтpiбниЙ AнглiТ Ha те, щoб ЧA poз6ити нiмeцьку силу, a пiсля
ЦЬoГo дiЙдe мix ними дo кoнфлiктy.
У пpoпaгaндi дo бiйцiв пiдxoдити пpaKTИчHo-жИтTeвo, пoчИнaти вiд щo.цeHHИХ тypбoт бiйцiв, пpИM. xУpИтИся Ha.п, дoЛeЮ
бiЙця, щo вiн тaK тяЖKo бiдУe нa тiй пpoклятiй вiйнi, a йoгo poдИHa
..всТуПy''
лeгкo будe
дeCЬ дaЛeKo бiдуe-гoлoдУe i т. д. Пiсля тaKoгo
Haв'язaти poзМoBy пpo oсHoвHe (бo пiоля тaкoТ poзмoви бoeць
мимoвoлi вiдчye HeHaвИстЬ дo вiЙни i .цo тиx xтo ii poзпaлив).
B зaгaльнoмУ, сepe.ц бiйцiв ЧA вecти пpoпaгaH/П'y BИKЛИKaнHя HeHaвИCтi дo вiйни тa ТТ пaлijв. Tим сaмим _ пiдгoтoвити Тх Дo
бopoтьби пpoтИ oстaннix. Пpoти вiЙни _ зa MИp, щo Йoгo пicля
poзГpoMУ Гiтлepa Mo)КHa здoбути шЛяХoМ сKИHeHHя стaЛ|HCЬKoгo
pe)KИMУ.

2з0

3aмiсть вислoвiв ..iмпepiaлiстичнa MoскBa',,,,MoCKoвський

iмпepiaлiзм'' вжИBaTИ - .,стaлiнськиЙ iмпepiaЛiзM'',',cтaлiнськиЙ
pe)KИM'' i т. д. He вИCтУПaTИ прoТИ нapoдiв, тiльки ПpoТИ вopoгiв
нapoдiв - ПpoTИ iмпepiaлiстiв iTx вислyхникiв.
PoзпpoпaгyвaТИ cepe.ц бiЙцiв ЧA пoлiтичнi i пpoгpaмoвi пoстaнoви HBЗ oУH.
5. Kличi i вiДoзви

БeзпoоepeдHЬo Пepeд ПpИХo.цoM фpoнтy в мiстax i оeлax (нa
MУpaХ бУдинкiв, цepKoв l r д.) пoвИпИоУвaти pociйськoЮ MoBoЮ
KЛИч|:

_ Cвoбoдa Hapoдaм И чeЛoвeKУ.
- .Цoлoй ГИTЛepoBсKиЙ и cтaлинскиЙ ИMпepИaЛИзMЬ| _ дa
здpaBCTвУeт cвoбoдa Hapo.П,aM,
_ .{oлoЙ вoЙнy - Дa з.цpaBcтBУeт MИp.
_ Cмеpть Гитлepy и Cтaлину'
_.[oлoй тeppop Гeстaпo и HKB.Ц.
_ KpaонoapмeЙцьl! Bьl пpoгнaли о poднoЙ зeMЛИ гИТЛepoBсKИХ XИЖaКoB, ПoBepнИTe сBoe opУxИe пpoTИB тaKИx )кe вpaГoB
BceХ Hapo.цoв - сТaЛИHсKИХ ИMПepИaЛИcтoB.

_

и Cтaлинa_ дa

з.цpaвствyeТ свoбoД,ньtй

_ loлoй Гитлepa и Cтaлинa- lцa

з.цpaBCтBУeT свoбoднaя

.ЦoлoЙ Гитлepa

Kaвкaз.

Cpe.цняя Aзия.

_

Дoн.

.Д'oлoЙ Гитлepa

и Cтaлинa - Дa здpaвсTвyeТ свoбoдньlЙ

- loлoЙ Гитлepa и Cтaлинa_ Дa зДpaвcтBУеТ свoбoднaя
Пoибaлтикa.
- .[oлoЙ Гитлepa и Cтaлинa _ Д.a з.цpaBствyeт свoбoдньlЙ pyсскиЙ нapoд.
_ loлoЙ Гитлepa и Cтaлинa _ дa здpaвствУeт свoбoднaя
Укpaинa.

.Цoлoй Гитлepa и Cтaлинa _ дa з.цpaвствУет свoбoднaя
Билopусия.
п^
_ l+q
^п^^n^тпl,t,
JдРqD-,oyЮТ HaцИoHaЛЬHЬ|e peBoЛЮции пopaбoщeHHЬlХ

_

HapoдoB.

Kpiм вищe Пo.цaHИХ кличiв нe помiщувaтИ )кoД'HИX.
Писaти зaздaлeгiдь .0'o цЬoгo ПpИгoТoвaнoю фapбoю, яку
ТpУ.цнo булo б стepтИ. Увaхaти, щoб нe пиCaтИ пpимipoм _ чopнoю фapбoЮ Ha чopнoмy тлi_пoлi, aбo бiлoю нa бiлoмy, бo тoдi
нa кличi нixтo нe зBepтaТИMe УвaГИ. Пиcaти фapбoю нopнoю, aбo

zal

чepвoнoЮ фapбoю нa бiлoмy пoлi (вeликими бyквaми), бiлoю нa
чopHoMУ i т. д. Koли б xтo стep кличi _ пoнoвляти Тx.
..Kpaснoapмiйцiв

Biдoзви пopoзпoвсЮ.цxУвaтИ сepe.ц
тaKi:
apMeЙцьl'', ..Зa щo бopeться УПA''' .'PyссКИе'', ',ГpyзИHЬ|'' i Т. д.
Biдoзви дo вcix пoHeвoЛeнИx нapoдiв Kaвкaзу i CepeдньoT AзiT i тi,
..ГopИ''.
щo спeцiяльнo нaдiшлeTЬся з
У poзпoвcюдxyвaннi вiдoзв сepe.ц бiЙцiв ЧA oбмexyвaтИся .цo
poзKИ.п,Увaння Тx пo дopoГaХ ни poзлiплювaтИ пo MУpaХ. Пpипинaти
Тx

тaкox

y тaKИX Miсцяx, кУди б бoeць зaгЛяHУB, шyKaЮчИ зa чИMсЬ

iншим' ПpИM. y пустiЙ xaтi, кyди бoeць мoжe зaЙти пo xлiб, нa
CТoвПaХ спaЛeнoгo MoсТa, внyтpi BepХa кpиницi (дe мoжe зaПpИ-

мiтити пpи нaбиpaннi вoди iт. п.).

Taкoх пpaKтИчHo e poзД,aвaTи 6iЙцям лeтЮчKИ' з чoгo Mo)KУТЬ
нaЙкpaщe BИB'яЗaтИся дiвчaтa. Лeтючки poз.п,aвaТИ тaк: щoб дo
pociянiв спeцiяльнo писaнi пo poсiЙcькИ, гpУзИHaM _ дo гpyзинiв
i т. д. BiДoзви писaнi дo всix нaцioнaльнoстeй CсCP - poздaвaТИ
всiм бiйцям. Пpи poздaвaннi вiдoзв УBa)кaтИ, щoб нe нaтpaпИтИ Ha

eHKeBeДИстiв i пoлiтpyкiв.

У пiдгoтoвцi нaсeлeння дo уснoТ пpoПaГaн.П,И, пИсaHHя кличiв
тa poзПoBоЮдЖУBaHHя в|.0'oзB в пepшУ чepгУ зBepHУтИ УBaгУ Ha
oсeлi, щo пpИЛягaЮтЬ .цo зaлiзницЬ, шoо, i ТpaKT. .цopiг .о'oвкoлa
мiст i нa мicтa (нa тi тepeни, щo KУ.цoЮ Mo)KyТЬ пpoхoдити вiЙськa).

ПpoпaгaндивниЙ KaДp poзстaBИт|/1 в тepeнi тaк, Щoб вiн мiг
бeз вeл и ких тpУднoщi в KepУвaтИ п poпaгaH.п,И вн oю poбoтoЮ сepelц
чepBoHoapмiЙцiв i HaсeЛeHHяM i винyвaти* Т[x] пoтpeби.
6' oзбooенHя HaceЛeHHя
oДним з нaЙгoлoвнiшиx зaв.цaнЬ HaсeЛeHHя пiд нaс пepeХoДУ
фpoнтy будe викop|Аcтaт|А воi нaгoди для здoбyття збpoi тa oзбpoeHHя Haсeлeння (сeбe).
У пpoпaгaндi, в спpaвi здoбyття збpoi, Дo HaсeЛeнHя тaKo)к
пiдxoдити пpaKтИчHo-)KИТTeвo' тим бiльшe, тaM дe вoнo мaлo свi..дядЬKa'',
дoмe. Tpeбa пepeKoHaтИ
щo ЙoMУ збpoя бyдe пoтpiбнa
poДИHИ
(i
oбopoни
овoei
ceбe
i
тo збpoя BсяKoгo po.цy i як в
для
нaЙбiльшiй кiлькoоти _ ,.ЛИшHя He зaшКo.Д,Ить''). Kpiм цьoгo уовiдoMИтИ HaсeЛeнHя' щoб здoбyтy збpoю He з.цaвaЛo бiльшoвикaм,
кoли 6 нaвiть зa цe ГpoзИЛo нaйгipшe. oнeвиднo, Щo B пepшУ
чepГУ' y здoбyвaннi збpoТ, тpeбa вKaзaтИ нa пoлiтичнУ цiль,
Y тeкcтi: вичyвaHня
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7' ПoбopювaHHя BopoxoТ пpoпaгaнди

Bxe оьoгoднi нiмцi HaмaГaЮтЬся зaaгiтyвaТИ HaсeЛeHHя щo'
MoBЛяB, пpИчИHoЮ ПoxoД,У нa 3aхiд бiльшoвикiв e yкpaТнськi
пoвстaнцi, aбo щo тaКoХ пoвстaнцi e пpИчИHoгю пoпaлeння сiл
i т. д. ЗнoвУ дoKaзУЮТЬ, щo едИнoЮ сИлoЮ, щo зMoxe пoбopoти

бiльшoвизм, e гiтлepiвськa Hiмeччинa.

oсьвiдoмитИ HaсeЛeHHя
- Щo нiмцi вЖe ПpoвaЛV|лИcя нa вcix фpoнтax i тoмy сьoгoднi
:

He зMo)кУтЬ BстoятИ пpoтИ т|Ах, яK|Ах Щe вчopa гpoMИЛИ.

_ Щo нiмцi сьoгoднi ПaЛятЬ сeлa i вИBoзяТЬ HaCeЛeHHя Ha Te,
щoб нe лИ|,JJИтИ нiчoгo бiльшoвикaм. L{e poблятЬ вoHИ нe тiльки в
УкpaТнi, aлe нaвiть в |тaлii (внopaшнiЙ cвoТЙ сoюзницi). A щo стpiЛяЮТЬ i пaлять людеЙ нe свoeT нaЦioнaльнocтИ, _ цe с пepeдбaнeнo в гiтлepiвськiй пpoгpaмi'
_ Ш-{o нaм з6poЙниЙ BИстУп був кoнeнним. To ЛИшe зaвдяKИ
Йoмy нaм B.цaлoся збepeгти сeбe i свiЙ дopiбoк. (Як фaкт Пo.цaтИ
пopiвняння Boлинь_Лiвoбepeжxя ).
Пiоля пepeсУBaHHя фpoнтy MaтИMeMo дo дiлa з бiльшe вИпpoбoвaнoю пpoпaгaндoю, y якiЙ [вaxкo]* бyдe (нa пepшиЙ paз)
.0'oшУKaтИcя гapнo зaХoBaHoГo П |дcтyпy'
3нaючи бiльшoвикiв, яK сПpИтHИХ дeMaгoГiв, мoжнa ПpИпycтИTИ, щo BoнИ Mo)кУТь дo укpaTнсЬKИX пoBcTaнцiв ви.п,aти зaKЛИK, У
яKoMУ cТвeptxУвaтИMУТЬ, щo yкpaTнcькi пoвотaнцi дoбpe зpoбиЛИ, щo BИcтУnИлИ пpoТИ нiмeцькиx oкyпaнтiв, aЛe He дoбpe, щo
..HaЙбiЛЬш'' гpoмИсЛУxaлИ oУH.iвцiв, i вистyпaли ПpoтИ тИX, щo
ли фaшистiв (i пpoти чepвoHИХ пapтизaн) i т. Д. oтжe, зaKЛИKaтИ
Mo)KyгЬ пoвcтaнцiв щoб згoлoшУвaЛИcЬ дo ЧA тa вИдaвaЛи oУH,.гpixи''
i пpиЙмeться ix в pяди ЧA,
iвцiв. Toдi Tм ..пoдapyeTЬCя'' Тxнi
..BИзBoлятИ,' всi iншi пoнeвoлeнi HapoдИ.
щo йдe
..пoKaзaтИ'':
MoжлИBo, щo HaMaГaТИМУTЬся
- Щo нiмцi пiшли в УкpaТну, щo Тх сюди зaпpoсилa oУH.
_ |.!o укpaТнськi нaцioнaлiсти в|4ДaлИ нa poбoтyдo Hiмeннини

МoЛo.цЬ.

сaмocтiЙнoT УкpaТни xoчe тiльки MaЛa гopсТKa ..зaПa.о,HИKiв,', a бiльшa чacтИHa HaсeЛeHня УкpaTни He Хoчe вiддiлювaтиcя
..бpaтHЬoгo'' poсiЙоЬKoгo
вiд ..вeликoгo'',
HapoдУ.
- Щo Укpaiнa cьoгoднi Hе Moжe бщи caмoстiЙнoю, бo [бpaкye]
Тi фaxoвoгo укpaiнськoгo KaдpУ i пopyЙнoвaнi yоi зaвoди Укpaiни.

-

*

lJ-{o

У тeKCтi: Чacтo
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Moxуть ..oбiЦювaти'', щo KoлИ вoHИ в УкpaТнi вiДбУдyють пpo..бpaтHьoгo,' poсiЙськoГo нapoдУ) i вишкoлять
|\А|АCл|А (пpи пoмoнi
укpaТнcький фaxoвий кaдp, тoдi, яKщo зaХoчe yкpaТнський нapoд
..oдepЖИть'' ТТ i т. п.
MaТИ сBoЮ сaмoстiЙнy.цepxaвУ' _
B oбличчi Mo)кЛИвoCТи тaкoi ПpoПaгaндИ _ МУсИMo oсвiдoмитИ УKpaIHсЬКe HaCeЛeHHя

:

_ Щo вся бiльшoвицьKa

пpoПaГaн.п,a e poзpaХoвaнa Ha пpИсПaHHя нyйнoсти i пopiзнeння yкpaТнськoГo Hapo.цУ, щoб пiзнiшe
зaвДaтИ Йoмy нeспoдiвaниЙ yдap.
- Щo бiльшoBИKИ нi в нoмy нe пepемiни лиcя' Були iмпepiaлiс.
тaми i e вoHИ ними xiбa з тieю piзницeю, щo стaЛИ хopстoкiшими,
бo пepeкoнaлИся, щo yкpaiнськиЙ нapiд He TepпИтЬ нeвoлi, xoчe
ХИТИ B|лЬHo.

- Щo укpaТнськi пoвстaнцi пoвиннi зГoЛoшУвaтись дo УПA,
щoб гpoмити нiмeцькиx oкyпaнтiв, aлe всi гнoблeнi стaлiнcьким
iмпepiaлiзмoм нaцioнaЛЬHoстИ' щo e в ЧA, пoвиннi зГoЛoшyвaТИсЬ
дo УПA (ни iншиx нaцioнaльних apмiЙ, щo opгaнiзyЮтЬся Ha тepИтopii УкpaТни), щoб B|/1CтУ|1Ит|/1 .д,o бopoтьбИ ПpoтИ всix oкyпaнтiв i
paз Ha зaвXrцИ CKИHyTИ яpMo Ta зaЖИтИ в|ЛЬHo.
_ Щo oУH He BИсТУПИЛa збpoЙнo пpoтИ нiмeцькиx iмпepiaлiс.
тiв вiд пepшИX .п.нiв Тxньoгo пoХoДУ в Укpaiнi з пoлiтичнoj toцiль.
HoCTИ' Зaтe з сaМoгo ПoчaтKУ oкупaцiТ нiмцями Укpaiни, ПoчaЛa
пiдгoтoвлятИ ПpoтИ ниx збpoЙнy бopoтьбy укpaiнськoгo i всix
iншиx ПoHeBoЛeHИх нapoдiв.
_ Щo Укp. сaмocтiйниKИ д,o вИвoзУ УKp. MoЛoДi Дo Hiмeччини
нa poбoтy пoсTaBИЛИCя тaK сaМo, ЯK Д,o вИBoзy бiльшoвикaMИ УKp'
po.цИH нa Cибip. (Пoкликaтися Ha KoMУHiкaт в цiЙ спpaвi, виДaниЙ
кpaЙ[oвим] пpoв[oдoм] в сiчнi 1942p')'
- Щo цe Cтaлiн дoпoмiг Гiтлсpoвi пoнeвoЛИтИ Hapo.цИ Зaxoдy
i Cxoду, бo пiдкpiпив йoгo apмiю укpaТнським xлiбoм, бaкiнськoю
бeнзинoю. He виключнИM тaKo)К r, щo Cтaлiн i Гiтлеp, cKpИвaBИвш14сЬ y тiЙ вiЙнi' MoжytЬ пoМИpИТИоЬ Ha paХУHoK пoHeBoлeHИХ

HapolllB.

_ Щo зa

УкpaТнськy .[epжaву бopeться нe тiльки гopсТKa

.,зaпaдникiв'' aЛe
вBeCЬ yкpaiнський Hapoд, щo )кИвe в Укpaiнi i
пoзa ТТ MeЖaMИ. oУH в цiЙ бopoтьбi являrться лишe йoгo пoлiтичним кepiвникoм (пoдaвaти фaкти).
_ Ш]o УкpaTнa Mar всi .цaнi Ha Te, щoб бУти сaмocтiЙнoЮ ДepХaвoЮ (в бiльшiЙ нaвiть мipi, нix poсiЙоькиЙ нapoд). | фaxoвoгo
KaДpУ вИстaнe, тiльки He дaтИ (У бopoтьбi) щoб Йoгo знищили
iмпeoiaлiзми.
- tJ-{o пpo дoлю Укpaiни i iншиx пoHeвoЛeHИx нapoдiв piшaти.

2З4

MyтЬ He сИЛИ iMПеpiaлiзмiв, щo ПpoKoчУЮТЬся Чepeз Haш| ТepИTopiT,
.0'И

aлe тi (peвoлюцiЙнi), щo [xyкpaiнський iiншi пoнeвoлeнi Hapo-

зУMlЮтЬ opГaH|зУBaТИ

|

П|дГoТoBИт|А нa свoIX TepИТop|яx.

8. ЗбepeжeHHя гpoМa.цсЬКИX TaоMHИцЬ
Cьoгoднi i в мaЙбyгньoму всi тaсмницi HaшoГo сeлa вopoгoвi

пoвиннi бути нeзнaнi iнeвi.цoмi. lJ-{o в сeлi poбиться (ним сeлo
''дишe,'), xтo iякi ЛЮ.цИ B HЬoMУ пepeбувaюTЬ, Bopoг нe смiе.о,oвi.п,aTИcЬ. lJ-l,oб тaкими були нaшi сeлa, B ПepшУ нepгу тpeбa пoзбyтися .,cвoix,' (оiльськиx) сeкcoтiв тa дбaти щoб тaкi He ..poсЛИ,'.
He пoпyститИ .п,o тoгo' щoб сyciд пoсвapИBшИсЬ зi сyсiдoм,
CП|шИв.цoHeCтИ Ha HЬoгo вopoгoB|' щo в|H пepeдep)кУe П|.цП|ЛЬHИкiв, aбo тaм-a-тaM Mae сХoвИщe зi збiжжям iт. п. Bсякi ПopaХУHKИ,
спopИ' HeПopoзУMiння _ ПoЛaгo.цХУвaтИ нa мiсцяx, бo iнaкшe
вopoг МaТИMe мoжливiсть вИкopИсTaтИ цe.цЛя .,пpoдyкцiТ'' сeKCoт|в.

oбepeгaтиcя Пepe.ц пpoвoкaцiею (i пpoвoкaтopaми)- якoT
oсoбливo HKBД e мaйстpoм. Пicля пepеXo.цУ фpoнтy бyдyть
Пo HaшИX сeЛax вeшTaтИся piзнi люди. Cepeд ниx бyдe бaгaтo
.'лaзyтникiв''-сeксoтiв,
Щo Пo.цaвaТИMУтЬ сeбe зa tизиpтиpiв з ЧA,
втiкaчiв з Hiмeччини, тaбopцiв, в'язHiB iт. п. Пepeд ними (тaкими
людьми) тpeбa бyти oбepе)кHИMИ. Hiчoгo Tм нe poзпoвiдaти i нe
B|АяcHят|А свoix дyмoK, Хoч TpaпЛяТИMУTЬCя Cepe.ц ниx тaкi, щo Й
дiйснo в нiнoму He BИHH|.
Мoxуть.цo xaт зaХo.цИTИ (вдeнь i внoнi) oзбpoeнi i нeoзбpoeнi
ЛЮдИ, щoб дeщo пoТсти i пepeнoнyвaти. Пpи тoмy бyдутЬ poзпИ-

тУвaТИ пpo пoBсTaнцiв (щoб нiби нaв,язaТИcЬ з ними), пpo людeЙ,
щo МaЮтЬ зв'язKИ з пoвстaHцями i т, Д. i T.д'
Пepeд TaKИМИ ЛЮ.П,ЬMИ зpo6ити вpaxiння, щo цe poбимo пiд
ПpИМУсoМ i пpo нiщo Тм нe poзкaзУBaTИ (..ми люди тaкi, Щo нe

зaнiмaeмoся нiчим i нiчoгo He знaемo'').
Пpo всякиx нeзнaЙoмиx людeй, щo BeшТaЮТЬCя B тepeнi,
нeгaйнo пoвiдoмляти вiдпoвiднi opгaни в сeлi aбo в oкoлицi. Усiх
нeзнaЙoмиx тpeбa зa.цepxУBaTи i пepeвipятИ, ХТo вoни i чoгo

ХoчУТЬ.

TaKoХ, KoЛИ в селi пoявиться нeзнaЙoмий oзбporний (нiби
ПapтИзaHсЬкий) вiддiл i бyдe poзПИТyвaтИ Дe r пoвстaнчiй ..штaб''
iт. п., вiдпoвiсти, щo тaKИХ тyг HeМa i нe нyти в oкoлицi (кoли б
нaвiть i хтoсь зHaB пpo пoвстaнцiв). [.{e мoхe опeцiяльниЙ вiддiл
пo бopoтьбi з yкpaТнсьKИMИ ПoBсТ[aнцями].

Koли б бiльшoвики poЗпИтУвaЛи piдню пoвстaнцiв пpo
ДiтeЙ, cKaзaTИ, щo вiдстyпaючi нiмцi BИBeзЛИ зi сoбoю iт' п.

Тx
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CлoвoM, ceлo..нiчoгo нe бaчилo iнe бyлo нiкoгo тa нiчoгo нe
зHar''.
9. Ti, щo знaЙдyться в бiльшoвицЬKoMy вiЙськy i aдмiнiстpaцiT
ЗopieнтyвaBшИcЬ в oKpy>КeнHi, взятися зa пpoпaгaH.цИвHo-

poз'ясHЮвaльнy poбoтУ сepe.ц бiйцiв' Пpoпaгyвaти тe, щo бyлo
..BiдHoшeння
..Бopoтьбa пpoти
пo.п,aHe в poздiлax
дo бiЙцiв ЧA'' i
вopoxoТ пpoпaгaндИ'' тa iншиЙ вoонниЙ пpoпaгaHдИвнiЙ мaтepiял.

Пoтpaпивши нa пiдxoxиЙ eлeмeнт У вiддiлaХ' oПaHoвyвaтИ
Йoгo. Пpи oпaнoвaннi звepнyГИ yвaгy нaЙбiльшe Ha aBТopИтeT,
бoЙoвих бiЙцiв (тиx, щo нимбyдь в вiЙськy вiдзнaчилися) бo тi
ЛЮдИ B слушниЙ Чaс Mo)KyтЬ ПoBeотИ зa сoбoю вoяцЬКУ Maсy.
Пiдpивaти aвТopИтeт кoмaндиpiв, щo вi.о,нocятЬся Bopo>кo .цo
Haшo| сПpaвИ.

Pятyвaти (якщo e мoxливiсть) вiд poзстpiлiв пepеЛaпaнИХ

HaшИx людeЙ (aбo peвoлюцioнepiв i пoвстaнцiв iншиx ПoHeBoЛeниx нapoдiв) тa зaгpoxeнe HaсeЛеHня. Пpи цЬoMУ УвaxaТИ, щoб нe
poзKpИTИ ceбe пepeд вopoгaMИ.
..HaчaЛЬcTBy'',
3дoбyтy

збpoю i aмУнiцiю He з.цaBaтИ

aлe

яK

Ha цe пoзвoЛИтЬ чaс i yмoвини, зaKoпyвaтИ, aбo пpямo вKИ.цaтИ в
кущi ни будинки, щo тpaпЛятЬся пo дopoзi.
Бyдyни Ha тepИТopiТ iншиx нapoдiв (Cxoдy чИ 3axoдy) вecтИ
cepeд мicцeвoгo HaсeлeHHя poз'яснювaлЬHУ Пpoпaгaн.цУ:
_ Пpo тe' щo cтaлiнcькиЙ iмпepiялiзм i Йoгo тepop нiчим нe
вiдpiзняeться вiд гiтлоpi вcькoгo.
- Зa сoюз усiх пoнeвoЛeнИX нapoдiв y бopoтьбi пpoТИ iмпepi-

яЛitмiв, зa вiльнi ДepxaвИ всix нapoдiв.

oзнaйoмити мiсцeвe HaсeЛeHHя з iстopieю i бopoтьбoю зa
сaмoстiЙнicть Й дepxaвнiсть. Зaявляти гoтoвicть yKp. HapoДy
HaB'язaти сoЮз з yсiмa нapoдaмИ, щo бopються пpoтИ iмпepiялiзмiв зa свoТ вiльнi .Д.ep)кaBИ. .Д.o нaоeлeнHя lцaHoгo тepeну вiднoоитИcя гIp|АхИльнo i здoбyвaти сoбi в HЬoгo aBтopИтel пiдкpeслююни
свoю нaцioHaЛЬHУ ПpИHaлe)KHiсть. Бyдyни в бiльшoвицькiЙ aДмiнicтpaцiТ, пocтупaTИ пoдiбнo як i y вiЙоькУ, УзГЛя.Д,HЮючи oсoбливoстИ УMoBИ poбoти.
Cлaвa УкpaТнi!
L!дАГo' ф' 57' oп, 4' cпp' 364, apк, 20-23' Koпiя

"
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Зa оaмoстiЙнiДepжaвИ
нapoдiв Eвpoпи Й Aзij

Boля нapoдaм!
Boля людинi!

ЧЕPBoHoAPM|ЙЦ|!

Cтaлiнcькi кoмicapи й oфiuepи KИнУЛИ Bac у тили нa бopoтьбу з нaceлeHHяM нoвoзaйнятиx тepeнiв. Boни Baс зaсТaвЛяЮтЬ
HaпaдaтИ Ha сeлa, зaбиpaти сeЛяH, Тxнe мaЙнo, a людeй лoB|АтИ
Й пepeдaвaтИ в pУKи HKB.ц, яKe чaCтИHy Тх poзстpiлюe, a чaстИHУ
Bиc|Алae нa Уpaл Ha KaTop>кHi poбoти. 3a втiкaчaмИ - стapИKaMИ'
xiнкaми Й дiтьми Baм нaкaзyють стpiляти.

.[opoгi нaшiбpaти!

Пoдyмaйтe Haд TИM, щo Bи poбитe! AдХe)к тi сaмi кoмiсapи Й
oфiцepи y Baшиx piдниx стopoнax KИ.цaЮтЬ тaКИx Хe, як Bи, бiЙцiв
нa гpaбунoк i вбивcтвo Baшиx хiнoк, дiтeй i бaтькiв. Чи Bи нe дiстaeтe листiв вiд cвoix piдниx? Чи нe читaeтe Bи в HИX, щo BoHИ тaM
пУXHyгЬ з гoЛoдУ i вмиpaють Ha KaТop)KHИX дepxaвHиx poбoтax?
HaвiЩo Bи бopeтeся з нaми? Haвiщo .цoПoMaгaeмo iмпepiaлiстaм
убивaтиЙгpaбувaтинaс?Чи ХoчeTe, щoб вoни змoбiлiзyвaли нaс i
пocЛaлИ Ha вИHИщУвaHHя HaсeЛeHHя в iншиx paЙoнax' Mo)Ke яKpaз
TУД,И' дe >кИвyгЬ Baшi po.цини?
Xiбa х нe бaчитe, щo цe злoчиннe.цiлo?
Cxaмeнiться! Пoкиньтe бpaтoвбивнy вiйнy!
Mи нe BopoгИ Baм, a бpaти' Haшi спiльнi вopoги - цe iмпeptaлiсти _ нyжi i свoТ. [-{e тi, щo зa HapoДHЮ Kpoв ХoчУтЬ кyпити coбi
cЛaвУ i влaдУ. Hapoдoвi нe тpeбa зaгapбницькoТ вiйни, нapiд нe
пoвИнeн ПpoлИвaTИ Kpoв зa тe, щoб ПoHeвoЛЮвaти iншi HapoдИ.
Toму нapoднiм кличeм ПoвИHeH бути rлин.. ..Бopoтьбa з iмпepiaлiстичними клiкaми Гiтлеpa тa Cтaлiнa, якi жeнyть Ha KpИвaBУ
вiЙнy oднi HapoдИ пpoТИ дpугИX. БиЙмo Гiтлepa нa зaйнятiй ним
тepитopiT, биЙмo Cтaлiнa нa зaйнятиx ним зeмляX!''
ЧepвoнoapмiйцiI
Пoки.цaЙтe гaнeбнy слyхбy B KapaЛЬHИx вiддiлax, пepеXoД'Ьтe
зi збpoeю .цo Hac _ У pяДИ УкpaTнськoi ПoвстaнчoТ ApмiТ! KoxниЙ
нapiд_ твopiть свoТ нaцioнaльнi вiддiлV1 ДЛя бopoтьби з iмпepi.
aлicтaми. ПiдiЙмaймo cпiльнy бopoтьбy зa вiльнi дepжaви всix
нapoдiв, зa вoЛЮ кoжнoТ ЛIoД|А|1И в дepжaвi!

2З7

XaЙ живe BoЛя Hapoдiв iлюдиниl

ХaЙ живyть нeзaлeжнiдepxaвИ нapoдiв Евpoпи й AзiT!
ХaЙ xивe peвoлюцiя ПoHeвoЛeHИx нapoдiв!

БepeзeнЬ, 1944 p.
L]ДABO' ф. 3833' oп,

1,

УкpaTнcькa Пoвстaнчa Apмiя ..Пiвнiч''

спp. 86, apк.

77.

N9

з5

л|4ст дPyгy (.ЮPlЮ''
y спPABI PEMoHтy PAдIoAпAPAтA
7

квiтня 1944 p.

Дpyxe ЮpiЙ!

Te paдio, щo я У Baо зaбpaв, бpaкye тpaнсфopмaТopa. Koли б
Ta чaсTИHa бyлa y Baс, тo я ПpoХaв би пepeдaти мeнi' бo iнaкшe нe
MoЖHa ПoЛaГoдИтИ тoгo paд|oaПapaтa.
Я зapaз e бiля ГaмaлiT й xoнy B|/1ДaBaтИ iнфopмaцii' .ЦУxe пpoХaЮ пoшУKaти тpaнcфopMaTopa Й мoжe y Baс е зaпaсoвi ЛaМпИ fД'o
тoгo paдioaПapaтa, щo я зaбpaв y Baо. Бiля ГaмaлiТ e paдioтexнiк i
кoли Baм пoтpiбнo, МoЖe.цeщo пoлarotИт|/1'
C[лaвa]У[кpaТнi!]

7. tv-44

/Апocтoл1 /

ЦдABo' ф' 3838' oп'

1,

cпp. 82, apк' 4' opигiнaл, Pукoпиc,

1 ..Aпoстoл'', .,Biк'' (-1945)- , У 1944_1945 pp,

- спiвpoбiтHИK пoлiтИЧHoгo вiддi.
лу УПA-Пiвнiн, пoлiтичнoi рeфeрeнтуpи oУH пЗУ3, пoлiтичний peф. oУH ПCK
(]9a5 р.).

,

2з8

Пpiзвище тa Дaтa нapot)Кeння нe уcтiйненi'

Ne
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пPoгPAMA пoлlтBиxoBHoТ poьoти в yпA

10 квiтня 1944 р

ПPoГPAMA

пoлiтвиxoвнoТ poбoти cepeД бiЙцiв УПA

Bстyпнi зaУвaxeHHя
ПepeживaeМo сaMУ KpИтИчHУ ХвИЛИHУ. Тiльки сильнi }цУXoM
зMo>кУTЬ BИтpИMaтИ цЮ Ba>Klry BoгHeвУ пpoбy' Biд мopaльнoгo
сТaHУ, вИтpИBaЛoстl, дуxoвoТ eднocтi i пoлiтичнoгo вИХoвaHHя
стpiльцiв y вeликiЙ мipi зaлежaтИMe.0,aЛЬшиЙ yопiх бopoтьби.
ПepeмaгaютЬ He cИЛЬHi збpoeю, a сильнi ДУХoM' ЛЮдИ, oзбpoeнi peвoлюцiЙними iдeями, HeпoХИтI-loЮ вipoю в свoi cИл|А, лЮДe
пeвнi свoeT пepeMoГИ, яKi зв'язaлИ BЛaсHУ.0'oЛЮ Ha xиття i нa
сМepТЬ iз бopoтьбoЮ BсЬoгo Hapoдy Зa сBoЮ вoЛЮ. Пoтpeбa

виpoблeння вiдпoвi.п.ниx бoeвиx i мopaльниx якoстeЙ У HaшИx
бiЙцiв, стaBИтЬ пepeд пoлiтвиxoвнИKa|iV| вeЛИKe, пoчecнe i вiдпoвi.п.aльнe зaвдaHHя. Heoбxiднo в нaЙблищий нaс зpушити з мiсця
пoлiтвиxoвну poбoтy B HaшИX вiддiлax. пpИCToсУвaвши ТT Дo вИMoГ

сЬoГo/П'н|шHЬoгo дHя.
B тiЙ цiлi пoдaeМo HaшУ Пpoгpaмy пoлiтвиxoвнoi poбoти сepeД
бiЙцiв УПA. Цe e Ha зaгaЛ вибpaнiтeми (лeгшiдo пepepoблeння) з

ПpoГpaMИ ч, l тa.д,eякi нoвi.

.Цo пУнктiв цiеi пpoгpaми пoлiтвиХoBHИKИ oТpИMУвaтИMУТЬ
KoHспeKтИ вa)кHИХ лeкЦiй тa, пo tvto)иИBoстi, вiдпpaви' iнстpyктaxi, кoнcyльтaцii. B бiльшoстi пoлiтвиxoвники цi ТeMИ MусятЬ poзpoбляти сaмi, викopИCтoвУЮчИ дo ЦЬoгo piзнi пiдpyннi мaтepiяли
Ta пpИKЛaдиiзжиття _ бopoтьби HaшИх вiддiлiв.
|. .Д,o

питaнь мiжнapoдньoТ пoлiтики

1. Пpинини lpyгoТ iмпepiялicтичнoТ вiЙни.

a) PoзвитoK ПpoMИсЛoвocтИ в iмпepiялicTИчHИX дepжaвax

pИHKИ зб[yтy].

б) Зpicт aMepИKaHcькoгo iмпepiялiзмy.
в) Япoнськo-aMepИKaHCькi вiднocини.
г) .П,epжaви, щo xoтiли вiйни (3.[A, сCCP, Hiмeннинa, Япoнiя,

фpaнцiя, Aнглiя).

2' Bи6ух.QpугoТ iмпepiялiстичнoТ вiЙни.
a) |мпepiялiстичнa вiЙнa вiд 1939 p. дo 22 нepвня 1941 p.
б) Нiмeцькo-бiльшoвицькa вiЙнa. Плaни Hiмeччини.
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в) Пoлiтикa Hiмeччини пo вiднoшeннi.цo пoнeвoлeHИx нapoдiв
HeЮ.

г) |мпepiялiстичнa пoлiтикa сCсP (слaв,янськиЙ тa iслaм.

ськиЙ KoHГpeо' пpeтeнзil нa l-{eнтpaльнy Евpoпy тa Бaлкaни).
з. Hiмeччинa тa '[Т сoюзHИKИ B ЧeTBepтoMУ poцi вiЙни.
Kaпiтyляцiя lтaлii тa ТT нaслiдки.
4. Haзpiвaння кoнфлiктy мix Aнглo_Aмepики пo вi,цнoшeнню
Hiмeччини
тa CCCP. Cпpaвa .цpУГoгo фpoнтy, МoCKoвсЬKa тa
.цo
тeгepaHсЬKa кoнфepeнцiя, стaнoвищe Tуpeнни ни.
5. Hoвi iмпepiялiстичнi плaни CCCP.
6. BiднoшeHHя сИЛ ПoHeBoлeHИХ Hapoд|в.0'o сИЛ tMПeр|яЛ|Cт|в
Ha пoчaтKУ вiЙниi сьoгoднi.

7. opгaнiзaцiя eдинoгo фpoнту всix пoнeвoЛeнИX нapoДiв У
бopoтьбi з iмпepiялiстaMИ Зa пoбyдoвy вЛaCHИХ HeзaЛe)KHИX.Д,epЖaB.

8. Coлiдapизaцiя пoнeвoлeHИХ нapoдiв Cxoдy Eвpoпи Й Aзii з

ПoHeBoЛeнИMИ HapoдaMи ЗaхiднoТ Евpoпи.
||.

Елeмeнти з iотooiТ УкpaТни

1. Kapтини з жИТтя княхoТ дoби,

a) Пoxoди Cвятoслaвa 3aвoЙoвникa (пoxiд нa xoзapiв, вiЙнa з
бoлгapaми i гpeкaми)' [Тип] вoiнa.
б) Boлoдимиp BeликиЙ. Xpeщeння Укpaiни. oб'eднaння всix
yкpaiнськиx зeMeЛЬ B oдHУ MoгyтHЮ .цepxaвy.
2. Kapтини з ЖИтTя KoзaЧчИнИ.
a) Зaпopiзькa Ciч. Пpинини, щo ТT пopoдили' Цiлi'
б) Геpoiчнi Пoxo.цИ зaпopiжцiв нa тypкiв (CaгaЙДaчний _ взяття
Kaфи, C. Kiшкa, l. Пiдкoвa)iiнш.
в) БiЙ XмелЬHИцЬKoГo пiд Жoвтими Boдaми i Kopсyнeм.
г) Xмeльницький _ ГeТЬMaH вciei УкpaТни.
д) Maзeпa, Йoгo дepxaвнo-пoлiтичнa.п.iяльнiсть'
e) Hищeння УкpaТни Пeтpoм |тa Kaтepинoю ||.
3. УкpaTнa зa ПaHщИHИ тa пiсля пaHщИHИ.
a) Bизвoльнa бopoтьбa yкpaiнськoгo HapoдУ пpoтИ ГH|тy ПoЛЬськoi шляxти, в 17З1' 1752' 1768 (ГaЙдaмaччИHa i Koлiiвщинa).
б) Pyx КapпaтCЬKИx oпpишкiв.
в) Шeвнeнкo, йoгo жИТТя iтвopнtсть.
г) oбpaзи Hapo.цHИХ гepoiв: Тapaс Tpясилo, Гoнтa, Зaлiзняк,
Kapмeлюк, Myxa, loвбyш. .Д,ля цe| TeMИ MoЖHa BИКopИcTaтИ
ТBopИ Шeвчeнкa: .,Coн',, ..BapHaK'', ..Tapaсoвa нiн'', ..ГaЙдaМaKИ',
i iншi. Tвopи Mapкa Boвчкa: ..KoзaЧKa',, ..lнститщкa'', ..ГopпИHa''.
Твopи Heнyя-ЛeвицЬKoгo
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кoлa .Qжepя'' Й

..Чopнi

ХMapИ,'. Tвopи

Пaнaсa Mиpнoгo: ,.Лихo.цaвHe i сьoгoчacнe'', ..Xiбa peвyгЬ вoлИ'
..ToBapИшi,,.
ЯK яcЛa пoBHi,',
Твopи Бopисa Гpiннeнкa: ..Coняшний
,.Пi.п,
пpoМiHь'',
тиxими BepбaMИ',, ,.Cepeд тeмHoТ Hoчi,'.
4. PeвoлюцiЙнe нapoднИцтBo 1B80 p. нa KиТвщинi.
5. PeвoлюцiЙнi оeлянськi pуxи ПpoтИ poсiЙських' пoЛЬCЬKИXтa
нiмeцькиx пoмiщикiв в 1903 тa 1905 pp.
6. Пoвстaння укpaiнськиx мopякiв Ha пaHЦИpHиKy,.ПoтьoмKiн''
-l
905 p. Kepiвник ПoBсTaHHя сТapшИHa-мexaнiк Koвaлeнкo
oлeксaндp тa aктивнi УчaонИKИ pyxу BaкyлИHчyK' Maтюшeнкo.
ПiдкpeслитИ, щo цe бyлa бopoтьбa пpoтИ poсiйcькoгo iмпepiялiзмy, бopoтьбa зa вoЛЮ i нeзaлeжнiсть yкpaТнсЬKoгo Hapoдy (He
мpiяли цi пpoвiдниKИ Пpo кoмунiстиннy УкpaTну, яK тo HaMaГaЛИcя
Тx виcвiтлити бiльшoвицькi aгiтaтopи ).
7 . |1pинини Пepшoi iмпepiялiстичнoТ вiЙни тa нaслiдки iТ.
B. Bизвoльнa бopoтьбa yкpaiнськoгo Hapo.цУ в 1917-22pp.
a) Xиття i peвoлюцi Йнa дiял ьнiсть Cимoнa Пeтлюpи. .Д'ля цьoгo
Mo)кHa KopИсTУвaтися мaтepiяЛaMИ бpoшуp !м[итpa] !,oнцoвa
..Cимoн ПeтЛюpa'' тa Cидopa KopбУтa..CИMoH Петлюpa,'.
б)УCс в Гaличинi'
в)Дoбa I-{eнтpaльнoТ Paди в Укpaiнi.
г) Гeтьмaн в УкpaTнi'
д)Дoбa УHP. Бopoтьбa з бiльшoвИKaMИ. XoлoдниЙ Яp.
e) Kpyти. ГepoTзм yкpaТнcькoТ мoлoдi.
ж) oб'еднaння збpoi 31.B..1919 p.
.l91
7- 1 B pp.
з) oпaнoвaння бiльшoвИKa|'nИ peвoлюцii нa УкpaTнi
и) Бaзap. Упa.п,oк УкpaТни i пpинини Дo УпaДKУ укpaТнськoТ
рeвoлюцiТ 1917 _191 B pp'
9. .[oбa лeнiнськoгo HЕП-y'
10. eфpeмoвцi- Cпiлкa Bизвoлeння Укpaiни (opгaнiзaцiя,
ПpoгpaMa, дiяльнiсть, пpoцeс).
11. Koлeктивiзaцiя i гoлoд 1933-З4 pp.
12. Тepop в УкpaTнi 1934-38 pp.
]3. Пoлк. e. Koнoвaлeць. УBo _ oУH.
14. Bбивcтвo Пepaцькoгo тa Пpoцec Бaндepи.
15. Пoстaнoви |, l|, ||| B[eликиx] 3бopiв oУH. (Пoдaти piзницi,
щo зaЙшли мiж пoстaнoвaMИ |, ||, l||збopiв.) Poзпpoпaгyвaти пoлiтичнi i пpoГpaMoвi пoстaнoви ||| Bз oУH.
16. ПpoгoлoшeнHя УCо.ц 30.6.1941 p., Йoгo знaчiння.
17. Пoвстaння i бopoтьбa УПA.
18. Aнaлoгiчнiсть дoби XмeльHИцЬKoгo дo нaшoТ Дoби,
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lll. oкpeмi пИтaHHя з гeoгpaфii УкpaТни
Пoлiтвиxoвник, oзнaйoMЛЮloчИ бiйцiв з гeoгpaфieю УкpaТни
He пoBИHeH BД,aвaтИся Дo вИKлaдУ сИсТeМaтИчHoгo KУpсУ. Haвпaки
пo.t],aвaтИ цiлкoм oкpeмi пИтaHHя з гeoгpaфiТ УкpaTни, нeoбxiДнi

.цЛя зpoзУMiння iстopii УкpaТни Тa cтBopeння цiлкoвитoТ мoxЛИвocтИ yкpaiнськoгo HapoДy )кИтИ сaмoотiйним, нi вiд кoгo нe
зaЛe)KHИM ЖИттяM'

1. ГeoпoлiтичHe пoЛoжeння УкpaТни. Haшi сyоiди.
2. Етнoгpaфiннa тepитopiя УкpaТни.
3. Haсeлeння Укpaiни.
4. Piки Тa Mopя Укpaiни.
5. Пiдзeмнi тa Ha.qзeМHi бaгaтствa УкpaТни.
lV' 3aввaги iтeми Д,Ля oKpeMИx бeсiД iлeкцiЙ У вiддiлax

]. Бoйoвi eпiзo.ци, кpaщi зpaзKИ xopoбpoстi, смiливocтi, вiдвaги i вiДдaнocтi пpoявлeнi в бopoтьбi 6iЙцями i к-paми УПA.

(Maтepiяли Мo)кнa чepПaтИ iз жypнaлy...Qo збpoi',, ..3a CaмocтiЙнy
Укpaiнy,' з УсHИХ пepeкaзiв yнacникiв бojв тa piзньoТ пepioдики.
2. Шиpoкo пpoпaгУвaти гepoТзм i безcтpaшнiсть, пpoявлeнi
бiЙцями свoi ЧoтИ, coтнi, кypiня. БУЛo б нeпpoстиMoЮ пoMИЛKo|о
зaМoвЧУвaТи цe. Ha KpaщИx бoйoвиx eпiзo.о,aх сьoгoднiшнИХ зMaгaHЬ MУсИМo вИXoвУвaти свoТx бiйцiв.
3. opгaнiзyвaтИ xУдoЖHe чИтaнHя гepoТнних мoмeнтiв i книxoк:

..Пiд KopcyнeM''. ..Хoвтi BoдИ,', ,.3aпopiзьKa CЛaBa''_ Kaщeнкa,
..PyбaH'', ..ГpИHiв,' _
Ю. Липи,..Ha yxoдaХ'' _ A. ЧaЙкiвськoгo i iнш.
4. ЗбepeжeнHя вoeHHИx i гpoмaдськиx тaЙн.
5. BиpoблeнHя в бiйцiв нуЙнoстi .qo BopoГa, пoвоякчaснoi
Hacтopo)KHoстi тa бoйoвoТ гoтoвнoстi.
6. Bиpoблeння зaлiзнoi вiЙcькoвoТ диоциплiни y вiддiлax.
7. Пoшaнa дo KoMaHД,иpa i бeзoгЛядHe вИКoHУвaHHя Йoгo
HaKaзi в.

8. Бoeць нa cлyжбi вiйськoвoT i пoлiтичнoT poзвiдки.

9. 3oвнiшнiЙ вигляд бiЙцiв i пoвeдiнкa iх сepeд HaceЛeHHя.

Бoeць, яK ПpoпaгaндИсT нaшoi iДeТ.
.l0. ПapтизaHщИHa чИ
твopeHня yкpaTнcькoТ peвoлюцiЙнoT
apмiT.

Пpимiткa: ПoлiтвиxoвHИK' вИKopИсToBУЮчИ .цЛя пpoпaгaндИ
пoзитивнi сТopoHИ бoйoвoгo XИття вiДдiлy, He пoвИHeH зaKpИвaТИ
oчeй нa Йoro хи6и i нeдoлiки. Biн пoвинeн HeщaдHo зaсу'.ц)<yвaТИ
кoxниЙ пoгaниЙ BчИHoK бiйця пepeд ЛИцeN/ цiлoгo вiддiлy тa вКaзУвaтИ як тpeбa poбити, щoб бyлo дoбpе'
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ПoлiтвиxoвHИK He ПoвИHeH oбмeжувaтИся cУХoЮ пoдaчeЮ
мaтepiялy, вiн зoбoв,язaниЙ >кИтИ cepeд вoяцтвa, пiзнaвaти кoжHoгo в Йoгo щoдeннoмухиттi тaбути нaйблищим дpyгoМ i пopaд.
HИKoM бiЙця, збepiгaюни ПpИ тoмy свiЙ aвтopитeт.
CпeцiяльнУ УвaГУ звepгyгИ Ha пepeвipкy пoлiтpoбoти тa пoлiтичнoT гpaMoтИ i виpoблeння вoяцтBa.
'10,4.1944 p.

Пoлiтичний вiдiл УПA
ЦДАBo' ф,38ЗЗ' oп,

л

истl вКA

п

1,

cпp' 142' apк.32-З4. Koпiя'

N9 з7
Poти дlялЬнoстl стAл l HcЬKoгo
PEЖиMy B yKPAIHI

Tpaвeнь 1944 p'

Boля нapoдaм!

Зa CaмocтiЙнy Coбopнy

Boля лю.цинi!

УкpaTнcьку ,[epxaвy.

сTAJ]lHсЬKA M п ЕP|яЛ |сTИчHA шAЙKA
B KPИBABoMУ пoХo.ц|
I

Ha мicЦe KpoBoЖaдHoгo гiтлepiвськoгo iмпepiялiзмy нa зeмлi
УкpaТни пoвoлi HaсУBaeТЬCя Hoвe MapИвo iмпepiялiзму кpeмлiв-

сЬKoгo poзбiЙникa- Cтaлiнa' |J-{o нeоe Цeй нoвиЙ iмпepiялiзм,
цe МИ бaчимo з йoгo ПepшИХ вчинкiв нa зaЙнятиХ l.lИМ зeMЛяX.
.{e тiльки стaЛa Йoгo нoгa, cкpiзь пoчaBся гpaбyнoк HapoдHЬoгo
дoбpa, нeдoгpaбoвaHoгo гiтлepiвцямИ, пoчaЛИся лoBИ людeЙ,
BиCИЛaHHя Ha KaтopХHi poбoти нa Уpaл, aбo в бaтaльйoни cМepтИ
нa фpoнт. Meтoди бopoтьби кpeмлiвськoгo iмпepiялiстa тaкi сaмi,
..штiцпyнKтИ''' oбсaдxeнi гpaбiжницькими
як i нiмeЦькoгo: тi сaмi
зaЛoгaMИt нiчнi нaпaди нa миpнi oсeлi тa лoви людeЙ; знoвy зaTopoxKoт|лИ KУЛeMeТИ зa сПoЛoxaHИM MИpHИM HaсeлeHHяM, зHoBУ
ПoKoтИлИся тpУПИ втiкaчiв _ стapикiв, xiнoк i дiтeй. Якa x нaшa
вiдпoвiдь кpeмлiвськoMУ Caтpaпoвi нa йoгo кpивaвиЙ пoхiД? Haшa
вiдпoвiдь тaKa caМa, як бyлa KpИвaBoMy тиpaнoвi Гiтлepoвi; бeзПoщaдHa бopoтьбa з iмпepiялiстaми. He дaмo сeбe гpaбyвaти. He
дaeMo нiякиx пoсТaBoK Ha пpoдoвXeння вiЙни. He д.arмo HaшИX
сИHiB' бpaтiв iбaтькiв нi нa гapмaтHe M'ясo, нi нa кaтopxнi poбoти
z+.5

Ha Уpaлi й Cибipi. Збpoйнoю бopoтьбoю вiдбивaeмo воi нacкoки
iмпepiялiстичнoi шaЙки HKB.Ц. He випyстиMo жИвИM нi oднoгo
еHKaвeД,Истa з HaшИХ зeмeЛЬ. Haшa вi.п'пoвi.ць _ Цe зHИщeнHя CТaлlнськoT iмпepiялiстиннoТ тиpaнiТ, цe peвoлюцiя всiх ПoнeвoЛeHИХ
нapoдiв Евpoпи Й AзiТ.
Kpoвoxaднi виpoдки, щo пpийшлИ пoHeвoЛЮBaТИ Haш нapiд,
нe oбмexуються вбивствaми i гpaбункaми y cвoiй гaнeбнiЙ poбoтi, _ вoни сИЛKУЮтЬоя TaK, яK paнiшe Гiтлep, щe Й бpeхлИвoЮ ПpoПaГaндoЮ oДУpИтИ Hapo.ц, щoб зaтягти Йoro в свoТ згубнi TeHеТa.
.П.ля цьoгo Cтaлiн BИсЛaB в УкpaТнy кiлькox cвoix пpиxвoстнiв Xpyщoвal, KopнiЙця2 тa Гpeнyху3, щo вИстyпaЮТЬ У poлi нaнeбтo
Пpe.цcтaвHИкiв yкpaTнсЬKoгo УpяДу. Цeй ..УpяД'' Mae зaв.П.aHHя
BИДaBaтИ (як зa нiмцiв pe.цaKтop киiвськoТ гaзeт|А Штeпaa) piзнi
вiдoзви тa листiвки i нaмoвлят|А B HV1х HaсeЛeHHя Укpaiни нe
чИH||/|тИ oпopy пiд нac гpaбyнкiв тa лoвiв людeЙ iмпepiялiст|АчHИt't|V|
бaндaми,
Xтo x цe тaкi тi xpyщoви, гpeчУХИ тa кopнiЙцi? XpУщoв _ цe
зaЙдa, якиЙ пoпpocтy пiдшивarтЬся пi.ц УкpaTнця' У нopмaльниЙ
чaс вiн пoвИHeH би cкyпoвyвaтИ Ha яpMapKy стape зaлiзo, aбo тopГyвaТИ oбpaзaми. Cьoгoднi Йoгo вислaв Cтaлiн викoнyвaти Йoгo
ДИKгaтУpУ в Укpaiнi. l-{eЙ вoлoцюГa вИзHaчyeтЬся BeЛИKoЮ ЖopстoкiстЮ, HaKaзУЮчИ poзстpiлювaти сoтнi ТИсяч сeЛяH i poбiтникiв
y loнбaci, Biнницi, Львoвi, ЛУцькy, Дубнi Й iншиx мiстax. Грeнyxa
Й Kopнieць _ Цe ТaKИ свoi зpaдники, якi зa тeплi пoсa.п,И пЛaTяTЬ
Cтaлiнoвi Kpoв'Ю i пoтoм HaоeЛeHHя УкpaТни. l-{e вoни дoпoMaГaЛИ
opгaнiзyвaти 1933 p. гoЛo.ц в УкpaТнi, цe BoHИ гpaбyвaли Й вивoзили пiднaс кoлективiзaцiТ тисянi ceЛяH y Kaзaxстaн тa Cибip. Цe
BoHИ ПoMaГaЮтЬ Teпep Cтaлiнoвi BИЛoBЛЮBaти люДeЙ тa гнaти Тx
нa фpoнт зapaдИ зaбaгaнки Cтaлiнa зaвoлoдiти Hiмeччинoю тa
всieю Eвpoпoю. l-{i пepeвepтнi вiдpiкaються BсЬoГo свoгo, piднoгo _ BoHИ пИшуТЬ, щo стoЛИцeю УкpaТни e нe KиTв, a Mocквa, щo
poci Йськoмy нapoдoвi дoЛя п pИзH aчLtЛa ПaHУвaТИ нaд yкpaТнськи м
HapoдoM. Як зa нiмцiB зpa.цHИK Штeпa, oтaK тeПep BoHИ пИшУтЬ'
щo yкpaТнцi нe мaють нiякol KyлЬтУpИ i тiльки Moсквa мoжe iм цю
KУЛЬТУpy пpИHeстИ.

HaЙзaпeклiшe BИcТУПaють цi зpaдHИKИ пpoтИ УПA тoмУ, щo
УПA нe дaе гpaбyвaтИ Ta вИЛoвЛЮвaти людeЙ i тим нaЙ6iльшe
дoшKУЛяe iмпepiялicтичнiЙ шaЙЦi Cтaлiнa. HaпaДaючиcь нa УПA
вoни мaЙжe дoслiвнo пepeПИcУЮть листiвки нiмцiв.
oднaчe He BдaстЬся iмпepiялiстoвi Cтaлiнoвi, нi йoгo вipним
ПpИсЛpKнИкaм пpибopкaти yкpaTнcький Hapoд_ TaK, яK He B.цaлoся Гiтлepoвi i йoгo пiдлизaм. He пoмoxyть вбивствa, гpaбyнки
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й

лoви людeй Ha KaтopXHi poбoти нa Уpaл Й Cибip. ЗбpoЙнoю

сИЛoЮ yкpaiнcькиЙ Hapo.ц зaXИCТИТЬ cвoЮ вoЛЮ: всiм xe зpaдHИкaм вiн ПpИГoтoвИв уxe шибeницю.
Гpядe вeликиЙ чaс peвoЛЮцiТ пoнeвoлeHИX HapoД,iв Eвpoпи
й Aзii. У ТТ вoгнi згopИTЬ Уся сKpУТa, щo HeЮ iмпepiялiстиннi гaди
ХoчУTЬ зaТpoЮвaтИ Hapo.п,И. Ha тpyпax iмпepiялiстИчHИX poзбiйникiв зaцвiтe BoЛя нapoдiв i вoля л|oДИ|]IА,
ХaЙ xивe peвoлюцiя нapoдiв Евpoпи Й AзiТ!
XaЙ xи вe Caмoстi Й нa Coбo pнa УкpaTнськa .{epжaвa
XaЙ xивyть оaмoотiЙнi .цep)кaвИ Евpoпи
!

I

ПoстiЙ, тpaвeHЬ 1944p.

ПoлiтичниЙ вiддiл
УкpaТнcькoi Пoвстaнчoi Apмii,,Пiвнiн''

Ц/20/44,

ДАPo' ф. P-30' oп, 2, cпp, 42' apк.36,
.l

Mикитa ХpУщoв (1894-1971 ). У 19зB_1949 pp. - пepший сeкpeтap ЦK Kп(б)У.
Гoлoвa Hapoднoгo Koмiсapiaтy УPCP (1944-1947).
2ЛeoнiД'Kopнiоць (.l901-1969)' y 1944-1946 pp. - пepшиЙ зaстyпHИK гoлoви Paди
Hapoдних Koмiсapiв УPCP. Пepший зaступHИK гoлoви Paди Miнiстpiв УPcP (1946r

950).

3 Mиxaйлo Гpeнуxa (,1902-1976). У 19з9-1954 рp. - Гoлoвa Пpeзидii BeрхoвнoТ
Paди УPCP'
4 Koнстянтин Штeпa. У.l941-1943 pp. - BИкЛaдaч iстopii KиТвськoгo унiвepситeту,
..Hoвe
УкpaTнcькe Cлoвo'' (1s42_1s4З)'
ЧлeH реДKoЛeгii, peдaктop гaзeти

з8
вIдoзвA дo чEPвoHoAPM l ЙЦlB
N9

Чepвeнь 1944 p'

Зa CaмoстoяTeлЬнЬ|e Гoсyдapствa

угHeТeHЬ|X HapoдoB Eвpoпьl и Азии|'

Cвoбoдa нapoдaм!
Cвoбoдa нeлoвeку!

KPACHoAPMEЙЦЬl!
ПpoxopливЫe ИMпepИaЛИсTЬ| Moсквьt и Бepлинa бpocaют
Ha KpoвaвУЮ peзHЮ сBoИ пoслeднИe лЮдcKИe peзepвьt. MилЛИoHЬl людeЙ пoлo)кИЛИ сBoИ гoлoвЬ| зa ИHTepeсЫ пpaвящИХ
клик CCCP и Гepмaнии' a HoвЬ|М MИлЛИoHaМ пpe.цсТoИт тaKaя
)кe УчaсТЬ.

Kpoвoжaднaя cтaлИHCKaя КЛИKa пopaбoтилa нapoдЬ|
BoстoчнoЙ Евpoпьt И зHaчИТeЛЬHУЮ ЧacтЬ Aзии, oнa пoгнaЛa
245

Baс нa KpoBoпpoЛИтИe И сMepтЬ oТ пyЛИ И гoЛoдa, oнa oгpaбилa
Baши сeМЬИ .0'o пoсЛeдHeгo KУсKa Хлeбa, a Baшиx )Keн И дeтeЙ
пpИнУДИЛa K HeПocИЛЬнoMyтpyДУ в шJaхТaX, Ha зaвo.цaХ и фaбpиKAX.

Чeм жe Mo)кeт вoзHaгpaдИть Baс Cтaлин зa пpoлИтУю Baшy

KpoBЬ Ha ПyгИ oт CтaлингpaДa пo Kapпaт[ьl]? Чтo мoжeт дaть Baм
cТaлИHсKoe пpaвИтeЛЬcтвo, ecЛИ ollo oтHялo y Baс пoсЛe.п,Hee И

пoстaвИЛo Baо в бoльшyЮ зa.t].oЛ)KeннoстЬ пepeД иМпepиялИcтaми Зaпaдa? Hичeгo! Haoбopoт. Baшим ПoтoМ И KpoвЬЮ УПЛoтИT

oHo тoЛЬKo ДoлгV| свoИM сoЮзHИKaM.
Ceгoдня Cтaлин oДeЛ Mapшaльский MУHДИp с зoЛoTЬ|MИ цap-

сKИMИ ПaгoHaMИ' - зaвтpa oH зaxoчeт KopoHoвaтЬCя Ha ИMПepaтopa Eвpoпьt. Ho eмy бeзpaзлиннo, чтo этo Mo)<eт стoит[ь] HoвЬ|e
И HoвЬle МИЛЛИoHЬ| ТaKИХ )Кe, кaк и Bьl HeBИHHЬ|Х Xepтв. Kтo жe
бyдeт бeспoкoитcя o Baшиx ceмЬяx, eсЛИ УЖe сeгoдHя oнигибну
oт гoлoдa?
Hичeм He Лyчшe oт Cтaлинa Гитлep. Угнeтeнньle ИМ HapoД.ЬI
УЖe пoдHяЛИсЬ Ha oсвoбoдитeЛЬHУЮ бopьбу зa сBoИ HeзaBИсИMЬ|e гoсyдapствa' тaK KaK oH И eГo бaндитскaя KлИKa HecУТ вceм
HapoдaM paзopeнИe И сMepтЬ.
Бpaтья KpaсHoapMeЙцьl! БeЙтe и Bьl yгнeтaтeля HaшИX Hapo_
KpoвaBoгo ЛЖИBoгo дeопoтa Cтaлинa. oстaвляЙтe pядьl
дoв
стaлинскoЙ apмии! C opyxиeм B pyKaХ вoзвpaщaЙTecЬ B свoИ
poдHЬ|e Kpaя И сoз.п.aвaЙтe CвoИ HaцИoнaЛЬHЬle oтpя.цЬl дo бopьбьl
сo Cтaлиньlм, ГитлepoM И всeMИ TeMИ' KTo зaХoчeT пopaбoтить
Baшy poднУЮ зeМЛЮ' Бeспoщaднo УHИчтo)кaЙтe и cтaлиHсKИx И
гИТЛepoвсKИХ oпpИчHИкoв. Ha тpУПaХ стaлинскoЙ и гитлepoвcкoЙ
импepий сoздaвaЙтe свoИ HeзaвИсИMЬle дep)КaBЬl, в KoтopЬ|Х He
бyдeт ИI'jПepLА aлИстИ ч e с Ko гo H a цИ o H aЛ Ь H o гo п o paб o щe H И я, с o цИ aЛЬHoгo yГнeтeHИя И эKoHoMИчeсKoгo гpaбeжa.

Ha этoт ПyТЬ сТaЛ yЖe УКpaИHcкoй нapoд, сoз.цaB HapoДHУЮ пpoтИвoИМПepИaЛИcTИчecKУю Укpaинcкyю ПoвстaнЧecKУЮ
Apмию (УПA)' lpyжeствeHHуЮ pуKу пpoтягИвaeт eMy BoссTaвuиЙ
свoбoдoл юбивьtЙ Kaвкaз.
Cтaнoвитeоь и Bьl пoд овящeHнoe знaMя Baшeгo poдHoгo
HapoДУ. oб[ь]eдиняЙтecь с tpУгИMИ BocстaвшИMИ нapoдaMИ.
oтoмcтим Cтaлинy, oтoМстИM Гитлepу зa сЛeзЬl И КpoвЬ Baшиx
poдHЬ|X, зa пaвшИX бpaтьeв, oтцoв, сьlнoвeЙ и мyxeЙ.
Збpoсимтe, дpУзЬя, гHУсHoe игo! Haс o)КИдaeТ зaкaбaлeнньtЙ и гoлoдньlй Hapoд. Boнмeм eгo стpaдaниям! 3aщитИMTe eгo
cвoeЮ гpyдью! Bпepeд! !eнь ocвoбoЖ.цeHИя близoк!
.Д.a здpaвствyeт свoбoдa Hapo.п,oв и чeлoвeкa!
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.Цa здpaвстBУЮТ caMoсТoяTeЛЬHЬ|e Гocy.цapствa HapoДoв

Eвpoпьt и Азии|

.[a здpaвотвyeT peвoлюцИя yгHeтeн

н

ыx нapoдoв

!

Укpaинскaя Пoвcтaнчecкaя Apмия ..CeвepЬ''
Cтaвкa, июнь 1944 г.
Tипoгpaфия Укpaинскoй Пoвстaнчecкoй Apмии
..Cвoбoдa Hapoдaм''. Зaк' 84-44.

ДAPo' ф. P-З0' oп.2, cпp. 106' apк.45.

N9

BIдoзвA пPo сycп

з9

lл Ьнo. пoл lтич Hv|Й

yстPIЙ yPсP

Липeнь 1944 p,

Зa оaмoстiйнy coбopнy укpaТнськy .цepХaву
Boля нapo.цaм! Boля лю.цинi!

щo ТAKE УPсP?
Щe пepe.ц Xoвтнeвoю peвoлюцieю бiльшoвицькi людoмopи
oгoЛocИлИ cMepтeЛЬHУ бopoтьбу цapCЬKoMУ iмпepiaлiзмoвi. l-]eЙ
пpoпaгaH.п,Иcтcький KoHИK щaсЛИвo винiс ix iз бypяниx XвИЛЬ гpo.
мaдянськoi вiЙни, HИM вoHИ в'iжджaли в стapиннi бpaми Kpeмля,
ним бaсyвaли бiльш нiж 20 poкiв пepeд Hapo.цoм сPсP. oднaк зa
цeЙ чaс KoHячKa, вИчepпaнa сTaХaHoBсЬKИMИ тeМпaми пpaцi, бeз
вiдпoвi.цнoi xapнi,peaльниx фaктiв, пoBa)KHo зaнeдУxaЛa, нoги iТ
CтaлИ нeбeзпeчнo BГИHaтИся пiд тyгим тiлoм тoв. Cтaлiнa тa Йoгo
сopaтникiв. Cпpaвa B тoМy, щo цapcЬKoT тюpми нapoдiв бiльшoвиKИ нe poзвaлили, l{aвпaKИ, зeЛeHoю цвiллю пoкpитi MУpИ гopeзвiснoi кaтiвнi, щo пiд HeдoЛyГoЮ pyKoЮ цapсЬKИХ пapaлiтикiв в
бaгaтьox мiсцяx тpiсли Й зaхитaлиcя, BoHИ щиpo пiдпepлИ свoоЮ
CпИнoЮ.

У вiднoшeннi дo УкpaTнИ, яKi дo всix iнших нapoдiв, yв'язHe-

Hиx y цapсЬкiЙ тюpмi, зa виiмoк кiлькox щaсливцiв, щo Тм Удaлoся
poзбити свoю кeлiю i виЙти Ha вoЛЮ, вoHИ B)KИЛИ звичaйнiсiнь-

Koгo HacИЛЬcтBa

-

вiЙcькoвoT oкупaцiТ, aлe свiдoмe yкpaТнствo

зaввa)кaЛo нepвoнi, жaдiбнo HaгoтoвЛeHi кiгтi i, збaгнyвши, щo
мae дiлo з MocкoвсЬким iмпepiaлiзмoм лeнiнcькoгo видaння, вiдпoвiлo opгaнiзoвaHИM пpoтИУдapoM. Toдi кiггi paптoBo пpИХoBa.
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Ho' |з гoТoBol ПoгЛИHУТИ вс|X I Bce ПaщeKИ Me.0'oM пoТeKЛИ CЛoBa
пpo .,бpaтepстBo,,, ..eдHaнHя',,'.oбщиЙ KoтeЛoK'', ..зeMЛЮ-BoЛЮ''.
|-]eЙ

удap бyв гpiзнiший, нiж фiзинниЙ. УкpaiнськиЙ нapoд, як

i

peшТa Haрoд|в' щo cтaЛИ Ha BЛaоHl' щe.Д'oCИтЬ KpИХK| HoгИ, сKpl4вaвлeниЙ тpЬoмa poKaMИ нepiвнoi бopoтьби, oПИHИBся в дoбpe
знaйoмiй йoмy oбcтaнoвцi. У тюpмi. У тiЙ жe сaмiсiнькiЙ тюpмi.
зHoвУ нiчoгo нe змiнилoся, кpiм HaчaЛЬствa, ключникiв i cтopoхi.
aлe Й нaчaЛЬCТвo, стopoХa i ключники ГoвopИЛИ тiою ж сaMoЮ,
щo Й кoлисЬ, МoBoЮ, - MoвoЮ iмпepiaлiотичнoТ Moскви, B'язняM
опoвiщeнo BeоeЛУ HoBИHУ, щo тeпep вxe BoHИ нe цapськi, a paдяHськi, щo кeлiT Txнi, згiднo з дeMoKpaТL4ЧH|/1М|А Kл|АчaМИ 20 cтopiння,
..гeнiям
зBУTЬcя peспyблiкaми i
зaв.о,ячУBaти

I

зa Bсe цe тpeбa
Mapксoвi,
Енгeльсoвi
тa Лeнiнoвi (Cтaлiн щe бУв зa
ЛaшТyHKai\,4и). Aлe Цe He змiнилo спpaвИ. Бpяxнaли Пo-стapoМУ
тюpeмнi ЛaHцЮгИ, щe зa Пeтpa |-гo кoвaнi, свистiлa, B,юЧИсЬ, яK
гaДИнa,.цpoTяHa нaгaЙкa, спЛeтeHa B ХBИЛИHУ HaTХHeHHя дaвнiм
пpeдKoM бiльшoвицькoгo iмпepiaлiзму - сaдИстoМ |вaнoм ЛЮTИM,
нy Й викoнyвaв cвoe зaB.п,aHя в pУKaХ чeкiстiв, a згoдoм eHKaвeдИстiв, нecхибниЙ тyльський HaГaH, щo.цeHЬ HaHoвo зaбapвлююни
сipi стiни кaтiвнi ясKpaвoЮ бapвoю.п,ep)KaвHoгo пpaпopУ. 1936 p.
B'язHяM УpoЧИcтo oгoЛoшeнo, Щo B кpaTнi Paд y вiдмiнy вiд буpжуaзHИХ кpaiн cвiтитИМe He o.п,He, a.п,Ba сoHця' з HИХ o.п,He пoвiк нe
зaxoдИтИMe _ сoHцe Cтaлiнськoi Koнститyцii. (Biд ЩИpoГo ПaЛЮчoгo сoHця He o.п,ИH iз в'язнiв зaзHaв сoHячHoгo УДapу).
l-{я гaнeбнa i якa x тpaгiннa пpaв.цa зBучИтЬ пpoсТo нeЙмoвipнo. oднaк цe пpaвдa, i тa ipoнiя, з яKoЮ ми TТ змaльoвУeмo, нiтpoХИ He пepeдae кyтi мeду. oсь, зpeштoю, i дoкaзи. Пepeд нaми
ypяд Paдянськoi УкpaTни. ПpиглянЬMocя дoбpe: чИ He >кaЛЮгiдниЙ
BepТeп, дe бeздушнi ляльки, зaЛе)кHo вiд тoгo, як Тx смикнe pyKa
кpeмлiвськoгo KУдeсHИKa, вCтaЮтЬ, ПЛeщУТЬ в дoЛoнl, спiвaють
пiднeбeснi. oсь всiм Пepшa тaKa МoсKoвськa ..BaньKa-BCтaHЬKa'',
вipниЙ ХoЛoП чepBoHoгo цapя-''бaтюшКИ', ТoB. KopнiЙнyк, HaпpИKлa.ц: цe aбинeщo, a CaM HapкoмзaкCпpaB УPсP' дepxaвниЙ мyx
дpугoТ вeЛИчИHoЮ peспyблiки сPсP oДнaк гipкo poзнapyсTЬся
тaЙ, xтo У цЬoMУ бyннoмy титyлI, якиЙ, дo peнi, тaк глУзЛИвo звУ.
чИТЬ У отiнax кeлiТ тюpeмнoТ _ УPCP, шУKaB би xoч зepнa пpaв.цИ'
Хoч oKpУшИнy вiдпoвiднoгo нaзвi змiсту: дepжaвний MУЖ, Пpo
яKoГo мoвa i B яKoгo KoxHa ХвИЛИHa ПoBИHHa бyти спoвнeнa
HeBпИHHИM пiклyвaнням пpo KopдoHLА, cлИBe
'цoщeHтУ зpyЙнoвa.
нoi УкpaТни' зHaXoДИтЬ чaо щe зa вiЙни пИCaтИ гнилi, як i сaм, paб..ПapтИзaнiв'' y
сЬKИM дУХoM пpoникнщi дpaMИ пpo
CтeпaХ УкpaТни,
TИХ ПapTИзaнiв, щo Тx Cтaлiн BИсЛaв для пpибopКaHHя вИзBoЛЬHoЛЮдсТвa''
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гo yKpaТHсЬKoГo pУxУ, a ДpУГ|АЙ ПaxoЛoK - тoв. Гpeнyхa _ ,цoзвoЛяв
сoбi пpoxaТИ Тoв' Cтaлiнa BpaХУвaтИ пpИ вCТaнoвлeннi кopдoнlв
OPCP пoтpeбy УкpaТнцiв Хoлмщини. oтжe, нe вiн, a Cталiн вбивae
стoвгlИ Ha Kopдoнax УкpaТни. | гoвopити ГoЛoсHo пpo укpaiнцiв
Хoлмщини Гpeнyхa .цoзBoЛяr сoбi нe caмoвiльнo, aЛe з HaKaзУ

тoв. Cтaлiнa, Щo xoчe пiдлeститись пiд yкpaТнськиЙ нapiд як Йoгo
..дoбpoнинeць'', ..бaтькo''. L{уцики, тpeмтянi вiд стpaxy,
нe

Щoб

BтpaTИTИ зa вcяKУ цtнy дoвip'я ясHoГo кpeмлiвськoгo piзникa.
ocь xтo вoHИ,- ..дepжaвнi мужi,' УPCP. 3axoчe piзник _ кинe Tм нe
пoгЛУM якycь кicткy, a бyвae, Щo Й киeм пoцУПИтЬ. A скiмлити нe
MoxHa, ..сPCP _ кpaТнa смiхy'', i в oднoмy, i в дpyгoмy вИпa.цKУ
тpeбa BeCeЛo MaxaтИ xвoсТoM.

Aбo влaдa Paд! Хтo зHar' яK вiдбУвaeться бiльшoвицькe

Д,eMoKpaTИчHe гoЛoсУвaHHя Тa ви6opи? Bсе сплaнoвaнe й вИpiшeHe зaз.Д,aЛeгiдь. I нiкoли нe бpeнять пpiзвищa кaнди.п,aтiв Упepшe
Ha BустaХ HapoДУ, a зaBЖ'Д'И сИCТeMaTИчHo' зaBждИ |x HaKИДaЮТЬ
нapoдoвi. Уся вибopнa ПpoЦeДУpa, кaмпaнiя, TaK cтapaнHo oПpaцЬoBaHa в CтaлiнcькiЙ KoнститyцiТ' _ цe тiльки фopмaльнiоTЬ, poзpaxoвaHa Ha тe, щoб oбдypиТИ щe paз тИx, XТo Пoзa бездoгaннoю
фopмoю нe вмiють пoбaчити зЛoчИHHoгo змiстy. Ha вислiд вибopу
вoHo BПЛИвУ Жo.цHoгo He Mae. Aдхe x cпpaвxнi вибopи вiдбулися
.0,aвHo, щe ПepeД нИMи. Hapiд Ha HИx нe був пpисyтнiЙ. Bибopи
вiдбувaлисЬ HИшKoM y ЧoТИpЬox cтiнax пapткaбiнeтiв, згiднo з
iнстpукцieю з ЦeHтpУ. Boнибули спpaвдi ,.ТaоMHi''.

A eкoнoмiчHa eKcпЛyaтaцiя УPCP! Пpo цe бaгaтo poзпoвiдaли тi, щo внoчi пoтaЙки нa свoiй нивi стpиглИ KoлoоKИ, щo
чBepTЬ ЖИТTя г1pИcзятv|лИ кyльтypнiЙ тopгiвлi, вИстoЮЮчИ в бeзKoHeчHИX чepГaХ зa хитнiм xлiбoм' цe бapвистo зMaлЬoвУвaли б
сИHИ чopнoзeMУ, щo зMaГaЛИCя з Mapeвoм гoлo.цнoТ смepтi 1933
poKy' ТИCячi студeнтiв-сухoтникiв, ХМapИ бeзпpитyльних дiтeй,
щo Тх в poKИ гoЛolцУ пoKИдaЛИ бeзpaднi бaтьки-сeляHИ пoсepед
гoмiнкиx BУЛИцЬ Xapкoвa, !нiпpoпeтpoBсЬKa, вaгiтнi жiнки, нaд
..спeЦiяльнa oпiкa
яKV|t\А|А в CPCP
.цля мaтepi з бoкy УpяДУ i пapтiТ'',
| яK| BMepлИ' He пoчУвшИ pa.ц|сHoгo .0'Ля MaTepl KpИKУ HoвoHapoд)Keнoгo HeMoвлятИ. Хтo з'Tдae yкpaiнcьку ПшeHИцЮ, KУдИ, в яКУ
HeHaсИтHУ пpipвy KoтятЬся BaГoHИ yкpaTнськoгo вyгiлля, стaлi тa
iншoТ сиpoвИн|А - KoлИ Хoчeтe Пpo вce цe зHaТИ ПpaBДУ, пoпитaЙтe
вибiЙникiв y ШaХтax ,Qoнбaсу, в pУдHИKaX Kpивopiжжя' зaЛiзHИчникiв y шaХтaХ !oнбaсy, в py.п,HИKaХ Kpивopiхжя, зaлiзнИннИKiв нa
лiнii Xapкiв-Mocквa.
Cкiльки MoBИ B чepвoHИХ гнoбитeляx пpo yкpaТнсЬKУ KУЛЬТУpy - шKoЛУ, Тeaтp, мистeЦтвol Aлe хiбa нa цiЙ yкpaТнcькiЙ paдяH-

ё+J

сЬкiЙ KyЛЬrypi He пoKлaЛo оMepтHoi пeчaтi нeвiльництвa KpeMлiвськe HKBД дo сПpaв кyльтypи? Xiбa ж [IIKoЛa, Teaтp, кiнo чи
гaзeтa He вИXoвУe бeзxpeбeтнoгo KpИвoдУtJ.iHoгo paбa, щo вдeнь
вeчopoM Пepe}ц i пiсля Tжi пoклoняrться стaлiнсЬKoMУ,.coHцЮ пpaвe.цнoМУ'', ПpoдaЮчИсЬ зa шМaT гнилoТ кoвбaси KpИвaBИМ KУпцяM
з пiвнoчi? Xiбa ж He HaзвaнoЮ гнИЛИзHoю вiдгoнять oстaннi твopИ
пiдсoвiтcькoi yкpaiнськoT лiтepaтуpи? Xiбa x He лe)КaTь y cиpiЙ
зeмлi ХвильoвИЙ' KoцюбинськиЙ ПiдмoгильниЙ, Литвинeнкo.Д,aвидoвин (Aнтoнeнкo-.Д.aвидoвич. _ B. C.), ФaлькiвcькиЙ
нaвiть плaнoвipний визнaвeць cтaлiнськoгo |(opaнУ - Любчeнкo,
ШyмоькиЙ тa iншi. Paдянськa УкpaТнa B пЛaHaХ Cтaлiнa _ цe
твip дoнaсний, нa пeвний пepioд (нa зpaзoк п'ятиpiнoк), Упpo.цoвХ яKoгo Cтaлiн хoнe злiквiдyвaти укpaТHствo.цyХoвHo i скiльки
в.цaстЬся _ фiзиннo. У мaйбутньoмy цeЙ твip мaе poзПЛИвaтИcя,
яK oдИH з pyнaiв, в ..pycскoe Mope,' (зa слoвaмИ ..дeMoKpaтa''
Пyшкiнa). | мaбщь, пepelцчУвaЮЧИ цe, тaк Tичинa, БaЖaн тa iншi
твopИ op.п'eHoнoсцi Дeдaлi всe чaотiшe ПИШyгЬ свoТ cтaтгi iтвopи
MoBoЮ BeЛИKoгo Лeнiнa i Cтaлiнa, MoвoЮ ..вeликoЙ PoссИИ''.
Biдбyлacь тaKo)K бaгaтoмoвнa eвoлюцiя теpмiнy .'сPcP''.
Чepгa тaкa: CPCP, PaдянськИЙ Coюз, ,,paдянcькa кpaТнa'',
.,PoдИHa'',,,гoсУ.цapсTвo'', ..oТeЧeствo
свoбoдHoe'' (див. гiмн) i
вpeштi ..Beликaя Pycь'' (див. гiмн).Peкopд зpoбив Еpeнбypг в
..Пpaвдe'' стaТтeЮ .,Mи
Йдeмo''' ЧИTaeMo: ..Bipнa cBorMУ cЛoBУ
сТapЦJa ceстpa Poсiя ЙДe Ha.цoПoMoгy змyнeнiЙ Чexoслoвaччинi. B
сeЛaХ Bepxoвини пaCТуХИ i лiсopyби в)кe чУЮтЬ гypкiт ГapМaт - цe
Йдyть poсiяHИ'', Чи нe зa цЮ отaTтЮ тoв. Еpeнбypгa вiдзнaнeнo
.l
Tpaвня opдeHoM Лeнiнa? Зaпитyeмo йoгo, чи Й yкpaТнцiв нaзиBaЮтЬ тeпep y Moсквi ..poоiянaми''' бo )K i вoни сЛУ)кaтЬ в ЧepвoнiЙ
Apмii?
Чим xe пiсля цьoгo всЬoГo змiнилaсь оитyaцiя пiсля ЖoвтнeвoТ
peвoлюцiТ? Mo>кe, ТИМ, щo зaмiсть пoмiщицькиx eкoнoмiЙ чИpяKaMИ HapoсЛИ Ha HapoдHoмy тiлi KoЛгoсПИ тa paдгoспИ? Ш-l,o зaмiсть
пpикaxникiв нa людeЙ пoгyKУЮтЬ бpигaдиpи, щo зaмiсть BпacтИ
B нoгИ KoЛИшHЬoMУ в цЬoМУ сeлi пaнoвi paбинi Мapii .[eмнeнкo
дoзвoлeнo B.цapИтИ пoKЛoHa в сaмiЙ Moсквi пepeд Cтaлiним! Ш{o
зaмiсть кoлишньoT бypxyaзiТ зaсiлa нa пoкyгi пapтiя тa HKB.(! Ш]o
зaмiсть ..бaЙcтpюкiв ЕкaтepинИ', _ ПoТЬoМкiнa у KИевi ,.сapaнoю
ciЛИ'' стaЛiнськi ХpyщoвиI o, Paдянськa УкpaТнa- цe He тiльки
химepний мipaж, нapiвнe плeтивo пpeKpaCHИx iлюзiй, KoЛЬopИсТa
MИЛяHa бaнькa, цe щocЬ бeз мipи гpiзнiшe, злoчиннiшe. Цe _
жepтвeниЙ KoзeЛ' якoгo нaйвищиЙ жpeць Cтaлiн Хoчe зaKoЛoтИ
р\ля с'лaBИ свoеi тюpми-iмпepiТ. Цe Йoгo спpoбa MeтoдaмИ бpeхнi,
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oблУДИ, ПpoвoKaцiТ i тepopy HaдягHУтИ нa тiлo Й дУшу нeбeзпeчнoi
дЛя HЬoгo, пoлiтичнo зpiлoi, aктивнoi 45-мiльЙoнoвoT нaцiТ мoсKoBсЬKy ..cМИpИТeЛЬную pубaху''. HaЙяcкpaвiший пpиклaд пoлiTИчHoгo бaндитизмy в свiтoвiЙ iстopii, oДнaк Укpaiнi i всiм пoнeBoЛeHИM HapoдaM He зaмoвИТь зyбiв MoсKoвсЬKa iмпepiaлiстиннa
ГapMoнЬ пicнями пpo ,.бpaтepствo',. Ш-|e нiкoли i нiдe нe здiЙснeнo
бpaтepcтвa пaнa i paбa, гнoбитeля i гнoблeнoгo, гpaбiжникa i гpaбoBaHoГo, бpaтepствa KaHчуKa i спини. УкpaTнa бyдe сaмoстiйнoю
дep)кaвoЮ. .[o цьoгo пpaгHe i зa цe Дo oстaHнЬoТ кpaплини кpoвi
бopoтимeтЬcя вeсЬ yкpaТнськиЙ Hapo.ц.

Липeнь 1944p.
Я. Moвa1
ЦДАBО' ф, 38З3' oп.
B

poKи вiйни'

-

K':

1'

cпp, 111. apк, 5.7, oпубл,: CepгiЙнук B, oУH-УПA

!,нinpo, 1996. - C,409'

Ярoслaв Гapaсимeнкo -..Я. Moвa''' ..Cлaвкo'' (_1945)-. У 1944-1945 pp, -cпiвpoбiтник пoлiтвиxoвHoгo вiддiлУ УПA-Пiвнiн' кpaЙoвих oсepeдкiв пpoпaгaнди ПЗУ3 l
.1

псK.
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Кo HтPп PoпAгAHди в HA в lдoзBA

дo чЕPBoHoAPMlЙцIв пPo дlялЬHlстЬ
yKPAТHсЬKиx пo встAH цl в
[He пiзнiшe

7

жoвтня 1944 p,]

Cмepть нeMeцKИM oккупaнтaм!

ToBAPИЩИ KPAсHOAPMЕЙЦЬ| И KOMAHДИPЬ|!

1

Укpaинскиe пoвстaнцьl _ бaндepoвцЬ| вeдyт пolп.pЬlвнyЮ
paбory, HaпpaвЛeнHyЮ ПpoтИв вox.Д.я И oтцa всeX Hapo.п.oв тoвapищa Cтaлинa.
Укpaинскиe HaцИoнaЛИстЬ| вpУт, будьтoбьt Cтaлин MopИл
Укpaинy гoЛoдoм. Эти взбecившИeся ИзBepгИ гoBopят, чтo в 19З133 гг. умepлo oт opгaнИзoвaHнoгo Cтaлиньlм гoлoдa 6 миллиoнoв
тpyДящИxCя Укpaиньt. Этo вpaньe' тoBapИщИ! Ha Укpaинe HИKoГдa
*

,Цaтa нapoджeння нe устiйнeнa'
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гoЛoдa He бЬ|Лo. Укpaинa, KaК HИ oдHa стpaHa в MИpe, ЖИлaИ >кИBeт
пoД, сoЛHцeм CтaлинокoЙ KoнститУцИИ CчaCTЛИвo И зa>KИтoчнo.

БaндepoвцЬl пИшyг, бyдьтoбьl HKBД УHИчHo)КИЛo тoлЬКo

в

1937 п 98 тьtсяч ЛУчшИX бoЙцoв, КoMaHдИpoв И пoлИТpaбoтникoв.
И этo вpaxecKaя KЛeвeTa, ТoвapИщи! Hи oднoгo бoйцa, HИ oД,HoГo
КoМaH.цИpa HKBД B этoM ГoДУ He paсстpeЛяЛo.
БaндepoвцЬl гoвopят чтo Cтaлин BЬ|вoзИЛ укpaинскиЙ, бeЛopyсокиЙ, pycский HapoД, HapoдЬ| Kaвкaзa и вooбщe всe HapoдЬl

Coвeтокoгo Coюзa в Cибиpь Ha KaТop)KHьle paбoтьl, в KoHцЛaГepя,
B пoЛИтИзoляTopЬl И дa>кe вспoMИHaЮт KaKИе тo CoлoвeцKИe oсТpoвa. Heт TaKoГo ДУpaKa' кoтopьtй пoвepИЛ бьl этoЙ KoHтpeBoЛЮциoннoЙ стpяПHe. KaжДьlй зHaeТ, чтo KoHцЛaгepeЙ в Coвeтскoм
Coюзe нeт. Koнцлaгepя И CCЬ|ЛKИ сУщecтвУЮТ ТoЛЬKo в Гepмaнии.
БaндepoвцЫ KЛeBeщУТ, чтo МeжД.y Гитлepoм и Cтaлиньtм нeт
никaкoЙ paзHИЦЬl, чтo стaЛИHcкaя вЛaстЬ И ГИтлepoвскиЙ peжим

этo o.цHo И тoХe' oднaкo кaxдьtЙ тpУ.цящиЙся зHaeT, чТo

Мe)кrп,У

гИтЛepИзMoм и бoльшeBИзМoM eCТЬ Koe-KaKaя paзHИцa.
БaндepoвцЬl вpyт, чтo ТoЛЬKo KpaсHЬ|e бoЙЦьt ИcТeKaЮт KpoвЬЮ в бopoбe с HeMЦaМИ, a Cтaлин дeсKaтЬ тoЛЬKo сTpeляeт Из
пУшeK в Moсквe И пИшeт ПpИвeтCTBeHHЬle ТeЛeгpaMМЬ|.
Paзвe этo, ТoвapИщИ, He яBHoe сTpeMЛeHИe пoсeяТЬ He.цoвepИe K Haшeмy гeHИaлЬнoмy вoхдю!
Бaндepoвцьl с пeнoй y pтa KpИчaт o тoМ, чтo бoльшeвики
сTpeЛяЮт yкpaинскиЙ HapoД, гpaблят eгo, ЖгУT ceлa, И Пoд HaГaHoM ГoHят eгo Ha ФpoHт yMИpaтЬ зa стaЛИHсKИe ИМПepИaлИcтv|чeсKИe ПлaHЬ|.
Ho кaждoмУ ИзвeсHo, чTo УKpaИHский нapoд УH|Ачтo>Kaл|А И
гpa6или ToЛЬKo HeMцЬ|. Бoльшeвики )<e oсвoбoДИлИ Укpaинy и
HИ o.цИH жИтeЛЬ этoЙ peспy6лики нe бьlл убит бoльшeвИKaMИ, И
HИKтo HaсИлЬсТвeHHo He Bзял И He BoзЬMeт в УKpaИHCKoгo KoЛ-

ХoзHИKa HИ oД,HoГo гpaмMa зepнa! Извecтнo ТaK)Кe, ЧТo yKpaИHцЬ|
И.цУт Ha фpoнт He Пoд HaГaHoM, a сoвepшeннo дoбpoвoльнo.
Из всeгo эТoГo BИзГa BИдHo, чтo этИ Пo.цпeвaЛЬ| MeXr0,УHapoднoЙ KoHтpeвoЛЮцИИ ХoТят вЬ|зBaTЬ He.цoвepИe к бoльшeвист-

сKoМУ QK и нaшeму любимoмy Cтaлинy. Ho этoмy нe бьlвaть!
Kaждoгo, Kтo BЬ|сТУпaeТ ПpoтИB Haшeгo Bo)кД,я И oТЦa Cтaлинa,
пpoтИв стaлинскoй влaстИ _ тoгo )к.0,eт HeMИHyeMaя И зacлУ)KeHнaя paспpaвa!
!a здpaвствyeт дoблeстнaя Kpaснaя Apмия!
.Qa здpaвстBУeт Haш любимьtЙ Bo)K.цЬ И oтeц, нaш гeниaльньtЙ
MapшaЛ тoвapИщ Cтaлин!

Cмepть нeMeцKИM oккvпaнтaм
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lHстPyKцlя пPo yвlКoвlчHЕHHя пAM'ятl
пoляглиx гEPoТB УпA

20 гpудня 1944 p.

ПoстiЙ, Д|1я 20.12.44

гЕPoIKA
Укoaiнськoi Пoвстaнчoi AoмiТ

Bi.д' синьoгo .Д,oHу дo вepxiв'я ДpiMУчИx Kapпa1 Ha шИpoKИX ПpoоТopях yкpafнськoТ землi зaпaЛaЛИ вoгнi воeнapoдHЬoГo ПoвсTaHHя пpoтИ ЛЮТИХ гнoбитeлiв бoльшeвицькo.нiмeцькиx

iмпeoiялicтiв.

3a нapyгy, зHУщaHHя i чecть: зa MУKИ' тepпiння i гpaбyнoк: зa
poзстpИЛИ, тЮpMИ й тaбopи: зa шибeницi, сoлoвки i гoлoд _ гpiзHy ПoMстy Hece Hapoд Ha ЛeзaХ гocтpИX Мeч|B.цЛя Kaт|в злЮщИХ

|

HесИтИХ.

Зaпaлaли бyнтoм скpiвaвлeнi сepця, зa6лecтiли люттю oчi,
зaГoвopИлИ KpicИ, зapeгoтaЛИ KapaЛЬHИM peгoтoм сKopoстpИЛИ,
зaблeстiли y сяeвi сУвoрoгo Micяця лeзa iдких сoкip, зaгopiли
вoгнi дo сaMИХ XMap _ Hapo.ц, як бypя BсTae Ha Bopoгa ЛЮToгo.
Пo сeлaХ, XyтopяХ, мiстoчкaх i мiстax: пo ЛiCaХ, гopaХ i яpax:
в вapстaТaХ, зaвoдax i фaбpикax: y бЮpaХ, шaХтaХ i poбiтниниx
тaбopax - скpiзь Йшлa i йдe бopoтьбa з бoльшeвицькo-нiмецькИMИ зaгapбникaми: скpiзь poотyтЬ бoЙoвi зaГoнИ УкpaiнськoТ
Пoвотaнчoi ApмiТ - мeсницi зa KpИBдИ yкpaТнськoгo Hapo.цy.
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Biд синьoгo .Qoнy дo вepxiв,я ДpiмУчих Kapпal Ha шИpoKИХ
пpoстopяХ yкpaiнськoi зeмлi - скpiзь poзсiянi кoстi Й Пpoллятa
кpoв нaЙкpaщих синiв yкpaiноькoгo нapoдУ, вoiнiв УкpaТнськoi
ПoвстaнчoТ ApмiT, щo бopятьcя i пo лицapськи вмip[a]ють зa вoлю
cвoЙoгo Hapoдy.

Ha ixню чeотЬ i вiннy cлaвy: нa пoшaнy i вiчний сПoMИH _ HeХaй,
пo ceЛaХ, XyГopяX, мiстoчкax i мiстax: пo Лiсax, гopaХ i яpax, BИpoстyтЬ вeлИЧaвi мoГили, ХpeCTИ i пaм'ятHиKи, щo вiннo гoвopИтИMytЬ

нapoдoвi пpo

бoТ Тx кpивaвi i гepoйськi.
Hexaй Hapot кapбye У сepцяХ овoTх вiннy пaM,ятЬ пpo Тxнi нини
муxнi i зaвзятi. HexaЙ нa Ixню чeсть i сЛaBУ вiннy твopиTЬ Hapoд
дyми i пicнi спiвae. Hexaй Hapoд ЛeгeндИ oпoвiдaе, a Дiди стoлiтнi
шeПЧУтЬ дo BоeвишHЬoгo MoЛИтви гapянi. HexaЙ пo вiки-вiннi пpoолaвЛятЬ iм'я нeвмipyщoгo yкpaiнськoгo пoвстaHця.
Biд синьoгo .[oну дo вepxiв,я дpiмyниx Kapпa1 Ha шИpoKИx
пpoсТopяХ yкpaТнськoi зeMлi, нa вiннy гaньбу тa пpoKЛяття бoльшeвИцЬKo-Hiмeцькиx кaтiв: хaЙ гнiвoм вiчним пaЛaЮтЬ нaшt дyшi
i сepця, xaй пoлyм'яM peвoЛЮцiЙнo-визвoльнoТ бopoтьби гoмoHИтЬ BвeсЬ Hapoд.
HexaЙ Пo ceЛaХ, XУтopaХ, мiстoчкax i мicтax, пo гopax, лiсax
i яpaх з polцa в piд poзкaзУЮтЬ пpo стpaxiття нiмeцькo-бoльшeвИцЬKИХ люДoТдiв. HexaЙ нa Тхню вiннy гaньбy i пpoкляття стaвЛяТЬ
cтoвПИ, пpибивaють тaблицi, cпiвaють дУMИ, щo гoвopИтИMyгЬ
пpo зЛoчИHи нiмeцькo-бoльшeвицьких кaтiв.

Пpoпaгaндивнi нaписи нa тaблицяx
]. Ha мiсцi бoТв вiдцiлiв УПA.
Зa нapoд!
Cлaвa нe пoляхe!
B тoмy сeлi (бiля цЬoгo CeЛa, B тoмУ мiсцi) звeлИ yкpaTноькi
пoвстaнцi бiЙ з (нiмeцЬKИMИ, бoльшeвицькими) зaгapбникaми,
щo гpaбyвaлИ нeB|АH|1|4Х сeЛян тa poбiтникiв. B бoю зHИщeHo...
(бoльш., нiм.) бaнДитiв.
Гeooям Cлaвa!

Гpaбiжникaм смepть!

3a нapoд!
Cлaвa нe пoляжe!
B тoмy сeлi (бiля цЬoГo сeлa, B тoмy мiстi), ДHя... poкy... був
бiЙ вiддiлy УкpaТнськoТ ПoвстaнчoТ ApмiТ, щo бopeтьcя зa вoЛЮ
yкpaiнcькoгo HapolцУ з пepeвФкaЮчoЮ сИЛoЮ (бoльш., нiм.) бaнд.
в бoевi зHИщeHo... (бoльш', нiм.) зaгapбникiв,
Гepoям Cлaвa!
Haiз.цникaм смepть!
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2. Ha мiсцi сMepTИ пoвстaHцiв, кoмaндиpiв, пpoвiдникiв.
Cлaвa нe пoляжe!
Tyт згинyв дpyг (пoвст., KOM., пpoв.) УкpaТнськoi ПoвстaнчoT
ApмiТ y бoю з (нiм., бoльш.)людoхepaми. Xиття свoе вi.пдaв зa

Зa

нapoд!

BИзвoЛeHHя УKpaIHсЬKoГo HapoдУ.

Гepoям Cлaвa!
HaTздникaм смepть!

3a нapoдI
Cлaвa нe пoляхe!
Tyт в нepiвнoму бoю' зa BoЛЮ свoйoгo HapoДУ' згИHУв дHя
...poKУ... (пoвст., ПpoB.' кoм.) УкpaiнськoT ПoвстaнчoТ Apмii в
бopoтьбi з (нiм., бoльш.) BapвaMИ.
Гepoям Cлaвa!

Haiздникaм омepть|

3a нapoд!
Cлaвa нe пoляхe!
Тy1 дня ... poKУ ... B oKpркeннi килькaтисячнol нaвaли (нiм.,
бoльш,) бaнд., пpи yнaстi ГapМaТ, тaнкiв тa лiтaкiв _ згИHУЛo
гepoЙськoю CMеpтЮ зa BoЛЮ свoйoгo HapoДУ .'' вoТнiв УкpaiнськoТ
ПoвстaнчoТ Apмii, зHИщИBшИ ПoHaд ... (нiм., бoльш.) кaтiв.
Гepoям Cлaвa!

Kaтaм смeoть!
Cлaвa нe пoляxе!

3a нapoд!

ТУт, дня ... poKу ... вiДдiл УкpaTнськoТ ПoвстaнчoT ApмiТ звiв
бiЙ в oбopoнi сeлян тa poбiтникiв з (нiм.' бoльш.) зaгapбникaми.
ГepoЙськoю CMepТЮ згИHУлo ... yкpaiнськИХ ПoBCТaHцiв знищивши

.'. (нiм., бoльш.) бaндитiв.

Гeooям Cлaвa!

Haiздникaм омеpть!

Зa нapoд!
Cлaвa нe пoляжe!
oбopoняюни cвiЙ нapiд вiД (бoльш., нiм.) гpaбiжникiв, пoлo>кИв Cвor ЖИття ДpУг..'(пoвст., KoM., пpoв.) в нepiвнoмy бoю з
пepeBaжaЮЧoЮ сИЛoЮ (нiм., бoльш.) зaxвaтникiв'
,.Йoгo
сMepтЬ )КИТTя poзбyдить y нapoдi''.
Зa

3. Ha мoгилaХ пoвстaHЦiв, пpoвiдникiв, кoмaндиpiв.
Cлaвa нe пoляхe!

нapoд!

Tyт спoнивaо Дpyг... (пoвст., пpoB., KoM.) УкpaiнськoT

ПoвстaнчoТ Apмii, щo зГИHУв дHя ... poKУ ... y бoю з (нiм', бoльш.)
зaгapбникaми, oбopoняючи свiЙ нapiд.
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Гepoям Cлaвa!
..Йoгo cMepтЬ )КИття poзбyдить нapoдi''
у

Cлaвa нe пoляжe!
Зa нapoд!
Тyт спoнивae lцpyг '.. (пoвст., КoМ', пpoB.) Укpaiнськo'i
ПoвстaнчoТ ApмiТ, щo бopoвся зa KpaщУ .цoЛЮ cвoгo HapotУ з
(бoльш., нiм.) ПoHeвoЛ|оBaчaмИ.3гинyв ДHя... poKУ,..в сeлi ...
paЙoн ''.

''Йoгo сMepтЬ

Гeooям Cлaвa!
)KИTТя

poзбyдить y нapoдi''.

Cлaвa нe пoляжe!
3a нapoД!
Tyт спoнивaе ... УKpaТнськиx пoовтaнЦiв, нaЙкpaщиx синiв
yкpaTнськoгo HapoдУ, щo бopoлиcя зa BИзвoЛeHHя свoix бpaтiв
сeЛяH тa poбiтникiв з (нiм., бoльш.) нeвoлi. Згинули гepoЙськoю
сMepтЮ нa пoлi бoю з (нiм., бoльш.)кaтaми, ДHя...poКУ...
..Tx

Гepoям CлaвaI

cмepть

)KИТТя

poзбyдить y нapoдi''.

4, Ha клaдoвИщax (вxoдoвa бpaмa, сТoBПИ, oгopoжi).
Тyт cпoнивae ... бopцiв УкpaTнськoT ПoвстaнчoT ApмiТ' Щo зГИHyЛИ в гepoЙськиx бoяx з (нiм., бoльш.) зaгapбникaми, oбopoня.
ючи свiй пoHeBoЛeHИЙ нapiд.
,.[x

Гeooям Cлaвa!

смepть XИття poзбyдить У нapoдi''.

Ha цьolиy клa.цoвищi cпoчИBae ... гepoiв УкpaTнськoТ ПoвстaнчoТ

Apмii, щo в бopoтьбi з (нiм., бoльш.) нaiз.цникaми вi.цдaли овoe
ЖИття зa KpaщУ дoлю укpaTHсЬKoГo HapoдУ.
Гeooям Cлaвa!
..iх
омepть )кИття poзбyдить y нapoдi',.
Тут спoнивaо ... ЛИцapiв УкpaTнськol ПoвcтaнчoT ApмiI, щo
в KpИBaBИx бoяx зa BИзBoЛeHHя yкpaiнськoгo HapoдУ з
(бoльш., нiм.) нeвoлi.
Гeooям Cлaвa!
..lx
смepть XИтTя poзбyдить y нapoдi''.

зГИHУЛИ

5. Ha мoгилaХ B чeсTЬ yкpaiнcькиx пoвстaнцiв.

нapoд!

Cлaвa нe пoляxе!
Ha вiнну сЛaBУ yкpaiнським пoвсТaFtцяM, нeУстpaшИмим бopцяM зa вИзBoЛeHHя укpaТнськoгo Hapoдy' щo згИHУЛИ в гepoЙськиx

3a
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бoяx з (нiм., бoльш.) нelз.цникaми.
Гepoям Cлaвa!

HajзДникaм смepть!

Cлaвa не пoляжei
Зa нapoд!
нaЙкpaщим
ПoвсTaHцяM,
Ha вiннy сЛaвУ i честь укpaiнським
бopo.пися
зa
Kpaщy
сИHaM укpaТнськoгo HapoДУ, щo
дoлю своТх
(нilи',
poбiтнrrкiв
бoях
з
больш.)
iзгинyли
B
КpoвaвИХ
бpaтiв CеЛяH i
HalзIlHИKaMИ.

Гepoям Cлaвa!

Haiз.п,никaм смepть!

Зa

6. Ha мoгилi Heзнaнoгo бopця.

нapoД!

Cлaвa нe пoляже!
(вoТн)
ПoвстaнчoТ
бopeць
УкpaТнськoТ
Tут спoнивaе нeзнaний
yкpaТнCЬKoГo
зa
KpaЩУ
HapoДy.
Згинyв вiд
Apмii, щo бopoвся
дoлю
(бoльш.,
зaгapбникiв.
нiм.)
кyль
Гeooям Cлaвa!

Зaгapбникaм смepть!
Cлaвa нe пoляжeI
3a нapoд!
yкpaiнськиЙ
CBor >кИТТя
Bl.t]дaB
пoвстaнeЦЬ,
спoнивae
Tyт
Щo
(нiм.,
бо,гtьш.)
з
бopoтьбi
HapoдУ
зa BИзBoЛeння укpaiнсЬKoГo
У
Ha|зIlHИ

Kal',4

И.

Гepoям Cлaвa!
HaTздникaм сп',tеpть|

7' Ha мoгилi в чeсть HeзHaHoГo бopця.
Cлaвa нe поляXе|
Зa нapoд!
Ha вivнy олaвУ HeзHaHoMУ вoTнoвi УкpaiнськoТ Пoво-iaн'iol
ApмiТ, щo вiддaв cвoо ЖИТTя y бopoтьбiз (нiм', бoльш.) Ha|зДH14KaMИ зa BИзвoЛенHя УKpalHсЬKoгo HapoДУ.
Гepoям Cлaвa!

Haiздникaм смepть!
Cлaвa нe поляже!
3a нapoД!
Ha вiнну cлaBУ невiдoмoмy бopцeвi УкpaiнськoТ Пoвсraнчot
Apмii' щo ЗгИHУB в бopoтьбi З BopoГaМИ укpaТнськoгo нaрoду (tliпl
бoльш.)нaiздникaми.

,

Гeooям Cлaвa!

Haiздникaм смеpть!
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8. Ha мicцi вiдiбpaння нaгpaбoвaнoгo мaЙнa.
Cлaвa нe пoляжe!
Зa нapoд!
B тoму сeлi (бiля цЬoгo сeЛa, xyтopa, в тoI\4у мiсцi)' дHя ... poKУ
... укpaiнськi пoвотaнцi вiдoбpaли вiд (нiм., бoльш.) гpaбiжникiв
нaгpaбoвaнe У CeЛяH i poбiтникiв мaЙнo i пepeдaли Йoгo влaсникaм. BiдiбpaHo ... (пo.цaти окiльки i чoгo).
Cлaвa yкpaiнським пoвстaнцям
Cмepть гpaбiжникaм!
9. l-]a мoгилi нaцмeнiв.
Boля нapoдaм!
Зa вiльнi дepжaвИ
Boля люДинi!
пoHeвoЛeHИx нapoдiв!
Tyг спoнивae вipний син (узб., гpуз., бiл. iт. п.) нapoдУ' дpУг...
щo paзoМ з yкpaТноькиMИ пoвстaнцями бopoвся зa вoЛЮ (yзб. ' гpyз. '
бiл. iт. п.) нapoдy. Згинув вiд кyль (нiм., бoльш.) iмпepiялiстiв.
Гeooям Cлaвa!
!

|мпepiялiстaм смepть!

Зa вiльнi

Boля нapoдaм!

.Пiep)кaвИ

пoHeBoЛeHИx нapoдiвI
Tyт cпoнивaо син (yзб. i т. п.) нapoдУ, дpУг

Bo,гlя людинi!
.

.

(вoTн.' KoM., гpУз.

i т. п.) нaцioнaльнoгo вiддiлу пpи УкpaTнськiй ПoвстaнчiЙ Apмii.
Згинyв y бopoтьбi зa вИзвoЛeння свoix бpaтiв (гpyз. i т. п.) з pyк
(нiм.. бoльш.) зaгapбникiв.
Гeooям Cлaвa!

lмпеpiялiстaм смepтьl

1

0. Ha MoГИЛax в чeстЬ нaцмeнiв.

Зa вiльнi дepXaBИ

Boля нapoдaм!

Boля людинi!
пoHeBoJ]eHИx нapoдiв!
Ha вi.lнУ сЛaвУ вipнoмy синoвi (гpуз. iт. п.) нapoдУ, щo B pядaХ
Укpaiнськoj Пoвстaнчoi Apмii бopoвся зa BИ3вoЛeння свoTx бpaтiв

(гpуз.

i

т

п ) вiд бoльшeвицькиx iмпepiялiстiв.
Гepoям Cлaвa!

|мпepiялiстaм cмepть!

Зa вiльнi

.цepжaвИ
нapoдiв!

пoHeBoЛеHИx

Boля нapoдaмI
Boля людинi!

B пaм'ять синoвi (гpyз. i т. п.) нapoдУ, щo paзoM з yкpaТноькиMИ пoвсTaHцями Сэopoвся пpoтИ (нiм., бoльш.) iмпepiялiотiв, зa
вoЛЮ овoЙoгo Hapo.цУ,
Гeooям Cлaвa!

Iмпepiялiстaм cмepть!
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.l

. Ha мiоЦяx нИщeHHя нiмeцькo-бoЛЬшeвИцЬкими бaндaми.
B тoму сeлi (бiля цЬoгo сeЛa, ХyГopa' в тoMУ мiсцi, бoльш.,
нiм.)бaндa зaмopдyвaлa в звipський спoсiб... yкpaТнcьKИX сeЛяH
i poбiтникiв, щo бopoлися в pя.цaХ УкpaiнськoT ПoвстaнчoT ApмiТ зa
Kpaщy дoлю yкpaiнCЬKoгo HapoдУ'
1

Гepoям Cлaвa!

Haiздникaм смepть!
B тoму оeлi (нa ЦЬoМУ xyтopi) бaн.цa бoльшeвицЬKИХ пapТИзaH
oгpaбилaдo щeнтy yкpaTнськиx сeЛяH тa cПaл|Алa... Хaт.
Cмepть бoльшeвицьким гpaбiжникaм
!

B тoмy сeлi (нa ЦЬoMУ xyгopi) бaндa бoльшeвиЦЬКИX пapТИзaн
дoПoMaгaЛa нiмeцьким гpaбiжникaм гpaбити мaЙнo тa MopдУвaТИ

yкpaТнськиx сeЛяH i poбiтникiв, щo бopoлися paзoM з yкpaТнськиMИ пoBстaHцяMИ пpoтИ нiмeцькиx iмпepiялiотiв зa кpaщУ ДoЛЮ
yкpaТнськoгo Hapo.цy.
Cмepть бoльшeвицькo-нiмeцьким гpaбiжникaм
!

B тoмy сeлi (нa цЬoMУ xyтopi, мiсцi)' ДHя ...poKУ... (бoльш.,
нiм.) бaн.гla зaМopдУBaЛa (пoвiшaлa, poзп'яЛa, сПaЛИЛa ЖИBцeM
y вoгнi i т. п.) в звipськиЙ спociб нeBИHHИХ ДiтeЙ, зa Цe, щo Тxнi
бaтьки бopoлися в pяЁцaХ УкpaiнськoТ ПoвcтaнчoТ ApмiТ зa BoЛЮ
yкpaТнськoгo

HapoдУ.

г^^^...
/.\.^.^
IrF,Ux|v| vJldбq:

l

Бoльшeвицькo-нiмeцьKИM KaTaM смepть!
B тoму ceлi (бoльш., нiм.) KaТИ опaЛИЛИ ДHя ,.. poKУ... Хaт...
тa oгpa6или мaйнo У оeЛяH, зa цe щo вoHИ ПoМaГaли свoTм бpaтaM _ УKpa|HоЬKИM ПoBстaHЦяM.
Cмepть гpaбiжникaм!

12' t1a мiсцi бoмбapДУвaHHя.
B тoму мiсцi (сeлi, xрopi, нiм., бoльш.)лiтaки бoмбapдyвaли
MИpнe HaсeЛeHHя. Biд бoмб згopiлo ... Хaт тa вбитo .,. жiнoк ...

дiтeЙ... MУ)KчИH...
Cмepть нiмeцькo-бoЛЬшeвИцЬким кaтaм

!

13. Ha свiжoмy мiсцi бiльшoBИцЬKИХ злoчинiв.

oт тaк ..вИзBoЛяЮTЬ,' Haс бoльшeвицЬKi ,.BИзBoлИTeлi''. Miстo
вiльнoгo xиття тa вiльнoi пpaцi _ нecyгЬ HaM ПpИМyоoвi кaтopжнi
poбoти, гpaбiжи, pyTнy тa cMepтЬ.
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Cмepть бoльшeвиЦьким кaтaм

!

ХaЙ живe УПA, щo бopeться зa нapoд!
14. Ha мiсЦi пoнищeHИX цepKoв.
Ha тoмy мiсцi стoялa цepKBa. щo

ТТ дo ЩeHтУ oгpaбили (нiм.,
бoльш.) нexpисти, a oпiсля cпaлИлИ, Пpoкляття нa вaшi ГoЛoвИ
(нiм., бoльш' ) бyзoвipи.
Cмеpть pyTнникaм!
15. Ha piзниx мicцях.
Ha вiннy гaньбyTa ПpoKЛяTТя (нiм., бoльш.)КaтaM.
Зa нltшення HaшИХ сiл i мiст.
Зa poзстpiлИ сeЛяH, poбiтникiв i iнтeлiгенцiТ.
Зa гpaбixи i poзбoТ.
Зa вивiз нa Cибip i в тюpму.
Зa мopдyвaння i poзстpiли в,язнiв.
Зa знущaння, MУKИ i глyм.
Зa t.олoд i кaтopжнi poбoтиl
Bвесь укpa.iнськиЙ Hapoд Heсe BaM, бoльшeвицькi кaти y вiдгrлаlу гplзнУ ПoMCTУ i стpaшнy смepть|
Cмеpть бoльшeвицьким людoТдaм
!

Kiнцевi зaУвaГИ.
Taблицi, щo Ha Тx писaтимeтe вi.цпoвiднi нaписи муcять бyти
Дoв)КИl-loЮ щoнaЙмeншe Ha o.п,ИH MeТep тa шИpИHoю 30-50 cм.
ГэlKBИ |1L4CaтИ вeликi гa нитKi, щoби зtaлeKa MoжHa булo пpoнитaти. He рoбllти ГpaМaтИЧHИx тa opфoгpaфiнних ПoMИЛoK'
He звepтaтLАУBaгИ Ha цe, щo бoльшeвики бyдуть бeзпoщa.п,нo
ts'ИЩИт|А цi нaписи. Hегaйнo po6ити свiжi iпpибивaти знoвa. Aкцiя
тpL'1BaТИMe бeзпepepи вHo, aж .цo вiдкликaння'
.Д'вa paзи в мiсяць звiтyвaти свoTм звepХHИKaM Тa ПoдaвaтИ,
U]o Ha пpoтязi t-lЬoГo нaсy зpoблeнo iякi нaолiдки цeT poбoти.
Пoдaвaти пpaвдивi фaкти тa тoчнi чИсЛa. Bоe тoчнo oбшиpнo oпиCyBaТИ' як боЛьшeвIАK|А |1ИЩ|Ат|Амyть тaблицi, xpeсти, мoгили i т' п.
Пo можливoстi ooбити зHИMКИ.
Збtpaти oпoвiдaння, пiснi, Д.УMИ Тa ЛeГeHД,И, щo Тх ствopив
yкpalнськиЙ HapoД Ha чeсTЬ yкpaТнськиx пoвстaнцiв i висилaти
BГopУ. УкpaТнськиЙ фoлклop в чaс нaшoТ peвoлюцiЙнo-визвoльнoi
боpoтьбt,l - цe нeoцiнeний cкapб для6удуниx пoкoлiнь. 3a збipaнняlи фoлклopу УПA - взяTИся eнepгiЙнo.
Cпецiяльнo зBepHУТИ УвaгУ Ha HaПИоИ Ta MoГИЛИ в ЧeотЬ
нaцменiв. Cипaти |АoГИл|,4 нa poздopiжXяX, ПpИ шЛяXaХ i в тaкиx
Miстях, щo ПepeХoДяTЬ чrpBoHoapмiЙцi.
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Пpи пиcaннi вiдпoвiднix тaблиць .0.Ля УПaBшиx прaцiвникiв
opгсiтки зaзHaчУBaTи - пpoвiдник paЙoну, нaдpaйoну t т. д.
.Д,ля кpaщoТ opieнтaцii тa знaчiння гepoTки УПA - гЛяДL4 HaKaз

ч' ].

Cлaвa УкpaТнi!
lJдАBo, ф' 38З3' oп.

1,

/_lBaдим

cпp. 95, apк. 24-29' Koпiя.
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листlBKA_зBEPHЕHHя дo PoсlяH'
чЕPвoHoAPMlЙцl в l KoMAHдиPlB
1

3a нeзaвиcИMЬ|e ГoсУдapсTвa
пopaбoщeнн Ь|Х Hapo.цoв
Eвpoпьt и Азии|

944 p.

Cвoбoдa нapoдaм!
Cвoбoда нeлoвeкyl

ToBAPИщИ PУCCKИЕ
KPACHOAPMEЙЦЬl И KoMAHДИPЬ|
|\,lьl, yкpaинcKИe пoBсTaHцЬ|' пpИзHaeМ Baш геpoизм в бopьбe с нeмeцKИMИ oKKyпaHтaMИ. Укpaинскaя Пoвстaнчeскaя Apмия
в ol(KУПИpoвaHHЬ|X чacтяX Укpaиньt TaK)Ke вeЛa )кeстoкие бoи с
HeMeцKИMИ бaндaми, зaщИщaлa HapoД oт гИТЛepoвCKoГo Тeppopa, oтсTaИBaЛa Пpaвo Укpaиньl нa свoбoднyЮ )KИзHЬ. Teпepь нa
сMеHУ ГИтЛepoвсKoгo pe}(ИMa пpИшeЛ нa Укpaину бoльшевиcтcKo-стaЛИHcкиЙ peжим.
Укpaинский Hapo.ц CчИТaeт бoльшeвиKoв He oсвoбoдитeлями, a oбьtкHoBeHHЬ|MИ зaХBaТчИKaMИ, KoтopЬle ТoЛЬKo ПpИKpЬlвa..дpухбьt,', ..oсBoбo)КдeнИя,',,.счacТЬя''.
ЮтCя ЛЖИBЬlми фpaзaми
Чтo yкpaинсKoMУ Hapoдy дaли бoльшeBИK.л, KpoМe )<eстoчaйшиx
peпpeсиЙ и тeppopa?
!

Rоnr
lлl,,ln 2ЦяAт
чTo MИЛЛИoHЬ| УКpaИHцeв бoльшeвИKИ paоcтpeЛяЛИ, бpocили в тЮpMЬ| И KoHцЛaгepя, BЬ|сeЛИли с poднoЙ

зeMЛИ нa нyxбинy. BeДь фaктинeски УкpaинoЙ УпpaвЛяЮт

a

He

KpeМЛeBсKo-сТaЛИHсKИe Caтpaпьl Хpущoвьl и Ko.
УКpaИHЦЬ|,
Bceм извecтHo, чТo бoгaтствa Укpaиньt пoГЛoЩaeт всeсoюзньtЙ
бoльшeвизM, a УKpaИHокий нapoд oбpeнeн Ha ГoЛoдHoe пpoзябaниe. Bсeм ИзвeCТHo' чтo бoльшeв|АKv| Ha Укpaинe HaсИЛЬCТвeHHo
Haсaxrп,aлИ pyсификaцИЮ, a воякoe ПpoявЛeHИе Пo.B,ЛИHHoЙ нaци-

oнaльнoЙ

KУЛЬТУpЬ|

ХecToKo ИсKopeHяЛИ.

261

Boт пoчeмУ УKpaИHcKий нapoд peшИTeЛЬHo дoбивaeтся

пoЛHoгo oтД,eлeHИя oт бoльшeвИсTсKoгo Coвeтскoгo Coюзa.
oтдeляясь, yкpaинcкиЙ Hapo.o, пpИзЬ|BaeТ K ИоKpeHнeЙ Дpyж-

бe и всeстopoнHeмУ

coтpУдHИЧecтвУ всe Hapo.п.Ь| Coвeтскoгo
юзa Ha П pИ H цИ пax н eзaвИс V||v|oстИ Caм oстoятeЛ Ьн Ьlx !epжaв.
Mьl тaкхe бyдeм B дpрKeствeHHЬ|Х oтHoшeнИяХ C pyccKИM Hapo.
.t],oM, ecЛИ oн, сбpoсив cтaЛИHCKoe Игo, пoстpoИт овoe гoсУдapCo

Cтвo тoлЬKo Ha овoИX этнoгpaфинeсKИХ зeМЛяХ. Ho мьt HИKoГдa He

сoгЛaсИМся, чтoбьl pусокo-бoлЬшeвИcтcKИe ИMПepИaЛИcТЬl Пoд
пЛaщИKoM,.oсвoбo)кдeHИя', oKyпИpoвaлИ нaшy УкpaиHy, пoлИТИчecКИ И HaцИoHaЛЬHo yгHeTaЛи и гpaбили ee. Cвoю нeзaвИсИМoотЬ yкpaинскиЙ нapoд бyдeт УпopHo зaщИщaтЬ c opyxИeМ B
pУKaX И He KaKИe XepтвЬl He oсТaHoвлят eГo бopьбьl. Haшe пpaвo
сBяЩeHHo И пpoтИв нeгo МoгУт вЬ|стУпaтЬ тoЛЬKo вpaгИ чeЛoвeчeсTвa, вapвapЬl, KpeMЛeвсKИe пaЛaчИ И ИX цeПHЬ|e сoбaки.

Toвapищи КpaоHoapMeЙцьt и KoMaHдИpЫ! Mьl oбpaщaeMся
к Baм - пo.цдepxaть бopьбy зa Heзaвиcимyю Укpaинy - бeз гитЛepoвcKoгo и бoльшeвисTсKoгo пopaбoщeния. He вьtcтyпaЙтe с
opy>кИeM пpoтИB нac..Д.oвoльнo кpoви! He слyшaЙтe KoMИccapoв,
KoтopЬle HaтpaвЛИвaЮт Baс Ha УКpaИHсKИХ пoвстaHцeв.
CвoбoДoлюбивьlЙ укpaинскиЙ Hapoд Пo.0,Ь|Maeт зHaMя oсBoбo.п,итeльнoй бopьбьt вМeстe сo всeMИ HapoдaмИ, KoтopЬlХ ПoKopили бoльшeвИстсKИe пaЛaчи.
.Цa здpaвствyeт CaмoстoятeЛЬHaя Укpaинa!
.Qa здpaвствуeт HeзaвисИ Maя Poccия бeз стaли нcкo.бoльшeвИстсKoгo peжимa!
Укpaинскиe Пoвстaнцьt
Типoгpaфия Укpaинскoй Пoвстaнчeскoй Apмии
..Cвoбo.цa
Hapo.д,aм''. Зaк' 2-44'
LLЦAгO' ф. 57, oп.4, cпp' 370, apк'14.
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HAпPяMH l тA плAH виxoBHo.пoлlтичHoТ

PoБoти

B

yпA

1

ciчня 1945 p

HAПPяMHI

Тa пЛян вИХoвHo-пoлiтичHoТ poбoTИ в УПA

Bстyп

.Цoсi вe.цeнa BИХoBHo-пoлiтичнa poбoтa у вiддiлax He дaЛa яK

слi.ц бaжaних yспiхiв у всeбiннoмy виpoблeннi кoхнoгo вoякa.

l-{e

нaслiди бeзплянoвoстi тa нeпocлi.цoвнoстi y вИKopИстoвyвaннi
мaтepiялiв, щo Тx пo.цaвaЛoся для вoякiв.
Toмy пoнaвши вi.ц мiсяця сiчня Ц. p., будeмo cИcтeMaТИчHo
BИДaвarИ ПЛяHИ вИXoвHo.пoлiтичнoТ poбoти Ha Ko)KHИЙ мiсяць
зoKpeMa. [-]e дaсть зМoГУ всiм пoлiтpoбiтникaм ПЛяHoвo poздiлити
свoT мaтepiяЛv1 тa у вiдпoвiдниЙчac Тx викopистoвyBaтИ.
Heсистeмaтичнicть У BИXoвHo-пoлiтичнiй poбoтi спpИчИHЮrтЬся дo дезopeHTaцiТ, як олyxaнa, тaк i вИKЛa.цaчa тa He .Д,ar зMoгИ
як слiд BИшKoЛИтИ Ko)KHoгo вoяKa. Toму тeпep пoлiтвиxoвники,
MaЮчИ HaKpeсЛeHИЙ плян вИxoвHo-ПoлiтичнoТ poбoти нa ЦiлиЙ
мiсяць, MaЮTЬ мoxливiсть зaздaлeгiдь прИГoтoвЛяти сoбi вiдпoвi,цнi тeми Тa сBorчaсHo Tx викopисToвУBaтИ'
Пooдинoкi TeMИ сПpaцЬoвУвaTИ шИpoKo тa зpoзумiлo, щoб
кoжний вoяK з виxoвнoТ лeкцiТ мiг щoсь cKopИcтaтИ. Пpи тiм нe
зa6увaти пpo кiнцeвi виснoвки нa кoжнiй лeкцiТ тa aнaлoгiчнi
пopiвняння (дo сунaснoстi, чи iншиx дep)кaв тa нapoдiв) , aби тим
спoсoбoм зpoбити мaтepiял xИBИM тa цiкaвим. Cyхe вИЛo)Keння, нaвiть нaЙцiкaвiшoгo мaтepiялУ, He пpИHeсe бaжaнoТ кopистi
Ta He зaкpiпиться в пaм'ятi вoякiв. Пpo цe тpeбa KoжHoчaсHo
ПaМ'ятaТИ.

Пiоля зaкiнчeHHя кoжнoТ лeкцiТ, KoHтpoЛЮвaти нacкiлькИ сЛУxaчi зacвoТли coбi вилoxениЙ мaтepiял. Cлaбo cпpиЙнятиЙ MaTepiял, пoвтopити дpугиЙ paз. Piн ясHa, щo тpeбa BИKлalо,aтИ якнaЙбiльш пpИотУпHo тa )кИвo, щoб нaвiть нaЙбiльш тупi олyxaнi МoГЛИ
бaгaтo сKopИстaтИ.

У виxoвнiЙ poбoтi

l. Bихoвaння

звepтaTИ ocHoBHУ УBaГУ Ha
бoевo-peвoлюцiЙнe Ta .цepХaвHИцЬKo.пoЛiтичнe виpoблeння.
Пpи тiм нe зaбyвaтИ Пpo MopaЛЬHУ стopiнкy. Бeз виpoблeння
Ha.о' вoяKaMИ

zo3

вИщeHaBeдeHИХ ПpИKMe-Г У KoЖHoГo вoяKa' a У KoMaHдИplB зoKpeMa -- He МaТИMeMo бopцiв, щo гoтoвi бyдУть Ha Bce y бopoтьбi зa
УкоaТнську Caмoс.гiЙнy Coбopнy .Цepxaву.
l-]е вaxливa i вiдпoвiдaльнa poбoтa пoлiтвиxoвникiв. Toму, piн
зpoзyплiлa, щo пoлiтвиХoвHИK MУCИтЬ бyти нe тiльки пoлiтикoм i
BИХoвHl,1KoМ, aЛe в пepшiЙ мipi вoякoм' Пpo цe тpeбa KoЖHoчacнo
ПaM'яТaТИ'гa в ТOMУ HaПpяMKУ i сeбe BИшКoЛЮвaти, щoб ТИM спoсoбоtvt BИшKoЛИТИ ДpуГИX.

He r нaЙгoлoвнiшoю HaшoЮ цiллю HaBчИTИ вoякiв iстooiТ чи
гeогpaфiТ Укpаiни, aбo вишкоЛитиiх дo тoi мipи, щoб вiдпoвiдaло оepeднiЙ oсвiтi- цe бyлa б тiльки KУЛЬтУpнo.oсвiтня пpaця.
ПoлiтвиxoвHИKИ He с ПpИзHaЧeнi нa цe, щoби вeсти в пepшiй ьripi
КУЛ ЬТУpi]o-oсвiтню poбoтy.

Пo;liтвиxt.lвHV,K' в свoТй poбoтi мусять всeбiчнo виpo6ити
лю.цeЙ Ta вИХoвaTИ HoвИХ бopцiв, ГoToBИХ Ha )КИТТя | сMepтЬ cЛy,.ПoЛiтИKiв''
жити Укpaiнi. Hе

ДoMopoслИx фiлoоoфiв,

ГeЛЬсЬКИХ t<омбiнaтopiв _ xoчe бaчити в нaс УкpaTнa,

тa Myдpa-

-

твepдиx'
М0B сТ;1]lЬ' в|tl'г\aHИХ pевoЛЮц|oHepIB з HeBгaсaЮчИM вoгHeM У
сеpl.1i тa вiрloю в ПepeМoГУ; бopцiв, Щo зHaЮТЬ o.0,ИH святИЙ нaкaз _
боpoтьбa. Тaкиx сaмe людeй MУсятЬ виpo6ляти пoлiтвиxoвники.
I

CaN,le Ha Цe вoHиl e TУТ ПpИзHaчeнi.
Г1paця oсвiтltя - цe, яK oдин iз

зaсoбiв ocягHeнHя цeТ цiлi, a нe,
яK oCHoвHa цiль poбoти пoлiтвихoвtlикiв. L.[e тpeбa мaти пoстiЙнo
Ha УвaЗI.

l(oxниЙ пoлiтвихoвник, Щoби вiн був нaвiть зoлoтoустим

i

KИ.цaв нaйбiльш peвoлюцiйнi кличi тa вИгoЛoшувaв пaлкi пpo.
i\,4oвИ _ |-]е t]ИХOвar Твep.цИХ peвoлюцioнepiв. Biн MУсИтЬ бути в
пеpl tli Й M |p| сaМ ТЕ]epДИ M pe вo.ll юцioнepoM Koл и пt-lл iтв |/|хэBH|АK|А
ГcBopИтИМУтЬ Пpo геpоiзм i бopoтьбу, гlpo сaмoвi.пдaнicть i жepтBс]l-i}]iCTЬ для УкpaТниt, a He зaДoKyMеHTyЮтЬ цe нa дiлi, в бoю чи

- |ХHi сЛoвa, щo пoстiЙнo гoвopeнi були,
вiге1l. Boни нe ПpИHeсУтЬ )Ko.цHИX нaCЛ|дKlв - пpoтИвl]o,
ro1lL1 B|лKЛ|А(lУтЬ У BoЯKlB ПoГopдУ дo бopoтьби, бo дyмaтИМyтЬ, щo
Це l.e CKaзaHo ЧИoTa бpexня.
RoяКl,l xo.]УТЬ бaчити свcТх виxoвникiв не тiльки ТaKИХ, Щo вмiють гaptli ПpoBoMИ гoBopИТИ, aлr B ПepшiЙ мipi ТaKИХ, щo вмiють
по-гtэpoЙськи бopoтися Toдi cЛoвa, щo Тx гoвopИТИMУтЬ пoлiтвиХoвHИКИ, будyть Д,Ля HИХ святi. Boни вipитимуть в HИХ. Тoдi вoни
бyдyть BИХoвyBaТИCЬ, BзopУЮчИсЬ Ha Baших ЧИHaХ. Koли xoчeтe
BИХoвaТИ вoякlB F|a в|.цвaжHиx тa вiД.ДaHИX peвoЛЮцioнepiв, щo
гopi.гимуть xaдoбoю бopoтьби _ в пepшiЙ мipi caмi мyситe бyти
lll!|!]'.

tilд'уiь

х(И.|..ГсвИХ вИПaДKaХ
ttаt

тa.KL4|\А|А.
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Toмy виxoвyЙтe людeЙ He Ha пУcтИХ CЛoвaХ, aЛe Ha TвepД.ИX
чИHax. Cлoвa сKopo пpoлiтaють _ Ч|АrM Ha.цoBгo зaкpiпляються в
пaм,ятi oнeвидцiв i вoни ix paдo будyть нaслiдyвaти.
Maтeoiяли:
1 , .Qc oснoв HaшoГo BИxoBaHHя
2. Зaвдaння ПpoBoДУ - Гyстaв Лe-Бoн
З. Maсa i пpoвiД - M. K.

Читaти.п.ля вoякiв:
1. Хoлo.цний Яp - ЮpiЙ Гopлiс-Гopський
2' Зa вoлю |pляндiТ _ ЛoтoцькиЙ
3. Aлькaзap _ Aк,

,'ЧepвoнoТ
Kaлини,'
4. Aльмaнaхи
5. Пoбpaтими _ A. ЧaйкoвськиЙ
..Чepвoнoi KaЛИH|А''
6. Bи.д,aння
Il. Пpaця

Fia.п,

Ka.цpaMИ

B пpaцi Ha.ц Ka.цpaмИ зBepТaTИ oсoбливу УвaГy Ha виpoблeння
кpiм вищeнaвe.t],eнИХ ПpИКMeТ- ПpИKMeтИ peвoлюцioнepa-Пpoвi.о,никa, сИЛЬHoГo вoЛeЮ Ta ЧИсToГo ХapaKтepoM, HeBЛoMHoГo
бopця' KapHoГo тa вi.д,вiчaльнoгo. B тiй цiлi зaПpaBЛяТИ ПpИ вИKoнyвaннi piзниx пpoб'
ЗaпepeстaтИ УЖ|АBaтИ нiкoтини Тa aЛЬKoГoЛю, бo цe шкiД,ливe
Д,Ля з.цopoв,я. УкpaTнськиЙ pевoлюцioнep-бoевик мyоить бути
здopoвиЙ тiлoм i.0,УшeЮ, щoб тим чИHoM мiг бiльшe вi.пдaти пpaцi
для Укpaiни. B тiй свiдoмoстi вiн пepeстaa ПИт|А i кypити, бo знae

щo цe пoдвiйнo шкiдливe.
1 2 пpикмeт XapaKTepУ УкpaТнськoгo Peвoлюцioнepa - MУсяТЬ
нaскpiзь ПpoсяKHУTИ KoЖHoГo peвoлюцioнepa-ПepeдoвИKa, a
зHoBУ ж 44 пpaвиЛa жИТТя - сTaHУTЬ Йoгo нepoзЛУчHИM зaKoHoM
У щo.Д.eHHoмy житгi..Qe б вiн нe був, пoстiЙнo ПaM'ятar пpo Tx тa

cтpoгo пpИДepЖуrтЬся Bс|Х ПpaBИЛ.
Toму' щo бiльшiстЬ чaсУ ПpИзHaчУeТЬся Ha зaгaЛЬHe BИХoвaHня вoякiв, Тo oсHoвHe вИшKoЛеHHя - чaс пpaцi нaд Ka.П,paMИ r ДpKe
oбмexeниЙ. ПoстaнoвлясTЬCя нaймeнше 4 paзи в мiсяцi зiбpaти
CxoД,ИHИ в Цiлi oбгoвopeнHя Д'eяKИХ бiжyниx CПpaB тa BИЛoЖ|/1тИ
зaз.п,aлeгi.цЬ ПpИГoтoBaнУ тeMУ. TeMИ, щo iх oбoв'язKoвo тpeбa
пepepoбити нa цeй мiсяць _ ПoдaЮ |lИ)Kчe.
Kpiм тoгo Ha Ko>кHoMУ кpoцi тpeбa звepTaТИ бaнну УBaГУ Ha
Ko)кHoГo peвoлюцioнepa-Пepeдoвикa, щoб вiн свoТм ПoCTУПoвaHHяM зaХoПЛювaв i вiв дpyгиx, a He .П'eMopaлiзyвaв' Koмaндa УПA
Хoчe HaC 6aчити сИЛЬHИX пiд кoжним oгЛя.цoM, здисциплiнoBaHИХ,
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тa BiloдaHИХ Ha xИття i смepть для Укpaiни; бopЦiв, щo
гopiтимyть бopoтьбoю, a He KИоHУтИ B cтpaХУ тa бeзДiллi. ,.Cвiт
HaлeXИтЬ дo вiдвaxнИх''.,,!ля ЖИвИХ ieнepгiЙниХ HeMae нiчoгo
He.цoсяХHoгo'' - гoвopить Hiцшe.
Пoмимo Тoгo, щo тiльки 4 paзи в мicяць poбитимeтЬcя сХoД|АHLА _ oдHaK кoxний пepeдoBИK зoбoв'язaHиЙ нaр, сoбoю пpa.
цЮBaТИ' BИшKoЛЮBaти сeбe, бyдyвaти, УдocKoнaЛЮвaти, щoб
стaти гiдниM пpИeMЦeM цих iдeЙ, зa якi згинyлитиcячi нaЙкpaщиx
синiв Укpaiни. Cтaючи нa ix шляx ЖИТТя, кoжний peвoлюцioнepПeprдoвИK МУсИтЬ пiднoсити сeбe.цo цИХ вИсoТ, Ha яKИx cтoялИ
йoгo пoпepeдHИKИ, щoб нe спЛяМИтИ TxньoT cлaBИ i нeотi; aлe
CBoeЮ гiднoю пoстaвoЮ peвoлюцioнepa-пepeдoвИKa сKлaстИ
ЦeгoЛКУ дo цieТ вeликoT 6удoви' щo TТ бyдУвaЛИ CвoeЮ KpoB'Ю
бeзсмepтнi лицapi. Пpo цe MусИтЬ пaм'ятaтИ кoжниЙ зoKpeмa.
KapHИХ

ПoлiтвиxoвHИKИ 3BepHУТЬ Ha цe бaннy УвaгУ.
He сaмe iнтeлeктyaльнe виpoблeння свiдниТИMe пpo .п.aHoгo
peвoл юцioнepa- пepe.цoвИKa, aлe Йoгo воeцiлe сп pи Й мaнHя ХИТтя

бyдe нaЙкpaщИM свiдoцтвoм пpo Йoгo. Hе пустoпopoхнi олoвa
сaмoxвaльб|/1' aлe твepдий тa piшyниЙ нин е нaЙкpaщИM вiддзepKaЛeHHяM Ko)КHoгo Пepelt],oвИKa.

Toмy звepтaЙтe бaнну УвaгУ, щoб кoxниЙ peвoлюцioнepПepeдoвИK в ЩoдeHHoMу життi вiв ceбe якнaйкpaщe, бeз xoднoi
дoгaнИ. A в бopoтьбi був пepшИM. He Для пapaдИ вiн cтar peвoлюцioнepoм-пepeдoвИKoм УПA, яKa вИдaЛa тисячi бeзсмepтних
гepoiв, aЛe нa тe, щoб в кpивaвiЙ бopoтьбi зacТУпИТИ Тx мicЦe тa

зaвepшИтИ poзПoчaтe BeЛИKe д|Лo.
Cтaючи пepeёцoвИKoм УПA, вiн бepe нa ceбe вaxниЙ тa свящeнний тягap бopoтьби, пiд яKИM He смie нiкoли зaЛaМaтИся, aЛe
кpiзь нaЙбiльшi тpyднoщi тa пepeшкoди ДiЙти дo HaзHaчeнoT цiлi.
Biн пoстiЙнo MУCИтЬ пaM'ятaТИ, щo в гpiзнiй бopoтьбi' яKa вeдeтЬcя, здoбудe УкpaТнську lepxaвy, aбo бopючИсЬ зa нei, згинe
герoйtськoю cмеpтЮ нa пoлi бoю. Bopoття FJ1я Йoгo нeмa.
Toмy, tl]o KaдрИ e чacтИHнo, aбo цiлкoвИтo HeBИpoблeнi _
пoлiтвt,txoвнИKИ пoчHУTЬ ПpaцЮ вiд пiдстaвoвиx peнeЙ. Teми .цo
пеpepoблeHня Ha цeЙ мiсяць с тaкi:

1. УкpaiнськиЙ peвoлюцloнep

i

якиЙ вiн пoвинeн бyти

щoДeHHoMУ ЖИТТl.

в

2. .{eкaлoг Укpaiноькoгo Peвoлюцioнepa - ПoяcHeHня.
З. 1 2 пpикмет XapaKтepy УкpaТнськoгo Peвoлюцioнepa - пoяс-

HeHHя.

4' 44пpaвиЛa хИття _ 10 тoчoк - ПoяcHeHHя.
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Maтepiяли:
1. Пpaпop Укpaiнськoгo Peвoлюцioнepa.

2. Пoяснeння !,eкaлoгy УкpaТнськoгo Peвoлюцioнepa.
3. Haшa лiтepaтypa.
Koхнy лeкцiю вecтИ нaЙмeнш 2 гoдини. oбшиpнo зaсTaнoBV|тv|cя тa пoясHИТИ KoжHУ нaЙмeншу тoчKУ .цeKaлoгу, 12 лpиKMeт ХapaKтepУ Ta 44 пpaвилa ЖИТтя. Звepтaти бaннy УBaгУ, щo
Кo)кHa ПooдИнoКa ТoчKa MУCИтЬ цiнyвaти xapaKтep УкpaТнськoгo
Peвoл юцioнepa-

Пe pe.цoBИ Ka.

Пiсля пepepoблeння цИx тeM з KaдpaMИ тpeбa зBepтaтИ сПe-

цiяльнy УBaгУ, чи кoжний ПepeдoвИK B щoдeHHoMy життi зaстoсoвyeтЬся.0,o HИХ. Koли x e дeякi УхLАлV| - звepТaТИ yвaгy i.о.oKaзУBaТИ
Пpo Heдolп,epxливiсть тa HeBИKoHaHHя пoотaнoви. Koли б i цe нe
ПoМoгЛo - BИHHиХтягHУтИ дo сyвopoТ вiдпoвiдaльнoстi. Haс ХoчУтЬ
6aчити iдeaльними нe тiльки Ha оЛoвaХ i пaпepi, aЛe B ЩoдeHHoMУ
життi i тaKИlиИ MУcИr\4o буи тa тягHyГИ cвoTми пpИKЛaдaмИ ДpyгИx'

Koли x Хтo He Mo>кe .цo.цep)КaTИ HaM У HaЦJoMУ пoхiднoму
pитмi _ нexaЙ не Йдe з HaMИ, бo лишитьcя тiльки ocтaннiм i тим,
Щo KaлaMУТv|тиМe HaM HaшУ чИCтУ Boдy'

Kpiм пepepoблeння з KaдpaMИ Haвe.цeHИХ 4-oх тeм - кoжниЙ
пepeдoвИK зoбoв'язaHиЙ вмiти HaПaM'ятЬ дo кiнця ЦЬoгo мiсяця:
1 . .Qeкaлoг УкpaТноькoгo Peвoлюцioнepa.
2. 1 2 пpикмeT ХapaKтepy Укpaiнськoгo Peвoл юцioнepa'
Poздiлити нa кoжний тИ)ruleHЬ пo кiлькa тoчoK. Koли x xтo
з Пepe.цoвИкiв знaс Ha ПaM'ятЬ, HeXaЙ щe oснoвнiшe зaKpiпить,
тiлЬKи, щoб цe нe бyлo в мexaнiчний спoсiб. .Д,eкaлoгoм, пpИKMeтaMИ ХapaKТepУ, ПpaвИЛoM ЖИття тpeбa Ko)КHoчacHo xити, згiднo
з HИMИ BCe

I вcЮД.И

пocтVПaтИ.

Il|. ЗaгaльниЙ пepeшкiл вoякiв
Пiднeсти piвeнь зHaHHя, як зaсiб дo peвoЛЮцiйнoТ opгaнiзaцiТ нaшиx вoякiв_ цe oдИH iз oбoв'язкiв пoлiтвихoвникiв. Boни
MyсятЬ дoЛo)KИтИ всix зусиль, щoб Цю дiлянкy вИдвИгHytИ якнaЙбiльшe впepe.п,.
УcистeмaтизoвaниЙ плян лeкцiЙ нa пpoтязi цiлoгo мiсяця
дaстЬ зМoгУ Ko)кнoМУ пoлiтвиxoвникoвi як слi.ц пiдгoтoвити вiдпoвiднi мaтepiяли тa вИлo)KИти'iх Д'ля вoякiв. Koxнa лeкЦiя MУсИТЬ
бyти вилoxeнa з )кИттяM тa якнaЙбiлЬш пpИстyпнo, щoб вoяKИ
Ha вИKЛaдaХ He сПaЛИ, aлe з зaцiкaBЛeHHяM CЛУхaлИ виклaдy. l-]e
.Д.ркe вilflИвa piн, KoлИ xoчeMo, щoб вoяKИ бpaлиcя зa ПpaцЮ HaД
сoбoю, зa пiднeceння piвня cвoЙoгo зHaHHя.
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Tpeбa BИKлИKaтИ у вoякiв oХoтУ' ПoшaнУ тa кoнeчнiстЬ ПpaЦI
сoбoю, тoдi щoЙнo бaгaтo HaM УЛeГшИтЬ цe ПpИ вeдeннi lцaЛЬшoТ нaшoi пpaцi. Koли вoяк He e пepeKoнaниЙ' щo бeз знaння вiн
e яK ЛЮ.цИHa бeз oчeй, щo вiн бeз Йoгo He MoЖe нa свiтi вiдпoвiднo
icнyвaти _ нe бyдe МaтИ oХoтИ пpaцЮBaтИ нaд сoбoю тa вчИтИся.
Tpeбa вoякoвi .п,oKaзУBaтИ i гoвopити, щo KoЛИ вiн xoчe бiльшe
пoсвятИтИCя для Укpaiни i бaгaтo для нeT зpoбити - MУсИТЬ пpaцЮBaтИ нaд сoбoю, щoб тим спoсoбoм мiг цe якнaйкpaщe вИKoHaти. ..Koмy бiльше дaнo, вiд тoгo бiльшe xaдaтИMeTЬоя,'.
Kpiм тoгo тpeбa вoяKaM poз'яснити, Щo пiсля здoбyття
Укpaiнськoi lepжaви - ЛИшaотЬся бiльш вa)KЛИвa poбoтa - BдepХaтИ цЮ дepЖaвУ. A тpeбa пaM'ятaтИ, щo дepжaву бaгaтo Лeгшe
здoбyти, яK HeЮ вoлoдiти _ He paз ГoвopИB cтapиЙ Maсapик. | цe
зoвсiм пpaвИЛЬHo. Toмy, KoЛИ MИ здoбyдeмo Укpaiнcькy.Д.epxaвy,
MУсИMo T.t вмiти вдepЖaтИ. A тoДi iТ вдepжимo , KoЛИ оьoгoднi будeMo ПpИгoToвaнi нa цe, KoЛИ бyдeмo УдocKoнaлeнi: тa в cлyшниЙ
нa.д,

MoI\4eHт, яК HaM ПpИKa>KУTЬ взяTИ ПeBHИЙ вiдтинoк Haшoгo зaгaЛЬHoГo )KИTТя, йoгo як слiд пoвecти - бyдeмo МaтИ сИлУ i змoгу. Koли

бyдeмo пpaцЮвaТИ нaд сoбoю, УдoоKoнaлювaти сeбe,
- MИ He зMo)КeMo цЬoгo зpo6ити' oпpaвдaння нe бyдeмo
мaти, бo оьoгoднi r МoЖЛИBoстi, щoб сeбe пiсля oПpaвДaтИ _

)К MИ He

poсTИ

вИKoHaвшИ яK

Cл|.0'

HaЛo)КeHУ Ha Haс ПpaцЮ.

Це oДнi iз дoкaзiв, щo Тх тpeбaд.aBaтИ вoяKaM, KoЛИ MИ xoчeмo, щoб вoHИ взяЛИCя .цo пpaцi нaд оoбoю. Пo.цiбних MaоMo
сoтнi. Tpeбa B)KИтИ всix зaсoбiв i мeтoдiв, щoб вoякiв пpизвинaTти
ПpaЦЮвaТИ Ha.д, сoбoю, бo цe в бУ.цУччинi пpИнeсe .t],Ля Haс вeликi
кopистi, тt,tм бiльшe, щo З Ko)кHoгo BoяKa, як вiн зMaГaTИMe .цo
ЦЬoГo, мoжe бyти KoMaH.цИp. A кoмaндиpИ MУсяTЬ бyти всeбiннo
виpo6лeнi. ..KoжниЙ KoзaK ГeтЬMaHсЬKy бyлaву HoсИтЬ',.
Звepтaю УBaГУ, щo тyт He Marмo нa дyмцi тiльки BУзЬKУ пpaцЮ
нaд сoбoю, пpимipoм чИтaт|А KHИЖKИ, г1|АсarИ щoсь i Т. П., aЛe
всeбiчнo сeбe виpoбЛятИ, яK пoлiтиннo, вiЙcькoвo Ta MopaЛЬHo
Дoзбpoювaтися.
Тoмy кoжнa хвИлИHa чaсУ He смiе пiти Ha MapHo. Boнa мyсить
бyти викopИсTaнa Ha пpaЦЮ нaД, coбoю, Щoб в бyдyннинi дaлa

бaжaнi нaслiдки. ПoлiтвиxoвHИKИ тa KoMaHдИpИ е вiдпoвi.д'aльнi
зa цe пepe.п. iотopiою, чИ BoяKИ в мaЙбyтнoстi бyдyть кляcти ix, ни
.о,яKУвaтИ зa цe, щo бaгaтo HaвЧИЛИ тaBИBeлИ в ЛЮДИ.
Ш-J'oб вoяк зHaв зa щo i чoмУ вiн бopeться _ МУсИтЬ знaти icтopiю свoгo HapoДy. Biн мусить зHaтИ' ни булa KoЛИ Ha свiтi yкpaTн.
сЬKa сaМoстiй нa дepжaвa, чи нi' Йoмy ж пoстiй нo BopoГИ ГoвopИЛИ,
щo Укpaiни нiкoли нe бyлo _ i тo oднaкoвo' яК пoЛяKИ, тaк i мoскaлi
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Тa iHшi. Toмy тpeбa BoяKaM cKaзaтИ, ни бyлa УкpaТнськa.П,epжaвa,
якoю бyлa, чoMУ пepeстaлa iснyвaтиiчи Moжe зHoBУ бyти вiльнoю.
ЛeкцiТ з iстopii тa гeoгpaфiТ Укpalни HaгЛядHo Тм пoкaxyть, якi ми

були в ДaвнИHУ' l якими МИ МoxeMo зHoвy бути, як тoгo зaxoчeMo.
|стopiя вчИтЬ, oстepiгaе, .Д,oдae вipи, бyдить нaдiю. Toмy знaти
вoякoвi iстopiю тa гeoгpaфiю УкpaTни r кoнeчнiстю. Teми дo Пepepoблeння з icтopiТ УкpaТни зa мiояць сiчeнь e тaкi:
1. Пepeдicтopиннi нaси yкpaiнсЬKИХ зeMeЛЬ.
2. Xтo тaкi aнти i якими вoни були.
3. Пoчaтки УкpaТнськoi .Цepxaви.
4. Aскoлlьд iДиp.
5. Хтo тaкi вapяги i якy poлю вiдoгpaли в УкpaТнcькiЙ.{epжaвi -

зa Cтapуxoм.
..PycЬ''
тa ,.УкpaTнa'' iix пoxoджeння.
6. Haзвa

1

'

Maтepiяли:

Тиcячa poкiв життя

i

бopoтьби yкpaТнcЬKoгo HapoдУ _

Я. Cтapyx.
2. |стopiя УкpaTни _ Kpипякeвичa aбo iншиx aвтopiв.

Koжнa тeмa MУсИть бути шИpoKo poзpoблeнa Ta ПpИсТУПHo Пo.цaHa .п.ля вoякiв. Koжeн BoяK MУсИТЬ oсHoBHo зaкpiпити зa
сoбoю цi тeми. oбoв'язкoвo пepeПИТyBaTИ. Poбити кopoткиЙ
зMIсТ Ta пoдaвaTИ BoяKaM KoHопeKт .п'Ля Kpaщoгo зaKp|ПЛeHHя'
зMoгИ пpoвipeння сeбe тa BчIlтиcя. Teми з гeoгpaфii Укpaiни нa
мiсяць ciчeнь бyдyть cлiдyюнi:
1. Щo тaKe гeoгpaфiя i пpo щo вoHa вчИтЬ.
2. Як opeнтyвaТИся нa мaпi тa гльoбyci (кoльopи, сTeПeнi,

пpaктиннi вкaзiвки).
3. Пoлoжeння yкpaiнсьKИХ зeМeЛЬ тa ix eтнoгpaфiннi тa пoлi.
тиннi гpaницi.
4. To сaмo poздiлити нa двi лeкцii.
5. Piки тa Mopя нa yкpalнсьKИХ зeМЛяX i Тx знaчeння в HaшoMУ
Д'ep)КaвHoМy ЖИтт|.
6. To сaмo poздiлити нa двiлeкцiТ.
.l.

Гeoгpaфiя Укpaiни
2. Гeoгpaфiя Укpaiни
3. Гeoгpaфiя Укpaiни

-

Maтepiяли:
Haшe вИдaHHя.
..Пpoбoeм''.
BИдaнHя

PyдницькиЙ, a6o iншиx aвтopiв.
гeoгpaфiT
УкpaТни
пoтpiбнo
oбoв'язкoвo MaпИ KyбiЙoвинa,
.Qo
пoлiтичнoТ мaпи Eвpoпи i свiтa i пo мoxливoстi гльoбуc для кpaщoi

opeHТaц||'
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Пo.цiбнo, як iстopiю, TaK сaMo i гeoгpaфiю BLlKлaДaт|/1 шИpoKo
Ta пpИсTУпнo, щoб слyxaнi МoгЛИ бaгaтo CKopИстaтИ. 3aвдaти
BoяKaM HaпИсУBaтИ eтнoгpaфiннi тa пoлiтичнi мeжi yкpaТнськиx

зeMeЛЬ ДЛя KpaщoГo зaKp|ПЛeHHя.
Пpи виклaдaннi гeoгpaфiT УкpaТни звepTaТИ oсHoBHУ УвaГУ Ha
BИсHoвKИ тa aнaлoгiю .цo iншиx .t],ep)кaв _ цe .цaсTЬ зMoГУ BoяKaM
дoбpe зacтaHoBИTИся HaД BeЛИчИHoЮ yкpaТнськиx зeMeЛЬ, Тi бaгaцтвa i пepeкoHaTИся як ми стoТмo вИЩe вiд iншиx нapoдiв.
Teми з iстopiТ тa гeoгpaфiТ УкpaTни BИKЛaдaТИ в тoЙ спoсiб,
щoб вoни сeбe дoпoвHЮвaЛИ' oднoгo дHя MoХHa .д,aти лeкцiю з
iстopiТ, a дpУГoГo з геoгpaфiT, тiльки нe в тoЙ спoсiб, щoб нaпepiД
BИчepпaTИ TeМИ з iстopiТ, a oпiсля з гeoгpaфiТ. l-{им poбите лeкцiT
p|зHoMaH|тHИMИ.
lV. ПpoпaгaнД,ИBHa пpaця сepeД HaceЛeHHя

B пpoпaгaнДивнiй пpaцi сepeд

HaCeЛeHHя piвнo ж ЗвepтaTИ
спeцiяльнy УвaГy Ta пp|/1сBятИтИ чИMaЛo нaсy, Ha дoмiвкax пiд нaс
ПoсToЮ iнфopмyвaтИ HaсeЛeHHя зa щo ми бopeмoся Ta ГoвopИTИ
пpo KoHeчHiсть iдoцiльнiсть нaшoТ бopoтьби. B тiЙ цiлi пi.п'гoтoвити
KoЖHoгo cтpiльця, щoб вiн мiг сaмoстiйнo вeсти Haшу ПpoПaГaн.цУ
сepe.Д' HaсeЛeHHя.

Гoвopити, щo УПA зpo.цИЛaсЬ з HapoдУ i для нapoду, щo УПA,
oбopoняе HapoД _ нaйкpaщe бpaти ДoKaз iз щo.п,eнниХ ЖИтTeBИХ
фaктiв. Poз'яснити HaсeЛeHHЮ' щo KoЛИ 6 булa нe пoвстaлa УПA,
тo нiмaки були 6 BИBeзЛИ дo HiмeнниHИ Ha Kaтopжнi poбoти мiлioни мoлoдi, яKa гИHУЛa б вiд aнглiЙськиx бoмб чи нiмeцькoгo гoЛoдy. Tiльки ToMу, щo пoBстaЛa УПA, вpятoвaHo MoЛo.ць вi.п, пoвнoi
зaгибелi, щo ТТ гoтyвaлИ р,ля нaс нiмeцькi тa бiльшoвицькi iмпepiялiстичнi зaгaoбники.
ПoстiЙнo poбити cХoДИHИ з HaceЛeHHяM Ta гoвopИтИ, щo
бeз бopoть6и ми He Mo>кeMo здoбyти влaснoТ УосД' Kpaщoгo
)кИТтя. Тoмy кoли Хoчeмo жити вiльниM )КИTTяM в УCCД - MyсИMo
бopoтися. ,.Лиш тiлькИ Мeч, a He сЛoBa здoбyдyть нaцii пpaвa''.
Зaкликaти дo piшyнoТ бopoтьби ПpoTИ бiльшoвицькиx iмпepiялiстiв, якi ЗanpИcяrлИся зHИЩИтИ yкpaiнський нapoД.
Poз'яснити HaсeЛeHHЮ, щo бiльшIBIIKИ' мoбiлiзyюнИ HaшУ
MoЛoдЬ в piзнi ..iстpeбiтeльнi бaтaлioHИ',, ХoЧуТЬ зpoбити з нeT
стoпpoцeHТoвИX BopoГ|B yKpalHсЬКoгo HapoдУ' вИКopИстaтИ в
бopoтьбi ПpoтИ HaшoГo peвoлюцiЙнo-BИзBoЛЬHoГo pУХУ, a oпiсля B|АcЛaт|А нa фpoнт Ha HeMИHУчУ сMepтЬ. Пoдaвaти з мiсця
фaкти. Hexaй MoЛoДЬ ХoвaeТЬся Пepe.п, бiльшoвицЬKИМИ ЛЮ.цoxepaMИ тa opгaнiзyrTЬся в бoЙoвi лaви УПA i вeдe бopoтьбу
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пpoтИ iмпepiялiстИЧHИХ стaлiнcькo-бiльшoвицькиx
K|в

'

гpaбiхни-

Poз'яснитИ HaceЛeHHЮ, щo Haс нixтo нe BИзвoЛИтЬ, aнi Гiтлep,

нi Cтaлiн, як ми сaмi ceбе нe вИзвoЛИM, щo бiльшoвицькi iмпepiялicти пpийшЛИ Ha HaшУ зeMЛЮ' щoб нaс ПoнeвoлИтИ Тa вИHИщИтИ.
oдинoким pятУнKoМ для yкpaТнсЬKoГo HapolцУ в сЬoГo.цHiшнiЙ гplзнiЙ дoбi - цe бopoтьбa дo ocтaтoчнoТ пеpeMoгИ. Haвiть, щoб нaо
Maлo УПaсТи мiлioни в цiЙ бopoтьбt _ ми Тi вeсти МУсИMo i бyдeмo,

бo цe o.д'инoкиЙ вихiр,дЛя Hac. |ншиx Mo)KЛИBoсTeЙ нeмaе.
Зiбpaння з HaceЛeHHям poбити Пepeвa)кHo в нeдiлi Ta cвятa.
Toмy, щo збиpaючИ HaсeЛeння в poбoниЙ дeнь, ми вiдpивaeмo
йoгo вiд пpaцi тa He дaeмo зMoгИ Ko)KHoMУ пpибyти' 3poзyмiлa piн,
щo He всi мoжуть пoKИHyТИ пpaЦЮ тa пpи6ути нa зi6paння. Тoмy
тiльки в paзi кoнeчнoстi i тoдi' KoлИ HeMo)Kливo po6ити в нeдiлю
чИ cBяTo _ po6ити в poбoний дeнь. Haтoмicть вeнopaMИ MaeMo
пpeKpaсHУ зMoгУ poбити зlбpaння, ТoMУ щo всi вepнyли з пpaцi.
B зaгpoxeнИХ тepeнax нe poбити сxo.цИH. Hecти зaтe свiдoмiсть в
Ko)<HУ ХaTУ зoKpeМa. Тpeбa знaЙти всякиЙ спoоiб, щoби нaсeлeння зiбpaти i пepeвeсти з HИM poзMoвУ. чИ BИгoлoсити peфepaт.
I-]e piн вeликoT вaги i тoмy пoлiтвихoвнИKИ звepнУТЬ Ha цe бaннy
УвaгУ. Пaм'ятaймo, щo MИ сaмi УкpaTнськoi.QepжaвИ He здoбyдeмo _ здoбyдe iТ ввecь yкpaTнськиЙ Hapo.ц пoлiтичнo виpoблeниЙ тa
мiлiтapнo oзбpoeниЙ. Haшим зaвдaHHяM e нaцioнaльнo yовiдoмитиi виpo6ити пoлiтичнo Hapoд, щoб вiн бyв свiдoмиЙ свoТx цiлeЙ
тa зaB.П'aHЬ _ тoдi бeз вaгaння пiдe з HaMИ.

Maтeoiяли:
. Пpoпaгaндивнi iнстpУкцiT,
2. ЛиЦeм дo Hapo.цУ.
1

3. Пoмiчник пpoПaгaHдИcтa,

V. Пpaця нa.ц пiдстapшИHaМИ i стapшинaми
Koли б ми y овoiй пpaцi звepтaЛИ вИКЛЮчl-|o УBaГУ тiльки нa
виpoблeння pядoвoгo BoяцTвa, тoдi б лVl'lJJv|л|Аcя пoзa.цУ пiдcтap.
шини i сТapшИHИ' якi нa цьoмУ вi.цтинкУ ПoчaлИ б кульraти. Бiльшe

яK зHaeMo, щo цe тi лю.п'и, якi oчoлювaТИMУТЬ HaшУ peBoЛюцiЙнУ
apмiю _ CТaHoвИтИMуTЬ ii пiДвaлини. l, якi бyдуть пoлoжeнi пiДвa-

тaKa бУдe i apмiя. Toмy спpaвy виpoблeння стapшин i пiдcтapшИH ТpaKтУBaтИ Ba)KЛИвoЮ KoHeчHlcTЮ.
Haпpямнi дo виpoблeHHя cтapшИн тa пiдстapшин пoдiбнi' як

л|/1H|А,

дo стpiльцiв. Boни MyсятЬ cтaтИ твepдИМИ BoяKaми-peвoлюцi.
oнepaМИ' щo вceцiлo вiддaнi для дoбpa CпpaBИ. Koмaндиp всe
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МyсИТЬ вИЩe сToятИ вiД pяДoвoГo, бo ТoДi вiH будe мaти aвTopИTeT
У вoяцТBa i йoго будyть CЛУXaтИ, шaHУBaTИ тa нaслiдувaти. Toмy

звepнУтИ бaнну УBaГУ, щoб кoмaндиpи якнaЙкpaщe BeЛИ сeбe пiд
Ko)KHИM oГЛяДol\4. Boни мyсятьбути ПpИKЛaДoм.цЛя pядoBИXТa Ha
KoЖHoMУ кpoцi вeсти Тx зa сoбoю.

Kcжнoгo KoMaHдИpa MУсИTЬ цixувaти в пepшiЙ мipi вoяцькa
чecтЬ, xopoбpicть i висoкa MopaЛЬ. !e б вiн нe бyв' скpiзь цiнить
тa шairye вИcoKУ гepoйскiсть, MopaЛЬ, дисциплiну тa кapнiсть, як
гoлoвнi пpl4KMeтИ yкpaiнськoгo вoяKa. Бo тaк, яK KoMaH.цИp пoсTy.
Пae в щoДeHHoMУ хит-тi _ тaкi сaмi бyдyть Йoго вoяки. | вaшa пpaця
нaд виpoблeHHЯМ вoякiв бaгaтo He ПoMo)Ke тoдi, кoли KoMaH.п,ИpИ
будyть сeбe нeвiдпoвiднo BeсTИ'

Toму в пepшiй мipi звepтaйтe бaннy УвaГУ Ha виpoблeння
дoбpиx кoмaндиpiв. Ha кoжнoмУ кpoцi пoкaзуЙтe jм пoмилки тa
внiть, щoби дpугий paз пoдiбнoгo нe pобили. He .о,ивiтЬся Ha цe,
щo дeякi KoMaH.цИpИ B ПoчaTKaх He звepTaТИMУТЬ Ha цe УBaгИ,
o.П,HaK Е}И Cвor poбiть.П.oTИ, ДoKИ He oсяГHrTe свoix цiлeЙ,
Ha мiсяць сiчeнь пepepoбити зi свoТми пiдстapшинaми слiдyЮч|

теMИ:

. БiльшoвиЦЬKa poзв'язкa нaЦiонaЛЬHoГo ПИтaHHя.
2. Тo сaмo poздiлити нa .о'вi oбшиpнi лeкцii
3. П pинини нiмeцькo-бiл ьшoвиt.1ькoi iмпe piял iстичноТ вiЙни'
-,|

.

1.

Maтеоiяли:
Бiльш<.lвицЬKa poЗB.язкa нaцioF|aЛЬHoГo ПИТaHHя _

ПoлтaвeцЬ - Haшe вИД,aHHя.
2. |стopiя BK|1/б'
3 кoмallдиpaмИ ПooДИHoкиx вiДЛ'iлiв нaведенi ТeMИ Пepepoбляе пoлiткepiвник зaГoHу. З iнLt.lим KoMaHдlHИM cKЛa.о,oМ цi тeми
|.

Пepeвoдt,lTЬ вИXoBHИК пpи з,однaннi гpyп. Гlocтapaтися лiтepaтypИ tlo чИтaHHя Д'Ля сТapшИ|-] | П|ДсТapшИI] з OCIaHH|Х BИзBoЛЬHИХ
зMaГaHЬ.

V|. Гутipки, poзMoBИ, дискусii
Чaс вiд нaсу poбитИ з BoяКaMИ piзнi гyтipки, дискУсiТ Ta poзMoBИ Ha u1oденнi життевi тeми. HexaЙ вoяки oпoвiдaюlь пpo свoТ
пepeЖИвaHня, .цУMKИ чи бaжaння. [\aти мoжливiсть Тм вигoвopитися, Пpи тaкиx гутipкax He Д'oзBoЛИтИ нa Цe, Щoб вoяKИ ГoвopИЛИ
дypницi \1И ЗBoДt/1ЛИ всe цe Ha хaрТИ. Гyтipки ЧИ poзMoвИ fulУсяTЬ
MaтИ ХapaKТep чИCтo пoвaжниЙ, a ТeMИ.цaстЬ вaM CaMo )KИTтя.
Пpимipoм oдИH вoЯK ГoвopИTЬ Пpo Liе, щo в сeлi ПoшИpЮЮтЬ

HeсaМoBИтi вiстки, дpугиЙ пpo нeвiдпoвiднy пoвeдiнку яKoгoCЬ
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BoяKa, iнший пpo зЛoчИHи бiльшoвицЬKИХ зaгapбникiв i т. д. Bи
Bce цe УBФКHo ПpoсЛУXУeтe i дarтe свol кiнцeвi пoяснeння чИ BKaзiвки, щoб вoяKИ зHaлИ яK Ha цe Bсe peaгУBaти, aбo дaвaти якiсь
B|дlПoвlдl.

Piзнoгo poдa гyтipкИ MaЮТЬ зa зaвД,aHHя зблизити вoякiв дo
пoлiтвиxoвнИKa, HaУчИTи вoякiв ПpaвИЛЬHo BИсЛoвЛЮBaти якiсь
ДУMl(И, лiквiдувaти B зapoдKy злo iт. п. Cлoвoм тaкi гyтipки, poзMoBИ чИ дискУсiT - ПpИHoсяТЬ чИMaЛo кopистi яK дЛя вoякiв, тaк
для пoлiтвиxoвникiв
..бiдKaHЬ''
нaд вoякaми, бo
У тaкиx гyтipкax нe смiе бyти piзниx
He
вiльнo.цoПУCKaТИ,
вoяки
Ha
ТaKИX гутipкax
Тx
oслaблюe.
щcб
цe
сKapжИЛИся нa свoйoГc KoMaHдИpa, бo тим пiдpивarться Йoгo
aвТopИТeT' Boяки MУCяТЬ 6aчити свoix кoмaндиpiв якнaйKpaщИi

ми, B тiм нaпpямкy пoлiтвиxoBHИKИ

MУCяТЬ бaгaтo ПpaцЮBaTИ.

Aлe' якщo вoяK Mar [...] нa CBoГc ГoMaHдИpa _ тo.цi xaЙ гoлoситься
дo KapHoГo звiтy i ТaM ГoвopИТЬ, щo пoтpiбнo' Звepтaю спeцiяльHУ УBaГУ, щo тaкi гyтipки ни дискyсil бaгaтo HaBЧaTЬ ьoякiв i тoмy
тpeбa ix чaстo ПеpeвolцИТИ.
V|l. Haшioнaльнi святa

B днl 22 сiння пepeвeсТИ з

вoяKaMИ Тa KoMaHдHИM сKЛa.цoM

Cвятo Coбopнoсти i нeзaлeжнoстi укpaТнсЬKИX зеMeЛЬ.
Kличi нa цe CBятo тaкi ,.22 сiчня 1918- 22 сiчня 19]9'',
..XaЙ
..Cлaвa УкpaiнськiЙ CaмoстiЙнiЙ Coбopнiй
живe

.Д'epжaвi!'',
УкpaТнськa Haцioнaльнa Peвoлюцiя!''
B днi 29 ciння вiдсвятKУвaтИ вeЛИчaвo Cвятo Kpyт. Maтepiяли
.0,Ля пepeвeдeHHя цИХ CвяT o.цep)кИTe в нaЙкopoтшoму нaсi вiд
овo|x зBeoХHИK|в.

Cвятa пepeвoдИТИ Пo MoХЛИвoстi i сepeд цивiльнoгo нaсe-

ЛeHHя.
B дняx, KoЛИ пpИпa.цaЮTЬ нaцioнaльнi святa, виpoбити у вoякiв

святoчниЙ нaстpiЙ, щoб вoни глибoкo зaсТaHoвИЛИся Haд зHaчеHHяМ цИX piнниць Тa Haзaв)к.ци зaкpiпили ТBep.цo y свoix сepцяХ.

V|l|. |стopинниЙ кaлeндap
Kpiм систeмa-ГИчHoГo пеpepoблюBaHHя iстopii УкpaТни - Пepepoбляти пoстiЙнo пpo пoдiT, щo ПpИПaДaЮтЬ Ha Дaнi днi. B тiЙ цiлi
ПoД,aЮ

iстopинний

KaЛeH.Д'ap, щo.цaCТЬ зМoГУ нa цeЙ дeнь, нa якиЙ
ДaтLА BtАKЛaД Пpo цю пoдiю. |-]им

ПpИПaдae дaтa iстopичнoТ пoДii,

мaтepiял стae бiльш ЖИвИM тa BoяKИ сKopшe йoгo зaпaм'яTaЮТЬ
ТoMУ, Щo B.цaHoMУ.цнi мoжe мaти i iншi пoдiТ. пpо якi ТoчHo ПaM'яTaТИMe. Пpигaдaвши сo6i, щo в цeЙ дeнь бyв вИKЛaд пpo iстopин27З

HУ пoдiЮ,

зMoXe сKopшe зaпaM'ятaтИ дeяKi дaтИ. Цe oдHe.

A дpyгe _ тoMУ пoдaeМo iстopинниЙ Kaлeндap, щo бaгaтo
вoякiв He зHae, aбo нyли BИKЛaД|/1 з iотopii УкpaТни, a пooдинoкi

ТeMИ, щo пpИпaдaтИMyгЬ в дeякi днi _ дaдyгЬ зMoГУ вiДсвixити iм

у пaм'ятi тa кpaЩe зaкpiпити. Знoвy )к дЛя тих вoякiв, щo Щe He
зHaЮТЬ icтopiТ УкpaТни _ вeЛИKa мoхливiсть для шИpoKoгo oзHaЙoмлeння з HaшoЮ iстooieю.

lХ. Пpaця нa.п, сoбoю
piвeнь
пiднeсти
oсвiти сepe.ц вoякiв, виpoбити '[х в
Щoби
бoeвo-peвoлюцiйнoму дyсi, дepжaвHИцЬKo дуMaЮчИХ Тa HaBчИТИ
MopaлЬHo пoотyпaТИ B )KИттЮ _ кoжний пoлiтвиxoвнИK MусИTЬ
зBepнyгИ вeЛИKУ увaгy i нa сeбe. Бeз нaшoгo poсту нe бУдe pocтУ
тих, яKИх MИ MaeMo вИХoвaтИ Тa чoГoсЬ HaвчИтИ. Чим бiльшe ми
сaмi сeбe зMo)КeМo бyдyвaти, чИM BИщe cтaBaтИMeMo Ha BepшИHИ дУxa - тИM бiльшy MaТИМeмo зMory тягHyгИ дpУгИХ зa сoбoю.
Toмy пpaця Haд сoбoю e oбoв'язKoвoЮ Ta пepшopя.цHoi вaги.
Koли xoчeмo ДpУгИХ BИxoвaтИ, МуcИMo сaмi бyти вихoвaнi. Koли
xoчeMo KoгoсЬ BчИTИ, MУсИMo сaмi щoсь знaтv1. |-]e нeзaпepeннi
)кИттeB| пpaB.цИ.

Пaм'ятaЙмo, Щo Ha Haс зBepHeнi oчi всix вoякiв i тaK, як ми

бyдeмo в щoдeHHoмy життi ПoстУПaтИ' цe сaMe poбитимуть

BoяKtА. Koли ми пiд нac бoю пoдyмaeмo тiльки пpo втeчУ, вoяKИ в
тoЙ чaс вжe будрь втiкaти. Koли x ми будeмo сaмi втiкaти _ Boякiв в тoй Чaс B)<e дaвHo нe бyдe. Koли в HaC зpotИтьcя бaxaння
BИгlИтИ тiльки o.о.HУ чapoчKУ- BoяKИ вxe Тi BИп'ЮтЬ, a KoЛИ MИ
вИп'eмo вЖe цЮ чapKу_ BoяKИ бyдуть п'янi як..HiЧ''. l-{e оaMe в
Ko)KHИX )KИтТeвИX BИпalцKaХ. Bи нe смirтe aнi oднy ХвИЛИl]У Чaсy
зMapHУвaтИ. li тpeбa вИKopИcтaТи, бo чaс дopoгий, a пpaцi пepe.ц
нaми бaгaтo. B пepшiЙ мipi звepтaти бaнну УвaгУ Ha виpoблeння

в сoбi оильнoi тa HeзЛoMHoТ вoлi' Bи мycитe бути нaокpiзь пpoсякнщi бoовo-peвoлюцiЙним ДУХoM. Bикopинити з ceбe стpaХ Тa
вИплeKaтИ ПoгopДУ дo Йoгo. Bи мyоитe >кИTИ pИсKoм i бopoтьбoю,
Щoб пoстiЙHo зaпpaвляти сeбe. Цiнити )КИття, шaHУвaтИ Йoгo, aлe
кoли пpиЙдeтьcя вi.п.Дaт|А р\ля БaтькiвщинИ_ нe xaлiти. УкpaTнa
.п.aЛa HaM )<ИтТя i вoнo для нeТ HaЛe)кИтЬ.
Бaгaтo читaЙтe, aлe в пepшiЙ мipi зaпpaвляйтe сeбe в )KИттевiЙ бopoтьбi, бo оaмe iнтeлeKтУaЛЬHe виpoблeння He.цaсTЬ BaM
зМoгИ пoбopювaти всi тpуднoщi тoдi, KoлИ .цo цЬoгo нe бyдeтe
зaпpaвлeнi. Biдпoвiдня жИТтeвa, aлe твepдa зaпpaвa Цe пoЛoвИHa
ПepeMoгИ. B скopoмy чaсi вaм Mo)<yгЬ дopyчИтИ вeстИ бiльш вiдпoвiдaльниЙтaтяжчиЙ вiдтинoк Haшoгo )КИTTя - тoдi iтaм мyситe
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ceбe яK слiд oПpaв.цaтИ, BИKoHyЮчИ бeздoГaHHo HaЛoxeHИЙ Ha вac
oбoB'язoK.
Ha ЦeЙ мiсяць oбoв'язaнi oсHoвнo пepepoбити слiдyюнi KHИXKИ,.

1. Зaвдaння Пpoвo/цУ _ Гyстaв Лe-Бoн.

2.Мaca iпpoвiд- M. K.
3. .[e шyкaтИ HaшИx iстopинниx тpaдицiЙ -.[митpo .[oнцoв.
5. Bсю cвiхy бoльшeвИцЬKУ aгiтaцiЙнy лiтepaтуpу.

Kpiм тoгo HaпИсaТИ oдин peфepaт дoвiльнoТ тeми тa BИCЛaтИ
пo кiнeць цЬoгo мiсяця дo cвoЙoгo звepxнИKa. Peфepaт МУсИтЬ
бщи piнeвиЙ тa нe.д,oвгиЙ.
X. Kiнцeвi зaУвaгИ
Як бaчимo, щo пpaцi Пepeд HaMИ дyжe бaгaтo i тo в oднaкoвiЙ
мipi, як cepe.ц вoяKaMИ, KoMaHДИpaмИ, HaCeЛeHHяM тa нaд сoбoю.
Baxнe цe, Щoб цЮ пpaцЮ вiдпoвiДнo тa сyмлiннo BИKoHaTИ.
.Цo пoмoчi пepepoблeнHя .цeяKИХ тeM вИдaвaтИMeMo пoстiйнo
вишкiльнi MaтepiяЛи, a кpiм тoГo Пo.E'aeMo oпИо лiтepaтуpи, в якiЙ
зMoжeтe знaйти мaтepiяли l0,o oПpaцЬoвaHHя пoo.цИHoKИx TeМ.
Piч яcнa' щo He всi пoлiтвиxoвHИKИ зМoxУтЬ MaтИ пo.п.aHy лiтepaтУpУ _ тoдi тpeбa виЙти з пoЛo)кeHня i oдин в o.цHoгo пoзИчaтИ

дeякi пiдpучHИKИ, щoби тим спoоoбoм зapaдити сoбi.
Koли ж би з бpaкy лiтepaтypи чИ Чacy пpиЙшлoсь вaм дeякi
тeMИ He пepepoбити свoeчaoHo i вoни лIАIJJ|АлИэь нa слiдyюниЙ
мiояць - тo.цi oбoв'язкoвo Тx в слiдyюний мicяць тpeбa пepepoбити. ЗвepтaЮ щe paз ocoбливУ УвaгУ' щo нeпoслiдoвHe Пepepoблювaння Пoo.цИнoKИx тeM вИТвopИтЬ ПeBHy ЛЮKУ y вишкoлi тa
вИХoвaнHi, a тoдi He зMoЖeтe нiчим ii зaKpИTИ.
Cлiд пpигaдaтИ' щo нac-вiд.нacy пpИХoдИтИМyгЬ to вaс paдieвi
вicтки тa iншi нeпepioдиннi випyски. Bce тe тpeбa oсHoвHo пepepoбити. Пpи пepeчИryBaннi pадieвиx вiстoк тpeбa шИ poKo oбгoвopити
Ko)кHУ пooдИHoKУ вiсткy ToMУ, щo бaгaтo вoякiв He зopeHтoBaнi пpo
дeякi мicцeвoотi, нapoди ни кpaТ. Bоe цe BИяcHяЮчИ, .цaeтe змoгy Tм
Kpaщe зpoзумiти яKyсЬ пo.цaHУ чepeз paдio вiсткy.

Haпpямнi Тa пляH пoлiтpoбoтИ пepeгЛядaти спiльнo зi свoТм
KoMaH.цИpoм. Пpo всe тpeбa свoeчacнo звiтyвaти. Звepтaти опeцiяльнy УBaгУ, щo нaкaз вVlKoнaниЙ, a He пoд.aнИЙ в звiтi - yвФкaeтЬся HeвИкoнaнИM. Пpo цe тpeбa пocтiЙнo пaM'ятaти.

З вipoю, зaпaЛoм тa сaМoпocвятoЮ бepiться дo нaзнaчeнoТ
вaм пpaцi. Bи вiдвiчaльнi зa цe, чИ нaшi вoяки бУдУть виxoвaнi в
бoeвo-peвoлюцiйнoмy дУci i нa зaсaдaХ висoкoi мopaлi yкpaiнсЬKoгo BoяKa' чИ лИшaTЬCя тpyсaMИ тa дeMopaЛlзaТopaMИ'
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BихoвyЙтe тa виpoбляЙтe всlякiв Ha тBep.цИX i нeзлoмниx бopцiв зa Укpaiнськy CaмoстiЙну Coбopнy.[epжaву.
Cлaвa Укpaiнi!
ПoстiЙ' .д'ня 1 сiчня 1945 p.

/_/Baдим

L|ДABО' ф. З8ЗЗ' oп.

1,

cпp. 142, apк. 2З-З0' Koпtя.

Ne

44

KoHспЕKт пoлlтичниx lHстPyKцIЙ

[Tpaвeнь] 1945 p

KoHCпЕKT ПoЛ|TИчHoI BlДП PABИ
.1

1

. Miжнapoднe ПoЛoxeHHя ХapaKтepИзУeтЬся:
) Bиснaжeння[м] BoЮЮчИX iмпepiялiзмiв.

2) 3poстoм бopoтьби пoHeвoileHИx нapoдiв.
3) ПiдгoтoвKoЮ дo слiдуюнoT iмпepiялiстичнoi вiЙни.

Дo 1) CPCP стpaтИв y цiЙ вiЙнi вeЛИKУ мacу людeЙ. 3a нiмeцьдaHИMИ стpaтИ ЧepвoнoТ Apмii дo пoлoвИ HИ 1944 p ' ' [ви н]ocили22 мiл. чoлoвiк' Cтaлiн пoД,aв 1 тpaвня 1944 p,, щo ЧA CтpaТИлa 5 мiл. чoл. Mи пpиЙмaемo, щo oбидвi цiцифpи нeпpaвдивi, тим
нaЙмeншe вoHИ Mo)KУTЬ Hac opeHTУвaТИ пpo вeликi втpaти бoльшeвикiв в ЛЮдяХ. Bключeння в pя.цИ ЧA чaстиlн бyвшoТ бoлгapськoi
apмiТ (зa MoсKoвсЬKИMИ .цaHИMИ 100 тис. бoлгapiв вXo.цИтЬ B cKЛaд
4-гo УкpaТнсЬKoгo фpoнтy), ствopeHHя тaK звaHoгo Пoльськoгo
Biйськa (нислo Йoгo незнaнe, aЛe нaПeвHo нeвeликe), вИKopИсToвУвaня нa фpoнтi пeвнoТ кiлькoстi pУMУHсЬKИX i мaдяpськиx
чaстИH, ГoBopИTЬ зa Te, щo Cтaлiн вибpaв в Paдянcькoгo Coюзу
всi peзepви i змyшeниЙ шУKaTИ ix зa кopдoHoМ, ХoЧ бeзпepeнним
фaктoм e, щo BKЛЮчeHHя HaзвaHИx ЧaсTИH в ЧA мae тaкoж пoлiтИчHУ цiль _ тicнiшoгo зB'язaHня пiДбитих i oкупoвaниx нapoдiв з
pa.п,яHCЬKoЮ iмпepiсю.
Cкупaцiя нiмцями Укpaiни, Бiлopyсi i чacтини Poсii, мaлe як
HaсЛl.цoK зHИщeHHя вcЬoгo ПpoMИсЛУ, oсHoBHe зHИщeHHя КoЛГoспHoгo сiльськoгo ГoсПoДapсTвa. Kpiм тoгo нiмЦi ПOвa)кHo зMeHшИЛИ peзepви poбoнoТ с|Алv| B oкyпoвaнiЙ чaстинi CPсP фiзинним
вИнИщeHHям i вивoзoм людeЙ дo Нiмeччини. Зa MoCKoвCЬKИМИ
ДaHИM|A нiмцi мaли вИвeзTИ тiльки з УPCP З мiл. чoл. нa pобoти.
KИM И
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Bионaжeння бoльшeвицЬKoГo зaпiлля нaйбiльш яскpaвo вi.п,бивaоться в бpaкoвi poбoнoТ cили,6paкoвi хapнoвих пpoдyктiв i
poзopeннi пpoмИcЛУ. .[oнбaс, KpивiЙ Piг, Зaпopiжxя, Mapiyпoль,
Хapкiв, oдeсa i iншi дpiбнiшi пpoмислoвi oсepeдки УкpaTни бyли
знищeнi мaйжe бeз peшти 1941-42 pp. Пoвaжнoгo знищeння
УнepУХoMЛeHHя зaзHaЛИ MoCKoBсЬкиЙ l лeнiнгpaдськиЙ oсepeД,i

KИ'

БeзпepeнниЙ фaкт ГoЛo.цУвaHHя HaCeЛeHня в Бiлopусi,
ПiвнiчнiЙ УкpaТнi, мaндpiвкa людeЙ зi сxiдниx oблaстeЙ нa Зaxlд
зa xлiбoм, мaсoвi пoТздки HaCeЛеHHя мiст нa пpoвiнцiТ зa xлiбoм,
ГoЛo.цyвaнHя poбiтникiв нaвiть B TaKoMУ Ba)KЛИвoMУ oсepe.цKУ
як .Д.oнбaс - Цe fцoKaзИ Ha CКpУТHe Xapчoвe ПoЛo)кeHHя в CPCP.
Beдeнa нa нiмeцький спoсiб ЛoBЛя людeЙ в oблaстяx ЗaxiднoT
УкpaТни, Бiлopyсii' oкyпoвaнiЙ Пpибaлтицi i Пoльщi (зa aнглiЙськиМИ ДaHL4|',1|А 2 мiл. чoл. BИвeзЛИ бoльшeвики з Пoльщi нa Cибip), a
TaKo)K Beдeнa piзними спoсoбaми ПpИMУCoBa веpбoвкa poбoнoi
C|Ал|А B
1

ля.

сTapИX oблaстяx

CPCP мaе зa цiль:

) ПoслaбиTИ peвoЛЮцiЙнi pyхи в УкpaТнi i в iншиx кpaТнax.

2) Здo6ути лю.цськi peзepBИ для apмiТ i poбoну C|АлУ Д,ля зaпiл-

[o]скiльки до ЧA мoбiлiзувaтИ B)Ke нiчoгo, To дЛя пpaцi в
зaпiллi зMУшУЮТЬ дoptст i жiнoцтвo, KoTpe зa cЛoвaмИ сaMИX
тaки бoльшeBИЦЬKИX пpaвитeлiв _ r сЬoгoД,Hi oсHoвнoю poбoнoю
CИЛoЮ CPCP.
Пpoмисл i сiльськe гoспo.цapстBo HerвpoпeЙськoi чaсТИHИ
CPCP: Уpaл, Cибip, Cepeдня Aзiя, Kaвкaз, нe бyли i не r сьoгoднi
спpoмoxнi дaти стaлiнськiй клiцi всe нeoбxiдHe дЛя вeдeння вiЙни
i тoму сaмe Cтaлiн пiшoв нa тaкий pизикoвниЙ КpoK, яK зaKЛЮчeHня з CШA, Aнглiою i Kaнaдoю дoГoBopУ пpo вoeннi ПoстaвКИ дЛя
CPсP y 1941 p.
Пpo стaн мaтеpiяльнoT чaстини (oзбpoоння i iншi бoепpипaси) i пpo Хapчoвe ПoЛo)КeHHя в ЧA свi.цчaTЬ ГoЛoсИ aнгЛo-aMеpИкaнськoТ ПpeсИ з бepeзня 1945 p., кoтpi зaяBЛяЮтЬ, Щo poзГpoM
нiмeцькoТ oбopoни нa сxiднiй гpaницi Hiмеччини i пoбl.цниЙ Мapш
в сaмiй Hiмeччинi ЧA зaвдянуe пoсTaвKaM з AнглiT i CшA пoтpiбниx
мaтepiялiв | ХapчoвИx пpoдyктiв.
Зi сaмиx тiльки CШA Moсквa oДep)кaЛa Ha oCHoBi ленд-лiзy
(aмepикaнськиЙ зaкoн в пepeДaчy B ПoзИKУ ни opeнду) вiд 1 941 44pp'Е}orHHИX мaтepiялiв, ХapчoвИХ пpoдуктiв i пoслуг Ha сУMУ
KpУГЛo 7-ми мiлiяpдiв дoляpiв, ПoЛoвИHa цiеi сyми ПpИПaДae Ha
xaрнoвi пpo.цУKтИ. З oснoвниx poдiв вorннoT тexнiки бoльLшeвики
o.цep)КaЛИ: 12тиc. лiтaкiв, 6 тис. тaнкiв i [3]B тис. aBToMaшИH.
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lpугиЙ iмпepiялiст _ Hiмeччинa пepeотaЛa icнyвaти як вiЙськoвa i пoлiтичHa cИлa i тoмy нe MaeMo пoтpeби пpo Йoгo згaД.yBaTИ.
Тpeтiй вoюючиЙ iмпepiялiзм - Aнглiя i сшA (тpaктyомo цiдвa
iмпepiялiзмИ тoмy, щo тaKИM вeдeння[м] пoлiтики y вoeнних дiяx
нaзвaнi пoTУгИ вИстУпaЮтЬ спiльнo) У цiЙ вiЙнi нe тiльки He вИcнa-

)KИЛИсЬ, a вiдвopoтнo дoзбpoТлись i дoмoбiлiзyвaлиcь.

Aнглiя мaлa пeвнi BтpaTИ B MopсЬKиХ бoяx з нiмeцьким флoтoM в 1941-4з pp. Biд aтaк нiмeцькoТ aвiяцii, a пoтiм вiд лiтaюних

бoмб; o.цHaчe зa aнглiЙсьK|АI{iV1 taнИ|\t\И caМa Aнглiя з lндieю
дoмiнiями (Kaнaдa, Пiвдeннo-Aфpикaнськa Унiя, Hoвa 3eляндiя,
Aвстpaлiя) втpaтИЛИ вiд пoнaткy вiйни дo вecHИ 1945 p. КpyгЛo
300 тиc. чoл. вбитиlи|А, a вci втpaти в ЛЮ.0,яХ (в6итi, пoлoнeнi,
пpoПaвшИ бeз вiстки) зa тoй caмиЙ чaс, cTaHoвлять кpyглo 1 мiл.
20Отиc чoл. Koли пpиймeмo, щo пo.цaнa ЦИфpa He пoвHa, тo Bсe
ж фaктoм e, щo aнглiЙськi втpaтИ в пopiвнaннi з нiмeцьк|А|'Аv| чИ
бoльшeвицЬКИMИ _ мiнiмaльнi.
BoeнниЙ пpoMИсЛ i сiльськe гoопo.цapсTвo БpитiйськoТ iмпepiТ
poзбyдyвaлИcЬ зa чaс цiei вiЙни знaчнo.
CШA, щo пpИстУпИЛИ дo цieT вiЙни в oснoвнoмУ вiд вecни
1944p' _ пoнeсЛИ щe мeншi BTpaтИ нix Aнглiя, a вoeнниЙ пpoмисл i сiльcькe Гoспoдapствo CШA poзpoсЛИcЬ дo нeбyвaлиx
дoсi poзмipiв i стaли бaзoю пoстaчaHHя для тeaтpiв вoонниx .цiЙ в
Евpoпl i нa.{aлeкoмУ CxoДi.
Пpo мoбiлiзaЦiю дивисЬ HИжчe.
Cлiдyюнa вoЮЮчa сТopoHa _ Япoнiя пoвa)КHo вИснa)кИЛaсЬ.
Пpo цe cвiдчaть yспiшнi oпepaцiТ aмepИKaHцiв нa Фiлiпiнax i apxи.
пeлaзi Pю-Kю тa aнглiЙцiв y Бipмi.
KитaЙ BИсHa>кeHИЙ дo кpaю e сьoгoднi пiдсoбнoю сИЛoЮ
Aнглii i сшA з oдHoгo бoкy (Чaн-кaЙ-шi) i Япoнteю з дpугoгo (Baнi

нi

нг- вeЙ ).

flo 2) Бopoтьбa пoнeвoлeнИX нapoдiв.
1) 3a пoнeвoлeнi нapoдИ ввaжarMo тi, кoтpi бyдуни в склaдi
Paдянcькoгo Coюзу дo вiЙни були нaЙ6iлЬш HeпoKipнi бoльшe-

вицькiЙ влaдi i пiд нaс цiej вiЙни в piзних фopмax вИсTУпaЛИ пpoтИ
нei _ цe yкpaTнцi, бiлopycи, кpимськi тaтapИ, HapoдИ Kaвкaзy,
HapoдИ CepeдньoТ Aзii.
2) Hapotи, щo пoтpaтИЛИ свoЮ нeзaлexнicть У цiЙ свiтoвiЙ
вiйнi_ Цe HapoдИ Пpи6aлтики (Eстoнiя, Лaтвiя i Литвa), ПoЛяKИ,
pУMУHИ, MaдяpИ тa бoлгapи.
З) Hapo.ци, щo Тx тepитopiю бoльшэBLIKLI зaняЛt4 TiЛЬKИ чaстИHHo i pixними cпocoбaми оTapaЮтЬся збoльшeвiзувaтИ цi кpai-
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HИ B цiЛoстi тa ПopoбИТИ з HИX

бaэи

ДJlя

дaЛЬшИx iмпepiялiстИчниХ

зaвoйoвaнь - Цe Hopвeгiя, ЧexocлoвaччИHa i Югoслaвiя.
.Qo 1) БiлopУсИ зopгaнiзyвaли 6ули пiд нiмeцькoю oкyпaцieю
сiткy пiдпiльнoТ opгaнiзaцiT, щo MaЛa Ha мeтi ствopeнHя HeзaЛe)к.
нoi БiлopyciT, булa poзгaЛpкeHa в Cxiднiй i ЗaxiднiЙ БiлopyсiT. Пiд
чaс пoвтopнoТ oкyпaцii Бiлopyсi бoльшeвикaми, дiяльHiсть Тxньoi
сiтки пocлaблa,
Бopoтьбa нapoдiв Kaвкaзy (гpyзинiв, apмяl], aзepбaЙджaнцiв, oсeтинцiв, кapaнaiв i iншиx) BиЛИЛaоЬ y збpoЙнe пoвсТaння,
Koтpe вiд пoнaткy 19a4p' кpiвaвo зДУшyЮтЬ бaнди HKB.Ц. Bивiз
HaceЛeHHя Kaвкaзy нa Пiвнiч цe .п,o.п,aTKoвa фopмa здУшУBaHHя
peвoлюцiЙнoгo pУХy нa Kaвкaзi.
Kpимcькi тaтapИ вeдyтЬ пapтИзaHсЬкy бopoтьбУ з MoсKoвськo-бoльшeBИцЬKИMИ oKУпaHтaМИ в гopaХ Яйлa. БoльшeвИKИ
вИBoзяТЬ KpИМсЬKИХ тaтap нa Пiвнiч.
Пpo бopoтьбy нapoдiв Cepe.цньoT Aзii мaсмo дyxe cкyпi вiдoмoотi. Bi.цoмa бopoтьбa тaK звaHИХ бacмaчiв (пapтизaни, щo
сKЛaдaЮтЬоя з pixниx нapoдiв Cepeдньoi Aзii) з бoльшeвикaми.
Бaзoю бaсмaсчiв e Typкистaнськi гopи i вiдoмиЙ о ТxнiЙ зB'язoK з
сaмoотiйним сyсiдським Aвгaнiстaнoм.
Дo 2) Hapoди Пpибaлтики cтBopИЛИ opгaнiзaцiю _ Coюз
Bизвoлeння Бaлтi йськиx Hapo.цiв, щo oчoЛЮe збpoЙнo.дивepсiй нy бopoтьбy тИx Hapoдiв i пpeдстaвляe Тi зa KopдoHoМ.
B Пoльщi Дiють тaкi пiдпiльнi сaмoстiЙницькi opгaнiзaцij:

Kpaовa Apмiя, oфiцiяльнo poзв'язaнa ЛoH.цoHсЬKИM пoЛЬCЬKИM

УpядoM в сiчнi 1945 p. ' aлe дiючa дoсi, Kpaевa Paдa Mtнiстpiв - як
пpeдcтaвHИцтвo ЛoHдoHCЬKoГo пoлЬсЬKoгo УpяДУ i Kpaевa Paдa
HaцioнaльнoТ eднoстi. Члeни цЬoгo пoЛЬоЬKoгo пiдпiлля e Пepeслiдyвaннi MoсKoBсЬKo-бoльшeвицЬKИМИ oKУпaHтaMИ - збpoЙнoю
сИЛoЮ, вИвoзoм po.цИH нa Cибip i iншими фopмaми тepopу' Пoзa
збpoйнoю дивеpciЙнoю бopoтьбoЮ oсHoBHoю збpoeю пoлякiв
сЬoгoдHI e шИpoKo зaKpoeHa пoлlтИчHa пpoпaгaH.цa зa KopдoHoM, дЛя якoТ вoни BИKopИcToBують paдiя i пpeси Aнглii i CШA, тa

.цИплoМaTИчHa .0'|яЛЬH|сТЬ ЛoHдoHcЬKoГo пoЛЬсЬKoгo ypядУ пpИ-

зHaвaнoгo Aнглieю i сшA.
B PyмунiТ сaмoстiЙниЩький пpoтибoльшeвицький pУХ oчoЛЮe
Зaлiзнa Гвapдiя, нa чoлi якoi стoTть [Х]opiя Ci[м]a. Зaлiзнa Гвapдiя
вeдe збpoЙнo-дивepсiйнy бopoтьбy i викopистoвyЮчИ свoi вeликi
BгlлИBv| в aдмiнiстpaцiТ _ нe дoзвoЛяо oKУпaHтaM бoльшeвiзувaти
pУMУHIB.

B Бoлгapii пpoтИ MoсKoBсЬKo-бoльшeвИцЬKИx oкyпaнтiв
бopються бoлгapcькi лeгioнepи oчoлювaнi oфiцepaми бyвшoT
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бoлгapськoi apмii Ta вИсoKo-шкiльнoю MoЛo.пдЮ' Тx Дiяльнiсть цe
збpoЙнi тa дивepсiЙнi aкцiT,
Бopoтьбa мaдяpiв з oKУпaHтoM щoЙнo зapИсoBУrтЬcя з oдHoгo бoкy в HaМaгaнHi бoльшeвик|в фiзиннo зHИЩv|тИ пpoвiдниЙ
мaдяpськиЙ eлeМeHт' з дpУгoгo бoку y BИKopИCтaHнi мaдяpaми
тeпepiшньoгo oпepeтKoвoгo УpядУ, щoб нe пУcтИтИ lцo ТaKoГo
BИнИщeHHя.

B HopвeгiТ бoльшeвики зaЙняли дУ)кe MaЛУ чacтИHУ тepитopiТ
i тoму нa тiЙ тepитopiT Пpo яKУсЬ opгaнiзoвaнy бopoтьбy з бoльшeвИЦЬKИMИ oKУпaHтaMИ гoвopитИ He пpИxoдИтЬcя, зaтe бeзпoсepe.qнЬo нa тИлaХ HopвeзЬKoгo фpoнтy в HopвeгiТ дiялa caмocтiЙницькa HopвeЖоЬKa пapтИзaHKa, бeзпepeннoю цiллю якoТ бyлo
зaгopoД,ИтИ бoльшeвикaм пoхiд в Hopвeгiю нa вИпaдoK poзBaЛy
нiмeцькoгo фpoнту (дивись нижнe).

.{ля збoльшeвiзyвaння ФiнляндiT ствopeнo opгaнiзaцiю
.'Фiнляндiя_Paдяноький Coюз'', пi.д, нaтискoм Мoскви лeгaлiзoвaHo кoмпapтiю ФiнляндiТ, для здoбyггя бiльшoстi гoлociв y
ПapЛяMeнтi ствopeнo т. зв. .Д,eмoKpaтИЧHУ Лiгy, вce [[]дe paзoм
з бeзкoнeчHИМИ .п,eЛeгaцiями в Фiнляндiю' e aГeнтУpoю Moскви,
сПpяMoвaнo Ha poзKЛaд нaцioнaльнoгo opгaнiзмy Фiнляндii. Фiни
BeдyтЬ ЛeгaЛЬHУ бopoтьбy з тieю aгeHтУpoЮ (пapлямeнт, сУД,
a.цмiнiстpaЦiя, пpeсa), a ТaKo)( вИKoHУЮтЬ дивepciЙнi aкти пo вi.п,нoшeннi дo тiоI aГeнтypИ.
HoвиЙ, ствopeниЙ в Mocквi ypяддля ЧexoслoBaчЧИHИ, пi.пдepжKa KoMПapтiТ i воьoгo пpopociЙоьKoГo B ЧexoслoвaччИHi ПopУч з oKУпaцieю чaотИHИ Чexoслoвaччини ЧA tvlae Ty оaмy цiль. .Д'oci знaeмo

Пpo пapтИзaHсЬKУ бopoтьбy cлoвaкiв зa HeзaЛeжнicть CлoвaЧчИHИ.

B ЮгoслaвiT яснo бeзкoмпpoмiсoвy бopoтьбу пpoTИ нiмeцькoгo i MocKoвоЬKo-бoльшeвицЬKoГo oкyпaнтa вeдУTЬ пapTИзaHИ

МихaЙлoвичa, т. зB. ..чeТHИКИ'' i xopвaцькi сaмoстi Йни ки ..yстaшi''.
ЧexoслoвaччИHa, яК i Югoслaвiя e сьoгoднi apeнoЮ пoлiт[иннoТ] бopoтьби мiж aнглo-aMepИKaHським i МoсKoвсЬKo-бoльшeBИцЬKИM iмпepiялiзмaмИ, B кoтpiЙ тo бopoтьбi нaцioнaльнi
eЛeMeнти тиx кpaТн щe вИpaзHo нe зaЙняли сТaHoвИщa пo oднiй
i дpугiЙ cтopoнi (У свoTЙ мaсi). Cкyпiоть вiдoмoстeЙ пpo .цii пpoтибoльшeвИцЬKИХ CИЛ в caмoMУ сPсP i в oкyпoвaниx кpaТнaх
ПoясHЮrтЬся тИM, щo св|Тoвa Пpeсa i paдio cтaparтЬся Тx нe poзгoЛoшУвaтИ; в Aнглii i сшA _ Щoб нe пoслaблЮBaтИ сPсP' яKoГo
вИKopИсToвУBaлLА i мoжливo бyдуть дaлi викopИсToвувaтИ .цЛя
poзбиття спiльнoгo Bopoгa, B HeвтpaЛЬHИx KoЛaX, щoб нe Ha)KИBaтися сoбi вopoгa.
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Пpo пiдгoтoвкy дo слiдyюнoТ вiЙни свiднaть:
poзстaнoBKa CИЛ,
2) пoсилeнHя aГeHTУpHoi poбoти в зaпiллi ,.coЮзHИKa'',
3) мoбiлiзaш'iя peзеpвiв,
4) твopeння пoлiтичниx блoкiв.
.!o 1. Cьoгo.цнi збpoЙнi cили AнглiТ i CшA в Eвpoпi poзTaшoвaнi вeликoю пi.цкoвoю вiд тypeцькoi гpaницi чepeз Гpeцiю' чepeз
lI|.
1

)

Aльбaнiю, .[aлмaтiЙськe пoбepeжжя, Пiвнiннo-схiдню |тaлiю,
Зaxiдну Aвотpiю, 3axiдну Чexiю, Hiмeннину, .Д,aнiю, Hopвeгiю.
B HopвeгiТ aнглiЙцi B|,4CatИлLА в 1945 p. .цeсaHТ HopBеЖсЬKИX
ПapaШУТИcтiB, щo oПepyвaЛИ в пpoвiнцiТ Фiнмapк (Пiвнiчнa
Hopвeгiя) i воiмa зaсoбaми гtiддepжyвaЛИ твopeHHя HopBе)KсЬKИХ збpoЙниx c|АЛ, a пiсля кaпiтyляцiТ Hiмeччини aнглiйськi

вiйськa yвiйшли в Hopвeгiю. Aнглo-aмepикaнцi зaЙняли Усe
пoбepeжжя Евpoпи, мopськi пpoЛИBИ, щo спoлУчУЮтЬ Мopя Чopнe
i БaлтiЙськe з iншими MopяMИ, aбo бeзпoсepeД.нЬo HИMИ KoHтpoльoвaнi (Kiльський KaHaЛ, Cкaгeppaт i Kaттeгaт), aбo нaxoдяться
в pУKaX Тxньoгo сoЮзHИKa ([Б]ocфop' lapдaнeль).
BiЙськa ЧA poзтaшовaнi оьoгoДнi нa сушi внутpi тirТ пiдкoви' ПoшиpeнHя дoсTУпу дo Бaлтiйськoгo i Чopнoгo мopiв явЛяЮТЬся HеBeЛИKИM полiпшeнням бoльшeвИцЬKИХ стpaтeгiнниx
пoзи

r-tiЙ.

Дo 2. Aнглiя i CШA He вИзнaЛИ oкyпaцii бoльшeвикaMИ чaCтини Фiнлян.o'iТ включeHHя B cKЛa.ц CPCP Пpибaлтики, CTBopеHHя
бoльшeвИKaми мapЙoHeTKoвИХ УpядiB в Пoльщi, Чexoслoвaччинi,
Pумyнii, Ma.цяpщинi, Бoлгapii. Boни нe MaЮTЬ ПpИ тИХ ypядax свoix
ДИПЛoMaтИчHИX Пpeдстaвникiв, a бoльшeвики зi свoeТ сТopoнИ He
.цoзвoЛяЮть нa в'iзд aHГЛo-aMepИKaHCЬKиХ жуpнaлicтiв в oKУПoBa.
нi ЧA кoaiни.
Пiдцepxкa пpoтибoльшeBИцЬKИХ CИЛ B Фlнляндii, фiнaнсoBaHHя визвoльнoТ бopoтьби нapoдiв Пpибaлтики, втpУчeHHя У
внyтpiшнi cпpaвИ Pyмунii _ цe тi скyпi фaкти, щo виЙшлИ Ha ДeHHe
CB|ТЛo чepeз сTИсЛУ кoнспipaцiю дiЙ aнглiЙцiв ни пpoaнглiЙськo
HacТporHИx лю.цeЙ Ha ТИЛaХ ЧA. oкpeмoЮ сПpaвoЮ e oфiцiяльнa
пi.п.п,еpxкa Aнглieю i сшA ПoЛЬcЬKoгo пpoтибoльшeвИцЬKoГo pУХУ.
Тa пiддеpжкa oфiцiяльHo ПoясHЮоTЬся ТИМ, щo Пoльщa цe ПepшиЙ сoюзник AнглiТ i CшA y вiЙнi з Hiмeччинoю.
[...] бoльшeвицькoi aгeнтуpИ Ha ТИЛaX aHГлo-aмepикaнцiв _
пpoTИaHглiйcькa
збpoЙнa бopoтьбa ЕЛAс i пpoтиaнглiЙськa
цe
пoлiтичнa дiяльнicть ЕAM в [...]цiT' скepoвaнi ПpoтИ HaстaBЛeнoГo
aнглiЙцями УpЯДУ Бoнoмi, кoмyнiстин[нi] демoнотpaцii в IтaлiТ,
прoтиaнглiЙськi вистyпи кoмyнiзyЮчИХ eЛeMeнтiв y т. зв. ..pyсi
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спpoТИвУ'' У ФpaнцiТ i БeльгiT, кoмyнiстиннi дeмoнстpaцiТ пi.ц чaс
вибopiв пpeзИдeнТa в Aмepицi i т. д.
/]o 3. Moбiлiзaцiя хивoТ cили i мaтepiяльниx peсypсiв - цe
пiдгoтoвкa to вiЙни. Koли вiЙнa кiнчaотьcя _ тaKa мoбiлiзaЦiя нe

пopтpiбнa. Moскoвськi MoЖHoBЛaдЦi вi.ц пoчaткy нiмeцькoгo вi.цcтyпy (вeснa 1945 p.' i Дo сьoгoднi нaпoЛeглИвo пpaЦЮЮтЬ нa.0'
тим, щoб пoбiльшити числeнниЙ отaн ЧA i зaбeзпeчити apмiю
всiм нeoбxi.цнИM.
Taм, дe Щe зHaХo}цятьcя [нe]змoбiлiзoвaнiЛЮдИ BoHИ BЛaштoвУЮтЬ oблaви, щoб злoвлeHИХ МУXчИH зaбpaти в apмiю, всix iншиx
нa poбoти (винятoк CТaHoвЛятЬ ..пycKaHHя', Ha вoЛЮ зЛoвЛeHИХ
людeЙ B TepeHax дiй УПA), a дoвeдeнi дo iдioтизмy пpoпaгaндa i
пpИMyс ддя збiльшeHHя пpoдуктивнocтi пpaцi у вoeннiй ПpoмИслoвoстi (сьoгoднi в CCCP Bся ПpoMИолoвiоть пpaЦЮс для вiЙни)
i

тpaнCПopT| aЖ H|яK He cв|tчaТЬ пpo MИр.
Bикaнyвaння prшТoKXЛiбa вiд peштoK ГpoMa.цяH

сCCP KoштoМ

гoлoдУвaнHя шИpoKИX Mac _ цe poблeння xapчeвИx зaпaсiв для
бyдунoi вiЙни, бo кpeмлiвськi пpaвитeлi для тoгo, щoб зaПacтИcя
oфiцiяльниM тИТУЛoM дЛя,,зaKoHнoгo'' гpaбУBaHHя oKУпoвaHИХ

Kpa|H, зaзДaЛeг|.цЬ ПoзaKЛЮчУвaЛИ .цoгoвopИ з HИMИ HaCТaвлeHИMИ ypяДaMИ в Пoльщi, Pyмунii, Maдяpщинi, Бoлгapii в KoтpИХ тo
дoгoBopax яcHo гoвopИтЬся Пpo Te, щo нaзвaнi кpaiни зoбoв'язyЮтЬся вЛacнИM KoштoM пpoХapчУвaти тi чaстини ЧA, якi знaЙдyтьcя нa ix тepитopil.
Biдoмим фaктoм r тe, щo бiльшoвики нe тiльки He вeзУтЬ УKpa-

iнськoгo xлiбa, бiлopyськoi xyдoби, бaкiнськoТ нaфти нa фpoнт, a
вiдвopoтнo BoHИ ПpИвoзятЬ щe нaгpaбoвaниЙ хлi6 i всe iншe
нaгpaбoвaнe з oKУпoвaниx кpaiн нa свoT сКЛalцИ. 5.N ] вИпущeнo

чeTвepтУ вoeHHУ ПoзИKУ.
B CшA кpiм зaгaльнoТ мoбiлiзaцiТ вiдбулoся вiд пoнaткy 1945 p.
двi .цoДaткoвi мoбiлiзaцiТ; пepшa з цИХ.цaЛa 5 мiл. peкpщiв, дpугa
oбнялa piнники вiд 18 дo 3B-гo poKy жИтТя. Пpo пoтpeбy poзбyдoви збpoЙ|1|Ах cLАл oсoбливo ГoЛoсHo зaгoBopИЛa aMepИKaHcЬKa
пpoПaГaH.цa пicля пoвopoтy Pузвeльтa з Kpимcькo[ кoнфepeнцiI.
Poзбyдoвa BoeHHИХ зaвoдiв i сyднoбyдiвHИцтвa нaбpaлa oco.
бливo шИpoKoгo poзMaХу нa пpикiнцi 1944p. i нa пoнaткy 1945 p.
t80]% видaткiв з бюддery нa [19]45 p. пpИзHaнo Ha вe.цeHHя вiЙни'
Пiсля ввeдeнHя зaгaЛьнoТ вiйоькoвoТ слyжби в Aнглii вiд-

булacя вeсHoЮ 1944p. дoдaТKoвa мoбiлiзaцiя. Згiднo зi зaявoю
aнглiЙськoгo мiнiстpa вiйни - apмiя Бpитaнськoi iмпepiT пicля
20-тиpiннoгo зaнe.цбaнHя _ сТaЛa вpeштi нa висoтi свoЙoгo пoKлИKaння (сiнeнь 1945 p.). CepeД iншиx видiв нaкoпИчeHHя BoeHнИХ
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peсУpсiв Ha ocoбЛИBУ УвaГУ зaслyгoBУe зaKpoeнe [нa] шиpoкy
сKaЛЮ BИшКoлЮBaHHя ПepсoHaЛУ i .П,Ля ЛeTУHcтBa' яKe зГ|Д,Ho з
aнглiЙськимИ ДalИ|\tl|А oсягHyлo cвiЙ нaЙбiльшиЙ стyпiнь в кiнцi
1944 p. (зaявa Чepнiля).
He тpeбa зaбyвaти, щo тoннi дaнi пpo мoбiлiзaцiю живo'i cили
i нaкoпичeння мaтepiялЬHИx pecУpciв, являоться cтpoгoЮ тaсMHИцeю кoxнoi дep)кaвИ.
Cвoсpiдним вИ.п,oM мoбiлiзaцiT ЛЮ.цсЬKИХ peзepвiв e тoЙ фaкт,
oсHoBHa
Maca нyжoнaцioнaлЬHИХ poбiтникiв i пoЛoнeниx, щo
Щo
були дoсi в Hiмeччинi (зa aнглiЙcьKИMИ дaHИlvlи 6улo Тх тaм 12 мiл,
чoЛ., зa дaнИMИ з Mocкви нiмцi вивeзли з УкpaТни 3 мiл. чoЛ. Ha
poбoти в Hiмeччинy) пiшлa нa Зaxi.ц Дo aнГЛo-aMepикaнцiв, кoтpi
ix paдo пpиЙняли. L{я спpaвa Mae тaKox дУxe вeлИKe пoлiт. знaчeHHя.

Зa пoмiччю Aнглii i сшA фpaнцузи MaЛИ MaтИ вeсHoЮ 1945 p'
КpУгЛo o.цин мiлioн вiйськa (йoгo oзбpoюють Aнглiя i сшA).
MoбiлiзaЦiя в Iтaлii i ГpецiT, пpoBe.цeHa пiд aнглiЙcьKИM HaГЛя.цoM зИМoЮ i нaпpoвeснi [19]44-45 pp., a TaKo)K cTBopeHHя aHгЛoaMepИKaHцяMИ ПoЛЬCЬKИХ чaсTИH i дpiбниx чaсTИH iншиx нaцioнaльнoстеЙ мae дoсi в oсHoBHoMy пoлiт. зHaчeHня _ з'eднaння
сoбi симпaтiЙ тих нaцiй.
.[o 4' Aнглo-aMepИKaHцi ствopили пoтyxниЙ пoлiтинниЙ блoк,
скЛaдaeтЬся
з:
щo
1 ) сoюзникiв,
2) тих Heзaлe)KHИХ i нaпiвнeзaлeЖHИX дepХaв' щo ввecь нaс
сЬoГoдHi
нaxo.п,яться пiд виключHИМ вПЛИBoм Aнглii.
дo
1)
Typeннинa' Cиpiя' eгипeт, Фpaнцiя, Бeльгiя,
Haлexить:
!o
Гoляндiя. Tpи ocтaннi paзoм iз князiвствoм Люксeмбypг ствopили
нaпpoвecнi 1945 p. зa aнглiйсьKИM пoчИHoM ГoопoдapськиЙ сoюз
i зaявили пpo cвoЮ сoлiдapнiсть з Aнглieю i CtlJA y вeдeннi зaKopдoннoi пoлiтики' l-{eй сoюз e нaслiдкoм стpeмлiння Aнглii сTвopИтИ

i

блoк Пiвнiчнo-зaxi.д'ньoТ Евpoпи. .П.o сoюзн и кiв AнглiТ He вpaХoвУrM
ГpeцiТ, дe aнглiЙцi щoйнo зaкpiплюють свoT пoлiт. впливи чи |тaлii,
як бyвшoгo пpoтИBHИKa, a тaKo)К ЮгoслaвiТ, Koтpa тeпep e ТepeнoM
сyпepHИ цтвa м iж aнглo-aМepИKaHця|'АИ a бoльшeви кaм и'
lo 2) ЗaниоЛЮeMo: lpaн, |paк, AвгaнiстaH, a тaKoЖ дeякi iншi
.цepжaвИ в Aфpи[цi] . |!iлиЙ KoHтИHeHТ HoBoгo cвiтy _ Цe oдИH
вeликиЙ пoлiт. блoк CШA.
Coюзники Cтaлiнa цe HacтaвЛeнi ним ..УpядИ,' в Пoльщi
ЧexoслoвaЧчИHi, a ТaKo)K ypяд Тiтa в ЮгoслaвiT.
IaкиЙ caмиЙ дoгoвip зaKЛЮЧИЛИ бoльшeвики 3 квiтня 1945 p.
з свoТми Лa[...] т. зв. TимчaсoвИM Пoльським Уpядoм, пpИ чoMУ
,
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B цЬoМУ дoгoBopi стopoHИ зoбoв'язaЛИсЬ TaKox нe

вИзHaвaтИ

ЖoдHoгo УpяДУ в Hiмeччинi, нaвiть нe гiтлepiвсЬKoГo, кoли б тaкиЙ
ПoBсTaв.

Cтaлiн нe Mae сьoгoднi coюзникiв в свiтi' бiльшe тoгo вiн встyпИв Ha шЛяX' щo HИM йшoв Гiтлep вiд 1939p. дo ДHя кaпiтУляцiТ
1

945 o.

.Qo 5. УкpaTнa нa мixнapoДHЬoМУ фopoмi. |cтopiя нe знae, щoб
ЯKaсЬ Д,ep)KaBa пoбopювaлa нa мiжнapoДнЬoMУ фopoмi якиЙcь
ПoЛ|Т. pУX KoЛИ:

a) тoЙ pУХ He зaГpoжУe пoBa)i(Ho тiй дepжaвi,
б) кoли тoЙ pyx He Mae виглядiв нa пiддepжкy iншиx.цepЖaв,
oднo iДpУГe Mae пoBHe зaсToсoвaHня пo вi.цнoшeннi дo CPCP
з oД,Hoгo бoкy i нaшoгo вИзвoЛЬHoГo pyХУ iншиx нapoдiв з дpУГoгo

бoкy.

Змiнa кoнститyцiT сPсP в бepeзнi 1944p. i отвopeння сoЮз_
нo-peспyблiкaноькиx нapкoмaтiв зaKopДoHHИх сПpaв i oбopoни,
BCТaHoвЛэHHя ТИХ жe HapКoMaтiв в пepшу чepгУ в нaЙбiльш HeCпoкiЙниx peспублiкax (УкpaTнa, Бiлopyсь, AзepбaЙджaн, Гpyзiя i т' д.)
мaлo двi цiлi:
a) пiдсилитИ KaзKУ пpo HeзaЛежнiсть paД,яHсЬKИХ peспyблiк i
цим бiльшe успiшнo oбдypювaтИ ПoHeBoЛeнi нapoди,
б) yтpyднитИ ПpaцЮ Пpe.п,CТaвHИKaM BИзBoЛьниx pуxiв зa Kop-

.п'oHoIv1.

B идвигнyтe Cтaл iнoм дoMaгaHHя .цoПУстИТИ УкpaTнy i Бiлopyсь
нa мixнapoдню кoнфepeнцiю в Caн-Фpaнцiскo мar тy сaMУ цiль _
зaбeзпeчити зa Poсiею вИKЛЮчHoГo i нeпoдiльнoГo пpaвa гoBopИтИ зa Kopдoнoм вiд iмeни Укpaiни i Бiлopyсi iспapaлixyвaти.цiяльнiсть п peдстaвн икiв укpaТнськoгo i бiлopуськoгo пiдпiлля.

Toчнiшe цeЙ нoвий ПpoпaгaH.п,Ивний кpoк Kpeмля e oбpaxoвaниЙ (якщo Moвa цe пpo УкpaТнУ) нa пoбopЮвaнHя .цiяльнocтi

УГBP
oкpeмoю стopiнкoю HaI.IJoГo cТaHoвИщa мix iншими Hapoдaми е нaшi зв'язKИ з peвoлюцiйними pуХaMИ ПoHeвoЛeHИx нapoдiв
Евpoпи iAзii.
(Maтepiялiв дo мiжнapoдHЬoгo пoлoXeHHя шУKaтИ в HaшИX
ГaзeтaХ' ЛeтЮчKax' iнфopмaцiяx, бoльшeвицькiЙ пpeci).
пpe.п,CтaBHИкiв

||l.

1. Cтpyкгypa.
2' |дeЙнi зaЛo)KeHHя.

3' Пpинципи дiяльнoотi.
4. Пpoгpaмa.
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УГBP

5. 3нaчeння УГBP.
!o 1. УГBP _ Цe Haш нaЙвищиЙ кepiвний цeнТp У KpaЮ i единa
зaKoHHa ПpeдсТaBHИЦя нaшoГo peвoлюцiЙнoГo pУХУ зa KopдoHoM.
B склaд УГBP вxoдять: Пpeзидeнт, йoгo зaCTУПaо зaсTУПHИK,
чЛеHИ ПpeзИД'l|' гoЛoBa ГeHepaЛЬHoгo CeKpeTaplяТУ' ГeHepaЛЬH|
сeкpeтapi, cУДДя i гeнepaльниЙ кoнтpoльниЙ.
УГBP - Цe вЛaдa укpaТнськoгo пiдпiлля, яKa Mar дiяти дo нacy
сТвoрeHHя ПepшoГo УpяДУ (Дивись Унiвepсaл, Плятфopмa УГBP).
Дo 2. Xoдний пoвaжниЙ пoлiт. pУХ, He мислениЙ бeз iдeoльoгiннoТ пiдклaдки (iДеoльoгiя _ цe HaУKa пpo нaйвищУ цiль) i.п,eoлoги
KoXHoГo ПoЛ|Т, pУХУ пoвиннi яCHo oKpeсЛИтIА, Зa щo пoвиннi мaси
бopoтися, i пoнoсити XepTвИ, чoMy сaMе пoтpiбнa тaкa бopoтьбa,
якi e.цaнi Ha Тe, щo ПoсTaвЛeHa цiль бУдe oCяГHУTa, яKoЮ ДopoГoЮ
тpeбa ПpяMУBaТИ .0,o oCяГHeHня тiсТ цiлi'
lJ-{oб пpaвильнo вi.цпoвiсти нa пoстaвлeнi ПИТaHHя, нeoбхiднo
oПepТИся нa свiтoглядi. CвiтoгляД- цe фiлoсoфськa кoнцeпцiя,
iнaкшe ДУMKa, KoTpoЮ ПoясHЮоМo всi явищa )KИТТя i дiяльнoстi
л|oД|АH|А чИ гpyПИ люДeЙ. У свiтoгля.цi шyкaсмo вiдпoвiдi Ha Те.
чИM пoясHИТИ, щo oкpeмиЙ чoЛoB|K чИ гpУПa люД,eЙ УЛaшТoвУс TaK
чи iнaкшe нa зeмлi сBor ЖИTТя. Hпp.: Чим пoяснV|т|А, Щo yкpaTнцi
бopються сьoгoднi i свiдoмo ГИHУTЬ зa CBoЮ нeзaлexнiсть? Чи
ПpИЧИHoЮ i мoтopoм цirТ бopoтьби e жaДoбa BЛaДИ, чи xoтiння
MaТИ сЛaBУ, ЧИ ХoтiHHя зaбeзпeчити сeбe i свoix нaщaдкiв MaTe-

рiяльним дoбpoбyтoм? Чи мoже oбстaвини зMУшУЮтЬ УкpaТнцiв
дo бopoтьбИ, Xoч вoни i тoгo He xoчУТЬ, чИ MoЖe цe Bсe paзoM
взятe?
Твopцi УГBP ввaжaЮTЬ, Щo yкpaТнцi бopються тoMУ, щo BoHИ
MaЮТЬ BoЛЮ, пpaПpИчИHoю i пoштoBХoм .цo всякoТ дiяльнoстl
чoлoвiкa ЧИ гpУП|А людeЙ, в ToMУ числi пoштoвХoм.цo бopoтьби зa
збepeжeння )1(ИТтя i Йoгo poзвиткy. Taкe xoтiнHя, вoЛя о HeзaЛe)KHa
вiд тoгo, ни [...]ннi oбстaвини спpиятливi для rТ здiйснення. Taкa
фiлoсoфськa (дyмкa) кoнцeпцiя, HaзИвarТЬся iдeaлiотичним свiтoгЛя.цoM' тoчнiшe вoЛЮHтapИзм[oм], як фiлoсoфCЬKИM HaПpяM.
KoM, щo B oCHoвУ всякoT дiяльнoстi ЛЮД|АH|А чИ гpУПИ людeЙ, KЛaдe
вoЛЮ ХoТ|HHя.

Xoднa фiлoсoфськa дУMKa нe poзв'язye aбсoлютнo ПpaвИЛЬHo BИщeПoсТaвЛeHoГo ПИTaHHя' зaвЖi0'И oдHa дУMKa дoпoвHЮeТЬся iншoю. Tвopцi УГBP нiяк He xoчУТЬ нaЮ/1ДaтИ oдHoгo свiтoглядy
.цЛя BсЬoгo укpaTнськoгo сyспiльстBa, TaK яК цe poбить HKBД,
BKП(б)' KoTpa CaMa ПoЯCHюе i зaстaвЛяe ПoяCHЮвaти всix iншиx
.цiяльнiсть ЛЮД|А|1|А дiялeктичним мaтеpiялIзMoM, ЧИ TaK як гiтлepiвцi зaстaвляли нlмцiв пoясHЮвaTИ | HaГИHaтИ жИтTя i дiяльнiсть
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iншиx дo пoтpeб нiмeцькoгo HapotУ, a вiдвopoтнo твopцi УГBP
cтoятЬ зa cвoбoду свiтoглядy_ цe зH., щo XтocЬ MoЖe ввa>KaтИ,
щo бopoтьбa зa caMocтiЙнiоть бУдe i BoHa дoвeдe .цo стBopeHHя
.цepХaвИ, бo eкoнoмiчниЙ, гoспoдapниЙ poзвИToK Укpaiни paHo чИ
пiзнo мyситЬ дoвecтИ дo HeзaЛe)кнoстi, xтoсь MoЖe BBaЖaтИ' щo
бopoтьбa зa Heзaлe)кнiсть зумoвЛeHa BИKoHaHHяМ зaпoвtдeй Бoгa
i т. д. eдинoЮ УМoвoЮ r, щoб Ta пpaпpИчинa i пoштoвx дo бopoтьби зa CaмoстiЙнy Укpaiнy нe бyлa пoдИKтoBaHa чИ зУMoвлeнa He
yкpaiнськимИ, чУ)кИMИ чИHHИKaMИ.
Якe пpaктинHe зHaчeнHя мae овiтoгляд? Щoб пepeвeстИ peвoлюцiю, тpeбa змoбiлiзyвaтИ MaоИ, щoб Тх змoбiлiзyвaти' тpeбa
ПpaBИЛЬHo BИшУKaтИ нaйбiльш сильнi i нaЙбiльш poзПoBcЮtжeнi в
МacaХ пiдпoштoвхи' щoб topoГoЮ BИХoвaHHя i мacoвo-пoлiтичнoТ
poбoти зaГoсТpИтИ цi пiдштoвxи.п.o мaксiмУM, щo дaстЬ пeBHiсТЬ,
щo МaсИ пiдyгь нa бopoтьбy iхepтви. Hпp., кoли пpиЙмeмo зa
пpaвильниЙ Пoгляд, щo BoЛя (xoтiння жити i всecтopoHнЬo poзвивaтися) _ цe нaйбiЛЬш cИЛЬHИЙ i нaЙбiльш poзпoвсюдхeний
в MaсaХ iмпyльс (пiдштoвх) дo бopoтьбИ, Щo HaшИM зaBД,aHHяM
бyдe дopoгoЮ BИХoBaHня i мaсoвo пoлiт' poбoтoю скpiплятИ цЮ
вoлЮ, цe Хoтiння, щo зaпeвHИTЬ MaсoBУ i бeзoгляднy бopoтьбy
шИpoKИХ Maс зa cвoЮ HeзaЛe)КHУ tepxaвy. Пpaвильним cвiтoглядoM e тoй, щo нaЙбiльшe опpaвдxУeТься в життi.
Твopцi УГBP' ввaxaЮчИ, Щo збepежeHHя )КИття iдaльшиЙЙoгo
poзвИТoК - цe нaЙбiлЬш гoсТpa i нaЙбiльш пoшИpeHa в MaсaХ пpИнинa бopoтьби yкpaТнцiв зa свoю .цep)кaвУ i oб'еднyюнИ заpaзoM

всix тиx, кoтpi тieТ пp|АчИIlv| шУKaЮтЬ в eкoнoмiчнoмy poзвиткoвi,
peлiгii, жaдoбi CЛaBИ i iншe (свoбoдa свiтoглядy), пoсТaвИЛИ яcнo
i.цeoльoгiю Haшoгo BИзвoЛЬHoГo pУХУ, щo HeЮ e нaL1ioнaлtсTИчнa
iдeoльoгiя.
..ЗбepeженHя жИТтя
нaцiT, нaцioнaльнoj rднocтi i кyльтypи _
Цe пepшa i нaЙвищa цiль усьoгo зtopoвoгo нaцioнaльнoгo opГaHiзMy''.

..Haцioнaльнa

Cувepeннa

lepхaвa e

гoЛoвHoЮ зaпopyKoЮ

збepeжeння )KИTTя нaцiТ i HopMaЛЬнoГo poзвИTKУ тa дoбpoбyтy

TT

гpoMaдяH''.

..Бopoтьбa зa
нaцioнaльнy CaмoотiЙнy lepжaвy мoжe бyти
yспiшнa тiльки пpитiй yмoвi, Щo вoHa будe пpoвa ДИт|АCь HeзaЛe><нo вiд пoлiт. впливiв стopoннix сИЛ'', цe зHaчИтЬ:

. Укpaiнськa нaЦiя _ цe живий oпipний opгaнiзм, щo Mae
свoТх пpeдкiв iдбaе пpo cвoTx нaЩa.цкiв, a He сУMa штУчHo пoв'язaHИХ з сoбoю ЛlодcЬKИX o.цИHИцЬ тoму бopoтьбa зa тe' щoб тoЙ
opгaнiзм мiг xити i poзвивaтися о нaскpiзЬ пpИpoДHa i пpaвдивa,
.t
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a |сTop|я He зHae Hoвoгo )кИття | вCeCтopoHHЬoГo poзBИTKУ HeДepЖaвHol HaЦ|l.
2, laнi Ha Te, щo Haшa цiЛЬ, яKoЮ e УCCД бyдe oсягнУТa, He
зaiснувaли пi.п, чaс вiЙни, цi дaнi HaKoпИчУвaлиcь вiкaми , a HИl.А|А r

живyнiсть yкpaТнськoi нaЦiТ, збepe)кeHHя нeю нaцioнaльнoT oКpeмiшнoстi, нeпoкipнiстЬ дУXa, щo в piзниx чaсaх i в piзниx фopмax
бopoвся з чУЖИM яpMoM. |ншими сЛoвaМИ у свiтi дyxoвi i мaтepiяльнi цiннoстl пepeдaнi тpaдицirю нaм, кoтpi тo цlннocтi чiткo
oKpeCЛЮЮТь yкpaТнську нaцiю як oкpeмиЙ живиЙ opГaH|зM iдaють
свiдoцтвo стpeмлiння тoгo opгaнiзMУ .0,o HeзaЛe)кHoГo життя (нe
бУдь У нaс пoлiтвиxoвнoT poбoти пepeД цieю вiЙнoю _ MИ He MaЛИ
б сьoгoднi кaдpiв i нe бyдь У Hac вИзвoЛЬHИX зMaгaHЬ У MИHУЛУ
вiЙнy _ HaM TpУ.цHo бyлo б зopгaнiзувaтИ в цЮ вiйнy УПA).
Caмa вiйнa е тiльки сЛУшHИМ чaсoM Ha Тe, щoб нaкoпичeнi
peвoлюцiЙнi cили якнaЙкpaщe BИKopИсTaTИ.
3. B питaннi дopoги, l(oTpa ПoBИHHa ДoBeсТИ дo здoбyття Дep)KaBИ, твopцi УГBP cтoятЬ Ha сТaнoвищi: a) iдeoлoгiннoi oкpeмiшнoстi i в пapi з HeЮ сaмoстiЙнoТ пoлiтичнoT лiнiТ, б) peвoлюцiЙнoT
бoooтьби.
.Цo a) ПiдкpeCЛeHHя, щo УГBP TBopИтЬся Ha ПpИHцИПi пoвнoТ
пoлiтичнoТ HезaЛeжHoстi свoТx пpaгHeнЬ вiд впливiв стopoннix
нaЦioнaльних сI4Л i чинникiв _ цe oзHaчae, щo He якiсь iнтepнaцioнaльнi pУxи (сoцiялiзм, кoмунiзM, ПaHсЛaвiзм) пpинeсe HaM Fieзaлexнiсть, a тiльки бopoтьбa вЛaсHИMИ C|Алa|\А|л нaм ТТ зaпeвнить. З
ДpУгoгo бoкy нaшa нaЦioнaлiстичнa iдeoлoгiя, щo нiкoли нe булa
He e тoвapoM Ha eKсПopт, Hе oбpaхoвaнa Ha Te, щoб з нeю iти дo
iншиx пoзa УкpaTнy i тaм ПepeвolцИTИ ТT в життя _ чiткo вiдмexoвaнa
вiд нiмeцькoгo нaцioнaл-сoцiялiзмy, iтaлiЙськoгo фaшизмУ Ta CЬoгoднiшньoгo BeЛИKopУсЬKoгo шoвiнiзму i т. д. Bсi нaзвaнi pУXИ He
тiльки He MaЮтЬ H|чoгo спiльнoгo з HaшoЮ iдeoлoгieю, a BoHИ HaM
вopoxi i в бopoтьбi з тИМИ pУХaMИ MИ ПoKЛaЛИ [...] вeликi жepтвИ.
Дo б) |стopiя He зHaо ПpИKЛa.цу (пpинaймнiй y CepeднiЙ
CхiднiЙ Евpoпi), щoб oднa нaцiя зpeклaся ПaHУBaHHя Haд tpyГoЮ,
aбo щoб якиЙсь пoлiт. peжиM сaM пo сoбi ПepeсТaB iснувaти бeз
бopoтьби жopстoкoТ i бeзoгляднo[, BвaxaючИ, щo нe кoн'юктypa,
i

i

н

e сoл iдap

н

iсть, нe пoCтУп cKЛoH ИтЬ MoCKoBсЬKo - бoл ьшeви

сaтpaпiв зpeKTИся BЛaДИ нaд УкpaТнoю

кV|ьK|Ах

- УГBP стoТть Ha CТaHoBИ-

щi peвoлюцiйнoТ бopoть6из Щими oKУПaHТaMИ.
Дo 3 a) Peвoлюцiйнa бopoтьбa ПpoТИ воix вopoгiв .цepжaвнoТ
сaмoстiЙнoстi yкpaТнсьKoГo HapoдУ, зoKpeMa ПpoтИ бoльшeвиць-

киx i нiмeцьKИХ oKУпaнтiв у спiвпpaцi з усiмa пpИXИЛЬHИKaми нaшoT

caмoстiйнoстi.
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б) Heзaлexнiсть.цiЙ вiд нeнaцioHaЛЬHИХ сил i чинникiв.
в) oб,оtнaння всiх yкpaТнськиx пoлiт. пpoвi.д,ниx елемeнтiв,
HeзaЛе)KHo вiд Тx iteЙнoстi в свiтoглядi тa пoлiт[иннoТ] гpупoвoТ
Heзaлe)кHocт|.

Дo б) Ha пiдстaвi нaшoТ iдeoлoгiннoТ oкpeмiшнoстi УГBP

e

пpoTИ ПoB'язaHHя нaшoi пoлiтики з пoлiтикoю яKИХoсЬ .цep)Кaв
(нпp': Aнглieю), кoтpoТ iнтepecи Mo)KyгЬ HeпoKpИBaтися в .l 00o/o з
HaшИMИ.

Haшa cпiвпpaця з сaмocтiйницЬKИMИ pевoлюцiЙнИMИ pУХaMИ
ПoHeвoЛeнИx нapoдiв, aж нiяк He oзHaчar, щo MИ в свoiй пoлiтицi e зaлeхнi вi.ц пoлiтиKИ Hпp.: пpибaлтiйсЬкИХ peвoЛюцioнepiв

i

pyмуноькoT ..ЗaлiзнoT ГвapдiТ',.
Дo 4. Пpoгpaмa KoжHoГo пoлiт. pyxy пoвИHHa вiдпoвiсти нa

ПИТaHHя: якi пoлiтичнi i сoцiяльнi пopядки MaЮтЬ бути в дepxaвi,
дo якoi тoЙ pуx ПpяMye. Bивчити сoцiяльнo-пoлiтинну пpoГpaмУ
УГBP' aбo пpoГpaMУ в мaтepiялax дo пoлir вИшKoЛУ.
Дo 5. Пoвстaння УГBP нaстУПИЛo в пepioд кiнцeвoi фaзи

дpyгoТ iмпepiялiстичнoТ вiЙни, яKa дoвeЛa .0,o УпaдKу Hiмeннини i
бiльшe нiж кoли бУtь дoсi пocTaBИЛa гoсTpo пИTaHHя дepжaвнoТ
HeзaЛe)КHoстi нapoдiв Eвpoпи. Poзв'язKa тoгo пИтaHHя HeMИHучe
дoвeдe .п,o нoвoi iмпepiялiстичнoi вiЙни i тoмy пoвстaлa нeoбхiд.
HIcтЬ cТвopeнHя BсeУKpalHCЬKoгo KepУЮЧoГo цeHтpУ | пpeДсТaBHИцтвa нaшoТ бopoтьби в УкpaTнi i пoзa нeю. l-]i зaвдaHHя пoклaдeнi
cьoгoднi нa УГBP i в тoмy BeЛиKe Тi знaчeння.
|V Cпpaвa opгaнiзaцiT
BистyпaeMo нa зoвнi як УПA.
2) He вхивaeMo HaзвИ oУH чи HBPO.
1

)

..HBPo''

3) PезoлюцiТ HBPo з УCyнeHHяM з TeKCТУ HaзBИ
i зaстy..Mи _
ПЛeHHя iT
УПA,, вХИвaeMo як мaтepiялiв дo пoлiт. вИшKoЛУ.
4) He дoзвoЛяeMo нa жoднi дискyсii в спpaвi opгaнiзaцii.

Пoяснeння:

.Qo 1 . БeзoГЛя.цHo пoбopювaтИ всяKe poблeння piзниць мtж
тИMИ Ka.цpoвИKaMИ, щo пepeбyвaЮтЬ в тepeнi мiж нaсeлeHHяM, тa
т|Ag|А' щo e пpИ вiддiлax чи iншиx бoевих чaсTИHax.
BиключнoТ HaзBИ УПA вхивaотЬCя пpИ пiдписyвaнHi лeтюЧoK,
iнфopмaцiЙ, лoзyнгiв, кoтpi нe вИХo.цятЬ з цeHтpУ.

Дo 2. oУH як нaЙстapшa i eдинa peвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя
i пoзa нeю цiлим свoТм aвTopИТeToM
пiдпepлa всeукpaTнський peвoлюцiЙний ЦeHтp _ УГBP. УГBP
ПoвcтaЛa зa пoчИHoM УПA, кoтpa в свoЮ чepгУ пoстaвИЛa свoЮ,
кpoв'ю зaвoйoвaнy пoпyляpнiсть i свoю peaЛЬHУ сИЛУ Ha слyxбy
шИpoKo зHaHa в УкpaTнi
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УгBP.

I-{e oзн[aнae]' щo сьoгo.п,нi УГBP мaе пoвHe Пpaвo вИсТУпaти вiд iмeнi oснoвHИХ peвoЛЮцiЙниx сил в Укpaiнi, знaнить вiд
iмeнi всьoгo yкpaТнськoГo HapoдУ, i бути пiдпiльнoю BЛaдoЮ тoгo

HapoДУ.

З'Tзд HBPo, зУMoBЛeHИЙ пoДiлoм yкpaTнськoi тepитopiТ лiнieю фpoнту вeCHoЮ 1944p., oПpaцЮвaв peзoлюцiТ, щo сьoгoднi е
пpизнaнi як пoлiтичнo пpaвИЛЬHi t слyжaть для нaшoТ ПpoпaгaHдИ.
Пoвстaння HвPo булo пoдикToвaнe пoтpебaми тoгo нaсy, a ТТ
icнyвaння скiнчилoся з MoMeHтoM вCтaHoBЛeHHя зв,язKiв нa всiй
тepитopii УкpaTни пiсля пepeхoдy фpoнту пoзa TT MeЖИ.
.Qo 4. Bopoг вИKopИCТoвУr в ПepшУ чepГУ Bсel щoб poзбивaти
еднicть нaшol бopoтьби. Bсякi дискyсiТ нa тeмy opгaнiзaцiТ дaли
б вopoгoвi гpУHт .цЛя сiяння poз.цopУ B HaшИХ pяДaХJ пiдpивaння
aBТopИTeТУ Пpoвoду.

1

) Bиxoвнa poбoтa.

V Haшi

зaB.Д'aHHя

Koxний KaД'poBИK мaо oбoв'язoK вИХoBУвaТИ
oсt-toвoю BИХoBaHHя пoвиннo бyти:
a) змiЦнeння нaцioнaльнoТ свi.цoмoстi

Ka.п,pИ.

;

б) скpiплeння пaтpioтизму.
Любить Mo)КHa тiльки To, щo зHarш, тoму зaсoбaMИ.0Ля oсяГHeHHя HaзBaHИX oCHoBHИX цiлeЙ с зHaTИ CaMoMУ i нaвчити iншиx
всЬoГo пpo УкpaТнy, a зoкpeMa:
a) гeoгpaфiя УкpaТни,
б)iстopiя УкpaTни'
в) oкpeмo iстopiя Bизвoльниx зMaГaHЬ,
г) iстopiя yкpaiнськoгo вiйськa.

Зaвyнувaння оaMИХ тiльки дaт, цифp i пoдiЙ He.0,aЮТЬ вислiДiв.
Hеoбxiднo ДaТИ геoГpaфii, a oсoбливo iстopiТ УкpaТни Haшe HaсвiТЛeHHя цe зH. вибиpaти пepeдoвсiм свiтлi мoмeнТИ HaшoГo MИHУЛoГo, Ko)КHУ пo.цiю з MИHУЛoГo пoB'язуBaти з CУчaсHИM, a зoKpeмa
з HaшoЮ peв. бopoтьбoю.
Hпp.: стaття..Як вeлиKi poсiйськi CaТpaПИ B|/1зBoлЯЛИ укpaiнcькиЙ Hapoд', (..Зa CaмoстiЙнy УкpaTнy',, нислo 1 ).
д) Cвяткувaння нaцioнaЛЬHИХ свяТ.
opгaнiзaцiя нaцioнaльнИX свяТ, a зoKpeMa стapaнний пiдбip ДoпoвiДeЙ, peфepaтiв i т' п._ Цe пpямиЙ oбoв'язoк Ko)КHoГo
KaдpoвИКa бeз oглядy нa Йoгo CTaHoBИщe i фyнкцiю.
e) Kyльт MoгИЛ BпaBшИХ peвoлюцioнepiв пoвинeн бщи нe
тiльки зaсoбoм .цЛя вИXoвaHHя HaшИX кaдpiв, aЛe ТaKo>< зBeHoM,
щo з,e.цнУe HaC 3 Hapo.цHИMИ MaCaMИ.

289

BиLцe нaзвaнi зaоoби вiднoсяться l0,o зaГaЛЬнoгo BИХoвaHHя,
кpiм якoгo HaшИM Kaдpaм нeoбxiдниЙ щe peвoЛЮцiЙний гapт'
Peвoлюцiйнe вИxoвaHня oпepТo Ha:
-l

) .Цeкaлoзi'
2) Пpикмeтax yкpaiнськoгo нaцioнaлiстa.
3) Bиpoблeннi хapaктepy шляХoM oсoбистoТ пoвeдiнки i ocoбистoгo BПЛИвУ iншиx.

4)!исциплiнi.

5) KoнспipaцiТ.
.Qo 1) !,eкaЛoгy в)кИвaти нa всix cХoдИHaХ, вiдпpaвax, BИшKo-

ЛaХ lт.

.ц.

.[o 2) ЗвepxHИK пoвИHeн cлiдкyвaтИ зa тИM, щoб Йoгo пiдвлaдниЙ нe тiльки зHaв пpaвИЛa, aЛe пoсТУпaв згiднo э |1И|'АИ.
Дo 4) Тoчнe, бeзoгляднe i свiдoмe BИKoHaHHя всix нaкaзiв

oбoв'язyо яК ПpaвИЛo. Bсякe HeBИKoHaHHя HaKaзУ, aбo нeсoлi.п,нe йoгo BИKoHaHня, poзгЛядaтИ як caбoтaж. Усyнyти poзxлябaH|стЬ'

Дo 5) Koнопipaцiя ПoBИHHa 6ути вiд oсHoB. Haстopoжeнiсть
ПpoтИ aгeHТУpИ пoвИHHa КoHсп|paц|Ю пoпoBHЮBaтИ.

Koжнe пoKapaHHя пoBИHHo MaтИ вИХoвHe зHaчeнHя. Bмiлим

B)KИBaHHяM кap пiдоилювaтИ peвoЛюцiйниЙ гapт. Bиxoвнy poбoтy

oбoв'язKoвo пoв'язyвaтИ з Maсoвo.пoлiт[иннoю] poбoтoю, цe зH.'
щo нaшi виxoвaнцi пoвиннi oбoв'язкoвo зaЙмaтиcя ПpoПaГaндoЮ

сepeд HaсeЛeHHя'

V|. Пpoпaгaндa
Koxний KaдpoBИK, бeз oглядy нa Йoгo отaHoвИЩe i фyнкцiю,
мaе пpямиЙ oбoв,язoк зaймaтиcя пpoпaгaHДoЮ.
З виxoвнoi ПpoпaгaHдИвнoi poбoти кoxниЙ KaдpoвИK звiтye.
Пpoпaгaндa пoвИHHa бщи мaсoвoЮ. BoHa пoвИHнa BИяCн|АтtА

МacaМ:

1 ) 3a щo ми бopeмoся?
2)Якими MeтotaмИ вeдeмo бopoтьбy?
3) Якi e BИгл|яДИ нa Haшy пepeмoгy?
4) У пpoпaгaндi ми пoвиннi poз,яcнитИ нaшe вiднoшeнHя Дo

oKpУ)кУЮчoгo Haо св|тУ.

5) Пoвиннi г\oc|АлИтIт дo мaксiмуМ HeHaBИсTЬ .0,o CУчaснoгo
peжИMy _ BKaзaтИ виxi.ц з сyчaсHoгo пoЛo)<eнHя.
6) Poз'яснитИ Haшу пoлiтичнo-сoцiяльнy ПpoГpaМУ.
oснoвoю нaшo.[ ПpoпaгaндИ e мaтepiяли.п,o пoлiт, BИшKoЛУ.
Дo 1) Пoв,язyвaтИ HaшУ бopoтьбy зa Haшу пoлiт. нeзaлe>кнiсть з бopoтьбoю зa сoцiяльнy CПpaвe.цЛивiсть, тpaкryюни цi двi
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тeMИ DaзoM. He ввaжaTИ. l.Цo MoвЛяв HaсeЛeHHя знar вxe нaс
нaшy бopoтьбу.
.{o 2) MacaМ пoвИHHa бщи пpиcлaвЛeHa Haшa CИЛa, як пoлiт.
opгaнiзaцТТ (знaнeння opг. сiтки' пpoПaГaндИ' дiй УПA).
Дo 3) Maсaм пoBИHHo бyти poз'ясHeHHя Ha щo МИ poзpaxo-

i

вУrMo:
a) внyтpi

сPсP'

б) зa кopдoнoм.
!o a) Tpyдящi мaси i ЧA, як oснoвний peзepвУap живoT cили,
щo Пepeвeдe peвoлюцiю i як oснoвний пpeдмeT Halп, KoтpИM пpaцЮeMo' пpИгoтoBЛяЮчИ ЦЮ peвoЛЮцlЮ.
БeзвиxiднiстЬ пoЛoЖeнHя тpУдящИХ MaC в CPсP (в тoмy нислi
пoЛo)кeнHя чepвoHoapMiЙця)дae нaм пeвнiсть, щo тi МaсИ в сЛУшний чaо пiдyгь пpoтИ cтaлiнськoi BЛaдИ. БeзвиxiднicтЬ тoгo ПoЛo)КeHHя вИpaХaeTЬся HaЦ|oHaЛЬHИM ГH|ToM Ta сoц|яЛЬHиM вИзИсКoM
i e нaслiдкoм iмпepiялiотичнoТ пoлiтики Cтaлiнa.
Bнyтpi CPCP HaМ пoмaгaЮTЬ пpoТИpeжимнi pyxи iнших HapoД|в.

Дo б) Зaкiнчeння вiйни з Hiмeччинoю He oзHaчar зaкiнчeння ЦiеТ свiтoвoТ вiйни. Cтaлiн як i зaxiднi сoюзники ГapячKoвo
пpИгoтoвЛяЮTЬCя дo cлiдyюнoi вiйни i тoмy зaкiнчeння вiЙни з
Hiмeччинoю He пpИHeCe ПoЛeгшeнЬ тpУДящИM сPCP.

Бopoтьбa свiжoпiдкopeниx MoсквoЮ Hapo.п'iв Евpoпи ПpoTИ
стaлiнськoгo pe)кИMУ - цe бopoтьбa зa нeзaлеxнiсть УкpaТни;
нaшa бopoтьбa _ Цe вKЛa.ц У вИзBoЛЬHу бopoтьбy тиx нapoдiв.
Ha цьoму бaзyеться нaшe вi.п'нoшeHHя дo HaшИХ сyсiдlв. .[o всix
пpoтистaлiнCЬKИХ CIАл У свiтt i як ДaлыlltлЙ тoгo нacлiдoK, Haшe
вiднoшeння.0'o TИX нeукpaIнцiв. щo )KИвуТь в УкpaTнi (пyнкт 4). У
poз,яCHЮвaннi мixнapoднoТ пoлiтИKVI |v1|А нe смieмo BИK7LАBaтLА
нaшoj сaмoстiйницькoТ пoлiтичнoТ лiнiТ_ цe зH., щo MИ пoвиннi
виpoбляти в MaсaХ твеp.цe пеpeKoHaHHя B ТoMy' щo сaмoстiЙну
.цepxaвУ МИ Mo)KеMo здoбyти тiльки BЛaсHoЮ бopoтьбoю, a MiXнapoднi вi.п,нoсини тiльки BИKopИстoвуоMo .цЛя oблeгшення цiei
бopoтьби.
Дo 5) PeaкцiЙнiсть стaлiнськoгo peЖИMУ _ цe зH. BЖИBaHHя
гoлo,i cили для здiЙснeння iмпepiялiстичниx цiлeй - пoвиннo бyти
poз'яснeнe пoвнiстю MaсaM. Ha цe MИ MarMo бeзлiч фaктiв з
Укpaiни, iншиx чaсTИH CPсP i з зaкopдонy. Безнaстaннoю poз,ясHЮBaЛЬHoЮ poбoтoю MИ пoвИHHi пepeкoнaтИ MacИ, щo Ko)КHe
нaвiть нaйдpiбнiшe пoTяГHeHHя oKУПaнтa в Укpaнi i кoжниЙ Йoгo
KpoK зa Kop.цoHoM _ зaxoдИ .0,Ля щe бiльшoгo зaКaбaлeння yкpaТнсЬKoГo i iнших нapoдiв i пiдгoтoвкa .цo дaЛЬшИХ зaгapбaнь.
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ПiдпopяДкУBaHHя вCЬoГo гocпo.цapствa

CPCP i iншиx oKУпo-

вaHИХ кpaТн пoтpeбaм свorТ iмпepiялlстичнoT пoлiтИKИ, вИKopИотoвУBaHHя всieТ poбoнo't cили для тirT ж цiлi i нaслi.цки тaKoгo вИKopИcтoBУвaHня пoвиннi бщи пpeдмeтoМ HaшoТ пpoпaгaнди' Цieю
poз'яснювaЛЬHoЮ poбoтoю ми пoвиннi зaхИтaтИ в oсHoвaХ.цoвip'я
дo стaлiнсьKoгo pe)кИMy тиx, кoтpi щe Йoмy вipять i poзпaлити дo
бiлoгo HeHaвИCтЬ Hapo.цУ дo стaлiнськoT клiки.
3aсoби пpoПaГaHдИ:
.l)

пpaця нaд сoбoю,

2) писaнe сЛoBo,
3) xивe сЛoвo'

4) пpoпaгaндивнi збpoЙнi aкцil'
5) пpoпaгaн.Д,ИвHa пoвe.п,iн кa.
CBoЮ лiтepaтypy, вИBчaTИ нyжy i Bopo)кУ
пoлiт. лiтepaтУpУ, чИтaтИ нaшi iнфopмaцiT i BopoxУ пpeсУ' бeзнaстaHHo ПoшИpЮвaТи свoi зHaHHя у всix нaпpяMKaХ, зHaтИ всe пpo

Дo 1 ) Bивчaти BсЮ

Укpaiнy.

!o 2) Bся .цpУKoвaHa лiтepaтypa пpИХo.цИTЬ згopИ i тoмy тpeбa
вмiти пoMHo)кИтИ i пoшиpити; всякi вИдaHHя Ha влaсHУ pyкy бeз
ДoзвOлy KoМПeTeHтHиx чинникiв зaбopoнeнi.
Дo 3) Хивe слoвo B HaшИХ yмoвaХ ПoвИHHe бщи oснoвним
зaсoбoм пpoпaгaHдИ _ цe мiтинги, гуipки, ПpoMoвИ, дoпoвiдi i т. д.
!o 4) Koжнa збpoйнa aкцiя i iншi дiT opгaнiзaцiТ пoвиннi бщи
ТT

пpoпaГaHД'И BH|.

.Qo 5) Bивнити свoTх пiдвлaдниx (зoкpeмa кoзaкiв), ПpoПaГaHдИвHo пoвoдИтИсЬ сepeд HaсeЛeHHя.
Haшa пpoпaгaHдa пoвиннa бути:
1 ) ПpaBДoMoвHoЮ,
2) пoвиннa бути в нaстyпi,

3) плaнoвa.
1 ) ШиpeHHя сepe.п, Мaс HepeaЛьних фaнтaсТИчHИX вiдoмocтeй, кoтpi He CпpaBДЖУЮтЬся i нe мoжщь cпpaв.цИTИcь, oбiцяння
ЛЮдяM тoГo, чoгo He Mo>кeMo BИКoHaтИ - цe пiдpивнa poбoтa.

!o

Дo 2) Mи нe пoвиннi y нaшiй пpoпaгaндi oПpaBдoвУвaтИcь

ПepeД вopo)кИMИ HaKЛeпaМИ' a вiдвopoтнo' MИ ПoBИHнi poзшифpoвУвaтИ тi нaклeпи i виЙти Пoзa HИх, poзшифpoвyюни щe iншi
вopoжi HaKЛeПИ i пpoвoкaцil вopoгa, пiдтвepджyЮчИ цe фaктaми.
B пpoпaгaндi ми пoвиннi нaстyпaти.
Дo 3) Bсi пpoпaгaндивнi aкцiТ пoвиннi бyти плaнoвi, щoб
сKУпчУвaтИ всi нaшi пpoПaГaH.цИвнi зacoби нa якiйсь oДнiЙ нaйвaжнiшiЙ У ДaнoМУ нaсi спpaвi нпp.: пoсiвнa кoмпaнiя, зaкiнчeння
вlЙни iт. д.
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V||. Б[opoть]б[a] з [aгe]нтуpoю
[.|.] Koхний KaдpoвИK мae пpямиЙ oбoв'язoК бpaти aKтИвHУ
yчacтЬ в бopoтьбi з MoсКoвсЬкo-бoльшeвИцЬKoЮ aгeHтУpoЮ, цe
зH. пoМaгaння У BИKpИBaHHi, слiдствi i нищeннi aгeнTУpИ opГaнaI,J1И'

2. oпepaтивнi спpaви бopoтьби З aгeнTУpoЮ лe)KaтЬ y вИKЛЮчeнiЙ кoмпeтeнцii opгaнiв CБ.

.[o 1. !ля yспiшнoгo пoбopювaння aГeHтуpИ тpeбa здaти сoбi

спpaвУ:
a) мaсштaбy бopoтьби,

б) бeзкoмпpoмiсoвoстi бopoтьби,
в) знaти пpaктиннi спoсoби .цiяльнoстi aгeнтiв,

г) вмiти пpaвИЛЬнo oцiнювaти

i

пpaвильнo ПpeдсTaвЛятИ

звepХHИKoBi тi нacлiдки, щo ТxлИшae бopoтьбa з aГeHтУpoЮ сepeд
кaдpiв i сepeд HaсeЛeHHя.
.{o a)AгeнтУpa _ цe oдин зiспoсoбiв вopoгa y бopoтьбi з HaMИ;
ТoМУ BopoГ HaMaгaтИMeТЬся дaтИ Haсaд)КУвaтИ aгeHтУpy _.п'oKИ в|н
сaм будe iснyвaти. BикopистoвyвaHня aгeнTУpИ стaлiнськoю клiKoЮ B

сPCP _ цe oCHoBниЙ зaciб дepЖaHHя

BЛaДV| в pУKaX'

Bopoг

HaМaгaeтЬcя poзгaлyзиТИ свoЮ aгeHтypУ у всiх дiлянкaх xИття
Haшoгo HapoдУ тaк в УкpaТнi, як i пoзa нeю. l-{e caмe poбить вiн пo
вiднoшeннi дo всix пoнeвoЛeнИx Moсквoю нapo.цiв. Aгeнтypa yвi-

Йшлa в сИстeMУ BИXoвaHHя в CPCP. Myсимo ПpИгoтoвИти сeбe нa
зaтя)кHУ бopoтьбy з вopoxoЮ aгeHТуpoЮ,
.Цo б) Iстopiя нaшиx oстaннiх вИзвoЛЬHИx зMaгaHЬ i пoлoжeнHя сЬoгo.п'Hi яcнo свiднaть пpo тe, щo цiллю стaлiнськo[ клiки е

лiквiдaцiя дo ocнoв вcix сaмocтiЙницькo

.Д,yMaЮчИХ

yкpaiнцiв, як

TaKoж тaKa caMa лiквiДaцiя сaмoотiйницЬKИx eЛeMeHт|B воix iншиx
пoHeвoЛeнИx нapoдiв. Aгeнтуpa, яK o.цИH iз зaсoбiв дo цieТ цiлi e
oбpaxoвaнa Ha Тe CaMe; тoмy бoльшeвицЬKa пpoПaГaHдa Пpo тe,
..шKoдa,' Moсквi
щo MoвЛяB
укpaTнськoT мoлoдi, щo KpИBaBИТЬоя

..paдянськiЙ
в бopoтьбi з HKBД, щo Ta MoЛoдЬ пoтpiбнa сьoгoднi
..KepyBaHHя
_
вИзBoЛЬHoЮ ЕвpoпoЮ'' цe HaМaГaнбaтькiвЩинi,'дЛя
Hя cKлoнИтV1 хv|тKv|х типiв нa кoмпpoмiс, щoб цtм нaс oслaбити i в
peзyльтaтi злiквiдyвaти (пoдiбнo як aмнeстiя в 1920 p.).
Ha кoмпpoмiсoвy бopoтьбy вopoгa вiдпoвi.цaе[мo] бeзкoмпpoмicoвoю вiдсiнню.
..Бepexиоь aГeHТa HKBД',' ..Пoвiдoмлeння'',
Дo в) Дивиcь,.
мaтepiяли зi cлi.цcтв.

Дo г) Лiквiдaцiя aгeнтiв i сeксoтiв пoвИнHa скpiплювaти
opгaнiзaцiю, a BoHa нe бУдe окpiплююним зaсoбoм тiльки тoдi,
кoли в[eсь] зaгaл чЛeнсTBa i сyспiльствa нe бyде тBepДo Пepe-
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Koнaн[ИЙ] пpo зaKoHHiсть тaкoi лiквiдaцii; тe пoчyгтя зaкoннocтi
сKplпИMo тoд|' KoЛИ тaK У вИKpИвaHH| aгeHT|B l сeKсoт|в' У poзолiджyвaннi ТxньoТ дiяльнoстi i пoкapaннi дiятимeмo, яK пpelцcтaвнИKИ peвoлюцiйнoi влaди в УкpaТнi з ПoBHИM ПoчУттяM вiдпoвiдaльнocтi зa cвoi вчИHKИ i кoли бyдeмo KepУвaТИся пoлiтичнoю
Дoцiльнiстю.
oбoв'язкoм KoжHoГo Кa.цpoвИKa e слiдкyвaти i opгaнiзaЦiЙним
пopядKoM пoбopювaтИ BсяKe лeгKoвaЖeHHя cпpaвИ бopoтьби з
aГeHтУpoЮ.

3. Hищeння

aГeHТУpИ oбoв'язкoвo MУсИTЬ

бщи пiдcилeнe

вИXoвHoЮ poбoтoю Cepe.п, кaдpiв i мaсoвo пoлiтичнoю сepeд HaсeЛeHHя, B кaдpaх i мaсax _ скpiпити пoчУття ПpИзИpствa Дo зpaд-

никiв взaгaлi, a дo aгeнтiв зoKpeMa. Bиxoвaнням i пpoпaгaндoю

yHeшKoДлИBИTИ ПpoПaГaHдУ сaMИХ aгeHтlB.

Bиcтупaюни яK ПpeCтaвHИKИ peвoЛюцiЙнoТ BлaДИ, змiцнити
пoчУття зaKoHHoстИ сepeД кa.цpiв i оycпiльcтвa.
4. BикopистoBУBaHHя aгeнтypИ МoЖe МaTИ мiсцe тiльки зa
вiдoмoм кoМпeтeHтHиx члeнiв CБ.

.ЦА CБ Укpai.ни,

ф' 13' cпp' З76, т,

15,

Ne

apк, 661.670' Koпiя.

45

BIдoзBA дo дoHoщиK|в.сEKсoтIB

Ciчeнь 1946 p'

.Д,oнoщикaм -сeKсoТaM
пoЩaдИ нe будe нiкoли

Уся бoльшeBИцЬКa сИcтeMa пoбyдoвaнa нa тepopi i дoнoщиЦтвi. БoльшeвизM BИявИв пoвHy нeз.цiбнiсть oпaнyвaтИ HaшУ
сycпiльнiстЬ свoeЮ iдeoлoгieю. 3aтe нaмaгaeТЬся зpoбити Цe
зa дoпoмoгoю тepopУ. Poзклacти оyспiльнiстЬ з сepeдИHИ, poзсвapИтИ всix, пoсiятИ BзaeMHe нeдoвip'я i внyтpiшню бopoтьбy,
зHИщИтИ aктивнi пpoвiднi eЛeмeHТИ, a peшTУ зaстpaшИтИ тepopoM дo тieT пopи, щoб пepeмiнити ТТ в спapaлiзoвaнy бeзвiльнy
МaсУ чopHИx paбiв, oсЬ Meтa бoльшeвикiв. .[o цЬoГo iм кoнeчнo
пoтpiбнo opгaнiзyвaтИ MacoBe дoнoщИцтвo, щoби зa Йoгo .цoпoМoгoЮ д|сTaTИоя в сepeДИнУ cУсп|ЛЬHoсTИ' зHaтИ Пpo вce | тepopИзУвaтИ. .Qoнoщицтвo' ПoгopдЖyвaHe в цiлoмy свiтi, ввaжaотьоя
в

Coвeтськoмy Coюзi пepшИM oбoв'язкoм KoжHoгo гpoMaдяHИнa.
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сepeд yкpaTнськoТ сyспiльнoстИ Ha ДoнoщИЦТBo здiбнi xибa
xиткi, пpoдaxнi, звиpoднlли i злoсливi oдиницi.
УкpaТнський сaмocтiйницькиЙ pyx бopeться всiмa CИлa|\АL^ З
ПoшeсТЮ дoнoщИцтBa. Пepeд HИМ, яK i цiлим yкpaТнським HapOДoм нi o.П,ИH CeКсoT He ПoтpaПИтЬ сKpИтИ овoоi гaнeбнoТ poбoти,
бo слiдимo i cтeжимo зa KoжHИМ Йoгo кpoкoм i poзкpиeмo йoгo
гaнeбнy poбoту тoдi, кoли вiн цьoгo будe нaймeншe спoдiвaтИCя'
B нaшi pУKИ ПoПaДaЮTЬ.п,oKУMeнти, всякi CпИсKИ, пoпaдaють сaмi
eHKaBe.цИсТИ, яKi HaM poзKpИBaЮть всix дoнoщикiв, тoму xaй нixтo
Ta

He .0'УMar' щo Пpo HЬoГo МИ He .цoв|.цaeMoся' KoЛИ в|H зГo.цИтЬся
спiвпpaцювaти з HKB.Ц.
Хaй тaк нixтo нe oбмaнюr сeбe, щo eHKaвeдe МoЖe зaпeвHИтИ
йoмy життя. Hi, нiкoли. Mи зaвжди знaйдeм зpaдHИКa, ПepeД HaMИ
He сХoBarTЬся, He вTeЧe. Haвiть в paйoнi ДoCяГHeMo Й знищимo.
Hexaй нixтo з сeксoтiв i aгeнтiв Heд,УMae, щo яKщo нa пpoтязi дoвГoГo чaсУ вiн мiг спoкiЙнoдoнoсИТИ, щo цe бyдe тpивaти i ввeсь
чaс. Бaгaтo ТИx, щo HeдaBHo вipили B CИЛУ свoTx eнкaвeдiвськиx
oпiкyнiв i пpoдaвaли Тм нapoд, гHИЮтЬ сьoгoднi в сиpiЙ зeмлi. Taк
бyдe з KoХHИM, xтo й нaдaлi нe сxoчe цЬoгo зpoзyмiти.
B нaс нe мaо бути жaЛЮ Ё0,o сeксoтiв i зpaдникiв, бo вoни тaKo)K
He звa)КaЮть нa свoТx бpaтiв, яKИX вИ.п,aЮтЬ Ha CMepTЬ ЧИ Ha Cибip.
Ceксoт цe нaЙбiльш пiДлa ЛЮ.д'ИHa. l-{e взaгaлi He ЛЮ.цИHa, цe
сoбaкa. l тoмy Йoмy нaлeжить сoбaчa cМepтЬ..[oнoщик цe тaK зв.
сeKсoT - нaйнeбeзпeчнiйший BopoГ' бo вiн дie з нyтpa сyспiльнoсти. !,ля чeснoТ ЛЮдИHИ - Kpaщe CMepTЬ сepeД нaйстpaшнiЙших
нaвiть BopoХИХ тopТУp, нiж дoнoщицтвo i зpaдa. Бo дoнoщицтвo
зpa.цa _ e нaЙгaнe6нiшиЙ зЛoчИH сУПpoтИ свoIх гpoмa.п,ян i свoгo
HapoДУ. Тим тo Hapoд свoТм дoнoщИKaM, сeKсoтaM i зpaдникaм
He ПpoсТИТь нiкoли i нiдe. | нiкoли вiд нapoдУ нe будe .цля ниx нi

i

MИЛoсep,п'я' Hl пoщa.цИ.

Koжнa чeсHa ЛЮ.цИнa, яKУ Tepopoм зMУсИЛИ пiдписaти зaявУ,
ПoBИHHa сaMa згoЛoс|АтИcя i дoбpoвiльHo ПpИзHaТиcя, бo кoли
цЬoГo нe зpoбить, бУдe тpaKToBaHa яK сeKсoт-зpaДHИK.

!,oнoщикaм, сeKсoTaM, зpa.цHИKaМ _ омepть!
Ciчeнь 1946 p.

УПA..Пiвнiч,,

ДAСБУкpaiни, ф.

13, спp.376, т' 62, apк' 52
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_ тЮpMa Hapoдiв .цepeBoрИт

H Хaоeвича

Ne

46-55

слyЖБA БEзпEКи

тA вlЙсЬKoBo.пoлЬoвиЙ

сyд

6 бepeзня 1944 p. - лИcтonaд 1946 p'

Ne

46

витяг з AKтy oБBиHyBAчЕнHя
пoPФиPIя AHтoHюKA _

KoMAHди PA yпA ..сoсEн KA''-', KJl l щA',

6 бepeзня 1944 p.

P. 31

Cпpaвa:

KypiнниЙ УПA гpупи

..ПiвHiч''

Aнтoнюк-Coceнкo-Kлiщ

3a згoвopeння з нiмeцЬKИМ oKyпaHтoM

BИТMoK з AKTУ oБBИHУBAчEHHя
Aнтoнюк Пpoфip, поeвдa: Coсeнкo. Kлiщ, Уp. 19.9.1909 p, в
с. Бискyпинi, paйoн Boлoдимиp-Boлинcький, yкpaТнeцЬ, пpaвocлaвниЙ, жoнaтий, ocвiтa HeпoвHa cepeдHя, coц. пoхo.п)кeHня _
piльник, куpiнний УПA гpyпa ..ПiвHiч''.
Aнтoнюкa _ Coсeнкa - Kлiщa oбвинyвaнyeтЬся B слiдyюнoмy:
1) Haкaзoм Гoлoвнoj Koмaнди УПA бyли сTpoгo зaбopoнeнi
BсяKoгo poДa пepeгoвopИ з oKyпaнтaN4и. Haкaз тoй бyв дoвeдeниЙ
дo вiдoмa вciм вiЙськoвим i зaпiльним клiтинaм УПA. Aнтoнюк _
Coоeнкo _ Kлiщ, пpoтИ HaKaзУ, пepeгoвopЮвaв з нiмeцЬKИM oKyпaHтoM, чИM вИстУпИB пpoТИ гeнepaЛЬHoT пoлiтичнoi лiнiТ УПA.

Ha пiдстaвi пpoстyпкiв пiд н. 1 дoмaгaюся Д,ля Aнтoнюкa _
- Kлiщa [нe]гaйнoгo вимipy KapИ, КapИ сMepтИ чepeз

Coceнкa

poзстp|Л.

ПoстiЙ, дня 6 бepeзня 1944

ДA CБ Укpai.ни, ф, 1З' спp. 376' т. 54, apк'

B.p,*

1, Koпiя' oпубл': Лeбeдь М,

Укpai'нcькa Пoвcтaнськa Аpмiя' _ Пpeсoвe Бюpo

"

Taк у тeкcтi. Пeвнo мae

буи:

/-/ Kapyспyн

УГBP, 1946. - C, 7З'

в, o'
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AKт пPисyдy пoPФиPl}o AHтoHloкy _
KoMAHдиPy yпA ..сoсEн Ky',_'' KJll щy''
7

бepeзня 1944 p.

ПPИCУД

ПoкликaниЙ вiд дHя 7'|||.44 HaKaзoM KoMaHдИ УПA-Пiвнiч вiЙськoвиЙ пoлeвиЙ сУд в cклaдi: гoлoвa - K-диp oмeлькo, чЛeHИ
сУдy: cycп. 3oлoтapeнKo' сoТeH. Лeтyн, poзгЛяHyвшИ сПpaвУ
гpoм[aдянинa] Aнтoнюкa _ Coсeнкa _ Kлiщa, нap. 19.9'1909 p. в
с. Биcкyпинax, paйoнy BoлoдимиpсЬKoгo, BИKoHуЮчoгo oбoв'язKИ KoMaH.п.Иpa зaгoHУ iм. Бoгyнa, ствep/],Ив винy пiдсy.цHoгo
Aнтoнюкa _ Coсeнкa - Kлiщa Й зacyдив Йoгo дo нeгaйнoгo вимipy
KapИ _ Kapи сMepтИ чepeз poзсTplл.
Пiдсyднoмy ПpИслyгoвУе Пpaвo aпeляцii дo 24-oх гoдин пiсля
в|дчИтaHHя пpИCyдУ.

Дня7.3'1944

Гoлoвa судy K-дИp /_/ oмeлькo1
Члeни оyдУ: сyсп. /-/ 3oлoтapeнкo
сoтeH. /-/ Лeтун

Пpиоyд зaтвep.п2кyЮ
Koмaндиp УПA гpyпa ..ПiвHiч'' в'o' /_l Пaнaс Mocуp

ДACБУкpaiни, ф' 13, cnp, З76, т.54, apк, 1. Koпiя. oпубл': Лeбe.g,ь
Укpai.нcькa ПoвcтaнcьKa Apмiя. - Пpecoвe Бюpo УГBP, 1946, - C.73.
,1944
1 eвгeн Taтуpa (Poмaн Пeтpeнкo) _..oмeлькo,'(1910 p. н.). У
зoвнiшнix зв'язкiв KoMaHдувaHHя УПA.Пiвнiч.
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звlт дPyгA ,.MoдЕстA''
пPo PoБoтy слyжБи БEзпЕKи

4cepпня 1945p

SBIT
з poбoТИ д' Moдeстa1 пo дiлянцi CБ
зa чaс вlд 9 пo 30 липня 1945 poкy
3aвдaння:
1

)

BикiннитИ спpaвy Byсaтoгo2.

2) a _ ПepeвeстИ oчИсткy в opгaнiзaцiТ вiд aгeнтypИ HKBёп'.
б
ПepeкoHaТИ KpaоBoгo peфepeнтa CБ (flaлeкoгo), щo в
Йoгo тepeнi iснуe aгeнтypa.
3).Цaти нaпpямнi Тa КoHKpeтнi зaвдaння в poбoтi CБ для oсe-

-

peдКa ТepeHy ..oдeсa'''
..oдeсa'' з BИщe
1 ) 3aлишившИсЬ.цHя 9 липня 1945 p. в тepeнi
згaдaHИMИ зaвдaHHяMИ, ПpИстyпИв я Д'o lx виKoHaHHя ПpИ дoпoмoзi д. .[aлeкoгo.

Cтягнyтo бyлo бoeвикiв Byсaтoгo - KoзaKa' Тepнa, Coлoв,я.
Piвнoчaснo apeштoBaHo i взятo нa слiдствo охi.о,някa Хукa, щo
пpибув тoдi зi Cхoдy'
Ha дpyгиЙ дeHЬ poзПoчaлacя aкцiя нa лiс. БiльшoBИKИ Haокo.
чИ'1И Ha нaш пoотiЙ в нaсi слiдcтвa Haд Хyкoм. ПpиЙшлoся цiлиЙ
дeHЬ MaнeвpУвaтИ з apeштoBaним Хукoм пo лiсi тa бути кiлькa
paзiв пiд вopoжИM oбстpiлoм' Ha дpугиЙ .Д,eHЬ пpИcТУпЛeHo дo
слiдствa нaд бoeвикaми Byоaтoгo. Kpiм мeнe бepe УчacТЬ в слiдствi д. Poмaн3 тa Пaнaс. З мiсця втiкae вiд Poмaнa Coлoвeй, Тepн
тa Koзaк тpИМaЮТЬся iдo вИHИ He ПpИзHaЮтЬся. Tepн з 926p.
нap., бyв в)кe зa нiмцiв ЮHaKoM тa бyв ТepeHoвИM в УПA. Бyв злoвлeний сoвiтськoю пapтИзaнKoю' B 1944p' був в стpибKaХ щoсЬ
двa тижнi. Щoдo CoЛoв'я, тo Йoгo бaтькo бyв лiквiдoвaниЙ зa
-1

aгeHTУpHУ poбoтy. Koзaк oб'eктивниХДaнИX aгeHтa He Mae' aлe бyв

в 6лиэьких вiднoсинaх з Byсaтим. B poзмoвr пpo вTeчУ з KpИiвки кoхдиЙ oпoвiдaе iнaкшe. 3вepненo.Д.aлeкoгo УBaГy Ha цe, вiн
пoясHЮe цe псиxiнниM сTaHoM, MoвЛяв, oДHoмy видaвaлoся [тaк],
a дpУГoMУ iнaкшe. Koзaк i Tepeн дepxaвся, laлeкиЙ тpiyмфye.
.!o тoгo в нiчнiм пepeмapшi втiкae Хук. Бyлo дуxe тeмнo, вiн
вИpBaвся i зник в лiсi. Tим чaсoM бiльшoвики KИдaЮТЬ нa лic бiльui cили, Бaнy, щo CПpaBУ з бoeвикaми тpeбa зaтягУBaтИ нa кiлькa
днiв, a в нaci aкцiТ з apeшТoвaнИMИ He MoXлИвo BoД|АтИCя' Piшaю
.I],y)кe
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сПpaвУ вiдЛoхИтИ i взяти iТ в cпoкiйнiшиЙ чac. 3вiльняю oбox, нiби
вoHИ He виннi. B тoй )кe дeHЬ нa пoстiЙ HaсKaKУЮтЬ бiльшoвики
i з вi.п.цaлi 20 м вiдкpИвaЮтЬ oгoнЬ. Paнять oдHoгo бoeвикa вiд

.Д,aлeкoго. Haм вдaeтьоя вiдiйти бeз втpaт laлeкиЙ ЗaлИIJJ|/Iв нa
мiсцi пoстoЮ сBoЮ тopбy з piжними.цoKyMeHТaMи i paзoм з хiнкoю

вiдбивaеться тa Haв'язyeMocЬ з HИM чepeз Двa.цнi. Taк щo спpaвИ
Byсaтoгo He Mo)<нa бyлo вияснltтv| Дo кiнця.
2) 3нaЙoмлЮсЬ пoKИ Щo ПoвepХoвHo з opгaнiзaЦieю B ToMy
т.epeнi, Бaн5l' щo тУТ щe всi пoсти oбсaджeнi нe тiльки в paйoнax,
aлe i в пiдpaйoнax тa стaнИцяx. ,Д.o мeнe звepтaoтЬcя дpУГ Пaнaс
тa Koвaль, щo зHaЛИ мeнe paнiшe, в)Ke He яK дo звepХHИKa, a яK
.п,o знaЙoмoгo i пoчинaЮтЬ пИТaтИ, чoMУ сaMe в цЬoMy тepeнi нe
вeдeTЬCя жoднoT бopoтьби з aгeнтypoЮ, яKoТ пoвHo в opгaнiзaцiТ. Пoяснюю Тм, щo !.aлeкиЙ oсoбиcтo He вeдe слiдствa, щo
вiн пpивик дo слiдствa B дepxaвHИХ УМoвaХ, aлe бaнy, щo тaKe
пoяcHeHHя Тx нe зaдoвoЛЬняe. Boни дaльшe opieнтyюТЬ, щo в
KoстoпiльсЬl(oMy нaдpaЙoнi пoвHo внyтpiшньoi aгeнтypи, якi 6ули
в бiльшoвиЦЬKИX pУKaX. Пoяснюють, пoвi.п,oмляЮтЬ, щo зв'язKoвиЙ пyнкт в.Д,aлeкoгo oчoЛЮe БистpиЙ iз Жильжи, щo бyв зЛoвлe.
ниЙ бiльшoвИKaМИ.

Звepтaю yBaГУ Ha цe .Д,aлeкoмy i питaю йoгo, нoмy вiH He
вИKoHaв HaKaзУ Пpoвoдy opгaнiзaцiT пpo вiдсeпapoвaHHя тaКИХ
людeЙ. Тyт laлeкиЙ пoчинae в|АяBлятИ cвoТ пoглядИ нa aгeнтУpУ.
Biн дoкaзye, щo HKГБ Mae ДРкe oбмexeниЙ aпapaт пo p-нax i в
стaнi знaти тaк бaгaтo пpo opгaнiзaцiю тa пpo нaшi pyxи, нix ми
це coбi yяBЛяeM. З тoгo BИXo.цИТЬ, щo ЧЛeHИ opгaнiзaЦiТ, якi пoпa.цaЮтЬ в pУКИ HKBД' Mo)KУтЬ oбмaнщи бiльшoвикiв i виЙти чeоHo.
Speштoю i нaшa iдeя e сильнiшoю вiд бiльшoвиЦькoi i тoмy нe
вipиться, щoб люди зaaнгaЖoвaнi в нaшoму pyсi тaк зaЛoМЛЮвaлиcь. Meнi .цoоИтЬ дИвHo бyлo нyти вiд кpaсвoгo peфepeнтa CБ
тaкi pенi' якиЙ нe Мo)Ke зpoзУмiти тoГo, щo усвiдoмив сoбi мaЙжe
кoxниЙ стpiлeць. Bce тaки я oбiцяв йoмy дoкaзaт|А |1p|А ПepшИX
сЛiдcтвaХ' щo TaK He с, яK Йoмy здaeться. Piшив ПepeKoHyвaтИ

йoгo з сaMИХ ,.aсiв,'.
Тoмy' щo ДaлeкиЙ Твep.цИTЬ, щo лЮдИHa пiд тиcкoм ГoвopИтЬ,
слiдний
xoнe, piшив я знaйти тaку oсoбy, щo бeз тИсKУ poзKФке
щo
Пpo овoЮ вepбoвкy. Bзяв юнaкa з бoiвки Cкaкyнця4 i цeй дoбpoвiльнo poзпoвiв, щo KoЛИ йoгo веpбyзaли,тo HKBД пoкaзaлo Йoму
нa письмi, Щo зHae нe тiльки пpo йoгo пpaцЮ в юнaцтвi, aле Й пpo
тaкiдpiбницi, як тe: якy збpoю вiн здoбyв i кoли, як виглядaли цix
двa кpiси, щo вiн мaв. Зa щo o.о,eн кpic бyв з нaдбитим ПpИKЛaдoм.
I тaк пpи Д,аЛЬшИХ слiдствax я toKaзaв.{aлeкoмy, яK дoKЛaДHo opi-
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eнтУeтЬся HKГБ в HaшИХ CпpaвaХ i як бaгaтo зHae Пpo ТУ ЛЮдИHУ,
яKУ BoHo apeшToBУr.
Пiсля цьoгo lцopУчИв .[aлeкoмy зaBдaHHя пepeвipити к-тa
сBoГo зв'язKу Бистpoгo, щo бyв apeштoвaHиЙ i нe пpИзHaBся
тaK. !aлeкиЙ:
дo пiдписaHHя Д,eKЛяpaцii. Poзмoвa ця вИгЛя.цaЛa
..Пiдпиоaв'' _ i
..Cкaxи
БистpиЙ',
ти
пiдписaв?',.
нa
БистpиЙ,
щиpo
Як
пiдписaв,
як
зaвepбoвaнo
йoгo'
якi
зaкiнчeнa
пepeвipкa.
цЬoMУ
дicтaв зaBДaHHя, яK MaB B'язaтИся з HKГБ - цИX спpaв laлeкий
He пopУшУBaв. БистpиЙ дaЛЬше зaЛИшИBCя нa свoЙoму пoстi, бo
laлeкиЙ твep.цИB, щo вlн нe poбить xoднoT aгeнтypнoТ poбoти.
Пoчaлaся пepeвipкa члeнiв в HИзaХ, тих, якi пiд pукoю. Пpибyв
пiдpaйoнoвиЙ гoспo.цapниЙ ЧyбaтиЙ тa стaничний гoспoдapний

з Бopiвки.

Пoкaзaлocя, щo oбa бyли злoвлeнi бiльшoBИKaMИ.
Чу6aтиЙ ХBaЛИтЬся, щo oбмaнyв бiльшoвикiв, бo пoдaв iнше пpiзвИщe тa iншe мiсцe зaMeшKaHHя i Йoгo BLАг1УCтIАлИ'
Bислyxaвши Йoгo ЛeГeHдУ, ПИТaЮ .Д,aлeкoгo, якa Йoгo дyMKa
.'BвaжaЮ,
вi.п,нoснo Чубaтoгo - вiдпoвiв мeнi:
щo гoвopИтЬ пpaвдУ
iз ним e всe в пopядкy''. Чyбaтoгo iстaничнoгo вiдпустилИЗтИ|,l1,
щoб пepeвipити peштУ opг. сiтки с. Бopiвки Ta взятИ нa слi.п,ствo

тaKoГo, якoгo i сaм .Д,aлeкиЙ ввaxaтимe, oднaк бiльшe людeЙ з
Бopiвки He BдaЛoся сТягHyгИ. |x викликaли кiлькa paзiв' aлe нe
пpиЙuли' Biд Koвaля дoвiдyюсь, щo тaM пoBHo явнoi aгeнтypи з
тИx щo бyли apeштoвaнi, aЛe BoHИ .цo пi.п,писaHHя дeKЛяpaцiТ нe
ПpИзHaЮTЬся. Tим чaсoM пiсля кiлькox спoкiЙнiшиx .цнiв пoяBИлacя B лiсi спeцгpyпa бiльшoвикiв в силi 50-60 людeй i пoчaлa
aKтИвHo шHУpKyBaTИ пo Л|сl.

ПoДiбнe яBИщe як нa Бopiвцi iснуе i нa Xильжi, ЧaстИHHo Ha
Coлoмцi. Пepeвipяв я з Хильxи .д,вox Дiвчaт, щo бУли aрeштoвaнi,
TвepД,яTЬ, Щo пpo ниx HKГБ нiчoгo He зHaЛo, He MaЛo мaтepiялiв.
Цi дiвчaтa ПpaцЮBaЛИ Ha зв,язKy дo свoгo apeшTУ, ПpaцЮЮТЬ BoHИ
нa зв'язкy iзapaз. Tpимaють зв'язoK iз Piвнeм чepез oднy жiнку
з Зoлoтieвa, якa дiстaе Тм мeдикaмeнти. Bсe це пpaцЮr paзoM з
,,peспyблитИMИ ЛЮдЬMИ, щo apeштoвaнi нeбули' oдним CЛoBoM
Ka'', aЛe.цo тoгo чaсУ ПoKИ я нe пpибув CЮ.цИ. Тeпep вiдбyвaються
пoсилeнi aкцiT, a кiлькa мiсяцiв,Д'o сЬoГo чaсУ He бyлo бiльшoвикiв,
нaвiть стpiлy нe бyлo чУTИ в цЬoМУ тepeнi. Cтвepдxую фaкт, дe
чaсTo пepeбyвaв дpуг.[aлeкиЙ, дo ЦЬoгo нaсу нiнoгo нe бyлo зpoблeнo, щoб oчистити opгaнiзaцiю хoн вiд явнoi aГeHТУpИ.
lJ-{oб пepeкoнaТИ .{aлeкoгo, Щo aгeHтУpa e, я бpaв нa слiдствo
яBHИX aГeHТiв, щo були в pУKaХ HKBД ioпoвiдaли ЛeгeH.цИ пpo Cвor
звiльнeння, Пpoвeдeнo слiдствo зi стaничним зi Coлoмки,бoевикoм пiДpaйoHoBoГo poзвiдникa Koлючoгo _ Чyдaнкoм, сeKpeTaрeM
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p-HoвoГo peф-a CБ Mapкoм. Bci вoни 6ули в pyкax HKB.[ i виЙшли
з ЛeгeндaMи. Ha слiдствi дoсить сKopO пoчИHaЛИ гoвopити, бo нe
6ули cтapиMИ aГeHTaMи i я Tx звiльняв з тИM, щoб ДaлeкиЙ вiр,сeпapУBaв Тx вiд opгaнiзaцiТ. Я взaгaлi бyв пpoти тaкoТ poзpoбки
з HИзУ, бo вiднyвaв, щo Тyг ПoвaжHa aГeнТУpa нa вИщИХ ПoсTaХ,
o.цHaK, щoб пepeкoнaТИ .Д,aлeкoгo, пpиЙшлoся бaвитиcя з цИMИ
ЛЮ.цЬМИ. B чaсi слiдствa, KoЛИ aГeHTИ г1oЧ|АHaлИ гoвopИтИ пpo

свoю poбoтУ в aгeнтУpi, poля .П.aлeкoгo зBoД,ИЛaся дo тoгo, щoб
вoни вiдкликaли свoТ зiзнaння. oднaк, як вiн He HaMaГaвся, цe
Йoмy нe в.п,aЛoCя дo дiлa нe зi стapoЮ aгeHтУpoю. Taкi aгeHTИ в
сЛlдсТBI KaЮтЬся' пpocятЬ пpoщeHHя.

B слiДствi Haд сeKpeтapeM paЙoнoвoгo peфepeнтa CБ

Koстoпiльщини Mapкoм laлeкиЙ poбив тaкиЙ eKспepИMeHт .[aв
нaдiю Mapкoвi, щo вiн ХИтИMe, кoли вi.цкличe свoТ зiзнaння, дaв
ПoвHУ свoбoду зaпepeчИтИ. .Qaв Йoму сЛoвo, щo Йoгo звiльнить,
кoли тoЙ cKaЖe дiйснy пpaвДУ. Mapкo ДaЛЬшe ГoвopИв Пpo CBoЮ

aГe HTypHУ poбoтy.

дoдe pжУЮч И свOгo сЛ o Ba,
cKaзaв мeнi
BipИТИ''. Я ввaжaв, щo.[aлeкиЙ e пepeкoнaниЙ,
aЛe Тyг стaвся тaкиЙ BИпa.П.oK, щo Mapкo втiк. Чepeз .0'вa чИ ТpИ
днi пpинoсить мeнi laлeкиЙ KapТKУ i з тpiюмфoM вpУчaе. Читaю:
..ДpУжe
KoМaнlп,Иp (цeбтo !aлeкий). l-{e всe щo я ГoвopИB He ПpaBдa. Гoвopив тoMУ, Щo били. Mapкo''. lтaK.[l.aлeкиЙ iдaлiЛИшИвcя He
пepeКoнaнИЙ. Hapeштi тaKИ ПepeKoHaBся B слi.цствi нaд Чyдaнкoм,

laлeкиЙ звiл

,.тpeбa

ьн

и

в Йoгo

щo тoй ГoвopИB пpaвдУ. Bсe цe, кoли йшлo пpo яBHy aгeнтуpy. Пpo
стapУ aгeHтУpУ зaкoнспipoвaнy, .[aлeкиЙ нe xoтiв i слухaти.
HaкiнeЦь мeнi нaдoТлo йoгo ПepeKoнУBaти i я скaзaв йoмy,
щo пepeKoHaHHя свoT вiн Mo)кe МaтИ, aЛe opгaнiзaцiЙнi HaKaзИ
e HaKaзaMИ i вiн пoвинeн Тx викoнyвaти. oтxe Пеpш зa Bсe poз-

po6ити явHУ aгeнTypy i кoгo тpeбa злiквiдyвaтИ, a KoГo тpeбa
вiдceпapyвaти. .Д,aлeкиЙ вiдcилae тoдi нa Гoщaнщинy д. Poмaнa
пiдпopядкoвУЮчИ йoмy д. Пaнaсa для пpoвipки opгaнiзaцiТ, oДнaк
нa вiдпpaвi зaяBИB:,'A всe-тaки MeHe пepeКoHaтИ нe Moжщь''. Caм
.{aлeкиЙ зaявИв, щo вiн oсoбистo вiзьмeться зa впopядKoBaHHя
KoстoпiльсЬKoГo HaдpaЙoнy. Я згopи бaчив, щo нiчoгo poбити в
ЦЬoMУ HaПpaMKУ вiн нe будe, тoмy KaзaB BзятИ дo пoмoнi д. Koвaля, щoб тoЙ пiд кepiвництвoм.Д.aлeкoгo пepeвiв чИсTKУ.
.Д,ля тoгo, щoб зaнiпитИся зa кoнспipoвaнУ aГeнТУpy, paДИB

.[aл eкoмy взяти нa сл iдствo Бypл я5, сл iднo гo з C Б.Qepaжн e HсЬKo гo
p-нy, який вжe був cипaниЙ i з Йoгo BИ|1И, яKтBep.п,Ив сaм .Qaлeкий,
i

BИГИHУлa цiлa бoТвкa.
Ti мaтepiяли, якi пoдaв BуcaтиЙ,.{aлeкиЙ ввa)Кaв ..ЛiBИMИ'' ТaK,

як вiн кaтeгopИчHo зaПepeчУвaв тoMУ, щo ByсaтиЙ бyв aгeнтoм. Пo
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сЛoBaХ.Д,aлeкoгo, цe сaмe чeсниЙ XЛoпeцЬ (xoч вiн дeзepтиp УПA'
бyв вeнepиннo xopиЙ, зaЙмaвоя гpaбункoм).
Koли мoвa бyлa пpo чИсТKy нa Пiвнoнi, laлeкиЙ зaяBИв' щo
TaM сЛ. п. oмeлькo6 злiквiдyвaв бaгaтo нeвИнHИX людeЙ. Koли я
KoHKpeтHo зaпИтaв, ХTo з TИX людeЙ нe бyв aгeHToM, вiн мeнi нe
MlГ ТoГo CKaзaтИ.

liйшлo.t],o тoгo, щo я зaяBИв, щo Mo)Ky з нИM lцИcKyгувaти вiдHoсHo мeтoдiв бopoтьби з aГeHтУpoЮ, вiднocнo спoсoбiв BeДeHHя
слi.д,ствa i paдУ Йoгo в цИХ ПИТaHHяХ paдo BИсЛУxaЮ тa кoли вiн
MaтИMe paцiю, тo HaПeвHo з HИM ПoГo.ц)кУcя| aЛe He ХoчУ з HИM
ГoвopИтИ пpo тe, чИ aГeнТУpa e чИ He Mae, тИM бiльшe, Щo caM
laлeкиЙ.0'o ЦЬoгo чaсУ He пpoвiв Жo.цHoгo cлi.п,ствa i нe poзpoбив
Щe )кo.цHoгo aгeнтa. flaвши BИCшe згaдaнi кoнкpeтнi зaв.цaHня,
я piшив вiдxoдити, щoб пpийтИ свoeчaсHo в тepeн ..MoсKBИ'', Ha
УMoвЛeHУ зycтpiн з пpoвiдникoм Ч.

B дискуоiяx з .Д,aлeкИIvl я всe-тaKИ пepeKoнaв Йoгo' щo
aГeHтУpa r I B|H' яK lHтeЛ|ГeHтHa ЛЮД'ИHa' МУс|в пoГoД)KУвaтИся з

фaктaми i лoгiчними .цoKaзaMИ. oднo я нe мiг пepeкoнaти Йoгo,
Щo aГeнТуpa дie. TУт He ПOMoгЛИ жoднi apгУMeнтИ, бo .[aлeкий
..Якби
aГeHтypa дiялa, тo MeHe HKBД вЖe зHИщИЛo
твepдИB o.п,нe:
б, a oсЬ я МoxУ ЙтивбiлиЙ.П,eHЬ з лЮдЬMИ, якi бyли apeшТoвaнi тa випyщeнi iмeнi нiчoгo He cтaHeтЬcя',. lдiйснo Йдe сaМ з
Чубaтим тa щe з oдHИM з Бopiвки в Xильxy, Хoч дo вeнopa булo
щe Д.aЛeKo.

Poблю BИоHoBoK, щo.[aлeкиЙ впepтo нe Хoчe ПepeKoHaТИсЬ
пpo poбoту вopoxoi aгeнrypИ. Meнi дивнo, щo тaKe гoвopИтЬ
ЛЮДИHa, в тepeнi яKoГo вПaЛo чepeз aгeHтУpУ cтiльки людeй, дe
aГeHтУpa дoвeЛa .цo poзKЛa.п,y вiддiли тa opгaнiзaцiю. Moxe б
iнaкшe вiн дивився нa тi спpaвИ, Koл|/1 б бyв пpи poзpoбкax тиx
ПoBa)кHИХ aгeнтiв, якi були пpoвeдeнi нa Пiвнoчi cЛ. п. дpУгoМ
oмелькoм.
Пpизнaюся' щo мeнi пpИXoД,ИЛoся зyстpiнaт|АCЯ з piзними
пpaцiвникaми CБ i в кoжнoмy з ниx бaчив зaiнтepeсoвaння свoeТ
poбoти, тa бaжaння poзKpИТИ, BV|Bчи|тИ MeтoдИ вopoгa' oсoбистo бpaти yчacтЬ в слiдствax, aЛe тaKoгo бeздiяльнoГo, яK дpУг
laлeкиЙ щe He бaчив.
Пpи вiДхoдi з тepeну ..oдeсa'' He дoвeЛoся 6aчити Дpyгa
.Д,aлeкoгo, бo пoпepeдНЬoгo t,Hя ми нaлiзли нa бiльшoвикiв, У
сщинцi р'' ДaлeкиЙ пoЧaв пepшиЙ втiкaти i знoвy сaм вiдбився,
десь внoнi нaлiз нa бiльшoвикiв. Згyбив чИ вИKИHУв свiй aвтoмaт,
якoгo пiзнiшe знaЙuли ЛЮ.цe з Xильжи iдopyнили ,,cвoMУ KoMaHдИpoвi''

-

бo тaк HaзИвaЮTЬ тaм .П,aлeкoгo.
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Tpeбa пpИзHaтИ, щo Д, .ЦaлeкиЙ мae в TИX сeЛaХ вeликиЙ aвтo.
pИтeт. Йoгo знaють тaМ всi, ПoчИHaючИ вiд пiдpoсткiв i кiнчaючи
стapИMИ бaбyсями.
Xoч мaю вpaжiння щo t. ДaлeкиЙтaки ПepeKoHaHИЙ в iснyвaнHЮ aгeнтУpи i oдepxaв вiд мeнe кoнкpeтнi зapaд)кeнHя. Bвaxaю
дoцiльним пpoсИтИ Baс, дpyжe пpoвiдник, HaпИсaтИ ЙoмУ Щe вiд
ceбe, Щoб взявся ocoбиcтo зa вИKoнVвaння свoТx oбoB'язкiв.

Дня4 сepпHя 1945 p.
LIДAB1' ф,38З3' oп,

p,ecять буpeмних лiт,

1,

-

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям CлaвaI
/_/|v1oдecт

cпp.225, apк' 17-18. Koпiя' oпубл.: CepгiйнукB,
,Qнiпpo, 1998. - C. 340_345'

K,:

..Пaлiй,,(1919_1945). У 1944 p. _ кepiвник BBP
..Бoгун'',
гpупи
спiвpoбiтниK пoЛiтвиХoвнoгo тa КoHтppoзвiдувaльнoгo вiддiЛiв
УПA.Пiвдeнь. Peфepeнт CБ тa члeн пpoвoдУ oУH гlзyз (1945)' CoтниK Koнтppoзвiдки УПA вiд 12.X|l..l945 p.
.l945 p. _
2 Iвaн Cтaсюк - ..Byсaтий',. У
кep. бoiвки.
..ТвepдиЙ''. У 1944_1945 pp' опiвpoбiтник CБ
3 Cвятoслав Tиткo _ ..Poмaн'',
Kopeцькoгo нaдpaйoнy, олiдчий, peф. CБ Гoщaнськoгo нaдpaйoнy (]945) У 1946 p. ..oдeоa'', вiдпoвiдaльний зa
члeH оaмoпpoгoЛoшeнoгo пpoвoдy кpaю
дiТ у пiвдeнних
1 вacиЛЬ KopeHЮK-..Moдeст'',

paЙoнax кpaю.

4.Qмитpo Шeвнук -..Cкaкyн'', ..Cкaкунeць'', ..oчмaнa,,(192з_)-. У 1945 p._ K-p
бoiвки, BoП Тyниноькoгo p-Hу.
..Бypлiй''. У 1945 p. слiдний CБ
5 Гpигopiй Лeвнук _
.Д,epaxнeнсЬKoГo рaЙoHу.
_ ..Дoк,,, ..Лукa''' ..oмeлькo'', ..opлич'', ..стaрoдУб', (1916-1945).

6.[митpo oмeльнук
1s44.1s45 pp - peф.cБ псУз (oCУз' УПA-Пiвдeнь), слiдзиЙ, зaстyпНИК peф. CБ
ПCK. Coтник CБ.

* Poки хиття нe vстiйнeнo.

з04

зBIт пPo PoБoтy сБ

Ne
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тЕPитoPlT гo ..MoсKвA''
1

гpудня 1945 p,

oTчЕT

paбoтьl CБ зa вpeМя c 1 . | пo 1 .Х.1945 Гo.цa
гoлoвнoй oKpугИ,. MocKвa''
Ns

п/п

Bоeгo

HaдрaЙoHЬ|

1.
2.
з.
4'
5
6'

Koлкoвский

145
154
з1з

Kамeнь.
KaшиpcкиЙ

ЛуцкиЙ

Гopoхoвcкий

Bнyг-

peнняя

Ha ТeppИтopИИ

Bнeш. Ликвиди-

няя

poBaHo

100

ocвoбo.
)кдeIio

11З

JZ

I

90

64

71

242

313

142

76

96

1З4

Koвeльский

lJэ

JU

105

ЛюбoмльокиЙ

49

12

З7

Bсeгo

938

J4У

589

8

49
49

Пpимeнaниe: Heт дaнньlх пo .[убeнокoму, Пинскoмy' Koбpинокoму

и

БepeстeнкoвокoмУ [нaдpaЙoнaм].
Haдpaйoнньlй Koлкoвскoгo нaйдpaйoнa 3axap, бyдуни стapыМ aгeнтoм, пoвeл
бeспoщaднyю pубку оpeди нaсeЛeнИя, a тaKxe чeстнoгo элeмeнтa в pядax opгaнизaциoннoй ceтK|4 и бoeвoк'
УПA (оoeдинeнИя гpyпп им. Хмeльницкoгo)
N9
1.
Z.

4.

п/п

Haзвaниe oтдeлoв
.,)KeЛтЬ|e

вoдЬI,'

.,Пaмяти

Kpщ''
..Хoлмскaя 6pигaдa''
..Coбopнaя Укpaинa''
..Пилявци''

6.

..Пoмcтa Бaзapy''

7

..Aз[иa]тьt',

Bсeгo:

Дня 1.XII..'|945 гoдa

Bнутpeнняя
42

39

А1

А1

Bнeшняя
3

1А

37

з3

4

2в

27

1

бo

36
^^

o

248

2З4

14

/-/ Чупpинкa

ДA CБ Укpai.ни, ф,1З, cпp' 372, т' 57, apк' 51-53, Koпiя. Пepeклaд

З yKp.
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Ne 50
3BIт дPyгA ..MoдEcтA'' пPo PoБoтy слy)KБи
БEзпEKи псK ..oдEсA..

4 гpудня 1945 p'

зBlТ

з poбoти д. Moдecтa Пo дiляHЦi сБ
.l945 p.
зa Чac вiд 19 ХoBТHя пo 25 лиотoпaдa

3aвдaння:
..oдeсa,'
1 ) .[oпoмoгтИ oсepe.п,Koвi CБ тepeHУ
зaцii тa УПA вiд aгeнTypИ HKBД.

в oчистцi

opгaнi-

2) Пepeвipити зiзнaнHя aгeHтa Пaвлa вiднoснo кepiвнoгo

aKтИ вy тepeHУ

..oдeca''.

.{ня 19 жoвтня пoв'язaвся я з дpУгoM Koвaлeм (Kнoпкoю)1.
Bi.ц ньoгo дoвiдaвся, Щo poзПoчaтa чИстKa opгaнiзaцii в
KoстoпiльсЬКoMy нaдpaйoнi пpoХo.цИЛa нeзaдoвiльнo. Чисткoю
KepУBaв нaдpaЙoнoвий пpoвiдHИK .0,' 3iнькo, якиЙ Дo цЬoГo чaоУ
He Maв нiчoгo оniльнoгo з poбoтoю CБ. Тaк, пepeвipeниЙ ним
Бepeстoвeцький пiдр[aЙoнoвиЙ] бyв вiдiслaний знoвy дo opГ.
poбoти, xoЧ сaM 3iнькo вcтaнoвИB, щo цe aгeHTУpa, aлe ..ХaЙ
poблять, бo xтo x бyдe poбИтИ'', Caмe в цeЙ нaс poзпoчaтo Пepeвipкy кaдpiв в Tyнинcькoмy p-нi. BиявИЛoсь, щo p-виЙ poзвiдник

був apeштoвaниЙ бiльшoвикaMИ, aЛe Зiнькo звiльнив йoгo, бo нe
мaв фaктiв, яК вИсЛoвИв пpи звiтi.
Ш-{e пo дopoзi .л,oвiдaвся я в Жильxi, щo aГeHтУpa нa Бopiвцi нe
зaчiплeнa i дaльшe пeчe xлiб .цля вiйcькa УПA. HaвкoЛo cУсЬKoгo
лiсy нiдe He MoxHa.п,iстaти xлiбa, ЛИшe Ha Бopiвцi, aЛe тaM тpeбa
згoЛoсИтИcя y Чyбaтoгo. Я .цo пeвнoТ мipи здивyвaвся, бo знaв вiд
д. пpoвiдникa Ч[упpинки], щo laлeкиЙ, вiдxoдяни з вiдпpaви нa
пoчaтKy вepeсHя 1945 p., o.цep)Kaв бyв кoнкpeтнi зaвдaння вiднoсHo oчИстKИ вiд aгeнтypи Бopiвки. Haвiть булo скaзaнo, яKИХ людeЙ
вiн мyсить BзяTИ нa слiдствo. l.{ьoгo HaKaзy ,Д,. нe викoнaв. Maлo
тoгo, бpaт Усaтoгo Koбзap, сПpaвУ якoгo бyлo вИяCHeнo кiлькoмa
iншими aгeHTaMИ, пpo щo знaв .(., був пpизнaчeниЙ ним нa Cxiд,
aлe ПoKИ щo з пpИBoдУ xopoби л|АШИBCя в.п'oMa. Taк caмo пpeдстaвЛяoтЬся спpaвa зi cлiдним .[epaхнeнсЬKoгo p-HУ Бypлieм,
яKoгo я HaKaзoM .цopУчИв.[aлeкoмy BзятИ Ha олiдствo. !oвiдyюcя,
щo з Буpлieм !. гoвopив, aЛe piшив вi.цicлaти Йoгo дo opг. poбoти
нa Cxiд (в липнi caм мeнi гoBopИв' щo з Йoгo в|4|1И BИгИ|1yлa цiлa
бoTвкa); БypлiЙ щe He вiДiЙшoв з пpИчИH xopoби.
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20 xoвтня зуотpiнaюся з д. .(aлeким i Coтникoм, i цeЙ звiтyе
мeнi, щo вiн як peф. CБ ПpИ KpaЮ ,.oдeсa'' пoстaвлеHИй зapaз
.Цaлeким в тaKe пoЛoxeнHя, щo He мiг пpoявити xo.цнoТ.цiяльнocти' !aлeкиЙ, xoн фopмaльнo знятиЙ з peфepeнтa CБ, в дiЙснoстi
дaЛЬшe poбить пepeшKoди Йoму в poбoтi, ДopУчИBшИ poбoтy CБ
opгaнiзaцiЙним пpoвiдHИKaM, якi о пiдзвiтнi пepш зa вce,Д,aлeкoмy,
як opгaнiзaцiЙнoмy peфepeнтoвi кpaю. CлiдчиЙ Poмaн нe пiдпopя.EiKoвaниЙ Coтникoвi, бo BИKoHУe якiоь oсoбиcтi дopyнeння
.Д,aлeкoгo. oдним сЛoвoМ, зaстaЮ всe тaK, як i бyлo paнiшe.
У poзмoвi з.П,aлeким i Coтникoм пpeдстaвляю TМ зaвдaння, з
.,oдeсa''. Питaю Тxню
яKИМ вИсЛaв Melie пpoвiдник B тepeH
думку
пpo людeй, яKИХ пoДaвaв у слiдствi aгeнт Пaвлo, BИКлЮчaЮчИ
зi зpoзумiлИХ пpИчИH oсoбy .Д,aлeкoгo, пpo яKoГo тaKo)K гoвopиB
Пaвлo. | тyт.(aлeкий шapпнyвся i в oбpaзливiЙ фopмi Пoчaв ГoвopИтИ' щo я пoлiквiдувaв opгaнiзaцiю нa 3axoдi, Щo зHИЩИB людeЙ
бaгaтo HeвИHHИX' тa Щo вiн нe ПoзBoЛИтЬ нa лiквiдaцiю opгaнiзaцii
в Йoгo тepeнi. Я спoкiйним тoHoM вiдпoвiв, щo ХoчУ ЛИшe вИясHИтИ
..oдeсa'', a вiднoснo мeтo.цiв бopoтьби
i викpити aгeHТУpУ в тepeнi
Mo)кHa щe бyдe гoвopИтИ. Звepнyв Йoмy yвaгу, щo вiн He вИKoHaв
)Ko.цHИX нaкaзiв д. пpoвiДниKa, тa вKaзaв Ha тy явHУ aГeнTУpУ, яKa
мимo кiлькapaзoвИХ yпiмнeнь Д,aЛЬшe лИшaoтЬся B pя.цax opгaнiзaцiT i poбить свoю шкl.цливу poбoтy вХe Дo двox poкlв, i вiн як
peф. CБ тa чЛeH KpaeBoГo пpoBoДy .цИвИтЬся Ha цe сПoKiЙними'
..lJ-{e
бaЙдужими oчИMa. laлeкиЙ poзiйшoвся щe бiльшe i зaявив:
нe вiдoмo, ХTo e opГaнiзaцiя _ BIА ч|А glА'' ' Я .п,aльшe дoKaзУвaв, щo
iнстpукцii, видaнiд. пpoвiдникoм в тiЙ спpaвi, aбo r пepeкaзaнHяM
iнстpyкцii цeHTpaЛЬHoгo Пpoвoдy, aбo iнтepпpeтaцieю Тx.
Hapeштi, laлeкиЙ зaявИв, щo Цe йoгo тaкa lцУМKa, aЛe я MoxУ
гoвopИтИ з iншими чЛeHaMИ ПpoвoдУ. Я пiшoв to K-pa oлeKcи,
aЛe He зacтaв Йoгo, бo в тy нlн вi.ц,Тxaв нa Гoщaнщинy. Пiзнiшe
дoвiдaвся я вiд д. CoтHикa, щo в тoЙ нaс .Д,aлeкий хoтiв зa вcяKУ
цlнУ дiстaтися дo oлeкcVI, взят|А Ha стaHoK д. Bopoнoгo, в|А|v|Уc|АтV|
вiд ньoгo лiвi зiзнaння iдo мoгo пpибyття cфaбpикyвaтИ пpoТoKoЛ,
яK.цoKaз Тoгo, щo ЛЮдИHa мoxe зiзнaтися нaлiвo i щo з Ko)к'цoгo
Mo)KHa зpoбити aгeHтa. Coтник вiдpaдив Йoмy цe poбити'
25 жoвтня зустpiнaюся з K-poM BaсИЛeм, з яКИM знaЙoмлюcя,
ПpeдcТaвЛяю йoмy цiль мoгo пpибyггя. У poзмoвi BИчувaв' щo
д. Baсиль е дiЙcнo peвoлюцioнepoм i KoлИ ХoДИтЬ пpo aгeнтуpу,
тo вiн бaгaтo бiльшe нeю цiкaвитьcя, нiж сaм .Д,aлeкиЙ. Tут пoбaчИв я' щo Baсиль i .ЦaлeкиЙ KpИтИчHo пiдxoдять.0,o пeвHocтIА Дeякиx людeй, aнaлiзyють iх вчинки Й сaмi пpИстyпaЮть дo м[...]шиx
poзpoбoк.

З0т

Пpи Baсилeвi бyв пpoвiдник BнopaЙшaнсЬKoгo p-нy схiд-

някГ1aлiй2, яKoГo BЖe бpaли нa слi.п,cтвo в пpИсyгHoсти oлeкcи,
BaсиЛя, .{aлeкoгo, Coтникa тa Bopoнoгo, oдHaK ПaлiЙ дepжaвcя i
laлeкиЙ piшив, щo вiн He виHeH тa Кaзaв звiльнити. Пaлiя звiльHeHo' aЛe тoMу' щo .п,. oлeкca тa Baсиль пi.цcвiдoмo вiднитyвaли
яКecЬ нeвip'я дo нЬoгo, бo ПaлiЙ бyв бaгaтo paз cипaниЙ, як
aгeнт. Kpiм тoгo, яK чЛeH opгaнiзaцii пoпaдae нa Piвeнщинi вeснoю
1944 p, в pyKИ HKBД' aлe йoгo нe apeштyЮть, тiльки бepyть дo ЧA,
звiдки Йoгo пo кiлькox мiсяцяx звiльняють з oГЛяД,У нa пoгaниЙ
стaH здopoв,я, aЛe як зaxiднякa, бo вiн пoдaвся' щo вiн нe сxiд.
HяK, a з Piвeнщини (лeгeндa oчeвИдHa, KoлИ щe взяти пiд yвaгу тi
дeтaлi, пpo якi я тУт нe згaдyю). Baсиль piшaeться зa iнiцiятивoю
.П,aлeкoгo Пaлiя вислaти нa Cxiд, тaм зaстpiлитиi виcипaтИ |vтorIАЛy яК гepoeв|.

ПoгoвopившИ зi MHoЮ, д. Baсиль piшaeться вi.ц.цaти Пaлiя нa
слiдствo, вИХoДячИ о тoГo' щo ТaK чи iнaкшe йoгo мaeться лiквiдyвaти, Гoвopю з Пaлirм у пpИcуTl{ocти Bacиля, i пicля гo.п.ИHИ чacУ
пepeKoнyвaння Пaлiй piшaeться ГoвopИтИ. 3лoмилo йoгo тe, щo
гoвopИB з HИМ, яK з poзKoHспipoвaним aГeнтoм' Biн вияснюо пpo
дiТ aгeнтypи opгaнiзaцiT нa Cxo.цi вiд 1944 p. тa дae кapтину тieТ
opгaнiзaцiТ. 3 aгeнтypи пoД,ao Пaвлa, сBoГo зBepХHИKa _ тoгo яKoГo
пoдaB Пaвлo _ тeпep oчoЛЮe opг. гpyпИ нa cxoдi пiсля Пaвлa. 3
мiсцeвoi aгeнтУpи пoдae opлa3, Cвятoслaвичa4 тa Kpилaтoгo iз
вишкiльнoгo oсepeдKa. Пpo opлa тa KpилaтoГo Пo.о,aBaЛa aгeнтУpa щe в чaсi зимoвиx poзpoбoк.
.Q. Baсиль пoвiдoмляе пpo тe, щo вi.пдaв Пaлiя, _ .Д'aлeкoгo
тa oлeксy. Чepeз кiлькa днiв пpиxoдить вi.цпoвiдь вiд ,Д.aлeкoгo'
Гpипca чИТaeMo paзoм з Baсилeм, в HЬoMУ |aлeкиЙ HaKИ.цarТЬcя
нa Baсиля, як вiн смiв змiнити piшeння Kpaeвoгo пpoвoдy вiДHoсHo Пaлiя i вiддaв Йoгo для зaспoKoeння гlpИстpaстИ пaнa з
.,лiквiдaцiЙнoТ
кoмiсiТ opгaнiзaцii'' (цeбтo мeнe). .(aльшe flaлeкиЙ
ПИшe' щo KoЛИ цeЙ тип зaxaдar, тo ви вi.пдaстe Йoмy Cтaльнoгo,
Лeвaднoгo, ЮpKa, нaвiть Гaню5 (Гaня _ жiнкa к-pa Baсиля, оxiдHячKa, бyлa apeштoвaнa чepeз HKГБ в Xитoмиpi, дe пiдписaлa
дeкляpaцiю) _ цe нaдзвинaЙнo вpaзЛИвa стpyнa tpyГa Baсиля,
зaв.цяKИ чoMy, з.цaeтЬcя, вдaЛoся HacтaBИтИ свoгo нaсy.(aлeкoмy
Йoгo пpoти poбoти CБ. Тo Й тeпep в гpипсi в.цapяe Ha цЮ сTpyHKy
Baоилeвi' щoб нaстaвИтV| Гlpoтv| Мeнe. B цьoмy гpипсi laлeкиЙ
ПИшe' щo нa Зaхo.цi He впopядKу,,'хaЙ poзГляHУтЬcя нaвкoлo ceбe,
a HaпeвHo щoсь знaЙдУтЬ, a яK He MaЮтЬ чoГo poбити, xaЙ пoвiсятЬся''. Цe пpo пpoвiд нa ПЗУЗ. (ЦeЙ гpипс Mae К-p Bacиль пpи
сoбi).
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Змiст i тoH ГpИпсa' зpeцJтoЮ, цiлкoм нeслyшнi, бo к-p Baсиль
нyв зiзнaння Пaлiя, caМ гoвopИв бaгaтo з нИM, oбypюють дpУгa
Bacиля, iвiн пoчинae.о'eЩo гoвopИтИ пpo.{aлeкoгo,3гaдaв мeнi пpo
poзMoBy, щo Maв дpyг BaсилЬ з дpУгoM oлeкcoю в 1944 p., в якiй
вoни, aнaлiзyюни poбoтУ, сKopшe сKaзaтИ, oчeвИдHo, бeздiяльнiсть
.Д,aлeкoгo' вИcлoэvl,лИ дeякиЙ оyмнiв нaвiть щo.цo йoгo пeвHoстИ' a
цeзТoгo пpИBoдy, щo.[aлeкиЙ He вИKoHaвтoдi кoнкpeТHoгo HaKaзУ
cл. п. пpoвi.п,HиKa oxpiмa вiднoснo лiквiдaцiТ сxiднякiв з oKpуlKeHня
к-pa oлeкси: opлa, Xyкa, Heчaя6 тa iншиx, laлeкиЙ цЬoгo нaKaзy
Ha вЛaсHУ pУKУ He вИKoHaB' MoтиBУЮчИ цe тИM' щo |Х щe Mo)кHa
бyде викopИcтaтVl. Пiзнiшe вИясHИлoся' яKy вeЛИKy poлю вiдiгpaли
цi схiдняки, яK aгeHTИ HKГБ в poзгpoмi УПA тa opгaнiзaцiT.
.{aльшe к-p Baсиль oпoвiв мeнiтaкиЙ вИПaдoK, якиЙ здивyвaв
Йoго. ociнню 1944 p' дpyг Koвaль пoПaв пepшиЙ нa слiди внyтpiшньoТ зaкoнcпipoвaнoТ aгeнтypи i взяв нa слiдствo paЙoнoвoгo
peфepeнтa БepeзнeноьKoгo p-нУ Гapкyшy. Toй пoчaв гoвopИтИ
пpo цiкaвi сПpaвИ. K-p Bacиль стoяв тoдi з.П.aлeким нeдaлeкo вiд
пocтoЮ д. Koвaля. ПoТxaли .цo HЬoГo. Пo дopoзi д. Baсиль BBaжaB,
щo KoЛИ Гapкушeю зaЙмeться тaкиЙ CБ-иcт як.Д,aлeкиЙ, тo HaпeвHo вИяcHИTь бaгaтo спpaB. Якe ж бyлo здивoBaHHя, кoли
^0,aлeкиЙ
мaЙжe He гoвopИв з Гapкyшeю i зa пiвгoдини вiд'ixaв Haзaд нa свiЙ
пocтiй, дe сидiв бeзнИHнo, в тoй чaс як Koвaль - здiбнoстi слiднi в
Koгo МИMo дocвiдy e oбмeжeнi _ вiв дaльшe слi.п,ствo. Toдi вияcнeнo бyлo aгeнтУpУ нa БepeзнeнЩинi.
Пiзнiшe пoKaзaЛocя, щo Гapкушa бyв пoв'язaниЙ з нaдpaЙoнoBИM peф[epeнт]oм Гaлyзoю, зi сxiднякaми Cyлимoю t Cipим.
Biд д. Baсиля дoвi.п,aвся я пpo тe, Щo вiд пeвнoгo нaсу laлeкиЙ
cтapaBся BплИнуТИ вiднoснo ..гopИ'' _ пpoBoду ПзУз' щo тaМ ЩoсЬ
He в Пopя.цKy, Щo HeMa чoгo тУдИ Тxaти, бo нiчoгo тaM He пoчyrTЬоя'
a КoЛИ Baсиль йшoв нa стpiнy з пpoвiдникoм Ч[yпpинкoю], тo бyв

тaK HaотaBлeниЙ,[aлeким, щo пpoвi.цнИK Mae гoвopИтИ зa йoгo
xiнкy Гaню i iншe. K.p Baсиль ствep.цИB' щo слiднi гpУпИ, якi мaв
cтвopИтИ ДaлeкиЙ.0,ля дaлЬшoТ бopoтьби з aГeHтуpoЮ нa oснoвi
piшeння ПpoBoдy '.oдeсa'' в квiтнi 1 945 p., тaк i нe бyли cтвopeнi.
Пiсля Пaлiя бepу стpiльця БaЙкy, щo бyв пpи пoнoтi к-pa
oлeкcИ, пiзнiшe к-pa Baсиля, BияcнилoсЬ' щo БaЙкa бyв стapим
aгeHтoМ щe з 1940p. Пoдaв aгeнтypУ в пoчoтi oлeкси_ тpЬox
cтpiльцiв, яких пiзнiшe poзpoблeнo,
Ha oснoвi зiзнaнь Пaлiя бepeмo Kpилaтoгo з б[увшoгo]
вишкiльнoгo oоepeдKУ. l-{eй пoтвepдxye пpИHaлe)кHiсть дo aгeнтуpи opлa з вишкiльнoгo ocepeдKa. K-p Baсиль piшaеться взяти
opлa, щo був тoдi вiйськoвИKoМ Kopeцьoгo нaдpaЙoнy' |-{iлкoм в
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лerKviЙ спociб дoгoвopЮоMoсЬ з HИM, i вiH вИяcнЮe бaгaтo спpaв,
пoдar cвoгo звepХHИKa пo aгeнтypi к-pa Пeтpa, зaст, к-pa Kopи,

щo бyв яKpaз пpи Cтaльнoмy.

B мiхчaсi бepy

пiдpaЙoнoвoгo peф.

CБ з

с. Xoтиня

ЛюдвипoльсЬKoгo p-Hy, щo двa paзИ бyв в pyкax HKB.ц. Koбзap
вИясHИв стaн opгaнiзaцii oУH нa ЛюдвИпoЛЬщИнiтa Бepeзнeнщинi.
Пoкaзaлoсь, щo ТaM тaK' яK в .Д,epaxнeнсЬKoMУ, opгaнiзaцiя бyлa
пepeвepбoвaнa внyтpiшHЬoЮ .цopoгoЮ звepзУ вHИз.

Бiля ] 0 листoпaдa зyстpiнaЮтся вжe З K-poМ oлeксoю,
Coтникoм i .[aлeким. Пoбaчивши oлeксy, бaнy, щo вiн вxe вiдпoвiднo HacтaBЛeHИЙ laлeким, бo пepш зa всe зaПИтaB: ..Чи щe
MeHe He зacИПлЮТЬ'', aЛe KoлИ я пpeдсТaвив Йoмy гpiзний стaн
в opгaнiзaцiТ тoгo Tepeну, кoли вiн пoгoBopИB з К-poM Baсилeм,
пepeЙнявся ЦИM пoлoЖeнHяM ТaK, щo MИMo Пpoтecтy ,Д,aлeкoгo
piшeнo бyлo пpoдoв>Kv|тИ слiдствo дaЛЬшe, Щoб вияснити пoвнicтЮ aГeнTУpy в тoMУ тepeнi.
Caм oлeксa piшив Тхaти нa стpiнy дo д. пpoвiдникa, бo paнiшe
вiн нe cпiшив пiд впливoм !,aлeкoгo, якиЙ вдapяв нa йoгo aмбiцiю,
твep.о'ячИ, щo кpaЙ - цe caмoстiЙнa oдиниця i мoxe .Д'aтИ CaМa
сoбi paдy. Дo cлiдчoi кoмiсiT toЛУчУe згi.цнo ПoсTaHoвИ пpoвoДУ
.цpУг CoтниK Тa дpyг BopoниЙ, кpiм к-pa Baсиля, якиЙ вxe бyв пpи
тиx poзpoбкax i дaльшe MaB бyти. Piшeнo бyлo BзяTИ K-pa Пeтpa,
тoМy щo в)Ke Пpo HЬoгo Й paнiшe пoдaBaЛИ aГeнтИ щoсЬ чoтиpИ
paзИ B зИMoвИХ poзpoбкax.
Пeтpo дyхe сKopo пpИзHaeтЬся i зiзнae нaЙбiльшe чeснo зi
всix aгeнтiв, пiшoвшИ Ha пoвHУ щиpiсть, вiн пoдaв сBoгo aгeHТуpHoгo звepХHикa Cтaльнoгo, aгeHTУpy в вiЙcькy, BзятиЙ нa слiдствo
Cтaльний бeз бiльшoгo TИсКУ piшився гoвopИТИ, a в xoдi зiзнaнь
щиpo пoчaв пpизHaвaТИсь дo овoеТ poбoти. Biн пoдaв aГeHтypнИХ
звepxникiв opeстa _ oKpУЖHoгo вiйськoвикa тa Kyзьмy7 - oкpyx.
нoгo пpoвiдниKa, якИЙ мae бeзпocepeднi зв'язKИ з HaчaЛЬHИKoM
oблaснoгo HKГБ гeнepaл-мaЙopoм Tpубнiкoвим в Piвнoмy.
B пoчoтi Cтaльнoгo бyли мaЙжe всi пepeвepбoвaнi, зa BИHяткoм Cитникa, Caвчeнкa, Maxляpa, oксИдa тa Aльoшi. Peштa цe
втarMHИчeHi зв'язкoвi. Bзятo нa слiдствo oдHoгo з HИX, Pудoгo,
зiзнaння Йoгo зiЙшлися цiлкoм зi зiзнaннями Cтaльнoгo. Taк сaмo
зiЙшлися зiзнaння Пeтpa i Cтaльнoгo. Piшeнo булo взяти opeстa
i Kузьмy, aлe сKopo зopieнтувaлИся, щo тpeбa булo бpaти тiльки
oдHoгo' бo з двoмa He Мo)KHa 6улo дaти paди, Kyзьмa зpaзу ПoчaB
ГoвopИтИ, гoвopИB Haпpaвo-Haлiвo, a opeст тpИМaвся.
Тим чacoм бiльшoвики ПoчaЛИ poбити aкцiю нa лic. Toмy, щo
спpaBa Kyзьми i opeстa дpкe пoвaxнa, piшeнo бyлo Тх звiльнити

i
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i poзpoбити щe кiлькox aгeнтiв, Щo MaлИ бyти пoв'язaними 6eзпoсepeднЬo з Kyзьмoю тa opecтoм. oбox Тx звiльнeнo нiби нa тiЙ
oснoвi' щo мaтepiяЛИ нa HИХ ввaЖaЮться лiвИми. Я з Coтникoм
вiд'Txaв нa KoстoпiлЬщИHУ, щoб взяти вiдпoвiдниx людeй Тa стяГHyгИ дpУгa Пaнaсa, яKoгo МaЛИ B|,АcлaтИ дЛя oчИщeHHя aгeнтУpи
в УПA, нa oснoвi здoбyтиx мaтepiялiв. Ha Xвoянцi дoвiдyемoсь,
Щo ТaM e .QaлeкиЙ. |-]e здивyвaЛo Hac, 6o laлeкиЙ мaв вi.ц'ixaти
з пpoвiдникoм Ч[yпpинкoю] (тaк бyли ДoГoвopИЛИсЬ Ha нapaдi
пpoвoдУ 12 лиcтoпaДa). B лici зycтpiлИcя з д, Пaнacoм. Biн caмe
вiв слiдствo з p-вИM poзвiдникoм KoстoпiльсьKoгo p-HУ Koлючим.
Biн бyв злoвлeний HKB.(-истoм i втiк з в'язниЦi. .{o цьoгo нaсy
всTИГ зMoHтyвaти сiткy в нyтpi opгaнiзaцii тa сepeД нaсeлeння. Biд
д. Пaнaсa дoвiдyeмocя, щo Mae пpиЙти дo HЬoГo laлeкиЙ cлУXaти Koлючoгo, якиЙ мaв би Йoгo пepeкoHaтИ, щo iснye aГeHтypa.
.[iЙснo, зyстpiнaeмoоя з .Д,aлeким. .Д'aлeкoгo Coтник пoiнфopмyBaB пpo xiд poзpoбoK' яK члeHa KpaоBoгo пpoвo.цУ. .Д,aлeкиЙ нe
вiдпoвiв HiЧoгo, ЛИш poзПИтaв, скiльки B Мeнe людeЙ тa чи всi
BoHИ тУт, зaбpaвся i вiдiйшoв з HaДp. 3iнькoм тa кiлькoмa свoТми
бoовикaми.
Чepeз дeякий нac пpибiгae сxBИЛЬoвaниЙ К-т зв'язKoвoгo
пУHKТу, дoвipeний бoeвик.Д,aлeкoгo, i пoвiдoмляe д. Coтникa пpo
тe, щo ДaлeкиЙ стpiлявся, aлe тiльки paHИB сeбe, i Йoгo вiдвeли дo
двox кiльoмeтpiв i вiн хoчe гoвopИТИ зi мнoю тa д. Coтниl(oм пpo
вaжнi якiоь спpaвИ, aЛe Maeмo пpийти тiльки вД,вoX. Koли пoчaли
дoклa.п,нiшe poзпИTуBaти oдчaя, в якiЙ oбстaнoвцi flaлeкиЙ cтpiЛяЕ}ся, oдчaЙ отaB KpyтИTи. |-ie видaЛoся HaM пiдoзpiлим, бo й
стpiлу нe бyлo нщи.
Coтник piшив зpaзУ, щo laлeкиЙ гoтyо пacтKУ нa нaо, i пiслaв з oднaeм д. Пaнaca пepeвipитИ, щo тaм в дiЙснoстi стaлoся.
Чepeз двi гoдини BepHУвcЬ д. Пaнaс i poзпoвiв слiдyюнe: кoли
вiн з oднaeм пpибув нa мiсцe пoстoЮ .Д'aлeкoгo, HaтKHУвcя Ha
3iнькa тa 6 бoeвикiв з вiдтягнeHИMИ aвтoMaтaМИ. Пoбaчивши, щo
цe Пaнaс' зan|Атaл|/1, чи йДe Мoдeст iз Coтникoм. Пaнaс вiдпoвiв,
щo збиpaютьcя Йти' Ha зaпит, Дe K-p !aлeкиЙ, Зiнькo вiдпoвiв,

щo стpiлявся в кpиТвцi i paнeнoгo вiдвeзли нa xщip, ПpИ чoMУ
всi стoяли бiля Пaнaсa i тpимaли збpoю гoтoвУ дo cтpiлy. Пaнaс
пoбaчив, щo щoсЬ He B Пopядкy. oдчaй пiшoв сTеЖeЧKoЮ влiвo,
Пaнaс piшив Йти зa ним. 3a Пaнaсoм pyшИлИ всi з вiдтягнeнoЮ
збpoeю. Cтвopилoся Haпpркeнe пoЛoЖeHня. ПpoЙшoвши 00200 м, Пaнaс пoбaчив .Д,aлeкoгo _ цiлкoм здopoвoгo, бeз жoднoТ
.1

пoв'язKИ, бeз жoднoгo зHaKy вiд пoстpiлy B гoЛoвУ. Biн здивyвaвся, щo пpибyв Пaнaо, a нe Moдeст iз Coтникoм.
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B poзмoвi з Пaнaсoм зaявИв, щo Moдecт i Coтник

пpиТxa-

нa cлiдотвo 3iнькa, Haдp. пpoвiдникa Koстoпiльоькoгo
нaдpaЙoнy тa cлiднoгo CБ Heчипopa. Цe всe тaKa явнa бpexня,
щo мeнi в гoлoвi нe мiститься, яK Мoглa тaкa coлi.п.нa ЛЮдИHa, яK
!aлeкиЙ, нa цe пiти. Пpo 3iнькa i Heнипopa нe бyлo тoдi i мoви. B
poзмoвi з HИM дpyг CoтниK скaзaв, щo вiзьмeмo Mикиry з б[yвшoгo] вишкiльнoгo oсepeдKУ. Пiсля цЬoгo laлeкиЙ HaкaзaB свoiм
бoевикaм oпУстИтИ збpoю, HaпИсaв мeнi тa Coтникoвi, щo ввaХae
мeнe HKB.[-ИCтoM i дar yльтимaт вибpaтиcя зa ] 2 гoдин з KpaЮ
..oдeсa'', бo в пpoтиBнoМУ paзi oгoлocИтЬ MoЮ гpyпy
дивepсiЙHoю гpyпoю HKвД i зa нaслiдки тoдi нe вiдпoвiдae, .{pyг Пaнaс
ствep.п'ИB, щo нa пoстoТ к-pa.[aлeкoгo бyлo всe гoToвe, Щoб apeштУвaтИ Meнe тa Coтникa. Пpoвoкaтивнa бpexня щoдo 3iнькa тa
Heнипopa, щoб пepeтяг|1Ут|/i ix нa свoю стopoHУ i мaти дo свoeТ
poзпopядИMoстИ ix бoТвки.
Bвaxaючи нaйкpaщим вИхoдoM з ситyaцiТ ви.tхaти з тepeну .{aлeкoгo' я вИcлaB .цpУгa Пaнaca дo K-pa Bacиля, a caM з
Coтникoм BИpУшив нa зaxiд i .1 гpyдня .цoЛУчив дo пpoвiдникa
л|А Bзяти

Ч[yпpинки].

.(o звiтy зaлyчyЮ пpoтoкoЛИ:
.1
- Пaлiя, 2- opлa,3 _ Пeтpa,

6-БaЙки.7-Koбзapя.

!ня

4-

Cтaльнoгo, 5 _ Kpилaтoгo,

Cлaвa Укpaiнi!
Cлaвa Гepoям!
4 гpyдHя 1945 p.

L|ДAB1' ф, З8ЗЗ' oп.

,Ц,ecять буpeмниx лiт.

/_/ Moдecт

1,

спp' 225, apк' 19-20, Koпiя. oпубл,: Cepгiйнук B'

-

K': ,Цнiпpo, 1998,

-

C, 365-371,

AндpiЙ Пaшкoвeць - ..Koвaль',, ..Kнoпкa', (1910-1950). У 1944_1945 pp. - олi.Цчий CБ нaдp., пiвнiннo-cxiднoi гo, пcK..oдeсa',. 1946 p. - peф. CБ Kopeцькoгo
нaдр. (..Baгa..)' члeн тиМчacoвoгo пpoвoдУ' peф. CБ ПCK..Cтeп''. Cт. вiсryн УПA вiд
з1.V||I.1944 p. Пopyнник CБ вiд 22.|'194B p'
2Бopиc Гумeнний _ ..ПалiЙ'' (1923-1945). У 1944_1945 pp'- K-p бoiвки, пpoв.
BнopaЙшaноьKoгo p.нy ХитoмиpськoT oбл.
..Пeтpo
3 €фpeм (oхpiм) Moвчaн - ..opeл',, .,Пeтpo Cтeпaнeнкo',,
Cтeпaнчeнкo.',
..Cтeпaнчeнкo" (1918_1945)
1944 p. - пвх. гpупи..TютюннИK''. к.p пiдстapшин'У
,'Tигpи'''-l945
p. _ вiйcькoвиЙ рeф' Kopeцькoгo Haдp. Cт. булaвний
ськoi шкoли
.l
УПA вiд 1 1 .Xl|. 944 p.
4 Baлeнтин Pyдaкoв _ ..MотиолaвськиЙ',' ..Cвятoолaвич,'(191B-1945). У 19441945 pp. _ шBш гpyпи ..Зaгpaвa'', пвх. Зг "44'' пoлiтичниЙ peфepeнт Бiлopуськoi
oкpуги ПCK, пвх. .'Cтapoдyбськoгo'' зaгoнУ.
1
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5 Гaннa .Qзeбaс - ..Гaня,', .'Kвiткa''. У 194З_1944 pp. _ зв'язкoвa Хитoмиpськoгo
oKpyжHoгo пpoвoду oУH.
6 oлeкоiй Cухимa - ..Heчaй', (1910-]945). У 1944 p. - cпiвpoбiтник нacoпису .,!o
збpoT'', спiвpoбiтник пoлiтвиХoвHoгo вiддiлy гpyпи ..Tютюнник''' Зг "44,,

7 Maкap Meльник -..Kузьмa'', ..Kopa'' (1920-1945). У 1944_1945 pp.

-

к.p

..Cтaрoдyбськoгo'' зaгoну грyпи ,.Зaгpaвa'' тa ЗГ ,'44'' пpoв, Бiлopуськoi oкpуги
'
пCK (1 945). Coтник УПA вiд 24'|v'1944 p.

Ne 51

зBlт ..сoтHиKA вoBKA',
пPo PoБoтy слyжБи БЕзпЕKи

6 гpудня 1945 p,

зB|T

Coтникa Boвкa з TepeHу .,oдeca'' Пo ДiляHцi Cлyxби Бeзпeки
.Д,o

мoгo пpИзHaЧeHHя Ha пoст peф. CБ тepeнУ ,,oдeсa''

в

Miсяцi вepecHi 1945 p. He Maв HaгoдИ бaгaтo poзMoвлятИ з K-poM
.Д,aлeким, xoч пepшИЙ paз зУсTpiвcя з HИM щe B ЛИсТoПaдi 194з p.
Пpиблизнo тИXцeHЬ чaсy бУв paзoм з rп,aЛeKИM B Miсяцi )Koвтнi
1944p' в CoвпeHсЬKoMУ Лiсi, пiоЛя пepluoi Мoei зyстpiчi з BaMИ
(Чyпpинкoю) тa сл. П. пpoв. oxpiмoм, KoЛИ Meнe ПpИзHaчeнo дo
K-pa lцaЛeKoгo i ДopУчeнo MeHi poзBiдKу, aЛe пocTaBлeHo в тaKi
УМoвИ, Щo Moя пpaця звolцИЛacя.цo.цaвaHHя iнcтpyкцiТ пo poзBiдцi
paЙoнoвим i пiдpaй[oнoвИМ] poзвiдникaм. Пiд чaс цЬoгo пepe.
бyвaння paзoM з K-poм Д. ми нi пpo щo He poзMoвЛялИ' a HaвiтЬ
cKЛaЛacя Taкa cИTyaцiя, щo я зaпИTaв K-pa Д' чИ чaсoМ я He знaXoд)ryся

Пl.ц

сЛ|дсТвoM.

Пiсля тoгo бyлo щe пapУ зУстpiчeЙ вoсeни 1944p', aЛe KpiM
.0.y)<e оKyпиX слyЖбoвиХ poзМoв' iншиx бaлaчoK He бyЛo. Haйбiльшe
я ПepeбyBaв з дpyГoM oмeлькoм' Meнi нe дaЛИ Hi o.цHoгo стpiльця,
a ТoМy He Miг caм ПepeоoBУвaтИcЬ в тepeнi. Haотyпнa зуотpiч Biдбyлacь в Kвiтнi 1945 p', KoЛИ .ц. пpИбУB зa p. CЛyч, тa з мiсця зaiнc..сЛiдотвo''
нaд MpyнкoM' яKИМ ..дoKaзaв'', щo aГeнтypa
цeHiзyBaв
цe хopoбливa Уявa ДеяK|Ах ХopИХ ЛЮ.цeй, якi мoвляв e шкiдливi для
oКpу>KeHHя. Пoмимo сeaHCУ з Mpyнкoм мeнi пpийшлoся peфepyвaTИ пpo aгeHтУpУ тa бopoтьбy з нeЮ opгaнiзaцii тa вiддiлiв УПA нa
Пiвнoчi. .Q. слyхaв вce з ipoнiннoю усмiшкoЮ' a чaC вiд нaсy.t],aBaв
зaпИтaHHя' ЯK|Аl'IiИ HaМaгaвся poзв|ятИ зaГpoзy. яКoЮ e aГeHТУpa' a
нaвiть oсмiшити тИХ, щo гoвopятЬ пpo пoтpeбy бopoтьби з HeЮ.
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p. .цiотaлa пo
Aгeнтypa нeспoдiвaнo в лЮтoмy i бepeзнi
гoлoвi, a в квiтнi вiдбyлaся лiквiдaЦiя peшToK i дaльшe poбoтa
aгeHтУpИ npИпv|нИлaся, щo дaЛo Mo)клИвiсть дyхe ЛeгKo.Q. виpoбити нaстaвЛeння, щo aгeнтуpa xoч i e, aЛe в тaкiй мaлiй кiлькoсти,
щo He poбить.п,У)кe BeлИKoi зaгpoзи. K-p Miтькa нe зумiв eЛяcтИчHo пoпpoвaдити poбoтИ Koнтppoзвiдки, a нaЙгoлoвнiшe нe 6ули

дoбpe пiдгoтoвлeнi дo викoнaння бeз зaдpaзHeнЬ свoТx oбoв,язкiв. Ha сaмiй poбoтi oбгoвopювaHня пpaв i oбoв'язкiв oсiб, якi пpoBaДIАлIA пepcoнaлЬHi спpaви ПaвстaвaлИ нeпoтpiбнi оyпepeнки. B
зв'язкy з ЦИМ бyлo зpoблeHo pяд HeТaKToBHИХ пoтягHeHЬ Miтькoю
тa Пaнaсoм (бeз злoТ вoлi), щo вИTвopИЛo нe здopoвi вiднoсини
мiж к-paми тa Кoнтppoзвiдкoю. .Qo тoгo Мiтькa дoМaГaвся пpoвeД,eнHя cлiдcтвa нa.ц Гaнeю _ нapeчeнoЮ K-pa Bacиля, якa булa
зaapeштoBaнa Ta зi зaвдaнняМ пoвepнyЛa, ЧИM HaстaвИв oсoбистo пpoтИ сeбe к-pa Bacиля. Bсe цe K-p Д. зpyчнo вИKopИсTaв дЛя
виpoблeння нaсТaвЛeнHя, щo aгeнтУpИ He Мae' a як i e тo He тaKa
BeлИKa. Пoпepeдню poбoтy CБ, якy пpoвiв в тepeнi ..oдeсa'' cЛ. п.
oмeлькo (Cтapoдуб), HaзBaB pУбKoЮ' якy тpeбa пpИ|1L4l1Ит|А.
Ha нapaдaх пpoвoДУ я нe бyв пpиcyтнiй, a тoмy He знaЮ' яKe
oфiцiЙнo зaЙняв стaнoвИщe в цiЙ спpaвi пpoвiд. Чyв, щo K-p Д.
мaв пiсля цЬoгo opгaнiзyвaти кiлькa гpyп слiдниx, якi peйдУвaлV|
б в тepeнi тa пepeвoдили б cлiдcтвa, aЛe гpУпИ цi нe бyли opгaнiзoвaнi, a бopoтьбa з aгeHтypolo бyлa в цЬoMУ тepeнi ПpИпИHeHa
цiлкoм. K.pa Miтьку УсyHУЛИ, Пaнaсoвi piзнi зaвдaнHя .п'aвaЛИ, a я
вiдiЙшoв нa вИшкiл, нa яКoMУ мeнi кaзaли BИKлaДaтLА cпpaви CБ. B
пopoзyмiннЮ з K-poM oлeксoю вибpaв тeMУ.цЛя виклa.п,iв ,.aГeнтypa в icтopиннiй пepспeктивi''.
K-p Д. нiкoли MeHe He пИтaв пpo тeMy виклaдiв, я тiльки пapy
paзiв зayвaxив йoгo пpисyrнiсть i тo пpиxoдив нeпoмiтHo тaK
щoб я йoгo нe бaчив. Koли чaсaмИ в poзМoвax, тopKaлИcя опpaв
aгeHтУpИ тa cлiдств, fl. твepдив, Щo aгeHтУpa - нaслiдoK HeпpaвИЛЬHИX слiдcтв. Ha мoТ зaУвaХeHHя, щo пiд нac слiдcтв ГoЛoвHИХ
aгeнтiв зiЙшлися KлИчKИ тa мiсця зyстpiн, .Ц. киДaв peплiкi ..aнixтo
нe пiдкaзaв чacoм тoМУ, щo бyв нa сТaHKУ, щo Mae KaзaтИ'' iТ. .0'.
!. ocягнyв Тe' чoгo xoтiв. Poбoтa CБ пpИг1ИIl|Алacя, в мiсяцi
тpaвeнЬ i нepвeнь, я з K-poM oлeксoю i Apxипoм (Тpeтiм), бyли
зaЙнятi Ha вИшKoЛaX, a Д. спoчИвaв Ha ЛaвpaХ вигpaнoi, нi в щo нe
втpyчaвcя i нiчoгo нe poбив, poбoтa CБ цiлкoм бyлa пapaлiзoвaнa.
AKтив, якиЙ пepeбyв вишкiл, в бiльшoсти бyв вiдстaвлeниЙ
нa Cхiд' B piшeннях кoгo вiдcтaвЛятИ Ha CхiД бaгaтo зaлeжaлo вiд
.Q. Moxнa сKaзaтИ' щo зa виTмкoм piшeнь пpo .цeяKИХ ociб (lвaн),
cлoBo !. бyлo piшaюнe. .[. в тoмy чaсi зaЙмaв стaнoвищe peф.
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CБ i opгaнiзaцiЙнoгo peф. тepeнy.,oдeсa'', flo низiв впpoвaдИв тe
caмe, сeбтo цi стaнoвИщa B oкpyзi, нaдpaЙoнi тa paЙoнi зaймaлa
oднa oсoбa.
Д. пpo aгeнTУpУ нiчoгo He гoвopИв, aлe Йoгo пiдгoлoски як
lвaн, Poмaн iТм пoдiбнi пpи кoждiЙ нaгoдi KaзaЛИ, щo тИХ, Хтo
poбив poзpoбкy нa Пiвнoнi, тpeбa вi.Ц.цaти пiд peвoлюцiйний оУд
i вистpiляти, i т. д. Пo зaкiнчeнHЮ ДpУгoГo вИшKoЛУ я вiд'Tхaв з
K-poM o. _ пepeдбaчaвся peйд нa оxi.ц, i зHoBУ зyстpiвся з Д' в
сepпнi мicяцi, KoЛИ я вi.цiйшoв paзoМ з Д. i p. вiд к-pa o. Пo дopoзi
мeнi n[. сKaзaв, щo я пiдУ дo oднoТ зi слiдниx ГpУП' aЛe oботaвини
тaK оKЛaЛИся, щo я Пoпaв paзoM з HИM.цo K-pa Ч., Дe нeспoдiвaнo
дiстaв ПpИзHaчeHHя Ha сТaHoBИщe p-Ta CБ тepeнy..Oдeсa''.
Пpизнaнeння бyлo дЛя MeHe BeЛИKoЮ нecпoдiвaнкoю, бo знaЮчИ HaстaBЛeHHя, якe виpoбив Д., я бaчив в яKoMУTяХKoМУ Пoлoжeннi знaЙДУcя я вИКoHУЮчИ oбoв'язки peф. CБ. He вi.цмoвився
тiльки ToMУ, щo пpизвинaТвся BИKoHУBaтИ нaKaзИ звepXHИKa' Тa
MaЮчИ нaдiю Ha K-pa o., щo зa Йoгo дoпoMoгoЮ яKocЬ знaЙдeться виxiд з пoЛo)KeHHя. B чaсi пoдopoxi Haзa.п, пoмiчaв в .0,, нeзaдoвoЛeнHя, a paзoМ з тИM дyжe ввiнливiсть дo мeнe (сoлoдкa,
aлe нyднa). Пpибyвши зa Гopинь, HaB,язaвся я з HaДp. 3iнькoм i
Heнипopoм, яKИХ я пoвi.д.oмив, щo я вiдтепep явЛяЮся дiлoвим
ixнiм звepxHИKoM. Пiд нaс poзMoвИ Пpo cтaвЛeння poбoти .Q.
зaзHaчИв, щo вiн вИЛУчaо сeлa Бopiвкy тa ХильxУ тa щo тaM He
пoтpiбнo нiчoгo poбити. Зaпpoпoнyвaв мeнi зaЛИЦlИтИся в oкoлицi
Coлoмoк тa poзПoчaти poбoтy пpИ .t].oпoМoзi 3lнькa тa Heнипopa,
aлe MaЮчИ нa yвaзi цiлicть сПpaBИ вбaчaв B тoMУ MaHeвp.[. звeстИ МeHe нa мaнiвцi, He ПoгotИвся з HИМ, зaзHaчИBшИ, щo пepeД
poзпoчaттям пepeвipкИ я MУшУ бaчитиcя з o., oзнaЙoмити цtлиЙ
aпapaт CБ, тa зaЛe)КHo вi.д, тoгo впЛяHУBaтИ poбoтy, бo пepeвeдeн.
ня poбoти бeз плянy я сoбi He УявЛяЮ' тим бiльшe' щo зa чИстKy
вiдпoвiдaeмo ми oбидвa, яK cKaзaв пpoвiдник Ч. Ha цe.[. вiдпoвiв,
щo зa poбoтy вi.цпoвiДae пpoвiд. Я дyмaю, щo Moxeтe poзпoчaтИ
тyт poбoтy, aлe ввaжaЙтe яK вaM Kpaщe.
Чepeз пapy днiв ми вiд'ixaли дo лicу Kpyк_Xвoянкa. !. мeнi
cKaзaв, щo MyсИтЬ ТУT зaЛИшИтиcя, 6o Mae дo пoЛaГo.о.ЖeHHя
бaгaтo спpaв. Я мyсiв чeKaтИ Ha HaгoдУ' щoб дiстaтиcя дo к-pa o.
Tщ зyстpiлиоя з.Д.oнцeм.l i KнoпкoЮ' яKИM дaв вкaзiвки вiднoснo
пepeвipки кaдpiв, xoч Tx мeнi oфiцiйнo.(. нeпiдпopя.Д,KУBaв. Чepeз
пapy днiв пpибyв Pу6aЙлo з porM кiннoти. Я скopистaв з HaгoДИ
тa вiд'ixaв з HИM Дo K.pa o. B чaсi пepeбyвaння нa Kpyкy, КoЛИ я
в poзмoвi TopKHyвcя, щo мeнi пoтpiбнa якacь бoiвкa, щoб я мiг
пepecyBaтИcя в тepeнi, .Д'. cкaзaв' щo я МУшУ взяти coбi пo oднo-
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My-Двa чoЛoвiKa з тepeнoвИХ бoiвoK, бo тi люди, щo вiн Mae, чaстинa пoтpiбHa для нЬoГo' peштa пpизHaчeHa нa Cxiд.
Koли я пpибyв дo K.pa o. вiн вжe зHaB пpo Moe ПpИзнaчeнHя.
Haм бyлo лeгKo пopoзyмiтиоя' бo в o. бyлo пoвHe зpoзумiння
пepeвipки кaдpiв. Зyстpiвcя з Kузьмoю, якиЙ вtдxoдив нa пiвнiч
дopyчИв Kyзьмi poзpoбити ЛюдвипoльcькиЙ вoп. з o. я yмoвив.
cя щo в ПyстoмитсЬKoмУ лiсi зaлишу Kнoпкy, 3iнькa тa Heнипopa,
якi poзпoннyгь пepeвipкy KocтoпiлЬсЬKoгo нaдpaЙoну, a Пaнaсoвi
тa Poмaнoвi дopyнy пepeвipкy Kopeцькoгo нaдp. PaзoM з К-poM
BaсиЛeм, якиЙ пpaмyвaв Ha зaxiд (нa отpiнyдo к-pa Ч.), я вiдxoджу

i

i нa Kpукy в'я)кyся з.Ц. Ha дpУгиЙ дeнЬ K-p B. вiдiЙшoв дaЛЬшe, a я
зaЛИшaЮоя з .Q. Toгo )K дня пpибули Пaнaс i Poмaн.
Ha дpyгиЙ дeнь пi.цxoдитЬ .цo мeнe i Ka)кe, щo .[. кaзaв йoмy.
щo вiн Мae зaлИшИтИcя з ним. Meнe здИвУBaлo, щo Д. Хoчe MeHe
CтaBИт|А пepeд дoKoHaHИMи фaктaми i Дaлi Диспoнye He тiльки
лЮдЬМИ мeнi пiдпopядKoвaHИMИ, бeз мoоi згo.ци, aле Й MHoЮ
,

сaМИM. Пepeд вiд'Tздoм мeнi кaxe: ,,Я й зaбyв Baм скaзaтИ, щo
Bи мaотe зaлИL!|АтИся з KнoпкoЮ' a я зaбepу з coбoю Пaнaсa
Poмaнa i вiд'ТдУ, пoбaнyся з o. i пiзнiшe пoiду нa Гoщaнщиt{у''. Я Ha
цe вtдпoвiв, щo нa KpyкУ з Kнoпкoю я пoKИ щo He МaЮ Щo poбити,
a He злe бyдe кoли MИ paзoМ oбгoвopимo дaЛЬшy пpaцЮ з o. Ha
цe.Ц. вiдпoвiв _ як ввФКaeтe.
Poмaн i Пaнaс звiтyвaли пpo свoЮ пpaцЮ пo пepeвipцi
Kopeцькoгo paЙoнy, пepeвipяли пoнaд двa мiсяцi. Пo дopoзi пpo
пpaцЮ пo пepeвipцi Kopeцькoгo Ha.п,p' гoвopИв з Пaнaсoм, якиЙ
poзпoвiв, яK пpoвa.п.Илaся пepeвipкa тa Щo ТТ мoxнa бyлo зaкiннити
i

paH|шe.

Koли пpибyЛИ.цo K-pa o., oбгoвopили мix iншими спpaвaми i
cпpaвy пepeвipки кaдpiв, ПpИ чoMУ бyлo пocтaвлeF{o, Щo пoчИHaючи вiд пiдpaЙoнoвoгo дo гopи, якi були злoвлeнi нe вiдсeпapoвyeмo, a poзpoбляемo, a вHИз, KepyЮчИсЬ дoбpoм cпpaвИ, Mo)КHa
вiдceпapyвaти. Пaнaоa зaлИШИлv1 кoлo o. з зaBдaHняM пpoчИотИтИ гpУпУ зi Cxoдy, тa пpoчИCтИти KopeцькиЙ p-н, якиЙ виДiлилVI, яK
p-н спeц. пpИзHaчeння. Я ж мaв зaбpaти Poмaнa тa з нИM дiстaтися дo ПyстoMитсЬKoгo лiоy, дe мaв пpиспiшИтИ poзпoчaття чИстKИ
в KoстoпiльсЬKoMy p.нi. Пoв'язaвшИcЬ з Poмaнoм, вИяBИЛoсЬ, щo
людeЙ свoix PoмaH пopoзсИлaв, a дeякi зaл|А.JJ|Алv|cя xopi i нe бyлo
з KИM ixaти, i тoмy плaн мyсiв змiнити. Bi[д']Тxaв я paзoМ з .Ц. нa
ГoщaнщинУ, дe paзoМ з .[. пepeвipив ГoщaнськиЙ BoП, зpoбили
вiдпpaвy з мiсцeвим aKтИBoM, нa вiдпpaвi бyли пpисyтнi пpoвiдHИK p-HУ 3aвepуxa, вiЙськoвик p-нy opeл тa peф. CБ Tpyбa2. Тoму
щo тepeH був зaгpoжeний тa пepeдбaнaлoся вИBeдeння вiйcьк
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з тepeнУ, poзpoбoK He пepeвe.цeнo, a ДopУчeнo бyлo Poмaнoвi
пepeBeсТИ слiдствo нaд 6.мa oсoбaми з BoП.y, a Tpyбa дiстaв

зaв.п,aHHя poзстpiляти двi

oсoби, якi свoТми пoотУпKaMи KoMпpo-

мiтyвaли УПA тa opгaнiзaцiю в тepeнi (гpaбунки, п'яHствo, 6иття
жtнoк iт. д').
Biд'Тxaли нa зyстpiн з KoMaHдИpoм o. i B., якиЙ MaB пoвepнyгИ
з зaХoдУ' Haв'язaвшись, Poмaнa зaвepHУЛИ нaзa.o. зi зaвдaнням
ПepeвeстИ слiдcтвo тa дoпИЛЬHУBaтИ BИKoHaнHя зaв.Д,aHHя Тpубoю.
Пiд чac зyстpiнi 6yли oбгoвopeнi бiжyнi спpaвИ paзoM з o., B. i.{., a
ТaKoх пocTaнoвлeHo, щo дЛя Kpaщoгo пopoзyмiння я бyду пepeбувaти з Д., a o. з B. yМoвИЛИся Ha HacryпHУ зycтpiн _ poз'ixaлися.
Пpи вiд'Tздi я пiдпopяДкyвaв Пaнaоoвi пpидiлeниЙ мeнi piЙ людeй
з K-poM Ciвaчoм i дaв зaвдaHHя, a сaм вiд'Тxaв paзoM з Д. дo
Kpyкa, дe МaB бyти стягнeниЙTунинcькиЙ BoП з K-poM oчмaнoю,
Ha яКoГo бyлo дyxe бaгaтo мaтepiялiв.
Ha Kpукy зaстaЛИ Зiнькa, Heнипopa i Kнoпкy, a тaKox пpoвiдникa Moдeстa. Пpибyття .цpУГa Moдeстa Д. дУжe пoдeнepвУBaЛo,
a ocoбливo тoдi, кoли .д,oвiдaвсь пpo цiль пpибщтя' .ЦУxe.Ц' шкoдУвaв, щo He мaв пi.ц pyKoЮ кiннoти, щoб.цiстaтиcя дo K-pa o. paнiшe вiд Moдeстa. Xoтiв Тxaти paзoM, aбo oкpeмo. B пoнepвoвaннi
вИсКaзaв, щo Хoчe пoПepeдИТИ Moдeстa i взяти Пeтpa (Bopoнoгo)
Ha сTaHoK, BLА|v|УcИтИ зiзнaння i дoвeсти .цo тoгo, щo пiД тopтУpaMИ
пpизHaвоя.цo aгeHTypИ тa цИM пpoтoKoЛoМ дoKaзaTИ' щo aгeHтoМ
Mo>кнa Кo)к.0.oгo зpoбити, xoч би i нe бyв aгeHтoм.
Чepeз кiлькa дeHЬ oдep)КaЛИ пoчту вiд Bacиля, якиЙ пИcaв, щo
ДpУг MoДeст poзpoбив Пaлiя. .Д,. нe знaхoдив сoбi мicця. Haписaв
вiдпoвiдь. Kaзaв мeнi, щo paдИТЬ B. вiД.дaти Гaню нa стaHoK.

Якpaз пpибyв Poмaн з кiннoтoю i ми пoТxaли Ha УMoBЛeHy зycтpiн
з K.poM o. 3ycтpiлиcя пpиблизнo 4'11.1945 p. нa Гoщaнщинi тa
paзoм пoТxaли нa зв'язoK Дo K-pa B. 3yстpiн нe вiдбyлacя i пoвepHУлИ Haзa.П, з-зa Cлунa, MaЛИ тУт cУтИЧKy з бiльшoвиKaMИ, aЛe
зyстpiлися зi зв'язKoвИми вiд B. i пoпpaмУBaлИ Ha зв'язoК iншoю
дopoгoЮ, яKa лe)<aЛa нepeз Kpyк.
Ha Kpyкy дoвiдaлись, щo Зiнькo poзpoбив oнмaнy, щo
Tyнинський BoП e дивepоiЙнoЮ ГpУпoЮ HKвД i т. п. .Ц. в пpИсyгHoстИ мojЙ i к-pa o. пoчaв гoвopИтИ, Щo He Mae тaM xoднoi aгeнТУpИ' щo тo звичaйниЙ6aндитизM' щo oчмaнa здeмopaлiзУвaвся
i Йoгo тpeбa зa цe poзстpiляти.
Biд зв'язкoвих дoвiдaлИCЬ, Щo дpуг Moдecт poзpoбив opлa
i цe щe бiльшe poзДpaтУвaЛo Д., якиЙ пoчaв гopИ BaЛити нa B.
HaB,язaвшися з B' i Moдeстoм 12.11..1945 p' i тoгo ж.цня вiдбУлaся бaлaчкa, нa якiй бyли пpисyтнi o.' B., Д., Moдeст i я, пicля якoT
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o.

вiд'Тxaв нa зaxiд i мaв зi сoбoю зaбpaти Д., a я з B. тa дpУГol\4

Moдeстoм

зaлИIJJИЛ|АCя пpoвaдИтИ poзПoчaтi

спpaви. Cлiдствa

BeЛoся в лicax зa Cлyнeм, дe poзpoблeнo бiля 2О oсiб' a мiж ними
вaжнiшиx aгeнтiв, як Пeтpa' Cтaльнoгo, Kpилaтoгo iт. д.
3 oглядy Ha тe, щo aГeнТУpa зaТopKaЛa oсiб з вИсшoгo пpoвiднoгo aKтИBУ тa KoMaндУвaHHя УПA, як Kyзьмa, Opeст i т. д. дpУг
Moдeст виpiшив вepTaтИ дo K-pa Ч. дlя oдepжaнHя дaЛЬшИХ зapя.цxeHЬ в тiЙ спpaвi. З-зa Cлyнa ми виixaли (Moдест, я i BopoниЙ)
6iля 25..l 1 . 1 945 p' i зaтpимaлИcя BПycтoмитоькoмy лici, .цe ДoвiДaлИcя щo K-p Д. нe пoixaв з K-poM o. нa стpiнy дo Ч. Tyг зyстpiнaeмo
oпaHaсa, a зa гoдИHУ ПpИХoДИтЬ дo Haшoгo пoстoЮ сaм .Ц. Я iнфopмую Йoгo пpo xiд оПpaB нa Пiвнoчi. Пo вислyxaнню мoeT iнфopмaцiТ,
яKa тpИвaлa з пiв гoД|АHИ, К-p Д. ПoдeнepвoBaниЙ вiдxoдить i зa
20 хвилин гlpIАCLАлar, paЙoнoвoгo opг. сiтки BiДчaя, якиЙ зaявляe
HaM, щo .Q. стpiлявся, о тяЖКo paнeниЙ i xoчe зi мнoю i з дpугoм
Moдeстoм ГoвopИтИ. Meнi цe всe вИдaЛoся пiдoзpiлим, тoмy вiдpa.Ц(УЮ Moдeстoвi пiти нa стpiнy дo Д', a ддя пpoвipКИ я пoсИЛaЮ
oпaнaca, якиЙ cтвepдИв, щo ДpУгД. e живиЙi здopoвиЙ тa щo Йoгo
ЛЮдe чeKaли з вiдтягнeнoю збpoею Ha Mor i Moдeотoвe пpибyггя.
Koли ЦeЙ пiдстyп !' нe вдaвся, вiн пишe мeнi i Moдecтoвi зaпискy
..Haкaзуe''
B яKiЙ
HaM дo 12 ГoдИH вибpaтись з тepeHУ..oдeca''. Пo
oдepжaHHЮ TИx зaпИcoк ми пoixaлИ дaЛЬшe нa зaxiд i з к-poм Ч.
сКoнтaKтувaтиcя2.12.1945 p. тa УCHo пoзвiтyвaли пpo всi спpaвИ.

Tщ xoнy зГa.n.aтИ щe, щo KoЛИ Ha Hapaдax пpoвoдy тepeнy
..oдeсa'' MИ poзMoBЛялИ пpo пepeвipкy кaдpiв, Bсe BИгЛя.цaЛo

гapaзд l MИ .цoХoд|4лV1 to o.0'HoзгIдHoсТ|, a KoЛИ пpИXoдИЛo дo
пpaцi, тo ii зa |лaлИv||А вИ'iмкaми, дe.Ц. нe мaв впли[вy] , нe мoжнa
бyлo pyшити' floклaднo He Mo>KУ Пepe.п.aтИ змiсту з poзмoв з.Д,',

aЛe зBo.0'ИЛИся вoHИ .0'o cЛ|Д,УЮчoгo:
1 ) Aгeнтypa кoли i e тo дУЖe cлaбa.

2) He всi зaвepбoвaнi пpaцюють.
3) .Цpyгa Moдeстa нaзИBaв ',лiквi.цaцiЙнa КoMiciя'', яKa Мae зa

зaвДaHHя лiквiдyвaти opгaнiзaцiю.
4) Hi oднoгo свoГo стpiльця He дaM нa poзpoбку.
5) Koли i e aгeнrypa Тo в гopi, бo Tм зaлeжить нa лiквlдaцii

opгaнiзaцiТ.

Пoстiй, дня 6..12.1945 p.
l-]дABo' ф, 383З' oп,

,0,ecять буpeмних лiт,
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cпp' 225, apк' 21-23. Koпiя. oпубл,: Cepгiйнук B
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Iвaн Koвaльнyк _ ...Д.oнeць'' (1923-.1 945). У 1944-1945 pp. _ peф' CБ

KoстoпiльльсьKoгo нaДp.' слi,цчиЙ сБ пcK ..oдeсa''.
2 Пaвлo Усaнук _ ..Tpубa'' (1916_1947)' У 1945 p' _ рeф. CБ Гoщaнськогo p-ну

CтapшИЙ вiстун УПA вiд 23.lI.-l947 p.
..Coтник Boвк'' (-1945)-. У
l944 p. _
3 ..Boвк,,, .,ГoлociТвський'' ,,'Лигa''
'.,Coтник'',
..Tютюнник''. Peфepeнт cБ пcK..oдeca''
кepiвник BBP, вoенний юpист штaбy гpупи
(1945). NЛaЙop УПA вiд 24.|V 1945 p

Ne 52

дoдAтoK дo зBlтy ..сoтHиKA вoвKA''
BIд 6 гPyдHя 1945 p.
7

гpудня 1945 p.

ДoДAТoK

дo зBiТУ Coтн[икa] Boвкa
(зayвaги Coтникa Boвкa дo т. зB. ..peспублiки,' к-pa Д.)
Kpyк_Xвoянкa:
Ha Kpyку _ ХУтopaХ
XaтИ. Пepшa пi.ц ЛiсoМ,

дe щoдHя XтoсЬ з

лiсi МiCтИтЬся К-pa Д. ПУHKТ. Ha xщ. e тpи
Д,o яKoi MaЛo зaХoдИтЬ, .цpУГa Шинкapyнки,
iв

ЛЮДeЙ .[. мyсить бщи. BeнepoМ ПpИХo.0,ятЬ
сTpiЛЬцi, дe ГoтoвИться iхa (вeнepя) Ha бiЛЬшУ чИ MeHшУ КiЛЬKiCТЬ
людeЙ. ПoстiЙнo зHaXo.п,ИTЬся дBi XiHKИ _ Лисичкa Тa сeсТpa IBaHa
Hiнa, a ЧaсoM i дpугa сeсТpa lвaнa. Пicля вeнеpi вiдхoдять вci Дo
лiсу, дe пepeбувaе вiд 10-ти Дo ] 5-тИ ЧoЛoвiК, гpУПa пiД звepХHИцтBoМ стpiЛЬця o.цчaя, який paзoм е кepiвникoМ зB|язKУтa зaBitУr
всiмa apХiBaМИ. PiвHo Ж BiH зHae, Д,e пepeХoвУсТЬся гpoшi тa Дopo-

гoЦiнHoстi.

|-J.я

гpyпa пepeбyвae пo КiЛЬКa тижнiв нa oднoмy мiсцi

ПocТoЮ, .цo яКoГo ПpoBa.цяTЬ стe)КKИ вiд Kpyкa тa Хвoянки.
щe тpeтя ХaТa Ha Kpyкy' в якiЙ зaмeшКУe CeЛяHИH
MaтyшeвськиЙ (oскiльKИ я He ПoMИЛяЮсЬ), якoгo син злoвлeний
Ta зHaxoдИTЬся B Piвнoму' B вepeснi мiсяцi бyв пoвepнУBся дo.цoмy, i я ЧУB poзMoву, щo вiн Mo)Кe зpaДИти iтoмy Ha ПopядKУ CТoяЛa
спpaвa yнeшкiдливЛeHHя тa лiквiДaцiТ цiлoi poдИHИ, aЛe ТoMУ щo
ця poдИHa HapaxoвУe кiлькaнaдцять oсiб, дoвГo дИсKУТУBaЛИ, Щo

e

HeЮ poбити' тa.п.aлi ПepесTaЛИ Пpo цe ГoвopИТИ. B тoмy x чaсi
стpiльцi в мipy пoтpeби хoДИлИ дo MaтyшeвCЬKoГo Пo Me.п,, MaсЛo,
яблyкa Ta пoзИчaЛи кoнeЙ .п'ля свo.ix пoтpeб. Cьoгoднi ця poдИHa
дaлi зaлишИлaCя, a син дaлi дo [...] Piвнoгo'

з

Пpiзвищe тa,qaтa Нapot)l<eння нe уcтiйнeнi'

з.19

K-p пepeбyBae з сBoоЮ гpyпoto, aЛe oKpeмo з бiльшoю чи

MeHшoЮ гpУпoЮ в тoMУ лiсi. Bнoчi ближчe дo Хвoянки, a paнKoМ
мiняeться пoстiй в CТopoнУ шЛяХy нa M. CeлиЩa, aбo зa шЛяx.
Beнepoм нa зaxoдi сoHця Йдeться Ha вeЧepЮ, чaсoM пepe.п. TИM
зaмoвЛeHУ' a iнo.цi i нe зaмoвлeHУ, Ha Kpук i Xвoянку. Ha XвoянЦi e
тpИ хaт|А, дo яKИХ зaХoдИтЬcя Ha вeчepЮ - в ГoЛoвИ ciльpaди, якиЙ
He ЖИвe (зaбитиЙ бiльшoвикaми), дpyгa B сeKpeТapя (нe живe),
тyт пoстiЙнo пepeбyвae тeщa.Q. тa дpухиHa, KoЛИ пepeбyвae в тиx
oKoЛИЦяХ.

B xaтi e дBoe дiвнaт, якi paхyються HapeчeHими стpiльцiв з
пoчoтУ.П,., ixaтa Maкapa _ якиЙ бyв злoвлeниЙ, cидiв в KoстoпoЛi,

вiдicлaний дo прaцi в гapбapнi, a звiдтaм зa хaбap звiльнeний
дИpeKтopoM гapбapнi' .[oнкa Йoгo тaкox бyлa злoвлeHa paзoМ з
мaшинiсткoю BoлoшкoЮ тa BИПyщeнi oбидвi з Людвипoля. Teпep
Boлoшкa (мaшинiоткa) виЙшлa зaмiж з Чyлoгo, який пеpeбpaв вiд
oдчaя apxiв, i paзoм пpaцЮЮТЬ. Bдeнь пepeбyвaють в лiсi з oxopoHoЮ тpЬoХ отpiльцiв. Beнepoм XoдятЬ дo Maкapa нa вeнepю. B лiсi
пepeбyвaютЬ HeдaлeKo кpиТвoк, пiвкiльoмeтpa вiд Xвoянки. Пiсля
вeчep| B|.0.Хo.цИТЬоя дo Л|сy' HoчyrтЬся зHoBУ в тoMy )к KвapтaЛ| Ml)к
Хвoянкoю тa Kpyкoм, a Ha paнoKдo шЛяХУ, щo Йte чepeз лiс.цo M'
Ceлищ.
B oстaннiЙ Чaс Haстyпилa змiнa. Пo вeнepi Йдeться .цo KpИiвки пpиблизнo кiлЬoмeтp, дe cпИтЬся, дo ПoЛyдHя' a ПoПoлy.цнi виxoдитЬся l0,o лiсy, дe Пoлaгo.о,)кУeтЬся cпpaBи. З paнкy
пo oKoлИцi пepeпpoвaд)КУeтЬся poзвiдкa пpИ пoМoчi Лисички

нa Хвoянцi, Бepeзинi, Пoгopiлoвцi i Kpукy. Ha зв'язкy oднaя e
стpiльцi з paЙoнiв tнaдp. (зв'язкoвi), cepeД, яKИХ e злoвлeнi тa
випущeнi. Пpиxoдять Ha зB'язoк з пoштoЮ i всi знaють пpo Kpyк i
Xвoянкy тa дe Koгo Mo)кHa знaЙти, B лiсi чaстo пepeбyвaють бoTвки БepeзнянсЬKoгo' Tyнинськoгo i KoстoпiЛЬсЬKoгo p-нy, бoТвкa
Heнипopa тa iншиx.
Bсi знaють в цiлiЙ oкpyзi, щo Kpyк-ХвoяHKa - тo peзидeнцiя
K-pa Д' B тepeнi кpУтяТЬcя oзбpoeнi ЛЮдe, нeвiдoMo, кoмy пiдлягaютЬ. oднoгo з тaKИx, Бaлaмрa, Kнoпкa apeштyвaB з нaкaзy !.,
якиЙ бaгaтo сoбi пoзвoляв тa дeМopaлiзyвaв тepeн. L[eЙ Бaлaмyт
дoбpe зHaE}' Хтo пepeбyвaв в лiсi Xвoянкa_Kpук, нaвiть зHar Псeв.цa воix стpiльцiв. Бaлaмщ втiк, пiшoв дo бiльшoвикiв' вo.цить
HKBД в Бepeзинi, Moкpoмy, aлe Ha Kpyк i ХвoянKУ He ПpИвo.цИтЬ.
B вepeонi мiсяцi жИвoгo спiЙмaли нa вapтi зa Cлyнeм 6aндитa _ стpiльця з пoчoтУ .Ц. Чepeз кiлькa днiв стpiльцi .Q. якi .цoЛУчИ'
ли з Kpyкa, oпoвi.п,aли, щo ХтoCЬ BoдИB бiльшoвикiв, дe стoялa кiннoтa.!., тa Щo бiльшoвики зHaЛИ, в Кoгo 6paли oвeс, aЛe paпToM
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ПepecтaЛИ гoBopИтИ пpo цe. Чepeз якиЙcь [чaс] Д. кaзaв мeнi, щo

тo HeПpaBдa.

.Qo лiсy цiлe лiтo ХoдяТЬ 6aбиэ XвoяHKИ, Moкpoгo, Пoгopiлoвки
тa iншиx сiл пo ягotИ' a цiлy oсiнь i сeлянe Тздять нe тiльки з цих сiл,
aЛe aж з-пiд Moквинa пo дpoвa, всe бaЧaтЬ, бo нixтo зi стpiльцiв нe
кoнспipyeтьcя. MaЙхe кoхдий стpiлeць Mae Hapeчeнy, aдeякi Й пo
двi. Biдвiдyють cвoТx HapeчeHИХ пpи кoxдiЙ нaгoдi. Heзвaxaючи
Ha цe, бiльшoвики нe нaвiдyються в цeЙ зaKyToK лiсУ i вiд сepпня
мiсяЦя були пo oдHoMУ paзУ Ha Kpyку тa нa Xвoянцi з пoстaвкoю.
B тoмy x чaci coBпeHсЬKИЙ лiс, в яKoMy нiхтo 4-5 мiсяцiв He пepeбyвae, KoHтpoЛЮeтЬся.цУЖe чaсTo, як piвнo ж пiд MaтieвКoЮ чacтo

бiльшoвики пepeвipяють лiс.
Miж сeлaми.Qaнинiв, Гoлoвниця, Koпитiв i aсфaльтoм Kopeць_
Piвнe знaxorцятЬcя тaк звaнi сoсHИHИ' Лoзи Гoлoвницькi, Лoзи
!aнинiвськi, Лoзи Бoгдaнiвськi тa Лoзи Kopeцькi в вiддaлi нaЙдaлi
3-ox км вiд acфaльтy. Ha тиx xУтopaХ мaЙxe piк пepeбyвae, чИ
вipнiшe мaо бaзy Poмaн (Tвepдий). Цe e цeнтpaЛЬHe мiсцe, звiдки вiн poбить в мipу пoтpeби peЙди. 3a acфaльт нa Kpилiвщинy
(Kopецький p-н) тa Гoщaнщинy, aбo нa пiвнiн дo Kлeцькoi тa дaлi

дo Kpyкa_XвoянKИ.
He бyлo BИпaдKУ, щoб кiннoту Poмaнa KoЛИсЬ HaГHaЛИ з Лoз.
Poмaн Ka>Кe, щo цe тoМУ, щo вiн зaвшe вe.о'e глибoкy poзвiдкy.
Bживaючи кiннoту тa poзвiдкy пpи пoмoнi дiвнaт. Taкoх He paз
KaЖe, щo цe дoKaз, щo aгeHтypИ Heмae. Ha тиx xyгopaХ пepeбyвae
Йoгo дpyxинa тa 3-5, a чaсoм i бiльшe cтpiльцiв пo зaвДaHHяM, яK
зaгoтiвлi xapнiв, oвсa, poблeння сiдeл i т. п. Koли пpибyвae Ha XУтopa, зapaз зв'язУeтЬся з дiвчaтaми (б[yвшими] зв'язKoBИMи), cepeд
яKИХ r мicцeвi, з iншиx сiл, a тaкox oднa cxiднячкa. БiльшiстЬ з нИХ
бyли злoвлeнi бiльшoвИKaMИ тa BИпУЩeHi. Poзсилaе Tx нa вci cтo.
рoни. ПoпepeДKУо ГoЛoвУ в Гoлoвницi, якиЙ, як oпoвiдae Poмaн
бiльшoвикiв нiкoли Hе Beдe нa цi xyтopa, KoЛИ PoMaH тaM KвaтИpУe.
Koли цьoгo нe MoXe зpoбити, тo пoпepeдxye. Haвкoлo пo XyтopaХ'
oдиH дo .цвox кiльoмeтpiв, бiльшoвики пepeвepТaЮTЬ XyГopИ, a
тy.цИ, Дe KвaтИpye Poмaн, нiкoли нe Йдщь. Moxнa зaвBФKИтИ, щo
кoли вi.п,'iз.п,ить Poмaн нa пiвдeнь нa ГoщaнщИHy, To ТaM BЖe зaстae
cBoЮ дpУxИHy, яKa щe B.п,eHЬ пepeTздить Ha Hoвe мiсцe пoстoю.
Taкoж MoЖHa зaУвaXИTИ нa Гoщaнщинi, Ha XaвpiвськиХ XУтopaХ ЧИ
в Глубoнку, aбo нa Kpилiвськиx ХУт' He тiлькидpУжИHy Poмaнa, aлe
Й тих сaмиx дiвнaт, яKИХ зУстpiчaeтьcя нa Гoлoвницьких Лoзax.
Зaвшe Poмaн внoнi вiдxoдИTЬ чaсoм з двa кiльoMeTpИ вiд вiддiлy
HoчУвaтИ Дo дpУЖИHИ, бepyни oдHoгo KoзaKa. Пpи вiддiлi нeoдмiнHo ГapMoшKa, дiвчaтa, _ вeсeЛo )кИвeтЬся.

З21

Hiкoли He Мar Пepeмapшy, Щoб хтocь нe вiдбився, a ocoбливo
мaйxe Зaвшe вiдбивaеться Toкap (з пoнoтy Maксимa). Bсi пoтpaпЛяЮтЬ нa мiсце ПoстoЮ яK Чaсoм He Toгo, тo дpУГoГo.цня. Bсe цe
пpиЙмarться жapTaMИ як вeсeлий вИПaдoK' ToЙ хe Toкap з iншими
пoпИсУeтЬCя Пapa.цУBaнHяM Пo aсфaльтi, пoчeПИвши зoлoтi пoгoHИ Ta вeЛИKy кiлькiсть мeдaлiв тa opдeнiв нa гpУдИ' Bсe цe спpиЙMaотЬCя яK вeЛИKa вiдвaгa Toкapa з ПeвHoЮ вeоeлiстю. ocтaннiй
нaс Toкapeвi дopyнeнa дивepсiйнa Гpyпa Ha aсфaльтi. Цiлe лiтo i
ociнь систeMaTИчHo poбили зaсi.цки в oкoлицi, a в Лoзax Poмaн в
тoЙ чaс пepeбyвaв пo 2-3 .д,нi, i тaм нiкoли зaсiдoк нe бyлo.
B кiнцi мiсяця )КoвтHя бiльшoвики ЗлoB|АлIА стpiльця Caшy,
якиЙ э iншими зaлишeниЙ бyв пo зaвiп.aнHЮ Ha XУTopaХ, aлe вiн
['..] нiкoгo He вИД,aв, a нaвiть He пpИзHaBся, ХТo вiн, звi.цки po.цoM.

Пpoтe цiлa oкoлиця зHaс, щo вiн poДoм з.Д'aнинeвa тa Щo вiн злoвлeниЙ в клyнi свorТ сестpи. Caшa зHae пpo всl кpиТвки з ХapчaMИ,
зi збporю, сiдлaми тa вci зв'язкoвi квaтиpи. Bсe спoкiЙнo c|4Д|Ать
нa мiсцях, як би нiчoгo He стaлocя. Пpo цe бiльшe MoЖe сKaзaTИ
дpуг Пaнac, якиЙ бeз пepepви пepeбувae з Poмaнoм .п,вa мiояцi' ocтaннiмИ чaCaMИ .Ц. дopyчив Poмaнoвi oфeнзивнy poзвiдкy
в мiстaх, яку Poмaн пoчИHae будyвaти зa вкaзiвкaMИ Д. чepeз
poДИHt,1 '.стpибкiв,'. !o peнi, ol]HoЮ зi зв'язKoBИX KBaтИp Poмaнa
e poдИHa ..стpибкa'' нa xyтopi KoЛo с. Kpилoвa Kopeцькoгo p-нy,
..стpибoк''

зHaxo.п.ИтЬся в Гoщi.

ПoстiЙ, Дня7.12 1945 p.

/_/ Coтник Boвк

LtДАBО, ф.38ЗЗ' aп. 1, cпp, 225, apк, 21-25. Koпiя' oпубл':Cepгiйuук B'
бу1эемних лiт. - K.: tнiпpo, 1998. _ C' З77-З80,

leсять
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ПoBlдoMл ЕHHя пPo дlялЬHlстЬ
тA лlKвlдAцlЮ BoPoЖoТ дгвнтypи
15

ciчня 1946 o'

ПoЯсHЕHHя

Дo oсoбиcтИx дoКУMeHтiв CoлoвЙoвa

B lиiсяцi хoвтнi 1945 p. дивepсiЙнa гpyпa кiннoти пtд KoMaHдУвaHHяM к-pa БoЙкa]' зaKвaтИpУвaЛa нa xутopi Глyпaнин,
ЗдoлбyнtвсЬKoгo p- Hy. .Qo квaтиp, дe бу ли зaKBaTИpoвaнi пoвстaнJZZ

цi, бiля 11 гoд. дня пi.д,'iхaлa пiдвoдa з З-мa бiльшoвикaми.
K-p БoЙкo' пiдпyстивши пiДвoДУ .цo КBaTИp, KopoтKoЮ сepiею
з KУЛeMeтa вбив нa.п,'Тx.ц>кaЮчИX бiльшoвикiв. Miж вбит|/1|'t'||/1, яK
BИясHИЛoсЬ з дoKУMeHTiв, бyв ТaKo)K CoлoвЙoв.

CoлoвЙoв в чaсi oкУпaцii бiльшoвикaми ЗaxiДнo-yкpaTнськиx
зeMeЛЬ' в чaсi ] 939-41 pp. бУB HaчaЛЬHИKoм Po HKBД Miзoчськoгo
p-нy PiвeнськoТ oблacти.

3 пpiзвищeм Coлoвйoвa ДoвeЛocя пpaцiвникaм CБ нa П3УЗ
пoзнaЙoмитися ближнe щoЙнo вeсHoЮ 1944p., пpи poзpoбцi
aгeHтУpИ пpи вiддiлax УПA-ПiвдeHЬ_ гpУПИ к-pa Eнeя, Тa opГ.
сiтки в 3дoлбУнiвськiм нaдpaЙoнi. Пpи зГa.цaHИХ poзpoбкax пoкaзaЛoся' щo CoлoвЙoв, щe зa пepшoТ бiльшoвицькoТ oкупaцiТ мaв
в Miзoчськoмy p-нi шИpoKo зopгaнiзoвaHy aГeHTУpHy сiтку, яку в
пepшiЙ мipi пiдгoтoвЛяB.0,o бopoтьби з oУH.
Ha чaс нiмeЦькoi oкyпaцiТ ЗУ Зeмeль ТУ aГeнТУpУ oчoЛИB
Cпiчaк Hiтixop Apтeмoвин (пс. в УПA Бистpoyм) зi с. lepмaнь
Мiзoчськoгo p-HУ. lo ближниx спiвpoбiтникiв Cпiчaкa Hiтixopa,
як кepiвнoгo aКтИBУ aГeнТУpИ в чaоi нiмeЦькoТ дiйснoстi HaЛе)Кaли: Cидopнyк Meлeтiй Cepгiйoвин (opг. пс. lлькo) зi с..Д,epмaнь,
PУдий Bacиль (opг. пc. Лeбiдь) зi с..[epмaнь тa Coкiл Aдaм (opг.
пc. Bepтyн) зi с, Kopшoвa MiзoчськoГo p-HУ.
З пpиxoдoм бiльшoвикiв вДpУГe нa ЗУ Зeмлi в 1944 p. - вepтaeTЬся в ЗдoлбунiвщИHУ i CoлoвЙoв i .цiстaе пpизнaнення o/y
oблaснoгo HKГБ Piвнe' Ha тpИ paЙoни ЗдoлбУнiв, Miзoч i oстpiг.
Coлoвйoв з мiсЦя пoв,язyеться зi зaлишeними свoТмИ aгeнтaMИ, Ta бeзпoсepeдHЬo KepУe aгeнТУpoЮ B ToMУ тepeнi в бopoтьбi з
oУH i УПA. Tyт пpoявляо BeЛИKУ aктивнiсть тa стae нaЙбiльш пoпyЛяpHoЮ oсoбoю сepe.ц aГeHТУpИ. Biн oсoбиотo KepУо мaйжe кoж.цим вaжнiшИM aГeнToМ, вiдбувaе пoстiЙнo стpiнi, дar iнстpуктaxi
Ta вKЛa.цae ПЛaHИ Пo зHИЩeHHю пpoвiдниx oсiб oУH i УПA.
B кopoткoмy нaсi poзбудoвye шИpoKУ aГeHTУpHу сiтку в УПA,
яKУ Пo злiквi.д,oвaнню БистpoУMa oчoЛИв знaниЙ aгeнт Tиpсa2.
Caм Coлoвйoв .цepxить зв'язKi з iншими aгeHтaMИ в УПA, як
Лиxoм3' Хмapoю, Koвaлeнкoм тa пeprвepбoвуо пpи Тx дoпoмoзi в
B0% куpiнь УПA Koвaлeнкa.
Пo opг. ciтцi poзбУдoвyо двi aгeнтуpнi ciткi в 3.цoлбУнiвсЬKoМУ
нaдpaЙoнi, якi oчoлююТЬ _ ПepшУ Cидopнyк Meлeтiй (|лькo) iдpУгУ
Cпiчaк oлeксiЙ (Лyгoвий ).
Пpи дoпoмoзi циx aгeHTУpHИx aсiв, тa Тх aгeнтypи ПepeвoД,ИтЬ
Coлoвйoв лiквiдaцiю пpoвiднoгo aKTИвУ УПA i oУH' a сaMe: K-pa
Ясeнa, к-pa ЧopнoТУ, HaДp. пpoвiдникiв - Caмсoнaa i ЛoбoдУ,
Haдp. oсepeдoк CБ в числi B oсiб з ЧopнoмopцeM Ha нoлi, paйoЗ2З

Hoвoгo CБ ГaлaЙду5 тa 5-ox Йoгo бoевикiв, шeфa зв'язKу Cлaвкa
тa бaгaтo iншиx. 3a знищeння K-pa Ясeнa oдepxУe Cпiчaк oлeксiЙ
(ЛyгoвиЙ) вiд CoлoвЙoвa ПpИзHaчeння i звaHHя лeЙтeнaнтa.
Tpeбa пiднepкнути щo Coлoвйoв Пpoтягoм 1944 p. poзбУдувaв в BИcшe згa.п,aнoмy тepeнi дy)<e BeЛИKУ aгeнТУpнУ оiтку, якa

peKpyтУвaЛacя

з

apeштoBaHиx б[yвшиx] спiвpoбiтникiв УПA чи
яK|А|\АИ CoлoвЙoв дyxe любив пoслУГoвУвaТИсЬ яK ocoбистимИ зв'язKoвиMИ.
Тyг олiд зГa.п,aтИ' щo мaйжe Ko)к.цa МoЛoдa дiвнинa, якa бyлa
apeштoвaHa i aнгaxoвaнa CoлoвЙoBИМ Дo aгeнтypнoT poбoти' булa
кpiм тoгo вИKopИстaHa Coлoвйoвим фiзиннo' a всix KpaЩИХ дiвнaт
пpИзHaчУвaв свoiми oсoбистимИ зB'язKoвИми, якi пpи кoждiй
зyстpiнi, пpИHoсячИ пoчry, мyсiли yпpИeмHЮвaти йoмy хBvl,лИt1И'
Bicткy пpo злiквiдoвaнHя Coлoвйoвa HaсeЛeHHя в тИX тepeHaХ
пpИHяЛo з вeЛИKИМ зa.цoвoЛeHHям, бo He o.цИH MУ)КчИHa, жiнкa чи
дiвнинa вi.цчУли нa свoТЙ спинi pyку тoгo HKB.Q-iвськoгo кaтa.
CoлoвЙoв пoxoвaний в 3дoлбУнiвсЬKoму пapKУ, .п,e зa Йoгo
вipнy слyжбу пoбyдyвaли бiльшoвики Йoму пaMятHИK.

oУH гoлoвнo жiнoK,

.П,ня

15.l.1946

p.

L|ДAгО' Ф.38З8' oп.1, cпp.4 a' apк.41. opигiнaл.

lЧУпpинкa/

] MИKoЛa Miськo _ ..БoЙкo'', ..Чopнoтa', (1922_1945). У 1944 p' - к-т CБ

Здoлбунiвськoгo p.HУ| нaдpaйoнy. 1 945 p' - к-p кiннoi дивepсiйнoi гpУпИ, oХoрoHИ
oоepeдKy сБ ПЗУз. Хopунжий УПA вiд 24'IY.1945 p
2 |вaн Фpидpиx_..Тиpсa'' (_1944I- 'У 1944p, - oргaнiзaцiЙнo-мoбiлiзaцiЙниЙ peф.

Bo..Бoryн,'.
3oлeксaндpПoЛiщyK_,.Bopoн'''...Д,ик',,..Kaйдaш'',.,Лиxo''(191З_1944).У1944p

_

гoспoдapниЙ peф ЗдoлбУнiвськoгo p.ну, К.p куpeня УПA.Пiвдeнь.
4 Д\aнИлo (Aдaм) CтepнiЙнyк - ..Caмоoн'' (191B-1944)' У 1944p, - прoB.
Здoлбунiвоькoгo Haдp
..ГaлaЙдa,, (1920_1944).
5 Трoxим Лaхмaн _
У 1944 p. - peф. CБ Miзoнськoгo p-ну.

" Piк нapoджeння нe уcтiйнeнo'

JZ+
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списoK пoлEглиx пPAцlBHиKIв
слyжБи БЕзпEKИ HA пзyз

Лютий 1946 p'

Poбiтники CБ нa ПЗУ3
якi впaли в бopoтьбiзa УCC.Ц в 1943-.1945 pp.
(нe пoвнa листa)

Пpaця poбiтникiв CБ нa П3У3 в 1943-1945 pp' пoзHaчИЛaоя
з piзнoгo видy зoвнiшHЬoЮ, a B oсHoвHoMУ
внyтpiшньoЮ aгeнТypoю HKB.Ц в pядaХ УПA i oУH.
B oздopoвЛeнHЮ peвoлюцiЙнoi визвoльнoТ бopoтьби УПA i
pядiв oУH нa П3У3 poбiтники BИяв|Ал|А BeЛИKУ i.цeЙнiсть, пoCвятУ
i peвoлюцiЙHУ пpaцЬoвитicть. B тiЙ бopoтьбi вiддaли свoю [...] i
ЖИття, як pядoвiтaк [i] кepiвнi peвoлюцioнepи _ poбiтники CБ.
]. Бeзpiдни;l _ peфepeнт CБ пpИ Пpoвolt],i ПзУз, poДoм з
Гaличини, poкiв 36, дoвгoлiтнiй члeн oУH, .цoвгoлiтнiЙ B'язeHЬ
пoльськoТ тЮpMИ. Згинyв в бoю з бiльшoвиKaмИ _ дoотpiливши
сeбe пiстoлeM, вeсHoЮ 1944p. нa Capнeнщинi, Пoлiсся.
2' Miтлa - Maкap - peф. CБ пpи пpoвoдi пзУз' poдoм з
Луцькoгo p-нy, poкiв бiля 30. oсвiтa сepeдHя, cтapиЙ члeн oУH,
знaний пi.цпiляк, opгaнiзaтop oУH нa Boлинi щe зa бiльшo.1939-4-l pp.
3гинyв в бoю з бiльшoвиKaMИ дня
виЦькoi oкyпaцii
p.
нa
CyxoвeцЬKoмy
xyтopi, p-н Kлeвaнь, oбл. Piвнe.
25'З,1945
3. Зoлoтap _ poбiтник CБ oсepeдKy сЛ. п. Miтли, poдoМ
з Гaличини. 3гинув в бoю з бiльшoвикaми 25.3.1945 p. нa
CyxoвeцькoмУХУт., p-н Kлeвaнь, oбл. Piвнe.
4.Яp _ poбiтник CБ oсepeдкУ cл. П. Miтли, po.цol\4 з Гaличини.
Згинyв в бoю з бiльшoвикaми 25.3.1945 p. нa CyхoвeцЬKoMУ Хyг.,
p-н Kлeвaнь, oбл. Piвнe.
5. Cтeфкo _ слiдниЙ пpИ oсepeдKУ сЛ. п. Miтли, poДoм з
ГaлининИ, oсвiтa CepeД,Hя, зГИHУв в кpиТвцi в Piвeнськoму p-нi в
бepeзнi 1945 p.
6. Гapaсин _ Boлoдимиp' Koзяp AнaтoлiЙ2, poДoм з с. ПiддУбцi, p-н Tepeмнe, oбл. Луцьк, poкiв бiля 32, oсвiтa сepeдHя.
loвгoлiтнiЙ члeн oУH, вiд1942 p. пpaцЮBaв peфepeнтoм CБ Гo,
a вiд гpyдня1944 p. слiдvим пpИ пpoвo.цi нa ПЗУЗ.3гинyв в бoю
з бiльшoвикaми B.6.1945 p. в caдiвcькiм лici, p-н Topнин, oбл.
тя)KKoЮ бopoтьбoю

Луцьк.
7

'

Koля _ Бopисз

-

слiдниЙ ocepeДKУ

CБ пpи пpoвoдi ПзУз,

po.цoM зi 3aлaв,я, p-н oстpoxeцькиЙ, oбл. Piвнe, poкiв 2З, oсвiтa

з25

HeПoвHo CepeдHя. Згинyв в бoю з бiльшoвиKaMИ B лiсi ЧepвoниЙ

Бip нa Пoлiссi B ЛЮТoMУ 1945 p.
B. Cтapoдyб - oмeлькo, oмeльнyк.[митpo - слiдниЙ oсepe.цкy CБ пpи кpaевiм пpoвoдi, poДoM з .[epмaня l' p-н Miзoн, oбл.
Piвнe, oсвiтa сepeдHя, poкiв бiля 30. Згинyв в бoю [з] бiльшoвикaMИ в ЛЮТoMy 1945 p. в бopiвоькиx лiсax зa Cлунeм нa Пoлiссi.
9. Швopний _ peф. CБ пpи oкpyзi, poДoМ з Kocтoпoля' poкiв
бiля 30, oсвiтa CepeдHя. Згинyв в бoю з бiльшoвикaми в липнi
1

945 p.
10.

!yб, Ушинський Mикoлa _

слiДчиЙ CБ пpи oкpyзi, po.п,oM
з.[epмaня, p-н Miзoн, oбл. Piвнe, oсвiтa сepe.цHя, poкiв бiля 30.
Згинув в бoю з бiльшoвиKaMИ B Koлкiвськoмy p-Hi в листoпa,д,i

1944 o.
11

. Kopнiй _ Kубa, Kpaвнук Mикoлa _ KaHцeЛяpiЙниЙ poбiтник

CБ oсepeдкУ Гo .'ПiвдeHЬ'', poдoM з с. lepмaня 2' p-н Miзoч, oбл.
Piвнe, poкiв бiля 25, oсвiтa сepeдHя. Згинyв в кpиiвцi в бoю з бiльшoвИKaMИ нa KopeнниHi вeоHoЮ 1945 p. (бepезeнь).
1 2. oстaп _ кaн цeляpiЙ н ий poбiтни к CБ oсepeдкУ Гo,, Пiвдeнь'',
poдoM зi Львoвa, poкiв бiля 27, ocвiтa сepeДHя, зГИHУB в квiтнi
1944* p. нa Бpiдщинi, пepeхoдяни фpoнт з пoчToЮ.
13. Шepшeнь - peф. CБ пpи штaбi к-pa Енея, poдoм з с. Cпaсoвa, p-H Miзoн, oбл. Piвнe, poкiв бiля 27, ocвiтa cepe.цHя. Згинyв
в кpиТвцi в с. Cпaсoвi в листoпaдt 1944p'
14. Зaлiзo- pефepeнт CБ пpи штaбi к-pa Ясeнa, poД,oM з
с. Cпaсoвa, p-н Miзoн, oбл. Piвнe' poкiв бiля 25, oсвiтa сepe.п,Hя.
Згинув пo гepoЙськи в кpиТвцi в с. Cпaсoвi в лиcтoпaдi 1944 p.
5. Бaйкa- poбiтниця CБ, слiдчa, poдoм з Kpeм,янця, poкiв
6iля 25, oсвiтa сepe.цHя. Згинyлa вeсHOЮ 1945 p. в лiсi бiля
Meдвeдiвки, p-н ЛюД.ипiль, oбл. Piвнe.
16. Гpiм - Чубapик, PудиЙ |1илип _ peф. CБ KopeцькoГo Ha.п'paйoну, poдoM з с. !epмaня, p-H Miзoч, oбл. Piвнe, poкiв бiля 23,
ocвiтa сepelцHя. Згинyв в зaсiдцi нa Kopeннинi веснoю 1944p,
17. Kyзьмa_ слiдчиЙ CБ пpи Piвeнськoму нaдpaЙoнi, poдoм
з opжeвa, p-н Kлrвaнь, oбл. Piвнe, poкiв бiля2З' 3гинув зacKoчeний бiльшoBИKaМИ нa opжiвськiм xyтopi BoceнИ 1944p'
1 8. Чopний - peф. CБ KлeвaнсЬKoГo p-HУ, poдoM з Kлeвaнщини,
poкiв бiля 24. Згинув нa opжiвськiм хщopi BoсeHИ 1944 p,
19. Явip - бoeвик BoП-у CБ. Згинув 12'2'1944p. в с. Kapпилiвкa в бoю з бiльшoвикaми.
-1
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тeкcтi: 1945

-

бoсвик CБ. Згинyв в бoю з бiльшoвиKaMИ B
.|
,4, 1944 p.
2.t. Meдвiдь_ бoевик CБ. Згинyв в бoю з бiльшoвиKaMИ B
с. Tyшeбин, p-н ocтpoЖeЦЬ, дHя 11 4.1944p'
22. Koмap _ бoeвик CБ. Згинув в бoю з бiльшoвикaми в с. Тушeбин, p-н oстpoхeцЬ, дHя 1 1 .4.-l 944 p.
23. Чaйкa - бoевик CБ. Згинyв в бoю з бiльшoвикaми в с. Tyшeбин, p-н oстpoxeцЬ, ДHя 11,4.1944p.
24. Tap[a]с - пoлiтвиxoвHИK пpИ бoТвцi CБ. Згинув в бoю з
бiльшoвикaMИ B C. Тyшeбин, p-н oстpoxeцЬ Д|]я 11'4.1944 p'
25. Юpкo _ бoeвик CБ. ЗaмopдoвaниЙ пpИЛЮдHo бiльшoвикaMИ B с. Яоeничi, p-н .{yбнo, дня 9.3.1944 p.
26. Kpyк _ бoсвик CБ, пiд чaс бoю з бiльшoвикaМИ в о. Tyшe.1.l
бинi, p-н oстpoжeць, Пpoпaв бeз вicти, дня ,4,1944p.
27 ' BiдвaжниЙ _ бoeвик CБ, пiд' чaс бoю з бiльшoвикaми в
c. Tyшeбинi пpoпaв бeз вicти, дня 11 ,4'1944p'
28. Чeчeль _ Maкap _ peф' CБ PiвeнсьKoГo p.HУ. oкpyжeний
HKB.Ц-истaми в хaтi в с. Шoстaкoвi, p-н Piвнe дня 2.5'1944p._
зacтoiливcя i згoplв в xaтi.
29, Чeпчик - бoевик p-нoвo[ бoТвки CБ. oкpуxeниЙ
2'5'1944 p. в с. Шoстaкoвi - зaстpiлився i згopiв в xaтi.
30. Kpyк - K-p бojвки CБ, зaстpiлИBся в кpиТвцi в тpaвнi
20. Kpивoнiс

с. Тyшeбин, p-н oстpo)КeцЬ, дня

-1

1944 o.

31. Тpилiс _ TaЙтaк - к-p бoTвки CБ KлrвaнсЬKoГo p-Hy, згИHУв
тpaвнi 1944 p. пiд чaс aкцiТ в лiсi.
З2. Bишня - бoeвик CБ KлевaнcЬKoГo p-HУ. 3гинув в тpaвнi
1944' p, в oKpУЖeннi зaстpeлився.
33. Чepeтяний _ poзвiДник CБ, згИHУB в бoю з бiльшoвикaми
1'4'1944 p. нa Kлrвaнщинi.

в

З4, Гaмaлiя - Шeф p.нoвoT poзвiдки CБ. Згинув

1.5.1944 p.

.цHя

35. Шepшeнь- бoeвик CБ oлeксaндpiЙськoгo p-ну, oбл'
Piвнe. Згинyв в бoю з HKB.Ц в Koтoвi вeсHoЮ 1944p.
36' 3aхap _ peф. CБ oлeксaндpiЙськoгo p-нy, oбл. Piвне,
poкiв б. 24, згинув з pyкi aгeнтa HKBД в чaсi бoю з бiльшoвикaп,lи
вeсHoЮ 1945 p.

37. Kopшyн - бoсвик CБ, зaмopдoвaний бiльшoвикaми пiд
чaс пepeХoдy фpoнтy 2З'1 .1944 p. в с. MoщaнИця' p-H Miзoч.
38. Бopoвик - бoeвик CБ Tyнинcьl(oгo p-HУ, зГИHУв пiд нaс
ПepexoДУ фpoнтy 25,1 .1944 p,
39. Pибaлкa _ бoeвик CБ, нapoдхeниЙ 1925 p. 3гинyв в c. Cимoнoвi, p-н Гoщa, 10.B.-l944 p. вiд вибуxу влacнoТ гpaнaТИ
З27

40. .[oвбня

-

бoeвик CБ TунинсьKoГo p-HУ. 3гинyв 11.2'1944 p.

пpИ BИKoHУвaннi зaвдaHHя B M. Тyнинi.
4.l . Янинap - пpaцiвник CБ ГoщaнcьKoгo p-Hy. Зacтpiлився дня
12.3.1944 p. пiд нaс aкцii бiльшoвикiв в c, Caпoжинi, p-н Гoщa.
42' Жуp - бoевик CБ TунинсьКoгo p-HУ, в бoю з бiльшoвикaми
в с. [Moщa]ниця бyв тя>кKo paнeний i пoмep.
43. ЗaгipниЙ _ 6oeвик TyнинcЬKoГo p-нy. ЗгинУB дHя
17.З' 1944 p. нa кoльoнiТ Kpaсниця.
44. Cиpeнa _ peф. CБ пiдpaЙoHУ (p-H Гoщa). 3гинув в с. !yлiбaх 18.4'1944 p'
45. Бoбep _ пpaцiвник CБ PiвeнcьKoгo Ha.цpaйoну' Згинyв пiд

чaс бiльшoвицькoТ aкцiT в о. MaтiТвкa 9'4'1944 p,
46. Шпaк _ бoовик CБ Piвeнcькoгo нaдpaЙoнy. Згинyв в бoю з
бiльшoвикaMи B с. MaтiТвкa 9.4.1944 p'
47.Toпoля _ пiдpaЙoнoвиЙ peф. CБ ГoшaнсЬKoгo p-HУ, HapoдxeниЙ 1924 poкy. ЗaскoчeниЙ бiльшoвикaмИ Ha xyт. Tepнин дня
2'4.1944 p. Зaстpiлив з пicтoля двox HKB.Ц-истiв, a oДHoгo Tя)KKo
paHИв, тoдi poзipвaв ceбe гpaнaтoЮ.
48. Boвчoк- бoeвик CБ ГoщaнcЬKoгo p-HУ' 1914p. HapoД2кeHHя' зaстpiлився бyдyни oкpyxeниЙ бiльшoвикaMИ Ha xyгopi

Tepнин дня2'4'1944p,

49. Tepнoвий - пpaцiвник CБ ГoщaнcькoГo p-HУ' poкiв б. 31
'
зaскoчeний бiльшoвикaМИ в C. [...] Kpaeвi дня 12.4.1944 p., Дe
Лe)кaB хopиЙ _ вИCKoчИв Ha CтpИX xaти i нe MaЮчИ пpи сoбi збpoТ
пepepiзaв сoбi нoxeм гopлo.
50. Heчипop - зacтyпHИK p-Hoвoгo peф. CБ. ЗaскoчeниЙ бiльшoBИKaМИ дня 3.5'1944p. в с. Mикyлинi ГoщaнсьKoгo p-HУ, всKoчиввГopиньiвтoпився.
51. Koдя _ бorвик CБ TунинсьKoгo p.нУ. Згинyв 3.5'1944 p. в
с. Mикулинi.
52. ocтpиЙ _ бoевик CБ TунинсьKoгo p.Hу. Згинyв 3.5.1944 p.
в с. Mикyлинi.
53. Бopсyк _ бoeвик CБ TyнинсьKoгo p-HУ. Зaстpiлився в чaсi
aкцii в о. [Maлa]тинi дня 13'5.1 944 p,
54. .Qeм'ян _ бoевик CБ ТyнинcьKoгo p-HУ. Згинyв 21'5'1944 p'
в с. Пyотoмитax.
55. Хмapa - бorвик CБ. Згинyв в бoю з бiльшoвикaMИ Ha XУTopi Дyбiнцi дня 28.2.1944 p'
56. XмapниЙ _ зacтyпник peф. CБ ГoщaнсЬKoгo p-Hy.
Зaстpiливcя в кpиiвцi в c. Kpaeвi дня 6.6.1944 p,
57. .Qyбнaк - к-p BoП-У _ сБ. Згинув в бoю з бiльшoвиКaMИ B
лiсiбiля Koлeсник, p-н Гoщa дня7,6,1944p.

З28

58. opix _ бoeвик CБ ГoщaнcЬKoГo p-ну. Згинyв 6.8.1944 p.

в

c. CeoгiТвкa.

59. Лeбiдь _ poЙoвиЙ бoТвки CБ ГoЩaнсЬKoгo p-нУ. Згинyв в
бoю з бiльшoвикaми в лiсi б. с. KoлeснИК дl{я 7 ,6,1944 p,
60' Лeв _ сТaHt4чHИЙ CБ с. CepгiТвкa, p-н Гoщa. 3гинyв пiд
тopтУpaMИ HKBД дня 8.7. 1944 p,
61. oсип - peф. CБ нaдpaЙoнУ, poДoM з Koвeльщини, poкiв
бiля 27, oсвiтa сepeдHя, дoбpиЙ олi.цчиЙ. 3гинyв лiтoм 1 945 p.
62. Юpкo _ peф. Лyцькoгo нaдpaЙoнy, poкiв бiля 25, poдoм з
Луцькoгo p-нy. 3гинyв в бoю з бiльшoвикaми 28,2,1945 p. Ha xУтopi Caдiвськi !убини, p-н Topнин.
63. Лoм _ к-p бoiвки CБ Луцькoгo нaдpaйoнy. 3гинyв в бoю

з

бiльшoвикaми 28,2.1945p. нa xyтopi Caдiвськi .[убини, p-н

Тopнин.

64. lвacь _ peф. CБ oлицькoгo p-Hy, poкiв б. 25. 3гинув в бoю
з бiльшoвикaми лiтoм 1945 p.
65. Лyгoвий _ peф' CБ oлицькoГo p-HУ. 3гинув з pУКИ aгeнтa

HKB.ц лiтoм 1945 p.

66. Пiдкoвa _ peф. CБ KoлкiвсЬKoгo HaдpaЙoнy, poкiв б. 26.
Згинув в бoю з бiльшoвиKaMИ зИMolo 1944-45 pp'

67. oлeкоa

-

cлiДчий

CБ пpи нaдpaЙoнi, poдoM зi CУЗ

(p-н Xмeльники,o6л' Biнниця), poкiв б. 25' 3гинyв в бoю з бiльшoBИKaMИ в лiсi ЧepвoниЙ Бip нa Пoлiссi в ЛЮтoMУ 1945 p.

68. Чopнoтa_ ОлiЙничУк AндpiЙ з c. Cт[apa] Moщaниця'
p.н Miзoн, oбл. Piвнe, з .t910 p. Hapo.цжeння, peф. CБ Koлкiвськoгo
нaдpaЙoну. .Цo гpУдня 1944p' бyв p-нoвим CБ MiзoчсьKoгo p-HУ.
3гинув в бoю з бiльшoвиKaMИ BeсHoю 1945 p.
69. Гpaб _ peф. CБ нaдpaЙoнy,{yбнo, poдoM з м. Piвнe, poкiв
б' 26' oсвiтa сepelП'Hя, дo6pиЙ слiдниЙ.3гинyв в тpaвнi 1944p.'
будyни paнeниЙ дoстpiлився.
70. Coфiя _ мaшинiсткa CБ пpи .QyбeнсЬKoMУ нaдpaЙoнi
(ceстpa сл. п. Гpaбa), poдoм з м' Piвнe, poкiв24, oсвiтa сepeДHя.
Згинyлa в бoю з бiльшoвикaMИ в нepвнi 1945 p.
71. Baтpa _ cлiдниЙ CБ пpи oсepeДKУ Гo,,Пiвдeнь''' Poдoм з
.ЦУбeнщини, poкiв бiля 35, стapий члeн oУH, 3гинув в кpиТвцi в
неpвнi 1944p.
72. МaмaЙ _ peф. CБ flyбeнсЬKoГo HaдpaЙoнy, po.цoM з
p-нy.Qyбнo, poкiв З7. Згинyв в нepвнi 1945 p.
73. Cтpiл - cлiдниЙ CБ .ЦУбeнсЬKoгo Haдpaйoнy, po.цoм з
p-ну Koзинь, oбл. Piвнe, poкiв б. 24. Згинув в нepвнi .l945 p'
74, ПaлiЙ - peф. CБ Kpeм'янeцЬKoГo нaдpaЙoнy, poкiв б. 30.
CтapиЙ члeн oУH. Згинyв в бoю з бiльшoвикaMИ B нepвнi 1944p.
329

75. Tepeшкo _ peф. CБ KopeцьKoгo HaДpaЙoнy, poдoм з
с. Cтaдницi, p-н oотpiг, oбЛ. Piвнe, poкiв б. 35. CтapиЙ члeн oУH.
B'язeнь пoльськoi тlopMИ. 3гинyв в кpиTвцi нa Kopeннинi вocени
1944 p.
76. Cipкo - cлiдниЙ CБ, poдoм з ТунинcькoГo p-нy' poкiв б. 32.
Згинyв нa CУ3 в сepпнi 1945 p.

77. ЧopнoмopeЦЬ _ peф. CБ Здoлбyнiвськoгo нaдpaйoнy,

poкiв б. 27,Зrинув в с. Глупaнинi, p-н Здoлбунiв BoсeHИ 1944p,
78. .QopoшeнKo - олiдниЙ CБ Здoлбyнiвськoгo нaдpaЙoнy,
po.цoM з с. ТaЙкypИ, p-H 3дoлбyнiв. 3гинув в сeлi Глyпaнинi вoсe-

ни 1944p'
79' Xмapa

- слiдниЙ CБ, poдoм з c. Kунин, Miзoчcькoгo p-Hy,
poкiв б. 26. Бyв cлiдним З.цoлбУнiвсЬKoгo Ha.П,paЙoнy. Згинyв в
с. Глупaнинi, p-н 3дoлбyнiв вoceни 1944p.
80. Гaлaйдa _ peф. CБ MiзoчсьKoгo p-HУ, poДoM з c..[epмaнь
I, p-н Miзoн, poкiв б. 25, oсвiтa HeПoBHa cepe.цHя. 3гинyв в бoю з
бiльшoвикaMИ paзoM з 4-мa овoiми бoовикaми в гpуднi 1944p, в

с.

lepмaнi будyни

oKpУ)кeнИМИ.

B1 . Юpкo _ слi.цчиЙ

CБ, poдoм з с. Гiльчa, p-н ЗдoлбУнiв, poкiв
б. 25. 3гинyв тpaгiннo в тpaвнi 1945 p.
82. Bipa - мaшинiсткa CБ пpи Гo, poдoм з м. Piвнoгo, poкiв б.
25, ocвiтa сepeдHя. Згинyлa в квiтнi 1945 p.
83. Cиниця - бoeвик CБ (кyлeмeTчИK ПpИ д. Mo.цeстoвi),
poдoM з с. Плoскa, p.н oстpiг, poкiв б.25. Згинув в бoю з бiльшoBИKaMИ B CУсЬKoMУ лiсi в нepвнi 1945 p.
84. Cтaв _Зiнькo _пpaцiвникCБпpи ocepeДKУCл. п. Гapaсимa,
po/цoM з с. ПiддУбцi, p.н Тepeмнe. Cтapий члeн oУH. Згинyв в бoю
з бiльшoвикaми ]4.8,1945 p. нa ХУT' с. ПiддУбцi.
85. Xop. БoЙкo _ Чopнoтa _ K-p oХopoHИ ocepeдKУ CБ нa
ПЗУЗ, poДoм з с. Гiльчa, p.н ЗдoлбУнiв, poкiв б. 25' Згинув в
зaсiдцi 10,12..l945 p. нa Caтиiвоькoмy xyтopi, нa.Qубeнщинi.
86. Гoтoвий _ к-p бoiвки CБ oxopoни cл. п ГapaоИMa, po.цoM
з с. Poмaнiв, p-н Tepeмне' oбл' Лyцьк. Poкiв б' 30, згинув в бoю з
бiльшoвикaми в сa.цiвсЬKoмy лiсi, p-н Тepeмнe дня 8.6.,1945 p.
87. Яpoшенкo _ бoовик ПХ УПA гpyпи ,.ПiвдeнЬ'', po.цoM з
с. Пiвнe, p.н Miзoн, oбл. Piвнe. Poкiв б. З2, poзстpiляниЙ бiльшoвИцЬKoЮ пapТИзaHKoЮ.цHя 2З.1 .1944 p, в с. Бaтькiвцi, p-н Miзoн.
BB. Чopнoбиль- 6oeвик ПХ УПA гpупи ..ПiвдeнЬ',' poдoМ з
с. Лeбeдi' p-н oстpiг, oбл. Piвнe, poкiв б. 22, нa пpiзв. Гapaсимнyк,
poстpiляний бiльшoвицЬKoЮ пapтИзaнKoЮ в с. БaтькiвЦi, p-H Miзoч
дня 2З,1,1944 p,
89. Cизий _ Пixyн oоип - чoтoвиЙ п)K УПA гpУпИ ..ПiвдeHЬ'',

aen

poдoм з о. спaсoвa, p-н Miзoн, poкiв б. 30. Бyдyни ?*РI*"]1' .
зlpвaв
лiсi б. c. Cпaсoвa HKB.Ц-истaми вистpiляв всЮ aMУH|ц|Ю -

сP.

н - poЙoвий ПЖ УПA.ПiвдeнЬ, poдoМ
Kiв 6,.24. Будуни oKpркeHИM HKвД-

з
с

|АCтpiЛяв

всю aмyнiцiю i зipвaв сeбe

oдHoгo HKB.П'-cтa сaM зaстplЛИвся'

.,ПiвдeнЬ'', poдoм
93. Myxa - poЙoвиЙ п)( УгlA гpУПи
з .ЦУбeнщини, poкiв б. 27 ' 3гинув в бoю з бiльшoвиKaMИ .Д'Hя

Шeпeтiвкoю 29.4.1944 p.

..Пiвдeнь'',

96. ГapяниЙ - бoевик-KУЛeМeччИк ПX УПA гpyпи
potцoM з с..[epмaня, p-l-| Miзoн, poкiв б. 23. 3гинyв в зaсi.п'цl

Ha

Гypбaх з0.5.1 944 p'

..ПiвдeнЬ'', poдoМ
97. Шapyдa- бoeвик п)K УПA гpyпи

с. Kopшiв, p-* Miзoн, poкiв б. 25. Згинув з pУKИ aгeнТa в кpиTвцi
м[iсяuil жoвтнi 1944 p.

з
в

9s.Ciчoвий-бoeвикП)KУПAгpупи'.ПiвдeHЬ'',poдoМз

в
с..Д,epмaнь, p-н Miзoн, poкiв 6. 22.3гинyв бУдyчи oКpУxeниM
с. Плocкa, p.н oстpiг.
..ПiвдeHЬ'', poдoМ з Гaличини.
99. Гpiм - бoeвик пX УПA гpyпи
oстaнньo в ХapaKт. CБ пpи пoчoтi к-pa Енeя. Згинув вeснoЮ

..Пiвдeнь'', Ыд гpyдpaцiвник П)K УПA гpyпи
..Пiвдeнь''. Po.цoм з
Й npи ocepe.цKУ CБ Гo
25. Згинув B дepMaнсЬкoму лiсi в м[iсяцi]
.l

липнi 944 o '
.101. БeЙ _ бoовик ПX УПA гpУПИ ..ПiвдeHЬ''' poдoM з
пiД чac пepexoДУ
.[убeнщини, poкiв 6' 25. Згинув нa ,Qyбeнщинi

фpoнтy, бepeзeнь 1944 p.
..ПiвдeHЬ,', oстaн1o2. ьeк _ Maксим _ бoeвик П)K УПA гpyпи

зз1

HЬo ПiдpaЙoнoвИЙ CБ TepeмeноЬKoгo пiдp., poдoМ з с..Д,epмaня,
poкiв б. 23. 3гинyв нa Tepeмeнщинi, p-н ocтpiг зИМoЮ .|945 p.
10з. Ш.{epбинa _ poЙoвиЙ ПЖ УПA гpyпи .,ПiвдeнЬ'', poдoм з
.Qyбeнщини, poкiв 6 ' 24. Згинув пiд чaс пepeХoдy фpoнту в м[iсяцi]
тpaвнi нa .Цyбeнщинi 1944 p.

.t04.

3aлiзняк_ BинoгpoдськиЙ Boлoдимиp_ чoтoвий ПЖ
УПA гpyпи ,.ПiвдeнЬ',, вiдтaк вiд листoпaдa 1943 p. сoтeнниЙ спeцвiддiлy пpи CБ, poдoM з c. Miзoчик, p-н Miзoн, poкiв б. 25. БУдУчи
тяxKo paHeHИM пoпaв в pУKИ HKB.ц в кpиTвцi нa xyГ. о. Бyщa, p-н
Miзoч, oсiнню 1944 p.
ПoстiЙ, лютиЙ 1946 p.
Пoдaв

UдАB1, ф. ЗsЗ6, oп

1,

/-/ Cмoк

cпp, 233, apк, 32-З4' Koпiя,4

1Baсиль Maкаp _..БeзpiдниЙ'' (1908-1944)'У 1944p. _ peф. сБ ПЗУз'

Пiдпoлкoвник кoнтppoзвiдки УПA вiд 23.|V..|944 p.
2 Aнaтoлiй Koзяp _ ..Boлoдимиp'', .,Гapaоин'', ..Гнaт', (-1945)". У 1944-1945 pp. peф. CБ Bo.,Tуpiв''' дpугий зaст' K-рa 3г.зз'(..Зaвихocт.,)' opг. peф. пiвHiчHoзaxiднoi гo HBPO, П3K ..Moсквa'', cлiдзиЙ cБ П3Уз. Maйop CБ вiд22.|.1948 p'
2 Микoлa Tимoщук _ ..Бopис'', ,,Koля'' (1922-1 945). У 1944_1945 pp. - peф. CБ
KoвeльськoТ oкp., слiдниЙ cБ п3У3. Пopyнник CБ вiд 22.l.194B p.
4 Toтoxний тeкcт: lЦA CБ Укpaiни, Ф' 1З' спp. 376' т. 49. apк. 308-31 1.
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списoK пlдлEглиx п Poвoдy,,дAлЕKoгo''
пIдпlлЬHиKlB тЕPEHy,,л|c''

Лиcтoпaд 1946 p'

сПИс

пi,п,пiлякiв, яKi з тepeHy

..Лiо''

пiдпopядKoвУЮтЬ Ha зapaз

гpyпi .[aлeкoгo
(листoпaд 1946)
. c' 3oлoтoлин
p-н Cтeпaнь
.1

1.

Зaпopoхeць

2. Kpщилякa
З. Юpa

2. c.Жaлин

4, Лиc
5. 3oзyля

З. Byлькa ХaлиHоькa
p-н.Д,epaжнe

B. Miшa

p-н.Qepaжнe

6. Haтaлкa
7 ' tliдгaЙниЙ
9. oбepexниЙ
10. Явop
.11'

4' MaЙtaн CтидинськиЙ
p-н Cтeпaнь

5. с. 3лaзнe

p-н.{epaxнe

Гpaб
12, |вaн
13' Cтeпaн
14. Kpyк (б[yвшиЙ]
ГocПoдapчИй нaдp')
1 5. ГумaнниЙ (зaгaльнoзнa
ниЙ як Цiпoк)
-16'
Гapбyз
17. Hiмнyp
] 8. Ючкo
19. |J-{yкa
20. Boяp
21, БуpлiЙ (б[yвший] paЙ.
CБ.[epaж. p.н)
22. Булкa

23. Бeз
24, Лиcтoк
25' Ялинa
26. Хoмa
27 '

Липa

28, CмiлиЙ

333

тa тpЬox oсiб бeз збpoi.

6. с. Cтaвoк

7. с. ПoстiЙнo

29. Kopiнь
30. Бocoтa
31. Гipнaн

B. с. Cкpиштiвкa

36,
37.
38.
39.

p-н.[epaxнe

p-н.{epaxнe

З2' Гpa6
33. Чyмaк
34. Яpoолaвl (тeпep oбл. CБ
iм..Цaлeким)
35. Bopoн

p-н (yмaнь
9. Pyдa Kлeвaнськa
p-н Kлeвaнь
10. с. .{юксин

Бapвiнoк
Бpoдягa

Xмapa

40. П'явкa
41. Гocпoдap
42. Яpмapoк

p-н.Qepaxнe

4З. oдин KoзaK| пceв.цo
Heв|дoМe.

-l1.c.Kopнин
p-н

Шпaчoк

44, БiлиЙ

lepaxнe

/Kунмa/
ДA CБ Укpaiни' ф. 1З, cпp. З76,

т. 8,

apк. 121, Оpигiнaл'

1 lвaн Бepник _ ..Яpocлaв'' (1922-1949). У 1946
сaМoпpoгoЛoшeHoгo Kpaю .,oдeсa''.
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Ne

PoзвlдyBAл ЬHo. KoHтPPoзв lдyBAл ЬHA
слyЖБA
[1944 p.]

Ne 56

HстPyкцlя PoзBlдyBAJI ЬH o.
KoHтPPoз в IдyвAЛ Ь Hoi слy)KБи
l

[1eaa p,]

IHсTPУKЦ|l
poзвiднoi i кoнтppoзвiднoТ слyxби
I

Bстyп

.l. Tвep.цa
дiЙснiсть flpyгoТ iмпepiялiстичнoi вiЙни,

якi*

вИтвopИЛИся Ha зeмЛяx Укpaiни, пoсTaвиЛИ* нa стopoжi нeстi
УкpaTнськoгo Hapoдy - Укpa.[нcьку Пoвстaннy Apмiю.
2. УПA яBЛяrТЬся oдИHoKИM чИнHИKoM, щo Ha Йoгo гpyнтi
opгaнiзyвaтИMУТЬся C|АлИ, яKi виpiшaть дoлю УкpaTни тa йтимyть
шЛяxoM в BeЛИKУ мaЙбyтнicть вiд пepeмoГ .0,o Пepeмoг, ФК .Д.o
пoвHoгo вИHИщeHHя всix

TТ

oкyпaнтiв.

З. УПA в свoTЙ бopoтьбi пiсля гaнeбнoi втeчi нiмцiв з УкpaТни
знaйшлacя сepe.ц HoBИХ oбстaвин. Cьoгo.п.нi УПA мaе пpoти сeбe
нa мicцi нiмeцькoгo Гeстaпo i бiльшoвицькиx бaнд т' зв. ..пapтИзaH'' - HKBД' який пoдiбниЙ, яK i пepшi, пoстiйнo KИ.цae пpoти нei
peгyляpнi фpoнтoвi чaстИнИ apмii.
4. УпA, He звaxaЮчИ Ha пepeBaгy вopoгa, ПpИHИMae нe тiльки
oбopoннy тaKтИKУ, a МaЮчИ зa сoбoю нeвмipyщi пoДвИГИ B вИзBoлeннiЙ пoвстaнчiй бopoтьбi пpoтИ пepeвaЖaЮчИх C|/1Л нiмeцькиx
oкyпaнтiв i дeякoТ сИЛИ чepвoних бaнд в нiмeцькoмy зaпiллi' з
Ko)KHИM lцHeM poсTe, тa зaxoплЮe в cвoТ pуки iнtцiятивy. Boнa
вИХoвaHa в дyсi aгpeсiТ, вiдпoвiдaюни цiлям i зaвдaнням, якi стaли
Taк у тeкстi'
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Пеpe.ц УKpaTHcЬKИM Hapo.цoM в oбЛИччi сЬoгo.Д'HiшHix пoдiй, вeдe ДiI
opГaH|зoBaHoгo XapaKтepУ.
5. Пepeмoгy виpiшуe нe тiльки збpoйнa сИЛa З всiмa TТ.цoсяГHeHHяМИ, a в пoвaжнiЙ мipi piшae тaeмний вир,вiЙни' H-ськa гpУПa
opгaнiзyе дЛя вe.цeHHя oфeнзивнo-poзвiднoi poбoти ..Poзвi.цчУ
слyжбу', (PC). Д'ля бopoтьби зi шпигyнстBoM Ta дЛя КoHтpoлi внyтpiшньoгo Пopя.цKy i вдepxувaння дaвaнoТ KoMaHдУвaHням лiнil в
бopoтьбi opгaнiзyо ..Koнтppoзвiднy олужбy" (KPс).

6' PC i KPC вiдпoвiдaтимe слiдуюним yслiв'ям:

a) Koнспipaцiя. Bcякi нaмipи, плaHИ, кoxниЙ KpoK B poбoтi, xoн
бивoни бyли пiдгoтoвлeнi ни poблeнi нaЙкpaщимИCИЛalиИ, чеpeз
бpaк кoнспipaцii, будyть oбepнeнi в кiнeць, цiлкoвитa тaЙнa в всix
пoТягHeHHяХ - цe ГoлoвHa зaсaдa' вoHa в пepшУ чepГУ ГapaHтУr

yспix. Зa HapушeHHя пpaвИл бepexeння тaомницi виннi вiдпoвiдaЮтЬ пo нaЙoстpiЙшИХ зaKoнaХ. Bм|ти мoвчaти _ нaЙкpaщa чeсHoтa
aГeHTУpHoгo пpaц|BHИKa.

б) Пaтpioтиннa вiддaнicть' Heю ПoвИHHa XapaKTepИзУвaтИся
пpaця Ko)кHoгo пpaцiвникa. Любoв'ю Дo Бaтькiвщини i хopстoкoю
HeHaBИстЮ.цo Bopoгa пoвиннi KepУBaТИся y вИKoHуBaHнi cклa.цних,
aЛr ПoчeсHИХ зaB.цaHЬ. Haживa, яK цe B poзвi.цчИХ opгaнaХ .цep)КaвHИХ Hapoд|B' e BИKЛЮчeHa.
в) Cпpитнiсть iхитpiсть. Heвiд'омнa пpИKMeтa Ko)KHoгo cпiBПpaцiвникa, aгeнтa l кepiвникa. Щo цe тaKe сПpИтнiсть в poзвiднiЙ
poбoтi, цe зHaтИ BopoГa, вмiти пpисToсyвaТИся дo вopoгa, KoЛИ
BИMaГaо цЬoГo пoтpeбa, He зpa.цИTИся пepeд ним, зyмiти сoбi
пopaдИтИ ПpИ виKoнaннi всякoгo зaBдaHHя, HaЛoЖeнoгo зBepХHИKoM У всяКИx УMoBИHax, a в дoдaТKy xитpiсть, цe вмiти в)KИтИ
спoсoбiв BIАpвaтIА вopoгoвi тarмницi, щo внaслi.п,oк ix втpaти йoмy

пpиЙдe HeУХИлЬHa зaгибiль. Цe вмiти B>|<IAтИ спoсoбiв зaвeстИ
Bopoгa Ha.ц ПpoпaсТЬ, .П,ep)KaтИ Haд HeЮ, цe зHaтИ йoгo зaмipи, цe
вмiти зpoбитИ вИсHoвoК з Ko)КHoгo Йoгo кpoкy, цe вмiти He ПoПaсТИся в Йoгo сiти.
г) Бeзпepepивнiсть i нacтoЙчивiсть. B aгентypнiЙ poбoтi oднa
з oсHoBHИХ вaжливiшиx якoстeЙ poзвiдки. B нeзaлeжнoсти вiд
зoвнiшнix УMoвИH, вiд влaснoгo отaнoBИщa i пoтягнeнЬ Bopoгa,
poзвiднa poбoтa пoBИHHa вeотИCя бeзнaстaннo i бeз oслaблeння.
Пpaцiвники пoвиннi F{aгpoMa.QKУвaтИ Bсe новi дaнi пpo вopoгa'
piвнoнaснo вИyчУЮчИ Йoгo. Bci МoХЛИBoсти пoвиннi бyти викopистaнi Д,Ля спpaBИ poзвiдки, нaвiть пpи нaйбiльшИX Тpy.п'HoщaХ.
BсякiЙ пepepИB iлeгKoвaxeнHя r нaЙбiльш кapигiдним тa HeПpoщeHИM пpoгpiхoм в poбoтi.
Г) ЧуЙнiсть i дpiбнинкoвicть. Пoвиннi пoзнaнyBaТИcя пoстiЙJJO

Ho в poбoтi. Bмiти звepHyтИ УBaГУ Ha всяKУ, нa пepшиЙ ПoГЛяД,,
дpiбницю, вмiтИ ПoB'язaти дeкiльKa MaЛoBa)Kниx фaктiв B oдИH
вИCHoBoK i нa пiдстaвi Цьoгo вИсHoвKУ зpoбити HeПoМИЛЬHe Tвep.цЖeHHя в aгeнтуpнiй poбoтi. Bcякi дpiбнИчKИBeЛ|А дo вeликoгo. B
poзвiдчiй poбoтi бути дpi6ничKoвИM, зHaчИTЬ бyти нуЙним, нe бyти
зaсKoчeHИМ пoдiями, вИЧУтИ мaЙбyтнe нa пi.д,стaвi ToГo' чoГo He
вдaст[ьс]я вopoгoвi вД,ep)KaТИ i oпoвити стoвiдсoткoBoЮ ТaоMHИцeЮ, цe зHaчИТЬ He lo'oпУстИTИ.0'o зaсКoчeHHя.

д) Бeзoгляднicть в MeТoдax poбoти пpaцiвникiв ПpИ

HУBaHHЮ свoТx oбoв,язкiв являeться нeoбxiдним.

B

вИKo-

aгeнтуpнiЙ

poбoтi HeMae мopaлeЙ нi peлiгiйниx' нi в пoвeдiнцi. Тyт e oднa
цiль, дoбитися успixiв в iнтepeсi KoHeчHoсТИ, яKУ.цИKтУr бopoтьбa
i успix, в якiЙ для Belп,eнHя ТТ e кoнeчним. Зa цiнy yспiхiв l]oвo.о,ИTЬCя
Пo)кepТвУBaТИ сBoЮ чeсTЬ, BЖИтtА тaкix зaсoбiв. як шaнтaж, oбмaн,
Зpa.цa, кpaдiж' бpeхня i т. п. .Цля дoбpa сПpaвИ i нaйгaнeбнiЙuий
BчИHoK e MopaЛЬHИЙ i вiн всe oПpaB.цУо. Якщo кoненнiсть вимaгae'
тo.цi слiд He BaГaТИся бoeм дoбyти вiдoмoсти. A.п,eкoли зУХBaЛЬсТBoМ.

e) Бeзшaблoнoвiсть. Koxний зaмip, KoжHУ зaДaчУ, кoxниЙ

ПЛaH пpИ кoжнiЙ poзpoбцi aгeнтypнoТ сПpaвИ' пoBИHHa XapaKТepИзУBaТИCЬ бeзшaблoнoвiсть*. Maйстepнiсть opгaнiзaцiТ i випoвHeHHя нeю poбoти зaKЛЮчaотЬся в opигiнaЛЬHoCтИ, яKa BИHИKae
з ТoГo' щo Ko)KHa зa.д'aчa Пoвстae в iнaкшиx УMoвИHaХ, a Тl випoBHeHHя пoтpебуо свoТх метoдiв i спoсoбiв. Шaблoнoвicть в poбoтi
.Ц.oвeД,e, щo зaмipи в кiнцi сTaHyТЬ .цЛя сaMИX сeбe шкiдли B|/1М|/1, тa
He .D,aстЬ нiякиx пoзИТИвHИx нaолiдкiв. Bpeштi шaблoн ДoзBoЛИТЬ
в poбoтi BпaCтИ вopoгoвi нa слiд poбoти'
r ) Aкти внiсть. Tiл ьки aKTИBHa poбoтa Ko)КHoгo спi вп paцi вн и кa,
aГeнTa i кepiвникa пo poзpoбцi кoжнoТ спpaвИ ПoЛo)КИтЬ poзвiднy poбoтy Ha HaЛeЖHoмy piвнi. ЗaотiЙ iбpaк HoвИX твopниx iдeй
в poбoтi вCe MсTИвся i звo.д,ив poбoтy aГeнтУpИ ни aгeнтypнoi
opгaнiзaцiТ .цo дeшeвeнЬKoгo бюpo _ зaстapiлиx HoвИHoK ДeHHИKapCЬKoгo ХapaKТepУ. Штaби, якi мaли lп,o пocЛУг poзвiднi opГaHИ'
в якiх бyв бpaк aктивнoCTИ, Еtсe були в хвoстi пoдiЙ' Пo HИX ПaдaЛИ

УДapИ зa УдapaМИ, a Bopoг.цepжaв iнlцiятивy в свolx pУKaХ, He
зBaХaЮчИ нa йoгo MeHшeBapTнiсть. |нiцiятивa пpaцiвникiв в poбo-

т| | aKTИвH|CTЬ У Bс|Х УMoBИHaX Тa У вCяKoMУ пoлo)кeHHl ПocТaвИТЬ
poбoтy Ha HaЛeХHoму piвнi.

x) Фaxoвiсть. PC i KPC кpiм HaпoЛeгЛИBoТ poбoти Maс щe oдHo

вeЛИKe зaB.цaHHя: пiдгoтoвити мaЙбyтнiЙ peгуляpнiЙ apмiТ aгeнтiв
Taк у тeкcтi

ЗЗ7

i кepiвникiв, якi впoвнi вив'язyвaтИМyгЬся зi зaвдaнь, HaЛoЖeнИx
.ix
пoтpeбaми. Cьoгoднiшня
штaбaми визвoльнoТ apмiT, згiднo з
дiЙснiсть являrтЬся пepioдoм пoвстaнчoi бopoтьби, пepeвipки
cил, a piвнoнaснo спeцiялiзaЦiя' Bсi пpaцiвники пoвиннi пocтiЙнo
збiльшyвaтИ свoЮ фaxoвicть. iil нaбувaeтЬcя пpИ вмiлoмy кepyвaннi кepiвникiв, пpaктиннiЙ poбoтi, читaннi poзвiднoТ лiтepaтypи,
B зв'язкy з тИM пaдyгь вeликi зaвдaHHя нa opгaнiзaтopiв poбoти,
BoнИ He тiльки BeдУтЬ, aлe caмi BИвучyЮтЬ цЮ сKЛaдHУ i вi.цпoвi.
.0,aлЬHУ poбoтy, тa пpИ пoмoчi вiдпoвiдниx peфepaтiв, KoHсУЛЬTaцiЙ, диcкУсiЙ нa oснoвi ,цaвaнoгo чИ вИKoHaHoГo зaвдaHHя i вiдпoвiдньoi лiтepaтypи. Фaxoвicть пpaцiвникa Pс i KPC' цe нe тiльки
ЛЮДИнa зi вciмa пpИKМeТaMи, якi тyт нeoбxi.цнi, вiн пoвинeн бути
всeбiчнo poзвинeний, вчИcЛЮЮчИ B пepшУ нepгy oсвiтy вiЙськoвy, тexнiннy i зaгaльну, пiзнaти сeбe, a Щe Kpaщe пiзнaти вopoГa,
пoчИHaЮчИ вi.п. oснoв. Tщ гoлoвнe слiд пaм'ятaтИ, щo вивчити i
пiзнaти вopoГa, цe пepшиЙ KpoK дo ПepeMoгИ Haд HИM' яKУ зaвepшye збpoЙниЙчtllн.
з) l.{eнтpaлiзaцiя poбoти. B peзyльтaтi кoнцeнтpaцii мaтepiялiв i пpИ ix пoстiЙнiЙ poзpoбцi в.п,aeтЬcя oсягHУтИ пoвниЙ oбpaз
пpo вopoгa, a piвнoнaсHo чepeз збip вi.цoмoотeЙ пepeвipyоться
пpaвдивiсть дoбyтoгo.
7 'PCi KPC Узгiднюe сBoЮ poбoту з poбoтoю opгaнiв CБ, в мipi
взaeмнoi спiвпpaцi нa мicцяx, яKa пpoявЛяeтЬся:
a) в вимiнi вiдoмoстями,
б) в вимiнi здoбyтиx дoкyмeнтiв,
в) спiльнiм вИKopИcтaHHЮ ПoлoнeHиx збiгцiв, дeзepтиpiв вiд

вopoгa' втiкaчiв

i т,

.д,.

г) опiльниx aкцiяx iт. п.
il

opгaнiзaцiя
|. PoзвiдниЙ вiддiл (PB)

B. Пpи штaбi H-ськoi гpyпи cтBopyrтЬcя PB, в cKЛa.ц яKoгo
вХoдятЬ:

a)шeф,
б) ceкpeтap,
в) кepiвник зв,язKУ,
г) aгeнти.

9. Шeф PB дie пo вкaзiвKaM тa Ha пpИпopУчeнHя K-pa гpУпИ,
пpи Йoгo пoвнiй спiвпpaцi, i пocтiЙнiй кoнтpoлi.
10. B oбcяг poбoти шeфa PB вxoдить:
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a) отвopeння poзBiдчoгo Bi.пдiЛУ (PB) пpи штaбi гpyпи зa CХeмoю: (гляди pиоyнoк 1)*,
б) кepyвaння PB,
в) ocoбистe KepyвaнHя вiддiлaми PB ||, l||, V iV||,
г) opгaнiзyвaння i вeД.eнHя ciтки PC пpoтИ вopoгa, якиЙ знaxo.цИтЬcя Ha oпepaTИBнoMУ тepeнi гpyпИ, нa сyciднiх, HeoпaHoвaHИХ чepeз УПA тepeнax, якi пpимиKaЮTЬ Д,o HЬoгo, зa слiдyюнoю
cxeмoЮ: (гляди pиc' 2)",

l) opгaнiзyвaнHя вeД'eHня ciтки KPC в всix вiддiлax гpyпи i нa
oПepaтИBHoMУ TepeH|.
д) opгaнiзyBaнHя i пoсилaння poзвiдниx дивepсiЙниx гpУп,

ТT

e) пoотiЙнa KoнтpoЛя poбoти,

e) opгaнiзaцiя aктiв, якi кoнeчнi ,цЛя спpaвИ poзвiдки aбo
KoHтppoзвlдKИ'
ж) пepecлУxУвaнHя ПoЛoHeHИх i apeштoвaниx' якi MoжyгЬ дaТИ
вaжнi poзвiднi, aбo кoнтppoзвiднi дaнi,

з) нaлaгoдxeнHя з KoMeH.п,aHтaMИ зaГoHiв нepeз K-pa гpУпИ
спiвпpaцi в cпpaвaХ вeдeнoТ ним oсoбистol poзвiдки i iнстpуктax,
;\ ^^;-.,^^,
|) зBITУBaHHя

3a вКaз|BKaMИ K-pa гpУПИ.
11. 3aотyпник шeфa PB являeться ПepшИM Йoгo спiвпpaцiв-

HИKoM i кepye вi.Ц.цiлaми

PB

IV' V|.

12. ceкpeтap PB вiдпoвiдae зa вiддiл PB I, a кpiм тoгo являeтЬся тexнiчнoЮ cИЛoЮ в poбoтi вi.ЦДiлiв: ll' ll|' lЧ ц V|.
13. Aгeнти i oстaльниЙ пepcoнaЛЬHиЙ cклaр, BKлЮчaeтЬся дo

спeцiяльнoТ aгeнтypи (CA).

14,

Aс нa

||.

чoлi

з

Aгeнтypнi cтaницi (AC)
кepiвникoM являrтЬcя вiддiлoм poзвiдки

i

кoнтppoзвiдKИ ПpИ штaбi зaгoнy.

15. Kepiвник AC пiдлягae шeфoвi PB дiлoвo, opгaнiзaцiйнo
к-poвi штaбy зaгoHy.
16. B cклaд AC вxo.п'ять:
a) кepiвник,
б) зaступник,
в) ceкpeтap.

7, oснoвним oбoв'язкoм AC являeTЬся:
a)opгaнiзaцiя AC зa слiдуюнoЮ сХeMoЮ: (rляди pис. Ill)*,
б) opгaнiзaцiя PA i KPA нa oпepaтИвHoмy тepeнi зaгoHУ зa слiдУЮчoЮ cХeMoЮ: (гляДи pиc. 4)*,
.l

*

Cхeмa pисунKa вiдcутня'
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B) cпiвпpaця пo спpaвaХ oсoбИсТoТ poзвi.цKИ
oПepaТИBHИx вlДд|Л|B зaГoHУ'

зi BciMa K-paMИ

г) пepeбиpae вIд кoмaндиpiв oпepaтИBHИx вi.пдiлiв зaгoнУ

ПoлoнeнИХ збiгцiв вiд вopoгa, дeзepтиpiв з вopoxИX pядiв iт. д. Ta
вopoжi дoKУMeHтИ! зaxoплeнi пpи вбитих, пoЛoнeнИХ, paHeниХ i в
пpимiщeнняX пocтoЮ вopoЖИХ чaстИH, якi нeгaйнo пicля викopиcтaнHя HaпpaвЛяeтЬся.цo шeфa PB,
г) в кoнтaктiзi шeфoм PB opгaнiзуо i висилae P.[Г,

д) пepeбyвae в пoстiЙнoмy кoнтaктi з

чИHHИKaMи зaпiлля

дaHoГo oпepaтИ вHoГo ТеpeHy'
e) пильнo KoHTpoЛЮe poзвiднy, кoнтppoзвiднy poбoтy, дep)KУ-

чи пильниЙ нaгЛя.E. Harц aгeнтУpaмИ'
r) в спpaвax Koнтppoзвiдки дepжИтЬ KoнтaKт тiльки з KoMaHдИpoм зaгoнУ, Пoзa тИM бeз виняткy в стpoгiЙ тaЙнi.
lll. Aгeнтypa

18. Aгентуpи пoдiляютЬся Ha ДвaBИtИ..
a) Poзвiдчi aгeнтypи (PA).

б) Koнтppoзвiднi aгeнтypи (KPA)'
|V.

.|

Poзвiдчi aгeHтУpИ

9. PA явЛяeтЬся нaЙмeншoю клiтинoю PB i ii твopитЬ aгeHт Ha

гpyнтi спiвпpaцiвникiв нa спeцiяльних пpИпopyчeнHяx кepiвникa

Aс.

20. Aгeнт, кepiвник PA, oпepaючИсЬ Ha цiлкoвитy спiвпpaцю iз
зaпiллям i тaeмними спiвпpaцiвнИKaМИ, oХoпЛЮe всi гaлyзi вopo-

)Koгo сepe.o'oвИ Щa .цaHoГo в|дТИ н KУ.
21. P^ Mo)KУтЬ бyти cтвopeнi нa yкpaТнськиx eтнoгpaфiнниx
зeМЛяХ:
a) в нaсeлeHИХ ПУHKTaХ, Дe Щe вoлoдie впoвнi вopoг,

б) в paЙoнниx i oблaснИХ цeHтpax, в мiстax, пpи всiх piвниx

пУHKтaХ i oб'eктax пoлiтичнoгo, вiЙськoвoгo чИ гoспoдapсЬKoгo
знaчiння (пpим. KП(б)У' Пoштa, aepoдpoM, Po HKB.ц' отaнцiя, дpyKapHя, пpoKУpaTУpa, тЮpМa iт. д.)'
в) пpи зaсТaBax i oпipних пУllKтax в тepeнi,
г) в пyнктax, з яKИХ MoxHa oбсepвyвaтИ pУХ Bopo)K|Ах C|Ал,
Д) ПpИ eтнoгpaфiнHИX KopдoHaх тepeнiв сyсt.цнix нapoдiв,
e)дe нe дie УПA.

22' PA cтвopyeтЬся i зa кopдoHoM yKp.

eтнoгpaфiнниx

зeMeЛЬ:
a) в глyбинi eтнoгpaфiннoi тepитopiТ сУсiднix нapoдiв,
б) нa eтнoгpaфiнниx ТepeHax oKупaHтa.
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23. oбoв'язKoM aГeHTa-кepiвникa PA являeTЬся

.t],ep)КaТИ

пoстiйнo зB'язoК зi свoiм зBepХHИКoМ чepeз спeцiяльнi сepeдникi
зв'язKУ.
24, B нeзaлeжHoсТИ вiд зaвдaнь, кpiм aгeнтУpHИХ згoлoшeнЬ,

пoстiЙнo Bv1cИлae зГoЛoшeH Hя
a) пpo випaдкi в.п.aHoMУ CepeдoвИщi,
б) нoвoнaбyтi вiдoмoстИ пpo BopoГa,
в) нaмipи BopoГa нa нaйблищиЙ чac,
г) a piвнoнaсHo вИсИЛae всi дpукoвaнi видaння, якi пoпaдyть

в

25' Cили oбсaди PA нe oпpидiлюeтЬся, вoHa мoже бyти

в

:

.цaHe Cepe.цoвИЩe Тa Maтep|яЛИ p|чeBoгo Д'oКaзУ.

зaЛе)КHoCTИ вiд пoтpeб i мoжливoстeЙ, aлe нiкoли нe пepeтяжeнi
сп в п paцi в н llKa|\АlА, Щo Mo)Ke вiДбит иcя ш кi.п,л и вo нa кo н сп paцii.
26. PA свoТми зaвДaHHяMИ He ПoвИHHa oХoПЛЮвaTИ бaгaтo
i

i

oб'eктiв.

V Koнтppoзвiднi aгeнтypи (KPA)
27. Koнтppoзвiднi aГeHТУpИ (KPA) opгaнiзyють кoнтppoзвiднi
aгeHтИ Ha ПpИПopУчeHHя шeфa PB aбo кеpiвникa AC:
a) пpи всix сaмoстiйнo дiюниx вiДДiлax i oпepaтивнИх oД|А|1|Ацяx'

б) нa

iт' д.),

ПУHKТaХ cпeцПpИзHaчеHHя

(зв'язoк гoспoдapськиЙ

в) в штaбax oПep. o.0,ИHиць iт. д.

28.

Pс пoдiляeться

Ha двa вiддiли: вiДДiл

li

||.

KPA piвнo ж

д|ЛИтЬся Ha:

a) KPA l _ пpoти aгeнтiв вopoxoТ дивepсii i iнфopмaтopiв

(oсвrдoмiтелeЙ) мiж цивiльним HaсeЛeHHяM i в pядaх УПA.
б) KPA Il _ пpoти yxильникiв iт. д., в нyтpi УГ1A. B мipy KoHeчHoсТИ чepeз бpaк сил poбoтa в olt],HoMУ сepe.цoвИщi мoжe oб'еднyBaТИCя в oднiЙ KPA з тим' щo вoнa MaTИМе |-иЙ i ||-иЙ вiддiл.
29. KPA в.цaHoMУ сepeдoBИщi вeдe cвoю poбoтy в нaйбiльшiЙ
тaЙнi, He вИKЛЮчaЮчИ K-pa.

з0. KPA бaзye свoю дiяльнiсть нa отpoгo тaeMHИx спiвпpaцiвникax, з яКИMИ .цepxИтЬ спpИТHo зaкoнспipoвaниЙ зB'язoK.
Taйнi спiвпpaцiвники в нiнoмy He KopИстУЮтЬся ПoЛeKшaMИ, CИлa
oбсaди пpиблизнo o.п,ИH Ha piЙ, a в oсHoBHoМУ B зaЛe)КHoсти вiд
пoтpeби.
V|. CпeцiялЬHa aгeHтУpa (CA)

З1. Пpи PB шeф ТвopИтЬ спeцiяльнy aгeHTУpУ (CA). Boнa
яBЛяeTЬся:
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a) яK KoHТpoльHИЙ чИHHИK,
б) peзepв для пoпoвHeння poзвiднoi, aбo кoнтppoзвiдчoТ сiтки

в paзi пoтpeби,
в) aгeнrypa опeцпpИзHaчeнЬ'

З2' Дo зaвдaнЬ пpaцiвникiв AC нaлeжитЬ в Пepшy чepгУ BИKoHУвaHHя нaйсклaднi|'l.lИХ зaвдaнь, якi пoтpeбyють cпeцiяльнoТ
niдгoтoвки i шиpшoi paфiнoвaнoi poзpiбки. Boни пpaцюють пiд
кepiвництвoм шeфa PB. B мipy пoтpeби oчoлЮЮтЬ PД,l, висилaнi
шeфoм PB' yдepxyють вiдпoвiдaльнiшi зв'язKИ, вИKoHyЮтЬ оKЛaднi aкти iт. д.

V||. Poзвiднo-дивepсiЙнa гpyпa (PДГ)

33. Poзвiдчo-.цивepciЙнi гpyпи opгaнiзye шeф PB тa кepiвники
AC в пopoзyмiннi з шeфoм PB тa нa йoгo пиceмHУ згo.цУ.
34. PДГ являeтЬся лeтЮчoЮ aГeHтypoЮ, якy opгaнiзyотЬся.0.Ля

poзвiдниx зaвдaHЬ, дe He Mo)КЛИBo пpИMIcтИтИ aГeHтУpи зi стaлим

oсi.п,кoм.

З5. Cилa P!Г мoxe бyти 3-.| 2 ociб, в CKлa.Д. ii вхoдять:
a) aгeн1 якиЙ вiдпoвiдae зa Пpoвe.п,eHня зaвДaнЬ,
б) кoмeн.цaнт, яKtАЙ вi.цпoвiдae зa вiЙськoвo-ТaKтИчHУ

стopoHУ,

piвнoнaснo oнoлююни ii,
в) пoвстaнцi з toбpoю opieнтaцieю в тepeнi.
36. B зa.цaчу PДГ мoхe бyги ПoотaBЛeнo:
a) зpoбити poзвiдyвaльниЙ peЙд пo пeвHoMУ тepeнi з цiллю
вивiдaти пpo Haстpoi нaсeлeння дaнoГo вiдтинкa i нaстaвлeння дo
Haс' вIдHocИнИ MI)K вopoгoM a MIсцeBИM нaceЛeнHяM Ha дaHoMy
вiдтинкy iдpyгe,

б) cтвopити PA в нyжoмУ чИ вopo)Koмyтepeнi,
в) пpoвeоти тepopИстИчHi aKтИ,
г) пpoвeоти aкти сaбoтaЖУ в .цaHoMу тepeнi,
д) poзшyкi, cxoПлeнHя i т. п. шкiдливих oоiб, якi мoxуть дaти

пeвнi мaтepiяли, цiннi
гoМ'

.п,ля

poзвiдки,

e) opгaнiзyвaтИ пapтИзaнськi вit'дiли для бopoтьби з вopoe) нaв'язyвaтИ зв,язKи з пoBсТaHчИми caмoстiЙними влaсHИ-

MИ гpУпaMИ i coюзниx нapoДiв тa Тм пoдiбними,
x) poзвiдvo-бoйoвi зaB.цaHHя,

з) cпeцiяльнe зaBдaHHя iншoгo ХapaKтepy.
37. Пepeд вИсИлKoЮ P.ЦГ зi воiмa Тi чЛeHaMИ пpoвolцИтЬся
oбшиpнo iнстpyктaж вiднoснo нaпaдy i спocoбy Йoгo викoнaння.
36. B нaкaзi cлiд пoдaти:
a) мapшpут iтepeн, в якиЙ слiд пpopвaтись,
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б) вiДoмoсти Пpo CТaH
в) дoклaднe зaBдaHHя,

B .цaHoMУ

тepeнi,

г) пoвeдiнкa сУпpoтИ збpoйниx сил, якi ДoвeдeTЬся зyстpiти

Пepeд

|

пo BИКoHaHHЮ зaв.Д'aHЬ'

д) Пpo зв,язoK,
e) щo poбиТИ Пo вИKoHaHHЮ зaвД,aHHя.
39. Якщo B сKЛaд зaв.цaHЬ вXo.цятЬ кpiм poзвiднo-дивepсiЙниx
i бoЙoвi зaв.п,aHHя, тoдi нa цeй нaкaз ПoBИHeH дaТИ cвoЮ згoДУ
KoMaH.п,Иp ТepeнУ, яKoMУ пiдлягae, aбo дo яKoгo .цaHИЙ вiДтинoк
пpим[и]кae.
40. PДГ .t].Ля зв'язKУ ПoвИHHa бщи випoca)кeHa paдioвисильHoЮ.

V|Il. Kaдpи
41 , BчисляЮчИ сЬoГo.П'нiшнi oбстaвини i ПoЛo)кeнHя'

Pс i KPC
сoбi зa цiль втягнути [в] poбoту ввeсЬ здi6ниЙ для цiеT
poбoти aKТИB yкpaТнськoгo HapoД,У, бeз piзницi нa вiк, пpoфeсiю

сTaBИТЬ

i

CТaHoвИщe

i

мiсцe пpaцi, вчИCЛЮЮчИ псиxoльoгiю.цaHoгo спiвпpa-

i щo йoгo.цo пpaцi сПoHУKУr, любoв.цo бaтькiвщИHИ, HeHaBИстЬ дo Bopoгa, ни сyспiльнo-пoлiтичнi oбстaвини. Kpiм тoгo дo
poбoти BИKopИCTaTи нyжинцiв, зBepтaЮчИ УBaГУ ПpИ пiдбopi, нa
яKoMУ гpyнтi бaзyвaтимeTЬCя ця спiвпpaця.
42. ПpauiвнИK ПoBИHeH бути пeвним i вi.д'цaниM, ПpИ пiдбopi

цiвникa

i пoлiтичнo-пeвHИХ тa
KopИсТИ
Mo)KУTЬ
ПpИHeсТИ Пpa!eякi
poбoтy
шaHTa)KeM
aбo
зaстpaшyBaHHяM,
aЛe
взятi
нa
цiвHики,
тoдi слiд нe зaбувaтИ, щo Цe .,Гpa з oГHeM'' Тa ГoЛoвHУ poЛЮ гpaТИMe TУT зB'язoK. Д,e BИMaгaTИMeТЬся вeлИKoгo cпpИтУ Ta МaЛИХ

людeй дoбиpaти вiйськoвo-виpoблeниx
вИпpaB.цaнИХ пoпepeД,Hьo.

зУcИЛЬ.

43. ПepсoнaльниЙ сKЛa.ц пpaцiвникiв PC i KPс пo функцiяx нa

тpИ cтУпeHl:

a) Kepiвники, якi зaниMaЮTЬ в poзвiдчiЙ cлyxбi кepiвнi стaHoвИщa, як opгaнiзaтopи клiтин, ПoчИHaЮчИ вiд AC. Boни пoвиннi
МaTИ сТaoш инcькиЙ вi ЙськoвиЙ CТeПeHЬ.
б) Poзвiдчi i кoнтppoзвiднi aгeнти.
в)Cпiвпpaцiвники.

44. Kepiвники i aгeнти, He звa)KaЮчИ, щo вoHИ

явЛяЮТЬся

пpaцiвникaми PC чи KPC, пpибиpaють сoбi фaльшивi фyнкцiТ для
кoнспipaцiT свori poбoти. Зa poзскoнспipoBaHHя cвoеТ poбoти
пiддягaють KapИ зa зpaДУ вiЙськoвoI тaЙни тa HecУTЬ вiдпoвlдaльнiоть пepeд пoЛeвИМ вiйськoвим сУдoM. Cвoс псeвдo пoстiйнo
мiняють aбo кopистУЮтЬся дeкiлькoмa в дaHoMУ тepeнi, кpiм тoгo
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сПeцiялЬHИM ПсeBдoM ПpИ лИcтyBaHHi зi зBepXHИKoM. Bсi пpaцiвHИKИ пoвиHHl peKpУтУBaтИcя:
a) з пpaцiвникiв зaпiлля нa piзниx фyнкцiяx,
б) paдoвoгo i кoмсклaдy УПA,
в) цивiльниX гpoмa.цяH яKi xИвУTЬ ЛeгaЛЬHo i пpaцюють в piзниx дiлянкax opг[aнiв] сoв[iтcькoi] влa.ци. Biднoснo кoнспipaцii
свoeT poбoти i псeвд вiднoситься тe сaмe щoдo Пpaцiвникiв.
45. Poзвi.цчi кepiвники Ta aгeHТИ PC тa KPC яBЛя|отЬся чЛeнaми УПA i Tx oбoв'язують:
a) вiЙcькoвi зaкoни,
б) вiЙськoвi слyхбoвi стeпeнi,
в) вiЙськoвi вiдзнaнeнHя тa пpoяBЛeHHя вiдвaги, гepoйствa i
пoCBятИ У вИKoHУBaHнi свoТх oбoв'язкiв.

46. BiЙськoвi слухбoвi стeпeнi Ha.П,aЮтЬcя в зaЛe)КHoстИ:
a) вiд зaгaльнoТ oсвiти,
б)дoсвiдУ, нaбщoгo в poзвiднiй aбo в кoнтppoзвiднiЙ poбoтi,

в)здiбнoстeй,

г) пpaцьoвитoсTИ i вiдвaги в poбoтi,
г) вiЙcькoвoТ пi.цгoтoвки.
ltl

!iяльнiсть
1. 3aвдaння

PC

47. PoзвiдKa пpeдсTaвляe сoбoю oсiбний вид вiйськoвoгo
дiяння, MaЮчИ зa цiль в миpний чaс пiдгoтoвИтИ, a в вoeнниЙ в
зB'язKу [з] пocтaвлeнИMИ зaв.цaHHяMИ пepe.ц вiЙськoм зiбpaти

вiдoмocти пpo Bopoгa. B зaгaльнoмy:
a) пpo мiлiтapнy оИЛy, opГaнiзyеться i вeдeться для ствepджeHHя o вopoгoвi вiдoмoстeЙ' вИзHaЧeнHя poзмiщeння i poзчЛeHУвaHЬ' BИяBЛeHHя внутpiшньoГo Пopя.цKУ, фaxoвoТ яKICтIА'
пoлiтичнo-мopaЛЬHoгo CТaHУ Cил, a в пiдсyмкy пoвИHHa дaти вi.п,oMoCтИ пpo сИЛИ, нaмipи i плaни дiяння,
б) мiсцeвiсTЬ, Мal зa цiль BИзHaчeHHя вiднoшeння i стeпeня
BПЛИвy нa дiяння BлaсHИX вiЙcьк i вiйськ Bopoгa,
в) нaсeлeнHя, яK зaпiлля, Mae зa цiль виявитИ KЛacoвe poзчЛeHyвaHHя, пoлiтинний нaстpiй, вi.д,нoсини HaсеЛeнHя .цo вoЮюниx отopiн, сaнiтapниЙ i eкoнoмiчниЙ отaн, B|АяB|АтИ ciльськoГoспoдapсЬкi i пpoмислoвi мoжливoсТИ зaпiлля вopoгa, як бaзи
дoстaвИ зaсoбiв для фpoнту.
48. l-]eнтpaлiзaцiя вiдoмoстeй вe.цeтЬоя вiЙськoм дЛя ToГo,
щoб opгaнiзувaти свoТ .цiяння Ha oсHoвHИx фaктинниХ дaHИХ o
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BИзHaчeHИх eлeMeHтaX, a He Ha здoгa.п,KaХ o HИX. Paзoм з ТИM ПpaBИЛЬHo opгaнiзoвaнa poзвiднa poбoтa дae нeoбxiдHИХ чaс KoMaH-

.цyвaHHЮ для пpиЙмaHHя пpaвИльнoгo i poзУMHoгo piшeння Пepe.ц

oпepaцiями HacтУпaЛЬHoГo XapaKTepy, a piвнoнacнo oбeзпенyе вiд
HeсПo.ц| BaHoгo нaсKoKУ BopoГa'

49. BчислюЮЧИ сЬoГoJlнiшно пoлiтичнe

i

мiлiтapнe ПoЛoжeHHя

Ha зeMЛяХ УкpaТни тa зaBдaHHя УпA - PC спpaмoвye cBoЮ poбoтy
ПpoTИ:
a) збpoЙнoi cили oKyПaнтa, тaK зB. Чepвoнoi Apмii, яKУ oKУПaHт

пoстiЙнo

KИД,ae пpoти

УПA'

б) opгaнiв HKBД зi вciмa пpибудiвкaми в фopмi HKГБ, BB
HKBД' ИБ i т, д. Пpoти збpoЙниx CИЛ ПoнeвoЛeHИХ нapoдiв' якi
пopУч укpaТнcькoгo HapoдУ BeДyтЬ бopoтьбy ПpoTИ стaлiнськиx
зaгapбникiв' cПpaMoвyе piвнo >к, aЛе тiльки iнфopмaтивнoгo

XapaKТepУ aбo в oбopoнниx цiлях.

50. Poбoтa PC мaтимe зaгaльнoвiЙськoвий XapaKTep, вoHa

пoд|лятИMeтЬcя зa po.0'aMИ:

6и

i

a) oоoбиотa poзвiдкa, яКУ вecтИMe кoжниЙ

.0,Ля вЛaCHoТ пoтpe.
cTИKУ з
вiддiлy,
пpи
бeзпocepеднiм
бeзпeки
BЛaсHoГo
для

BopoГoM'

б) aгeнтypнa poзвiдкa, яKУ вecтИМeTЬся B paMaХ PC i PB CИЛaMИ BЛaсHИx aгeнтiв, вoHa Ha сyтi являтиMeTЬся poзвiдкoю:
-|)

в piзнoмy видiтa з oкyпaцiйнvl'хсvIл Bopoгa нa Укpaiнi,
2) теpeнiв, ПoHeвoлeHИx нapoдiв бiльшoвицькими зaгapбни-

KaMИ'
3) тa eтнoгpaфiннa тepитopiя oKУпaHтa тa глибoкoгo зaпiлля.

B склaд oоoбистoТ

i

aгeнтypнo[ poзвiдки BХo.цИтИMe, як нeвiдpoзвiдки, пoлiтичнa

ЛУчHa сКЛaдoBa чaсТИHa зaгaльнoвiЙськoвoТ

poзвiдкa. |Т зaвдaнняM e дoстaвляти вiдoмocтИ пpo пoлiтичнoмopaльниЙ cтaH вopoгa.
51, B ocнoвнoму PC BBa)кaTИMe дXepeЛoM вiдoмoстeй cлiдуЮч| чИHHИK|:

a) aгeнтypнi згoлoшeння спiвпpaцiвникiв i пpaцiвникiв нa пiдстaвi бaчeнoгo, нyтoгo i т. п.
б) вopoxi дoKУMеHтИ, зaxoплeнi пpи вбитих, paнeнИХ, B здoбутих пpимiщeнняХ пoстoЮ вopoгa,
в) пepeслуXУBaHHя вopo)кИx пoЛoHeHИX, пepeбixникiв вiд
BopoГa' дeзepTИp|B Bl.Д' вopoГa' p|зHИХ вTlКaч|в |т. п.
52. Poзвiднi aгeнтуpнi спpaви пoвиннi бyти poзpoблювaнi
п

DoTИ:

a)

з'rднaнь, ЧaстИH, пiдвiДtiлiв чA i BB HKBД Ha пoстoЮ, a piвнo
HKBД [y] всix вИ.o,aХ,

)к ПpoтИ cтaнИцЬ (..oДдслrнiЙ упpaвлeнiЙ'')
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б) пepexiднi вopoжi збpoйнi вiД.цiли,
в) вopoжi oб'оKти,

г) нaсeлeнi ПУнKтИ, oпaнoвaнi вopoгoм,
д) pУХ нa зa[лiзнинни]х лiнiяx, стaнцiяx,
e) тepeн i тaкгичнi MoЖЛИBoCти в Йoмy.
53. Bi.цнoснo з'eднaнь, чaстИH' пi.цвiДдiлiв, зaсTaв, стaниць iт.
.ц., в пoCToЮ вiэьмeться пtд yвaгy слiдУючi чинникi:
1) oпpидiлeння i внyтpiшHя cХeмa opгaнiзaцiТ:
a) нaiмeнyвaння iнoмep з'eднaння, чacтИнИ, пiдвiддiлy, зaстaBИ, стaHИць (вaжливим е oпpидiЛeHHя poду збpoТ, фopмaцiТ, a

piвнo x N9 пoлeвoТ пoнти),
б) дe штaб i штaби тa poзпoлoжeHня oстaннix чaстИH, пiдвiд-

.цiлiв, зaстaв iт. п.,

в) пpo oKP (oтдrл KoHTppoзвeдкi) oo (ocoбиЙ oтдeл), дaнoj
чaсTИHИ чи пi.цвiд.цiЛУ, Дe cлiД ДoклaДнo вимiнити кoмaн.п,ниЙ
CKЛaд, сИЛУ яКoЮ poзпopaд)Kae, щo зpoбив i poбить, яKe HaсTaвЛeHHя paдoвoгo l KoMaHдHoгo склa.п,У сУПpoTИ дaHoгo B|д.ц|ЛУ'
г) якщo цe (yпpaвленie), aбo ,'oтдeЛeнie'' HKBД'' тoдi тoчнe
нaймeнoвaнHя, сXeMУ opгaнiзaцiT, вКЛЮчaЮчИ HKГБ' мiлiЦiю i т, д.,
..oТдeЛaХ''
дe слiд взяти пiд УвaГУ Haчaльникiв i ix зaстyпникiв в сих
..oтдeленiяХ'',
..oПepaТИвHo
i
УПoЛ HoМoЧlнИХ'', сiтку aгeнтiв, peзИ ..сeкpeтних

oсвiдoмiтeлeЙ'',
.цeнтiв i
п\ то naпlo i, пnn
,,у' вИЩУ |HстaHц|Ю'
e) пoдiбнo тoчнi Дaнi i пpo вoeнкoмaтИ тa дpyгi, пoдiбнi yстa-

HoвИ, яKщo цe ГpУпa бyвшиx пapTИзaн, тoдi тoннo oпpeдiлити з
якoгo бyвшoгo ..oтpядa', i ..сoe.п,iнeHiя'' дe oпepУвaв.

2) Пpимiщeння i зaбeзПeчeння. oпис зi слiдyюними шкiцaми

|

плaHaМИ:
a) дiльниця зaсeЛeHoГo пУHKтa,

б) yкpiплeння, дpoтянi зaгopo.Д'И, мiннi пoля.цoBKoлa будинку,
rpупи 6удинкiв якi зHaXo.цяTЬcя в тepeнi укpiплeнь,
в) будинкi, внyтpi якix poзмiщeHa .цaHa чaCTИHa i Тi склaди,
яKщo X Цe пoвepxoвиЙбудинoк, To KoxнИЙ ПoвepХ' зoKpeMa сУтe-

peн. | ГopИщa'

г) ociбнo бyнкpи i стaнoвищa всix po.цiв збpoT,
д) poзмiщeHня зaCTaB дeHHИХ i нiчних стiЙoк' paЙoни стeж.

B oписi взяти пiд Увaгy з якoгo бyдiвeлЬHoгo мaтepiялy пoбyдoвaнi будинки, з яKoГo пoбyдoвaнi укpiплeння, яKi, як Й дe poзмiщeнi мiни, куди i з якиx сTaHoвИщ вopoхиЙ BoГoHЬ i з якoТ збpoi
будe нaйбiлЬш пopaЖaЮЧV|Й, KУдИ вopoг He зМo)Ke спpaMУBaтИ
вoгHЮ' якиЙi звiдкiля BoгoHЬ cкepoвaний пpoTИ Bopoгa бУдe нaЙбiльш пopa)КaЮчИм. Якщo цe кaсapнi' тo в плaнi зaзнaнити, кoтpi
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бльoкi i пoвepxi зaHИMaЮтЬ oсiбнi ЧaстИHИ (ixнe нaiмeнoвaння i
HoМep тa N9 пoлeвoT пoнти), тoчHo Дe Тx штaби, MaгaзИHИ зi збpoeЮ Ta aмунiцieю, ПoMeшKaHHя KoMaH.цHoгo сoсТaвУ (мoжe буи i
пoзa poзмiщeHHяM, ПpИM. в мiстi)'
3) Cилa: кiлькiсть pядoBИX, пiдстapшин i oфiцepiв.
4) Узбpoeння : Ч исeльнa кiлькiсть кpiсi в, .цeсяТИзapa.цoк, П П Ш
i Йoмy пoдiбнe, ЛeГKИx тa вaжHИХ кyлeмeтiв, ПTP, мiнoмeтiв i Тх piд,
гapMaт (пpидiл i кaлiбеp). ЯкиЙ зaпac aмунiцii. Чи e зaпaснa aMУнiцiя, збpoя, щo щe е з узбpoення i з вiЙcькoBoГo мaЙнa.
5) XapaктepИcтИKa.'
a) KoмaнднoГo сKЛa.п.У' Фyнкцiя, пpiзвищe iм'я i пo бaтькoвi, вiЙ.

cькoвий i слyхбoвиЙ стeпeнЬ' нaцioнaльнicть, вiк, oпиc фiзиннoгo
вИгЛяД'У' пapтi йнa

п

pи

нaлeжнiсТЬ, MopaЛ Ьнa вapтiсть, чac вiйськoвoТ

cлужби, вiдзнaнeння зa бoeвi i гpoмадянсьKi зaслуги, взaeмoвiднoсини мix KoMсKЛarцoM, a зoKpeMa мiж кoмct<лa.п,oM a paдoвИKaMИ.
б) Paдoвoгo сKЛaдy. HaцioнaльниЙ cклaд (пpoцeнтнe вiдHoшeHHя, зBepнyТИ УBaгy Ha yкpaiнцiв iз CУ3 i зУз). Mopaльнa
вapтiсть, якi бoeздaтHocтИ, кoли змoбiлiзoвaнi, якЩo вимiшaнi тo
з.п'eтaЛяMИ, дe вИшKoЛЮвaЛИся, звiдки змoбiлiзoвaнi i т. д.
6) CepeдчиK пepeвoзKИ:
a) ним KopИсТaЮTЬcя пpИ пepeсУBaнHi в тepeнi,
б) якщo MaЮТЬ влacнi, тo скiльки вaнтaЖHИx aвт i якoТ вeЛИнини, скiльки oсoбoвиX, оKiлЬKИ мoтoциклiв, фipмaнoк, вepxoвИХ

кoнeЙ i т.

.п,.,

дe мicтяться зacoби пepeвoзKИ i пpooxopoн. (пoДaти шкiц
poзмiщeння i зaзнaчити нaЙкpaщий пiдхiд),
г) дe poзмiщeнi зaпaси пaЛЬHoГo i якa кiлькiсть (зaзнaнити нa
шкiцi)'
7) Зв'язoк:
a) дe знaxo.цИтЬся КoMaH.о,УBaHня i щo сoбoю яBЛяr (пoдaти
тoЧHo нaiмeнувaння i нoмep чacТИHИ i т. п.),
б) якiм сepeдHИKoM зв'язкy зв'язaнi з KoMaHдyвaHHяM (paдioвИсИЛЬHa, тeлeфoн, l(Уp'ep iт' д.) з oпИсoм,
в) дe i як нaйкpaЩe зHИщИтИ,
г) ни нeмae мiж цивiльним HaсeлeHHяM тaЙних кyp'оpiв,
яKщo цe зacтaвa, ни гapнiзoн в пoлoci oпaнoвaнi[Й] УпA (тaкoгo
oбoв'язкoвo шaнтaЖeM взятИ.цo пpaцi i викopистaти),
д) з ким щe.цep)KИтЬ зв'язoK i якими сepe.t],HИKaмИ.
8) Pyx: дeннi зaняття, яKщo виТзxaють тo КoлИ, дe, з яKoЮ
цiллю i з якoю сИЛoЮ, якe зaбиpaють yзбpoсння, скiльки i з яким
yзбpoенням oсTarTЬся нa мiсцi, якi Дo цieT пopи зpoблeнi BIАПatИ
пpoтИ УПA aбo HaсeЛeнHя i з яким yспtxoм?
в)
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9) Зaмipи: щo дaнe KoMaHдУBaHHя чИ HaчaЛьствo зaмipae aбo
якiх зaмipiв спoдieться вiд кoмaндyвaHHя
.l

0) Якe зaв.о'aHHя:
a) вишкiл,
б) вiдпoнинoк,

в) oxopoнa oб'eктiв iт. п.,
г) олyxбoвa poбoтa,
e* ) тимнacoвиЙ пoстiЙ'
е) спeцiяльнa зaлoгa i т. д.
З пeвними фaKтaми, якi цe пiдтвepжyвaли6,
i 1) Bзarмoвiднoшeння з нaceЛeHняM:
a) як вiднoсятЬcя pядoвi a зoкpeмa KoMaHдHИЙ склaд з HaCeЛeHHяtи' a гoЛoBHo KoЛИ BзHaЮтЬ Пpo Haстpol HaсeЛeHHя' зBepHУтИ
УвaгУ Ha yкpaТнцiв, poсiян iдpугиx'
б) як стaвиТЬся HaceЛeHHя, пpo щo пoзнaйoMЛЮвaлo, яKa
peaKцlя Ha цe'
в) xтo з цивiльниx зB'язкy пpИBaтHoгo ни пoдiбнoгo ХapaKтepУ
i пpoтивнo, з KИM дepжить xтo-нeбyдь зi cклaдy дoбpi BзaeMИHИ'
зaХoД'ИтЬ B ПpИвaTHe ПoMeшKaHHя |т. .ц.
12) HaстaвЛeHня сУпpoТИ УПA_HBPo (мix кoмaндHИM сKЛa.цoM a зoKpeMa мiж paдoвиKal'/tИ, ПoKЛИKaт|Аcя Ha ФaKTИ):
a) якe KoMaH.цУвaHHя .цar HaстaвЛeHня сУпpoТИ УПA, HвPo'

щo гoвopИтЬ пpo зapoДХeHHя УПA, пpo пepioд бopoтьби з нiмeцьKИMИ зaгapбникaми' TeпepeшHЮ бopoтьбy i т. д.,
б) як poзyмiе зaгaл цiль i мeтoди бopoтьби тa yкpaTнськi peвoлюцiЙнi iдei,
в) щo гoвopяТЬ мiж сoбoю i як спpиЙмaють всякi ПoГoЛoсКИ,
фaкти зв'язaнi з УПA, зoKpeMa нa CУ3 i ЗУЗ,
г) як peaгyюTЬ Ha пpoпaгaнду УПA, HBPo'
д) щo вiдoмo пpo HaстaвЛeHHя сУпpoТИ бopoтьби дpУГИх
ПoHeвoЛeHИx нapoдiв i взaeмoвiдI]oсИH,
e) якe стaвЛeHHя Дo HaсeЛeHня [в] зв'язкy з йoгo HaCтaBЛeнHяM супpoти УПA,
e) яKe фaктиннo HaCТaBЛeHHя сУпpoТИ УПA (зoкpeмa всix нaцioнaльнoотeЙ).
13) МopaльниЙ cтaн (зoкpeмa KoMaHдHoгo i paдoвoгo склaдy):

a) бoeвiсть,

б) iдeЙнiоть' чИM зaХoплeнa: iнтepнaцioнaлiзмoм, poсиЙоькiм
пaтpИoTИзMoM ЧИ хaдoбoю пiмсти, aбo чи взaгaлi цЬoгo нe мae?
, Тaкa
нумepaцiя у тeкстi.
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Haцioнaльнa свiдoмiсть, взaомoвi
|

з HaсeЛeHHяM'

ДHIсLA|1V:,'

в зв'язку З цИM внyтpi

в) п'янствo i poспyстa,
г) дeзepцiя,

д) ни пoмiтнi якi-нeбyдь пpoтибiльшoвицькi нaстpoТ, B чoMУ
сaN4е ПpoяЕ}ЛяЮтЬся' зoKpeMa зBepHУтИ УBaГУ' якиЙ aвтopитeт
пapтii i як peaгyюТЬ Ha ПoТяГHeHHя в зoвнiшнiй i внyтpiшнiй пoлiтицi' oсoбЛИBo зBepHУTИ УBaГУ, яK пoясHЮЮТЬ ПpИM. Пpo сoЮз
з aлiянтaми, пpoблeмИ дep)KaBHoсTИ Hoвoзaгapбaних нapoдiв,
кoлсктивiзaцiя, гoлoд в CCCP, нeвдaнi нa фpoнтax aбo yспixи, якiм
пoлiтнaстaвЛeнHяМ HaCИчУr сKЛaД в пoлiтвиxoвнiй poбoтi, зoKpeMa B зB'язKУ з ТaKИMИ пpoблeмaми, як свiтoвa peвoлюцiя, пoxiд нa
3axiд i Пiвдeнь, взaeмoвiднocИH|Аз Япoнiсю i aлiянтaми i r .п'.
1 4) ГoспoдapсЬKe зaбeзпeчeння:
a) звiдки п.oстaчaння i якe,
б) якиЙ пaЙoк пpИПaдae Ha paдoвИKiв i кoмсклa.П, зoKpeмa,
в) якиЙ вi.п,сoтoк ПoKpИвaHHя вЛaCHИM, нaгpaбoвaнИN1 з HaсeЛеHHя, вeзeнИМ зa кopдoн[у],
г) яке випoсa)КeнHя' ЧИ BЛaCнe чИ Beзeнe.
1 5) Пpo MИHУлe:
a) кoмсклaду aбo нaнaлЬCTBa,
б)oсiбнe з'r.цHaHЬ, чaCТИH, пiдвiддiлiв iт. д. (пpим. звiдки пpибyв iт. д.).
16) Якi oбopoни в paзi нaпaду.
] 7) Piзнe:
a) мoжливoсти poззбporнHя,
б) як пoiнфopмoвaний KoMсKЛa.п' Пpo сТaH в CCCP, Щo Ha цЮ
ТeМУ ГoBopятЬ'

B) |Hшe.

54. Пpo пepexiднi вiДДiли в aГeHTУpHИX зГoЛoшeHняx бepeться
пiд yвaгy Тe сaMe, щo B $ 53, a в ДoДaTКу.
a) звiдки HaПpaвЛяeТЬCя, щo тaм poбив, KУ.П,И HaпpaвЛяrТЬся,
Дe зaДep)KУBaвCя' чoгo'

б) щo дieться з ДpУгИMИ чaCTИHaMИ aбo пiдвiДДiлaми цьoгo

сaMoГo з'rД,HaHHя ЧИ чaCТИHИ,

в) щo poбить нa мiсЦi, вiдпoнивae чИ ГoТoвИТЬся дo вiдxoду,
яKщo тaK' Тo KУДИ | з яKoЮ MeToЮ'
г) ни пpиIxaB, ЧИ ПpИМaшepУBaв, яKщo ПpИMaшepУвaв Тo чИM,
чИ сepeдHИKИ Пepeвoзки вiД'Txaли чИ >кД'yтЬ, чИ о зaПacИ ПaЛЬHoГo
lцЛя MaшИH, KopM для кoнeЙ iт' д.,
д) ни пepeмyнeнi кoнi i людe,
e) якe r Xapчeвe зaбeзпeчeнHя, чИ MaЮтЬ кyxнi i r д',
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e) яKщo зa.цep)кaвcя Ha пoстoi, ПoдaтИ цlKiц poзMiщeHHя'

пiдвitдiли i Тx кoмaнди, зaстaвИ, стiЙки i стeЖИ,
ж) якщo цe чacтИHa чи пiдвiддiл ЧA, тo caм чИ в спoлyцi з
..oтдея кoю - нeбyдь фopмaцieю H KB.Ц' я кi Й зв, язoк з нaЙ6 лищиM И
лlHiяMИ'', aбo yнaсткaми HKB!,
з) якiм пopя.п,KoM пpийшoв: oбeзпeчeнo чи бeз oбeзпeнeння,
яK пoчУвaeтЬся B тepeнi пiд oглядoм бeзпeки,
вЧИслЮЮчИ штaб,

i) ни e ЛЮдe, якi знaють мicцeвиЙ TepeH, aбo чи He poзпИтyЮтЬ
зa oсoбaми якi знaли б мiсцeвиЙ тepeн, ни нe булo випaдкi[в] схo.

плeHHя пoдiбниx oсiб.

55. Пpo сKЛa.цИ вiйcькoвoгo (бoспpипaси, yзбpoення, спopя.
.0)кeHHя, п po.цoвoлЬствo i т. д. ) i сiльськoгoспoдapськoгo знaчiння,
тe caмe щo B $ 53, a кpiм тoгo тpeбa звepнyтИ УвaгУ Ha тoчнe вИKoHaнHя шкiцУ, aбo плaну з poзмiщeнням.
56. Пpo нaсeлeнi пУHKтИ як мiотa, paйoнoвi цeHтpИ i т' д., в
якИХ сТoятЬ гapнiзoни, вiзьмiть цe пiд yвaгy слiдyюнe:
1) Зaгaльнi дaнi;
a) нaцioнaльний склa,п,,
б) нaстaвлеHня HaceлeHHя, гoсПo.Д,apсЬKe i cтpaтeгiннe зHaчeHHя HaceлеHoГo ПуHКтУ,
г*) плaн HaсeЛeHoгo пУHKтУ a гoЛoвHo дiльниць,

.0,e

зHaХoдИтЬ-

ся чaстИHa | чИ C|Алa гapнiзoнy i оклaди (звepнути УвaГУ Ha вiдпoчинкoвi KвapтИpИ для пepexi.цнoгo вiЙськa).
2) Cтaн cили:
a) ЧA, Te caMe щo пiд 0$ sз' 54 i 55 i пpo кoмaндy гapнiзoну,

Хтo нaчaлЬHИк'
б) HKBД' BoeHKoMaт iт. д., тe сaМe щo пiд $s 53, 54 i 55,
в) BKП(б) (цивiльнi нинникi), вИKoHKoM' BЛKCM iт. д.
3) Пoявa HoBИХ B зaceЛeHoMy пyнктi:тe оaMe щo пiд s$ 5з i 54'
a кpiм тoгo oбoв,язye ..CпeцзгoЛoшeHHя,,.

4) Cклaди: Te caмe пpo кoxниЙ зoKpeMa, щo в $ 55, a пpo
oХopoнyякв$53,
5) oxopoнa зaсeЛeHoгo пyHKтy днeм i внoчi: зaсТaвИt Bapтa,

стiЙки, oбоepвaцiЙнi пyнкти, cтeЖi, з HaHeceHHяМ Ha плaнi.
6) Плaни oбopoни: HaceЛeнoгo пУHKтa в paзi Haпaдy' якa Йдe
пiдгoтoвкa в цЬoМУ нaпpямi, як зaapearye HaсeлeHHя в paзi нaпaдy.
7) Poзмiщeння: ypядiв, зaвoдiв, apтiлiв, вiйськoвиx гoтeлiв,
xapнiвeнь, зaлiзничнoТ cтaнцiТ, дpУКapeнЬ' тЮpM, пoчТИ' мoстiв,
aepoдpoмtв i всi oб'eкти xoч би нaЙмeншoгo вiЙcькoвoгo знaчiння.
HeoбxiднимИ яBЛяЮтЬся плaнИ бyдинкiв внyтpi i oкoлиць.
*
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Taкa нумepaцiя у тeкcтi,

8) Якi oстaннi HaKaзИ, poзПopaД,ЖeHня, вiдoзви вiд мiсцeвoТ

BлaДИ (opигiнaли).

9) Пpo мiтiнгi, сBяТa HapoдУ i т. д. (пpислaти мaтepiяли iз
зaУвaГaMИ зaгaлЬHoгo xapaктepy).
10) Якi вi.цoмoсти пpo УПA i взaгaлi пoгoЛoсKИ пpo УПA.
-l -1)
Як cпpaвa з ПpoХapчУBaHHяM вiйськa, слyжбoвцiв i цивiльHoГo HaсeЛeHHя.

12) Cпиcoк мiсцeвиx гpoMa/цяH, якi виcтyпaють пpoти УПA
HBPo' XapaKтepИCтикa TxньoТ шкiдливoТ poбoти'
57. Biднoонo pУХУ Ha pУХЛИвИx жилiзнo.п.opoжHИX i шoсeйнoвУзЛoBИX пунKтaХ слiд звepнyтИ УBaГy Ha гpУз сepeдникiв ПepeBoзKИ, HaпpaM iвзaгaлi тe, щo [пiд] $$ 53, 54, яKЩo )< вИявИТЬCя

i

oживлениЙ pyх i пpo всякi нeнopMaЛЬHocтИ нeгaЙнo пoвiдoмляти
..CпeцзгoлoшeH Hя''.

58. Bi.цнoснo мiсцeвocтeЙ i тaктичнИХ Mo)кJlИBoстeЙ кepiвники
AC вeдщь poбoтy нa спeцiяльнi пpипopyнeння.
59. Пpи пepеcЛУxУBaHHЮ пoЛoHeHИХ' втiкaчiв' пepeбiжникiв,
дeзepтиpiв i т, ,п,. пoвиннi бyти взятi пiд yвaгУ пapaгpaфи 53, 54, 55'
56 i 57' (кpiм тoгo ГЛяД|А'. iнстpyкцiя ч. 1, шeф PB).
2. 3aвдaння кoнтppoзвiднoТ олуxби (KPC)
60. БoльшeвиЦькиЙ зaгapбник хитpиЙ i пiдсryпниЙ в бopoтьбi, якa вeдeтЬся зi вcieю бeзoгля.цнoю жopcтoкiстю, Biн He Пepe6иpae нi в зacoбax нi в MeтoдaХ. B пepшy чepГy дoKЛaдar всiх
зУсИЛЬ, Щoб знищити УПA в oтвepтiЙ бopoтьбi. З цieю MeтoЮ
opгaнiзyе i вeдe нaЙбiльш paфiнoвaнo свoю poбoтУ, Для цiei мeти
скpiплюe i мacoвo ПoшИpЮe ciткy свoix ..CeKpeтHИх oсвiдoмiтeлeЙ,,
мiх цивiльнИM HaCeЛeHHяM, B pяди УПA Bv1cИлar свoТx aгeнтiв, вiн

cтaparТЬCя зЛoвИTИ вi.д,oмoсти Пpo Ko)KHИЙ кpoк, зpoблeний i
зaдумaниЙ Ko)кH ИМ ПoBсТaH ЦeM.
61. Bopoг кpiм зaмipу з|1ИЩ|Ат|А в oтвepтiй бopoтьбi, poбить
спpoби Дoбитиcь yспiхy гaнeбним CKpИтИM спoсoбoм. CвoТми
cТapИMИ випpoбyвaнИMИ Мeтo.Д'aмИ сТaвИтЬ сoбi зa цiль poзлoжит|А CИЛ|А УПA з HУTpa. B pяди УПA зaсилaе свol'x aгeнтiв з MeтoЮ
пpoведeHHя п|ДpИBУ' ТepopУ | дИвepс||.
62. .Цoвгi i зaтяжнi poки бopoтьби, пoстiйнi тpУДнoщi i нeвигoди, бeзпepepИBHe pИзИKoвHe )КИTTя, опpИчИHЮЮть псиxiчнe i
фiзиннe BИсHaxeHHя, a в пapi з ТИM HaстУпaо зaЛoмaння..[yxoвe

зaлoМaнHя HacтУПar нe тiльки пiд впливoM вИCHa)КeHня, тУT B
пoвaxнiЙ мipi спpиниHЮeтЬся якiсть вИХoвaHHя' oтoчeнHя, свiдoMoCТИ бopoтьби i cилa вoлi тa твepдiсть ХapaKТepУ oдиниць. Cвoю
бopoтьбу УПA пpиxoД'ИTЬся oпИpaтИ нe тiльки нa iдeaлiзoвaнИX
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_ peвoЛЮцioнepax, У вeЛИKoMУ зMaГy' в peвoлюцiЙнiЙ
бopoтьбi BИKopИсToBУeтЬcя всi мoжливi CtАлv1, бo цe яBЛяrтЬCя
o.цИHИцяХ

xИттЬoвoЮ кoнeчнiстю Hapo.цУ. B зв'язкy з ТИM в paди УПA ПoПaЛo
paд ПpИПaД'KoвИX o.t].ИHИЦЬ' a HaвlтЬ ТaKИХ' яKlM спpaвa вИзвoЛЬHoI
бopoтьби e Maлoвa)кHoю i нужoю.
Тexнiчне зaЛoMaHHя, фaльшивe poзyмiння бopoтьби, бpaк свi.цoмoстi cпoнУКУЮТЬ o.цИHИЦЬ нe тiльки дo бeздiлля aлe iдo вopoжoТ poбoти .0Ля спpaвИ, .п.eKoЛИ з цiллю збepeжeння xиття iдуть
вoHИ Ha УсЛУгИ Дo вopoГa, який викopИсТoвУr Тx Для poзвiдки.
63. Чepeз peвoлюцiЙнi yмoвини, He.цoсTaчУ вiдпoвiднix пpoвiдниx фaxoвих CИЛ, Hе Mae MoЖЛИвoCТИ плaнo[вo]гo вИшKoЛУ ПoвсТaHний кaдp, Йoгo пpиxo.цИТЬCя нaбувaти ПoCТeПeHHo в
бopoтьбi, в зв'язкy з тИM вiйcькoве виpoблeння кoмaн.п,нoгo i
paдoвoгo CKЛaдУ стoTть нa висoтi пoтpeби. l-]e oсoбливo вiдбивaeТЬся в спpaвax бepexeння вiйськoвoi тaомницi, мopaльнoТ пoBe.
дiнки i вдepxaннi Диcтиплiни, цe Bсe вЛeKшУe вopoгoвi в бopoтьбi
ПpoтИ УПA. Йoгo aгeHTИ i ..сeкpeтнi oсвiдoмiтeлi'' цe вмiлo викopИстoBУЮTЬ в свoТЙ poбoтi. B зв,язку з цИM пaдyTЬ вeликi зaвДaHня нa KPC.
64. Koнтppoзвiдкa (KPC)являe сoбoю ociбниЙ вид aгeнтypнoi
poбoти, якoT мeтoю яBЛяrтЬся бopoтьбa:
a) з вopoжиMИ шпИгУHaMИ,
[б)] зi спeцiяльнo B|АслaHV||'tI|л Bopoгoм дИBepсaHTaми i сaбoТa>кHИKaMИ в paд[ax]

,

в) з yxильникaми i нeстiйкими eЛeMeHтaMИ B pa.п,aХ,
г) з пopyшнIАKan,АИ ПpaвИЛ пpo бepeжeння тaйни вiЙськoвoТ,

вiЙськoвoТ дистиплiни i мopaльнoi пoвeдiнки.

65. KPс дiлитьcя

Ha iцвa вiДД,iли:

a) KPC - (l, пpoти як пiд 0 64 a' б)'
б) KPC _ (||, пpoти як пiд $ 64 в, г.
66. B oбсяг aгeнтypнoT poбoти вiддiлy KPC вxoдить,
а\ с|pO|
^т^^-^a OoсepвaЦ|я:
^^^^^
a/

1) всix paдoвикiв, пiдстapшин i стapшин УПA в oПepaтИBнИХ
вiддiлaх i нa спeцiяльнiЙ poбoтi,
2) oсiб, якi пoпaдaють в вi.пдiли, пpoxoДячИ чepeз зв'язKИ чИ

пo сПeц|яЛЬHИХ CПpaвaХ'
3) цивiльнe HaсeЛeHHя, з яKИI\4 ДoBo.t].ИтЬcя зyстpiнaтися вiддiлoвi в MapшaХ i нa пoстoТ;
б) пepeслуXyBaHHя oсiб пiдoзpiлиx i пpилoвЛeнИХ Ha шПИгунськiй poбoтi, плaнoвi кoмбiнaцiT кoнтppoзвiдчo-aгeHTУpHoГo
ХapaKТepy'
г) тaемнi i явнi peвiзii пiдoзpiлиx oсiб тa ПЛaнoBa KoHТpoЛя.
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67. B odсepвацii нлeнiв У[lA пoвиннaбути звepHeHa yвaгa Ha
сЛ|ДyЮЧe:

a) зв'язки ПpИвaтHoгo ХapaKтеpУ з poдИЧaMи i взaгaлi

L1ивiльним HaсeЛeHt]яМ г;r знaЙoмими oсoбaми,

з

б) пoвeдiнкa мix пoвстaнЧИМ oтoчeHняM,
в ) B|.П,пУсTKИ

ПpИBaТLloГO ХapaKTepУ'

г) листyвaнHя ПpИBaTHoto хapaKТepУ, яKe ПoвИHнo бути BИKЛЮЧeHИМ
'

Д) пoпepедцНЬO пpoшjlе i шцо спoнукaЛo дo BcтУПлeHHя в УПA
(звepнyти УBaГУ Ha KaДpИ 1944у'' iдeзepтиpiв з ЧA бeз piзницi нa
iх пoпepeднl Зt],.ЛVI IJ)'
e)чи бУв aрeшТoвaHиЙ чи пoлoнeниЙ opг[aнaми] KPC ,.CMepш,'
aбo HKBfl, ни нe булo BИПaД'Ky отpiнt,l З HИMИ'
е) ч,
MaЮTЬ вopсlxi oрlГaHи бeзпeки зв'язKУ з poдинoю aбo
cBoяKaMИ

'"

ж) ни немaе якиx-нeбуд1ь зв,язкiв з ЧЛeHaMИ УПA, oУH, якl
IeПеp ЛеГaЛЬHo )KИBУтЬ, aбo кpиютьcя пepe.ц УПA - HBPo i сoвiт'

СЬKoЮ вЛaДolo'

з) з вимушlеHoЮ ПОBе.цiнкoю чи pУХaMИ, якi дaють нaЙмeншy

ПpИЧИHУ Нa ПiД'oзpli]Hя

t) спeцiяльHoГo ПpИзHaчeHHя (пpим. зв'язкiвцi, гoCпoдap.li вiДдiли | Т. J] ) ЯKИХ lХHЬOlvlУ ЗBrpХHИKoвi нe Maс Moх<ЛИBoсТИ
tloCTlЙHo KoHТpoЛЮBal-И,

и) полоненi aбo зaдеpжaнi дeзepтt4pИ з ЧA, всякi втiкaчi з
pук HKB!, з лaгеpiв, ПiJИMУCoBИХ poбiт i взaгaлi вiд бiльшoвикiв,
яKИХ зBИKЛИ KoгЙa|]Д\l4pи вiддiлiв дoбpoсepдeннo вiдпyсKaТИ He
ttpиЙнявulи .tlеKtlЛИ мip для збеpехeння тaЙни мiоця пoстoю, aбсl
llpяMo лpиЙнятvlх в pяди')zПA
68. Biднoсгlо oсiб, якi пoпaдaють в вi.п.Дiли aбo мaють ПoceоeднiЙ чи бeзпoсерeДHiЙ зB'я:зоK з вiдцiлaми УПA' звepнyгИ УBaГУ
На CЛiДyЮЧе:

a) Те Catle iЦo B Пapaг pафi 67.
б) що jx B,я2ке З вiлдiлaми,

в)iх зв'язки з llo3сl-al]цЯl',TИ.

iс,чi

г)яlкщсl ПрИХoд1ИТЬ Г|o зB,ЯзKVТO з яKoЮ r1i.гtлltсl iт. д.
tj9. Bi/lнr'lснo t.lивiльнtll.o F|aсеЛСrHl-]я ЗBepHУTИ УBaГУ Ha слiдУ-

oсoби:

a) бувLuurх члeitiв lJУXУ, яKi жИBУГЬ нaпiвлогaльнo aбo ЛeГaЛЬHo
ttепомiтно lзB,язKV з УПA, HBPО aбo i нe LtjУKaЮTЬ,
б) всi свilt.tцeHF]i/lKyl, вot.li,i ПepеBa)кHo зМУшeнlдo poбoтИ opгa-

l Ltlvкaютг,
rаt"tи

liKBfl'

П) lo']Оl..}'l i t;ек1lег,-l1lt сi,llьparд, tзнитeлi i взaгaлi всi слyжбoвцi
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сoвiТCЬKo.i вЛaдИ' oсoбЛИвo зBiЛЬHeнi з пpaцi, HeMoB з ПpИчИH
xopoбИ aбo Ha iх влaснe бaжaння,
г) вoeннoзoбoв'язaнi' якi сидять B.t],oMa лeгaЛЬHo aбo нaпiвЛeГaЛЬHo'

.,втiд) звiльнeнi з тюpми сoвiтськими opгaнaMИ бeзпeки aбo

KaЧi.. з Тx pyк,

e) poДини пapтИзaн aбo poдини ociб, якi нe змoбiлiзoвaнi aбo
нoвoмoбiлiзoвaнiтa пepeбyвaюТЬ в цeHтpaХ' .Д,e Mae пoвниЙ BПЛИв
вopoГ'

е) oсoби, якi xoдять в нaсeлeнi пуHKтИ, .цe вoлoдie BopoГ
(пepeвaxнo в тopгoBeЛЬHИХ Cпpaвax i т. д),
x) iнвaлiди ЧA aбo ПapТИзaнИ' якi пepeбyвaЮTЬ BдoМa,
з) oсoби aбo poдини, якi кopистaЮтЬся дeяKИMИ пpивiлeями,
70. B oбсяг poбoти вiддiлу KPс || вХoдИтЬ poбoтa:
a) пpoти yxильникiв i нecтiЙкиx eлeмeнтiв в цiлi Тx BИKлЮчeHHя
aбo пepeвиХoвaнHя. Звepнщи yвaГy Ha cлiдyюнe:
1) yмoвини, якi змyсилИ дo вcTУпУ в УПA i iдeЙнiсть,
2) пoвeдiнкa сУПpoтИ звepxникiв i oтoчeння пpи викoнyвaннi
oбoв'язкiв B зв'язKУ з yспixaми aбo нeyспixaMИ дaнoГo сepeдoBИ|'lla.

3) пoгляди вiднoснo цiлi i бopoтьби УПA,

Mo)кЛИBoсTИ

B

бopoтьбi з бiльшoвицЬKИM зaгapбникoм iт. д.,
4) poзмoви Ha тeMИ бiльl.шoвицькoТ дiйcнocти, iмпepiялicтичнoi вiЙни тa пepспeKтив бopoтьби УПA,
5) стaвлeння спpaвИ вИBoзKИ poдИH нa Cибip i знищeння oсo-

бистoгo мaЙнa,
6) дoвip'я дo пpoвo.цy
ТeMИ ПeвнИХ пoТЯГHrHЬ'

Тa Д,o кoMaH.п,УвaFlHя i вислoвлювaHHя Ha

7) як бepexe вiддiл вiЙськoвy тaeMнИцЮ, якщo нi, чИ цe ПЛa-

HOBO,

B) вiднoоtto дo цивiльнoГo HaсeЛeння, яKЩo цe зЛe тo чИ пЛar-toBo,

9) тexнiннo piвнoвaгa B сKЛa.цHИХ oбстaвинax (гoлoвнo ociб

KoМaHД,Hoгo сKЛaДУ),

10) вopoxi вИсЛoвЛЮвaння пiд aдpecoЮ KoMaH.цУвaHня aбo
осiбниx oоiб з КoMaHдyвaHHя,
1 1 ) poзпoвсЮДЖУвaHHя
вiдoмocтeЙ шкiдливoгo ХapaKтepУ,
12) знeвipa У вИгpaнУ УПA в yМoвИHax iмпepiялiстичнoТ вiЙни
aбo pс,'зпoвсЮджУвaHHю знeвipи
б) нaгляд нaд бepеxeHHяМ пpaвИл вiйоькoвoТтaомницi в слoвi
t письмi, ,це cлiД зBepHyTИ УвaГУ Ha слiдyюнe:
) Дe, KoЛИ i кiм зopгaнiзoвaний вi.гlцiл,
;
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2) тeпepiшня HaзBa вiддiлy,
3) мiсцe пoстoЮ тeпepiшнe i пoпepeднe,
4) ниceльнa кiлькiсть,
5) якiоть yзбpoeння i кiлькiсть aмyнiцiT,
6) псeвдo, iм'я i пpiзвищe' aДpeсa, XapaKтepИотИKa KoMaнднoгo сКЛaду вiддiлу [i] всix пoвcтaнцiв, a кpiм Тoгo КoMaHдниЙ i
paдoвий сKлaд.цpyгИХ вiддiлiв тa KoMaH.цyвaHHя, яКoMУ пiдлягae
KoMaHдИpoвi вiддiлУ,
7) xтo зB,язKoвиЙ, з KИM.цep)кИтЬcя зв'язoK, дe KoMaHдyвaHHя
зHaХoдИтЬся. пpиблизнi зв'язкoвi .JJляхИ
8) мopaльниЙ стaн в вiддiлi,
9) пpo зв'язKИ з цивiльним HaоeлeнHяM,
-10)
щo вiддiл poбив, щo poбить, щo зaдУMУe poбити тa взaгaлl Щo вiднoситься дo iстopiT вiддiлy'
11) зaвдaння вiддiлy,
12) зaмipи,
13) ним i в якиЙ спoоiб вiДдiл гocпoдapчo зaбeзпeнyеться,
14) дe зaпaсИ вiддiлy i взaгaлi пpo зaпaсИ вiддiлy,

.l5)

хтo зaxoдИТЬ в вiДдiл i xтo пoпaдaв з KoMaHдИpiв, paдoвикiв, зaпiлля i цивiльнoгo нaсeЛeHня дo вiддiлy,
16) слiди нa мiсцi пocтoЮ, пpИ oпyщeннi Йoгo (пopвaнi зaпИсKи, пИсЬMa, шMaтИ iт.д.),
17) бeзпoтpiбнe нoшeння з сoбoю звiтiв, згoЛo|.JlУBaHЬ, HaKaзiв i т. д. слyжбoвoгo ХapaKтepУ, a piвнo Ж ПpИвaтHИx лиcтiв тa взa.
гaлi дoкyмeнтiв тaкoгo ХapaктepУ, щo шкiдливo вiдбилoся б, яKщo

б пoпaлoся вopoгoвi B pУKИ,
1B) кoнтaктИ з вopoГoм, пpиM. пoвeдiнкa пpИ пoЛoHeHИХ чep-

вoнoapмiЙцяx, яKИX вiдпyскaeтьcя.
(Увaгa! Cтpoгo зaбopoнястЬcя KoHтaKтУвaтИcя з пooД,ИHoKИми oсoбaми з paмeнИ HKB.ц).
19) зaлишyвaHня нa пoбoeвищi paнeниx, aбo в6итиx i взaгaлi
пoпaдaтИся )кИвИM вopoгoвi в пoЛoll,
20) пpивaтнe вiдвiдyвaння цивiльними oсoбaми вiддiлy, мiсця
пocтoЮ, Ha щo сТpoгo зaбopoняeтьcя (тyт cлiД,Дo6итися цiлкoвитoгo вiдмeхУвaHHя вiйськa вiддoми iдoми вiд вiЙcькa),
21) фoтoгpaфувaння вiддiлy i ociб, зв'язaниХ з ПoBстaHчИM
pyХoM' Haщo Мoxe дoзвoлИтИ K-p гpyпИt
22) пpи пepexoдi звiдки i кyди нaпpaвляeтЬcя' Mapшpyг яKИM
ПpoХo.цИв i в якoмy нaпpямi (oоoбливo пo цЬoMУ пИтaHHЮ звepнУтИ Ha пoчoтИ кoмaHдИpiв' якi зpaджyють бaгaтo з тoгo щo бaнили
i щo нyли);

в) нaгляд Haд Bдepжaнням вiЙськoвoi дистиплiни i мopaльнoi
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пoBe.0,iHKИ, Дe сЛiд зBepнyгИ в пepшy чepгУ yвaгУ Ha олiДУЮчe.

1) викoнyвaння нaкaзiв, poзпopя.цжeнь бoeвoгo внщpiшньoпopa.цKoвoгo xapaKтepy' дaBaHoгo KoМaHдyвaHHяМ' KoMaHдИpoв|
| зBepxHИKoвl'
2) вдepжyвaнHя пoстaHoвлеHoгo внyгpiшнoгo пopяlцKy в вi.пдiлax УПA KoMaHдHИM i paдoвим CKЛaдoM,
3) мopaльнa пoвeдiнкa сepeД cтpiльцiв i кoмaндиpiв [пiд нaо]
пoстoЮ вiдiлiв i пiд чaс мapшiв тa пpИ вИKoHУвaHHi бoeвиx, ГoспoдapчИx i poзвiдниx зaв.цaнЬ сepeд Цивiльнoгo нaceЛeHHя (кpaдiж,
гpaбyнoк, п,яHотвo i т. t.),
4) нaмaгaння дeзepцiТ,
5) cтaвлeння сУпpoтИ пoвстaнчoгo мaйнa.
IV

3в'язoк

71. oдним з нaйвaжливiшиx чинникiв в poзвiдчiЙ poбтi e
зв'язoK' Poбoтa зв'язKy пoBИHHa BИзHaчaтИся:
a) свoою чeснicтю в дoстaвi мaтepiялiв,
б) нaЙстpoгiшoю кoнспipaцieю cepeдникiв cпocoбу зв'язкy,
в) шиpoким BИKopИcтaнням мeтoдiв i cпocoбiв ПepeдaвaнHя
мaтepiялiв, cтoвiдоoткoвi тaeмницi пepeд cтopoннiми oсoбaми.
72' Агeнтуpнa poбoтa He тepпИтЬ пpoвoлiкaння i пpипaдкoвиx людeЙ, oсoбливo цe вiдбивaетЬся Ha зв'язKy. Kлiтини PC
KPC кopистУютЬся тiльки спeцiяльними зв'язKiвЦяMИ. Зв' язкiвeць
пoвИHeH вЛaснopУчHим пiдписoм пiдтвepдити пepeбpaння вiд
нaдaBця пoсИЛKИ l дopyчИTИ B|.0. aдpeсaтa пoтвepд)кeHHя пpo
влaсHopУЧHий вiдбip. B кpaЙнiм вИПa.п'KУ HeдoпУстИMИM Пepeдa.
тИ пoсИЛKУ KoMaHдИpoвi, якщo вiн мae стaplшИl-tcЬкiЙ вiЙськoвиЙ
cлyжбoвий CTeПeHЬ тa мa[e] oпiнiю сoлiднoT oсoби, зa пiдтвeplцХeHHяМ вiдбopУ' aЛe в тoMУ вИпaдKУ' KoлИ пoсИЛKa He ПpИзHaчeHa Ha нeгaЙнe ДopУчeHHя Дo вЛaсHИХ pУK aдpeсaTa'
73. Успix poбoти зaЛe)KИтЬ в пoвнiй мipi вiд кoнспipaцiТ зB'язкy. PC i KPC пoвиннi BЖИтИ нaЙспpитнiшИx Мeтoдiв yдepxaння
зв'язKy. Пpи встaнoвЛЮBaHHЮ зв,язKУ пpaцiвникaми PC i KPC в
пepшy чepгУ зaбeзпeчитися
a) вiд нeпeвниx oоiб,
t

:

б) пpoвoкaцiТ,

в) нeoбepexниx oсiб.

Hapaжyвaння пpaцiвникiв нa poзкoнспipyвaнHя .цoвo.цИтЬ дo

BтpaтИ дЖepeЛa тa.0'o ПoГaHиx нaслiдкiв в poбoтi'

74. Kopeспoдeнцiю зaбopoняотЬся вeотИ звичaЙним пiсь-
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MoM. HaЛe)кИтЬ вИKopИcтaтИ Bсi сepeднИKИ зaшИфpyвaHHя. пpИ
цe MУ сл |.ц
.l

п p И.цe

pЖУв aт |Аcя сл lдyloч

) шифp aбo кoд пpизнaнeнi

иx

п

paB Ил

.0,Ля

:

пepeпИсУвaнHя тaЙниx

i

стpoгo тaЙних ПИоЬM,
2) шифp aбo кoд встaHoвЛюЮть тiльки звepХHИKИ,
3) нiяким дpyгiм видy шифpy aбo кoдy нe вiльнo KopИотyвa.

тИсЬ'

4) oдним шифpoм Mo)кHa Kopистyвaтися тiльки мix двoмa

клiтинaми PC aбo KPC'

5) poбити кoпii шифpoBaнoгo пИсЬМa, шифpoвoгo

KлЮчa,

пpaвИЛ KopИстyBaHHя HИМИ i пpoвiдниx вкaзiвoк пo шифppoбoтi
зaбopoняeтЬся KaтeгopИчнo,
6) пepeпискa o шифpi i шифp в poбoтi пoвИHHa вecТИсЬ тiльки
в зaшифpoвaнoмy видi,
7) пepeпиcкa aбo пepeKaзУвaння o шифpi, o змicтi шифpпись.

мa i cпoсoбi зaстoсyвaння шифpa KaТeгopИчHo зaбopoняeтЬcя'
B) нiякиx нaпиоiв' якi вiднocяТЬся .цo вiдoмocтeЙ o шифpi i
спocoбi шифpувaння нa мapгiнecax зaшифpoBaHoгo i poзшифpoвaHoгo пИcЬMa нe poбити,
9) шифpклюнi, пpaвилa i пepeпискa o HИХ пepeдaЮТЬся BЛaсHopУчHo aбo пoсилaeтЬся в кpaЙнiм вИпaдKУ Чepeз спeцзв'язкiвцiв, aлe з тИМ Щo вiн aдpeсoвaниЙi бyдe пepecлaниЙ дo влaснИx
pyK тИМ сaMИM спocoбoм яК сKaзaнo в $72,
10) кpaдix, втpaтa, BИнИKHeHHя [дaниx] o пpoвaлi aбo o poз.
гoлoшeннi шифpклюнa, пpaвИл' тaблиць i пpoвiдниx вкaзiвoк o
шифppoбoтi, яBЛяeтЬоя Ha.цзвИчaЙним BИпaдKoM. Пpo цe слiд
нeгaЙнo пoвi.o,oмити клiтини, з яKИMИ дep)KИтЬся зв'язoK i здepxaТИ кopИcТУвaHHя шифpoм,
1 1) шифppoбoтa нiкoли He пoBИHHa бщи вeдeнa в пpИCyтHoстИ пoсTopoннix oоiб,
.l
2) тeкст тeлeгpaMИ пoвИHeH бщи цiлкoвитo зaшифpoвaниЙ,
3aбopoняeтЬся пepepив зaшифpoвaнИХ тeкcтiв нeзaшифpoвa-

ними (тeкстaми) фpaзaми, шифpaми aбo знaкaми пyнктyaцiТ.
Знaнi пунктУaцiТ тpeбa шИфpУвaтИ, aлe пpИ кiнцi тeкстy тoчKy He
сTaвИтЬcя'
.1
3) aдpeс пoKлИKaHHя тa чИcЛo ПИcЬMa, HaГoЛoBoK, дaтy, пiдпис, пiдпиcHe чИслo нeoбxiднo зaшифpyвaтИ в CepeдИнiтeкcтy,
14) пiсля зaшифpoвaння нeoбxiднo пpoвipити зaшифpoвaнe
ПИоЬМo пepe.0' BИcИЛKoЮ'

15) poзшифpoвaниЙ тeKст пИшeтЬся Ha oсiбниЙ ЛИстoК з

..отpoгo
HaпИсoM вгopi
тaЙнe! шифpoвaння''. ЧopнoвИK, Ha яKoMy
ПpoBaдИЛocЬ poзшИQpoBaHHя' зHИЩУoтЬся'
Q^-7

16) poбoтa шифpoм i пepexoвyвaнHя BcЬoгo, зв'язaнoгo з
шифpoвaнняM ПoвИHнi пpoвoдитися зi всiмa oстopo)KHoстяMИ,
ГapaнтyЮчИMИ зa.Д,epЖaння нeoбxitнoT тaЙни шифpпepeписки
шифpiв,
17) нa вИпa.цoK бeзвiдклиннoi нeoбxiДнocтИ Haлe)кИTЬ зHИщeHHЮ B ПepшУ чepгу Ko.ц, тaблицi, пpaвИЛa i письмo. oстaння
шифpпepeпИсKa зHИщУeтЬся в дpугу чepГy. Пpи цьoмy oбoв,язKoвo пoвИHeH бyги свiдoк , якиЙ пiдтвepдив би.
8) шифpклюн i пpaвИлa KopИсТyвaHHя шифpoм HaЛeXИтЬ
ХoooнИтИ oсiбнo.
.|
9) зa HapУшeHHя пpaвИЛ, зЛoжeнИx B цЬoMУ пapaгpaфi, спoоoбiв i мeтoдiв шифpoвaльнoi poбoти, зa втpaтy шифpiв i шифpдoкyмeнтi в, BИHHLIх пoTя гaeтЬcя дo нaЙстpoгi Й шoT вiдпoвiдaл ьHoстИ.
i

.1

V
.Цiлoвoдствo
1. Aгeнтypнe згoЛoшeнHя | зB|т
75. AгeнтypHe згoлoшeння явЛяeтЬcя oсHoвoЮ в aгeHтУpнopoзвiднiЙ i кoнтppoзвiднiй poбoтi' Йoгo зoбoв'язaнi виcилaти вci
спiвпpaцiвниKi, aгeнти i кepiвники cвoTм звepxнИKaM з xвиЛИHoю,
KoлИ пoпaдщь мaтepiялИ зв'язaнi з Йoгo poбoтoю.
76. laнi в aгeнТypHoMУ згoлoшeннi пoвиннi бyгь:
a) пpaвдивi _ цe знaчитЬ щo кepiвники i пpaцiвники i спiвпpaцiвники пoвiдoмляють тiльки тe, щo сaмi бaчили a6o пpoвipили
ПИTaHняMИ дeкiлькox oсiб. BiдoмocТИ пpиHecyгь тiльки KopИcтЬ
тoдi, кoли вoни oсoбиcтo пpoвipeнl,
б) тoчнi - вeдyчИ poзвiдку aбo кoнтppoзвiднy poбory, тpeбa
тoчHo УcтaлИтИ, КoЛИ, Ацe, щo пpoxoДИлo aбo пpoxo.цИтЬ i як, стapaЮчИсЬ дoбути вiдoмoсти вiд дeкiлькox oоiб пpo тe сaмe, a piвнo.

чaсHo тoчHo пoвIДoMлятИ'

в) свorнaснi

-

нaвiть нaЙвaхливiшi вiдoмoстИ, яKщo вoHИ
зaпiзнo, тpaтятЬ свoю вapтicть. .Qaнi
пoвиннi бщи дoстaвлeнi якнacкopiшe, l-{iннiсть мaтepiялiв, якi б
вoHИ He були, в Пepшy чepГy пoЛяГaо B свoочaсHoмУ дocтaвлeнHi,

.Д,oстaBЛeH| .п,o KoMaH.о,УвaHHя

KoЛИ в peзУлЬтaт| CKopo| .0'oстaвИ MoЖHa |Х BИKopИстaтИ.
77. AгeнтypHe згoлoшeнHя Mo)Кe бщи слiдyюних фopм:

a) писaнe aГeHтoм aбo спiвпpaцiвникoм PC aбo KPC нa пiд.
стaвi piзниx.цxepeЛ,
б) cписyвaнe aгeHтoM aбo опiвпpaцiвникoм [н]a дoнeceння,
в) писaнe кepiвникoм Pс i KPс.
78. Bзopи aГeHтУpнИX згoлoшeHЬ:
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a)яK Пapaгpaф77 пiД a):

..AгeHт

aбo спiвпpaцiвник: ( пceвДo)

Дaтa...

Aгeнтypнe згoЛoшeHHя
.l.
3мiст.
2..Цжepeлo.
3..Qoлyнeнo.

4..Цeцизiя.

5. Плaн .цaльшoТ aгeнтyнoT poзpoбкi.
Пiдпис..
б) як $ 77 пiдб)''
...[xepeлo: (хтo

пoдaе)

'',

Пpиняв: (xтo списaв)

Aгeнтypнe зГoЛoшeHHя:

Д,aтa:

1. 3мiст.

2. Зaвдaння.
Пi.цпис..

'

''

в) як $77 пiд в):
.,KepiвHИK'':...

.Д.aтa,..
.1.

Aгeнтypнe згoЛoшeHHя:

Змiст'
2' Плaн aгeнтуpнoi poзpoбкi

2. Плaн aгeнтypнoТ poзpoбкi.

Пiдпис.. '''
ПiдПИс...''

79, t1pи вИгoТoBЛЮвaннi aгeнтypнoГo згoЛoшeF|Hя зa взopoM,
pyбpикi ол i.ц випoвн ЮBaтИ слiдуюн и м ПopaД,H И KoM
a) Змiст:
1 ) пoвинeн бути пиcaниЙ виpaзниМ ПИоЬМoM,
2) кopoткимИ peчeHHяMИ,
3) зi всiмa пo.п.poбицями,
4) з тoнним вKaзaнняM дxepeЛ,
5) тoчнo вKaзaHИMИ: .цaTaМИ, мiсцeвoстяMИ, aдpeсaМИ зB,я-

:

зaHИМИ зi змicтoм,
6) oxoплювaти цiлiсть'

7)якщo uиpulиЙ змiс1 пoвиннiбщи HaГoЛoвKИ (пpим. ..yзбporння: 3 - ПД' 8 _ ППш, peштa кpiси, кoxниЙ пo.цвi штУKИ pУчHИX
гoaHaт.
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Гoвopили: стapшиЙ ЛетеHaHТ з пеpшo[ рoТИ сКaзaв сeлянцi Х:
..iдeмo
з фiнляндоькoгo фpoнту''),
B) в мipy пoтpeби зaшифpoвaниЙ' a яKщo звИЧaЙним пись

МoM' To пoвиннi бyти принятi всi мipи ocтopo)Kl-loсГ|А г|pИ зГaд1у.
вaннi oсiб, мiсцeвocтeй (Lцо мoжe пошкoдtiи кoнспipaцii),
б) 3aдaчa: тyт слiд Пo.П,alИ .п'aльшi зaвёа'aHHя l]Ля чИHHИKа
.ц)кepeлa' зв'язaнi зi змiстoм в Цiлii рсrзрoбки, згlднсl з пoтpeбaми
..
дaльшoТ poзpoбки Ha.цaЛЬшoMy вiдтllнку (ПрИM.: 1 ) взнaти звiдки
пpибyв пiдвiддiл' 3 яKoЮ MeтoЮ; 2) ввiЙти B KoHTaKТ З |(oмal-lД,ИpoМ
цЬoгo пiдвiддiлУ ЧA,'' aбo яKщo КoHTpрoзвi7ц.loго хapaкtepy, тo71i
..взяTИ
пiд стpoгиЙ HaГЛяrц рol,"loBoГo, ввiЙrи з HИlvl в блищиЙ кoн.
тaKl KoЛИ вiн вiдxoдиТИMe Ha вiдгtусткy, ПoCTapaTИся Йти з ниt'л
i oбcepвyвaти всi йoгo кpoки i pуxи, CTaрaTИся пiдcлуxoвувaти
Ko)KHe Йoгo cлoвo'').
в) .Qжepелo: .цЖepeЛoм ввaхarTЬCя ЧL/ltIl-lИK (сrlrвпtrlaцiвHИK чИ
звичaйниЙ Гpol'4aДяHИH, стpiлeць i т д.) llрИ ll()t',1ОЧi
oсяГa_
']KoГo
rться вiдoмoсТИ, llpИ LlЬoMУ слiд звeptl'/l.И УГJaГУ Hа сBoсчaсHiс;ть
:

дaHИХ пoДaBaНИХ дЖepеJlOM.

г) fioлyнeнo: яKЩo о якi-небyд1ь nлalеpiя;tи, якi пiДтвeрд)КУ.
вaли 6 змiс1 aбo були б зв'язaнi з j]aHИil,j змiсгoшt, слiд дoлyни гt,l
яK дoдaтKoвиЙ мaтepiял (пpим ЛИCT ПИсaF]иЙ фiгУрaHТoM, зГoЛo.
шeHHя HaчaЛЬHИКa гapHlзoHa),

. \ п ^, , ',^i.. -',сЛ|.ц Пo.цaTИ CвoЮ.Л'у,гЙKУ в|д]i-]Осilo зMlCТУ
l.-leцИЗ|я. ТУТ ^.;

.П')

aГёHТa

зГoЛoшeHHя, яКщo ж дeЦизiя яBJlя€, собt-lto |]eBHe твepдЩeння, слil\
дaТИ ДoKaзи нa пiДсгaвi пeвниx ЗaKЛЮЧеHЬ aбo iнulих.ц)кeprЛ.
Yl ||)|aп al еп lyp|.1O-oГ|epalИBHot pозробкi вИ|lOвtllОсТЬCЯ в
^\

nн^t

Псeв.цo
aГeHт.
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B pyбpllкaх BП ИсУrтЬCя
1 ) ЧП (нислo Пopя.цKoвe), 2) псевдО
:

aГrЭt-,l.ГУрHoT спpaви (пpим.
кoнтppoзвiдчa aГeL]TУpHa сПoaвa,.зMt,lBr tt,lки.. ), 3) Кr;U'o t киЙ змiс
(пpим. ..oсвiдoмiтeль oKP .,Cморш', з aрмii Е]l,1CЛ3t.lИйi в вiдцliл 035
для poзвiднoТ poбoти,'), 4) спoсiб poзpiбки, туl сiliд |loliаT',l спoсiб
..сгliвпpацiздaЛЬшoгo ПoстУПoвaнHя B зB'язKу зi зглiсгсlм (пpиtvl
никa ',oлeся'' зoбoв'язaти ввiЙти в блиrцi вiд1tloсини [зl oсвiдoмiTeЛеM, в.0,aвaТИ' щo зaМlpar зД'eЗeртиlpувaIИ, a F]i.lBlТЬ tiaMoвЛ']lИ
Йoгo дo цЬoгo, ТИM сaMИM зблизитись. вiн i.лс;xлрlво будe СТapaтИcя вТягHУти Йoгo дo poбoти. цe опiслtя в:]ЯТL] ij tлубltlу рс-.зpiбкy'
t
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KpiM ToГo, Збл|АзИBLJJ'|1сЬ piBHoчaсHo BзHaтИ, з KИМ вiH зв'язaниЙ
щe в УПA, в якиЙ спoсiб дepЖИTЬ зв'язoK з oKP .,Cмсpш'' 3-i
apмii''), 5) дaтa вИпoвHeHHя (зaдaчi), 6)xтo вiдпoвiдaс зa BИпoвнeння,7) зaУBaгИ.
2' Aгeнтypнa cПpaвa (poзвiднi i кoнтppoзвiднi)
80. |']eнтpaлtзaцiя мaтepiялiв, зB,язaнi з oдHoЮ спpaвoю, якi
пpи пeвнiй poзвiднo aбo кoнтppoзвiднo-aгeнтypнiЙ poзpoбцi тa
внaслiдoк poзpoбкi стaHoвЛятЬ цiлiсть, яKa HaзИBaсТЬcя aгeHrypHoЮ спpaвoЮ.
B.1 . Бepyни пiд увaгy тpУднoщi пoBCтaHчИХ УMoBИH, B яKИx пpИXoдИТЬся BeотИ aгeнтypнi сПpaвИ, oфopмлeння пoвИHHo бyти в

якнaЙскpoмнiшoмy видi бeз BсяKИХ зaйвoотeЙ. Aгeнтypнi спpaвИ
пoвиннi бyти oфopмлeнi зa слiдyюним взopoМ:
a) Koнтppoзвiднi:

Cтopoнa

1.

УПA _ KPC
Aгeнтypнa сТaH Иця,.oКcИMa''
Koнтppoзвiдчa спpaвa .. П pихвoстHi''
Пoчaтo: 21 ,12.44 o '
Cкiнчeнo:...
Apxiвний HoМep:'..

Cтpoгo тaЙнe!

Cтopoнa 2.
ПoстaHoBa o зaПpoBa.QКeHHЮ aГeHтypнoi спpaви,'.
Tyт слiд пolцaTИ нa пiдстaвi чoгo вИpИHae кoнeчнiстЬ, зaвeсТИ ПoД'aЮчИ Maтep|ялИ тa Д)KepeЛa дЛя УгpУHтoBaHHя пiдстaви i
пoстaHoBИ Ta HaзBУ aГeHТУpHol cПpaвИ.
laльшиЙ тяг стopiнки:
Cпис oсiб зв,язaHИХ з aГeHTУpHoЮ сПpaвoЮ:
..

(Bзlp)

ЧП

пpiзв. iм'я i
пo-бaтькoвi
г]сeB.цo I oс-

П|дcТaBoBI
.цaH|

Пlдo-

зpIHHя

Ч.

стopoHa

дe зHaХoдИтЬся

HoBH| дaHI

ДA CБ Укpai,ни, ф, 1З, спp, З76, т. 61' apк, 8-2З' Koniя,
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PEзюгvlЕ
.[o пepшoгo poздiлy збipникa yвiЙшлo 56 дoкyмeнтiв дoкy-

MeHтИ i мaтepiaлiв кpaЙoвoгo KoMaHдувaння УПA-Пiвнiн, кpaЙoвo.

гo пpoвoдy opгaнiзaцii укpaiноькиx нaцioнaлiстiв (oУH) Пiвнiчнoзaxiдних yкpaТнськиx зeMeлЬ (пзУз) тa Hapoднo-визвoльнoi
peвoлюцiЙнoТ opгaнiзaцiТ (HBPo)' щo висвiтлюють piзнi HaпpяMИ
кepiвництвa тa пoлiтичнoi дiяльнoстi нaцioнaлЬHo-вИзвoлЬHoгo
pyxy Ha Boлинi, Пoлiссi Й Пoдiллi у 1944-19446 pp. .Qoкyмeнти
poздiлy зa тeмaтиKoЮ poзпoдiлeнi нa п,ятЬ чaстИн-пiдpoздiлiв
(дoкyмeнти N9 1-56).

Biдкpивae збipник пiдpoздiл з дoKУMeнтaMИ кoМaHдУвaH.
ня УПA-Пiвнiч тa кpaЙoвoгo пpoвoдy oУH зa пepioд вiд 1943p.
дo Лloтoгo 1947 p' якi спpямoвyвaли i нopмyвaли дiяльнiсть
пoвcтaнцiв нa П3У3 тa iнфopмувaЛИ пpo Тi peзyльтaти (дoкyмeнти
N9 1-26)' Пepeвaxнa бiльшiсть дoкyмeнтiв пiдпиcaнa KoMaндИpoм УПA-Пiвнiн, пpoвiдникoм oyH пзУз ..Пaнaсoм Mocypoм,'
(.oxpiM'', .[. KлянкiвськиЙ) тa йoгo нaотyпнИкoM ..ЛyKoЮ'' (..CMoк',,
..ЧyпpИнKa',, ..KyЧМa'', ..Чop-eHKo'', ..BiвЧap'', "555u, M. Koзaк).
Cepeд HopMaтивHИx дoKуMeHтiв пepeвaxaЮтЬ poзпopядxeHHя,
.|-3,
нaKaзи тa iнcтpyкцiТ (дoкyмeнти N9
5, 8.10, )..{o ниx тaKo)к
Haлe)KaтЬ кoмyнiкaти пpoвoдy П3У3 пpo зaбopoнy пepeгoвopiв з
..aкцiЙ
нiмeцькими пpeдстaвHикaми вiд бepeзня 1944 p' тa щo.цo
..Kpaeвoгo
caМoзвaнчoгo
пpoвoдy oУH'' нa чoлi з .Д.aлeким'' вiд
-l946 p. (дoкyмeнти
сepпHя
N9 4, 20). oкpeмi KoMплeKсИ poздiлy
твopятЬ лИcт|А пpoвiдникa M.Koзaкa дo пiДлeглиx i вищoгo кepiвHицтвa, щo вiддзepKaЛюЮтЬ стaн внyrpiшH Ьo.opгaнiзaцiйниx вiд.
нoоИн (дoкyмeнти N9 7, 1 1-.16, 17, 19, 22) тa iнфopмaцii пpo пoдii
i змicт дiяльнocтi нaцioнaльнo-визвoлЬHoгo pyxy в oKpeМИХ peгio.
нaх (дoкyмeнти N9 6'21-26')'
У дpyгoмy пiдpoздiлi пpeдcтaвлeнi мaтepiaли cтвopeнoT нa
oснoвi oУH i УПA HapoдHo-вИзвoлЬнoi peвoлюцiЙнoТ opгaнiзaцii
эa пepioд вiд 1B липHя дo жoвтHя 1944p' (дoкyмeнти Ns 27-32).
HopмaтивнИMи сepeд HИx l ,.Peзoлюцii Устaнoвчoгo з'iздy HBPo"
вiд 18 липHя .|944p.' ..Cтaтр HBPO' вiд липня 1944p. тa нaKaз
чЛeнaм i кaндидaтaм HBPo вiд сepпня 1944 p, (дoкyмeнти Ns 2729). в ниx Йдeться пpo змiни ..в iдeЙнo.пoлiтичниx зaлo)кeнHяХ,' i
тaктичнiЙ дiяльнocтi вИзвoлЬHoгo pyxy. oкpeмi iнотpyкцiТ HopMУ.
ЮтЬ впpoвaдxeння пoлiтичниx нaпpяMHиХ y пoлiтиннo-виxoвнiй
poбoтi y вiЙcькy тa мacoвiЙ пpoпaгaндi сepeд нaсeлeнHя (дoкy.
MeнТИ Ns 30, з.l)'

362

TpeтiЙ пiдpoздiл мiстить iнстpyкцii тa вiдoзви пoлiтиннo.пpo.
пaгaндивнoгo вiддiлy кpaЙoвoгo KoMaндУBaHня УПA-Пiвнiч зa
.t943
p. дo сiння 1946 p. (дoкyмeнти Ns зз-45).
пepioд вiд 5 гpyдня
Пpeдстaвлeнi iнотpyкцii нopмують пoлiтиннy дiяльнiоть в УПA тa
iТ зaпiллi (дoкyмeнти N9 33, з6' 41 4з,44|, a вiдoзви вiдoбpaхa.
'
ЮтЬ стaвлeння нaцioнaЛЬнo.вИзвoлЬHoгo pУXy дo бixyниx пoдiЙ
(дoкyмeнти Ns 34, 37.39, 45). Cepeд oстaннix xoтiлoся б видiлити
кoнтpпpoпaгaHдивHy вiдoзвy (вигoтoвлeнa дo 7 жoвтня 19rp.)
дo чepвoнoapмiЙцiв пpo дiяльнicть yкpaiнсЬKиx пoвстaнцiв зa
фaльшивим пiдпиcoм кepiвникiв paдянcькoТ Укpaiни M. Хpущoвa
тa M. Гpeнyxи (дoкyмeнт Ns 40).
У нeтвepтoму пiдpoздiлi згpyпoвaHo дoKyMeнти i мaтepiaли Cлужби бeзпeки тa вiЙськoвo.пoЛЬoвoгo сyдy зa пepioд вiд
6 бepeзня 1944p' дo лИстoпaдa 1946 p. (дoкyмeнти Ns 46.55).
ocoбливиЙ iнтepeс для нитaнiв МoxyгЬ мaти звiтнo-iнфopмaтивнi дoкyмeнтИ пpo дiяльнiсть CБ нa тepитopii Пiвнiчнo-зaxiднoгo
кpaю ..MocKвa'' тa Пiвнiчнo-cxiднoгo кpaю ..oдeсa'' зa пiдписoМ
peфepeнтiв ..ЧупpиHKИ'' (M. Koзaк), ..MiтлИ'' (o. Пpиcяхнюк) тa
..Coтt{ИKa
BoвKa'' (дoкyмeнти N9 48.52)'
|1'ятиЙ пiдpoздiл пpeдcтaвляe iнотpyкцiя poзвiдyвaЛЬнoкoнтppoзвiдyвaльнoi слyxби УПA вiд 1944p. (дoкyмeнт N9 56).
Maтepiaл вiдoбpaxae piвeнь пpoфeсiЙнoстiслyжби в yмoвax пapтизaнськoi дiяльнoстi.
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SUMMARY
Chapter one of this сol|eсtion сontains 56 documents and materials of the krai сommand of UPA-North' the krai |eadership of the
Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) in the Northwestern
Ukrainian Lands (PZUZ), and the Revolutionary People's Liberation
organization (NVRO)' whiсh highlight the various direсtions of the
|eadership and po|itiсal activitу of the nationa|-|iberation movement
in Vo|yn', PoIissia, and Podi||ia in 1944-1946. The doсuments in this
сhapter are arranged thematiсa||y in five seсtions-subоhapters (doсuments 1-56).
Тhe сol|eсtion opens with a subоhapter containing doсuments
issued by the command of UPA-North and its OUN krai leadership in
the period from 1943 to February 1947' whiсh direсted and standardized the aсtivitУ of insurgents in the PZUZ and provided information
aboutthe resu|ts of this aсtivity (documents 1-26I. Most of these doсUments are signed by ..Panas Mosl]r'' (.'okhrim,'' D. K|iaсhkivs'kyi),
the сommander of UPA-North and |eader of the oUN PZUZ' and his
sucсessor ..Luka,, (.,Smok,'' ..Chuprynka''' ..Kuоhma,'' ..Chornenko,''
..Vivоhar,,' .'555,,'
M. Kozak), Тhe majority of the normative doсuments
сonsist of direсtives, orders, and instructions (doоuments 1-3, 5, B10). Among them are сommuniquёs issued by the PZUZ сoncerning
the ban on negotiations with German representatives and about the
..aсtions of the se|f-styled .Krai Leadership of the oUN' headed by
Dalekyi', issued in Marсh 1944 and August 1946, respeсtive|y (doсuments 4' 2o). The сhapter inс|udes separate seсtions сontaining
letters from the leader M. Kozak to his subordinates and the higher
Ieadership, which ref|eсt the state of interna|.organizational reIations
(doсuments 7,11-16, 17, 19, 22)' as weI| as information on events
and the substanсe of the aоtivity of the national-liberation movement
in individua| regions (doсuments 6,21-26),
The second subсhapter сontains materia|s of the oUN and UPAbased Revolutionary People's Liberation Organization from the period 18 Ju|y-oсtober 1944 (doсuments 27-32). Among them are suсh
normative doсuments as the ..Resolutlons of the Founding Congress
of the NVRO" dated 1B July 1944; "The Statute of the NVRO" dated
Julу 1944; and an order issued to members and сandidates of the
NVRO, dated August 1944 (doсuments 27-29), These doсuments
discuss changes to ..the ideoIogiсa|-poIitiсaI founding prinсipIes'' and
the taсtiсaI aоtivity of the Iiberation movement. lndividuaI instructions
standardize the introduсtion of poIitiсa| guideIines for poIitiсa|-eduс-
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ationalwork in the army and mass propaganda among the population
(documents з0' з1).
Тhe third subchapter contains instruсtions and appea|s from the
PoIiticaI Propaganda Seсtion of the krai сommand of UPA.North for
the period from 5 Deсember 1943 to January 1946 (doсuments 33.
45)' Тhese instruсtions standardize the po|itiсal activity of the UPA
and its rear Iine services (documents 33, 36, 41,4з-44\, whiIe the
appeals reflect the attitude of the national-liberation movement to
сurrent events (doоuments 34, 37.39, 45). Certain of the |atter doоuments deserve speсial mention: the counter-propagandistic appeal
(prepared before 7 october 1944) Io Red Army troops about the aоtivity of the Ukrainian insurgents, with the fake signatures of the Soviet
Ukrainian leaders N. Khrushсhev and M. Hreсhukha (doсument 40).
The fourth subсhapter groups together doсuments and materia|s
of the Seсurity Seгvice (SB) and the military field court for the period
.t946 (doсuments
from 6 March 1944to November
46-55). of partiсu|ar interest to readers may be the informational-repoft doсuments
on the SB's activity on the territory of the Northwestern krai "Moskva"
..odesa,'' whiсh are signed by the responand the Northeastern krai
sible leaders "Chuprynka" (M. Kozak), "Mitla" (O. Prysiazhniuk), and
..Sotnyk Vovk'' (doсuments 48-52I.
The fifth subсhapter сontains instruсtion of the UPAs Inte||igence
and Counterintelligenсe Service, dated 1944 (doсument 56)' This
material ref|ects the serviсe's professional |evel in the сonditions of
partisan aсtivity.
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ЧepвoнoapMiйцi' звepHiтЬ сBoi штИKИ пpoтИ KpeMЛiвcЬКИХ Kaтiв!
..Cвиpидa'' i
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xаоeвИчa
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гPyпA (Bo) ..БoгyH,,,
yпA.пlBдЕHЬ

вlЙсЬKoвo.Aдм lH lстPAти вH и и ]loдlл стPyкryP
визвoлЬнoгo Pyxy нA вoлинl' пoлlссl' пoдIллl
(дpyгa пoлoвина 1944 p.|
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ПpИпyстИмi мexi гeнepальниx

(

oкpуг HвPo (Гo)

сyчaснi дepxaвнi
Kopдoни

Mexi oблaсHoГo пoдiЛy

УKpaiHИ

.'<:i^

чepнiгiв

.lo

v?7

57-59
КoMAHдyвAHня тA oKPEMI пIдPoздIли
гPyпи ..БoгyH''
Ne

16 квiтня

-

1

нepвня 1944 p,

Ne 57
HAKAзy
N9 з4 пPo вислoвлEHHя
дoдAтoK дo
пPизHAHHя пoBстAHЦяM з'eдHAHHя N9 зс225',
N9 34
16 квiтня 1944 o,
.цo.цAТoK
дo нaкaзy н. 34

Зa гepoЙcьKe BИKoHaHHя бoЙoвoгo зaвдaHHя (дня 9.4.1944p.

пpoтИHaстyпaми вiдбиТo HaстУп двox бaтaльЙoнiв вiЙськ HKB.Q нa
.115
oсiб, збpoя i вiдоeлo oбгiв, втpaтИ Bopoгa: вбитих i paнeниx
pяд пiдiбpaнi).
KoмaндyвaHHя ГpyпИ,.Бoгyн'' вИHoситЬ пpИзHaHня пoвстaнцям з'eднaHHя ч. "225" - кoм[aндиpoвi] .[oвбeнкoвi нaдaотьcя
пoХвaЛУ.

Пpoнитaти пepeД фpoнтoм вiДдiлiв.

штaбy
/Гpиць/
Шeф

Koмaндиp гpyПи ..Бoгyн,'

/Poмaн/

ПoотiЙ, дня 16.4' 1944 p,
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Ne

5g

HAкAз пPo oPгAHlзAцlю пoчoтlв KoMAHдиPIв
KyPЕнlв тA сoтEнЬ
1

8 квiтня 1944 p.

УПA ..БoгyH''

Тaйнe

Гpyпa

HAKAз

Пo спpaвi opгaнiзaцiТ пoчoтiв к-pa кypiня i сoтнi
1. .(o пoнoтУ K-pa кypiня i сoтнi, кpiм пoмiнникiв пo 6oЙoвiЙ
дiлянцi, вKJlЮчИти пoлiтвиxoвHикa i пpaцiвникa CБ.
2' |1oлiтвихoвHИK i пpaцiвник CБ цe нaЙближчi пoмiнники к-pa
пo пoлiтИчнiЙ дiлянцi тa Йoгo нaЙбiльш дoвipeнi peвoлюцioнepиДpУзi' з яKИMИ K-p пoBИHeH якнaйтiснiшe спiвпpaцювaти.
3. ПoлiтвиxoвHик:

a) пoмaгae к-poвi пo вихoвнiй i пoлiтичнiЙ дiлянкax; тими
спpaвaMИ бeзпoсepeдHЬo Kepye i нapiвнi з K-poМ нece вiдвiчaльнiсть зa пoлiтичнo-вИХoвHy poбoтy y вiддiлi,
б) пiдпopядкoвaниЙ бeзпocepeдньo к-poвi чaстиHИ,
в) вкaзiвки пo фaxoвiЙ чaстинi пpaцi oтpимye вiд пoлiтвиxoвнИKa ПpИ бeзпoсepeдньo вищiЙ oдиницi - бeзпoоepeдньo, aбo
чepeз к-pa чacтИHи (кypiня, coтнi),
г) зa викoнyвaнHя пpaцi вiдвiчae i звirye пepeд K-poM чaстИнИ
i пoлiтвихoвHИKoМ пpи бeзпoсepeдHЬo вищiЙ oдиницi,
д) e нa Пpaвax cтapшИнИ i кopистyeтьcя усiмa пpaвaми, щo i

бoЙoвi стapшИHИ пoчoтУ K-pa'

e) мicЦe пoлiтвиxoвнИKa У бoю, мapшi, пocтoЮ i нa збipцi

вИзHaчae K-p чaсТИ|{И.
4. Пpaцiвник CБ:
a) пoмaгae к-poвi пo бopoтьбi з вopoxoю poзвiдкoю,
б) пiдпopядкoвaниЙ бeзпocepeдньo к.poвi ЧacтИHи,
в) свoТ oбoв,язKИ виKoHye пo вкaзiвкaм CБ пpи бeзпocepeдньo вищiЙ cдиницi,
г) зa пpaцю вiдпoвiдae i звirye пepeд K-poM чacти}.|и iCБ бeзпoсepe.цHЬo вищoТ oдиниЦi,
д) e нa пpaвax стapшиHи i кopиcryeтьcя yсiми пpaвaми, щo i
бoЙoвi спapшИHИ пoчoтУ K-pa'

e) мiсцe пpaцiвникa CБ y бoю, мapшi' пocтoю i нa збipцi

BИзHaчyo K-p чaстИHИ.
5. K-paм чaстИHИ нe вiльнo:
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a) бeз згoдИ бeзпoсepeднЬo Bищoгo к-pa звiльнити чи зaмiнити пoлiтвиxoвHиKa, ни пpaцiвникa CБ,

б) вмiшyвaтИcя

to

фaxoвoгo вИKoHУвaHHя пpaЦ| пoЛ|твИXoв-

никa чи CБ,
в) змiнити дopyчeнЬ i нaкaзiв пo poбoтi пoлiтвиxoвнiЙ чи CБ
бeзпoсepeднЬo вИщиХ opгaн|в.
6. Haкaз oбoв'язуe з ХвИлИHoЮ oтpИМaHHя.
7' Haкaз oтpИМaютЬ: K-pИ чaстИн, пoлiтвихoв|lИKИ i пpaцiвникi
сБ дo coтнi включнo.
(3гiднo HaKaзy yпA 1919 з дня 14.4-19a4 p,)

ПocтiЙ, 18.4-1944p'

Koмaндиp гpУПИ ..БoГyH''

/-/Poмaн

ЦД96'

ф, Зв37' oп, 1, cпp, 2, apк. 12. Koпiя.
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лу|cт дPyгy ..БoгyHy''
y cпPABl xAPчlB
1

нepвня 1944 p,

ДpРкe Бoгyн!
Пpoшy BИДaтИ дЛя KoM. Чopнoгopця xapчoвl пpoдУKтИ ПoKИ
щe B цЬoМУ тepeнl.
Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!
Koм. зaг. /-/Бocoтa1
в э, /БувaлиЙ2/
Пocтiй' дня 1.V|'44 p'

в|н зHaxo.цИтЬcя

lJдABo, ф' 3838' oп'

1,

cпp. 128, apк. 8. opигiнaл. Pукoпиc,

Mатвiй Тoкap -,.Бocoтa..' ..Юдa'' (-1945)-. У 1944p. K.p кУpeня ..Пoгpoм'' (гp.
,.Бoryн..)' з'rднaння ...Qoнбaс'' (УПA.Пiвдeнь).
"3aгpaвa..). загoнy, кypeня (гp.
.l944 p.
..БyвaлиЙ.., .,Лoмoнiс', (191з-1945).
У
2 Aндpiй Tpaнyк K.p зaгoнyl KуpeHя
(гp. ..Бoryн.,. УПA.Пiвдeнь)'
.|

* Piк нapoдх<eння нe
уcтiйненo,
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60-62
слyЖБA БE3пEКи Bo ..БoгyH'' тA гo
Ne

10 тpaвня _ 24

Ne

гpytня

1944 p,
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HAKAз KoMЕHдAнтAM BH тA BP y спPABI
oPгAHlзAцli MЕPЕ)Кl сБ

10тpaвня 1944p,

M. п. 1О.5.44p.
HAKAз
Пo спpaвi opгaнiзaцii ciтки CБ дЛя l(oM[eндaнтiв] вH i BP
1. !o мiсяця вiД дня oдep)KaHHя HaKaзy пepeвeстИ пpoвipкy
свoix пpaцiвникiв тa дoпoвHити cтaницi HoвИMИ KaдpaмИ, ЧЛeHaMИ
i пpoв[iдним] aктивoм iншиx peфe[pe]нтyp.
2, Bигoтoвит|А cГ|ИcK|А пpaцiвникiв CБ' якi зrИHУлtt в бopoтьбi з
BopoгoM, бyли apeштoвaнi чи пpoпaлИ бeз [вic]ти.
B спискaX зaзHaчИтИ _ Koли i д[..']. Пo.цaючи пceвдo i пoст.
3' Bсi cтaницi ПХ з .цнeм 15.4.44 p. poзв'язaнo i включeHo
дo CБ (якiдo тoi poбoти HaдaвaлИcя), aбo дo вiддiлy' .[e цьoгo нe
пepeвeдeHo' пepeвeстИ Пo o.цepXaHHЮ HaКaзУ.
4. Bилузити з pядiв CБ пpaЦiвникiв, якi He вИKoнylоть нaкaзiв
чИ нe вияBЛяюТЬ aKтИвнoстi в poбoтi, Тa пepeдaти Тx дo вiддiлy.
5. Cтягнyги з тepeнy вcix ш[aтaюн]иxcя зi збpoсю i пepeдaти
дo нaЙf6ли]щoгo вiддiлy He звФKaЮчИ нa тe.ц,o якoгo вiддiлу пoПe.
pe.цнЬo вoHИ HaлeЖaли. B paзi нeпoолyХy чИ oпopУ poззбpoiти i
poзcтplлятИ.
6. Koxдa cTaHИЦя CБ мyсить:
a) пocилити бopoтьбy з вopoxoЮ aгeнтУpolo'
6) виявити якнaйбiльшe влacнoT iнiцiaтиви в бopoтьбi,
в) пpимiнювaтИ Ko)KHoчaсHo тaKтИKу бopoтьби .цo oбстaвин в
тepeH|'
г) в paзi пepepBaнHя зв'язKiB, пpoдoв)<aтИ пpaцЮ згiднo з
пoпepeднЬo oдepЖaнИми iнстpукцiями [тa] як нaЙcкopшe вi.цнoB.4т.4
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зB'язKIА,

7. Зa пpaцю вiДпoвiДae i звiтye paз в мiсяцЬ пepe.E, кoм[eндaнтoм] CБ бeзпoсepeдньo вищoi стaницi, iнфopмyюни piвнoнaснo
кoм [eндaнтa] дiлoвoТ сiтки.
B. 3вepxникoМ тepeHУ 4/4i6/6 HaЗHaчУЮ дpугa Kyбy.
9. Haкaз oбoв'язye з xви[линo]Ю oтpИMaHHя.
10. Haкaз oтpИMyЮТЬ кoм[eндaнти] CБ i .цiлoвoТ сiтки BH i BP'

Пoстiй дня 16.V.44 p."

ДАPo' ф' P-30' oп.2, спp' 38' apк.63-64. Koпiя, Pукoпис'
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HAKAз KoMEHдAHтAM вH l BP y AгEHтyPHиX
тA oPгAH lзAцl ЙH иx сп PABAX

26 тpaвня 1944 p,

КoMaHдaHTaм CБ BH

HAKAз

З/Зi2/2тa

M. П. 26.5'44 o.
KoMaHдaнтaм BP-iв

Бepyни пi.ц УвaгУ нoвi oбстaвини, якi BИTBopИЛИся зapaз B
бiльшoвицькiЙ ДiЙснocтИ ввaжaЮ нeoбxiдним дoклaднiшe пoяонити 6-иЙ пУHKт HaKaзy вiд 10.5.44 p. пpo пoсИЛeHHя бopoтьби з
вopo)кoЮ aгeHтУpoЮ | звepHyгИ yвaгУ Ha тaKИ спpaвИ'
]. B цiлoмy пpимiнитИ пpaЦЮ i тaктикy Д,o HoBИx, тBeptИX
oбстaвин, a сaмe:
a) Bсю пpaцЮ i мeтoди poбoти пpoBoдИтИ тoHKo i скpитнo,
кoнспipaтивнo. Bcякe зaлИшyвaння злiквiдoвaнИx чИ iншиx слiдiв
poбoти зaбopoняeться.

б) Kapaти тiльки лю.цeЙ, яKИX .п,oKaзaHo вИHУ. Koлeктивнa,
збipнa вiдпoвiдaльнiсть нe ПoBИHHa мaти мiсця, T. зH. [нп]p. нe
вiльнo чepeз o.цHoгo чЛeнa poдИHИ KapaтИ цiлy сiм'ю.
2. Пpaвo piшaти пpo лiквiдaцiю вopoxoгo eЛeмeHтy ДaeтЬся
сТaHИцяM BP i вищим. Пpигaдyю щe paз, щo cKapaтИ Ha сMepTЬ
ЛЮДИHУ МoжHa пiсля .п,oкaзaHHя BИH|А, нa oснoвi .цoKЛaдHoгo i гpyн-

тoBHoгo сЛ|дсТвa.

* Нa,цпИc нa
дoкумeнтi'

З7З

.[ля пoкapaHHя cMepтЮ He члeHa тpeбa, щoб бyв пpoтoKoЛ
слiдствa _ пoстaнoвa peвoлюцiйнoгo сyдy, пiдпиcaнoгo KaMaHдaHтoM стaницi, олiдчим i oдним чЛeнoM спpaвoвoгo зBeHa.
Cпpaвy лtквiдaцii члeHa oУH чи взaгaлi пoKapaння, piшae opп
сyд BH, Ha яKoМy слiдчиЙ CБ висryпae яK пpoKypaтop з мaтepiaлaми i дoкaзaviИ Bv|tl|/| пiдсyднoгo.
3. Пiдpaйoнoвi cтaницi CБ ввaxaютЬся opгaHaми виKoHaвчИми' poзвiдки i кoнтрpoзвi.цки i в нiякoмy paзi нe MoЖyгЬ piшaти пpo
лiквiдaцiю oсoби.
.Цля кpaщoгo пepeвeдeння Й пocтaвлeння poбoти пoтpiбнo,
щoб p[aЙoнo]вa стaниця пoбyвaлa ДeякиЙ чac в кoхHoмy пiдpa.
Йoнi Й Пpoвo.t],ИЛa тaм слiднo-oпepaтИвнУ poбoтy, a пiдpaЙoнoвa
CТaHИця Moxe зaHятися пiоля цЬoгo poбoтoю виKoнaвчoгo xapaKтepy.

4. He видaвaтИ Ha свoЮ pyKy нaкaзiв, вИKoHaння якИx e зapaз
HeMoxлИBe (пpим. нe в стaнi MИ зapaз пepeвeсти в xИTтя нaкaзiв
пpo зaбopoHУ He члeнaм oУH чи УПA xoдИти дo мicтa, чИ пpaця в
aдмiнiстpaцii, xoч ми cвiдoми тoгo, щo вiд ниx HKBД пoсepeднЬo,
чи безпoсepeДHЬo Mo)Ke чepпaти iнфopмaцiТ).
З нaшoT сTopoнИ тpeбa виKopИстaт.А цV|х людeЙ д,Ля нaшИХ
poзвiдниx цiлeй. Цe нe зHaЧитЬ, щo дo тaKиx людeЙ нe тpeбa пpиДtАBлятИcя, бo оepeд HИx e пoвaхнi aгeнти HKB.ц. Цi oбcтaвини
пoЛeгшУЮтЬ HaM вИcЛaтИ HaIIJУ спeцpoзвiдкy в мicтo i цe тpeбa в
отoпpoцеHтoвo BИКopИстaтИ.
5. Cьoгoднi oбстaвини зacтaвЛяЮтЬ Hac зaстocoBУвaтИ в сeбe

всi зaсaди кoнспipaцii.

Пpaцю тpeбa вeстИ внoнi. [Тин]ятv|cя вдeнЬ в тepeнi, в ceЛi,
зi збpoою, aбo бeз збpoT _ зaбopoняeтьcя. .ЦepжiтЬcя зaсaдИ, щo
кoЛи Heмo)клИвo зHищити воix сeксoтiв i aгeнтiв, тo cтapaтИcя
вeстИ poбoту i зaxoвyвaтИся тaKt щoб вoни He МoгЛИ пpo вaс нiнoгo дoB|.0'aтИся.

Bсякi зaчeпки, [...]pcятки в ceлi Ha чepвoнИx пoKИ Щo пpи-

|1|А|1ИтИ'

6. Bcix дeзepтиpiв з Чepвoнoi Apмii пpoпycKaти нe лaКoMИB-

шИсЬ Ha збooю.

7, Cтягнути вciх paдiстiв, paдioстaнцii в нaЙокopшoмy нaсi

B|АcлaтИ в гopy.
B. Cтягнути

i

дo BH всi гpoшi, зoлoтo, дopoгoцiннocти'
9. Bоi вopoхi дoкумeнтИ, пaпepИ, пoчry, KoMплeтИ вiйcькoвoТ
сoвiтськoi oдe)KИ стягl{yгИ дo BH.
10. Уникaти HeпopoзУMiнь з дiлoвoЮ ciткoю, a cпiвпpaцювaти
з HeЮ.
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1. ПoотiЙнo вeстИ вишкiл cлiдниx кaдpiв'
12. Bсi пoлiтичнi iнфopмaцii здoбщi пpИ.цoпИтaXJ вИсИЛaтИ
1

B

гopy.

Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям CлaвaI

/_/Осикa

3 opигiнaлoм згiдllo /|вaн/
lJ}цABo, ф' З8ЗЗ, oп.1' cпp. 229, apк' 17. 1aсвiднeнa кoпiя'1
1

Toтoxний тeкст: l0,A CБ Укpaiни, ф. 3' спp. 376' т. 49' apк,277
.1

'
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пoвlдoMлЕHHя пPo AгEHтyPHy дlял ЬHlстЬ
Ne

HKвд l нKгБ

24 гpудня 1944 p

ПoотiЙ, дня 24'Х||.1944 p'

пoB|ДoMЛЕHHя

пpo aгeHтypнy poбoтy HKBД i HKГБ

Mи, yнacники _ збpoЙнo-peвoлЮЦiЙнoТ бopoтьби свoгo вeЛИкoгo Hapoдy e свiдкaми пi.п,лих мeтoдiв нepвoнoТ MoоKвИ, сТoсoвaнИx y фiзиннoмy зHИщУвaHнi укp. HapoДy. БeзoглядниЙ тepop,
HaоИЛЬcтвo, гpaбiж, пaлeHHя гocпoдapств, вИMopдoByвaHHя MИp|-{oгo нaсeлeння, пoгoлoвHa мoбiлiзaцiя вoeннoзoбoв'язaHИx,
вивiз нa кaтopxнi poбoти в .П,oнбaс, вивiз poдин нa Cибip, звipствa i знyщaHHя' apeштИ - oсЬ чИM BoЮe Moсквa. Тa ви.цнo, мaлi
peзyлЬтaти ocягaЮтЬ з тoгo бiльшoвики, KoЛИ KИдaЮТЬ пpoтИ УКp.
peB. pyxy - здaвaЛocя б, нoвi, a в сщi peнi стapi, випpoбoвaнi щe
цapcЬKoЮ Mocквoю' питoмi KoчoBoМУ KaцaпстBy paфiнoвaнi зaсoби: aгeнтypнa poбoтa, пpoвoкaцiя, пiдстyп' HaцЬKoBУBaHHя oдHИx
пpoтИ дpyгИx, пiдкyпствo' oбiцянки Й бpexливa пpoпaгaндa ПpetстaвляЮчa бopцiв-peвoлюцioнepiB, яK ..бaHдИтiв,', ..yKpaTнськoнiмeцьких нaцioнaлicтiв,,, ..aгeHтiв'' i T. Д.
Cлiдчa poбoтa щe paз пoKaзaлa' нaскiльки cepЙoзнo, ПЛaHoBo'
пoслiдoвнo пpяMУe HKГБ дo пoвнoТ лiквiдaцiT збpoйнoгo pyxy УПA
i пoлiтичнo-peвoлюцiЙнoi poбoти oУH. .[ля стaлiнськoгo peжИMУ
нaш пoлiтичниЙiзбpoЙниЙ pyx явЛяeTЬся ax Haдтo нeбeзпeчним.
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HKГБ здae сoбi яонo сПpaву' щo вeликий poзMaх i шиpoкий Maсш.
тaб нaшoТ ПpoгpaМИ, пpaвИлЬнe зpoзyмiння i oцiнкa мiжнapoдньoгo пoЛo)KeHня, вipнa poзв'язкa нaцioнaльниx i сoцiяльниx пpoблeм
нaшoЮ peвoлюцiйнoю opгaнiзaцiею, дae нaм вeликi пepспeKтИвИ
в poбoтi i вигляди нa yспiшнe iТ для нac зaкiнчeння.
opгaни HKГБ пpиЙшЛИ дo пepeKoHaHHя, щo жoднt aкцiТ збpoЙHoгo ХapaKтepy з Учaотю нaЙдoбpiшoi збpoi _ тaнкiв, лiтaкiв, тepop
i фiзиннa CИЛa He зЛoMИтЬ УKp. peв. pУxУ, як.ц,oвгo бyдe в нac вipa в
пepeмoгУ' мiцниЙ.цУХ, пpaвИЛьнa iдeoлoгiя, як дoвгo нa чoлi peвo-

люцiйнoгo pуХy стoятимyгь пpoвiдt1ИKlt
пoвнiстю спpaвi peвoлюцii.

-

peвoлюцioнepи, вi.пдaнi

Haслiдкoм цЬoгo вopoг пepeЙшoв в oсHoвHoMУ Ha aгeнтypHe poзpoблювaння вiддiлiв УПA i opгaнiзaцiТ. 3бpoЙнi aкцiТ
бiльшoвикiв шИpoKoГo мaоштaбy виxoжyвaнi B пeвнoMУ тepeнi
тv|cяЧHИI,t|V| вiддiлaми He e poзpaxoвaнi нa лiквiдaцiT peв. pУxy в
дaHoМУ тepeнi, aЛe MaЮтЬ paдЦJe нa мeтi зaдeмoнсТpyBaтИ чaс
вiд нaсy пepeд нaми збpoЙнy мiць ссCP, щo MaЛa б пoслyжити
KoHKpeтHИM дoKaзoM .цЛя poзKлaдoвoi poбoти вeдeнoТ aгeHтaMИ
в нaшoмy нщpi.
3 нaближeння[м] зИMИ ..aгeнтyрHa poзpaбoткa'' нaбИpae
тeпep oсoбливoТ вaги. 3apaз poблятьcя всi зaхoди з бoкy HKГБ,
щoб пepeвecти якнaЙKpaЩy aгeнrypHy пiдгoтoвкy. Увeсти свoгo
aгeHтa вiд нaйнижчoТ клiтини, вiд нaймeHшoгo вiддiлy ax дo
пpoвiдниx oсepeдкiв, .цo пoчoтiв, KoMaH.п, i штaбiв _ цe oсHoвHa
HaпpяMHa poбoтa HKГБ.
Koли paнiшe оTaвИЛocь кiнцeвиЙ тepмiн пo лiквiдaцiТ peвoлюцiЙнoгo pУxУ, тo зapaз Bсe пoвa>KHiшe, щo poбить HKГБ e poзpaxo.
вaнo Ha дaЛЬшУ мeтy. Бyвae зpeшJтoЮ тaк i iнaкшe.
,Цo цieТ пiдстyпнoi пiдлoТ poбoти HKBД вИKopистoвye:
1' Бyвшиx кoмyнiстiв i симпaтикiв, зaслiплeниx бiльшoвицьKoЮ пpoпaгaHдoЮ щe зa пoльськoТ oкyпaцii Зaxiднo yкp[aTнськиx]
зeMeЛЬ.

2. Koмyнicтiв, кoмcoмoльцiв тa зaвepбoвaниx дo aгeнтypнoТ
poбoти з чaсiв пepшoТ oкyпaцiT Зax[iднo] yкp[aTнських] зeмeль,
бiльшoвикaми -1939-1941 pp.
3. ПpoдaхниЙ eлeмeнт (кapiepисти, сПeKУЛяHтИ' пpoсТИТyгKИ
iт. д.).

4. Mopaльнo cлaбиЙ eЛeмeнт, щo нe вИДep)кУe MopaЛЬHoгo
тa фiзиннoгo тepopУ (як нпp. apeштoвaнi HKвД зa УчaстЬ B peвoлюцiЙнiЙ бopoтьбi в чaс нiм. oкyпaцii, дo KoтpИx пiдxoдять пpo.
стo: ..aбo спiвпpaця з HKB.Ц _ aбo poзcтpiЛ'', гpoзять peпpeсiями,
вИвoзoм
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poДИH|A i т'

д').

5. Пpaцiвникiв aдмiнiстpaцii, гoлoв i сeкpeтapiв сiльpaд' уни..пepeдoвoT,'
тeлiв тa ТИХ, яKИX зaЛЯKaЮтЬ
нa фpoнтi чИ KaTopXHИми tэoбoтaми.
6. CвящeнсТBo Тa цepKoBHУ aД'мiliiстpaцiю.
7. He мlсцeвий елelиeнт зaвepбoвaниЙ в aгеHTУpУ, кoтpиЙ в
тeрeнi ПopУшУrTЬCя .цЛя ГlpoвeДeнHя pозвiдки cepе.ц HaсeЛeHHя
пiд видoм: втiкaчiв З KaТoрХHИх poбiт !oнбaсy, ЧA, пpoхaliв xлiбa
i хapнoвиx ПpoДУKТIB, пpoдaвцiв сoлt i т. .l,.
3aвдaнням aгентiв с:
1 . Bлiзти B pядИ opгaнiзaцiТ тa здoбyти дoвip'я ТaK пpoвoopгaнiзaцiT
як i HaсеЛeHHя. Щoб oпiсля зaHятИ кepiвнi ПocтИ'
дy
вхe
пpoлiзe нa кepiвнe мiсцe, тoдi Йoгo зaBдaHHяM e
Koли aгeнт
oбcaДити вaхнiшi .цiлянки opгaнiзaцiТ чи УПA aгeHTaMИ HKГБ, aбo
MopaЛЬHo cлaбими чЛeHaMИ, кoтpi в мaЙбутньoмy дaдyть ceбe
зaaHГaЖУвaти Дo спiвпpaцi з HKBД.
2' Beсти poзКЛaД,oвУ poбoтy сepeд члeнiв i нapoдy, UJ|/1pИтИ
знeвipу, ПoшИpЮBaТи недoвip'я HИзoвИX члeнiв i нapoдy дo Пpoвoду opгaнiзaцil пpи пoмoчi нaклeпiв i бpeхнi.
3. Узнaти мiсЦя пpoстoТв, квapтиpи, кpиTвки вapтiсниx нлeнiв opгaнiзaцli l кoмaндиpiв пpo щo нeгaЙнo пoвi,цoмлятИ opгaтИ
HKBёц дЛя сХotlЛeHHя ЧИ злiквiдyвaнHя ТИX людeЙ.

4. УзнaвaтИ Пpo гoспoдapнi MaГaзИHИ i [x видaвaТИ B pуKИ
HKB/].
5. BигoтсlвиTИ сгlИCKИ усiх людeЙ, щo He пiшли нa мoбiлiзaцiю
в ЧA тa УзHaТLl Де вoHИ ПеprxoBУЮтЬся.
6. BитoтoвиlTиl сПИсKИ poДИl-| з KoТpИX ХтoсЬ о чЛeHoM opгaнiзaцti ни УГlA для ПepеCeЛeHHя Tx в Cибip Ha KaTopXHi poбoти.
7. BистpiлюBaТИ KoMaHдиpiв УПA пiд нaс бoiв чи iншиx п[olг|Л.HИХ

MoMeHтlB.

oсь кiлькa пpимipiв aгeнтypнoТ poбoти:
1. Cидopнyк Mелe.riй, cин Cepгiя-|916p' нapoджeння,

iз

с..Д,epмaнь, opг. псeвi]o Плaтoн, lлькo' Kaйдaш, aГeHт HKBД вiд
1939 p. пi.ц кличкoю |вaн, зiзнaв нa дoпитi дня 4'ХI.1944 p. слiдyЮLle:

З дopунeння HKBfl 1940 p. вИCтyПaЮ з aгiтaцiйниMИ ПpoмoBa.
ми нa мiтiнгaх, щоб C.HУBaTИ Кoлгoсп в lepмaнi, opгaнiзyto MoЛo.цЬ
в KoMсcМo,г] ' BИJ]aЮ B pУKИ HKBД слiдуюниx людeЙ зa ПpИHaЛe)кнiсть дo oУl-]: ]. Cкopопaду oлекоiя _ УчИT.' 2. Kiсельнyкa eвгeнa
- УчИT.' 3 AндpУщyкa Пeтpa _ ceЛяHИHa' 4. Mapтинюкa Фeдopa
- дloKтopa MeД'Иц. _ yсiх зi с..Д,epмaнь. Зa мoТм стapaнням бyлo
ГJИвeзeHo poДИHИ нa Cибip Cкopoпaдa oлeксiя i Гpyнтa. B нaс пpи-
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XoДУ HiMцiB ДiCтaЮ HaKaз tsiд HaчaЛЬHИKa Miзoцькoгo HKBД ЗaлИIJJLIТИCя B.[epмaнi, ПpoдoвЖyвaТИ aГeHTУpHy poбoтy пiд кepiвництвoм
Cпiчaкa Hiкiфoрa пс[eвдoнiм] Бистpoyм. Biд цьoгo ж HaчaЛЬHИKa

HKBД CoлoвЙoвa Д,iстaю iнсrpyкцiТ зв'язaTИся з нiм. пoлiЦieю i пpи
помo.цi гtoбopювaтИ .цaЛЬшr peвoлюцiйну бopoтьбy УKp. HapoДУ.

iT

Пpи пoмoнi нiмцiв я вИKoHaB тaку пiдлу lo.цИHy poбoтy:
a)дoнic нiмцям пpo пoстiЙ вiддiлy УПA в с. Ляшiвкa p.н oстpi1
щo вИKЛИKaлo aкцiю в якiЙ згt,lнулo 4-oх,пюдеЙ CeЛяH'
б) в трaвнi |94зp. вИKЛИкaHa MHoЮ aкцiя нa с.!,epмaньЗaлужa в якiй зaMop.п,oвaнo нilицями 64 oсoби тa спaлeнo усi

гoCПoДapсIвa'
в) пiсля poзбиття ПoвCТaHЦяMи Miзoчa тa зaбpaння цУКpy У
вepeснi 1943 p. я дoнiс нiмцям, Щo цyКop ПoвeзЛИ пoвстaнцi в
нaпpямi с. Moстiв i цe виклl,tкaлo бoмбap.цУBaHHя с. Мoстiв' дe
зГop|Лo кi,пькa ГcсГloДal)сТв тa кiлькaдeсяТЬ Mеl.plв. цуKpУ,
г) дoнiс нiмцям пpо poзмiщeння лiкapнi УПA в с. Kyдpин, в
HaсЛlдoK ЧoГo HIMaКИ зaМopДУBaЛИ KlЛЬKa paнeнИХ пoвстaнцiв тa
r'^п^^^r-^.,
/]f,l,.
lv|Еl-{UЕv
l ьJy vJlU'

д) нa мiй дloHoс нiмцi пpoвели aкцiю в с. Cтyпнi' дe спaлeнo 6
гoсПoДapсТв, oГpaбленo цepKBУ Тa зaapeштOBaHo 6 сeлян, KoTpИХ
BИBeЗЛИ Ha КaТop)КHi poбoти в Hiмeннину,
с:) я oсoбисTo CпpИчИнИвся .цo спaЛeHHя цiлoгo с' Бущi, опaЛeHHя 30 гoсподapсТв B с. Miзoчi, кiлькa ГoсПoДapсТв в CyЙмax,
е) мнoю був зopгaьliзовaний пiдстyпниЙ нiчний HaCKOK нiмцiв
нa с..Д'epмaнь, в нaслi.п,OK чoГo сПaЛеHo усi гoсiloдapстBa УЛИLtЬ:
Xaвpугt,l тa Юстинки i oсepeДoк.Д,epмaня.,

х) в pyки нlмцiв мнoю були видaнi слiдуюнi oсoби: Maксись

Coня сaнiтapкaУПA, MaксисьAнТoH, poДИHa Kolиapя, Шaвpoнський

Aнтoн_yсiзl]еpмaня,

з) дня 5.Х|. 194З p. BИ.П,aв нiмцям двi кpиTвки УПA в
Ko)кУХatv4И |

сBеТеpaМИ.

с' CуЙмax з

и) poзбaзapювaв збixxa УПA тa сaбoтyвaв мoЛoтiння збixжa
нa Гypбax, пpи пoмoнi свoix aгeнтiв Tpoхимнyкa MиxaЙлa з с..[epMaHя Тa Poмaнюкa Mикoли з с. Miзoчa.

З приxoдoм сoвiтiв 1944p,

вiдбУвaю кiлькa зyстpiнeЙ з

CoлoвЙoвим, .п,iстaю ПpИзHaHHя Ha пepeведeHУ aГeHтУpну poбoту
тa зiстaю кeрiвникoм aГеHTУpИ Ha p-H Miзoч, 3дoлбyнiв, oстpiг.
Aктивнo ПpotoBХУЮ CBoЮ зpaдHИцЬKУ poбoту, жеpтвoю якoТ
пaдУТЬ кpиiвки з opгaнiзaцiЙними ЛЮ.цЬMИ i мaЙнoм, кpиiвки свi.цoМИХ ГpoMaдяH тa ix зaxoвaнe Пepe.ц вopoгoM мaйнo. Жepтвoю

мoei aгeнтypИ ПaдУТЬ нaдpaйонoвi пpoвiдники ЗдoлбУнiBщИHИ
C[aмсoн], Лoбo.цa, ЧopнoмopeцЬ BpaЗ з ]5-мa свoТми спiвpoз78

бiтникaми, paЙoнoвий пpoвiдник 3лoлбунiвсЬKoГO p-HУ Хpeсttий
вpaз з 17-мa peвoлюцioнepaMИ тa бaгaтo iншиx oсiб. ПiдгoтoвЛяЮ
aкцiю нa члeнiв opгaнiзaцiТ i мaйнo в с. !еpмaHЬ Ha дeнь 5
6'х|.44 p. яKa з пpИчИHИ мoЙoгo apeштУBaHHя в цИХ.П'HяХ He вiдбyлaся. BигoтoвляЮ cПИcKИ цивiльнoгo HaCeЛeHHя, якi нe пiшли нa
мoбiлiзaцiю в ЧAтa спИсKИ potИH Д,o вИвoзУ нa Cибip.
2, oкpeмoю oпiкoю OToчУr HKГБ лiс l ,пiснi тepeни, oргaнiзy,.штaтHИХ''
пpaцiвникiв. oДИH з TaКИХ лicнtлЮЧИ в лici цiлy HИзKУ
yсi
пoлaгoд)KУвaв
cпpaви
вiДдiлiв
УПA, щo ПepeХoдИЛИ Чepез
кiв
лiо, зaймaвся poзKBaтИpУBaHHяM Tх у лiсi, збiркoю Тa дoсTaвKoЮ
xapнiв, сЛУ)кИB iнфopмaцiями, poзвiднИMl,l ltlaнИМи в poбoтi для
HaC, BИKaзУвaв себe оaMИM KpaщИM i вiддaним нaшiЙ спpaвi. B
дiйснocтi пo.п,aвaB нa HKГБ сaмiтoчнi iнфopмaцii пpo лiс, HaвoДИв
вiДдiли нa сoвiтськi зaсiдки, стяГaв oблaви iт. д.
3. Пeвнa poзвiдчиЦя, >кiнKa 50-ти лiт, poбo.гoю якoi зaxoплювaЛИcя нaвiть вищi кoмaнДv1pи,бyлa aгeнткoю HKB.Q з 1939 p.
Maючи дoстУп дo всix вiддiлiв УПA в лiсi, дaвaлa HKГБ цiннi вiдoMoCтi, бo кpiм.цaHИХ poзвiднoгo ХapaKТepу мaЛa зв,язoK з aГeнтaми в нутpi УПA. Cтвopeнi нaшим KoMaH.цУвaHHЯM ГoсПoдapнi i хapнeвi пункти в лici oбсaдIАлИ areНтИ ТaK, щO нa 16 людей в oднoмy
пoвaхнiшoмУ гoсПoдapЧoмУ oсepeдкУ бУлo 6 aгeнтiв. Boни викoHУвaЛИ piзнy poбoтy' зaЙмaлисЬ KoПaHHяM мaгaзинiв i мaгaзинyBaHняM зaпaciв хapнiв, a ПЛaHИ poзмiщeнь Пo.цaBaЛИ pеГУЛяpHo
нa HKB.{' B чaсi гeHepaЛЬHoТ aкцii мaли вiдкoпaти всi гoспoдapнi
зaпaсИ, щo oзHaчaЛo б пpовaл B гocПoдapчiЙ дiлянцi пoвaжнoT
вiйськoвoT oдиницi. Cлiдкувaли зa сТaHoM збpoйниx cил в лiсi. l-{e
i

ПpИХo.цИЛo Тм лeгкo, бo пpи oдеpxУвaHHi хapнiв к-pi пoдaвa ли cвiЙ

стaн. BiдзнaЧIАл|Аcя пpИ ТoMУ BсЬoМУ oсoбливo пparцьoвитiстю
взaгaлi BвaxaЛИся KpaщИМИ пpaцiвникaми. Koли пpиЙшлoся ix
BзятИ, ixнi звepxники 6ули.п,y)Кe зДИBoвaнi, щo пopя.цHИХ, ПpaцЬoi

B|Ат |Ах л

юдеЙ ape шТУrTЬся.

opгaнiзaтopaMИ тoгo po.цa aгеHТуpи 6ули ЛЮ.цИ зЛoвЛенi щe
в нaci пepexoдy фpoнтy тa пiзнiшe. |x пpиЙнятo дo прaцi ТOМУ, щo
зa нiмeцькoТ дiЙснoстi бyли дужe пopяднi i aктивнi, Тa щo сумнiву
дo Тx пeвнoстi нe 6yлo. B Дiйснoстi були зaвepбoвaнi дo спiвпрaцi
з HKГБ' oД,ep)КaЛИ зaв.п.aHHя пpимiститися Ha пУHKTаX, дe вжe пiдшyKУBaЛИ |HшИХ'

4. HKГБ дoсИТЬ оKopo ПepeKoHaЛocя, щo збpoйними УДaрaMИ
He зМo)Кe злiквiдувaти вiддiлiв УПA нaвiть ПpИ .цoПoMoзi дoсить
дoбpe зopгaнiзoвaнoТ aгeнтуpнoТ сiтки з pядoвИX стpiльцiв, нпp.
y сoтнi бyлo пoнaд 10 aгентiв a MИMo цe CoТHя УвaжaЛaсЬ зa oДHУ
з нaЙбiльш бoоз.п'aтниx. locить булo к-poвi зaбopoнитиl стрiль-

цяM вi.пдaлятИcя вiд вiддiлУ i зв'язки з HKГБ pвaЛИcя, Tим сaмим
стpiльцям-aгeнтaм нe цiкaвo бyлo пoвiдoMЛятИ HKB.ц пpo вiддiли, бo зaсKoчeHa coтHя бopoнилaся, BИHИKaв бiЙ, в якoмy ПaДaлИ
i сaмi aгeнтИ, бo кyлi звичaЙнo нe poзбиpaютЬ, Хтo aГeHT, a Xтo
пoвсТaнeцЬ. .Qля бiльш успiшнoТ бopoтьби з УПA HKГБ пoвeлo
iнтeнсивнy poзpaбoткy KoMaн.цHoгo сКлa.цУ УПA' oснoвHa Meтa
HKBД - сTвopИтИ aгeHтУpHУ сiткy з вИщИХ к-piв УПA, Пpoвo.цяЧИ
цe в )кИття зa пeвHИM пЛaHoM-сИстeMoЮ'
| тaк, в ПeвHИX тepeнax yкp[aТнськиx] зeмeль - .п.opУчeHHя
зopгaнiзyвaтИ тaKУ сiткy oдepжaлИ пooдИHoкi к-pi, щo ПpaцЮBaЛИ
з HKBД в 1939-44 pp. MaЛИ зB'язKИ щe з чep. ПapTИзaHKoю, aбo
бyли зaвepбoвaнi пiсля вeликoТ aкцii BХe згoдoM. Бeз вiдпoвiднoi
оiтки Цi KoMaH.цИpИ-aгeHтИ нe в стaнi бyли тaкoх ПpoвeсТИ бiльшoТ
poбoти B цЬoмy мicяцi. Пicля oднoТ бiльшoi сильнoi aкцiТ, щo xoч He
зaBдaЛa нaЙбiльшиx yдapiв, тo вce e бaгaтo кoмaндиpiв впaЛo Ha
дУсi. Цeй МoMeHТ BИKopИcтaлИ K-pИ-aГeHти i дoкaзуючИ MopaлЬHo
зaЛoМaHИM K-paM бeзвигляднiсть бopoть6и пpoти сCсP' пepeKoHaЛИ Тx в нeдoцiльнoстi .цaЛЬшoГo пpoBaд)KeHня цiоi бopoтьби.
Bиxoдoм iз cкpщнoгo ПoЛoxeння МaЛa б 6уи спiвпpaця з HKГБ,
Ha яKУ чИMaлo тИХ сТapшИH пoГo.цИЛoся.

3a пiвтopa мiсяЦя poзбyдoвaнo дocИTЬ дoбpe aгeнrypнy сiткy
стapшИH, пoв,язaнo ix з бiльшoBИцЬKИMИ ..шпiцпyнктaMИ'' Пiд
лiсaми i paЙoнoвиMИ oтдrЛaми HKBД'. B пepioд opгaнiзувaння
цiоТ ciтки aгeHTУpa He вИKoHУвaлa якoТcь poбoти тo й HKBД вiд
ниx нiчoгo He BИMaГaлo, кpiм пpoтoкoлiв вiдпpaв i нapaд. 3гo.п.oм
пoдaHo дo вiдoмa кoмaндиpiв-aгeнтiв, щo peгaбiлiтaцiя стapшин
УПA пepeд CсCP Mo>кЛИЕ}a тiльки пiсля викoHaHHя сepЙoзнoT
poбoти Ha шKoдУ УПA i oУH. fl,aeтьcя зaв.t].aнHя в oзHaчeHИй дeнь
вИKoHaтИ aТeHтaтИ нa пpoвiдних людeЙ i кoмaндиpiв, зaбpaти
apxiви, пepeДaтИ вa)KKУ збpoю Й дoпoмoгти злiквiдyвaти ДpУгi вiддiли. Bce цe MaЛocЬ poбити у взaeмoдiT з вiйськaми HKBД. B oднy
нiч мaли ЗГИHУт|А пpoвiдники, KoМaH.цИpИ, i вiддiли, щo зHaXo.цИЛИся в лiоi, i в тepeнi _ MaЛИ бути злiквiдoвaнi. Aгeнти з пoчoтiв мaли
вИKoHaтИ aтeHтaТИ

|

T|KaTИ .0,o МocKoвсЬKИХ oПpИчHИK|B.

Koли ж цeй aгeнтypниЙ ocepeдoк бyв викpитиЙ нaшoю CБ,
HKBД He зpeзИГHoвaлo iз свoЙoгo пЛaHУ, a HaMaГaЛИCя ПoвтopИТИ ЦЮ CпpaвУ aгeHTaMИ з iншoгo oсepe.п'Ka. Цe ж HKB.Ц нiчoгo
He Кoштyr' вoHИ )K pУKoвoДятЬ i pизикyють ЛЮ.D,ЬMИ нe свo[ми, a
HaшИMИ тaKИ ..XaХлaMИ,,.

Cпeцiяльнy УBaГУ ПpИсвянye HKГБ - зaMaxaМ нa пpoвiдних
людeЙ тa к-piв. Тoмy Й отapaeтЬcя B oсepeД,КaХ, ПoЧoтaХ i штaбaх
мaти свoТx aгeнтiв.
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5. Aгeнт Ч. зiзнae: aгeнтypнi зaBдaHHя якi я oдepxaв, були
poзpaХoвaнi нa пeвниЙ poзвaл pyxy oУH. Tpeбa бyлo вмiлoю
ПpoпaгaH.п.oЮ .п,oKaзaTИ MoЛoдИM чЛeHaM oУH нeдoцiльнiсть Тх
ПoBсТaHчoгo pУХУ, бeзвигля.п,нiсть ТxньoТ бopoтьби тa CKepoвУBaтИ
ixнi симпaтii в cтopoну сссP i нep. пapтизaнKИ. Зaгaльнo Йшлoся
Пpo тe, щoб знeвipЮBaтИ aктив i KaдpИ oУH тa УПA i oпaнyвaBшИ
ix, пepeмiнити бopoтьбy нe зa CaмoотiЙнy УкpaТнy, a зa сCCP.
Piвнoчaснo тpeбa бyлo пiдшyKУBaтИ oднoдyмцiв i opгaнiзyвaти
внyтpi oУH i УПA aгeнтypнy кoмyнiстИчHУ сiткy. Moя aгeHTypHa
poбoтa зaKЛЮчИЛaся щe в тiм, щo я яK KoMaHдaнт бoТвки poбив
зaсiдки, aбo викoнувaв HaПaдИ тa aTeHTaTИ нa нiмцiв цiлeвo в
HaсeЛeHИХ пУHKтaХ, щoб спpoвoKУвaТИ тaм пaцифiкaцiю ТИХ Хe
сiл. Пiсля мoeT зaсiдк|A B C' Koпиткoвi нa мaдяpiв, з пiмсти булo
спaЛeHo МaдяpaMИ мaйxe Цiлe ceлo. 3вичaйнo пiсля тaкиx BИПaдкiв я стapaвcя BИKЛИKaтИ нeзaдoвoЛeнHя i oбуpeння ceЛяH Тa
HaстaвИтИ

Tx

пpoти УПA.

oснoвнy yвaгy звepTaeтЬся Ha poзKЛa.Д'oBУ ПpoПaгaндУ. Maють
iТ пpoвeсти aгeнТИ Ha KoxHoMy мiсцi i пpи кoжнiй нaгoдi. Kpiм
эвичaЙних мoтивiв oKЛeПaHИX i стapиx пpo бeзвигляднiсть, He.п,oцiльнiсть iт, д. тpебa бyлo щe пoшИpЮBaТи piзнi нeймoвipнi нутки
пpo УПA. Taк нпp. ПеpeД )КHИвaMИ пoшИpЮвaЛИ MИ чУTKИ щo
вi.д-цiли УПA пaлитимyть збixжa пo пoЛяX. Пpo вивiзкy людeЙ дo
Hiмeччини, poзпУcKaЛИ CлухV|, щo цe вiдбyвaетьcя в тиХoMУ пopoзyмiннi нiмцiв з oУH. Iнстpyктoвaнo piвнo x aгeнтiв пpИгoтoвЛяTИ

HaсeЛeHHя дo пpИХoДУ ЧA вiдпoвiдHoЮ Пpoпaгaн.o,oЮ пpo вeликi
змiни в дep)KaBHoMy лaдi сссP' щo peлiгiя TeПep дoзвoЛястЬся,
щo He бyдe кoлгoспiв, щoб ЛЮtИ He тiкaли вiд мoбiлiзaцiТ, щoб нe
ДУMaЛИ, щo з HИХ тBopИTИMУть кapнi вiДДiли' нaтoмiсть, щo будyть
6paти HopMaлЬHИM пopядKoM, бyдyть Пpo.цoxИТИ вишкiл, пiдyть y
вiйськoвi шкoли iт. д.
Aгeнти МaЛИ CТapaтися, щoб вiр,Щiли УПA встyпaлV1 лL^Ш тo.п.i в
бiЙ, кoли HeMa xo.п,HИx виглядiв Ha вИГpaHУ, кoли Тм Mo)Ke ГpoзИTИ
цiлкoвитe зHИщeHHя. He дoпyскaти дo бoю, KoЛИ e дaнi нa Te, Щo
Moxнa poзбити бiльшoвикiв бeз влaсниX BTpaТ.

Шиpoкy мoбiлiзaцiю дo УПA вИKopИсТoBУBaЛИ aгeнти, щoб

пpoпХaTИ туди свoТx aгeнтiв i звepнyти УвaГУ Ha нaцмeнiв l схiД.
някiв, ствep.п,ити якoT вoни opieнтaцii, вишукaти пpoоoвiтськi елe-

MeHтИ i зв'язaтИся з

HIАtv||A'

oбoв'язкoм aгeнтiв е нiчим нe видiлювaTИсЬ i нe виpiзнюBaтИcя вiд зaгaлy стpiльцiв УПA тa члeнiв oУH. Зaотoсyвaти всi
спoсoби Тx кoнспipaцiТ. Бeз oсoбливиx пoтpeб He ПoПaдaтИ B pУKИ
бiльшoвикiв.
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Aгенти MaЮTЬ po6ити всi мoжливl пepeшKoдИ в poзпoвсЮдxyвaннi opгaнiзaцiЙHИХ лoзУHгiв, листiвoк тa лiтepaтуpИ сepeд
чepвoHoapMiЙцiв He дoпУcKaтИ дo ПoшИpЮBaHHя сepeд HИХ opгaнiзaцiйнoТ пpoПaгaHДИ.

Aгенти вПЛИвaЮТЬ piзнt,lми опoсoбaми Ha зaстoсoBaння шкi.д'ливoi для ПapТИзaнKИ бoйoвoi TaKТИKИ: oб,eднyвaти бo\вки в бiльшi гpyпи i звoдити боТ пpoвoкaTИвHoгo хapaKтepУ, B яKИХ мoxнa б
бyлo цим вiддiлaм зaвДaтИ BeЛИKИX втpaт aбo Й цiлкoвитo Тх знищИтИ, тo зHoBУ цlЛKoBИТo poзчЛeHoвУBaтИ Ha дoвшиЙ пpoТяг чacy,
щoб yстaливши мiсця пс-lотoТв, без тpyдy Л|KB|дyBaТИ'
Bзaгaлi цiль пpoвокaтИBHИX бoТв зaключarтЬCя B тoМy, щoби:
a )

фiзин нo

зt1|А.ЩV'тv| я

кнaЙбiл ьшy кiл ькiсть пoвстaн

цi в,

б) пoстiйниМИ HeBдaчaMИ lцeMopaлiзyвaти вiЙськo i oбнижyвaти йoгo бoоздaтнiсТЬ .цo HУЛя,
в) кoмпpомiтyвaти УПA в oчax HaсeлeHHя,
г) стягaти peпpeсiT Ha сrЛa i викликyвaтLАтИ|'А oбуpeння сeЛянCТвa Ha пoвстaнчi вiдд1iли яК ПpИчИHУ TИХ HeщaсTЬ.
Bнaслiдoк aгeнтуpнoi poбoти в дeяKИХ сeKTopax peвoлюцiЙt..]oгo жИTTя tsИТвopИвся xаoс, дeякi вiддiли бyли мopaлЬHo poзложeнi i втpaтили свoю боездaтHlCТЬ cepe.п, |HшИХ, дe aГeHтУpa
Д],oстУп)/ He МaЛa, ПaHУвaB бoс'виЙ дУx i вipa в пepeМoГУ.

Poзгля.п.aючИ aгeнТУрy внщpi вiЙськa, як eДиниЙ, oснoвний,
неoбxi.цний ЧИFiHиlK.п.ля пoвнoi лiквiДaцiТ УПA, звepтae HKГБ дyжe
BeЛИKУ УBaГУ Ha пpaвИЛЬHУ ПoсTaHoBy i opгaнiзaцiю Тi poбoти.
Тoму для KoжHoГo бiльшoгo aГeнт, кepiвникa нeoбхiднo зHaтИ: яК
нaсaДИт|/1пo вiдtдiлax aГeHтУрУ i poзбудyвaТИ aГeHТ. сiткy. oснoвoю
цЬoГo яBЛяrТЬся вмi;.lиЙ пiдбip людеЙ, кaдpiв, щo ПepeBoдИTЬcя 3a
TaKИM ПpИHЦИПoM: шaблoнy бyти не пoвИHHo, дo вс|Х зaсТoсУвaTИ
iндивiдуaльниЙ пiдxiд. Bсe ж тaKИ peкoмeH.цyeТЬся HaМlчyвaтИ
ТaKИХ людeЙ сeрe/ц бi,гlьшl ПoДaТЛИвoгo to цiоТ poбoти eЛeMeнТУ,

людeй, щo бyли чи

r бiльш aбo мeнш зв'язaнi тiсними

вУзЛaMИ з

бiльшови цьKoЮ влa.П.oЮ.
B пiдбtэpi мiсu'евиx людeЙ' з нiчим з бiльu.loвикaMИ He зв'язaних, HKB.f с oбepeжне i якЩo п/oжHa, To ТaKИx лю.цeЙ He aнгaЖУr.
fl,o людини, яку тpeбa iз сaмoгo пoчaтKУ пepeсТaвЛятИ, пepeКoHУBaТИ, вiдноситься HKBД з нeдoвip'ям. TaкиЙ пiдбip людeЙ
BBaXarтЬся HeПpaKTИчHим, бo зaЙмaс бaгaтo нaсу i He зaв)к.цИ
дaе бaж.aнi peзУЛЬTaти]. ДУжe вaЖHoЮ спpaBoЮ в пiдбopi людeЙ e
ви6paти вiдпoвiднy псиxiннy XвИЛИHУ: MoMeHTИ MopaЛЬHoГo зaЛoМaHHя, знeвipи, дeпpeсiT i т. п. бo B тaKИX xBИЛИHax вoЛя ЛЮ.цИHИ
бyвaе слaбш:a i лeгкo ТТ зaлoмaти до кiнЦя, тa здoбути зГoдУ Ha
спiвпpaцю З aГeHтУрoЮ. Haмiтивши яKУсЬ ЛЮ.цИHУ.цo втяГHення IТ
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B aГeHТУpУ, вИвчaЮТЬ.цркe.цoKЛaДHo il xapaKТeр' cПpoMoжHiсTЬ B
poбoTi. Bивчeння MИHУЛoгo лЮД'1Hv1тa сepe.цoвИщe з яKoгo Пoxoдить вiдoгpar пpИ цЬoМy ПepшopядHУ poЛЮ. .Д,ужe ввaxaють, щoб
нe зaвepбyвaти нeстiЙкoT, хиткoТ ЛЮдИHИ, Твеpдiсть i стiЙкiсть
aгeHТa цe oсHOвHa зaПopУKa Йoгo yспiшнoТ poбoти.

Пpaвильнo poзбyдoвaнa aГеHТУpHa сiткa стaparTЬся oХoпЛЮ-

вaти всi клiтини opгaнiзaцii, вiЙськa i спpaвнo мix сoбoю Гloв,язa.

тИcя'

Hайнижчoю клiтинoю вBaХarTЬся poздpiблениЙ лiДвiД'Дiл

l.. зH. ЛaHKa 5-6 людeй. Згiднсl aгeнтуpнoТ iнстpукцil пot]ИHеH ТaM
бyти щoнaЙMeHшe o.П'ИH aГеHТ' Aгeнти з тaКИX ..п,ятoK'' пiДпopяД-

кoвaнi aгeнтoвi з пiдвiдщiлУ. .Qо кepiвниЦTвa aГeHТУpи в пiдвiддiлi
вХoдИтЬ звичaЙно Д,вoX aГeнTlв, якi в сBoЮ чepГУ пiдлягaють aгентУpHoMУ кepiвництвi пpи вiддiлi З двоx aгентiв у пiдвiд1iлi, oДI4|1
..п'ятoк,'' збиpaо
КoнТaKТУrТЬся з aГеHТaмИ з
звiти' дae poзПopяpoботrэю
>кe
KepУr
BЛaсТИвoЮ
i с зв'язaниЙ тiльки
д)KeHHя. .[pyгиЙ

з

ПepшИM свсl.iм зaсТУпHИKом. Aгeнт пiцвiд,цillУ 1дpyгиЙ) MуCИТЬ
MaтИ oДHoГo' .Д'BoХ лю.цeй .цЛя зB,язKУ B Гopy' Тaк с;rмo вИГJlя/],ar
спpaBa дaЛЬшe B Гop|.

Зaпopукoю успiшнoТ пpaцi являrТЬся TBеp.п,a Диоциплiнa.
B aгeнтypнiй pобoтi HeMa )кaдHo[ пpoзьби, ПpoПoзИцl, с тiльки

твеpдий HaKaз. Пpo нeвикoHaHHЯ F{aКaзУ нeмa Й MoBИ, 3a рсlзксlнспipyвaння poбoти i нeвикoнaнHя нaKaзy - для всiх o.цHaКoвa Kapa

-

ЛlKB|дaцIя.

Poзклaдoвy пpoПaгaндУ в УПA MaЮтЬ Прoвa.цl4TИ всi aгeнти,
o.цHaчe нaЙбiльшy вaГУ KЛateTЬся Hа TИХ, Щo бeзпoсepeдньo
сТИКaЮтЬся з MaсaMИ, зH. aГe|]TИ сaMИX нaЙнижчиx клiтин. Hiкoли
He веCтИ пpoпaгaHДИ ясtlo i BИpaзHo прoTИ УПA i зa сoB. BЛa.п,У.
Bикopистoвувaти нaймeншi мoжливoстi нeгaтИBHOГo XaрaKTepУ:

нeвдaннi бoТ, сyтинки, нeвiдпoвiдну пoвeдiнку к-piв, з,lУ ТaКТИKУ
(цe всe вxe пiдгoтoвЛeHe згopИ aГeHТaг\,lи|-Кepiвникaми)для пepeBe.цeHHя poзKЛaдoвoT пpoпaгaнди' Aгeнтiв внaть бу.ги TBеpДИMИ,
бeзoглядними i вt,tмoглИBИMИ у вiдношeннi .цо своТx пiдвrlaдних,
тa тaкi якocтi кОKУTЬ впoЮвaтИ y свoТх блиxчих спiвpoбiтникlв пo
aгeHT. poбoтi.
PoзбyдoвaнiЙ aгeнт' сiтцi кaхеться:
a) ЗopiонтувaТИCя, Щo.цo сИТyaцlТ в лiсi. Cтвepдити якi

вiд4дi-

ли, мiсцe poзтaшoвaння' вiДтинс}K MaHeBpoвaHHя' стaн людeЙ,

yзбpoсння i т. д.
б) пoвiдoмЛятИ Пpo вiдДiли, щo opгaнiзУЮТЬсЯ aбo мaють
ТвoDИтИся.
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в) Пo.цaвaтИ .t],oKЛa.цHi пeрCOHaЛЬHi Дaнi Пpo KoMaHдиpiв
стpiльцiв пooдИHoKИХ вiДдiлiв, взaгaлi чЛeHCTвa, пpaвдивi пpiзвищa, мiсця Haporц)<eHHя aбo пepeжИвaHHЯ.
o.цнa iз aГeHТУHИX iнстpyкцiЙ вKaзУBaЛa, яK poЗKЛaДaти вi.гtДi.
ли з бoйoвoi тoчки зopy. B oснoвi вiддiли Ha ПeBHИХ ТeрeHaХ МaЛИ
бщи poздpiблeнi дo мiнiмyм нa нeoбмeжениЙ чac i .цo Цьoгo зa
всяку цiнy тpeбa булo дoвeсти' |дeя ЦЬoГo пЛaHУ poздpiблeння
(бeз мoxливoстeй чaсТИX збipoк, ПepеДaЧ нaкaзiв .цo pейДiв
взaгaлi зiмкнeних ДiЙ) _ ПoЛяГar в тiм, щo poздpiблeниЙ нa',п'ятки'' вitД'iл в пpaктицi ПepeсTae iснувaти як бoйoвa oДиниЩя' Д,ля
HKBД HeMar в oснoвi Хa.цHИХ тpУдlнoщiв ТaKi ..П,ятKИ'' poз.пoЖИTИ
MopaЛЬHo, aбo фiзиннo зHИщИТИ. Тyт Lцe тpeбa взяти пi.ц увaгу i
тoЙ фaк1 щo в кoжнiЙ тaкiЙ гpУпцi oбoв'язкoвo Хoчe мaти HKГБ
i

l

щoнaймeншe oДHoГo aГeHТa.

L.{eЙ

жe aГеHТ tvloxe ЛeГKo

F{a Пpc-

Тяз| Д.oвшoГo Чaсy ПepeтяГHУТИ peшТУ люДeЙ Ha сjвoЮ сTopoHУ.
Koли нaвiть пpиЙшлo Д,o сyтИчKИ з HKB.[-истaMИ, тo п'ять людeЙ
poзpoблeниХ aгеHТУpoЮ сИД,яЧИ бeзчиннo в кplli'вкaх' He зMo)кe
пocтaвИтИ |M жo.0,HoГo oПopУ.
Pеaлiзaцiя ЦЬoГo пЛaHУ дaлa б зMoгУ opгaнaМ HKГБ лiквiдУвaти УПA без бiльшиХ зУоИЛЬ. |-J-{oб oднaнe зBepХHя кoмaнДa УПA
Hе Д,oГЛяHУ'la B TaKoMУ плaнi бiльшoвицькoТ aгeнтуpнoi pУКИ ' МaЛИ
aГeHTИ BI.D'ПOBlдlHoЮ пpoПaГaH.цoЮ вИтBopИТИ сeрe.ц KoMaHДHoгo
сKЛaДУ стpiльцiв УПA вiДпoвiднy тeндeнцiЮ.цo TaKoгo poздpiблен|lя, яKa мaлa б HaCTУпИтИ He яK peзУлЬTaT нaKaзУ KoМaHД.Иpa -aГrнтa, a яK peзУЛЬтaT дoбpe пpовeдeнoT aГeHт. poбoти пo вitl'л'iлaх.
Haстyпив 6iльшиЙ ПpoвaЛ в aгeнтуpнiй pобoтi _ зiзнaв B ДaЛЬ-

Жe aгeнТ Ч. Bпaлa зHaчHa ЧaCTИHa aгeнтiв. l-]а зaпит _ щo
poбить B ТaKoMУ BИПa.l'KУ, Ko,lИ BaЛИТЬCЯ aГeHТУрHa сiткa, HKГБ вiдпoвiлo: ..БИтЬ нa MrCTaХ i пpoдoлжaть рaбoтy''. Ця вiдпoвiдЬ MеHe,
яK aгeHTa зaсKoЧИЛa i здивyвaлa. Я пepекoнaвCя, щo для HKBfl

шoму цeй

цiлкoм He зaЛеXИТЬ чИ MИ яK aгeHTИ будeмo >KИrИ, Ч|А зГИHeMo
Tиx лишe кiлькa зiзнaнь Y виiмкaх aгeнтiв HKBДl ДaЮTЬ пeвниЙ
i стpaшниЙ oбpaз пiдлoТ рoбoти стaлiнcькl.lx сoбaк. Усi хaхливt
aкцij, якi ПepeBo.цИтЬ HKBД Пo CeЛaХ i лiсaх, BИBoзИ poдИH Ha

Cибip,

- yсe цe

пiдгoтoвaнo впepiд MepЗeHHИI\,4И зpaд]HИKaMИ,

- aгеHТaMИ i сексoтами. !,.гtя зaплaсKУBaHHя ДeKoJIИ BИBoзять i poдини свolx aгeнтiв, oчeвИДHo нe нa Cибip.
oцим пepeотepiгaоться члeнiв opгaнiзaцiТ' УПA - Hapo/l Пpo
ЮдaMИ,

нeбезпeкy зi стopoни aгентiв-сексoтiв тa цiлoi пtдсryпнoТ poботи
HKBД
Boни нaмaгaЮтЬся пpoлiзти всЮДИ, в opгaнiзaцiю, в УПА, здioбyти дoвip'я HapoДУ, щoб пpl,t цЬOlv,]V llpo Bсe poзвiдaти i знищити
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Cтaлiнськi сoбaки зHaЮТЬ' щo сИЛa HapoДУ в йoгo сoлiдapнocтi, однoстi, дoвip'Т.цo пpoвoДy. Тoму вoHИ стapaЮTЬся пoсiяти
нeдoвip'я oдИH .0,o ДpУГИХ, poзбивaти eднiсть i дpужнiсть Hapo.цУ.
Цi пiдлi гaдИ HaмaГaЮТЬсЯ йти pукa B pyKУ спiльнoю з фaшiстiвcЬKoЮ нiмoгoю, щoб ,llt,iш'te зHИщИTИ укpaТнськиЙ HapoД' i сaмoмy
KopИстaтИ з бaгaтств Укpaiни. Mи мaемo бaгaтo мaтеpiялiв, кoтpi
свiднaть, щo aГeHТИ HKBД HaцЬKoBУBaли Гeстaпo Ha УKp. Hapoд,
щoб пpи пoмoчi чУХИх pyк Йoго B|Ан|АЩИт|А' A Гecтaпo" Хoч зHaЛo
цe, Ta свiдoмo ПoсЛУГoвУBaЛoсЬ в бopoтьбi з УKp. peв. pУXoM aГeHтaми HKBД.
B тiЙ плoщинi i Гeстaпo- i HKB! ЗHaХo.п'ИЛИ спiльt.ty мoву бo
МaЛИ o.цHУ |тУ сaMУ цIЛЬ: зHИщИTИ УKр. HapoД.

Будьтe нyЙнi. HeбeзПeKa aгeнтypнoТ poбoти BeЛИKa. Bпoвнi
yспiшнo ПpoвoдИTИ боpoтьбy з HKBf будe мoxливo' кoли yсi
чЛeHИ opгaнiзaL1iТ, стpiльцi УПA i вeсь УKp. HapoД бyдe мaти вiд-

кpитi oнi' бyде вмiти бaчити пiдстyпнoго i зaмacKoваHoгo вopoгa,
бyдe вмiти йoгo викривaти i pозoбЛaчУBaтИ' Пiдлoгo i пiдстyпнoгo
гaдa тpeбa спiльнo усiмa силaмИ, дpУЖHЬo, сoлiД,нo i бeзoгляднo
зHИщУвaтИ. Tpeбa [JaBчИТИсЬ збepiгaти гpoмaдськi' вiйськoвi i
opгaнiзaцiйнi тaЙни, ПpaцЮвaТИ i мoвчaти Тa зaпepеCтaTИ зaГaЛЬ.
нoT бaлaкaнИHИ Пpo yсi спpaви peвoлюцiЙнoТ бopoтьби, бo цe дaо
вopoгoвi iнфopмaцiТ.
Гoвopити тiльки шИpoKo Пpo HaшУ пpoГpaмУ, ПoшИpЮBaтИ
iдeю i кличi зa щo MИ бopeмoся. Тpебa HaBчИTИсЯ пo дiлaх, a нe
Пo сЛoвaХ, poзpiзнити xтo cвiЙ, a xто пepeбpaниЙ вopoп Cкpiпити

дoвip'я.цo ПpoвoДУ, KoTpe BopoГ HaMaГaeтЬCя пiдвaжити тa сoлi.цнo i тoчнo BИKoHУBaтИ Йoгo нaкaзи. Xтo шиpить знeвipу, нeдoвip,я
Дo ПpoвoДУ, сaботye i нe викoнус нaкaзiв пpoвoДУ, пoширюе; бpexливi нyтки тa нiсeнiтницi, вiдмoвля€TЬся вiд aктивнoi бopoтьби з
HKBД' ХТo зaшИBшИсЬ яK MИшa в дipy -кpиlBKУ пpoBoДить дopoгиЙ
чaC спoГaДiв iз життя свoГo HapoДy тa йoгo пpoвiднoгo aвaнГapдy, бeзниннo, ПасИBHo i винiкyюнe _ Цe aгeнТ HKBД свiдoмиЙ ни
нeсвtдoмиЙ'
Пiдлa poбoтa aгeнтiв HKBД r poзKpИТa. KoжниЙ з ДoпИTУBaFlИХ
aгeнтiв вИДaB усix своiх спiвpoбiтникiв i Тx )KД'e Kapa peвoлюцiйнoГo чaCУ. Хoч як вo|-{И BЖe Hе MaсKУвaЛИся, Дe б нe скpивaлL4cя,
УCЮ.цИ tx знaЙ.п'e CУBopa pукa peвoлюцtТ'

Coбaкaм _ сoбaчa CMeрТЬ, ПoГoрДa цiлогo HapoДУ тa гaньбa
нa вiки. Цi, uto в нeсвiДoмостi дaли сeбe втягнути в пiдступнi сiтi'
У тeкстi: r-гlсl

з85

цiоТ poбoти i xoнрь чecнo бopoтиcя в
peв. лaвax Hapoдy пpoтИ HKBД - Ma}oтЬ нeгaЙнo пipвaти з Цieю
чopнolo' бpyднoю poбoтoю Ta aKтИвHo дoпoмoгтИ вИHищyвaтИ з
кopiнeм цeЙ бyp'ян.

зapaз зpoзyмiЛи пiдлicтЬ

Bсiдo бopoтьби з aгeHтaMИ HKBlц!
Cмepть cтaлiноьким сoбaкaм

lJдABo, Ф. 3s33, oп.
.l

1,

cпp. 229, apк.34-36. Koпiя1

ПoдiбниЙ тeкст: .ЦA CБ Укpaiни, ф.

386

!

,l3,

спp. 376' т. 49' apк. 147-153.
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KoMAHдyвAHHя тA пIдPoздlли yпA.пlвдЕHЬ
6 бepeзня

- 26 тpaвня 944
1

tэ'

6з
л ист-HAстAHoвA KoMAHди Poвl ..сAБл юKy,'
в тAKтич Ho-oп ЕPAти вH иx сп PAвAX
N9

6бepeзня 1944p'
M. П.6.з.44

.Ц[p]. Caблюк!

1. Baшy зaпИсKУ З 26,2.44 i бoЙoвий звiт з 1,2.44 oтpИMaB'
!якyю.
2. 3a Baшi yспiшнi бoТ у с. Лисoгopцi 9.1'44' y с. Пeтpишiв
20'1.44 i y с. Kaлiвкa 24'1'44 пepeдaЮ цeЮ .t],opoГoЮ Baм i yсlм
Baшим бiйцям ПpИзHaHHя i пoхвaлу.
3. Baшe piшeння вiдвopoтy aж у БepeхaHЩИHУ УвaЖaЮ зa
HeПpaBИЛЬHe i нeдoцiльнe. HeпpaвИЛЬHo тaKoХ пocтупили Bи,
щo oсoбистo He згoЛoс|Ал|4Cя У MeHe зo Зв|ТoM Пpo пoЛo)кeнHя Ha

сУз.

4. Я згoдний з Baшим piшeнням вiдхoдy нa Cxiд.

UtиpиЙ пpивiт Baм i yсiм ДpУзяM. Бaxaю Baм i нa.п,aльшe

вИдepжaTИ Ha стaHoвИщl.

C[лaвa] У[кpaТнi!]

/Ле/
ЦДАГo' ф.З8З7' oп'1' cпp.5, apк'6' Оpигiнaл' Pукonиc'
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Ne 64
HAКAз пPo BпoPядKyBAHня
тA пlKлyBAHHя MoгилAMи гЕPoТB

20тpaвня 1944p'
M. п.20.5.1944

Koмaндyвaння
УПA-Пiвдeнь
HAKAЗ

1. HeгaЙнo пpИстУПИТИ Дo BПopядKoBaHHя MoгИл Гepoiв.

2.УcюДи, дe пoХoвaHi вoяки УПA, члeни oУH чи Тi симпaтИки,
тaк yкpaТнцi як нe yкpaТнцi, щo BПaЛИ в бopoдьбi зa yкpaТнський
Hap|.ц l УKpaIHCЬKУ.цepxaвУ _ B|АcИпaт|А вИсoK| |\J|oгИлИ' ПoCTaBИтИ
бepeзoвi XpeCтИ' oгopoДИтИ бepeзoвим пapKaHoM (нaстoкoлoм)'

пoca.п'ИтИ KвIТИ.

3. Ha хpeстi умiстити тpизуб y тepнoвiЙ oбвiнцi.
4' Hижчe тpизyбa умiстити тaблинкy з HaД.пИсoM:
Cлaвa УкoaТнi!
згинyли(в) нa пoлi Cлaви y бoю
(мiсцeвiсть)
дHя ... iтyт спoнивaють(e):
a. 10 нeвiдoмиx вoякiв УПA - aбo
б' |вaн opлик сoтeнниЙ УПA _ aбo
в. Гpиць BipниЙ paйoнoвиЙ члeн oУH - aбo
п Ceмeн ЧopниЙ сИMПaтИK oУH _ aбo
д. HeвiдoмиЙ вoяк УПA _ aЙзepбaйДжaнeць ни iн.
Tут пoдaвaти кiлькiсть, iм'я i пpИзBИщe' CTaHoBИщe, KoЛИ нe
yкpaТнeць. тo нaцioнaльнiсть, скiльки poкiв.
Пoлягли (пoлiг) в бoю з бiльшoвицЬKиMИ (aбo гiтлepiвськими)
зaгapбникaми в oбopoнi нapoду.
Cлaвa Гepoям!

5. 3a впopядKУBaHHя i пocтiйнe пiклувaння МoгИЛ ГepoТв вiдпoвiдaо KoЖHa отaниця oУH.
6. У мiсяцi мaю i нepвнi всi клiтини oУH i вiддiли УПA вШaHуЮтЬ
ПaM'ятЬ Гepoiв сBятoчHИMИ сХoдИHaMИ нa o.цнiЙ iз мoгил ГepoТв'
7. Пaм'ятaЙтe:
У мoгилax Гepoiв CПoчИвae нaЙбiльtllиЙ скapб HapoДУ - )KИття
Йoгo нaЙвipнiшиx синiв iДoЧoK.
Бepexiм цeЙ скapб, як нaЙбiльшicвятoщi нapoднi. Haвнiм yciх
шaHУBaтИ i цiнити goГ|АлV1 ГepoТв.
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Мoгили ГepoTв - Цe сИMвoЛ гoтoвoсTИ HapoдУ дo дaЛЬшo|
бopoдьби нa нepгoвi ЖepТвИ.
Чим бiльшe МoгИЛ ГepoТв _тиtvt6лизчa вoля!
Cлaвa УкoaTнi!
Koмaндyвaння УПA- Пiвдeн ь
ДАPО' ф. P.30' oп.2, cпp.29, apк' 2' Koпiя Pукoпиc'
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HAKAз пoвстAHцяM
з' eдHAH Hя ..xoл oДHl/|Й яP"
B oPгAH lзAцlЙHo. BиxoBH иx сп PABAX
Ne

8тpaвня 1944p

Ne1

УПA

З'eднaння .,ХoлoдниЙ Яp''

HAKA3 ч.

1

Пoвстaнцi! Bxe дpУгиЙ piк вeдe УПA бeзпoЩaднy бopoтьбy з
нiмeцькими Й мoскoвсьKИМИ oKyпaHТaMИ. Бaгaтo зycИЛЬ i пoовяти
в цiй бopoтьбi викaзaлИ пoBстaHцi' якi твepдo стaлИ i стoять нa
свoiх пoстax. CвoТми чИHaMИ вoHИ .п'oKaзaЛИ, щo е вipними оИHaми Укpaiни i спpaвжнiмИ чeсHИMИ [пoвстaнцями] УПA, якi в бoяx
з KpИBaBИM вopoГoм вKp|Ал|А сeбe нeвмиpУщoЮ слaвoЮ, Ha сЬoмy
ТepHИCТoMУ шЛяXУ, яким Йшли вoHИ дo свiтлoгo мaЙбyтньoгo, нe
xaлiли нi тpyдy, нi кpoви, нi життя.
Boни гopiли жaдoбoю бopoтьби з HeсИтИM вopoгoМ. B iх гpуДяХ ПЛИЛa сТapa KoзaцЬKa Kpoв.
.Д,yx пoлeглиx гepoiв пoстiЙнo BИТaB Haд HИMИ i [шeп]тaв cлoвa
oдвiннoi ПoMстИ. Cвoiми чИHaMИ вoHИ MoсТИ литвepдиЙ шляХ вoлi,
щoби здiЙснити нeзaбyтнi мpii HaшИХ MИHУЛИХ пoкoлiнь i здoбyти
нaш нaЙвищиЙ iдeaл _ УкpaТнськy CaмoстiЙнy Coбopнy .!,epxaвy.
Пpaвдa, щo дeякi пoвстaнцi нe вИдepxaвшИ пepЩoi пpoби i
oпyсTИЛи пoвстaнчi pяди. 3лoмили.iх зaлИшKИ КoЛИшHЬoгo paбCЬKoГo xИття, пepeмoгЛИ зaтишнi зaпiчки. HexaЙ iдyть вiд нaс.
.[ля тpyсiв i вiдступникiв нeмa мiсця мix HaMИ. Щoби cцeмeнTУBaтИ пoвстaньчi pяДИ в o.цИH HeзЛaмниЙ гpaнi1 HaKaзyЮ:
|

.|

)

3aвeсти в пoвCтaHЬчИX pядax чИCТo вiЙськoвe )КИття.

п ити пoл iтич нo. i дeЙниЙ пiдклaд пo вCтaH ця.
3) Плeкaти жepтвeннiсть i сaмoпoсвятy.

2)

Cкpi
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||
1

Зa:
) HeвикoнaI{Hя Haкaзy.

2) 3paдy вiЙськoвoT тaЙни'
3) Caмoвiльнe вiДдaлeння (дeзepцiя)
4) .Цeмopaлiзaцiю i знeвipy.

5) ПiдpивaнHя aвTopИтeтy УПA i кoмaндиpiв.
6) Пiятикy'
7) Kpaдiж.
8) Знищeння i стpaтy збpoi.

Бyдeтьcя сУвopo KapaтИсЬ' вKЛЮчHo дo KapИ оMepтИ.
Kapaти MaЮтЬ пpaвo вiЙськoвi тpибунaли, a якщo oбcтaвини

He дoзBoЛяЮтЬ To KoMaH.цИpи в|д чoтoвoгo .0.o гopИ.

Пoвстaнцi-pядoвики| БУ.цьтe вipними cИHaMИ Укpaiни

i

гiд-

HИМИ MeстникaMИ впaвшИХ гepoiв. CлyxaЙтe свoiх кoмaндиpiв

i

викoнyЙтe сyмлiннo ix нaкaзи.
B дaльшoмУ твepдoMУ хiггi пoкaxiть сeбe спpaвжнiми ГepoяMИ оЬoгo.0.H|шнИХ .0'H|B.

Пoвстaнцi - кoмaндиpи ! Будьтe бeзxaднi cУпpoтИ cвoiх пiдвлaдниx i piвнoнaснo.цбaЙтe Пpo HИХ пo-бaтькiвcькi. Пaм'ятaйтe, щo вiд
Baс зaлeжитЬ всe. Якими бyдeтe Bи, тaKИMи бУдyгь Baшi пiдвлaДнi.
Biд Baс в пepшУ чepry зaЛeжить yспiшниЙ poзвитoк дaЛЬшИХ 6oЙoвиx.цiй, a тИM сaМИм скopiшe здoбyпя HaшИx вiдвiнниx мpiЙ.

Укoaiнськi Пoвстaнцi!
Ha вaшиx плeчaХ лe)<ИтЬ вeликиЙ oбoв'язoк сУпpoТи
УкpaТнськoi HaцiT. Ha Bac оьoгoднi .цИвИтЬся УкpaTнськиЙ Hapiд'
як нa свoix oбopoнцiв тa cпpaB)кHix визвoлитeлiв.
У Baшиx pУКaХ зaЛe)кИтЬ .цaЛЬшe 6ути ни нe бyти мaЙбутнiЙ
Укpaiнськiй.[epжaвi. ТoмУ бУдьтe cвiдoмi цИх вeлИKИх oбoв'язкiв.
.Qля нaс сьoгoднi вiдстyпaти HeMa ,Д,e, зa HaMИ вeлИKa пpoпaстЬ i кoли зpoбимo KpoK Haзalц, тo зaгИHeмo. .[ля нac оьoгoднi
oдИH шЛяX, яким йшли нaшi бaтьки, дiди тa Пpe.цKИ, шляx пpaцi,
бopoтьби Тa пepeMoГИ.
oб'eднaнi iдeeю бeзпoщaднoi бopoтьби з ЛЮТИM Bopoгoм тa
зЦiплeнi Kpoв'ю нaЙкpaщиx cинiв УкpaiHИ в сTaЛeвиx лaвax УПA
iдiть впepeд нa зуcтpiн coнцЮ зoлoтoMу.п,o Haшoгo зoлoтoвepxoгo
Kиeвa - здoбyггя УкpaTнськoT CaмocтiЙнoТ CoбopнoT.Qepхaви.
ПoстiЙ 8 тpaвня 1944p.

Cлaвa УкpaТнi!
Koмaндиp вiд. /Coфpoн/

ДAPo' ф. P-30' oп.2, спp.26, apк, 2, opигiнaл. Pукoпиc
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HAKAз гPyп и .. lJJyля KA''
Ne

N9

B oPгAHlзAцlЙH иx

1

спPABAX

t...1

.[ня 3'V. 1944 L'.,]'.Бoгyн''

HAKAЗ ч.

.l

Sтpaвня 1944 o

ГpупiУПA Шyлякa

Пoдaю дo вiдoмa' щo з днeM вiднитaння цЬoгo HaKaзУ дiстa-

ЮтЬ зaтвepд)кeHI KoMaHдИpaмИ ГpyПИ Шyлякa.

Coтeнним KoMaH.цИpoM ДpУГ _ Шyляцl
Йoгo зaстyпHИKoM дpУг _ |Гop
Coтeнним iнстpyкгopoм чoтoвиЙ _ Maтpoс
''
збpoяp Дpyг _ Шeпeль
''
пoлiт. BИxoBHИK ДpУГ - Tapaс
Шeф i гoспoДapчИЙ coтнi дpyг _ Гpунь
ЧoтoвиЙ I нoти дpyг _ Бpaвий

''
''

,,
чoТИ '' _ HeчaЙ
|ll чoтИ '' '' _ Boйвo.цa
I|

Пoвi.цoмляю, щo пpИ Haшoмy вiддiлi яBЛяrTЬоя opгaнoм

KoHТpoЛЬl]Им вiйськoвa пoлeвa ЖaHДapMepiя, кoтpoi пpaBa в сoтнi
шиpoкi i нe oбмeжeнi тoмy, щoби мoглa пoдбaти зa УвecЬ ПopяД'oK
вiЙоькa i дoгляд зa сoлiдним вИKoHaHHяM yсix нaкaзiв, якi будуть
вичитaнi aбo yонo нaкaзaнi вИщИМИ KoMaH.о,Иpaми. Тaк оaмo вИщe
зГaдaнИx кoмaндиpiв yсi ix нaкaзИ BИкoHУBaтИ з oxoтoЮ. Знaймo,

щo Уся Haшa пpaЦя He дЛя oсoбистиx [...] a для дoбpa сПpaвИ

yкpaТнськoгo нapoдУ

*

lJдABo' ф. 3837' oп.

cпp. 2, apк.12. Koпiя' Pукoпис.

1 |вaн Mиxaльнyк

-

1,

..Шyляк''

'У

.|s44 p' _
K-p чoтИ, оoтH|'

* Teкcт
дoкумeнry бeз зaкiнчeння

?ol
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HAKAз пPo пPисBoeHHя
п lдстAPl.lJ и HсЬ Kиx з вAH Ь
26 тpaвня 1946 p.

УПA-Пiвдeнь

Пoстiй, дня 26.V.1946 p.

3'eднaння ..ХoлoдниЙ Яp''
HAKAз Ч.1/46

бoeвикaм УПA. П iвдeHЬ, з' eдHaHHя ..ХoлoдниЙ
Я p'' п pизнaчaeTЬся cлiдyюнi пiдстapш инськi стeпeн
Пiдстapшинaм

i

i

:

A. Cт. булaвниЙ
1 ' Kpyкl
2' ПueничниЙ

2з.5..1946 p.

УПA Пiвдeнь

3. Пoлин

4. Koлoс

5. Зyб
6. Miтькa
7. Kopiнь
B. Лeтyн2
9. Kaлинa

tt
tt

tt

'' (вi.пдiл Гyкa3)

Б. Бyлaвний
1 ' Bиcoкий
2' Оpлик
3. Mopoзенкo
ц. Дуб
5' Koлчaк
6. Бypнaнeнкo
7. Kapмeлюк

B' .Qopoшeнкo
9. Чepeшня

392

23.V.1946 p.

УПA-Пiвдeнь

'' (вiд. Miшi)

tt

,,(вiд. Гyкa)

tt

'' (вiд. Гapaсимa)

tt

,'(вiд. Poмaнa)

УПA-Пiвнiч
УПA-Пiвдeнь

B. Cт. вiстyн
-l.

Koзaк

2' ЛютиЙ
3.Яp

23.V.1 946 p,

УПA-Пiвдeнь

tt

4. Яpoк
5' ЯониЙ
6. БoЙкo

t

l,

tt

,,

B. .QoвгиЙ

'' (вiддiл Гyкa)

tt

t

t

7. Cливкa
9. Cлaвкo
10. ЧaЙкa

tl

I

tl

11,TихиЙ
12. .!,opoшeнкo
13' Пeтpyсь

tt

14. oотaп

Г.

1. Листoк

2' Koбeць
Гapмoнiст

3.
4.
5.
6.

|J.\acливиЙ

3aлiзняк

Biсryн

23.V.'1946 p.

УПA-Пiвдeнь

J'
tt

tt

Л

'' (вiд. Kpyкa)

ГaЙ

7' Kapacь

tt

8..ЦУнaЙ
9. ПeтлюЙ

tt
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ЧopнoбpивиЙ
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Baсиль_Bopoн
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]0. Bишня
11.

K-p УПA-Пiвдeнь

/_/Гapмaшa
,ЦA CБ Укpai'ни, Ф, 1З, cпp. З76, т. 62, apк' 287. Koпiя,
1

oлeксaндp Kpaвvук -.,KpУк,'(1917-)-. У 1945-1946 pp.- K-p вiддiлyз'eднaння

..ХoлoдниЙ

Яp... Cт. булaвниЙ УПA вiд 23.V,1946 p.
2 Фeдip oлiйник - ..Лeтyн'' (192] _1949). У 1945.1946 pp. к-p пiдpoздiлУ з'eднaння
,.ХoлодниЙ
Яp... Cт' 6улaвний УПA вiд 23.V' 1946 p.

3 Фeдip Meльнинyк -..Гyк.., ..Mopoзeнкo,'(191B-)"' У 1944-1946 pр. _ к.p сoтнi
гpyпи ..Бoryн... вiддiлy з'eднaння ..ХoлoдниЙ Яp... Пopyнник УПA вiд 24.|V.1945 p.
..Гaрмaш..' ,.oxрiм'' (-1946)-.
4
У 1944 p. вiЙськoвий peф. ПoдiльоькoT oкpуги. 1945.
1946 pp' - зaM' K-pa. к-p УПA.Пiвдeнь. Coтник УПA вiд 24.lV' 1946 p.
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П|Д Б|ЛЬшoBИKAMИ

лtoтoгo 1944 o

(Miстo iнстpyкцiТ)

.Qyмки i зaввaги зiбpaнi нa тepeнi oKpyгИ в нaс фpoнтoвиx дiЙ.
B тepeнi пepeбyвaли тiльки фpoнтoвi чaсТИHИ i пapтизaни.

Чepвoнa Apмiя
Biстки пpo Чepвoнy Apмiю B зaГaЛЬHoмy скyпi. Boни зiбpaнi
ЛЮ.цЬMИ нeфaxoвими i .цaють тiльки зoвнiшнy ХapaKTepИстИKУ
бiльшoвицькиx фpoнтoBИХ чaCтИH,
1) Пepшe, щo KИДaeTЬся в oчi, цe вeЛИKa piзниця вiку бiЙцiв. B
apмii e ЛЮ.i],И B poKax вiд 15 дo 50, a тo Й 55.
2) Пo нaцioHaЛЬHoMУ сКЛa.П,У нaЙбiльшe pociян. e тeж бaгaтo
yкpaТнцiв' |ншi нaцioнaльнoстi зaстyплeнi слaбo. БiЙцi-укpaТнцi,
Цe ЛЮД.И мoбiлiзoвaнi в сxiдниx oблaстяx iтo, здeбiльшoГo, в лiвoбepeжниx (Хapкiвськa, Cyмськa).
3) Бiйцi зo.цягнeнi Д,y)Ke пoгaнo - ЧaстИHa в бiльшoвИцЬKИx,
iншi в тpoфeЙниx унiфopмax (нiмeцькиx, Ma.цяpсЬKИX, iтaлiЙськиx
мiшaниx). Бaгaтo нoвoмo6iлiзoвaHИx HOсятЬ свoЮ вЛaCHy цивiль-

i

HУ oдe)KУ.

4) Xapнyвaння apмtТ пoгaHe. ЧaстИHи, Щo CТoяТЬ У CeЛaX, з
ПpaвИЛa He oтpИMУЮть xapнiв вiд iнтeндaтypи. Boни )KИвyгЬ зa
paXУHoK сeЛяH I BИ|.цaЮтЬ Bсe' MoB сapaHa.
5) Узбpoоння дoбpe' бaгaтo aвтoMaTИчHoТ збpoТ i вaxкoT apтилepii. e бaгaтo ЛeГKИХ гapмaToК. !iй aвiяцii нe зaпpимiнeнo.
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Cтaвлeня

.цo Haшoгo pУXУ

Cтaвлення дo Haшoгo pyХУ, зpaзУ пaсИBHe, ним дaлi стaе
aKТИBHo вopoжИM. |-J.я змiнa He HaсТУПИЛa сaMoчИHнo, aлe пiд
HaТИсKoN4 згopИ. У вiЙськoвиХ чaстИHaX r т, зB. зaгoHИ aвТoМaТчИкiв. У ниx з пpaвИЛa е мrэлoдi KaцaпчУKИ, нaстpoeнi вopoже нe тiльки дo нaцioHaЛlсTИчHoгo pУХУ, aЛe дo yкpaiнськoгo HapoДУ взaгaлi.
Дiють пo HaKaзy i зa iнстpyкцiями згopи.
n^..^ ,,; aьrurvlaТЧИKИ
ТepopИзУють i гнoбляTЬ HaсеЛeння. Ix
Ua|v|с
ц| ^--^..^.
aктивнiсть poсTe, мaбуть, Пo HaKaзУ зГopИ. Haшa пaсивHa пoCTaвa, чИ paДшe ТaKTИKa Hе B.цaвaтИcь в кoнфлiк1 тiльки oсмiлюe Тx тa
г0'oвoдИтЬ дo нaxaбствa'
Чим iнтеpecУЮтЬся пoгpoмЩИKи з ЧA i ЧП?
] ) Koиiвкaми.
2) XapнeвиMИ MaГaзИHaми (aктивнiоть в цЬoMУ пунктi пiДвищУЮTЬ щe Й гoлoд ни скyпi вiйськoвi пaйки).
3) oдягoвиMИ MaГaзИHaми (кpiм пoлiтичнoгo, тeХ i oсoбисте
зaцiкaвлeння)
4) Cклaдaми збpoТ.
5) Tипoгpaфiями, MaгaзИHaMИ пaПepУ i лiтepaтypи. B цьoмy
нaпpямi дyxe iнтенсивнi пoшyкyвaнHя.
6) Людьми. Зoкpelиa дoПИTУЮTЬcя xтo бyв стaHИчHИM, гoсПo-

.п'apнИKoM, звязKoвИM, мoбiлiзaцiйHИM, Хтo пИсaв ГaсЛa.

Щo пpo Haс зHaЮTЬ
1) Знaють opгaнiзaцiЙHУ сXeMУ i мeтoди нaшoТ poбoти. B
Ko>кHoMУ сeлi шукaютЬ cTaHИчHoГo, ГocпoдapHИKa, зв'язKoвoгo,
CтapocтУ, дeсятникiв. Знaють, щo poбoтa йшлa в нaпpямкax - вiЙсЬKoBoМУ. ГoсПoДapсЬKoMУ | aдмiнiстpaтiвнoмy, i з Цим KЛЮчeM
шУKaЮтЬ людей.
2) Maють кoнкpeтнi iнфopмaцii вiД poзвi.цчикiв тa iнфopМaТopiв. e вИПaД.KИ, щo Дo сiл пpиxoдяТЬ зo спИсKaМИ псeBД Тa ПpaвДИBИх ПpIзBИщ.

Ixнi мeтoди
1) Пpoвoкaцiя. Як вИяBЛяЮтЬ фaкти, MaЮTЬ cвoix opгaнiзoвaHИХ шПИГУ|..|iв i aгентiв. Kpiм циx, МaЮтЬ i peзидeнтiв, якi бeз зв'язкiв i бeз iнстpукцiй сидiли ПaсИBHo нa мiсцяx iтiльки всe oбcepвoвУBaЛИ, Тeпep гoЛoсяTЬся з KoHКpeТHИми мaтepiaлaNlИ.
2) Poзвiдкa вЛaсHa i допити. ПoгpoмщикИ вeДyтЬ >кИBУ poзвiдyвaльнy ooбoту, обсepвуютЬ pyХ HaсeЛeHHя, ПpИтpимують пiд-

oзpiлиx людeЙ i дoпитyють'
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Пpиклaди: Пiдoзpiлу пpoxoxУ ЛЮ.цИHУ зaтpИMУЮTь i питaють,
хтo вiн, звi.цки, i кУди йдe. ПpитpимaниЙ пoкaзуr ХaТУ, в якiЙ живe'
ToДt oдин нepвoний iдe в xaтy i питaeться, скiльки в сiм'Т е людeй i
чи всi в xaтi. Koли xтoсь r Пoзa.цoMoM, Тo яK HaзИBaeтЬся, скiльки
йoмy лiт i як вигля.п,ae. Koли oПИC зГo.t])KУrTЬся, зaTpИMaHoгo ПУсKaЮтЬ, KoЛИ )K нi, тoдi пpИТpИMaHoГo apeшTують i вiдпpoBa.П,ЖУЮТЬ
Ha ДoПИТ.

ПoгpoмщикИ вXoдяТЬ в ХaТУ i питaють чи е в сeлi швeцЬ. !ядькo
He paД,o зaвдaeтЬся в poзMoвУ i кaxe, щo Heмa в сeлi шeвЦя, aбo
виIxaв. B poзмoвy вТpУчaeтЬCя бaбa. Boнa paдa зpoбиТИ чeМнiсть, щoб бyв миpниЙ нaстpiЙ i спpoстoвye, щo тaкий тo чoлoвiк
e шeBЦeM, чи мiг би нaпpaвити нoбoти, aбo, кoли чoлoвiк CKaзaB,
щo шBeцЬ мaбщь виТxaв, CпpoстoвУe, щo e з.цarтЬCя вдoмa i r п.
A пoгpoмщикaм тiльки Й тoгo тpeбa. Boни кидaюТЬcя з дикoю лaЙ,.BpeшЬ, сукин cьlн!'' ТИ всe зHarш, aЛe CKpИBarш
KoЮ Ha чoлoвiкa:
Пepeд HaMИ. Ти знaeш, Хтo CтaHИчHиЙ, хтo гoспo.п,apнИк. Говopи!
Paз пpилoвленiЙ людинi нa бpexнi, xaЙ i невиннiй, Ba)КKo пiзнiшe
дaлi бpexaтИ чИ KpyГИти' | нa цe poзpaxoBУЮTЬ нepвoнi ГpoMИЛa.

Чepвoнi ПpИXo.цяTЬ в ХaTУ' зacтaЮТЬ жiнкy i ПИTaЮТЬ, чИ зaMy)Kдe чoлoвiк. Koли тa вiдпoвiдaо' щo зГИHyB нa вiйнi, BИBeзЛИ B
Hiмeннинy чИ щoсЬ iншoгo, йдyть дo cуоiдiв i питaють, дe нoлoвiк
сусiдки. Як вiДпoвiдЬ згo.п,)кУeТЬся' .0,aЮтЬ спoкiЙ, кoли нi, бepyть
MoлoдИцЮ Ha дoПИт, бo пiдoзpiвaЮтЬ, Щo чoлoвiк в УПA.
3) .ЦoпитУють дiтeй.
4) Bapти i зaсiдки. Чеpвoнa чaсTИHa Ha пoстoЮ MaсKУeтЬся.
Бiйцi пepeбУвaЮTЬ в бyдинкaх, нa вyлицi, чИ в двopi нe вИДHo
нiкoгo. Bapтa сТapaHнo зaMaсKoвaHa i oбсepвye pУХ Ha дopoзi з
пiД.л,aшшя, з вiкoн, з-зa KУЩa iт п., збpoя ГoТoвa дo стpiлy, кyлeMeTИ Ha сTaHoBИщax. Koли нa вyлицi ПoяBИтЬся пiдoзpiлa цивiльнa
ЛЮlцИHa, З УKpИТТя нeспoдiвaнo вИсКaKУr вapтoвий i зaтpимye
пpoХoЖoГo. Koли нa вyлицi з'яBИТЬся пiдoзpiлa гpyпa людeЙ ни
узбpoeнi ЛЮlцИ, Ha HИX зpaзУ вiдкpивaютЬ вOгoHЬ.
5) oсoбливИM.DКepeЛoм iнфopмaцiЙ пpo УПA ввaxaюTЬ Чepвoнi peмiсникiв i лiкapiв' Знaють Пpo Тe' щo Ha Boлинi булo дyжe
мaлo peмiсникiв i лiкapiв, BoHИ здoГa.п,УЮTЬся, Щo KoжeH iз ниx
мусiв пpaцЮвaТИ для УПA i пoвинен би бaгaтo зHaTИ Пpo HaшУ
poбoтy. Пo сeлax poзшУКУЮтЬ зa шeBцями iкpaвцямитaЙ.цoПИHя,

ТУЮTЬ |X.

Tepop
Як oкpeмий

бopoтьби з нaцioнaлiстИчHИM pУХoM, пpИpoзpaХoвaHиЙ нa псиxiчниЙ eфeкт. B
Тepop
мiнюrться Tepop.
MeТO.ц
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пepшiЙ фaзi тepop ЧepвoнoТ ApмiT i Чepвoних Пapтизaн бyв опpямoвaниЙ в пepшУ чepгУ дo вiЙськoвиx людeй. 3лoвлeних зo збpoeю людeЙ poзстpiлювaлИ нa мicцi, нaвiть бeз дoпитy. Teпep poзстpiлюють тex, пiсля KopoтKoгo дoпИTУ (oдин дeнь). Злoвлeниx
людeЙ бeз збpoТ i бeз кoмпpoмiтyюниx мaтepiaлiв - звiльнюють.
П p итp и м aн иx л юдe Й з кo м п po м iтyЮЧ И M и м aтe p ял aм v|, зacv|пaних.
чи з iншиx пpИчИH пiдoзpiлиx, вi.цотaвляюTЬ в TИЛ дo слiдствa
i

oстaнньo Tepop зBepТaeTЬcя вЖe нe тiльки пpoтИ вiйськoвИХ, aлe Й пpoти пoлiтиннИХ, гoспoдapсЬкиx i aдмiнiстpaтивниx
poбiтникiв. e випaдки, щo poзстpiЛЮЮтЬ poДИHLА, ЧЛeH яKИХ e в
УПA. Poзстpiлюють po.цИHИ визнaчнiшиx дiянiв УпA i oУH. Бyвae

Тeж, щo poзcтpiлюють зa спiвпpaцЮ з УПA. B oдHoMУ сeлi нa
Kpeм'яHeннинi poзстplляли 1З дiвчaт зa тe, щo в'язaлИ pyкaвицi й
uили бiлля для пoвстaнцiв.
ЗaстaвляюTЬ сИЛoЮ зiшкpaбyвaтИ г1olИг1|/1сyвaнi нa MУpaX
ГaсЛa, пoгpo)кУЮтЬ, щo тpeтя лiнiя бУДe Пaл|АтИ i в6ивaти тИХ гoCпoдapiв, B яKИx нa xaтi виписaнi гaсЛa. ЗiшкpaбyвaHHяM цИХ гaсeЛ
зpaзУ He ДУжe цiкaвились. Teпep, мaбyть нa стpoгий HaKaз зГopИ,
.Д,oпИЛЬHoвyють, щoб усe бyлo нaЙбiльш сTapaHHo зiшкpaбaнo
BИчИщeнo. e випa.п'ки, щo оeЛяHИ, бoячись peпpeсiЙ, пepeД пpИ.
Хo.цoM ЧA caмi yсУBaЮТЬ ГaоЛa.
i

Haшi нeдoмaгaHHя
He звaxaючИ Ha KopoтKий чaс, дeякi тepeнИ |iaл|А вжe нeмaлi
жepтвИ i втpaти. Bсi xepтви пoХoдятЬ iз влaснoТ BИHИ тepeHy' Haс
б'е oднo ГeнepaЛЬHe He.цoМaгaHHя _ бpaк oбepeжнocти i нyЙнoст|/1,

Пpиклaди: B oднoмy кiнцi сeлa cтoяTЬ нepвoнi, в .цpyгoMУ
нaшi. B xaтi спить чoтИpЬoХ poздiтих стpiльцiв, He вИстaвившИ
вapTИ. lo хaти вХoДяTЬ vepвoнi i зaбиpaютЬ HaшИx, poздiтих

i

CoHHИX.

B оeлo, в яKoMУ KвaTИpyЮтЬ зaМaсKувaвшИсЬ чepвoнi, в,Тздить
тpЬox нaшИХ узбpoсниx стpiльцiв i пpeспoкiйнo iдyть вyлицeю. Ha
HИХ з УKpИття cИПHУЛИ BoгHeM, iпo6или'
B тepeнi с ЧA. oдин Haш вИзHaчнiшиЙ пpaцiвник 6epe7 чoЛoвiкдля oбeзпeчeння iTде. Пoпepe.цy вiн caм BepXoM KoHeM, зa HИM
Ha oдHИХ сaHяХ сiм чoлoвiк oХopoнИ з KУЛeMeтoM, Мoв oceлeдцi в
бoчцi. B'Тxaвши в сeЛo' He пoпИтaвши нaвiть в кpaйнiй хaтi, нИ e
в сeлi нepвoнi. B oдин MoMeHт з вiкнa пiдДaшшя i будинкiв сипHУЛИcЬ стpiли. B peзультaтi - тpьoх вбитих, П'ятЬ з KУлeMeтoM
втeклИ. Tpyпи ЛeХaтЬ нa вyлицi тИ)к.п,eHЬ, нepвoнi пiдciдaлиcь, ни
нe пpиЙдe xтo зaбиpaти тiлa.
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PaЙoнниЙ CБ Тдe зo зB'язKoвИM в сeЛo, нe poзвiдaвIJJ|А, чИ e
в сeлi нepвoнi. B цeЙ чaс яKpaз бyли тaм нepвoнi пapтизaни, якi
ГoТoвИЛИсЬ BXe .цo вiдмapшy. ПpoТздxaючИХ зaTpИMУr чepвoнa
сТe)Кa i питaо, кУди T.цуть. PaЙoнний пepeKoнaнИЙ, щo цe свoТ i
збyвae Tx нeчeмнoю вiдпoвiДдЮ, МoвЛяB цe Йoгo дiлo, кyди вiн
Тдe. Чepвoнi пpoпyскaють пiдвoдy' i paйoнниЙ Тдe в сeлo ПpeсПoкiйнo, нiкoгo Hе ПИТaЮчИ, a>K Д'o тoгo мiсця, дe стoТть зiбpaний дo
вiдмapшy нepвoний зaгiн. Taм вr.iкaти вxe зaпiзнo. Bсix лoвлять
ЖИB|АМ|А. ПiдвoДчикa вiдпускaютЬ, зB'язKoвиЙ бopoнитЬся, щo
йoгo взяли CИЛoЮ, щoб пoкaзyвaв дopoгУ. Пpи ньoмУ He зHaXo-

дять нiнoгo кoмпpсlмiтуЮчoгo, i звiльнюють. PaЙoннoгo poзстpi.
ЛЮЮтЬ з пoчeстЮ, тoбтo нe poздiвaють oдeжi i звepтaють пoяca,
щoб пiдпoяcaвся. Kaxуни: _ Tи xopoшиЙ кoмaндиp. Ти пoвинeн

BМepTИ сMepТЮ' Гl.цHoЮ KoMaH.0'Иpa.
B и нyвaотьс я вe ликиЙ бpaк п poп aгaH.цив HcГo мaтe pi ялy. Гaслa
дiють oднopaзoвo, ix пiзнiше CTapaHHo УcyвaЮTЬ. Пoтpiбнo бaгaтo
aKТУaЛЬHИX ЛИCTlBoK.

Moбiлiзaцiя
Hapoд нa мoбiлiзaЦiю нe й.цe. Haсильнo мoбiлiзoвaниx вiдсТaBЛяЮтЬ B тV|л, нa 3вягeль' дo фpoнтoвих дiй нa Boлинi не
BKЛЮчaЮTЬ. e дaнi з.п,oгa.цУвaТИсЬ, Щo Тx вiДсилaють нa пiвнiчний
фpoнт. У вoлинський фpoнт BKЛЮчaлИ нoвoзмoбiлiзoвaних тiльки
B ПepшИX дняx i тo B дУx<e гиaлiЙ кiлькocтi.
Пepeбiхники

!o

i

дeзepтиpи

УПA пpиЙш:ли дeзepТИpИ зo збpoeю, в числi 8 чoлoвiк.
Бyли цe нoвoзмoбiлiзoвaнi в Tунинcькoмy p-нi, сepeД HИХ дBoХ
члeнiв opгaнiзaцii. Узбpoенi в кpiси iфiнки' мaли бaгaтo нaбoТв

i

пo двi ГpaHaTИ.

Пoстaвa нapoДУ
HaстpiЙ сepeД HapoДУ дoбpиЙ. Ha мoбiлiзaцiю нe йдe нixтo,
Зaгaльнo ДoтpИMУЮТьcя всi лiнiТ мoвчaтИ, He гoвopИTИ. Ha вci
зaпИт|А Mae Пepeс|чниЙ сeлянИH oдHУ вiдпoвiдь - He зHaЮ, He
poзyмiю, нe бaчив i т. п. B пepecepдi KpИчaтЬ, щo Ha Boлинi всi
бaндepiвцi, зo сТapИMИ дiДaми вKЛЮчHo.
PociЙський шoвiнiзм
Пoмiнyeться дУxe сИЛЬHo. Йoгo нiхтo He зaKpИвae i нe пoгa.
MoвУe. o.цин кoмiсap KpИчaв: ..HикaкoЙ Укpaиньt нe бьlлo, нeт и
бьtть нe МoxeТ''. |нuиЙ, ПoKaзУЮчИ пaЛЬцeM нa Cибip, сKaзaв, щo
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пo вiйнi Укpaiнa бyдe тaм. Пoкищo нe виднo' щoб нepвoнi нaмaгaЛИcЬ пpИоднУвaти людeЙ iдeЙнo, чи пoлiтичнo. B бiльшoвицькiЙ
тaктицi всeцiлo дoмiнye тepop.
11 лютoгo

1944o.

lJдABo' ф,3833' oп'1, cпp,47, apк.З.S, Koпiя'

Ne
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oKPEME видAHHя ЖyPHAЛy
..yKPATH с ьKlnЙ п Е P EЦЬ''

ЛaтиЙ,1944p.

3 oкpeмиx вИдaHЬ
..УкpaТнcькoгo

3iбpaли

Лютий 1944p'

Пepцю,'

ч.

.l

oгoЛoшEHHя
Б|ЛЬшoBИцЬKИХ BИзвoЛ ИТЕЛ lв
i

дo дpУкy пiдгoтyвaли yкpaТнcькi пoвстaнцi

Увaгa! Увaгa!
3биpaeтьcя нoвa чepвoнa бaндa iмeни oтeчeствeHHoгo гepoя
Apaкнerвa. ПpиЙмaeмo з oкpaiн PociЙськoT iмпepii всix дoнoщикiв, сeкcoтiв' пpoдФкHиx цJKУp i янинapiв. B сaмиЙ пepeд пpивiтaeмo тИxt якi пoмaгaли poсiйським бiльшoвиKaM вИвoзИти нa Cибip
yкpaiнськиx ceЛ я H тa вИ KaчУBaл и xл iбoзaгoтoвKy.
opгaнiзaтo p бaнди, стapши Й пoлiтpyк,
нaгopoдxeHиЙ opдeнoм Paспyт.iнa

Aкiм CвiстoплясoB

Biд кoмiсii пo opгaнiзaцii зaгoнy чepвoHиx гpaбiхникiв iмeни
|вaнa Гpoзнoгo
Haйбiльшi гpaбixники yхe зiбpaнi. ПoтpeбyeMo щe з дecятЬ
дoбpиx пoЛЬcЬкИX oсaдникiв з yкpaiнcькИX зeMeлЬ. ПpиЙмeмo
ксьoндзiв, кaпiтaнiв, лeгioнepiв Пiлcyдcькoгo, якi дoбpe зHaЮтЬ
.цopoгИ дo УкpaТнськиx xyтopiв, кoMop, xлiвiв тa швИдKo зHaxoдяTЬ
зaKoпaHУ KapтoпЛЮ.

Гoлoвa кoмiсiT' кoлишнiй дeнiкiнeЦь,

a тeпep гвapдii мaЙop

opдeнoМ цapя Mикoли
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iдвiчi нaгopoдхeний
I. BaоiлiЙ Tyпopилoв

HAKАЗ ч. 7
Пoпoвi сiльськoгo paйoнy мiстa BopoшИЛoBГpaДa
Heгaйнo вiдпpaвити пaHaХИ.п,У зa yчИTeЛя бcзбoжницькoгo
pУХУ, ocтaHHЬo чЛeHa ПpaBoслaвHoгo cИHoдУ, тoвapiщa oмeлянa
Яpocлaвськoгo, якиЙ з вoлi Cтaлiнa упoкoТвся в мiсяцi гpyднi 1943
poку. Aмiнь.
Haн. paЙвiддiлy HKBД
oкyпaнтoв
IHсTPУKш|Я
(Цiлкoм тaeмнe)
Koмaндиpoвi пpoпaгaндИBHoГo зaГoHУ
iмeни KaзaнськoТ Бoгoмaтeoi

B сeлi Heдoбитoмy вiдкpити цepKBУ. Пoсилaeмo вИCBячeHoгo пoПa. Лю.д,инa Цe нaдiЙнa.Дo 1933 p. бyв у ГПУ. 19З7 p' у6ив
KoЛИшHЬoГo yкpaiнськoгo кoмунiстa Гyбнeнкa. Koли пiп пpиступИTЬ дo poбoти, HaKaзУЮ: сyвopo cлiдити зa слyхбoю бoжoю.
IJ-{oб yсe булo, як HaKaзaв ЦK. 3a мiсяць пepeвipити сoцiяльниЙ
стaн уоix вipyюниx. lJ-{oтижня вiдпpaвляти бoгoслyжeнHя зa ПpoшB|тaHHя KoЛгoсПlB.

Хтo нe сXoЧe KoЛeKтИBHoгo MoЛИтИся зa з.п,opoBЛя ТaTa Cтaлi.
Ha

-

ТaKИХ ПaKУBaтИ У BaгoHИ i в Kapeлiю.

'

Пiд Kиeвoм

o

*

"

o.

",?3Ёj

Y,'iJJffi

HAKAЗ ч. 09
(l-{iлкoм тaемнo)
г1oяB|АлИcь yкpaТнськi ПoвCTarl|-{i

H:Н;l;

|ЮIloв

i зa6или

11О

нiмeцькиx жaндapмiв. B цьoму ж paЙoнi IJrшTarтЬCя вaТaгa чepвoHИХ ПapтИзaH iмeни гpaфa Пoтьoмкiнa. Як дoнoсять, B зaгoHi
ТpoxИ пiдyпaв бoЙoвиЙ дух. ПapтизaHИ зa 3 мiсяцi нe вбили жoднoгo нiмця, aЛe пoгpaбувaли 17 ciл, B|АГ1|Ал|А 45 вiдep сaМoГoHУ'

в6или 15 poдин чepBoHoapl.4iЙцiв. Caм KoMaH.цИp зaГoHУ Пaлкiн
мae в oбoзi двi зaкoнниx i тpeтю HeзaKoHHУ жiнкy, вiд якиx фaктинHo зaЛe)KaTь бoйoвi дii пapтизaн.
Haкaзyю: yснo й пИCaHo ПoBeстИ пpoПaГaндУ i poз'яснити мiсцeвoMУ HaceЛeHHЮ, щo 1 10 нiмeцьких xaндapмiв yбив зaгiн iмeни
гpaфa Пoтьoмкiнa.
Haч. вiдliлУ пpoпaгaH.0,И oсoбливoТ BaТaГИ
!вopянин eпiфaн Пopaбoтiтeль

ДAPО' P -30, oп' 2, спp.94. apк'

66.
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lHстPyKцlT oУH тA yпA пPo дlялЬнlстЬ
HA пЕPloд )кHиB

23 нepвня 1944 p.

УПA
Koмaндyвaння

ПoстiЙ, 23 нepвня 1944p.

BKA3|BKИ

в poбoтi Ha чaс )кHИв

Цьoгopiчнi ЖHИBa .цЛя Haс, як opгaнiзaцii' УПA тaк i для Цiлoгo Hapoду МaТИMУтЬ oсoбливe зHaчеHHя. Baгa Тx ПoЛягae B ТoMу,
нaскiльки opгaнiзaцiТ' УПA i нaсeленню вдaсТЬCя зaбeзпeчити
сeбe вciмa xapчeвИMИ зaПaоaмИ' щoб тaким чИHoM УHИKHyгИ
ГoЛoдУ, i нaскiльки iмпepiялiстaM y.цaстЬся oгpaбити HaceлeHHя тa
oбepнyти oгpaблeнi зaсoби Ha пpoдoBxeння вiйни i зaкpiплeння
paбствa Ha.0, HapolцoM.
Cитуaцiя в CCCP пiд xapнeвиM oГЛя,цoм сTar Щopaз BaХчa.
Bxe дeякi paЙoни Poсii, a TaKox.[oнбaс гoстpo вiднyвaють ГoЛoд.
Числeннi мaндpiвники зa xлiбoм з PoсiТ в Укpaiнy e щoдeHHИM

явИщeM.
Гoлoд в CCCP викликaниЙ iмпepiялiстИчHoЮ пoлiтикoю Уpяду,
якиЙ зaбpaв iз сeлa нeoбxi.цнi poбoнi pУKИ тa пoГHaв ix нa фpoнт.
Toмy, вeликi пpoстopи зeмлi лишaЮтЬся нeзaсiяними, a тi щo зaсi.
янi - низькoякiснo oбooблeнi.
.Д,o всьoгo, клiкa Cтaлiнa вИKaчУr iз сeлa oстaннi xapнeвi пpoдУKТИ, в>кИBaЮчИ Тх нa вoeннi цiлi тa ПpoХapчУвaння бiльшoвицьKИx вeЛЬMoж' зaнeдбyЮчИ ПpИ цЬoMу нapoднi МaсИ тa бiЙцiв нa
фpoнтi.
I-{ьoгopiнниЙ вpoxaй стaлiнcькa клiкa тaкoж ДУMae вИKopИстaти згiднo зi свoею пpoГpaN1oЮ вiйни i вИгoлo.о,жУвaння мaс. Bжe
тoчHo BИзHaчeHo ПляH з.0.Иpств. З цьoгo вИxoдИтЬ, щo HapoдИ
сссP зaоyдxeнi Cтaлiнoм i йoгo клiкoю цЬoгo poKУ Ha щe гipшy
гoЛoдoBку нiж в минyлoмy. 3гiднo пocTaHoвИ ЦK KП(б)У з oД,HИx

тiльки 16-ти сxiдниx oблaстeЙ УкpaТни зaпляHoвaнo cтяГHyтИ
.l

650 тис. Т зepHa, яK пoсТaBKИ, He вpaХoBУючи вci з.E.ИpcтBa в фopмi
зв. ПpИMУсoвoT пpoдaхi (пoстaвцi пi.п,лягaють KoЛГoспИ, як i пpисaдибнi yнaстки). Kpiм зepнoвИХ HaзHaчeнi вiдпoвiднi здиpствa нa
всi iншi сiльськoгoспoдapськi ПpoдyKТИ тa xyдoбy CeЛяH.

T.

l-]iль тaкoгo пoстУпoвaHHЯ e He тiльки гoспo.цapчa aлe Й пoлi-

TИчHa. Шляxoм BИKaчaHHя з зaпiлЛя, aбo зiбpaння з мicця зДopo-
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BoГo peвoЛЮц|ИHoгo eЛeМeHтУ' шЛяХOM BИсHa)KeHHя гoЛoДoM TИX'
Щo ЛИшaЮтЬся, сТaЛiH XoЧe вбИTИ BсяKУ MoXЛИвiсТЬ peBoЛЮцiТ,

Cтaлiн Хoчe зaсToсУBaтИ випpoбyвaнi мeтoди ГoЛoДУ 1933 poкy,

тoMУ тaKИM BИpaзHИM i свiдoмo пpoдУMaнИм е Йoгo ПpoTeГУвaHHя
i зaбeзпeчeння всiмa )KИTтeвИMИ зaсoбaми клiки бiльшoBИЦЬKИХ
BeЛЬMo)K, якi пoвиннi TpИMaТИ в стaнi paбствa HapoД, BИBoзячИ
в тaбopи пpaцi тoЙ здopoвий eЛelvleнT, щo щe ЛИшИBся, з MeтoЮ
B|/1|1IАЩIАтIА Йoгo тaM ГoЛo.0'oM тa HeПoCИЛЬHoЮ пpaцeЮ П|.0, сТpoГИM
HaгЛя.цoM eH KaBe.0'|BсЬKИX HaсTaвH

ИKI

в.

Haшi зaвД'aння

Haшим зaBДaHHяM r:

."
1l . lI-.'lo
пятtl ,г^пnпn^n зЛaMaтИ
peBoЛЮЦ|ИHoГo oПopУ HapoДУ Пlд
lv дц,'.
-,,-дoM eп^\А^т|А nорnпn

ПpoвoдoM opгaнiзaцiТ i УПA'

2' Ne Дaти хлiбa iмпepiялiстичнiЙ клiцi, якa HaMaГaeTЬся йoгo
вИKopИсTaТИ дЛя пpo.цoв)KeHHя вiйни'
Хлiб мyсить ЗaлИt:rИrИCЬ B pУКax HapoдУ.
Cи стe мa зaгoтi вл i сiл ьс ькo гoсПo.П,apсЬKИХ

п

poдуктi в,

пepeДбaчeнa клiкoю Cтaлiнa в 1944 p'
Плян пepeдбaнyе збip xлiбa чaсТИHHo MaшИHaMИ, a чaсТИHHo
pУKaMИ з ПpИчИHИ бpaкy MaшИH. Збip мaють пepeвecтИ xiнки тa
пiдлiтки, ToMУ щo чoлoвiкiв пo сeЛaХ мaЙжe нeмa. Taкoж xiнoчИХ pУK He зaв)KдИ BИстaчae. Пo скoшeннi xлiбa пepeдбaнуоться
CKepтyвaHHя тa нeгaйнa мoлoтьбa. З пpинини бpaкy тяглo,l cили
ПopУчaeТЬCя CKЛa.цaтИ бiльшe HeвeЛИKИХ сKИpт. B чaсi мoлoтiння
зepнo пepeбyвaо ДeякиЙ чaс Ha ToKaХ, пoки Йoгo He вИBeзyГЬ
в KoMopИ i ''Зaгoтзepнa', (звинaйHo пpИ зaлiзницяx). Ha тoкax
пИлЬHУe зepнo зaвтoK. Tyт зepнo [..'] щe [вaхeнe]' B пoстaнoвax
ЦK KП(б)У пepeдбaнyrтЬся TaKo)К opгaнiзyвaнHя Пo кoлгoспax
paдгoспaХ сУшИЛoK зepHa. Moжнa ПpИПУсKaTИ, щo ЦЬoгo poKУ Ha
тoкax i B CУшИЛKaХ KoЛгoспУ i paдгoспy зepHo бyдe дoвшe яK звИчaйнo, ТoMУ Щo He вИсТaЧae тяглoвoT сили' З np|Ач|/1|1|4 бpaкy тpaн,.пpийoмнi
оПopTУ бyдyть ствopeнi
ПyHKТИ'' Пo KoЛГoспaХ, MЛИHaХ,
кooпepaцiяx тa iнших ПpИГo)КИХ бyдинкax. Biдпoвiдaльнicть зa
цi пyнкти HeсУТЬ KoЛГoсПИ. HopмaльниM пopядKoм з.цaHe зepHo
i

iдe дo MaГaзИHУ ,'Зaгoтзepнa'' Ha MaЛИx зaлiзничниx стaнцiяx.
Tyт зepнo пepeбyвae ДeякиЙ чaс Ha Т. зB' ..ПЛoщaдKax'' УKpИТИХ
бpeзeнтaми. oxopoнa циx пyнктiв в HopMaЛЬHиЙ чac CKЛa.цaЛacЬ

з o.цHoГo aбo кiлькox людeЙ. Ha мiсцяx пpиЙoму зHaXo.цИTЬcя цiлe
УCТaТKУBaHHя: лaбopaтopнe oбopудУвaHHя' KB|АтИ, op.цеpИ i т. д.,
щo e нeoбxiднi для сКopoгo пpиЙoму.
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Чaс здaнixлiбa
Чaс здaнi xлiбa визнaчeниЙ вiд пepшиx днiв збopy дo 1 лиcтoпaдa. HaЙбiльш [пoоилeними] мiсяцями ПocтaвoK мaють бyти
мiсяцi сepПeнЬ i вepeсeнь. З пepшиx тpaнспopтiв xлiбa бyдyть
вiдpaxoвaнi зaлeглoотi зa 1943 p
BиДaчa хлiбa кoлгoсПHИKaМ бyдe пo викoнaннi пocTaBoK.
Aвaнсoм Мo)KHa взяти вiд 5-15ok тoгo, щo здaHo дep)кaвl, зaЛeжHo
вI.ц

яКoсTИ KУЛЬтУpИ.

[-{ьoгopiннi He.цoMaГaHHя в зaгoT|вЛ|
l-{ьoгopiннi ЖliИ Ba бУдyгь BИзHaчaТИся :
1. Heдoстaнeю poбoниx pук.
2. HeдocтaчrЮ MaшИH для збopy збiжжя.
3. HeдoстaчeЮ ТpaHсПopTУ'
l..I.i

фaктopи сПpИчИHяТИМУTЬся дo пoв|ЛЬHoгo Пpoвe.цeHHя
дo ПoB|лЬHoГo пepexoдy хлiбa в pyKИ iмпepiялiстaм,
|'t1|А Й мусимo BИKopИсTaтИ дЛЯ вИKoHaHHя HaшoГo

)KHИB' a ТaKo)к
l-]i oбcтaвинИ

зaв.цaHHя.

B щo мyоимo вдapити?
Пepeд цИM MУоИМo вi.цпoвicти Ha ТpИ |Hшl ПИтaHHя:
1 . Чи збиoaeмo xлiб з пoля?
2. Чи мoлoтимo?
.,Saгoтзepнa',?
З. Чи вiдвoзИMo Д,o мaгaзинiв
Biдпoвiдь нa цi питaнHя вИпЛИBae з нaшoi пoсTaнoвИ, щo
xлiб мyсить зaлИLJJ|AтИcя У CeЛяH. Тoму, щo ш-lвидкиЙ збip i швидкa
мoлoтьбa xлiбa oзнaч ae швидкиЙ пepexiд йoгo дo pyк iмпepiялiстiв, тpeбa пpoпaгУBaТи пoвiльниЙ збip xлiбa.
oднaк xлiб мyсить бщи зiбpaний. Moлoтiння тpeбa зaтягУBaTИ шЛяXoM HИщeHHя Hapo.цoм MaшИH i мoлoтapoк. Лишaються тi,
якi нeoбxiднi для KoЛгoспHИKiв. oснoвну yвaгy тpeбa ЗBepHУТИ Ha
зIpвaн ня пoстaв И с|Л ЬcЬKoГoспoдapсЬKИХ пpo.цyKтl B .цo зaгoTПУH Kтiв. !ля ЦЬoгo тpeбa'
a) Hищити зaсoби тpaHсПopтУ (aвтa, MaшИнИ, вoзи iт. п.).
6I Hищtлти дopoгИ i Mocти, яK|АMIА вoзятЬ збixxя дo дep)кaвниx збipниx пунктiв.
в) Hищити дepжaвнi eЛeвaтopИ, aмбapи, пpиймaльнi пyнк.
ти. Зoкpeмa HLАЩИтИ УстaТKУBaHHя пyнктiв, зaлiзнi пpилaддя i
т. п. 3epнo, poзмiщeнe Ha ПУHKTaХ, poз.п.aeмo ceляHaM, якщo б
ХToсЬ iз кoлгoспникiв зi стpaxУ вi.п.мoвлявcя бpaти _ зMушУBaTИ.
Piвнoчaснo HИщИMo дepжaвнi пУHKтИ Д'Ля Кoнcepвaц|| oвoч|в, oГopoдИHИ, KapтoпЛl | т. .п.., в тoмy нислi [тapy] [...]. He HИщИMo Тoгo,
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Щo сЛУжИтЬ КoЛГoсПHИKaM. XЛiбa t ] t ..] звepнути Ha HИщeння
MoЛoчapcЬкиx пyнктiв. Moлoкo MyсИTЬ л|АLJJИт|Аэя У CeЛяH Тa чepeз
нихiти.цo poбiтникiв.

г) HиЩити пapтiЙниx зaпpaвИЛ, щo тepopИзyЮТЬ сeЛo.
3oбoв'язyвaти ГoЛoв, бpигaдиpiв, paxiвникiв' кoмipникiв' зaвтoкiв
нe пepeслiдУвaTИ сeЛяH в poзбиpaннi xлiбa пi.п, чac збopy i мaгaзинуBaHHя. Haвпaки, вoHИ MУсять oблeгнувaти пepexiд мaЙнa дo сeляH.
д) ХyдoбУ Й iншe KoЛгoспHe мaЙнo ПopoздaвaтИ CeЛяHaM
e) Hищити зaпИC пpo скiлькiсть xлiбa (Й iншi зaписнi книги),

Mo)KHa ЛИшe лИшaтИ cпv|CK|А тpУдo.цHIB.
r) B peмoнтHИХ Bapстaтax HИщИTИ зaпacнi чaстИHИ, щo нeoб-

xiднi Для peMoHтУ тpaнсПopтУ i мoлoтapoк. MaЙcтpiв зoбoв'язyвaти сaбoтyвaтИ ЦЮ ПpaцЮ.
e) Hищити гopЮчe i змaзyюнi мaтepiяли.

з) Ceлянaм тpeбa ПoясHИTИ, щo нaшi зaxoдИ, якi oпiзнюють
пpaцЮ бiля збиpaння i з.цaчi хлiбa, сПpяMoBaHi нa Тe, щoб xлiб
лИшИBся У HИX, a нe пepeйшoв У pУKИ iмпеpiялiстИчHиX гpaбiхникiв тa вбивцiв.
B бopoтьбi зa зaбeзпeчeHHя HaсeЛeHHя HaЛeXИTЬ зBepнyтИ
УBaГУ He тiльки Ha MeToдИ, щo спpИяr зaтpимцi сiльськoгoсПoдapсЬKИX пpoдyктiв нa сeлi, aлe Й пepexiд цих пpoдyктiв У pУKИ сeляFl
i Тx збepeжeнHя пepe.ц гpaбiжoм iмпepiялiотaми.
Пepexi.ц
-1

.

збixxя

.0.o

сeЛяH пoBИHeH бути у TaKИХ MoМeHTaХ:

Cтpижкa кoлoскiв, кoлИ щe збiжхя нa пнi. Biдpaзy BИMoлo-

ЧУBaтИ | ХoBaтИ зepHo.
2' PoзбиpaHHя сKИpт. Moлoтiння y вiддaлeниХ УKpИTИХ мicцяx.
3. 3биpaння зepHa пiд нac мoлoтьби з тoкiв i iншиx тИMчaсoBИХ ПpИM|щeHЬ.

Зaбиpaння з KoмopИ. BикopистoвУЮчИ HeсПpaвнiсть оiльсЬKoгoспoдapчИХ збиpaльниx MaШИH пi.п, чac жHив, a тaKox стBopЮЮчИ сaMИM ЦЮ HeсПpaBнicть, нaсeлeHHя MУсИть смiливo зaбиpaти Й iншi пpoдyкт|A, яK KapтoпЛЮ, oГopo.цИHУ, oвoчi.

Як i дe XoвaтИ xapнeвi зaпacи?
Зaбpaнi пpoдУКтИ тpeбa XoвaТИ ПеpeД гpaбyнкoм iмпepiялiстiв. Xoвaти тpeбa гoЛoвHИM чИHoM в зeмлi. Хoвaти HeвеЛИKИMИ
пapтiями. He в oднoмy мiсцi, нe в сeбe BдoМa' a в вi.цдaлeниx
мiсцяx Ha KoлгocПHoмy пoлi Й iншe. Збiжжя зaХoвyBaTИ нaЙкpaщe
нeвiянe, a oвoчi i гopoдинy пpИ ЦЬoMУ слiд зaбeзпeчИТИ вiд гниття
(зaсoлитИ, зacyшити). Хoвaти тpeбa конспipaтивHo, oДИHцeM, тaK
щoб нixтo нe бaчив, He ГoвopИTи нi з ким, Щo Mar зaxoвaHe' He
ГoвopИТИ .0'|тяM.
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Coлi.цapнiсть i бeзпекa
Haсeлeння caмo MyсИТЬ poзBИвaтИ y сeбe сoлiдapнiсть i гpo.
MaдсЬKУ бeзпeку. Пpи цьoмy зMaГaTИ:
1. .Qo нacтaнoвИ УпpaвИ, яKa б спiвпpaцювaЛa з HaсeЛeнHяM
в т. ч. Bикopiнювaти .цoнoсИ. BияснювaтИ ЛЮдяM, щo дoHoC шKo-

.цИтЬ l сaMoMУ lцoнoщИKoвl.

3. Kapaти дoнoщИKa.

4. He xвaлитись i нe poбити шyMУ, KoЛИ спpaвa стoiть дoбpe'
5. Гуpтoм пiдiймaти piзнi кoлгoспнi пoтpeби i poзв'язувaти iх
(сгlpaвa пoвiльнoгo мoЛoTiHня, зaТяГyвaHHя вИBoзУ збiжжя i т. п.).
CoлiдapнiстЬ - цe вiдпoвiдь Ha зpaдУ iдoнoщицствo.
ндивiдyaл ьнi гoспoдapствa
B iндивiдyaЛЬHИХ Гocпo.п,apcтвax спpaвa стoiть дeщo iнaкшe,
нiж в кoлeкТИBHИХ. Tyт гoспoдap MУcИTЬ якнaйlшвидшe зiбpaти
xлiб з пoля, oбмoлoтИтИ i зaхoвaти paнiшe, нiж зaдумaють Йoгo
змipяти aбo звaжити. Хoвaти пo.цiбнe, яK KoЛгoспHики. Пpи цЬoМy
He дaвaтИ ПoCтaBKИ, aбo дaвaти якнaЙмeншe, oпpaBДyЮчИCЬ
HeвpoхaeМ. Пpи цьoмy тpeбa ХoвaтИ всi кpaщi peнi тa oдiж, Щoб
HKBД нe гpaбyвaЛo пpИ шyкaннi xлiбa. Тpeбa пaM'яTaтИ, щo
oсoбливo в зaxiднix oблaстяx iмпepiялiсти бУдУть зMaГaтИ .0.o
вИгoЛoдХeHня i мopaлЬHoгo зMaгaHHя HaсeЛeHHя, тoмy будyть
гpaбити вCe, щo знaЙдyть. Тaкoж He вИKЛЮчeHa Mo)КЛИвiоть, щo
в)кИвaтИMyть кapнi вiдцiли, щoб щe нa пoлi oбepeгти хлi6, якиЙ
.цУMaЮТЬ зaбpaти. Тoму мoлoтiння мyоить пpoxo.цИтИ piвнoнaснo
зi xнивaми. ЗaздaлeгiдЬ HaЛе)кИTЬ ПpИгoтoвИти кpиTвки, Щo B HИХ
будe сxoвaнe збixxя. Boни мycять бyти кpaщi i гoлoвнo бiльшe
зaкoнспipoвaнi, як минyлopiннi.
|

Poзбудoвa BЛaсHoгo гoопolцapствa

Як кoлгoспHИKИ, TaK i oднooсiбнИKИ пoвИHHi poзбyдoвувaти
влaснi Гoспo.цapсТBa, щo булo б Пoзa KoнТpoлeм iмпepiялiстiв.
Пpи цьoмy тpeбa:

1. Poзвoдити птaxiвництвo i нe ПoдaBaТИ Йoгo дo сПИсKУ пpИ

ПepeПИcaХ'

2. PoзвoдитИ пoзa perстpoM свинeЙ. He пoкaзyвaти iх чИcЛa
сyсiдaм. Poзвoдити кpiлики.
3. ЗaбeзпeчувaтИ сeбe oгopo.цИHoЮ. 3aкoпувaти B зeMЛЮ
бypяки, MopKBУ й iншe. Saсoлювaти oгipки, KaпyстУ, пoмiдopи,
CУШIАтИ пpИBapKу, oвoчi тa ЯroДИ' Bсe хoвaти пo вiдпoвiдHИХ KpИiвкax тa в зeмлi.
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Toмy щo дepжaвнi пiдпpиомcтвa бyдyть пpaцЮBaTИ тiльки
тpeбa poзвИHyТИ дoмaшнiй ПpoMИCeЛ,

.цля стaлiнсЬKИХ BeЛЬMoж,

УpУxoМИТИ i yдoскoнaлИTИ пepeМoЛ )KopHaMИ. Пoбiльшити виpoб
ПoЛoТHa, BoBHяHИX виpoбiв, шкip i т д. Bсe цe тpeбa ХoBaтИ ПepeД
iмпepiялiстagИ, 6o цe Be.цe .0,o УHeзaЛe)KHeHHя вiд ниx, a вoHИ
poбитимyть HaтИсK Ha MaCИ, пoзбaвляючи ix пpoмисЛoвИХ BИpoбiв.

Зaбeзпeчeння opгaнiзaцiТ i УПA
opгaнiзaцiя i УПA пoвиннi мaти сBor гoсПoД,apсТBo. 3aпaси
пoвиннi poбити, вiдбиpaюни вiд iмпepiялiстiв гpaбoвaнe HИMИ
дoбpo тa з дoбpoвiльниx дoдaткiв HaсeЛeнHя. Зaпaси мyсять oбiЙмaти вci poди сiльськoгoспoДapCЬKИХ пpoдyктiв в тaкiЙ кiлькoстi,
щoб пpoхapчУвaтИ opгaнiзaцiю i УПA. !ля збepeжeHHя Пpo.цУKтiв тpeбa B)Кe ПpИГoтoвv|тLt HaЛeжHy кiлькicть кpиТвoк. Poбити Tx
МУсяТЬ нaЙбiльш дoвipeнi ЛЮДlА.
П

poпaгaн.д,ивнi вкaзi вки

Poбoтa, ПopУшeнa в цiй iнстpyкцii, мyсить бyти пepeвeД,eнa
цiлим Hapo.п,olvl пiд пpoвoдoм opгaнiзaцiT i УПA. He смir бутитaк,
щo opгaнiзaцiя poбить, щo B ТТ силi, a MaсИ лИшaЮТЬCя пaсивнi.
|-]e шкiдливo вПЛИBar Ha MaсИ, бo вoни ПpИвИКaЮТЬ ё0,o тoгo' щo
ХToсЬ Mar пpийти i Тх силyвaти, a сaмi зaTpaчуЮTЬ всяку здaтнiсть
бopoтися. Toму нeoбxiднoю r ПpoПaГaH.Д,ИBHa poбoтa сepeД, Maс,
ЯKa BИяCt1Илa б Тм пoтpeбy i фopмy бopoтьби ПpoТИ tмпepiялiстiв,
Poбoтa п o B И H H a П poя BЛяTИ сь в сл iдyюн |/1X BИДaх',
l. Biчa. Ha вiчi тpeбa ПoясHИТИ:
] ). Biднoснo )KHИB:
a) цiль нaшoТ кaмпaнiT, нoмy тpeбa HИЩ|Ат|А тaкi мaшини як
aвТa, MoЛoтiлки, нoмy тpeбa HИЩИтИ вoзИ, a чoMУ Hе тpe6a HИщИти сiялoк, ЖHИBapoK, дpiбниx MoЛoТapсЬКИХ MaшИH тa пpилaдiв
(всe цe Mae УHeMo)KЛV|BIАтI1 oгpaблeння кoлгoспiв),
б) кoли i як бpaти збiжжя,
в) як Тх ХoвaтИ, кoнспipaцiя,
г) сиотeмa збipнoТ бeзпeки i сoлiдapнoсти. Знaчeння мaсoвoT
poбoти i мaсoвoj оoлiдapнoi oбopoни'
2) Biднoснo зaГaЛЬHoгo CтaHУ сCсP.
Bитвopeння в CCCP клaсy бiльшoвИцЬKИХ вeЛЬMo)K-Hеpoбiв,
ПaнyЮтЬ
HaД, Hapoдoм i клaсу тpуджeникiв, якi пpaцюють i пpoщo
ЛИBaЮтЬ пiт i кpoв.цля [вигo]ДHoГo )КИТТя циx неpoбiвn..Д'o клacу
* У тeкстi: нapoдiв
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вeЛЬMo)к-пapaзИТiB нaЛeХaтЬ: пapТiЙHa вepХiвKa, HKB.[' piзнi
вИдвиxeHцi' opдeнoнoоцi, нaeмнi пИCaKИ, блюдoлизи, вiЙськoвa
вepxiвкa, зaгpaдвiддiли i т' п. Дo KЛaсУ тpУджeникiв нaлexaтЬ:
poбiтники, сeЛяHИ, HИзoвa aдмiнiстpaцiя, мaси iнтeлiгeнцiТ, пapтiЙнi низи, фpoнтoвi бiйцi i KoMaH,цИpИ, пpИзHaчeHi Cтaлiнoм нa
зaгибiль.
Cьoгoднi cтaн e тaкиЙ, щo вciми гoспoдapсЬкими зaсoбaми'
зoKpeMa вciмa пpoдУKтaMИ, BИтвopeнИMИ KЛaсoM тpудxeникiв,
poзпopяД)KaЮТЬcя вeльмoxi. .Qepxaни в свoTx pукax всi бaгaтствa
Kpa|HИ, вoHИ пpoвaдять пoлiтиKУ вИгoЛo.o)кyвaHHя Maс тa вИгУблювaння ix в пepioдинних iмпepiялiстичниx вiЙнax. Lloб злaмaти
Tx диктaтypy, HapoД ПoвИHeH бopoтися B Гoспo.цapськiЙ плoщинi зa
вiдiбpaння з ix pyк пpoДУKTУ свoeТ пpaцi: сeляHИ _ xлiбa, poбiтники
_ ПpoMИсЛoвиx тoвapiв. Maси пoвиннi бopoнитися пi.п, гaслoм: ',Зa
пoвHe i вiльнe вoлoдiння ПpoДУKтaмИ свoeТ пpaцi''.
B пoлiтичнiЙ плoщинi ця бopoтьбa бУдe бopoтьбoю зa yсyHeHiмпepiялiстичнoT
ня
клiки Cтaлiнa тa пepeбyдoви CCCP Ha пpИHцИпax дoбpoвiльнoT спiвпpaцi тa сaмocтiЙниx нaцioнaЛЬHИХ дepЖaB.
3) нa вiнax тpeбa вiдpaзy пpИтягaтИ сeЛяH дo aKТИвHoТ пpaцi,
зoКpeМa тpeбa кoмпpoмiтyBaTИ пepeд бiльшoвиЦьKoЮ вЛa.п,oЮ
УпpaвУ ceлa i KoЛГocпУ, пapтiЙцiв, KoMсoMoлЬцiв i т. п., зaсTaBЛяЮчИ ix вiднитувaТИ HaшУ лiтepaтypу' poздaBaтИ ЛЮдяM дoбpo
KoЛГoCпУ, aгiтyвaти пpoтИ lмпеpiялiстiв.
||. PoздaвaнHя Лeт}oчoK тa iншoI лlтepaтypи.
Piвнoчaонo тpeбa HaBчИTи' яK КopИCтУвaTИсЬ лiтepaтypoю,
ЧИтaтИ iТ, Xoвaти, ПepeдaвaTИ iншим iт. п'
Il|. Poздaюни мaйнo KoЛГoсПУ, Mo)кHa ДaзaтИ пoсвiдки Пpo Tе,
зaбpaнo
з KoЛГocпy чИ pa.цгoспy збixхя, xУдoбУ, oДHaчe BoHИ
щo
MУсяТЬ бyти зaгaльнi, aбo пoдaвaтИ цИфpУ дaЛeKo бiльшy нix
зaбpaнo, щoб HKB.Ц нe зopieнтyвaЛoсЬ щo зaбpaли сeЛяHИ.
Koли вiддiл УПA лiквiдуe сeKcoтa, MУсИтЬ бyти пoдaнo, зa щo
лiквiдуeться, щoб HaсeЛeHHя ЗHaлo' щo лiквiдyeтЬся зЛoчИHця.
Питaння пpoХapчyвaння poбiтництвa
пocтaнoвoЮ зaдepжaти хлi6 нa сeЛi, пoвсTae
пИТaHHя пpoxapчУвaння poбiтництвa B мiотi. |-.[ю CПpaвУ пoтpiбнo
poзв'язaтИ тaк, щoб poбiтники МoглИ бeзпocepeдHЬo oтpИMуBaTИ
xapнoвi пpoдУ|сИ в сeляH' l-.I,e для poбiтникiв дaЛeKo вигiднiшe,
нix дiстaвaтИ дepЖaвниЙ пaЙoк, Koли в дepЖaвHИX KpaMHИцяX
poбiтники oдepжУЮтЬ xapнoвi пpoДУKTИ в oбмexeнiй cкiлькoстi,
тo B ceЛяH вoни дiстaнуть Тx бeз oбмeжeння i пo дeшeвiй цiнi.
Kpiм цьoгo, тaКе ПoстaBлeнHя сПpaвИ УHeзaлexHИть poбiтництвo

B зв,язкy з
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BiД iMПepiялicтiв, пoзвoЛяЮчИ Йoмy opгaнiзyвaти бopoтьбy пpoтИ

пaлiiв вiЙни, Taким чИHoM poбiтництвo ПoeдHaeТься в бopoтьбi з
CeЛяHстBoM. B пpoпaгaн.цi нaлexить щe пi.п,кpeоЛЮBaTИ, зaKЛИKaЮчИ яK ceЛяHствo, тaк i poбiтнИцтBo дo спiльнoТ oбopoни пrpeД
вИзИсKoM i.цo опiльнoТ пoлiтичнoТ бopoтьби. Зoкpeмa poбiтницт.вo
тpeбa зaKЛИKaТИ BзятИ в свoТ pyки ПpoДУKт овoeТ пpaцi шляхoм
poзбиpaння дepxaвHИX мaгaзинiв. Цe дaсть iм в pyки вимiннi

ТoBapИ.

Питaння Пpoxapчувaння бiЙцiв в Чepвoнiй Apмii
Пoбiч питaHHя ПpoxapчУвaHHя мiстa виникae ТaKo)к пИTaHHя
ПpoХapчУBaння тИx сeЛяH i poбiтникiв, щo Тх Cтaлiн мoбiлiзyвaв
i силoю Гloгнaв нa фpoнт. l-{e питaння poзв'язaти слiдyюнe: нe
MaЮчИ ХapчeвИХ зaсoбiв, Cтaлiн He MoЖe пpoBaдИТИ вiйни. Тoдi
бiЙцi дiстaнyть хapнi B.цoMa, в cвoiй poдинi. Хapнi, якi гpaбуe y
сeЛяH Cтaлiн, пiдщь в Пepшy чepГУ He Ha зaспoKoeння бiйцiв нa
фpoнтi, a нa гoдiвлю стaлiHськИX BeЛЬMo)K, piзниx зaгpaдoтpядiв,
aгiтaтopiв тa пoгaнячiв, щo Ha фpoнтi KУЛяMИ' a в тИЛУ KaHчУKaMИ
ЖeHУTЬ Hapoд Ha cMepТЬ тa HeпoсИЛЬHУ ПpaцЮ. БoеЦь нa фpoнтi
iсть вapeнe xИтo тa KapтoпЛЮ' яKУ B|H вИпpocИв y HaсeЛeHHя.
Toмy нapoд всiмa силaмИ пoвИHeH дoмaГaтИcЬ нeгaйнoгo MИpУ тa
сaбoтyвaти вci пoчини iмпepiялiотичнoT клiки, Щo Й.цУть Ha Пpo.цoвxeнHя вiЙни' (Тaкox пoвиннi дoмaгaтИся змiни ypядy). 3oкpeмa,
ПoBИHH| пpoTИcTaвИTИсЬ Macoвo всiм гoспoдapчИM пoчИHaM тa
всiм здиpcтвaм, Пpи всЬoMУ HaЛe)KИтЬ вKaзyвaTИ' Щo пoBHa
poзв'язKa всix питaнь HaCтУпИтЬ тiльки ПpИ УсУHeHнi вiд кepми
в CCCP Cтaлiнa тa Йoгo iмпepiялiстичнoi клiки, тa пepeбyдУвaтИ
CCсP нa пiдстaвi вiльниx нaцioнaльнИx.п,epxaв.
Koмaндyвaння УПA
Ц,ЦАГo, ф. 1, oп. 2З,
1

cпp 928, apк, 114-116. Koпiя.1

ToтoxниЙ примipник: LjдABo, ф. 38зз, oп.

.|

,

опp. 48, apк.21-2З.
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Ne 71

листlвКA.звEPHЕнHя дo п PAЦЮЮчoгo
HAPoдy cPсP

1

липня 1944 p.

TPУДящИЙся HAPO.ц сссP!

Haс сoбиpaeТcя oбвopoвaтЬ пapTИЙнo-бoЛЬшeвИстcKaя
бaндa CТaЛИHсKИХ вeЛЬMo)к. B cвязи с пpИбЛИ)|(eHИeM yбopки
Уpoxaя oни вьlpaбoтaлИ У)Ke ПЛaH гpaбeжa xлeбa B эToM гoдУ.
Cистeмa CтяГLAвaнИяхлe6a, CoГЛacнo peшeHИя ЦK BKП(б)' XapaK.

тepИзУeTcя стpeМЛeHИeM ПpoBeстИ в caMЬ|e сXaТЬte сpoKИ Убopкy, oбмoлoт И c.п.aЧУ зepHa. Пo мepe oбмoлoтa зepHo дoЛ)KнЬ|
HeMe.п,ЛeHHo oтпpaвляTЬ B Гoсyд,apcтвeнHЬ|e сKЛaдЫ. Этoт xлeб
Cтaлин xoчeT бpoсить Ha Пpo.п,oЛ)Keниe вoЙнь|: HaшИM дoбpoм
oH дУMaeТ спЛaЧИBaтЬ дoЛГ сBoИM оoЮзHИKaM зa oKaзЬ|вaeMУЮ
ПoMoщЬ. Kpoмe этoгo CтaлИH стpeМИтся BЬ|KaчaTЬ oт HaсeЛeнИя
вecь xлeб. Coздaв тaKИM oбpaзoм гoЛoд, oH .цУMaeт Пo.Д,opBaTЬ
peвoЛЮЦИoнньtЙ пoдьeM Hapo.цHЬlХ Мaсc.
Kaкoe.Д'oл)к|lo бьlть к эToMУ Haше oтHoшeниe? Чтo мьl
.п'eлaть?

.П,oЛ)KHЬ|

Mьl дoлжньt oбьявить peшИТeЛЬHyю бopьбу V||v|ПepIAaлV|CтИчeскoй знaтИ бoльшeвикoв. He.цaTЬ HИ oдHoгo зepHa хлeбa для
вoй

н ьt ! H

и o.цнoгo зepHa.Д.Ля paCCчeТa с Kaп ИтaлИсTaмиt. Hи o.п.Hoгo

зepнa.п,ля бoльшeвистскoй знaти! Зa пoлнoe и свoбoднoe пoлЬзoвaHИe ПpoдУКтaMИ сBoeГo тpyдa! 3a экoнoмичeсKУЮ HaзaвИсИMoстЬ oT ГoсПoдствУЮщeГo KЛaсca бoльшeвистскиx вeльмoж!
Зa пoлитичeсKУЮ cвoбoдy ТpУДoвoмУ нapoдy! Этo лoзyнгИ, пoд
KoTopЬ|MИ .цoЛжHa пpoХo.цИТЬ нaшa бopьбa зa xлeб, зa ЖИзHЬ.
Пoкa сeльськoxoзяйcтBеHHЬle Пpo,Д,УKTЬ| HaХoД.яTся Ha сeЛe,
дo тeХ Пop oHИ в pУKaX тpУ.цящИXся' Kaк тoЛЬKo ИХ BЬlBeзУТ в гoсУ.цapсТBeHHЬ|е сKЛaдЬ|, oHИ Пoпa.п'yт B pУKИ бoльшeвистскoЙ зHaтИ,

Koтopaя ИспoЛЬзуeт Их ДЛя ПpoдoЛxeния вoЙньl.

oбстaнoвкe яBЛяeTся - He
пpo.цУKToB Из ceЛa.
Чтo .п,ля эТoгo HУ)Кнo c.д,eлaть? Cлaбьlм п/ecтoм бoльшeвикoв в
.цeЛe вЬ|Kaчки хлeбa явЛяeTcя бoльшoЙ He.цoсТaТoK сKЛaДoв И
тpaHcПopТa Д,Ля вЬ|вoзa зepHa. Этo мьt И дoл)КHЬ| ИcПoЛЬзoвaтЬ
в бopьбe зa хлeб: .цocтaтoчHo УHИчтo)кИтЬ вcяKУЮ BoзMo)КHocтЬ
ПepeBoзKИ зepHa Ha ..зaгoтoвИтeЛЬHЬ|e,' пУнKтЬ|, И oHo ocтaHeтcя
Ha CeЛe; дocтaтoчl.|o yHИчтo>кИТЬ ПpИeМнЬIe пУHKTЬI' MaгaзИHЬ|'
Бoeвoй нaшeЙ зaдaчeЙ в

.п,aнoйt

ДoпyсТИТЬ BЬIзoBa сeЛЬсЬKoХoзяЙствeннь|Х
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эЛeBaтopЬl И ceлЬcЬKoxoзяЙCТBeHHЬte пpoдУKтЬ| oстaHyГся в pУKax
тpyДящИxcя.
Пoэтoму бyдeм УHИчТoXaтЬ воe, чТo CЛУжИт бoльшeвикaм

для гpaбexa Hapo.п'HoГo дoбpa! Уничтoxaть BoзЬ| И aBТoмaшИHЬ|,
Пpe.п,HaзHaчeHнЬ|e .п'ля oбмoлoтa И вЬ|вoзa xлeбa! Уничтoжaть элe..зaгoтoBИTeЛЬH

Ь|Х'' пyнктoв ! BзpьIвaть
MoстЬl И пoвpe)кдaтЬ.0'opoГИ' вe.Д'УЩИe дo сKЛaД'oB' MaгaзИHoв И

вaTopЬ|, MaГaзИ

H Ь|

И CKЛa/п,Ьl

элeвaтopoв!

Paбoчиe peMoHтньtх Ma;тepских! CaбoтиpyЙте peмoHТ

пoвpe>кД,eHнЬ|Х MaшИH. УничтoжaЙтe всe нeoбxoдимoe .0.Ля пpeвeдеHИя B пopЯдoK тpaHспopтнЬ|Х сpe.Д'сTB, tЛя BoccтaHoBЛeHИя И
oбopyдo вaн ия лaбopaтop и й, элe вaтo poв И с KЛaдoB.

Tpудящиecя Д,epeBHИ и гopoдa! Уничтoxaйтe всe, чTo сЛУжИТ .t],Ля BЬ|Boзa B ГoсУ.п.apcтBeннЬ|e CKЛa.цЬ| npИHaдЛeЖaщeгo
Тpудoвoмy HapoдУ xлeбa. Этo eщe He oзHaчaeт, чтo пpolцУKтaмИ
сMoГyг ПoЛ ЬзoBaтЬся ТpУдя щИecя гopoдa И .цepeвн И. H eoбxoди мo
пpoдУKТЬl BЬ|pвaтЬ C pУК HaдсMoтpщИKoв И CЛУг бoльшeвистскoй

paспpeteлИть |Ах МextУ TpУдoвЬlM HaсeЛeHИeМ .П'epeBHИ И
гopo.п'a. .Д,ля этoгo нeoбхo.цимo xлeб opгaHИзoвaнHo BзятЬ в CвoИ

3HaTИ И
pУKИ.

Xлeб нyжнo бpaть Bo вpeмя yбopки, бpaть cнoпaMИ сo сKИpд,
бpaть с тoKoв Bo вpeMя oбмoлoтa И oчИсТKИ, бpaть c MaГaзИHoв.
.[ля yспeшHoгo вЬlпoЛHeHИя этoЙ paбoтЬI HУx<нo пoвeсТИ peшИ.
TeЛЬHУЮ бopьбу с paзЛИчHЬlMИ пpo.п,aжHИKaMИ, вepнЬlмИ сЛУГaMИ сTaЛИHскoЙ знати, BЬ|ПoлняtoщИMИ poЛЬ нaдсMoТpщИKoB вo
вprМя paбoтьt. Pукoвoдствo убopкoй уpoЖaя, pУKoвoДCТBo ПpaBЛeHИeМ KoЛХoзa' сeЛЬCoветoМ.цoЛжHo ПepeЙТИ пoлHoCТЬЮ в pУKИ

нaибoлee

.0,oBepeH HЬlх людeЙ тpyдoBoГo Hapoдa.

Пyтeм мaссoвoй

пpoпaгaH.цЬ| paзЬясHИТЬ pУKoвo.цИтeЛяM иx oбьязaнHocТЬ paбoтaTЬ C Hapoдoм И.цЛя Hapo.цa. BсeX, Kтo сKaxeтся пpeдaтeЛeм ТpУ.цящИXся, ктo пoйдeт Ha УсЛУГИ бoльшeвистскoЙ зHaтИ, зaсТaвИтЬ
чесТHo сoтpУД'HИЧaTЬ с Hapoдol'tl |АлИ )кe УHИчТo)KaтЬ.
Bзяв в сBoИ pУKИ Пpo.t],oвoЛЬcTвeHHЬIe ЗaпaсЬI стpaнЬ|, ТpУДя-

щИeCя Д,oЛ)кнЬ| BзяTЬ Ha себя oбьязaнoсТЬ ПpoпИTaнИя Hapo.п,a.
Пpи этoм cлeДУeт oбpaтить ocoбoe BHИMaHИe дoотaвKe ПpoДyK-

тoB B дoстaтoчHoм KoЛИчeствe в гopo.ц. Cнaбxeниe Гopo.цсКoгo
HaсeЛeHИя пpoдУKтaMИ П|Атaн|/|я .0.oЛжHo ПpoИсХoдИтЬ Ha oсHoвe
свoбo.п,нoЙ TopгoBЛИ. Этo ycтpaнИт ПoсpeдHИЧecтвo пapтиЙнoбoльшeвистcкoЙ зHaTИ И CH|АзИт цeHЬ| Ha CeЛЬсЬKoXoзяЙствeнньte
ПpoдУKТЬl в гopoдe' Д.aCТ BoзMoХHoсTЬ ГopoдcKoMУ HaCeЛeHИЮ
пpeoбpeсти в нeoГpaнИчeнHoM KoЛИчecTBe эTИ пpoдУl(тЬI, УHИчToХИтЬ HeHaBИcтHУЮ CИсТeMУ гoЛolп,Hoгo пaЙкa. Kpoмe эТoГo Cвo411

бoднaя пpo,цaxa ПpoдуKтoв сoздaст тpУ.цящИMcя KaK эKoHoMИчeCKуЮ' тaK И пoЛИТИчeсKУЮ HaзaвИсИMoстЬ oт ГocпoдстBУЮщeГo

KЛaссa бoльшeвикoв. ПoльзyясЬ пpИоУтсТвИeM B дepeвHИ гopoдCKoгo HaсeЛeнИя Bo вpeMя yбopки УpoЖaя' HaЛaXИBaтЬ TecHУЮ
сBязЬ MeЖ.цУ тpУ.цoBЬlм НaceЛeнИeM гopo.о,a И .п.epeвнИ. Bмeстe
paспpe.цeляТЬ пpoДyKтьt, вьtpaбaтЬlBaтЬ MeтoдЬ| бopьбьl зa пpoдyKтЬ| сBoeГo тPУдa вo вCeХ oТpaсЛяХ HapoдHoГo xoзяЙствa.
Coвмeстнa бopьбa И ПoЛHaя сoЛИдapHoсть в нeЙ тpylцящИХся гopoД'a И .П,epeBHИ He дaстЬ вoзMo)KHoстИ вpaгу oтHяТЬ y Haс
нaшe дoбpo и бpoсить eгo нa пpo.цoЛжeHиe вoйньt и дaльнeЙшee
истpeблeниe Tpудoвoгo Hapo.цa. oбЩими cvlлa|\А|А гopoДa И дepeвH|/1' c|АлagИ всeгo ТpУдoBoгo Hapoдa paзpУшИM дИKтaтУpУ гoспoдсTBУЮщeгo KЛaссa стaлинcкoЙ зHaтИ И сoздaдИM УслoBИя дЛя
ПoЛHoгo оoцИaЛЬHoгo И HaцИoнaЛЬHoгo ocвoбox.п'eнИя Hapoдoв
CCCP oтстpaнив oT pУKoBoдстBa гocУдapствoM гoспorцствУЮщyЮ
вepХУшKУ бoльшeвистCKИX пapaзИТoB, пpeKpaтИM бeоcмьtслeн-

HУЮ ИMПepИaлИcтИчeс,кyю бoЙню Hapoдoв, HaпpaвлeHHУЮ Ha
дaльнeЙшиЙ зaxвaт чУ)КИХ зeMeЛЬ, оoздaдИM пpoнньtй фyн.цaмeнт
ДЛя пepecтpoЙки сссP Ha oсHoBe дeЙcтвитeльнoЙ .п.eмoкpaтИИ,
Ha oсHoвe дpУXнeГo сoТpy.цHИчecтвa [в] paBHoпpaвHьlх свoбoдHЬ|X HaцИoHaЛ ЬHЬ|X

гoоУ.п.apcтвax.

Hи eдинoгo Зepнa ИMпepиaлИcтaM Ha пpoдpлхGHиe вoйньt!
Зa пoлнoe BлaД'eнИe Пpo.цуKтaMИ cBoeгo тpудa!
3a coциaльнУlo CпpaBeI],ЛиBocтЬ И l-loлИтltчecкую cвoбoду
тpу,ЦяЩимcя!
,[J,oл o й ДИ Kтaту p у tl

мoж!
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Bcя влacть нapoду!

loлoй вoйну!
,П,a

здpaвcтвуeт дpужбa нapoдoв!

,0,a здpaвcтBуют нeЗaBИCИMыe HaцИoHaльHЫe ГocуДapcтBa

вceх нapoдoв!

Cвoбoдa Hapo!],aM и нeлoвeку!
Глaвнoe KoмaнД,oвaниe

1 июля 1944 o.

lJдAгo, ф'
.l

1

, oп. 2З, cпp, 928,

Укpaинскoй Пoвстaнчeскoй Apмии

1

apк' 1 18'

Тoтoxний зa змiстoм тeKст звepHeння уKp. - ..ТpУдoвиЙ Hapoдe CCCP!..: lJдAгo
ф' 1, oп. 2з' cпр. 929' apк. 54.
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IHстPyKцlТ з КoHспlPAцlТ
4

липня 1944 p

Дo ПИTAHHя KoHсП|PAц|

| П|.цП|ЛЬHИKА
(кopoткi вкaзiвки)

|.

У вiднoшеннiдo дpУзiB

1. He poзкoнспipoвyвaтIА,ч|А To з poзМoвИ,ЧИB poбoтi, свoЙoгo пoCTУ, яKщo цЬoГo He BИMaГae спpaвa. He poзкoнспipoвyвaти
тaKo)К i пoпepeдньoT свoei poбoти'
2. He poзкoнспipoвyвaTИ CBoгo мiсця пoxo.Д)KeHHя i пepeбy.
вaHHя.

3. Бeз пoтpeби нe знaЙoмитись ближчe з iншими пiдпiльни.

KaMИ.

4. Звepтaти УBaгУ Ha нaдмipнy цiкaвiсть свoiх дpyзiв i тиx, якi
зустpiнaються в життi (poбити виcнoвки).
5. .Д,epжaти в oсoбистiй тaемницi знaнi сoбi poзMoвИ' сxoBИЩa, мiсЦя пepeбyвaння iнших дpУзiв i т. п.
6. Якщo /],eсЬ тpaПИТЬCя яKaсЬ пpИгoдa, нe poзпoвiдaти пpo нei

ДpУзяM, КoЛИ ПpИ тoMУ poзKpИBarТЬся HaC сaMИХ i нaшy poбoту.
7. Якщo .цoзвoЛяe ХapaKтep пpaцi, кoнспipyвaтИ Пepе.ц ДpyзяMИ CвoIx звepXHИK|B.

8. Чyжi, знaнi нaм тaeмницi кoнспipyвaти як свoТ влaснi (бeз
oгЛядУ яK BoHИ нaм тpaпились).
9. KoнспipyвaТИ ПсeB.цa _ CBoe i свoTx дpУзiв. Koнспipувaти
KЛИч|.

10' Якщo вибиpaeмocя B пoдopoж aбo нa пoбaчeнHя, Цe
тpeбa кoнспipувaтИ пepe.E, пoстopoннiми (люди, чaс, HaПpяM,
l0'opoГa, мiсцe, цiль).
1 1. B piзниx тepeнaХ пpaKтИKУвaти piзниx ПCeвд.
12. Пpи кoнспipoвaннi Й пoвeдiнцi взaТмнo зBepТaТИ УвaгУ.
||. .Д,o

пiдвлa.п,HoГo

13. BимaгaТИ ПoBИЩoгo (з poздiлy ..У вiднoшеннi дo дpУзiв,,).
14. ПoстiЙнo BчИТИ як тpeбa збepiгaти тaемницi (ПpИ ТoMУ
Увa>кaTИ, щoб сaмoмУ пpИдep)ryвaТИсЬ кoнспipaцiТ). Пpи HeKoHспipoвaн Й пoвeдiнцi пi.д,влa.д,нoгo звepTaТИ Йoму увaгy, ПpИ ПoBТopeннi - KapaТИ (пpи тoмy тpeбa 6paти пiд увaгy i тe, в якиx УMoBИHaХ цe всe lцoKoнУеться).
i
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.|5.
ПУHKтИ,

зyстpiнi з пi.д,влa.п,ним[и] тpeбa мaти спeЦiяльнi пiдa He poзКoHcпlpoвУBaтИ пepe.o. HИMИ MIсця CBoГo Пepe-

!ля

бyвaння.

]6. Якщo He BИMaГaо cПeц. ПoTpeбa, He BТaeMHИчУвaти пiдв сПpaBИ iншиx людeй aбo тepeнiв (пi.цпopя.цKoвaнИx

BЛa.цHИХ

сoбi).
17. Koнспipyвaти свoТ ПCeвДa i клички (якi е пoзaслyxбoвим
вiднoшeнням .п,o пi.п,влaдHoГo пpибpaнi Ta зMoвЛeHi для iншиx
тepeнiв тa люДeй).
1B. Koнспipyвaти свoi ПЛaHИ пpaцi нa бyдyнe, тим бiльшe,
KoЛИ Цe вiднoситься дo l1iлoсти свoeТ poбoти.
1 9. He зMУшУвaTИ пiдвлaднoгo poзKaзУвaтИ звepXHИKoвi спeц.
TaeMHИцЬ, пpo якi зBepХHИK Hr KoHчe МУсИТЬ зHaТИ (спeЦ. сХoвИщa, CПeц. дoмiвки, cпeц. KЛИчKи iт' д.). |-]e вимaгaти вi.ц пi.цвлa.цHИХ B oKDeMИX BИпaДKaХ'

20. B poзмoвi' чи в спiльнoмy життi з пiдвлaдними спoстepiГaтИчv| пiдвлaдний He Mae чaсoм злиx нaмipiв. Bвaжaти, щoб цe
чaсoM He MaЛo нiчoгo спiльнoгo з нeдoвip'ям.
21, Умiти кoнспipyвaти свoТ сПoсTepе)кeHHя ПpoBoKaтopськoi
poбoти, чИ KoгoсЬ зi свoТx пi.цвлa.о,ниx, aЛe He кoнспipyвaти Йoгo
пepeд сBoIM ЗвepXHИKoM.
22. Пocтiйнo KoHтpoЛЮBaтИ стaH збepexeння тaемниць свoTx
пiдвлaдниx (цe oневидHo пpИ зaгaльнiм кoнтpoлi, Хoч чaсoM

пoтpiбнo i спeцiaльнo). l-!oб HaЛe)КHo ПepeвeотИ цeЙ кoнтpoль
i дaти toбpУ oцiнкy, нeoбxiднo ПpИГЛяHУтИcя .цo дpiбнoТ poбoти
пiдвлaдниx тa дo ix ПpaвИЛЬHoГo ЖИття, Koнтpoль нe [с]мie cлужититiльки для кoнт[p]oлi, aлe дЛя HaПpaBИ HeHopMaЛЬHoГo сТaHУ
opгaH. кoнспipaцiТ, ToMУ п|CЛя KoHТpoЛЮ lцaвaтИ пiдвлaдним лскцiТ
кoнспipaцiT i вiдпoвiдaючИ Ha зaУвaxeнi aкти.
ll|.

!o

звepхникa

2З' Koли зBepXHИK пpиTздxar Ha Tepeн пiдвлaднoгo, ocтaннiй
B Пepшу чepГУ пoвИHeH oзнaЙoмитИ звepХHИКa з yMoBaMИ Пepeбувaння i пpaцi Ta BИMoГaMи кoнспipaцiТ свoгo тepeнУ.
24. t1peдcтaвЛя ЮчИ звеpХH И Koвi кoнспipaтивни Й cтaн тepeHУ,
He KpИТИ Hiчoгo, aЛe гoвopИтИ Пpaвду, B тaких ситyaцiяx (i нaвiть в
нe тaкиx), звepTaTИсЬ дo зBepхHИКa зa пopa.цoЮ.
25. Hе poзКpИBaтИ ПepeД, звepXHИKOM сПeЦ. сXoвищ, мiсця
мaгaзинiв, спeц. дoмiвKИ, яKщo He BИMaгae ЦЬoГo спpaвa aбo

зBeDХHИK.
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|V.

Koнсnipaцiя дoмiвoк (мiоць пoстoю)

I Ha дoMlвKaХ
26. .Qoмiвку вBa)KaeтЬcя He яK ЛaсKУ' aЛe яK ГpoMaдсЬKИЙ (a6o
нaцioнaльниЙ) oбoв'язoK гpoМaдянинa (мoвa Йдe пpo HaшИХ сИM-

пaтикiв )'

27. Пiдбиpaти люДeЙ пеBHИХ, нe пiякiв, нe бaлaкунiв i т. п. |-]e
пepeдoвсiм вiднoситься.0.o спeц, дoмiвoк тa дo дoмiвoк взaгaлi в

УMoвиHax TяХKoгo ПI.цП|лЛя.

28. Bвaжaти, якix MaтИMeMo сУсiдiв (бo нepaз Пepeд cУciдa!бaти Пpo Хopoшe взaомoвiднoшeння всiх
сyсiдiв, пepeдoвсiм гoопo.цapя дo сyсiдiв i нaвпaки. Poзмoвляти
з сyсiдaми, BИXoBувaтИ (якщo цЬoГo He Mo)Ke poбити пiдпiльник,
ПoЛoЖИтИ цeй oбoв'язoK Ha гoспoдapя). Пpoтe пepe.ц сyсiдaми
пoстiйнo тpeбa кoнспipyвaтися. Пepeдoвсiм тpeбa кoнспipyвaти
xтo i кoли пpИХoдИТЬ тa вi.п.xo.п,итЬ i щo poбить.
MИ Tя)КKo скpитись).

,'дoбpИgИ'' ..сBoТMИ''

29. KoнспipУвaTИCя пepeд всяKИMИ
i
ЛЮдЬМИ, пpo HИХ BпeвHяо ГoсПo.цap (xiбa якщo цЬoгo вИMaГae спpaвa).

30. KoнcпipУвaТИся пepeд piзними свoяKaMИ i знaйoмими

гocПo/],apя.

31. Якщo r ХтoCЬ iз poдини гocПoДapя пepeД яким тpeбa кpитись (бaлaкун, пiякa i т. п.) i цеЙ ,.щoсь,, пoмiчae' aбo мoжe пoмiТИТИ, To.цi нe кoнспipувaтИ пepeд ним свoeТ oсoби, aЛe HaЛe)KHo з
HИM гoвopИтИ, a яK пoтpiбнo - зaстpaшИТИ.
32. Пiдшyкaвши дoмiвКУ, B пepшУ чepгy, яK тaM пepeбyвaти,
ПoBчИтИ гoспoдapiв, яK BoHИ пoвиннi сeбe вeсти у вiднoшeнHЮ.цo
piзниx людeй в piзниx ситyaцiях. Пoвчити тpeбa вciх, тaкoж стapшиx i дiтeй. Гoспoдapiв, У я KИХ MaоMo овoi дoмiвки, тpeбa пoстiЙнo
пoлiтичнo виooбляти.
33. ПoстiЙHo BвaжaтИ' ни дoмiвKa He e poзKoнсПipoвaнa.
Як тaк, з якoi пpинини? Хтo пpo нeТ знae? Якщo пpo нeT знaють
нeпeвнi aбo i вopoжi нaм людe, нa цiй дoмiвцi B)Кe He Mo)КHa пepeбувaти. Пpo цe тpeбa пoвiдoмити ГoсПo.цapя. l-]e нe зHaчИтЬ, щo
/Д,o тoгo ГoсПo.цapя вХe He Мo)КHa зaхoД|Ат|А aбo зyстpiнaтИся з HИM
взaгaлi (ввaxaти нa зaciдки).
З4, Нa,.вс[i]пaнi[й],'дoмiвцi пepeбyвaти He МoЖHa. B пepшoмy i дpyгoмУ BИпaДKУ (пpи poзкoнспipoвaннi i ,.всипцi'') пoвчaTИ
гoспoдapiв, яK вoHИ повиннi себe вeсти, кoли6 HИMИ ..зaoПiкyвaвCя', вoooГ.

35. Tpeбa вiдpiзнити дoмiвки зaгaльнi вiд спeцiялЬHИx.
Зaгaльнi - цe тi, нa якi .цaсMo пpoХo)кИХ пiдпiльникiв (ввaхaти,
щoб цi дoмiвки TaKoЖ нe були poзкoнспipoвaнi, Тх пoвиннo бyти
бiльшe). Cпeцiяльнi - tЛя люДeй' якi пocтiЙнo aбo нaс-вiд-нaсy
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ТaM ПеpeбУBaЮTЬ. Тaкoж тpeбa мaти кiлькa зaПaсoBИX кpиTвoкдля
CBo|Х зBeoXHИK|B.

36. Якщo пoтpiбнo дoмiвкy ПoстapчaтИ XapчaМИ, тpeбa цe
poбити тaк, щoб нi пepeдкiм HepoзKoHсПipoвувaти. Kpaщe xapнi
ПpИHeCТИ сaMoMУ, aбo тoму ХТo HaM пiдшyкaв дoмiвкy.
37. Якщo Marмo сХoвИщa' нeoбxiднo Пepe.t], yсiмa кoнспipу-

вaти Йoгo.

38. Koли цe MarMo сПpaBУ зi всякими ПocToяМИ, нaпp. y лiсi,
He poзKoHсП|poBУBaTИ цЬoгo мiсця (пepeД, пoстopoHнiми людьми,
opгaнiзoвaн|АMИ чИ нeopгaнiзoвa+IА|v|И _ всeoднo), тим бiльше
Пepeд тИ|\А|/1' яK| зHaXolцяTЬся Пoзa Me)кaMИ дaHoГo ТepeHУ | Т. П.
39. Koли пi.цxoДиш дo дoмiвoк, ввaxaЙ, щo тaM мoxe бщи
зaсiдкa, тoму 50-100 м, a нaвiть бiльшe Пepe.ц дoмiвкoю тpeбa
(в зaкpитoмy мiсцi) з.цep)KaТИся i oбсepвyвaTИ, Щo poбиться бiля
дoмiвки. Taкoж тpeбa ПepeKoHaтИсЬ чИ зa HaMИ чaCoM xтoсь не слiдить. BiдxoДИтIА З Д.oмiвки тpeбa тaк, щoб цьoгo нixтo He зaУBaЖИв,

40. 3 гoспoД,apяMИ тpeбa УMoвИТИсЬ Ha KЛИчKУ нaвiть тoдi,
кoли вiн нaс дoбpe знaо. Тaкox дo6pe MaТИ з ГoсПoДapяMИ УMoBниЙ знaк (oпoдaлiк xaти) дe б ми зopeнТУBaЛИCя пpo ситyaцiю
ГoсПoДapя дoмiвки, a тo й сeлa.
41 . B чaс пepeбyвaння нa дoмiвЦl тpeбa зopгaнiзyвaти poзвiдкy (aлe кoнспipaтивнУ), щoб нe бyти зaCKoчeHИM.
42. t1pи ГoсПo.цapяХ He poзMoвЛяТИ гoЛoсHo пpo спpaви. l-]e
He ТoMУ, щo MИ Тм нe дoвipяоMo, aЛe цЬoгo вИMaГar вi.д' нaс oбepe)кH|стЬ.

43. ЛягaючИ a1aт|А, яKщo звepХУ Haд зeмЛeЮ, KoHчe CтaB|Ат|А
вapТУ (кoли вiдпoчИBaо тiльки .цвoХ, o.п'ИH CПИTЬ дpугиЙ вapтуе).
Xoджeння o.цИHцeM He ПpaKТИKУBaтИ' l.{iннi peнi He ДepХaTИ пpИ
сoбi, a Пеpe.ц CHoM .0'eсЬ дoбpe зaХoвaтИ, Щoб пiзнiшe мoжнa булo
зaбpaти' |-{e пepeдoвсiм вiднoсиTЬоя.цo куp'еpiв тим бiльшe тодi,
KoЛИ вoHИ е без збpoТ.

44' Якщo

пpИХoДИТЬся пepeбувaтIА нa дoмiвцi

у

нeсвoTх, a

чaсoM i вopoжиx людeЙ, тpeбa вeстИ сeбe тaк, щoб пo нaс нixтo
нe мiг нiчoгo сПoсTepeГТи (цe пepe.цoвсiм пo мiстax). Tyт вaжливo
yмiти пoслУГoвyBaТИся пiдpoблeHИMИ .цoKУМeHТaMИ. Kiлькiстю
.п,oмiвoк i стaнoм кoнспipaцii мipaемo ТaКo)K сTaH зaгaЛЬHoгo ПoЛ|Т.
виpoблeння селa i йoгo пpoвiдникiв.
V. Пiдпiльник в дopoзi

45. ПiдпiльHИK пoBИHeн стyдiювaти свiЙ ТepeH i нe хoД,ити
OдHoЮ |ТoЮ сaMoЮ CТeЖКOЮ, дopoГoЮ зaBЩД.И, aлe piзними Дopo416

ГaMИ' стeХKaМИ HaBПpУЖKИ i т. п. oдHoЮ дopoГoЮ пpИХoдИтЬ, lцpУГoЮ вepтae. Ll.e oсoблиBo e вaЖHe для кyp'epiв.

46. Cкpiзь тpeбa MaТИ yмoвлeнi пyнrги з oстepiгaвчИМИ зHa-

кaMИ, aбo xaти вi.пдaлeнi вiд мiстa чи сeЛa' дe б ми дoвiдaлИcЬ пpo
ситyaцiю в тepeнi, нa якi нaпpaвЛяeMoсЬ.

47. BвaжaтИ Ha вcякi пepeЛaзИ, Moсти, кyщi, пyстi

Хaти'

BaЛИ, poздopiжжя i т. д. Taм вopoг Mo)кe Ha нaс poбити зaciдки.
Пepeдoвciм MaтИ цe нa увaзi в зaгpo)кeнИХ тepeнax.
48. 3бpoю кoнспipувaтИ, пo MoXHocтi, яK Blп,eHЬ тaк i внoчi.
49' Чepeз сeЛo сТapaтиcь Йти тyдoЮ, KудoЮ Xo.цятЬ якнaЙMeHшe ЛЮдИ, пpИ ToMУ He Д,pa)KHИти сoбaк внoчi тa нe тупoтiти
ГoЛocHo. 3бpoю дep)кaТИ пpИгoтoвaнУ дo cтpiлУ.
50. ЙдУчи чepeз лiс, пoмiх будинкaм i т. д., нe poзMoвлятИ пpo

cпpaвИ тa He HaзИвaти нiкoгo пo псeвдi, aбo пpaвдивoмy iмeнi.
Bсe ввaxaтИ, щo Haс ХToсЬ Moxe пiдслyxaти.
51. Koли пepexo.п.иMo Чepeз дopoгy, тpaвy' мoкpий гpyнт i
т. д. (тим бiльшe КoЛИ MИ пiдxoдимo дo дoмiвки, aбo якoгocь iншoгo пoстoю), стapaTИCЬ He зaЛИшaти зa сoбoю слiдiв.
52' B дopoзi, КoЛИ ПepeKoHarMoоя, щo зa HaMИ .,xтoсЬ'' сЛi.цИтЬ, стapaтись Йoгo спiймaти, щoб пepeкoтaт|/1cя Хтo цe тaкиЙ.
B кoжнoмy BИпaД,KУ зl't||Ал|^т|А свiй cлiд.
53. Koли вибиpaeться пiдпiльниK B дopoгy' He втaeмнИчУвaтИ
всix, куди, KУдoЮ, кoли iХтo Mao Йтичи ixaти. Пpибувши нa дaнe
мiсцe He poзKaзУвaти (тим KoМУ He пoтpiбнo)звiдки пpибув.
54. ПiдвoдaмИ He пiд'Тхджaти нa мiсцe свoгo пepeбyвaння
aбo .п,oмiвкУ, aЛe зaв>к.цИ тpeбa нe дoТждхaтv1, чИ пepeixдxaти дo
ДaHoГo мicця, пpИ чoMУ, ПoсТУПaтИ тaк, щoб пiдвoдник винic вpa>кeHHя, щo пi.цпiльник пiшoв B пpoтИвHУ cтopoнУ' Пiдвoдник (якщo
вiн взятиЙ з дoмy) пoBИHeH MaTИ з poдИHoЮ yMoBЛeHe щe з KИМсЬ
,.aл

[i]б[i]''.

55. Haвiть BИKopИCтoBУвaTИ вopoжi зacoби тpaHсПopry i зв'язкy.
56. Зв'язкoвi' КoЛИ пpoBalп.ятЬ KoгocЬ пo зв,язKy, нe пoвИнHi*
[Й]oгo вТaeMHИчyBaТИ B зB,язкoвi пyнкти (якщo He BИMaгae спpa-

вa).

VI' Пepeпиcкa

57' ПepeпиCУBaTИсЬ CTapaTИсЬ якнaЙмeншe, в нeoбxiдHoотИ.
58. Писaти пo Mo)КЛИвoстi дpiбними лiтepaми тa Ha тoHKoMy

ПaПеD|.

У теKстi: пoвИHeн
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59. !.обpe е змiнювaтИ XapaKтep Cвoгo ПИсЬMa.
60. У пepeписцi пiдписУвaтИсЬ сПeц. псeвдoм' He пiдписyвaтИ зaгaЛЬHo BжИBaHИM. He нaзивaти сeбe i aдpeоaтa пo [ф]yнкцiТ.
61. Пpи писaннi ввaXaTИ, щo дaний ЛИcт MoЖe ПoПacтИ вopoгoвi в pуки, тoмy тpeбa п|/1сaт|A тaK, Щoб Йoгo poзyмiв .гiльки тoЙ,

тo ПИшeТЬся.
62' Уживaти шифp i кo.ц.
63. УмoвитИсЬ яK Д,aтУвaтИ пepeпИcKУ, щoб зaкoнспipувaти

Д'o Koгo

чaо l пИсaHHя | вИcИЛKУ дaHoГo ЛИL.тa.
64. ПepeвipятI4,чИ xтoсь тpeтiй He чИTae нaшИХ листiв (poбити
виcнoвки ).
65. Koнeчнo зaнoтУBaтИ (шифpoм) ДaТУ висИЛки i oдepхaння
листiв. Лист тpeбa .Д,oстaвЛяТИ Ha чaс (цe тaкoж УHeMoжлИвИтЬ
poзКpИвaHHя листa).
66. He BИКopИcтoBУBaти Д\ля пpИBaTHИХ сГ|paв opг. зв'язкy,

тим бiльшe КoЛИ цИM poзкoнспipoвУrТЬcя зв,язoK. Bсe цe MoжHa
poбити пpи нaгoдi.
67. Пo пpoнитaннi ЛИсTa' яKЩo цe пoтpiбнo - зpo6ити вi.цпoвiднi виписKIl, ЛIАCт з|1ИЩИт|4,
68. Koнтpoл ЮBaТИ службoвi пepeПИcKИ пiдвлa.цниx.
69' Листи (як воякy iншy пoштy) виclллaти зB'язKoвoЮ ДopoгoЮ' a He пpИHaГ|.0.HИMИ ЛЮдЬMИ.
V||. B piзниx BИПa.цKaХ

70' ПiдпiльHИK

ПoBИHeH тaKoЖ кoнспipувaтися (в opг. poбoтi)

Пepe.ц свoТми poДИHaмИ, дoбpими знaйoмими, CBoяKaМИ, HapeчeHoЮ lт. .ц.
7]. 3 вeликoЮ yвaГoЮ тpeбa вi.п,нoситися дo пi.цбopy i пepe-

вipки кaдpiв.
72' B пapi з кoнспipaцieю пi.цпiльникiв i всьoгo чЛeHCТBa, BвaХaТИ Д'УЖe Ha ГpoMaДCЬKУ KoHспlpaц|Ю.
73. Bсякiapхiвнi мaтepiя.гtи, збpoю, ПpoдУKтИ тpeбa пepeХoвУвaТИ TaК, щoб вoни He ПCУBaЛИсЬ, He ПoПaЛИ в pУKИ BopoГa.
74. Bсякi тaЙнi дoкyменти тpeбa збepiгaти тaк' щoб BopoГ He
Тo Щo не мiг Тx зaбpaти. aле Щoб нe мiг нaвiть дoвiДaтися пpo Тх
змiст Збep!гaти тaЙнi дoKУMeHтИ тpeбa HaBчИТИ Ko)KHoГo чЛeHа
оpгaнiзauiТ.
75' He poбити сoбi в блoкнoтax i piзниx зaпИсHИKaХ зaпИсoK'
змiот якиx мiг би poзKpИТИ opг. тaЙни. Якщo тaкi зaПИcKИ e Koнeчнi, ix требa эaшифpyвaти.
76. ГliдпiльHИK пoBИHeн пoсl-iйнo ПaM,яTaТИ KoЛИ' яK i .цe при
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HЬoMУ зHaxoдятЬся ЗaГ|ИCKИ, дoKУMeHтИ i т. п., щoб У вИпa.0,KУ
зaгpoзИ Mo)KHa бyлo ix шBИ.цKo зaxoвaТИ aбo знищити.
77 ' Уce нлeн[ствo] тpeбa HaЛe>кHo HaвчИTИ збepiгaти opп

ПoстaHoвИ '
78. ПiДпiльнИK, TиM бiльшe, кoли вiн е зi збpoeю, нe смie здaт|АсяЖIАBIАM в pУKИ BopoГa.
79' Як ХтoсЬ сИЛoЮ oбстaвин ПoПaдeТЬся в pУKИ вopoгa (ввaжaти щoб тaKИX вИпa.цкiв в нaс нe бyлo), нe смie poзKpИтИ вopoгoвi

тaЙни opг Taкox нaвiть тo.д,i, кoли зHae вopoг дeякi тarмницi opгaнiзaцiT, нe пiдтвepдхyвaти Тх. Тщ пoвиннi скaзaтися бeзсилими
пiдлeски-oбiЦянки, ПoгpoзИ i тopтypи, якi пpимiнюBaв Ha слiдствi
вopoг He poзкpити вopoгoвi ТaeMHИцЬ нaвiть пiд зaгpoзoю смepтi.
Koли гинe пiдпiльник (нлeн), тo caм, a He тягHe зa сoбoю cвoТx дpyзiв, якi пoвиннi пpo.п,oB)KyвaтИ peB' бopoтьбy, He BaЛАтv1opгaнiзaцiT.
.Qo цьoгo тpeбa пiдгoтoвити MopaЛЬHo УBeоЬ Kaдp i нaceлeння. Kaдp
i нaсeлeння тpeбa пoстiЙнo виpoбляти пoлiтичнo i пepeвipювaти.
80. Пaм,ятaтИ' щo всякi пpaвилa кoнспipaцii пepecтaють бщи
кoнспipaтивHIAgИ, яKЩo пpo HИx пOЧИHaЮтЬ гoвopИти. Тoмy тщ
в Kox<HoMУ вИпaдKy тpeбa пpoявЛятИ свoю iнiцiятивy. Tщ тpeбa
вИKopистoвУвaтИ дoсвiд свiЙ i iншиx.
81' He зaбувaти пpo кoнспipaцiю в ЛeгШИx yMoвИHaХ peв.
бopoтьби. He .цaти вopoгoвi пpИcпaTИ нyЙнoсти HaшИX кaдpiв i
MaC. ПaM,ятaТИ, щo.цepЖaвa, Хoч вoнa мae coбi Дo пocлУг пoлiцiю,
вiЙськo iт. п., aЛe тaKo)K iтo дуxe збepiгae свoT тaeмницi пepeд
вopoжoЮ poзB|дKoЮ.
82. Пaм'ятaТИ, щo умiння збepiгaти тaЙнy, цe o.п.Ha з нaЙвaхH|шИX BИМoГ opгaнlзaцiйнoТ дисциплiни.
83. ПpикpиBaЮчИсЬ фpaзoю ..кoнспipaцiя,', He зaкpИвaтИ
пepe.ц чЛeHсТBoМ op|. ПoсТaHoв i нaст[aнoв] , якi iм нeoбxiднo
ЗHaтИ. Koнспipyвaти i кoнспipУвaTИсЬ цe He зHaчИТЬ, щo He МoЖHa

з'явЛятИCя сepeд мaс i нe вeстИ Maсoвo пoлiтpoбoти. Macoвy
пoлiтpoбoтy тpeбa Пoсv|лИтV| i пoстiЙнo ПoсИЛЮBaТи, бo цe e нaйкpaщий зB'язoK з MaсaMИ нaшoТ opгaнiзaцiT. Toдi i бУдe KpaщoЮ
ГpoMaдcЬKa КoHcп|paц|я.
84. Koнcпipaцiя нe смir стaти пepeшKoдoЮ в poзгopтaннt peв.

бopoтьби нaшoТ opг[aнiзaцii] i нapoдy. Koнспipaцiя пoвиннa бyги
He дЛя кoнспipaцiТ, aЛe .0,Ля poбoти i в poбoтi.
4.V11.44 o.

ДАPО' ф' P-30, oп.

1,

iпp' 4' apк. 47-49, Koпiя1'

..Koнспipaцiя
1 ПодiбниЙ тeкcт пiд нaзвoю:
пiдпiльникa'':
З72' т' 17' apк. 245-246'

.0,A

CБ Укpaiни, ф. 13, спp.

419

7з
вtдoзвA дo чЕPBoHoAPMlЙцlB
N9

Липeнь 1944 p.

KPAсHoAPМEЙцЬl _ TЬ|ЛoBИKИ

!

ИмпepиaлиcтИчeсKaя BepXушKa Kpaснoй Apмии, сдeлaв Baс
пoолyшнЬlM opy>кИeм в pуKaХ HKB.ц, бpoсилa B TЬ|Л в Kaчeствe
KapaтeлЬHЬ|X oтpядoв l0Ля тeppopИзИpoвaнИя Hapolцa. Baм, нeстньtм бoЙцaM, вepHЬ|M сЬ|HaМ нapoдa, HKBД пpИKaзЬ|вaeт УсTpaeвaтЬ пoзopнУЮ ЛoвЛЮ лю.цeЙ, cтpeЛяTЬ MИpнoe HaсeЛeнИe,
HeBИHHЬ|x сТapИКoв, ЖeF{ЩИн, дeтeЙ и гpaбить У нИХ пoслe/].HИe
пpoдУKтЬ| .цЛя ПpoдoЛxeнИя вoЙньt.
Чeстньle бoЙцьr KpaонoЙ Apмии! K Baм oбpaщaeмcя MЬl, сЬ|HoвЬя o.п,нoгo И тoгo )кe тpУДoвoгo Hapoдa. ПoдyмaЙтe Ha.ц тeМ, чтo
Bьt.цeлaeтe! Baм пpикaзЬ|BaЮТ сТpeЛятЬ в свoИx бpaтьeв И сeстep.
Baс зacтaвляют гpaбить сИpoт, poдИтeЛИ KoТopЬlx пoгибли B TeХ )кe
oKoпaХ, Из KoтopЬlx Bьt тoлькo чтo вЬ|шЛИ' Знaeтe ли Bьl, чтo B этo
Хe caMoе вpeMя, кoгдa Bьl з.цeсЬ вЬ|пoЛHяeтe пpИсryпHЬ|e пpИKaзЬ|
HKB.ц' тo caMoe HKBД зacTaвЛяeт дpУгИХ бoйцoв гpaбить Baши
сeMЬИ, BЬ|лaBлИBaть Baшиx сeсTep, ХeH И MaЛoЛeтHИХ бpaтьeв,
зaпpягaя ИX K HeпoсИЛЬHoMy TpУДУ Ha BoeHHЬlХ зaвoдax. Baши
po.цИтeЛИ oстaЮтся бeз oпeки И пУxHyг oт гoЛo.п.a. Heyжeли oт сeгo
этoгo He дpoгHeT Baшa pyкa, пo.цHятaя нa нaс?

Mьl _ тe, Kтo, He щaдя cвoeй

>кИзHИ,

бopeмся зa блaгoсoс-

тoяHИe Baшиx poдитeлeй, зa Тo, чтoбьt oHИ He rибли гoлoднoЙ
сMepтЬЮ. Mьl бopeмся зa тo, чтoбьt Bьt и миллиoньt пo.цoбньtx
Baм нe гибли нa фpoнтe зa ЧУХИe ИHтepeсЬ| И в ТЬ|ЛУ oT Tя)KeЛoгo
тpyдa И гoЛoдa.

Mьt бopeмся зa свoбoдHУЮ счaстЛИвyЮ )кИзHЬ вceХ HapoдoB в
сoбствeнньIХ гocyдapсТBaX, зa свoбoдy тpyДящeгoся чeлoвeKa.
Mьl бopeмся пpoтИB зaХBaтa чрKИХ зeмeЛЬ, пpoтИB ИMпepИaлизMa' poХдaЮщeгo вoЙнy, гoлo.ц, гибeль тpУдящИXся и пopaбoщeHИe HapoД,oB.
Mьl бopeмся ПpoTИB Cтaлинa, ПoтoMy чтo oH пoMoг Гитлepy
HaчaтЬ этy вoЙнy, свoeй Lt|'tlпepИaлИстичecкoЙ пoлитикoЙ BтяHyл в
вoЙнy Hapo.цЬ| ссCP и сeйчaс сTpeMИтЬоя зaxвaтИтЬ финлян.цию,
ЛaтBиЮ, Литву, Эcтoнию, Бaлкaньl, ГoтoвИт пoxo.ц нa Бepлин,
кoтopьlЙ стoИт HapoдaM CCсP MИЛЛИoнЬl Xepтв.
Cтaлин нe oбpaщaeт вHИMaHИя Ha гope Hapoдa, Ha eгo ЖepТвЬ|.
Cтaлин _ ИMпepИaЛИст, пoэтoмy мьl бopeмcя пpoTИB Cтaлинa.
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Cтaл и н в вoдИт KЛ aоco в Ь| e пpIАBИ л лeг ИИ д,l я гoс п oдcтвyющe Й
зHaтИ бoльшeвикoв. oн пpoдaл peвoЛЮцИю Мe)кдУнapoднoМУ
KaпИтaЛУ. Пoэтoмy Мьt бopeмcя пpoтив Cтaлинa.
Cтaлин - peaKцИoHep, peстaвpaтop пopядKoB KpeпocтнИчecкoЙ pyсскoЙ импepии; oH- )кecтoкий тиpaн тpyдoвoгo нapoдa.
Пoэтoмy мьl бopeмся пpoTИв Cтaлинa.
Kpax CтaлиHa HeMИнyeм. oн нeизбeхHo идeт К HeMy бьtстpьtм
тeмпoМ, вeдя зa сoбoЙ вою овopу cвoИx ИMпepИaлIАстИчecKИx
..оopaтHИKoB,'.
He MИнoвaтЬ eMУ HapoдHoгo cyдa. Чтo xe Bьl тoгдa
сKaжИтe в Cвoю зaЩИтУ пepeд нapoдoм?
Чeстньle бoЙцьt KpacнoЙ Apмии! Baшe мecтo He нa cтopoHe ИMпepИaлИcтa _ peaKцИoнepa Cтaлинa, a Ha стopoнe нapoдa, Ha cтopoHe peвoлloцИи И peвoЛЮциoннoЙ oсвoбoдитeльнoЙ
ПoвcтaнчecкoЙ Apмии, вeдyщeЙ бecпoщaднyю бopьбy зa cвep)кeHиe тИpaHa CтaлИHa, зa Mиp, зa oсвoбoждeHИe нapoдoB oт гИтлepoвcкoЙ чУМЬI И тaкoй жe ЧУМЬl cтaлИHcKИx ИMпepИaлИcтoв.
KpaонoapмeЙЦьt! Пepexoдитe с opyxИeM в pядЬI HapoдHooсвoбoдитeльнoЙ ПoвстaнчeскoЙ Apмии
,Ц,oлoЙ вoйну!
,Qoлoй тeppop!
,0,oл o й,Ци ктaту pу Cтaл и н a !
,Qa здpaвcтвуeт дpуxбa cвoбoД,ньtх нapoдoв!
,Qa здpaвcтвуeт дpу>кбa бoйЦoв c нapoдoм!
Д,a зtpaвcтBуeт бpaтcкoe oбьeдинeниe KpacHoapмeЙцeв и
пoвcтaнцeв!
.Л,a зtpaвcтBуeт eдиньtй фpoнт BCeх peBoлюцllol+Hьlx сил
apМиИ и нapoдa!
Cмepть KpoBoЖat,HЬIM иMПepИaлиcтИчecKИM хиЩНиKaM Cтaлину и Гитлepу!
Cвoбoдa нapo.Ц,aмI и нeлoвeку!
!

Июль,1944r.
lJдAгo' ф,

1,

Укpaинскaя Пoвстaнчeскaя Apмия

oп, 23' cпp. 928' apк. 117'

421

llr

t{

rl

(l)

ъr

;

Ф

sI

т
Х
s
Ф

Ne 74-89
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зBlт п Po BlЙcЬKoBo.пoлlтичH ИЙ cт
^н
тA пoвстAHсЬKy дlялЬHlстЬ HA KAIvl'яHЕцЬ.
пoдlлЬщиHl
З0 сiчня 1944 o

B|ЙсЬKoBИЙ 3B|T

з Kaм'янeЦь-ПoДiльщини вiд з0.X|I.43 l:lo 26,|.1944

Бoльшeвики
Пpи кiнцi гpУдHя 1943 p. тa в сiчнi 1944p, бoльшевицЬKa пap-

тИзaHKa пoмiтнo гlocИлИлa свoю.цiяльнiсть' Cпepшy в тepeнi дiяли

тiльки мiсцeвi бoТвки, o.цHaчe oстaнHЬo BoHИ o.цepЖaли пiдкpiпЛeHHя з-зa фpoнтy. Тaк, яK пepшe вoHИ B oKoЛИцяX Пpoскypoвa,
CтapoкoнстaнТИHoПoЛя, - тaK зapaз свoю дiяльнiсть вoни зoсepeДИлИ Ha тepeHИ Cмoтpицькoгo, БaлИHcЬKoГo тa Kaм'янeЦьПoдiльськoгo paЙoнiв. |ншi цeHTpИ нa пiвднi _ цe |-{икoвa Ta
Bишнiвчик Cмoтpицькoгo paйoнy, a Ha пiвнoчi _ Heмиpинцi Й
[B]axнiвкa, нa мexi мiж CaтaнiвCЬKИM, Пiдвoлoниським paЙoнaми. Ha пiвднi дiе гpyпa opлoвa, в cepeдинi - |вaнoвa, a в oкoлицi
Heмиpoвeць i [B]aхнiвKИ _ гpУпa Baсилeнкa, яKa HaчИCЛюе 85
oсiб. B Ti склaд вхoдяТЬ caмi дeзepтиpиiз сoвeтсЬКИХ чaстИH' щo
пoпaЛИ в нiм. пoлoн.
ЯкoТсь кoнкpeтнoi poбoти, кpiм цьoгo, щo poззбpoюють фoлькс.цoЙчiв бiля HeмиpoвeцЬ, He пpoвoДИли. Ha пiвднi бiля сeлa
Heстopoвeць .QyнaТвeцЬKoгo p-HУ бoльшeвикИ в>кe двiнi зipвaли
зaлiзничниЙ шЛяХ.

Koзaки Xo.цятЬ Пo сeЛax гpУпaMИ пo 20-50 чoлoвiк. lxня пpo.
ПaГaHдa зa вeсЬ чaс Ha цe, щo УПA i бoльшeвицькi ПapTИзaHИ - цe
Bсe oдHo'
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Hiмui

Cкупнyють cвoT сили гoлoвнo в Kaм'янeць-Пoдiльськoму. e
ixньoю бaзoю e
^Qpyгoю
20.|
стoяв
тaм
бaтaлioн
.Qyнaiвцi. .Qo
дoбpoвoльцiв. Цe здeбiльшoгo yкpaiнцi. Чaстинa цЬoгo бaтa;lioну piвнo x стaцioнye в 3eлeнчi.
ЩlлиЙ бaтaлioн HaчИсЛЮe 500 чoлoвiк. oстaнньo в Heстopoвцi,
lyнaТвeцькoгo p-Hy' пpибyлo 300 кoзaкiв .0,Ля oxopoни зaлiзницi.
.Д,aльшe нiмцi e poзпoЛoЖeнi aж в Яpмoлинцяx, дe Й oKoпyЮтЬCя.
B сeлi БoлexИpи, ГopoдoкськoГo p.Hу, отoяЛo 300 дoбpoвoльцiв,
aлe 5'| зaбpaли Тх в ЯpмoлинЦi, a звiдтiль|iaлИ вiдтpaнопopтУвaтИ
в Пpoскypiв. Cильнo oбсaдxeнo мicцeвoстi пoHaд гoлoвниЙ шЛяХ:
Пiдвoлoниcькa_Пpoскypiв-Biнниця. Koли нaвiть oднi виiдyть зo
сeЛa, To [нa пocтiЙ] пpиiзджaють дpyгi' Пpoскypiв мiстo нaxoдИТЬся пiд виЙняткoBиM стaHoм. Kpoмi вiЙськa, нiкoмy з чУxИX He
вiльнo ЗaхoДV1тИ в мiстo.
ocтaнньo, яK пepexo.п,ив Caблюк, po6или Ha HЬoГo aкцiю.
Бiльшe тaKИХ пpoтИпapтИзaHсЬKИХ aкцiЙ нe opгaнiзoвaнo.
lз нaсeлeнням нiмцi пoвo.0,ятЬоя Mo)кЛИвo. .[e тiльки пocToiть якaсь сoтня| тaM He зaЛИшarтЬcя нi кypки, нi гyски, нi тeляти,
ПopoсяТИ i т. д. Boни нe peквipуютЬ' a пpяMo paбують, He пИТaЮTaМ дo 200 нiмцiв, a peштa yзбeки тa iншi.

чИсЬ Пpo цe HlKoгo.

Caмe вoяцтвo B poзмoвi

з

HaсeЛeHHяM .п.Ухe

вopoхo вiд-

HoсИTЬся дo IlaЛЬшoгo Пpoвa.п.Xeння вiЙни. Hixтo нe вipить в
ПepeMoгУ' a кoxний iз стapшиx вiкoм дyмae, яKби тo спaстИ
сBor життя. Пoмiтнa вeЛИKa HeHaBИстЬ дo тИЛoвИx чaстин. Taм
.П,e сToятЬ фpoнтoвикИ, Kop.цoн He e ХopoHeниЙ, бo фpoнтoвики
тaK б'ютЬ гpeншyцiв, щo тi бoятЬся тy.цoЮ ПoKaзУвaтИсь. Hiмцi
бyдyють вiйcькoвi yкpiплeння бiля ЯpмoлИHeцЬ, Пpocкypoвa тa нa
3бpyнi (стинaють бepiг), a piвнo ж i нa Boлинi. Укpiплeння бyдyють
oкpeмi .цЛя тoгo вi.цдiли.
Haшi оили
Ha тoЙ тepeн з кiнцeм ЖoBтHя пpиЙшoв вi.п.цiл Шулякa, оИЛoЮ
14 людeЙ, yзбpoонi в 2 кулeмeтИ, двi фiнки, тpи кpiси-aвтoMaТИ
тa peштa звичaЙнi кpiси. .Цeякi люди CKopo вiдiЙшли нa Boлинь,
a тi, щo зaлИШ|Ал|tcь, пepeйшли кiлькoмa сeЛaмИ Тa poзKИHУЛИ
листiвки' Bплив нa HaсeЛeHня бyв вeличeзниЙ. Haсeлeння paдo
вПУсKaЛo пoвcтaнцiв y xaTy. .{aвaлo Tоти, пpиЙмaЛo Ha цiлиЙ дeнь.
ЦeЙ вiддiл oпiсля вiдiЙшoв нa Boлинь.
Bмixчaсi вИсЛaнo нa цeЙ тepeH нoтy Kpyтiя, в чиcлi [21] нoлo-
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BiK. BoHИ дiЙшлИ дo oстoяHoвeцЬ i ТaM iХ нiмцi poзiгнaли, бo тi
пoлягaлИ спaтИ Ha Л|оHИчlBц| He вИстaвИвшИ BapТИ. Чacтинa iх
poзбiглaсь, a дpУгa чaстиHa з лiтepaтypoю дoТxaлa дo Гopнoвки'
Cмoтpицькoгo p.HУ, дe мyсiли пoKИHyги лiтepaтypy, a сaмi пoвтiKaлИ'
Bсю лiтepaтуpy poзiбpaЛИ .0,ядЬKИ, xiнKИ пoнaбиpaли Ti пoвнi
KapMaHИ Й Дaвaли KoМУ ПoпaЛo (зa слoвaмИ тoгo лiсникa). Bсi
ЛЮдИ ГpУпaМИ пoвepHУЛИсЬ Ha Boлинь. Tyт зiбpaв я тiдвa вiддiли
(Шyлякa тa Kpyтiя) зHoвy нa Cxiд. Mи Йшли paзoM з Kpyкoм1. B
сaтaнiвськиx лiсax пepeфopмyзaлИ t)'l|и |Х, пoдlЛИвшИ Ha тpИ чaстини. oднa, пiд кoмaндУBaHHяM Шyлякa, пoвepнyлaсь нa Boлинь,
З MeтoЮ Haв'язaтИ зв'язKИ. Biн пiшoв i зaмicть сeЙчaс BepнyтИсЬ,
пoТxaв сoбi нa сBятa.
|pугиЙ вiддiл пiд кoмaндУвaHHяM Kвiтки, мaв пiти в тepeн
Тapaсa, щoб виниститИ сeKсoтiв, poззбpoTти фoльксдoйнiв тa
згoЛoсИтИcя 6.|. Biн цЬoгo нe зpoбив, тiльки здoбyв фiнкy i кiль.
Кa пlсТoЛ|в, тa He здaвшИ цЬoгo, мимo зaбopoни Tapaca, пiшoв
нa Boлинь Ha овятa' 3 пpинини o6лaви в Гpoбeвeцькoмy лiсi,
Бopщiвськoгo пoвiтy, вiдiЙшoв вiн нaзaд нa Boлинь i кyдoю дiвся
нe вiдoмo.
B тoмy мiсцi Kpyк poзфopмyвaв свiй вiддiл i вислaв тpЬoMa
чaстИHaМИ в piзнi сТopoHИ. .{вi гpyпи пpoЙшли бeз бoю, a тiльки
сoтHя Хмapи2 нaтpaпИЛa нa нiмцiв. Пepeдня нoтa (мaбyгь Зipкa)
poзбiглaсь, пpИ тoMУ xтo KytцИ мiг. Caмoгo 3ipкy (пo слoвaм Бyкa)
нiмцi злoвилИ тa пoвeзЛИ в ЧopткiвсьKУ тЮpмy. B сeлi Гpoбiвцi

згopiлo 4.ox нaших стpiльцiв. Ha xyтopi бiля Iвaнкoвa - piвнo ж
згИllУЛo 4.ox, якi вiдстpiлювaлися. B сeлi Г[p]oбiвцi нiмцi знaЙшли
зaxoвaHy Kpукoвy гapМaтУ, aпTeкУ, xapнi тa лiтeparypy'
MopaльниЙ cтaн тИx чoт, щo Йшли в тoЙ тepeн, дocИтЬ пoгaниЙ. B вiД.цiлax бaгaтo п'яHИцЬ' a iншi гpaбiжники, щo шУKaЮтЬ зa
здoбинню. ГapнихлюдeЙ Mo)кHa пoчИcлV|т. Ha pУц|.
HaстooT HaсeЛeHHя
.Цo бiльшoвикiв нaсeлeння вi.цнocиться з.цeбiлЬшoгo вopoхe.
oднi ix HeHaвИдятЬ, iншi бoяться KapИ зa тe, щo пoвтiкaли з apмiТ,
щo бУли в пoлiцiТ, aдмiнiстpaцii. .Цoбpe вiднoсятьcя дo бoльшeвикiв тiльки бувшi пapтiйцi iт п.
.Цo нiмцiв MaсИ cтaвЛяться скpaЙHo Bopo)<e. HaЙбiльшe вдapяЮтЬ лю.цeй пpилюднi poзстpiли, нepiвнe тpaKтУвaння людeЙ,
пoбoi, гpaбyнки, нacИлЬствa. Мix нaсeлeнHяM пoмiтнe спiвнyггя
Дoлi рoбiтникiв в Hiмeччинi тa вiЙськoвo-пoЛoнeHИХ. Цe e Й oдHoЮ
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3 orjгloBнИx пpИчИH Hel]авИcТi дo HiMцiB. |ншi, щo вжe зalцaЛeKo
зaЙшли y спiвпpaцi з HИMИ, вибиpaються втiкaти.
.Д.o нaс вiднoсяться piзнo. Тaм, дe ПpoХoдИЛИ нaшi вt.одiли, дe
вiдбyвaлися бoi, дe poзKИдaнo лiтepaтуpy iт' д. _ нaсeлeння вiтae
Нaо pa.no. Biдpaзy poзpiзнюе, щo цe УПA, a нe бoльшeвики. Тaм
oДHaчe, Дe щe нaс нe бyлo, нaселeнHя сТaBИтЬся дo нaс iз peзep.
вoю. HaЙбiлЬ[je пepeKoHУЮчИM для ДяДькiв apгУMeHТoM е цi, щo
вoHИ Ha свoi влaонi oнi пoбaнyть yзбpoeний вiддiл. HaЙкpaщим
.ЦoKaзoМ яК peaгye HaсeЛeHHя, e пoшИpeнHя вicтки, мoвляв, УПA
пoпеpeбиpaнe в нiм. мyндypи пoixaлo в HiмeччинУ вИзBoЛятИ
poбiтникiв Ta ПoлoнeHиx yкpaiнцiв. l-[я вiсткa дyжe ПoшИpИЛaсЬ.
Boнa виЙшЛa з Мaс сaмa. Toдi й у нaс cлi.ц би ТТ пoшиpити,
бо poбить cпpaвдi BeЛИKe вpa)КeнHя. flyжe гapнo оТaBИТЬcя
Дo Hac HaCeЛeHHя в пiвдeннiЙ чaстинi ПiдволoниоЬKoГo p-HУ, B
Caтaнi вськoмy p- нi, !унaiвeцькoMУ Тa Cмотpицькoму.
Щo мoжнa зooбити
ll,ля пoulиpeння poбoтИ Ta прoПaГaнди нaЙкpaщe зopгaнiзyвal и боТвки iз вt,lбpaниx людeй, Щo HaЛe)KaЛи б Дo виключнoТ.ш'иc.
пoзИЦ|l пpoвlД.l]ИKa ДaHoГo ТеpeHУ'

.Д,ля oпaнyвaнHя ТepeHУ r кoнeчнi сaмoс.гiЙнi нoти, як слiд
yзбpоrнi. Ha випaдoк ПpИХo.цУ бiльшoвикiв, Мo)кнa б Тx зaхoвaтиl
гli.п, землю' Beликi вiддiли He ДaI]УтЬ сoбi paди.
НaЙбiльшиM ПpИГo)КИM ТrpeнoМ ДЛя пoшИpeHHя HaшИХ
ДiЙ _ цe зaxiднa LiaсТИFIa Caтaнiвськoгo p-HУ, пiвдeннa чaoтИ.
на ГopодoKсЬKoгo p-ну, IBoвкo]нинeцькиЙ тa CмoтpицькиЙ
p HИ :jaХ;.цHa тa пiвдeннa чaстИHa lyнalвeцькoгo i пiвнiчнo-схi.п,нa
ЧaсТyji.ja Кaьt['янeць]-Подiльськoгo рaЙoнiв тa CтapoyшицькиЙ i
I

B

|

и н t'

ко вe

цький рa Йoн

и

.

30 сiчнрl t944 n.
Lu1АBО' Ф':3833, oп.
.l
2

1,

cпp, i22, apк.9-1a' Kaпiя,

|вaн Kлиl"lишин -..Kpyк'' (r919-1944)' У 1944p' _ K-р KypeHя УПA-Пiвдeнь.
Лeонiд Kr]HBаЛЮK . .,Хмapа',' У i944 p. * к-p сorнi кyреня ..Kруl:a,' (УПA-Пiaдeнь),
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звlт пPo вoPoЖI сили тA MoЖливlстЬ
п oвстAHсЬKoТ дlял ЬHoстl
y ФPoHтoBlЙ сMyзl

[29бepeзня] 1944p.

зB|Т

(пo 29.l||.1944 p.)
A) Cили Bopoгa
|)Coвiти
a) Apмiя: Пoзa вi.цoмoстяMИ, якi вислaв paнiшe, нiчoгo Hoвoгo,
xибa Щo пoтBepДxУЮ пoпepeднi вiдoмocтi. Я oсoбистo poзMoBЛяв зo зЛoBЛeHИM KoMaHlцИpoм кiннoгo poзв. oтpядy H. дивiзii.
Poзмoвляв вiн зi мнoю як з бiльшoBИцЬКИM пapтИзaHoм i тoмy
гoвopИв щИpo. Ha ocнoвi вiдoмoстeЙ, щo вдaЛoся Тx зiбpaти, пpo
.цiяння poзв. oтpя.цiв мoжнa сTBepдИтИ, щo бoeвиЙ дyx apмii PKKA
вeликиЙ' Зoкpeмa дyжe бoевi e КoмcoмoЛьцi i мoлo.ць взaгaлi. Зa
Bt4яB|4 вiДвaги Haгopo.DкУЮтЬ op.E,eHaMи i мe.п,aлями тa пiдвищyють
стeпeнi' Чaстi e вИПa.цKИ, щo pядoвi бiЙцi з 1943p. e B)кe лeйтeHaHтaМИ. Haгopoди i пiдвищeння .цyЖe зaoХoчyЮТЬ .п'o .п.aльшoТ
бopoтьби.
Чepвoнa Apмiя yзбpoeнa дoбpe. 3oвнiшний Bvl,гляД, He To щo
peпpeзeнTaтивниЙ, aЛe пoгaHИЙ _ o.цнaк пo зoвнiшнЬoМy вИгЛядi ЧA oцiнюBaтИ He MoжHa. 3 нiмцями бopються дyxe зaвзятo
впepтo. Бiйцi з poзвiднoгo oтpядУ ЧA вi.цвaxнi iдoбpe вишкoлeнi.
.Qo сoв' пapтИзaH вiднoсяться з пoгo[p]дoю iлeгкoвaжeнням. Пpo
Haс зHaЮтЬ' щo Ми piжeмo, вбивaeмo, Koлeмo. Cили нaшi He знaннi. Зoкpeмa Bopoжe сТaBлeHHя дo ..Бaндepoвцyв''.
i

Moскaлi, всi вoни Зapaз [e] нaЙбiльшИMИ пaтpioтaми сoв.

poдiни. Чи бyдщь з HaMИ битиcя вiн нe зHae, aЛe нaйпpaвдoпoдiбнiшe щo нi, бo бaгaтo п/opoKИ MaЮтЬ з нiмцяMи, a Haс ЛишaЮтЬ
Ha.,пoтoму''. (e тaKo)к зaЛe)КИтЬ вiд цьoгo' чи битимeмo ми Tx.
Пpo oснoвнi сили ЧA вiдoмoстeЙ нeмae. B oЦiнювaннi ЧA слiд
poзpiзнити, щo бaгaтo мoбiлiзoвaнИХ пapтИзaн втiлeнo дo ЧA, aлe
Тx oсHoвa, цe ГapMaтHe М'ясo, яKoгo B Coв[iтськoмy] Coюзi нiхтo
He ЖaЛУe. .Д,aльшe гoвopитЬ, щo нaшi пpoпaгaHдИвнi кличi MaЮтЬ
впЛИв нa всix. Koжний пo cвoйoму Ha HИХ peaгУe. B oснoвнoмy
yсiм нaшi ЛoзyHгИ пo.цoбaютьоя i всi нaми i HaшИM pyХoм цiкaвЛятЬcя. 3paзy стpiляли i нaкaзyвaлИ зaМaзyвaтИ, a згo.цoM пepeстaлИ. .Qивye iix кoли ТaKИx ЛoзУHгiв в сeлi HeMae. 3никaють.
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б) ПapтизaHи дoпoмoглИ зaнятIА тa oпaнувaти зaлишeнi нiмцяMИ тepeни' Злуяилися з ЧA, якa ix oзбpoiлa, здeбiльшoгo в
фiнки (цe мix iн. пoкaзyeтЬcя y бoях нeпpaKтИчHИM' бo мoxнa

вoгoнЬ вeстИ тiльки нa близькy вiддaль) i пocилaлa пoпepe.ц
фpoнтy. .Цiють з бiльшими з'eдHaнHяМи, вiд 500 дo 1000 в Tepeнax
дe Heмae HiKoгo. БoТв зaсaдHИчo з yсiми oминaють. ПoчaтKoвo
KoлИ MaлИ бeзпoсepeдню зyстpiн з фpoнтoм' пoчУвaлИ сeбe дyxe
сaMoпeвнo. 3apaз вoни вiддiлeнi вiд ЧA нiмeцькoю фpoнтoвoю
лiнieю i о в дyxe пoгaнoМу пoлoxeннi, бo oкpухeнi зo воiх cтopiн.
Maли дicтaтИся дo Гaличини i тУдoю npoдИpaЮтЬCя, oдHaK вa)KKo
iм цe здiЙcнити. ПoпepeднiЙ зaпaЛ oХoлoдxУeTься, тpyднoщi
щopaз бiльшi, MopaЛЬHo Тx poзклaдaЮтЬ, e вИПaдKИ ДeзepтИpотвa
iтo щopaз чaстiшi. Зoкpeмa poзбiгaються ПpиMУсoвo мoбiлiзoвaнi.

lJ-{e нaЙкpaщoЮ чacтИнoЮ пapтИзaFi с aзepбaЙджaнЦi.
Haсeлeння гpaблять i мyоять гpaбити KoЛИ xoчУтЬcя в.цep)KaтИ.
Пpиxильнoстi нaceлeння нe MaЮтЬ. Bипaдкiв .цoнoсiв дo н[epвoниx] пapтИзaн зMeHшyЮтЬcя, бo вoни сaмi е гoнeнi як зaЙЦi
)KoдHoMy сeксoтoвi oхopoнИ дaTИ He Mo)KyгЬ: тoчнiшl дaнi в зaлУч-

i

нИKaХ'

- Maо всЮдИ овoю сiткy, дoкЛaдHo с пpo всe пoiнщo
дieться в ceлaХ' MaЙxe B KoЖHoMy сeлi, .цe
фopмoвaнe
в) HKBД

зaxoдИлa ЧA чи нaвiть пapтизaHИ' зHaxoдяТЬся вiдкpитi i тaeмнi
iнфopмaтopи. 3oкpeмa дoKЛaднo iнфopмyвaли всякi пoлoнeнi, якi
вcтУпИлИ oпiсля в ПapТИзaHИ,
II) Hiмцi
a) Apмiя: Tepeни пiвд. Boлинi зaнимaли BлaстИвo сoв. пapтИзaHИ, a нe ЧA бo мaйхe нiгte нe вИдHo булo peгyляpнoТ нiм. apмiТ.
lJ-l,oЙнo пiд ДУбнoм нiмeцькa apмiя пoнaлa cтaBVт|А oпip i дyжe
швИдKo onИHИлиcятoдi в нiм. зaпiллю сoв. пapтИзaни. .Д,eоь oKoлo
18.||'44 cтBopИвся нiм. фpoнт. Ha фpoнтi дркe MaЛo нiмeцькoгo
вiЙськa, aлe i тi нeвeликi сИЛИ здepЖУЮтЬ дaЛЬшe пocУвaнHя coв.
apмii.
oпepyють зaГaЛЬHИKaMИ, бo бpaк фaкгичHo дaHИХ (цe тiльки
пoмiнaння).

[Б)] якi MoжЛИвocтi пpaцi y фpoнтoвiй пoлoci

Biд дня 6.|l пo 1B.|| пepeбУвaв я з 24-мa бiЙцями в пoчoTУ

Eнeя y фpoнтoвiЙ пoлoсi ЧA i coв. пapтИзaнKИ, opгaнiзaцiЙнa сiткa
знИKЛa. 3в'язки жoднi. He мoxнa нiкoгo вiдшyкaти, всi пoзaшивaлИcя, пoвлaз|^лv| B нopи. Ceбтo зaкoнспipУBaлИcя' Hixтo нe знae,
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щo дieТЬся KpУГoM. Ceксoти вИЛaзятЬ Haвepx i пoкaзyють Ha[ДИx
людeЙ Тa MaГaзИHи, Я з вiдцiлoм y пoстiйнoму бoeвoмy пoгoтiвлi
ПoсyвaЮся з мiсця нa мiсцe. oснoвнa poбoтa: poзвiдaти дe вopoг'
в якiЙ силi, нaпpяM MapшУ i вiдпoвi.цнo дo poзвiдчиx iнфopмaцiЙ
пepeйти в iншe мiсцe. Чaстo пpoтягoМ нoнi тpeбa мiняти дeкiлькa
paз|B M|сцe пoсТoЮ.

Зpaзy всi бiЙцi 6ули нe в фopмi, aЛe .цУЖe шBИдKo BжИлИcя B
нoвy дiЙснiсть i пoчaли вopoгa нaвiть ЛeгKoвaЖИти. Bдeнь poзвiд.
KУ вeЛИ пpИ .п,oпoMoзi цивiльниx i вiЙськoвИX пaтpyЛЬ. Bнoчi встaHoвЛяЛИ зB'язKИ з opг. сiткoю i взaгaлi вiдшyкувaли свoix. Biддiлaм
в силi чoти з вi.цпoвi.цнoю кiлькiстю ЛeГKИХ кyлeмeтiв Mo)кHa зoвсiм
дoбpe пopУшУBaтИсь в гopбoвiм, лicoвiм тepeнi. Тpeбa мaти тiль-10
KИ сИЛЬHУ poзвiдкy в лyнi дo
км i звичaЙнo бoeвe oбeзпeчeння.
.Цo poзвiДчoТ poбoти нaЙкpaщe Ha.цaЮтЬся жiнки, сТapИKИ i дiти.
Toму нoтa пoBИHHa MaтИ пpИ сoбi спeцiяльниЙ piЙ цивiльнИХ poз-

вiдчиць(кiв), вiДпoвiДнo вбpaниx i вишкoлeниx' Ha пpинaгiднo
змoбiлiзoвaHИХ пoКЛaдaтИся He Mo>кHa.
Kepмyвaти opг. poбoтoЮ Mo)KHa тiльки, MaЮчИ oxopoHoЮ oдHy
чoтУ, oдeH piЙ poзвiдчикiв, цивiльнo пepeoдiтиx, бeзпoсepeднix
зв'язKoвИX .0,o ГopИ i Дo низy' Poзвiдники i зв'язкoвi нaЙкpaщe
тaки дiвнaтa i мaлi пaцaнИ. Зв'язкoвиЙ бeз збpoТ, пoгaHo oдiтиЙ,
He митИЙ, в пoсToЛaХ _ пpoЙ.цe cкpiзь i вce вишукae пoтpiбниx'
Poзвiдкa i зв'язoк _ цe двi oснoвнi poбoти в фpoнтoвiЙ пoлoсi.
Бeз цьoгo He MИсЛИMe xo.цHe кepiвництвo. K-p мoжe Bдep)KyвaтИ
зв'язoK тiльки бeзпoсepeднiми кypiepaми. Уоi штaфeтнi лiнii зaвoдять. Зв,язKoвИх Mo)KHa вxИвaтИ як poзвiдникiв. Пyнкти зв'язKy
MУcятЬ чaсTo змiнятиcя, KoHeчHИMИ e тe)K Т. з[в]' мepтвi тoчки тa
yмoвлeнi зHaKИ, дe Koгo Mo)кHa вiдшyкaти. Пoвнiстю тpeбa пepeЙти нa нiннy poбoту.

Biддiли r пpaKтИчHo пepeбpaнi в сoв. фopмy, щoб нaоeлeння нe opieнтУBaЛoся xTo цe i нe мoглo iнфopмyвaти вopoгa, йoгo
кoмaндиpiв i r п. ЗaxoвaтИсЬ i пepeсидiтИ MoхHa i бeз yзбpoeнoгo вiддiлy, a He Haпpaвдy тiльки ХoBaтИсЬ i тo в тaкoмy мiсцi, щo
Пpo HЬoгo нixтo нe знae. Kepмyвaти poбoтoЮ з HopИ He МoХЛИвo.
Пpaктиннa HayKa, щo TТ здoбУв y фpoнтoвiй пoлoci: дiяти дaльшe в oПepТi нa бoЙoвi гpyПИ, KaдpИ i вoяцтвo, кoнспipyвaтися i
MaсKУBaтИся, aлe He ХoвaтИcя.цo HopИ' oстaннi KaДpИ' зoKpeмa
дiвнaт i юнaкiв, вЖИтИ дo poзвiдки i зв'язкiв' Пoвнicтю пepeЙти
нa нiннy пpaЦЮ. Здoбyвaти збpoю i yзбpoювaти нoвi вiддiли, aлe
He XoBaТИ в зeМЛЮ. 3 вiддiлoм пoстiйнo MaнeвpУвaти (зoкpeмa
нiнню). 3нищити всi зaписки i дoкyмeнти, yсe дep)кaти в гoлoвi,
бo paнiшe чи пiзнiшe HaПeBHo Пoпaдe в pyKИ вopoгa. !ля бoЙoвo-

429

гo нaстaвЛeHня людeЙ фpoнтoвa пoЛoоa _ цe нiщo (пpoгyлькa з
пepeшKoдaми), для бюpoкpaтiв _ нeбeзпeчниЙ вiдпoниHoK, aЛe i
вoнИ шBИ.цKo нaбиpaють бoЙoвoгo дyxa.

lJдАBo' ф, 3836' oп,

1,

cпp. 62, apк. 30-З1, Koniя,
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звlт пPo oБстAвиHи Бoю B PAЙoHl с. ГУPБИ

[Tpaвeнь] 1944p.

гУPБИHсЬKIАЙБ|Й

дня 24.4.1944 p' (нeпoвниЙ звiт)

Bxe тиxдeнь дo ГypбиHсЬKoгo бoю з вiдoмoстeЙ пpo вopoгa
вiдoмo бyлo, щo бiльшoвики гoтУЮтЬся дo бiльшoi aкЦiТ пpoти
УпA' B зв'язKy з тиM, KoМaHдУвaHня УПA виpiшилo poзKИHyгИ
вitдiли нa нaЙшиpшiй тepитopiТ' зoкpeмa' зa BсяKУ цiнУ пepeKИнyгИ вiддiли нa сxiднo-yкpaTнськi зeМлi, пiвнiннy Kaм'янeцьПoдiльщинУ (cлaвyтcЬKo_шeпeтiвcькi лicи, Biниннинy, пiвд.
KиiвщинУ i XoлoднoяpщИнy).
Cxiдними вiддiлaми KoMaHдyBaв бeзпoсepeднЬo K-p Ясeн.
MaЙxe всi вiДдiли, щo BИpУшИли в peЙд, бyли змyшeнi зaвepнyти, тoМу щo Ha всix нaпpямкaХ Mapшy зycтpiлись B)Ke з сИЛЬHИМИ
чaотИHaMИ Bopo)KИХ вiЙcьк' o.д,нaчe в p-нi oбгiвоькo-гуpбинсЬKИХ
лiciв (p-н Miзoч, oбл' Piвнe) бУлo пi.цoзpiлo тиxo' B тi лicи вopoг
мaв нaмip зiгнaти вci вiддiли i paзoм ix тaм пoвнiстю зHИЩИтИ.
Пoвoлi вopoxиЙ пepстeнЬ пoчaв зBy)<yвaтИcЬ.
!ня22'4.44 к-p Зaлiзняк' щo йшoв здвoMa сoтHяМИ пoвcтaнцiв
в cлaвyгсЬKiлicи, звiв бiЙ нa piнцi Biлiя i зaвepнyв. |ня2З,4 звiв щe
oдинбiЙ й oстaтoчнo вiдcтyпив y гypбиноькиЙ лiс' Тoгoдня бoльшeвИKИ HaсryПoM Ha.цepMaHоЬKo_Toчeвицькi

лiси змyоили дo вiдcтyпy

тaкox кypiнь к-pa Лихa. B cypaxоькoмyлici сoтeнниЙ
к-p Пaнькo дня2З.4 звiв бiЙ iтaкoж вiдсryпив в rypбинськиЙ лic'
Дня 23.4. вopoг пoчaв зaHИМaтИ отaнoвИщa в)Ke У вcix пi.цлicниx сeЛax вeЛИкoгo KoМпЛeKсУ кpeм,янeцькиx лiсiв. У лiсax
тиx' кpiм ПoвстaнсЬKиx вi.п.цiлiв' нoвoзмoбiлiзoвaниx, щo нe пiшли
в Чepвoнy Apмiю i згoлocилися B pядИ УПA, piзниx тepeнoвИХ
бoiвoк opп сiтки Й CБ, зiбpaЛoся тeх чИMaлe чИcЛo цивiльнoгo
HaсeлeHHя з вoзaMИ й xyдoбoю, щo Пo cтapiЙ звинцi втiкaли пepeд
бoльшeвицЬKИMИ гpaбixникaми зi свoiм дoбpoм в лiс..[o тoгo
в стopoнУ Гypб

4з0

ш-{e

Й чepBoHИй XpeCТ ПoзвoзИв У Лiс paHeHИX, тoMУ ЩO всЮдИ Пo

сeЛax булo пoвнo бoльшeвицькиx вiЙськ.
Hiччю з 2З/24.4'44 гoтoвив к-p Ясен ПpopИв BopoжoГo кiльця.
Пpopив He в.цaBоя. oчиви.п,ним бУлo, щo в днi 24'4 тpебa бyде
звeсTИ oбopoнний 6iЙ' 24,4,44 o гoдl. ].20 нoчi к-p Ясен poзiслaв
НaKaзИ пo куpiням зaHяTИ CтaHoBИЩa oбopoннi, KoпaтИ oKotlИ, BKoпaТИ гapмaтlt, CгloД,iвaний нaступ вopoгa був зt сxiдньo-пiвдeннoТ
CтopoHИ лiсa' нa вiдтинкy сiл Мoсти, Бyдки, Гуpби. {eй вiдтинlэк
зaHяв кypiнниЙ j<-P Cтopнaн. Biдтинoк Гypби_MaЙ.цaH зaHяB кypiн-

ний к-p MaмaЙ|, вiД'тинoк oбгiв-Мoщaниця_Cвятe - кypiнний кp loксZ. Bi.п'тинoк, щo ЛУчИв вiддiли к-piв Cтopнaнa i .Д,оксa' зaHяB
coт K-p Ястpуб з кypiня к-pa Лихa. !вi сoтнi к-pa Poмaнa зaHяЛИ
ДpУгУ лiнiю нa вiдтинку к-pa Cтopнaнa' B peзepвi знaxодилИCя .цвa
кypeнi к-pa Гpиця -.{oвбeнкa i Бyвaлoгo тa куpiнь Бaлaбaнa.
Coтня Aндpiя зi зв'язKoвИx вiддiлiв к-pa Шyмa' сoIHя Пaнькa
Ta чoтa Чopнoгo зaHяЛИ сTaHoBИЩa в зaxiднiЙ чaстинi лiсa тa
.П,ep)KaЛИ зв,язoK з K-paMИ.Д,oксoм iMaмaом. З пiв.п.ня лiсу бiля
Гypб i TapТaKУ зaHяB сTaнoвИЩa oxopoнниЙ вiддiл к-pa Ромaнa.

Hoвoзмoбiлiзoвaниx, цивiльнe HaсeЛeHHя i тaбopи вiдiслaнo

в

зaxiднy стopoнУ в глибину лiсa. oднy чoTУ з кypiня к-pa Maмaя пiд
KoN/aHД'УBaHням ЯpoшeHKa вИсЛaHo в зaсiдку нa мlaЙдaнськi болoтa, щoб в.цapИТИ Пo ТИЛaХ вopoГa.
Бiля гoдини 4-i paнку BopoГ ГapМaТHИM i мiномeтниM вoГHeM
пoчaв oбстpiлювaти вi.цтинoк к-pa Cтopнaнa. Haшi MoBЧaЛИ Д,o
ТoГo чaсУ ДoKИ BopoГ не нaблизиBоя Ha вi.п-цaль 100-200 м. Тoдi
BДapLtлИ нaшi кулeмeTИ, ГpaHaToMeTИ Й 4 гapмaтки.
Пepший HaсTУП вiдбитo. Bopoг пoчaв пaнiчнo втiкaтll, Maлo
KoMУ з вopoгiв пoщaсTИЛo виЙти ЖИBИM з цiеТ лiнiТ. Тyт згинyв
ПoЛKoBHИк _ Гepoй фiнськoгo фpotlтy. lpугиЙ HaстУП, пiДcилeниЙ
TaHKaMИ, Пoчaв BopoГ вЖe Ha всix вi.п,тинкax. Biдтинol( К-pa Ястpубa
зaЛoМИBся i вiдстyпив нe пoвi.цoмИвшИ Cтopчaнiвцiв. Biдступили
вi.п.цiли тe>к K-pa Зaлiзнякa, зaПaсHa лiнiя к.pa Cтopнaнa.
Bopoг oKpУЖИв кypiнь Cтopнaнa, aЛe HaстУп цей вiдбитo Й
пepeвeДeHo в KoHтpHaсTуп. B oкpyxeHHЮ зaЛИшИЛocЬ 60 пoвстaн.
.l
цiв з к-poм Cтopнaнoм, якi бopoлись вiд гoд. 0-14 iзГиlHУЛИ Пo
гepoйськи. Koгo нe Пo[.'.] вopoЖa KУЛя чИ гpaHaTa, сaмi дoстpi.пювaЛИся. Tут згинув кypiниЙ к-p Cтopнaн, сoт. Булкa, зaсT. сoт. |гop,
нoт. ШpaмеHKO, чoТ. Kopнiоць. Hixтo не зДaвся )КИBИM.

oдин пaдaв,

дpуrиЙ бpaв кyлeмeтa i стpiляв. Kiлькapaзoвi спpoби нaотупу були
вiдбитi, тa вкiнцi зaбpaклo нaбoiв. Cвoeю зaпeKЛoЮ oбopoнoю
гepoйськoю CMepтЮ вpятУBaв сЛ. П. K-p Cтopнaн цiлiсть oбopoни
I He .цoзвoЛИB BopoГoBi пpopвaтися в лiс, тa в мiжчaсi дaв змoгу
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K-poBi Яоeнoвi зopгaнiзyвaтИ Ha цЬoМy вiДтинкУ дpУГУ oбopoннy
лiнiю, якoТ вжe He зЛoMИЛИ нaвiть вopoxi тaHKи. ,Д,ля скpiплeння
пiвдeннoгo вiдтинку к-p Ясeн пepeKИHУB щe сoтнЮ Aндpiя з K-poм
Шyмoм, яKa зaняЛa cтaнoBИщa нa ГypбиноькiЙ гopi i пo гepoйськи
билacь тaМ дo гoд' .| 8, oдHaK зMушeHa бyлa вiдстyпити пiд HaтИсKoМ вopo)кИx тaнкiв нa кpaЙ лiсy' L.leЙ вiдтинoк скpiплeнo куpiнями
.[oбвeнкa, Бyвaлoгo Й Бaлaбaнa,
БiЙ бeзпepepИBHo тpИвaв цiлий дeнь. Bopoгoвi в лiс, мимo
зУсИлЬHИХ HaMaГaHЬ' ввiЙти He вдaЛoсЬ. Bжe зa дня пiдгoтoвЛeнo
всe пoтpiбне Дo ПpopИвУ вopo)кoгo кiльця. Biддiли упopя.цKoвaHo.
Hoвoзмoбiлiзoвaниx чaстИHHo вi.ц,iслaнo з вi.пдiлaми нa зaxiд, якi
пiд пpикpиттям нoчi мaли виЙти нa ЗaДИ вopoгa. Baжкo paнeHИх
зaХoвaнo в гУcтИХ KopчaХ лiсy, тoмy щo дaЛЬшe тpaнсПopтoвaHHя
ix бyлo HeMo)клИBe.
!ня 25.4.44 paнeнькo вiддiли в piзниx HaпpяMax ПpopвaЛИ
вopoхиЙ пepcтeHЬ. ocнoвнi сИлИ HaпpaBИлИCь в пiвнiчниЙ HaпpяM
B тoчeвИцЬKo_дepMaнcькi лiси. ПepeпpaвиBшИсЬ нa тИлИ вopoгa
бiля c. Бущi, знoвa пpиЙшлo.цo цiлo.цeннoгo бoю. Пoвстaнцi зaняЛи стaнoвИщa У BopoЖиХ oKoпaХ. Бopoтьбa бyлa дyжe зaBзяTa.
Bopoг в Haстyп Йшoв з дoпoмoгoЮ тaнкiв. Bсi вi.пдiли з HeвeЛИKИMИ втpaтaмИ пpopвaЛИcя в)Кe зa вopoжиЙ пepcтeHЬ'
oсoбливиx шKoд нaHeслo дiяння вopoжoi aгeHTУpИ в нyтpi
вiддiлiв. Aгeнти пiдстyпнo вбили кypiннoгo к-pa Maмaя, сoT. K-pa
Гpoмa тa щe двox пiдстapшИH з пoчoтУ к-pa Maмaя. Boни B|1oс|Ал|А
в пoвcTaHсЬкi pяди poзлaд, дeЗopeнтaЦiю i пaнiку.
Bтpaти влaснi в бoяx 24'4-25.4.44 6iля 2o0 в6итих пoBсTaH200
в6итих нoвoзмoбiлiзoвaниx тa бiльш 300 пoпaлo B ПoЛoн
цiв,
(yсi нoвoзмoбiлiзoвaнi й цивiльнi).
Bopoжi втpaтИ: 800 чoлoвiк в6итими, нeвi.цoмa кiлькiсть paHrH|/1MИ' УшKoдхeHo 3 тaнки.
B бoяx вiдзнaнилися: Coт. к-p БypлaнeнKo _ B'язKoЮ гpaнaт
зHИЩИB вopoxиЙ тaHK, Coт. БaЙдa, сoт. Bopoн' якi вмiлo кepMУBaлИ вiД.цiлaми i пo-гepoЙськи бopoлися, a .цaЛЬшe кypiнниЙ
к-p .Qoвбуш, кypiнний к-p Miшa3, кypiнниЙ к-p Бaлaбaн, куpiнниЙ
к-p Гipниця i кypiнниЙ к.p Koмпaнieць.

ДА CБ Укpaiни, ф' 13, cпp, 398, т.

1,

apк, 11З-114. Koпiя,

-1
lвaн Caллo _ ..Maмaй'' (-1944).У 1944 p, - к-p сoтнi, кypeня з,eднaння .,Хoлo.цниЙ
Яp,' (УПA-Пiвдeнь)' Coтник УПA вiд 24.|V.,l944 p.

.,Bиp',, ,..{oкс'', .,Koхyx,', ..CтapиЙ'' (1915-1945I' У 1944_
K-p КУpeHя гpyпи ..Бoгун'' (УПA-Пiвнiч). Kypeня, з'eднaння ..Хoлoдний

2 Ceмeн Koтик
1945

pp. -

-

Яp'' (УПA-Пiвдeнь). K-p УПA-Пiвдeнь (1945). Coтник УПA вiд 24'|Y '1945 p,
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3 MиxaЙлo Koндpaс _..Beликaн'',..Miшa'' (1912_1948). У 1944-1946 pp. - K.p
..Xoлoдний Яp'' (УПAсoтнi гpyпи ..Бoгун,' (УПA-Пiвнiч)' KУpeHя' вiддiлУ' з'еднaння
p.
Пiвдeнь). Пoрyнник УПA вiд 24.|V'1945
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PoБoчиЙ пpимlPHиK

lтy "гУPБ|А"
з KAPтoсxЕMAMlА "Б1^тBA БlЛя гyPБlв''
тA ..БyщAHсЬKиЙ пPoPив''
гlyБл l KAЦlТ.з

в

1

[Tpaвeнь] 1944 p

ГУPБI4

22-25.lV.1944

Bжe вiд .0'oBшoгo чaсУ УKpaiHсЬKa ПoвсТaHчa ApMiя ПopУч з
ПapТИзaHcЬKИMИ MeтoдaMИ зaсToсoвyо MeТoдИ вi.П,KpИТoТ фpoнToBoТ бopoтЬбИ з iмпepiялiстaMИ MoсKви i Бepлiнa. B бopoтьбi з нiмeцькИMИ iмПepiялiстaми УПA нaвчилaсЬ BeсТИ вiДKpИтУ
фpoнтoвy бopoтьбу, вИТpИMУBaТи зaпeклi, дoBГoТpИвaлi бoТ. УПA
HaвчИЛaсЬ бopoтись ЛeГKoЮ збpoсю пpoтИ нiмeцькoT тeХHiKИ'
Cьoгoднi в бopoтьбi з бiльшoвицЬKИMИ зaгapбникaMИ MИ BчИМoсЬ бopoтИся з )КИBoЮ сИЛoЮ вopoгa, Щo в Ko)КHoMУ oKpeMoMУ
вИПaдKУ пepeвaxar HaC B.Д'eсятKИ paз. УПA мaЙжe бeз втpaт вихoдИТЬ з Bopo)KИX oтoчeHЬ, у твopeннi яKИХ пpиЙМaють yнaсть цiлi
дивiзiT фpoнтoвoгo вiЙськa i вiЙоьк HKBД'
Mи oсвoюrмo вiйcькoвe MИсТeцтBo.

Гypби i e дoкaзoм вИсoKИХ бoйoвиx якoстeЙ HaшИX бiйцiв
кoмaндиpiв, Тxньoi xopoбpocтi, pУXЛИвoсТi, пoсвяти, yмiння opirHтУBaтИсЬ i пpистoсoвУBaтИсЬ дo piзниx yмoв бopoтьби, пoгop.QкУBaтИ сMepтЮ. Гуpби дeMoHсТpУЮTЬ +|e тiльки нaшe умiння
вeCTИ бopoтьбy в зaкpитiЙ| ни вiдкpитiЙz мiсцeвocтi, a Й умiння
вeстИ тaк звaнi вyлиннi бoi, бoТ ПpoТИ бpoнi лeгкoю збpoею. BoHИ,
нapeшTi, e .цoKaзoM HeCТpИMHoгo poстУ УПA в xoдi бopoтьби гliр,
Ko)KHИM oГЛядoм, a з Д'pУГoГo бoкy, e .цoKaзoм бeзпopaднoстi i
HeCПpoMo)Kнoстi нaшиx вopoгiв бopoтись з сИЛaМИ peвoлюцiТ.
i

Пiдгoтoвнi poбoти

вeликo'lбитви
бiля Гypбiв
Koли шeф штaбy гpyпи iм. Бoгунa дpУг Г[pиць] пepeглянyв
.цoHeCeHHя пiдпopядкoвaнИХ йoмy штaбiв вiд 21 .|v'1944p., тo
i бoТ нaпepe.п'o.п,нi
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Bи|яBИB, щo aKцiТ Tpeбa cпo.п,iBaтИCЬ з .цHя Ha .0,eнЬ, щo .цoвKoЛa
KpeM'яHeЦЬKИХ Лiciв У)Кe сKУПчeF{o бaГaтo сoBiтоЬKoгo вiЙcЬKa.
Koмaндиp ГpУпИ ..БoГyн'' дpУг P[oмaн], oбдУмaвшИ дoKЛaдHo
пoлoxeHHя щo cKЛaлoсЬ, .п,aв HaKaзИ пo з,eдHaHHям i пoчaв oб'ixд)кaТИ тepeH' уKЛaдaтИ пЛaH' гoтoB|АтИcь.цo oПopУ вopoгoв|.
Дeнь22'|V зa вИHятKoM бoю бiля Moскaлiвки, .п,e нaшi вiЙськa
пepeMoгЛИ, пpoЙшoв спoкiйнo.
Зi звeдeння штaбy гpyпИ ..БoГyH,' вiд22.|V CтaЛo вiдoмo, Щo
сoвiтськi вiЙськa, якi нa 21 '|V стoялИ в HaсeЛeнИХ ПуHктaХ ПoПpИ

шoce Kpeм'янeць_!убHo, дopoги !убнo-Miзoч, B HeсeЛeHИX
ПУHKтaX; Bepxoвi, Hoвoмaлинi, Шумську, Хoлoбкax, вИMaшepУвaЛИ i зaйняли нaсeлeнi пУHKТИ: Cтiжoк, Ciтapи, MapЦeлiнa,

Бyщa, Tapтaк, .Д,oвгe Пoлe, Ceмидуби, З6итин, Hapaiв, Бiлaшiв,
тBopИЛИ нiби нeЙpoзпoЛoxeHHяM
тpaльнyлiнiю мix
HaшИX iвopoжих вiйськ. |м нaшi
вiйcькa He чИнИлIА )Кo.цHИX ПepeшKoд в зaЙняттi цИX HaceЛeнИХ
пyнктiв, бo цe нe BXoдИЛo B ПЛaH нaшихдiЙ.
o гoд. 6.30 вeнopa KoМaH.цИp P[oмaн] вiДдaв oстaннi HaKaзИ
пo вiЙську i стaв чeкaти 6oю, якиЙ, нa йoгo думкy, Maв пoчaтИсЬ
paнKoM 23 квiтня. |дiЙснo paHKoМ 23 квiтня coвiтоькi вiЙcькa пoвeли uиpoкиЙ HaсТУп нa кpeм,янeцькi лiси зo всiх бoкiв.
ocoбливo cильниЙ HaтИсK вopoгa бyв нa AнтoнiвЦi. Cюди
Йulли вiЙcькa з Угopоькa, Cтiжкa, Ciтapiв, Mapцeлiнa тa Бyщi.
З'eднaння KoMaHдИpa Heпитaйлa, якe в CвoeMу склaдi мaлo бaгaтo HoBoзMoбiлiзoвaниx бiЙцiв, He вИTpИMaЛo сKaжeHoТ apтилepiЙськo-мiнoмeтнoi пiдгoтoвки iHaпopУ в 10-15 paз пepeвa)КaЮчoГo
вiЙськa, oпУстИЛo овoi пoзицii в Aнтoнiвцяx i зaйнялo нoвi пoзиЦii
бiля Гyтиcькa i BеликoТ lлoвицi, якi втримyвaЛo a)K дo вiдкликaння.
B цьoму бoю вiдзнaчИЛИсЬ бiЙцi зaгoнy iм. БypeвiяS.
Ha вiдтинкУ KoMaHД,Иpa .{oвбeнкa, якиЙ зaймaв пoзиЦiT вiД
oбгoвa дo Cтyпнo, бo'i Йцли з пepeмiнним успixoм. To сoвiтськi
вiЙcькa вибили йoгo з oбгoвa, тo вiн вибив ix. Тo знoвy Йoгo вибили з oбгoвa t эacтaвили Йoгo зaЙняти oбopoннi CтaHoBИщa CKpaЮ
oбгiвськиx лiсiв.
Ha вiдтинкy сУpФl(сЬKиx лiсiв бiля Mocкaлiвки бiльшoвицькi
бaндити, виЙшoвши з Caдкiв, Cypaжa тa Kyтiв, HaMaГaЛИсЬ oтoчИтИ з,eдHaHHя КoMaHдиpa Пaнькa' Aлe вiн, вчaсHo фopоyвaвши
piнкy, yник oToчeнHя. A пoтiм сИЛoЮ oдHoГo вiддiлy пepeсiк вopoгoвi дopoгу з Kyтiв i нexдaннoю зaсiдкoю cпpИтHo УдapИB вopoгa

lepмaнь, Tepeмнe, Cуpaх, oбич. Угopськ, щo

в лoб.

Aлe з усix бoТв, якi вiдбyлисЬ цЬoгo дня, нaЙбiльш уопiшнi 6ули нa вiдтинкy з'eдHaHHя KoMaH.п,Иpa Бувaлoгo, в paЙoнi
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Kиpилiвки-Любoмиpки-oбгtвa. Лiвe кpилo Йoгo, якe пiд сильним
HaстУпoM Bopoгa бyлo вiдстyпИЛo з Kиpилiвки a)к Зa киpилiвськi
бoлoтa, paптoм пiшлo в Hacтyп, вибилo Bopoгa з Kиpилiвки, зДoбyлo нoвий тepeH, якиЙ рpимУвaЛo BвecЬ нaс, вiдбивaЮчИ KoHтpaтaKИ вopoгa. Пpaвe KpИлo TaKoЖ гiднo тpимaЛoоЬ, He дИBЛячИcЬ
нa воi спpoби вopoгa пpopвaтИ нaшi пoзицii тa oтoчити з,eднaння
Бyвaлoгo i .Цoвбeнкa. Бiй пpoЙшoв бeз )KoдHИХ Bтpaт. oсoбливo
вiдзнaнилиcЬ в цЬoMУ бoю зaстyпHИK KoMaHдИpa з'eднaнHя KoM'
Шyм i сoтeнниЙ ЛугoвиЙ2.
Beнipнe пoвi.п,oмлeння штaбy гpУпИ ..БoгyH,': '.Зa дeнь 23.|V.
1944 p. Bopoг BтpaтИв 6iля 25О вбитими _ нa вiдтинкax: Aнтoнiвцi

бiля 50, Kиpилiвкa_oбгiв бiля B0, oбгiв-CтУпHo 40, Moскaлiвкa
бiля 30, в зaсiдцi Ha Bopoгa бiля 50 тa бiля 300 paнeними.
Haшi втpaтИ cKЛaдaЮть 39 oсiб вбитими,. бiля AнтoнoвeцЬ _
15, oбгoвa _ 21 , Mocкaлiвки - 3 тa 30 paHeнИМИ' 3дoбyгo збpoю:
5 кyлeмeтiв, 19 фiнoк, 2 мiнoмeти (oдин poтний, дpУгиЙ бaтaль[Й]oнниЙ), 37 pУшниць, бaгaтo aмyнiцii тa мiн. |'Аи втpaтили,' 2
.l3
кpiсiв, 5 пiстoлiв'
KyЛeMeтИ, 6 фiнoк,
Bopoг мaЙже нa всix вiдтинкax пepeвil(aв нaс в ] 0-.l 5 paз.
Битвa бiля Гypбiв

B битвi бiля Гypбiв 6paли yчaсTЬ вiйcькa з гpУпИ '.Бoгyн'' пiд

КoMaH.цУвaHHяM KoМaнДиpa P[oмaнa] i з гpyпи ',ХoлoдниЙ Яp'' пiд
КoMaндУвaHHяМ KoMaHдиpa Я[сeнa].
Пiд чaс бoю пiд Гypбaми вiйськaми oбox гpyп KoМaHдуBaB
KoMaHдИp P[oмaн]. Шeфoм штaбiв oбox гpyп Ha ЧaC бoю бyв KoMaHдиp Г[pиць]. oпepaтивHИM KoМaH.п,иpoм бyв KoMaHДИp Я[сeн].
3 нaкaзy кoм. P[oмaнa] внoнi з 23 нa 24квiтня зaйнятo слiдyюнi
пoзицiТ: пoпiд ГypбaMИ KpaсM лiсa, piнкaми Пoнypoю i Зaмишiвкa'
нa зaxiд вiД Me.цвeжoi Гopи' a дaлi KparM лiсy пoпiд Moщaницeю,
Чepнявoю, Cвятим, Гpaбiвцeм дo Гypбiв.

Пepшy лiнiю фpoнту зaйняли з'e.цHaHня кoмaндиpiв Maмaя4
i 3aмишiвкa), .Цoксa (Moщaниця_Чepнявa_Cвятe),

(p. Пoнуpa

Ястpyбa (oдин зaгiн), Poвa_Cтopчaнa, Бaлaбaнa (oдин зaгiн),
зaгiн кoм. Яpoшeнкa тa дeкiлькa вiддiлiв oKpeMoГo пpИзHaчeHHя
(Cвятe_Moсти_Гpaбoвeць_Гуpби ).
flpyry лiнiю _ з'e.п,HaнHя .[oвбeнкa, Бyвaлoгo i HeпитaЙлa

(o.цин зaгiн). Peзepв тBopИЛИ з'rдHaHHя KoМaндИpa Пaнькa тa зaГoHи KoMaH.цИpiв Чopнoгopи, Зaлiзнякa i Aндpiя. Taбip i бiля 1000 oсiб
цивiльнoгo HaсeлeHHя, яKe ХoвaЛoся в лiсi вiд бiльшoвицькoT мoбi-

лiзaцiТ i тepopy сoвiтськoT вЛaдИ' бyли спpoвaджeнi в глибину лlсa,
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o J З0 oГlepai'4зlv1Й KoMaH^цИp ПOвl.цoMИB щo сlalr Зa.цo.
- бiЙцi oKoПaЛИCя l зHaХoдlяTЬся Ha сТaHoвИщaХ, a o 6_tЙ

BlЛЬHИЙ

гoдинi paHKУ ypaгaнний BoгoHЬ гapмaТ' щo бyли oкoпaнi в Kyдpинt

i Бyдкaх, Ta BoГoHЬ вa)KKИХ MiHoМeТiB з тaбopу Bopoгa cвi.о,чив'
щo HacтУп пoчaвся. 3aв'язaвоя HepiвHИЙ бiЙ з бtльшoвИцЬKИM

зaгapбникoм. |з пepшИх aтaK вopoгa бiЙцi зpoзyмiли, щo дeнь
бyдe гapяvиЙ i щo HeMaЛo тpeбa пpИKЛaоТИ зУсИЛЬ дЛя УдepжaHHя
свoiх пoзицiй.
...Aтaки всe чaстiшaЮтЬ, aлe нaшi бiЙцi He pУХaЮTЬcя з мiсця.
Bтpaти бiльшoвикiв щoXвИлИHИ бiльшaють, пoля iyзлicся BКpИвaЮTЬся вopoЖИM тpУпoM...

Енкaвeдисти скaжeнiють i лютyють, ЖeHУчИ всe нoвi i нoвi лaви
..ypa'', ..зa Poдинy',, ''зa
Cтaлiнa,.,
фpoнтoвикiв дo бoю, KpИчaTЬ
aлe Тx нe пiдxoплюо вiйськo, ixнi кpики oдИнoKo ЛУHaЮтЬ пo лiсi.
BiЙcькo poзyмie, щo цe He Bopoг' нe нiмeць, щo цe тaкi ж сaмi
ЛЮдИ, яK i BoHИ, aлe oбepнyти збpoю ПpoтИ пi.цгaнячiв-eHKaвe.о,ИCтiв, стaлiнcькoi клiки щe He oсмiлюоться' | бiЙ iдe .цaлl.
З'eднaння кaпiтaнa пoЛТaвця Maмaя гiднo бopoнить свoi
пoзицiТ, вiдбивae вopoГa' якиЙ ocoблИвo TИсHe з лiвoгo i пpaвoгo
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бoку мoстa Чepeз p. 3aмишiвку (мiот _ HeПpИCTУпнa твepдиня)
з MeтoЮ здoбути мiст. BилaзKa в TИЛ вopoГa, якy зpoбив Maмaй,
фopсyвaвши piнкy' oсТaToчHo вi.п,бивae У BopoГa oXoTУ Д,o MoсТa'
|ншi з'о.п,нaHHя TaKoX нe вi.п'стaють вiд мaмaТвцiв. Aлe yвaгa
всix cпpямoBУeТЬCя ТУ.цИ,.0,e KЛeKoTИТЬ, Moв У кoтлi: нa сxiд - нa
Гypби. .Д,e з'e.п,нaнHя KoMaH.0,Иpa Cтopнaнa вiдбивae ХMapИ BopoГa,
щo бyли пiдсунyлисЬ .0,o HЬoгo нa 300 м. З oдниx тiльки Moстiв i
Xинiвки сУHУЛИ вiддiли вopoгa в 500 i 600 чoлoвiк paзoм з ПoЛKoвим штaбoм i дoстoЙникoм фiнляHД,сЬKoГo фpoнтy ПoЛKoвHИKoM
Б. Ta згoдoм бiй тpoxи стИХаr, пepшиЙ вeликиЙ HacТУП вiдбитo.
lpугиЙ вeликиЙ HaCтУп був нa пiвнiч вiД Гypбiв, нa вiдтинкy
Ястpyбa. Пixoтa вopoГa пiд пpикpиттям тaнкiв ТИcHe. Kaвaлepiя
зaХoД'ИтЬ з флaнгy. Koмaндиp Ястpуб пИЛЬHУe pyxiв вopoгa i вiдпoвiднo пepeбyдoвye бoЙoвi ЛaBИ Hoвoзмoбiлiзoвaниx бiЙцiв. Ta
paпToM з ПpaBoГo бoкy вopoг poбить вKЛИHeHHя, ГpoзячИ ПpopвaТИсЬ. Peзepвoвий зaгiн Зaлiзнякa спiшить Ha дoПoMoГy. Bopoг
ПpopИвaс нaшy лiнiю oбopoни. Ястpyб з нoвoзмoбiлiзoвaними
бiЙЦями вiдстyпaс нa зaxi.п', He MaЮчИ зMoГИ пoвi.д,oмити ПpO цe
з'eдHaHHя Cтopнaнa. Bopoг' вПepшИсЬ B дpУГУ лiнiю, пiшoв нa
oТoчеHHя стopнaнiвцiв. Cтopнaнiвцi' якi тiльки щo вiДбили чepГoBУ
aTaKУ, KИHyЛИCЬ B KoHTpHaстУп, щoб Пoпepe.цИTИ ПpopИB. Пa.п,aють

)KepTBИ. ХИття Ko)KHoГo бiЙця в нeбeзпецi, aлe нixтo Пpo cвoe
жИТтя He.д,УMar i, з пpeзиpсTвoM .П'ИвЛячИсЬ сMepTi в вiчi, кoжниЙ

..He
дaтИсЬ B oToчeHHя, зa BсяKУ цiнy лiквiдyвaти
.цУMar oдHe _
poзгopaeTЬся,
Пepexo.цячИ в pУKoПaшHу битву. БiЙцi
ПpopИв',. Бiй
piзaнинi ГИHе KoMaHдиp |гop i20
pyкoпaшнiй
B
б'ються, яK ЛЬвИ.
Cтopнaн
Тя)KKo paнeниЙ. Йoгo пiдxoKpaщИХ бiЙцiв. Koмaндиp

УлюблeнЦi-бiйцi i ПpopИвaЮTЬCя.
Ta нeзaбapoМ BopoГ зHoBУ зaМИKar кiльце, яKe B)Кe жoднi
ЗУCIАЛля He .цaЮтЬ MoЖЛИBoCTi пpopвaти. Koмaндиp Бyлкa i 40
бiйцiв - в кiльцi смepтi' Boни, стopнaнiвЦi, бaчaть, щo пpopвaTИCЬ
ПЛЮЮTЬ

в)Кe HeMoЖЛИBo l p|шaЮТЬ якнaЙдoвше вiдтягувaтИ

C|АЛ|/1

Bopoгa Ha

сeбe, щoб ДpУГa лiнiя мaлa нaо зopirнтУBaTИсЬ в ситyaцii i стaти
Дo бoю, piшaють битиcь.0,o зaГИHy i свoею Kpoв'Ю ПepeГopo.цИТИ
шЛяX вopoГoвi дo HaшИX пoзицiй.
..з.п'aвaЙся,
| пoчaлaсь нepiвнa бopoтьбa... Ha кpики вopoГa
Бaндepa'' стopнaнiвцi, гopюни бaжaнням якнaЙдopoxчe вi.пдaтИ свor )кИтTя, B|.цКpИЛИ щe iнтeнcивнiший BoгoHЬ пo вopoгoвi,
цeЙ вoгoнь з Ko)KHoЮ XBИЛИHoЮ KЛa.д'e всe нoвi i нoвi пoкoси
BOpOЖoГo ТpyПУ' Bopoг KИдaeтЬся To B o.t],ИH бiк, тo в дpyгиЙ, aлe
вoгoHЬ CTopчaHIBц|B He .0'aо Мo)KЛИBOCT| ПpopвaTИ CBolХ оТaHoвИщ.

BслyхaюнисЬ B ГpУ HaшИХ кулeмeтiв, КoМaндИp Бyлкa пoMiтиB,
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Kyлe^/teT paПтoM зaMoвK, 3 фiнкoю кидaeтьcя вiн
pятyвaTИ Пoлo)KeHHя, aлe вopo)Ka KУЛя вЛyчae Йoгo в гpyди... i
вiн пaдae мepтвиЙ. 3a ним пaдaЮтЬ бiйцi Бляxa, БoгуH, KyлeMeт-

щo oдИH Haш

ник Гpушa, Mopoзeнкo. Ha мiсцe Бyлки cтae чoтap Шpaмeнкo.
Biн бiгae з Пpaвoгo KpИлa нa лiвe.,' Xepтви вce бiльшaють... Ha
лiвoмy кpилi пaдaе олaBHa тpiЙкa нepнiгiвцiв. Kyлeмeтник fleснa
пoKoTИвся в piв, Йoгo ЗacтyПИB aмyнiцiйний CмiлиЙ. Heзaбapoм
i цeЙ пaдae - вopo)кa КyЛя в гpУди пepepИвae MoЛoдe XИття.
Kyлeмeтник Kyбaнeць McтИтЬся зa дpyзiв... Cтpiли piдшaють,
KУЛeМeTИ CТИХaЮтЬ _ стopнaнiвЦяM HeХBaтae нaбoТв. Aлe живими
нaшi бiЙцi нe здaЮтЬся, з KpИKoM ..CлaBa'' poзpИBaють сeбe гpaнaтaMИ. | тiльки нaс-вiд.нaсy ,.KoлЬт', в pУKax чoтapя Шpaмeнкa
щe отpiляe, aлe Йoмy бpaкye нaбoТв. Шpaмeнкo виЙмae пicтoль,
Bбивar двoХ вopoгiв з пicтoля, a пoтiм HaсTaвЛяe Йoгo сoбi дo
гoлoвИ iз кpикoм .,CЛaвa'' BMИpae. Ш.{e нyти Kp|tKv|..CЛaвa'', вИбyХИ гpaнaт _ стopнaнiвцi пpoщaютЬся з ХИTтяM, aлe пoтiм i ix нe
чyГИ... l тiльки ПoKoсИ вopoжoгo TpyпУ i пoнiвeчeнi гpaнaтaми aбo
вopoжИМ MopдУвaнHям тiлa HaшиХ гepoiв гoвopИЛи, щo бopoтьбa
зaK|HчeHa.
Taк cвoТми тpyПaМИ олaвнi стopнaнiвцi пepeгopoдИЛИ вopoгoвi дopoгу, нe вiдcтyпивши нi KpoKУ Haзaд. Згинули' як гepoi пoвнi
пocвятИ Cпpaвi, вi.пдaвши всe' нaвiть ЖИтTя нa KopИотЬ PeвoлюцiТ.
lхнe гepoйстBo, пoсBятa, пoгopдa cMepтЮ виKлИKae в Haс пoчуTтя
гopдocтi i бaжaння бутитaкимИ, яK вollИ _ cтopнaнiвцi. Taк зaкiн-

чИвcя дpУгиЙ вeликиЙ HaстУп вopoгa.
ТpeтiЙ i oстaннiЙ cильниЙ Hacryп вopoгa бyв бeзпocepe.цнЬo
нa Гpyбax. Tyт вopoг piшив зa вcякУ цiнУ пpopвaтИоЬ в сepeдИHУ
HaшИX пoзицiй.
CкoнцeнтpyвaвшИ вeЛИKy силy вiЙськa, дeсЬ oпiвднi Bopoг
пoчaв ЛaвaMИ сУHyгИ нa нaшi пoзицi[. Знялacь cтpaшHa стpiляни.
нa. KyлeмeтИ гpaЮтЬ, нaшi i вopoxi мiнoмeти швИдKo пocИлaЮтЬ в
oбидвaтa6opи мiни. XepтвИ B)кe e пo oбox бoкax. Aлre нaшi бiЙцi
пoвнi пiмстИ зa стopчaнiвцiв сiють в тaбopi вopoгa сMepтЬ' нe пiд.
пусKaЮчИ йoгo блиxчe 300 мeтpiв.

Bopoг пoсИлЮe свoЮ aтaKy свiжoпpибyвшими

тaHKaMИ.

Cиплятьоя нa HaшИX бiйцiв ГpalцoM кyлi iядpa з тaнкiв... Зaбили
i нaшi гapмaтИ, ПTP-и..' Paптoм oдИH тaHK зaMoвK, йoгo пiдбив
KoMaн.цИp apтилepiТ Бepeзa з ГapMaтИ. Цe пiдбaдьopИлo бiйцiв, i
вoHИ щe швИдшe зaпpaцЮвaЛИ зaMКaMИ pУшнИцЬ. 3гoдoм з ПTPa бyлo пoшKoдXeHo Щe oДHoгo тaHKa.
Bилaзкa в силi oдHoгo вiддiлy в тил лiвoгo KpИлa вopoгa, щo
бyлo poзтaшoвaHe нa пiвдeнь вiд Гypбiв, oстaтoчHo вiДбили вopo-
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гoвi oХoту дo HaсТУПу Ще .д'oвlo ПlсЛя цЬoгo He зMoвKaЛa стpi-

ЛяHИHa тa булo ясHo, щo вopoгoвi He BД'aсТЬcя сьoгoднi здo6ути
HaшИХ стaHoвИщ.
.,Bтpaти
вopoгa зa дeHЬ 24 квiт3вeдeння штaбy вiд24 квiтня:
ня 1944 p. оKЛa.о.aЮть близькo 600 oсiб вбитими, гoЛoBнa кiлькiсть
XepТв пpипaдae нa вiдтинoк Гpaбoвeць-Гypби тa KoЛo 500 paнeI1и|\t|и.

З oднoгo тiльки Гpaбoвця бyлo вивeзeнo 37 фyp paнeних,

Щo сKлaдae близькo 200 ociб' ЗбpoТ нe здoбyтo. Bивeдeнo з ЛaдУ

дBa тaHKИ.

Haшi втpaтИ сKЛa.цaютЬ Koлo B0 oсiб вбИтими,60 oсiб пpи.
пaдae нa вiдтинoк Гpaбoвeць _ тa KoЛo 40 paнeними. Bтpaнeнo
нa вiдтинку Гpaбoвця_Гypби 1 ПTP-a, 6 кyлeмeтiв, 4] pyшHИцЮ,
.l

B фiнoк.''

Taк cкiнчився дeHЬ CлaвHИx бoiв, бoТв бiля Гypбiв. Taк вeликoю
цiнoю, цiнoю бaгaтьox HaшИХ KpaщИХ дpyзiв-гepoiв _ Cтopнaнa5,
Бyлки6, Шpaмeнкa i бaгaтьox iнших булo кyплeHo нaшУ пepеМoгy. ПpoлилaсЬ HeвИHHa KpoB MoЛoдих людeЙ, бopцiв зa вoЛЮ, зa

Kpaщe мaЙбyтнe.

| мимoвoлi пpИгaдУош Kpyти, Kpoв впaвшИХ KpУTяHцiв, якa
пoтiм пipвaлa нapiд дo бopoтьби, Тxнe гepoЙствo, пoовяту... Тo
булиKPУrИ,aцe _ГУPБИ.
.Цeнь 25 квiтня oбiцяв щe зaпeклiшi бoТ. Koмaндиp P[oмaн],
щoб yникнyти iХ, piшив poбити пpopИв з oтoчeнHя. Як тiльки
cМepKЛoсЬ, KoМaHдИpИ noЧaлИ cтягaтLА свoi вiддiли i гoтyвaтись
дo бoeвoгo MapшУ. Пpopив мaв вiдбyгисЬ тpЬoMa HaпpяMaMИ, дe
пo .цaнИM poзвiдки бyлo нaймeHшe cKУПЧeHo BopoжoГo вiЙськa'
rцe вopoг нaЙмeншe спoдiвaвся Haшoгo HaпaД'У'
Шпитaль мaв бyти лiквiдoвaний. Лeгкo paнeнi МaЛИ дoлУчИТИсЬ дo вiДдiлiв, a TяжKo paHeHИMИ мaли зaoпiкyвaтися шeф
шПИTaЛя Пoлтaвкa, iТ зaст[yпниця] Aглaя тa MeдCecтpи. [-{ивiльнe
HaсeЛeHHя бyлo пoдiлeнo нa цiлиЙ pяlц гpУп, дo яKИХ бyлo дoлyнe.
нo дoбpиx пpoвi.цникiв. I-.l,i гpyпи мaли piзнимv| LJJляхaMИ BихoДtАт.А
з oтoчeнHя..(o вiЙськa Тx було HeMo)КЛИвo.Д.oЛУчИТИ: вiйськo втpaтилo 6 бoeздaтнicть, a мaЙбyтнe oбiцялo жaoкi днi. Taбip мaв бyти
лiквi.п,oвaниЙ, всe, щo He бpaлoсь в дopoгУ, мaлo бyти пoxoвaнe.
Koли всe булo гoтoвo, вiЙськo pУшИЛo B Дopoгy.
Пepшa гpУПa вiЙськ пiшлa пpoсiкoю пoпiд ПoнypoЮ Ha сУpaЖськi лicи i спoкiЙнo .цiйшлa дo мiсця пpИзHaчeHHя. .[pyгa i тpeтя
ГpУПи, якi спoчaткy iшли paзoм, a пoтiм poзiЙшлися KoХHa свorЮ
дopoгoЮ, мyсiли з бoeм пpopИвaTИcЬ з oToчeHHя.

i
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bУщaHсЬКИИ пpopИв

Пepшoю дo БУщi пiдiйшлa ГpУпa, щo Йшлa з пpaвoгo бoку
Збитeнки сKpaeм лiсу. Koмaндиp дaнoi гpyпи вiЙськ, ,д,oвi.д,aвшИCЬ, щo в БУщi r зaстaвa Bopoгa в силi B0-100 oсiб iтaнки,
ПopУчИв удapнiЙ гpупi з'сднaHHя KoMaH.циpa Бyвaлoгo ПpoЧИCтИтИ
шляХ дo вlЙcьк
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ДpУxe Kyзьмин! B Бyщi e бiля 80- 100 бiльшoвикiв в зacтaвi

i

ТaHKИ. Maетe ПpoчИcтИТИ шЛяx.

_ Taк e! Maю пpoниCтИтИ шЛяX вi.пдiлaм, _ пoвтopИB HaKaз
KoМaHдИp yдapнoT гpУпИ з'однaнHя Бyвaлoгo стapшиЙ лeйтeнaнт
Kузьмин.

Удapнa гpyПa Kузьминa булa зopгaнiзoвaнa нe тaK дaвHo, aЛe
сЛaBa пpo нeТ оepeД HaшИX бiЙцiв i Цивiльнoгo HaсeЛeнHя poзiЙшлaсь ДoсИТЬ шиpoKo' Cклaдaлaсь вoнa з бiйцiв ЧepнiгiвськoТ
i CyмськoT oблaстeЙ. ПiД oгляДoм вiЙськoвим вoнa сToяЛa BИсo-

Ko, _ мaЙxe всi бyли

УчaсHИKaMИ сoвiтськo.нiмeцькoT вiЙни,

стapi вoяки УПA. Koмaндиp Kyзьмич дУ)Ke дoбpe oсвoТв вiйcькoвe

MИстeцТBo i, нeзBaжaючи нa cвoТ 45 poкiв, нi.цe нe УсТУПaв мoлo.цi,
зaвЖД'И вlB пepeд.
_

Дpузi' зa мнoю ! - Cкoмaндyвaв стapш И Й лeЙтeнaнт Kyзьмин.
I гpyпa, пеpeйшoвши мiс1 poзстpiльнoЮ ПoчaЛa oблягaти сeлo.
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Пoнyлись пepшi стpiли, a дaлi сepii з кyлeмeтiв. 3aв'язaвоя бiЙ.
БiЙ нe звичaЙниЙ, a вулинниЙ, щo вИMaгaс oсoбливoгo yмiння.
Aлe Kyзьмин мaЙстep дo HЬoгo. l дiЙcнo: бyдинoк зa будинкoм
пepeХoдИтЬ дo HaшИX pУl(' _ вopoг в|дcтУпaе.

Paптoм пoCуHyлИ нa пiдмory вopoгoвi тaнки. Kyзьмин Ha ХвИлИHy
зУпИHИвся, пoчaв ГoryвaTИсЬ дo бoю з TaHKaMИ. B цeЙ нaс вiд дpУгoТ
ГpУпИ, Щo Йшлa iншим шЛяXoM i тaкox вжe дoсяглa Бyщi, вступили
в бiй зaгoни Лютoгo iз з'еднaHHя сЛaBHИХ стopнaнiвцiв, Miшi iз з,e.п'HaHHя Maмaя Тa o/цИH зaгiн iз з'eдHaHHя.П.oвбeнкa, якиЙ, пpoгнaвши
вopo)кУ зacтaвУ, зaЙшoв вopoгoвi в тил i в.цapИB пo HЬoMУ,
oсь oдин ТaHK сTopчaнiвeць KoMaHдИp Bepeмiя ПpИKyBaB з
ПТP-a дo зeмлi' Бiйцi KyзьмИчa HaKИ.цaЮтЬcя Ha отaЛЬHy пoтвopУ
i зaкидaють Тi гpaнaтaми. lpyгoгo TaHКa пoшKoдИЛИ бiйцi зaгoну
з'eдHaHHя .Qoвбeнкa. TxнiЙ удap з тИЛУ бyв дyжe вдaлиЙ i дoшкyльниЙ.

Kузьмин KoMaH.цУr:
_ Bпepeд!

Bopoг вi.цстУпaе. Шляx звiльHяeTЬся... Biддiли пiшли Пo пpИ-

зHaчeHHЮ.

Cпpoби зHИЩИТИ пoвстaнцiв в кpeм'янeцькиx лiсax кiнчились

пoвHoЮ ПopaзKoЮ BopoГa.

У вeнipньoмy звiдoмлeнHi штaбy гpyпи вiд 25-.|V.1944 гoвo-

pИлoсЬ: ..Bтpaти вopoгa в Kpeм'янeцькiй aкцiТ оKЛaдaЛИ бiля 900
нoл. yбитими тa стiльки Ж paHei{ИМи' Haми здoбyтo 6 кyлeмeтiв,
.l
10 фiнoк,2 мiнoмeти, poтниЙ, 1 бaтaль[Й]oнHиЙ, З7 pyшниць i
бaгaтo aмУнiцiT тa мiн. Bивeдeнo з Лaдy 4тaHK'l1',
Haшi втpaтИ cKЛaдaЮTь 136 бiйцiв убитими _ в тoмy нислi
15 тяхкo paHeHИX бiЙцiв, яких нaшi оaнЧacтИHИ He BсТИГЛИ eвaKУЮBaтИ i якиx 25 квiтня в жaxливиЙ спoсiб ПoМopдУBaли HKBflИcти - тa6tля 75 paнeниx. EнкaвeдистaмИ BИMop.п.oвaHo бiля 100
ociб цивiльHoГo HaсeлeHHя, яKe xoвaлocя вiд тepopy i мoбiлiзaцiТ
вopoГa. Haми втpaнeнo B кyлeмeтiв,24 фiнки, 60 pyшниЦь, 1 ПTP
тa 5 пiстoлiв,
Гуpби _ цe Haшa Пepeмoгa Haд вopoГoМ, яKИЙ ПepeBil(aB
нaс в бaгaтo paзiв. Пepeмoгa нe тiльки пoлiтиннa, a Й мiлiтapнa,
i жoднi звipствa тa MopДУвaHHя, пpИ якиx HKB!-|/1cт|А, яK cпpУТИ,
HaKИ.П,aЮтЬся l-,ia HaшИХ бiйцiв i нa цивiльнe HaсeлeнHя, щoб oбми.
тv| pУKи в Txнiй кpoвi, щoб пoштpИKaт|/I IlJтИKaми ixнi блaгopoднi
тiлa, нe MaЮтЬ i нe мoжщЬ MaтИ yспiхy. Бo тepopoм He Mo)кHa
знИщИТИ всeHapoсTaЮчoГo peвoлюцiЙнoГo pУXУ. Hим вopoг нaс
.

*

У тeKстi пoMИлкoвo пoДaнo: 24
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He зaЛяKaв, a HaвПaKИ, збyДИв вoгHeHHУ HeHaBИcтЬ Дo сeбe i згypтyвaв дo вiдкpитoT бopoтьби пpoтИ бiльшoвиЦьl(oГo ТepopУ, пpoTl4

бiльшoвицькoгo iмпepiaлiзмy.

Гypби - цe Haшa вi.о,пoвiдь вopoгoвi'

У.laсHик гypбeнськиx бoТв

Maйоp Koсeнкo

13тpaвня 1944
a.Пoимiтки

1) Зaкpитa, aбo [пepeсiнeнa] мiсцeвiсть _ мiсцeвiстЬ, яKa
xapaKтepИзyeтЬся лiсoм' ГoрaMИ, яpaмИ, бyдiвлями.
2) Biдкpитa' aбo piвниннa мiсцeвiсТЬ _ XapaKтepизyrться вiдсщнiст[ю] вИщeзГaёп.aHИX ПpИKMeТ.
3) БypeвiЙ _ *
4) Kaпiтaн MaмaЙ _ poдoM з Пoлтaвщини. Бувtltий бoоЦь
ЧepвoнoT ApмiТ. B 194[3] вlдoмиЙ KoMaHдИp УПA в Biнницькiй
тa PiвeнськiЙ oблaстяx ' 24'|v.44 aктивниЙ УЧaCHИK гypбeнськиx
бoiв. 25.IV.44 бyв пiдстyпнo yбитиЙ пiслaнцeм HKBД. Пoxoвaний
в Чopнoму лici MiзoцьKoгo p-Hy. Haсeлeння B зHaK пoшaHИ .цo
KoMaHдИpa вИcИпaЛo Йoмy висoKУ MoГИЛy з бepeзoвиМ xpeстoм i нaпиоoм: ,,Biчнa пaM'яТЬ ГepoяM. Cпiть cпокiЙнo любий
ДPУЖe''..a

5) Koмaндиp Cтopнaн _ Piв poдoм з oстpiщини. Cтapий пpa.l9З9 p.
нa eмiгpaцii' в 1942yв'язнeниЙ
цьoвитиЙ peвoлюцioнep. B
нiмЦями зa УЛaштУBaHHя дpУзям втeчi з в'язницi, вoсеHИ 194з _
.l
стapшИHa УПA' в ЛЮтoMУ 944 пepexoдИТЬ з свoiм вiЙськoм сoвiтськo-нiмeцькиЙ фpoнт бeз втpaт Cтapшинa _ улюблeнeць бiЙцiв

i кoмaндиpiв. loбpий вoяк, якиЙ Mae зa свoiми
вДaлиx бoТв.

ПЛeчИMa HИзKУ

Haпpиклaд: 22.||.1944, пonaBшИ в oтoчeнHя, вИpИBaeтЬCя з
HЬoгo, здoбyвши пoЛoHeHИХ; -19'l||.1944 вiдбивae HaпaД. зaгoHУ
HKBД в силi 500 oсiб, пepeЙшoвшИ .цo KoHТpHaсTyпyJ здoбyвae З
..MaKсИMИ'',
5 вepxoвих кoнeЙ з сiдлaми iбaгaтo iншoТ збpoТ _
фiнoк, pУшHИцЬ' aмyнiцiТ; 5.|v1944 в силi двoХ зaГoHiв poбить
Haпaд нa 300 ociб HKB!-истiв (щo стoяЛИ в Hoвoмaлинi), _ poз.
бивaе tx i здoбyвae збpoю. 25,|v'44 _ гepoЙ бoТв бiля Гypбiв.
.1

6) Koмaндиp Бyлкa _ poдoм з Пoлiсся'

|-]e

дpyгиЙ пiсля

Cтopнaнa yлюблeнeць стopнaнiвцiв. ЗaвxДи спoкiйниЙ, MoвЧaзниЙ, aлe piшyний KoMaHДИp. He paз ДИBИвCЯ смepтi в вiчi i кoхнoгo
" Taк у тeкcтi.
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paзy пoгopдXУвaв нeЮ. сМiлИвiстю i вiдвaгoю вiдзнaнився бiля
Гypбiв. Piдню кoМaH.цИpa Бyлки виMopдУвaли сoвiтcькi пapтизaни
в 1943 p.
ДA CБ Укpaiни, ф, 1З, cпp, 376, т' 66' apк. 44-46' 47-48 (opигiнaл, pуKoпиc).*

.13'
спp. 376' т 66, apк. 43.
3 тeксту cупpoвiднoi зaпиоKи (дA cБ УKpajHИ, ф.
мaтepiaл
i мaпи гoтувaлися дo
opигiнaл. Pyкoпис.) мoxнa зpoбитИ вИcнoвoK' щo
.1

пyблiкaцiТ:
..Пo

викopиcтaннi мaпи i opигiнaл oбoв'язкoвo нaдiслaти назaд.

/Яpий/,l5.V44
,Д,pукyвaти в виглядi бpoшypи. Hopмaльний Лист e 4 cтopiнки. .E'pyк iдe
дoвшoю стop. лиотa. ДpУкyвaти тaк, щoб мoxнa бyлo сKoлoти в зoшит.
Пicля видpукyвання нaшi сиЛи згiднo opигiнaлy нaвeсти чepвoHиM, a вopoжi
cинiм. 3 Meтoю пoлeгшeння пpaцi MoжHa ввeстИ нeзнaчнi спpoщeHHя в МaпaХ.
.'Битвa
Maпу .,Битвa бiля Гypбiв'' пoмicтити гlicля 1-2 отopiнoк дpукy вiддiлу
бiля Гypбiв''. Maпу ..БущaнськиЙ пpopив'' пoмiстити пiсля пepшoi cтopiнки дpyку
вiддiл[y]'.БyЩaноький пpopИв''.

2 Хoмa Литвинюк -,'ЛугoвиЙ'' (1902-1944|, У 1944
(УПA.Пiвдeнь).

p'

_ к.p сoтнi' вiддiЛy

Ne 7g
тA
пoвстAHсЬKoi
oгляд пoдlЙ
дlялЬHoстl
y сlчHl_липHl 1944 p.
15

cepпня 1944 o'

HAЧЕPK oгЛя.цУ пoёцlЙ, Ж:V1ття l БoPoTЬБИ
П |.ц

сoB [lTсЬKoЮ] oKУпAц|оЮ

BlД с|чHя 1944 PoKУ Дo ЛИпHя 1944
1. Пepeдфpoнтoвi пoдil
a) 3 нaближeHHяM фpoнтy пoзHaчИлaсЬ зУсИЛЬнa пiдгoтoвкa
усiХ peв[oлЮцiЙнИХ] cИл дo бopoтьби з HoвИМ oKупaHтoM _ бiльшoвИKaМИ. Пiдгoтoвкa пpoвaдилaсЬ cepeд KaдpiB, УПA i нaceлeн.
Hя У двoх HaпpяМKaХ: Ha чac фpoнтy i бopoтьби y оoв[iтcЬKoMy]
*

Koльopoвi зoбpaжeння Maп гIpeдcтaBлeнi нa кoльopoвих вклeйкaх
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зaпiЛЛi, яK MopaЛЬHoю тaK i кoнкpeтнoю poбoтoю, (iнстpyкцij'
вiдпpaви, збopи HaceЛeHHя' poз'яcнЮвaльнa poбoтa i т. д.),
зoKpeMa пepeгpУпУвaнHя cИЛ, .цeцeнтpaлiзaцiя i .цeKoHцeнтpa.
цiя зoкpeмa вiддlлiв УПA (гoспoД,apоЬKe зaбeзпeчeння, кpиTвки i
Т Д.). Piвнoчaснo пiдгoтoвлeнo KaД,pИ, вiД.Цiли УПA i нaсeЛeнHя
.цo пpoпaгaндивнoТ aкцiТ сepeд чepBoнoapMiйцiв, листiвKИ, MaCoвe пИCaHHя пo .цoMaX У сeлax i мiстaх визв[oльнo]-peв[oлюцiЙниx] клинiв тa .цo здoбртя якнaЙбiльшe збpoi' Haпpyжeння yсix
MopaЛЬHИx t фiзинниx сил, кaдpiв i нaсeлeння йшлo пepeдoвсiм y
нaпpямi пepeХoДУ фpoнтy.
б) ПiдгoтoвлялI4ся Дo вcтУпЛeння в УкpaТHУ, зoKpeMa зaxiДнi

oблaстi, i бiльшoвикИ. Щe зaздaлeгiдь, ГoЛoBHo Пepe.ц пpИXoдoм бiльшoвикiв, гoлoвнo в УПA пoсИЛeHo HaЛaдHaHHя aгeнTУpИ.
Aгeнти peKpyтУBaЛИсЬ пepeдoвciм з Укpaiнцiв iз схiдниx oблacтeЙ
(дiЙснo вИшКoЛeHИx eнKaвeдИcтiв), нaцмeнiв, a CepeдoвИщe, з
яKoгo в)кe нe iндивiдyaЛЬHo, a Maсoвo дocтaвЛЮвaнo в УПA - цe
б[увшi] пoлoнeнi ЧA, шyцмaни зi охiдниx oблaстeЙ, щo пiд нiмeЦьКoЮ oKyПaцieю були oпaнoвaнi aгeHTaMИ HKBД' BнacлiДoк цieТ
aгeнrypнoi poбoти пepeйшoв вiддiл нaцмeнiв (aзepбaйдxaнцiв) з
УПA в coв[iтську] ПapTИзaHKУ. З вiЙcькoвoТ отopoни цe булa HeзHaчHa BТpaтa, зaтe бiльшa з пoлiтичнoТ, бo мaлa Й дeякиЙ вплИв
нa нaстpoТ HaCeЛeHHя, Чepгoвий У.цap MaЛa HaHeстИ сoв[iтськa]
ПapтИзaHKa, щo Тi зo зближeнням фpoнтy бiльшoвики пepeopгaнiзувaли Ha сyтo вiЙськoвиЙ Лaд, пepeTвopИвшИ пoЛKИ, з,eдHaHHя, .qoпoBHИлИ чисeЛЬнiсть нaсильнoю мoбiлiзaцieю HaCeЛeHHя
сxiдниx oблaстeЙ, вi.цпoвiднo yзбpoТли' Kiлькa бiльшиx з,rдHaHЬ
(в нислi вiд 500 дo 1 500 пapтизaн ) BVI7УШИлIА зo сЛaвyТсЬких лiсiв
i скopими peйдaми пoчaЛИ Дiяти в oстpiгщинi, Kpeм'янeччинi,
lyбeнщинi, Збapaxщинi. Pуxливiстю тa свoiми рoзвiдкaми (бiля
30 нoлoвiк)' вИcиЛaHИMи в piзнi cтopoHИ, вoнa пepeЙшлa мaЙжe
чepeз Koxнe сeлo. Бoiв з нiмцями yнИKaЛa, чaстИl-|Ho тex yнИKaЛa
o.п.BepTИХ бoiв з вiддiлaми УПA. Гoлoвнoю ТТ цiллю бyлa poзвiдкa,
шИpeHHя пaнiKИ, лiквi.цaцiя aKтИвHИХ yкp[a.iнськиx] peвoлюцioHepiв' HИщeHHя BИпLАcaHV1х пpo ЧA в[извoльнo-]p[eвoлюцiЙних]
кличiв, a пepeД,oBсiм нeЙмoвipниЙ гpa6унoK HaсeлeHня (oдexa,
oбyвa, xapнi' кoнi тa декiлькa мaгaзинiв УПA).
Чepвoнa пapтИзaHKa зaлИIJJИлa сepeд HaсeлeнHя слaвy нaйгipшoТ бaнди гpaбixникiв, якoТ дoсi Щe He бyлo. l-{e симвoл бiльшoвИцЬKoгo ..BИзBoЛeнHя'', щo HalцХo.цИЛo, Ha яKe з тpИвoГoЮ
ждaЛo HaсeЛeHHя. Biддiли в пiдгoтoвцi дo пepexoдy фpoнтy poздpiбнeнi нa мaлi чaсTИHИ i здeзopieнтoвaнi, Cпoнaткy .п,УMaЮчИ'
щo чepвoнa пapтИзaHKa цe вжe чepвoHa apмiя, зpaзУ yникaли бoTв
i
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HeЮ' a oП|CЛя пoчaЛИ || ГpoMИТИ' зoKpeМa poзB|.цKИ' щo cKp|зЬ
BeшТaЛИсЬ, чИM He paз oбopoHИЛИ HaсeЛeHHя пepeд гpaбi)ЮКЮ' Цe
щe бiЛЬшe з,eдHУвaЛo сИMпaтiТ HaсeЛeHHя дo УпA яK зaХИсHИKiв

йoгo дoбpa Й мaЙнa. B пoлiтичнo-ПpoпaгaH.0,ивнiЙ poбoтi пpoти
yкp[aTнськиx] peв[oлюцiйниx] сил бiльшoBИKИ poзпoвсЮдHЮBaЛИ
лиотiвкy .,ЗвepHeHHя дo УчaснИKiв т. зв. УHPA i УПA'', зaкликaючИ пoBсТaHцiв дo пepeХo.цУ в ЧA. Цe звepHeHHя He .цaЛo жo.цHИX
HaсЛ|.0'KIB.

[в]) Hiмцi' вiдстyпaюни .п,oвoлi сKopo, a l0,o тoГo в.п,ep)кУЮчИ
ФpoHт |\Аaл|А|\АИ cИлa|\А|А' He MaЛИ cпpoМo)кHoстИ зHИщИТИ цЬoгo'
щo ПЛaHУBaли. Гoлoвнo зHLАЩИлLА в бiльшиx мiстax фaбpики, тexнiннi спopyди. B Kaм'янeць-Пoдiльщинi (в пiвдeннiЙ нaстинi) нe
тiльки He MaЛИ ЧaсУ ПoзpИвaтИ зaвo.t],iв, мoстiв, aлe Й зaлиtllили в
MaГaзИHaХ вeликi сKЛaдИ збiжxя, xapнiв. Пoзa paЙoнaми, дe вiдбувaлися бiльшi бoi _ Збapaж, Тepнoпiль, Kpeм'янeць, .Qубнo тa
сiл пpи ГoЛoBHИX шЛяХaХ Tepнoпiль-Biнниця _ HaсeЛeHHя зaзHaЛo MaЛO мaтepiяльнИХ BТpaт. B дeякиx oКoЛИЦяХ нiмцi вiдстyпaюни poбили oблaви Ha MoЛoдИX чoлoвiкiв, oдHaчe з HeвeЛИKИМИ
yспixaми. Бyлo кiлькa бoТв вi.пдiлiв УПA з нiмцями (нa.ЦУбенщинi,
Kaм'янeць-Пo.цiльщинi тa oдИH y Kpeм'янeннинi). HiмeЦькi фpoнтoвi чaстинИ cтapaлИCяУHИKaтИ бoТв з УПA.
г) мaдяpи ПepeД фpoнтoм пoвoдИЛИсЬ дoбpe, нe гpaбyвaли
,.ЛeгaлЬHo'',
Чepeз CTaHaсeЛeHHя (xибa пiд мiстoм), a сTapaЛИсЬ
poстiв сiл пpo xapнoвi пpoдyKТИ. Люди УcЮдИ зaяBлЯлИ спiвпpaцю
з УПA, чaсTo мaдяpськi вiйськoвiчaсTИHИ i вiДдiли УПA квaтиpyвaли в oднiЙ мiсцeвoстi. B oднoмy бoю нa Kpeм,янeннинi (opишкiвцi)
вiддiлy УПA з нiмцями _ piЙ мaдяpiв, щo був y ceлi, бpaв aктивнy
УчaCТЬ пo стopoнi пoвстaнцiв i paдiв ПepeMoГoЮ (вбитo 12 нiмцiв,
6 paнeнo бeз влaсниx втpaт).
2. Фоoнт

П iсля .0,eяКoГo зaCToЮ фpoнтoвиx дiй нa лiнiТ.Цнiп pa бiльшoBИKИ ПpopBaли нiм[eцькy] oбopoнy нa вiдтинкy KиТв_Kpeмeннуг i
пiшли сKopИМ TeМПoM Упepeд здoбyвaюни в пoлoвинi сiння Piвнe,
3дoлбунiв ДiЙu-:ли дo .ЦУбнa. ..CxiдниЙ'' фpoнт сTaвcя BЛaCтИ-

a)

i

вo .,пiвнiчним''; лiнiя фpoнтy

пpoХolцИЛa: .{yбнo, Kpeм'янeць'
Пpoскypiв, Biнниця, MикoлaТв, Kpим. Bпpoдoвж мiсяця бiльшoBИKИ HeзHaчHo ПpoсУHУЛИсЬ BПepe.Д' МИMo цЬoгo' щo ДeяK|
вiдтинки бyли дyжe слaбo oбсa.цxeнi нiмцями, aбo Й зoвсiм нi
(пpим. ocтpiг_Kpeм'янeць)_ лiсoвa пoлoca)' ЩoЙнo з кiнцeм
ЛЮтoгo 1944 p' бiльшoвики здoбyвaють Kpeм'янeннинy, poблять
ПpopИв нa вiдтинку Пpoскypiв_Tepнoпiль тa в пepшiЙ пoлoвинi
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бepeзня 1944 p. зaймaють пiвдeннo-схiднi* paЙoни Гaличини aж
дo .[нiотpa' lpyгим пpopивoM вiд Biнницi y нaпpямi Moгилeвa,
oпiсля нa зaxiд pуMИHсЬKoЮ cтopoHoЮ oKppкУЮтЬ 7 нiмeцьких
.цивiзiЙ, щo пpoбилИоЬ Ha зaxiд aж пiД Бyчaчeм. B пoлoвинi квiтня

лiнiя фpoнтy пpoбiгaо Яс, Чepeз.Qнiотep, Cтpипу, 3aлiзцi, Бpoди,
Лyцьк, Koвeль i нa цiЙ лiнii фpoнт УсTaнoвиBcя Фк дo пoЛoBиHИ
Л|АГ1ня 1944p, - нa пepeкip бaжaнням пpoвiдниx кaдpiв тa УсЬoгo
HaCeЛeH Hя.

б) Чepвoнoapмiйцi, вcтУпaЮчИ в нoвoздoбyтi сeлa, викaзУBaлИ вeЛИKУ зaцiaквлeнicть ..бaндepoвцaMи'', Maсoвo пoнa-

пИсуBaHИM|А KлLАчa|iи, лiтepaтypoю

i

взaгaлi peв. вИзвoЛЬlJoЮ

бopoтьбoю. ..Бaндepoвeц eсТЬ?'' - цe ПepшИЙ зaпит всryпaючИx
y Хaтy. MaЙжe нiкoли i нiдe нe пИтaлIt вoHИ зa нiмцями, xiбa ax
y дaльшiй poзмoвi. Maли oстpaХ пepeД ..бaндepoвцaMИ'', в пoлi
сИЛЬHo oбeзпeнувaлись. HKB.Ц i зaгpaдoтpяди пiсля всryпy в
мiсцeвoстi зpaзУ HaKaзyвaлИ HИЩИтИ виписaнi кличi, пoчинaли
poзшyKИ зa пoвстaнцяMИ, ХapчoвИgV'| MaгaзИHaMИ. Фpoнтoвi нaстИHИ пepeХoДИлИ i пepeшyкувaли всi сeлa, мiоця, дe нiмцi нiкoли
нa пpoтязi свoЙoгo пoбyтy aнi paзу тaM He ПoКaзyвaлИсь. Aгeнти
i зaмaскoвaнi оимпaтики бiльшoвикiв пoчaли явнo дiяти, вИKaзУюни людeй, KpИТвкИ, МaгaзИHИ. PeвoлюцiЙнi нaстpoi HaсeЛeHHя
пoчaлИ пiдупaдaти пiд впливoм poзшyкiв пo всix мiоцяx тa.цiяння
aгeнтiв тa сeкcoтiв, вПa.цeHHя пoвaжнoi кiлькocтi мaгaзинiв, a дo
тoгo iз-зa вi.цсyгнocтi вiддiлiв УПA дo яKИx тe Haдтo пpивиклo. Ha
ЗaП|/1т|А чepBoнoapMiЙцiв, чи e бaндepiвцi, бyлa звичaЙнa вiдпo.ix
вiдь, щo нeмa Й нiкoли нe 6aчили. oднaнe пpoявЛялo вeЛИKy
aктивнiсть у нaпpямi здoбртя збpol тa вiднoвлювaння кличiв, щo
Тх бiльшoвиKИ пoзaтИpaли. B цИx двox HaпpяMKax e бaгaтo вИпaдкiв гepoTннoj aктивнoстi нaсeлeння. Xiнки, cтapцi, дiти.пiдpoстки
з-пiд pyк чepвoнoapмiЙцiв пitхoплЮвaЛИ збpoю, aмунiцiю, зaxoвyвaлИ, a oпiсля Пepe.цaвaЛИ пoвстaHцяM. Бaгaтo тe)к пoсBятИ,
чaстo з HapaXeHHям oсoбистoгo )кИтТя, вИKaзyвaЛo нaсeлeHня,
пepeХoBУЮчИ пoвCTaHцiв пiд BИдoM бpaтiв, нoлoвiкiв, взaгaлi, як
чЛeH|в po.цИHИ'

Kaдpи i пoвстaнцi Дiяли пooдИHичHo, чи в бiльшиХ вИпaдKax
тa пpoвoдИлИ
пpoпaГaHдИвнy poбory. Тaк здoбyтo i зaxoвaнo кiлькa гapмaт i
piзнoгo вiЙоькoвoгo пpИЛaдJця, He гoвopячИ вxe npo кpiси, фiнки,
KyЛeмeтИ Й aмyнiцiю. ПpoпaгaндИвнУ poбoтy пpoдoвжeнo уcHo,
|laЛИM|А дивepciйниMИ ГpyпaмИ, здoбyвaли збpoю

poзKИдyBaнHяM Л|тepaTУpИ' в|дHoвЛЮвaHHяМ HaпИсaHиХ пpИлЮд*
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У тeкстi: пiвнiчнo-сxi.цнi

|-{O

..ЗвepHeHHя
KЛИчiв. БiльшoвицьКa ПpoпaгaHдa _
дo

т зв. УHPA

i УПA'' тa бaгaтo poзПИсУBaЛoоь y фpoнтoвИХ гaзeTaХ для ЧA пpo

,,бaндepiвцiв'',

жopстoкiсть, aгeнтypнiсть i т. д. Cлoвo ..бaндьopoBeц,,сТaЛo синoнiмoм peвoлюцioнepa, щo бopeться пpoтИ CoB.
BЛa.п.И Й сaмi x бiльшoвиKИ.Д,У)кe сKopo Г1oШVlpИЛ|А йoгo в цiлiй ЧA,
a.цaлi в yCЬoMУ CCCP. ЧepвoнoapмiЙцi, щo 3 ПoчaTKy з oсТpaxoM
.,бaн.цьopoвцiв'''
гляДiли Ha Пpe.цCTaвЛeHИx У чopнoMy свiтлi
пiд
BПЛИBoM нaшoТ ПpoПaГaн.Д,И Й цьoгo, щo сaмi пoбaчили _ змiнили
Cвor HaCтaBлeHHя Й пiсля кiлькoxтижнiв в ЧA бyлo зaгaльHo зHaнe,
..бaн.п'ьopoвцИ'' чepBoHoapMi Йцiв нe стpiляють.
|-{aстpoi ПoчaЛ И
Щo
змiнювaтисЬ У ПoзИТИBHoMУ HaПpямi й пepexoДLАтИ в оимпaтii. B
сxiдних oблaстяx Cepeд цивiльнoгo HaCeЛeHHя бiльшoвики пpo..бaндipoвци вбивaЮIЬ BaшИХ синiв, мужiв,
BoДИЛ|/1 aгiтaцiю, щo
Тх

-,J
ТpoяTЬ Т',:_
|X l Т..ц'
. l|^,'
Цe HacTopoХУBaЛo чaсТИHУ HaCeЛeHHя ПpoТИ peB.
BИзBoЛЬHoГo pУxУ.

3, Пеpexiд фpoнту
Пi.цгoтoвленi фiзиннo' a зoKpeMa MopaЛЬF{o (yсi, пoнaвши вiд
пpoвiдникiв HИзoBOГo дo Cтp|ЛЬця, BBa)КaЛИ зa нaЙтяжчy piн пpo-

Д,epтИся кpiзь фpoнт) peвoлюцiЙнo-збpoЙнi cили piuили piзними
сп oсoбам и П po.цe pTИ Cя Ч e pеЗ фpoнт' !oб pa п iдгoтoвкa .цaлa .цoбpi
вислiДи. З Дyжe HeзHaЧHИМИ BтpaТaMИ пepeЙшли всi, зoкpeмa вiддiли УПA, фpoнт, Щo Д,Ля l-lИX зДaвaЛoсь це нaЙвaжчИM. Heвeликими
вiДД,iлaми-чoтaMИ, вiдповiднo МaHeвpУЮчИ, пpo.Д,ИpaЛИcЬ o.цHi.

fpyгi

вiддiлИ ПoзaxoвУвaвШИ збpoю, в .д,я.цькiвсьKИX oдягax Пepeбули в сeЛax ПepшУ лiнiю фpoнту, тpeтi пepeйшли пiд мaскoю нaсTИH чepBoHoi пapтизaнки (мимo пpoвipoк HKB.ц)' щe iншi пepeбyли
фpoнт у кpиiвкax. Haмaгaння бiльшoвикiв зHL/1Щv1т|4 цiлкoвитo всю
збpoЙну силy пiд нaс фpoнтy пoтepпiли пoвний кpax.
4' Пepшi.qнi в нoвiй дiйснoстi
Пеpшi днi в нoвiй ДiЙснoстi ПoзHaчaЮТЬCя BeЛИКИMи Й нarлими змiнaми нaстpoTв (в зaлеxнoстi вiд ToГo чИ HaCТУПИB якиЙcь
Уlцap Чиl пoбiдa), вpaжiнь, .л,iй, вaгaнь, CПЛeTeHЬ Ta пpaвдИBИХ
фaктiв. З цьoгo Хaoсy ЩOpaз бiльше ПoчaЛИ пiдгoтoвлятИсЬ Д,o
б<эю дlвi сИЛИ: peвoлюцiЙнo-визвoЛЬHa i HKBД З зaгpa.ц-oТpяДaми i б[iльшoвИцЬKИMИ] пapтизaнaми. З ЧA лишe пapтiЙнi i HKBД

були cилoю, з яKoЮ peB' вИзBoЛьнi cили зyДapИЛИCЬ y збpoйнi[й]
плoщинi, a Bся Maсa чepвoHoapMiЙцiв, зoкpeмa yкpaTнцiв, бyлa

oХoПЛЮBaнa ПpoПaгaHД,ИвHo. o.д,нaчe B .цeяKИX oKoЛИцяХ HKBД
aнГa)кУвaЛo ЧA оoбi нa пoмiч в тiЙ бopoтьбi, пpoвoдилo мoбiлiзaцiю вoeннoзoбoв'язaнИX y сaмiЙ фpoнтoвiй пoлoсi (oкoлицi

Kpем'янця), ПepeПpoвa.фкУЮчИ oблaви пpи пoмoнi фpoнтoвикiв

ЧA. З пepших Д'нiв бiльш[oвицькi] нaмaгaння зopгaнiзyвaти aдмi.
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HiстpaЦiЮ He BдaлИCя' KpiM Мiот. HaЙскopшe пoчaЛИ.п,iяти вoенкo.
MaтИ, щo нeгaйнo, пiсля здoбутТя яKoГoсЬ paЙoнy пoчaЛИ Д|ятИ.

З oгляду Ha цe, щo Ha мoбiлiзaцiю дoбpoвiльнo йшлo Д,Ужe MaЛo
людeЙ, ТТ пepeвoджеHo пpИ пoмoчi зaгpa.ц-oтpядiв i ЧA, щo MaЛo
ХapaKТep oблaв, пoЛУчeнИХ чaстo з бoями. Нaоильнa мoбiлiзaцiя,
aктивниЙ i пacивниЙ спpoТИB HaсeЛeння бyв пpининoЮ BeЛИKoгo
зpoстУ B KopoТKoMу нaсi вiддiлiв УПA, a в зв'язкy з тим стиxiЙнoТ
збpoЙнoТ бopoтьби, вeЛИKИx yспixiв, щo в нaслi.п'KaХ .0,aЛИ вeЛИчeзниЙ зpic1 peвoлюцiЙниx нacтpoТв Maс, щo цiлкoвитo пoчaЛo
пapaлiзувaти цi нaмaгaння бiльш[oвицькoi] BлaДИ.
5, ГoспoдapниЙ гpaбyнoк
HaЙбiльшoгo УдapУ i втpaт з пepшиХ* днiв пpиxoдУ бiльшoвикiв зaзнaв УKp. peв. pУХ y гoсПoдapськiЙ .цiлянцi. Bнaслiдoк
нeвiдпoвiднoгo зaKoHопipyвaння opгaнiзaцiйнo-вiйськoвИХ МaГaзинiв, Ha .цoHoCИ сeксoтiв бiльшoвики ПoчaЛИ poзKpИвaTИ i зa6иpaТИ MaгaзИHИ з Хapчaми (,.бaндepoBcKaя Koвбaсa'' сЛaBHa зapaз

в цiлoмy ссCP), збixxям, шкipoю тa

чacт\4|1lА мe.д,икaмeнтiв.

opгaнiзaцiЙнИx MaГaзИнiв впaлo в.п,eяKИХ paйoнax нa 85%, в пiдмiськиx ceЛaХ Meншe (кpaщe бyли зaкoнcпipoвaнi). 3aгaльнo
BПaЛo 75o/o вciх мaгaзинiв. ToДi, кoли дя.цькiвоькиx мaгaзинiв (щo
ix coбi poбив кoжниЙ сeлянин) УпaЛo вiр,5-7o/o. Пaдaння збiххeвиx
мaгaзинiв BпЛИHyЛo вiд'eмнo нa нacтpoT HaceлeHHя' бo цe ж булa
ixня пpaця. Ceлянствo бiльшe тepпiлo вiд гpaбexi пapтизaнки,
пoтiм ЧA, щo пpoХoдячИ сeЛaмИ xapчУBaлacЬ KoшТoМ HaоeЛeHHя,
a вкiнцl Пo BCТaHoBлeннi aдмiнiстpaцii HaЛo)KeHo Ha нЬoгo KoHTИHгeнт, якиЙ вoнo булo ПpИMУшeHe з.цaтИ.
6. Moбiлiзaцiя в ЧA

Moбiлiзaцiю вoеннoзoбoв'язaHИХ чoлoвiкiв (вiд 18-50 pp.

хиття) пpoгoЛoшувaнo звичaЙHo B тИ)К.цeHь пiсля пpИХolцy сoвiтiв,
a ПoдeKУДИ Й cкopшe. loбpoвiльнo нa мoбiлiзaцiю пiшлo дyжe
MaЛo ЛЮдeЙ' пo кiлькa Ha сeЛo, a в дeяKИХ зoвсiм нixтo. 3apaз,
пiсля теpмiнy пpoвoджeнo oблaвИ, a зЛoBЛeниx вiдстaвЛЮвaнo
дo BoeHKoмaтiв. Hepiдкo' Щo пepe.ц мoбiлiзaЦieю' poблeнo oблaвy нa бaндepiвцiв, стpiлянo людeй, пiдпaлювaнo ХaтИ. Poбилoсь
цe з MeToЮ тepopИзУвaтИ HaсeЛeHня, щoб тaKИM опoсoбoм спo.
HУKaтИ ГoЛoсИТИсЬ дo вiЙськa, Гpoзили тeЖ, Щo Хтo He пiдe дo
BorHKoMaтУ' TaK тoгo Xaтy cпaлятЬ. a po.цИHУ вИвeзyгЬ. Пoмимo
TaKИX ПoГpoз тpИвaB зaгaльниЙ CПpoТИB. oблaви ПoЧИHaЛИCЬ
oKpуЖeHHяМ CеЛa' .цяДЬKИ ХoвaЛИсь в кpиTвкax, yтiкaли в дpyгi
CeЛa' в лiс. Пiд чaс oблaв чaсТo ПpИХoдИЛo.п,o сУТИчoK з вi.вдiлaми
" У тeкстi:
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пepшoгo

УПA, aлe бiльшoвиt<и звичaйtнo BepTaЛИсЬ з BтpaTaMИ. B стeпoвиx
paЙoнax вИЛoвЛeнo дo ЧA бaгaтo бiльшe чoлoвiкiв (85%), як в
лiсoвих 5Оo/o. О ceЛa, 8 якиx нi oДИH чoJ.loвiк нe гtiшoв нa мoбiлiзaцiю дoбpoвiльнo тa Й oKУпaHTИ He зЛoвИЛИ, aЛe r й тaкi, щo в
CeЛi oстaлИсь тiльки o,циницi. Ha мoбiлtзaцiю пiшлa дoбpoвiльнo
.цeяKa чaCтИHa чЛeHlв' ГoЛoBHo ТИX' щo пpaцЮвaЛИ B ГoсПo.0.apськiЙ .цiлянцi' B сxiдниx oблaстяx пiшли всi члeни зa ДУжe МaЛИМИ
виТмкaми, рoзpaХoBУЮчИ poзKЛaдaти ЧA' a у вiдпoвiдниЙ мoмeнт
зi збpoeю

i

бiльшим вiдщiлoм вЛУчИТИсЬ в УПA-.

7'У з6poЙнoму

нaстyпi

Пepшi Днi пiд бi.гtьшoвикaми з дpiбниМИ CУTИчKaми, змiнaми
нaстpoiв, з з)кИвaHHяtvl з HoвoЮ Дiйснiстю, з УдapaMИ сeксoтiв i
HKBД' з нeпeвнicтiо i тpивoгoЮ, зaCтУПИЛи дpyгi, щo CTaHoBЛятЬ
пepioд збpoЙнoгo HaсТУПУ i стиxiЙнiй piот peв. нacтpoТв Тa aKтИв-

нoстi. ПpинИHИ, щo

УMo>кЛИвИЛИ

цe _ вiдсyнeння ЧA

дaЛЬшe

вПepe}ц, ПoяBa вiддiлiв УПA, щo пеpeЙшли фpoнт' HeHaвИстЬ дo

сoв. pexiмy Й бaжaнt]я aKTИвHo Йoмy пpoтисТaвИTИCЬ, жaдoбa
yзбpoTтися, вкiнцi зaГaЛЬHa мoбiлiзaцiя в ЧA _ сTaBИЛo ПИTaHHя
pyбa: в ЧA aбo в ПoBCTaHцi. I пoчaвся мacoвий HaпЛИB в УПA.
Зoкpeмa пoгoHя зa здoбуттям фiнoк нaбpaлa вeЛИKИХ poзмipiв,

як здiЙснeння мрiЙ i зaспoкoeння aмбiцiй He ЛИшe бiЙцiв УПA, aлe
Ko)(HoГo MoЛoд]oГo ХЛoпЦя' щo вИKaзувaв спpИT, B|.Д'вaгУ' a Чacтo

гeоoйськi вчинкиЙбoi'
Пoчaткoве дiяння MaЛИХ дивepсiЙниХ гpУП _ poззбpoювaнHя
ЧA Й сyтинки з HKB.Ц Ta зaГpa.П,-oТpя.цaМИ, щo шЛяЛИся пo всiХ
сeЛax HeвeЛИКИМИ гpУПaмИ (5-10-20 нoлoвiк) пepeЙшлo B сKЛaднiшe, a тo - B cПИHЮBaHHя MaшИH i poззбpoювaHHя тa лiквiдaцiю
й тo як внoчi тaк iвДeltь. ТоДi бiльшloBИKИ ПoчaЛи Дiяти бiльшими
ГpУПaMИ (чoтa Й бiльшe). ToдiдивepсiЙнi вiддiли збiльшують нислeннiсть, ПpoBaдяТЬся вжe бoТ i тo в цiлoмyтepeнi в тoЙ чaс, КoЛИ B
тepeнi булo бaгaтo ЧA, a paйoни Збapaжa' Kpeм'янця, !убнaбули
ПepeПoвHeнi фрoнтoвикaми 3броЙнa бopoтьбa Й пoвстaвaння
HoBИХ вiддiлiв нaбиpaють стиxiЙнoгo XapaКТeрУ, щo з KoXHИM
днем нaбиpaлo нeбувaлo[гo] poCTУ' B однiй iз зaсiдoк Ha шoсe
мix Piвним i ГoLЦeю pозбитo вaЛKУ MaшИH, в яКИХ iхaв гeнepaл

Baтутiн], KoMaHДУЮчиЙ 1-им Укp[a[нським] фpoнтoм, з штaбoм.

Caм Baтyтiн paнeниli вспiв

втeкт|4, эaл|АШaЮчИ CBoЮ шИHеЛЮ,
ДoKyMeHTИ, ПaпepИ (якi зaбpaли повстaнцi). o.цнaк вoHИ Пo Дopoзi знoв BПaЛИ B pУKИ бiльшовикaм' З пpиниH ПopaHeHHя Baтyтiн
ПoМep у Kиовi.
У тeкстi. \1А
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.[o бopoтьби з пoвстaHЧИM pУХoM бiльшoвики opгaнiзyють
i poзмiщyють y тepeнi спецiяльнi з б[yвшиx] ПapТИзaн вi.цдiли в

кiлькocтi вiд 200-300 чoлoвiк. Гoлoвнo oбсaджyвaли лiсoвi ТepeнИ
(Hoвoмaлин, .Д'epмaнь, Oбич i т Д'). Пoвстaннi кypeнi гloчинaють
дiяти з'rднaHHяMИ. .Д'oxoдить .t],o BeЛИКИХ бoТв у Maшaнцi- (щo
ТpИвaв цiлиЙ дeнь З HaстyПaЮчими 600 бiльш[oвикaми] нa HaшИX
200 чoлoвiк, у вислiдi [якo]гo бiльшoвики вiдступили, зaлИшaЮчИ
Пoнa.ц ]50 вбитими), в oбгoвi (вбитo 50 нepвоних, peштa вiдступилa). Пoвстaнцi HaсTУПoM iдyть нa укpiплeнi ,,шПiцпуHKтИ',**
чepвoHИХ y Hoвcмaлинi Й дoки Йoгo нe злiквiдyвaли цiлкoм, .гo
HaHeCeHo iм втpaт i жaхy тa здoбщo збpoю. Meншi вi.ц.цiли .цiють
У сeЛax нa вiдкpитиХ ТepeHaХ. Пiд сaмим мiстoм Здoблyнoвoм
дiе дoвшиЙ нaс з yспixoм кiлькoх чoт. oднУ з HИХ oKpyЖИв вopoг,
щo бyв у силi кiлькox CoТeHЬ. Biддiл бивcя.0'o oстaHнЬoГo 3 пepeBa)кaЮчИM BopoГoM у кiлькaнaдцять paзiв. ГepoЙськo ПoЛяlЛи|
всi. Paнeнi Й oсгaннi, щo вистpiляли нaбo.t, гloстpiляли себe. B
oгpизкiвцяx (Лaнoвeннинa), в BaЙхyлoвi в пoлoвинi квiтня 3 сoтнi
пoвстaнцiв oKpУЖИЛИ 3000 бiльшoвИцЬKИХ ПapТИзaн' щo Якpaз
ПpИГoТoBЛяЛИcЬ Дo aкцiТ. Чepвoнi пapтизaни

в пaнiцi

lloKИ|.]УЛИ

свiй тaбip, пiдпaлили сeлo й пiд зaслoнoЮ дИMУ poзбiглись, зaлишaЮчИ вбитих З0 свoТх тoвapишiв. Пo всьoмy теpeнi дeнь i нiч
нiсся гoмiн стpiлiв, бoТв. B KpИТИчHИХ MoMеHТaХ пoвстaнЦi пpoяBлялиiндивiдуaльниЙ i мaсoвиЙ геpoiзм, билиcя дo кiнця, a в бeз.
виxiднoму пoлoжeннi стpiлялися, щoб нe пoПa.цaТИ жИBцeM У pyKИ
вopoГa. Cпapaлiзoвaнo poбoту сeKcoтiв, що ix бiльшoвИKИ г"4aсoBo
звеpбyвaли B ГiepшИX днях пiсля свoЙoгo ПpИХcДУ.
Гoлoвнi пoвстatlчi сИЛИ зoсepe.п)КУBaЛИCЬ y пiддiсних oKoЛИцях. У сеjlaХ стoяЛИ вiдДiли, BCТaHoвЛЮвaHo сBoЮ aДмiнtстрaцiк.l.
ЯкиЙ стрaх мa"пи бiльшoвtlKИ tlepe.ц lliсoм свiднИTЬ Пpo тe фaкт;
200 неpвoноapмliйцiв iз Шyмськa мaли Йти дo !yбна. !,iйшли вoни

до с. Лir.oвищ, poзПИ.l-УвaЛИL.Ь Пo c(ЭЛaХ' ЧLl Mo)кЛИвJ .цiстaтися .п.o
!убнe !-ie гlpoХoД,ячt,l Чеpeз лiс, а кoли дoвiдалися щo He Мo)KHa,
ПeреНc!У8eЛИ :'Ja .эeЛoгvl .V сТapИХ, щe з пoПеpeдньo[ вiЙни oкoпax,
побуд7 день i вepHуЛИсЬ до Шyмськa, Нaд лiсoм кpужляЛИ г||А,JJе
,rliТaкi,l' а дo бою в гliдлiсних Теl)eHaХ У>KИBaЛ|А бiльшовики тaнкiв.
Пrэвсr-aнL1i э6илл KУЛeMеТaMИ кiльк'a rtiтaкiв, oд|'tloГО зaХoГlИЛИ Heпoякиli осiв пi.ц riiсом, з ПTP-iв рoзбилtl кiлькa тaнкiв.

tJjKОдцЖеHl,ltiл,

Pево,пюцiйнi нar;тpоТ щОpaз бiльtше tliД,нoсились, збpойнa бopотьбa .-l1opaз бiльшe нaбpaлla нa силi, вершKoM якoi' був бiЙ нa Гypбaх
(Kрeьt'яIleннигla), пiд нaс т, зв. BеликoТ кpeм'янeЦЬКoТ aKЦiТ.
-

Taк у текcтi, Пeвнo мae

-*
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брiz: N4ощaницi

Spitzеpunkt - гoлoвний пункт (нtмt

)

B. Пepшi aкцii

Пepшi aкцiT y видi oблaв i poзшyкiв зa кpиiвкaми вiдбувaли.
cя з пepшИx днiв пpИxo.цУ бiльшoвикiв. t-{e були спeцвiдДiли вiд
1 50-200 людeЙ, щo oКpУЖУвaЛИ сeЛo тa po6или oблaви Ha вoeHнoзoбoв'язaниx i вi.цстaвляли .цo вorнKoмaтiв. Тaм пepeХo.п,ИЛИ
злoвлeнi дoпИтИ (цiлoдeннi), a тoдi HKBД вiдстaвлялo oдHИx ,t].o
TЮpMИ, iншиx вИПУcКaЛo' a зpoбивши з HИX ceKсoтiв, oстaннi, щo
ЗaлИLIJ|АлИCЬt пoпa.п.aЛИ у вoeHKoMaт. Хoч У paЙoнi нe дiялo кiлькa
тaKИХ вiд.цlлiв тo Bсe вoHИ MaЛИ льoкaльниЙ ХapaKтep i нaсeлeння
ХopoнИЛoсЬ У KpИlвKaХ, тo Пepexo.цилo в дpyгi сeЛa, Дe в тoЙ чaс
нe булo oблaви, aбo пpямувaлo в бiльшi лiси, кyди щe He HaBO(yвaлИcЬ.цoХo.цИтИ бiльшoвики з цiллю poзшyкiв. Пpи кoxнiЙ oблaвi
вiдбувaлиcь сильнi poзшУl(И зa ХapчoвИMИ МaгaзиHaми. Пiд нaо
oблaв звичaЙнo гИHУЛa чaсТИ|.la HaсeЛeHHя вiд зaгaльнoТ стpiлянини бiльшoвикiв. Пpим. у Kутнi, p-н Miзoн, пi.п, чaс aкцiT, щo вiд.
бyлacь Ha ПoчaтKУ квiтня, cПaЛeHo кiлькaнaдцятЬ Хaт тa вбитo бiля
30 oоiб uивiльнoгo HaсeлeHHя.
Beликa кpeм,янeцькa aкцiя. Гуpби
Beликa кpeм'янeцькa aкцiя пoчaЛaсЬ у пoлoвинi квi.гня ]944.
.Цo aкцiT зaaнгaЖoBaнo 30000 apмiю HKBД' зaгpaД-oтpядiв i фpoнтoвикiв. Пoчaткoвe poзмiщeння cилбулo тaKe: з зaxoдy фpoнтoвa
лiнiя вiД Бpoдiв дo 3бapaжa, Boлoчиськa, ocтpiц Piвнe, .[yбнo. l.{e
KoЛo пoчaЛo звy>кУвaТись i дня 2З'|v'44 вiЙськa Hl(BД oпaHУBaлИ
вci мiоцeвoотi дoвкpyгИ KpeM'яHeЦЬKИХ лiсiв тa лiнiТ oбгiв-oстpiг,
Шyмоьк-KpeM,яHeцЬ. Цьoгo )к дHя вiдбУлися зaпeклi бoi в пpилiсних CeЛaХ (AнтoнiвЦi, Зaбapa, AнДpУшiвкa, oбгiв i r д.)' з яKИХ
пepeд ПepeвaЖaЮчИMИ оИЛaMИ вopoГa, вiд'tiли УПA вiдотyпили в
Лlс.

Ha дeнь 24.|v.44 вi.п.цiли УПA в силi кiлькoх з'e.о.HaHЬ зaЙняли
oбopoннi пoзицii: Maйдaнськi гopи, Гуpби, KparM лiсa дo Moстiв i
дaлi кpaeм лiсa пoпiд Cвятe, Mсlщaниця, oбгiв. B лiсi кpiм вiддiлiв
УПA нaЙшлaсЬ пoвaxHa кiлькiсть шивiльнoгo oзбooeнoгo нaсeЛeHня, щo BИгHaHe aкцiею зi сiл, шyкaЛo сХopoнИщi в лiоi. Paнкoм
o гoд. 7-iЙ пoчaвсЬ ГeHepaЛЬHиЙ нacтyп бiльшoвикiв з усix стopiн.
Ha дeяких вiдтинкax вopoгoвi вдaЛoся B|Ат|Ас,|1УтИ з вигiдниx cтaHoвИщ тaK, Щo KoMaндyвaння УПA бyлo пpимyшeHe стBoрити o6opoнHy лiнiю. Гoлoвнi бo.[ вiдбyвaЛИся Ha Гyбax. Kiлькaкpaтнi aтaKИ,
cильниЙ гpaHaтoмeТниЙ вoгoнь, тaHKИ i т. д. Bсi HacтyпИ Bopoгa

рoзбивaлись

o

гopoЙську oбopoнУ Пoвcтaнцiв. Зaвзятi aTaKИ

вopoгa пpи cпiвдiяннi уcix poдiв збpoi тp|/1laлИ BBeсЬ дeнь бeзпepepИBHo, щoйнo нiн пpи[нeс]лa пepeдишкУ. Цю нiн викopистaли
ПoBстaHЦ|, BИMИKaЮЧИсЬ з 3aЛlзHoГo ПepстeHя' чaCТИHa в CУpax.
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CL4л|/1 BЗял|А HaпpяM Ha Пoлiсся. B Бущi вi.одiли
зBeЛИ дpУгиЙ вeликиЙ бiЙ i пpoбoeм пpoйшлИ шoсe Piвнe_Kиiв.
3a шoce пiд ЗaлiзниЦeЮ щe зBeЛИ вoHИ oДИH yспiшниЙ бiЙ i пpoдepЛИоя нa Пoлicся.
БiЙ нa Гуpбaх _ цe нaЙбiльшиЙ бiЙ пoвстaнцiв з чepвoнИMИ'
Bислiд бoю: бiля [8]0 вбитиx зi стopoни УПA iбiля .|20 бiльшoвикiв. Пiсля вiдxotУ вiддiлiв УПA з oKpрКeHHя бiльшoвики щe
тpи днi стpiляли пo лici, пepeшУKУвaли, пi.ш, чaс Toгo в6или дeяKУ
кiлькiсть нeoзбpoeниx дяДькiв' щo пepeбyвaЛИ в лiсi, кpиюнись
пepeД мoбiлiзaцieЮ, a peштУ вL4ЛoBИл|/1 i пoнaпoвнювaЛИ тЮpMИ B

cЬKi ЛiсИ, a ГoЛoBHi

Kpeм'янцi i.Цубнi.
Aкцii нa peвoлюцioнepiв y сxi.цниx oблacтяx вiдбyвaютьcя з
oгЛяД.У нa вiдсщнiсть вiйськa i зaгpaд.oтpяДiв пpи пoмoчi HKB.ц'
мiлiцii (paзoм з0-40 нa paйoн), стpибкiв, щo Тx зiбpaлoся з кiлькox
paЙoнiв.
9. BотaнoвлeHHя сoB' aдмiнiстpaцiТ

.[o нaсу вeликoТ aкцiТ бiльшoвИKaМ в.qaЛoся cTвopИтИ
aдмiнicтpaцiю тiльки пo мiотax тa B ДeяKИx пiдмiськиX сeЛaХ.
Paйвикoнкoми oбсaдxУвaнo щe пepe.ц фpoнтoм нaмiчeними
лЮ.0,ЬMИ, т|/1MИ, щo в 1940 p. в цЬoMУ дiлi в циx paЙoнax пpaцЮвaли, a6o [н]oвиx, дoвipeниx oсiб зi cхiдниx oблaстeЙ, a з мiсцeвиx
вибpaли тiльки ..блaгoнa[дЬo])KнИX''. Ciльpaди пoчaЛИ всTaHoвлЮвaтИоЬ piвнoнaснo пi.ц чaс вeликoi aкцiT. Ha пpeдciдaтeлiв
сeкpeтapiв сiльpaд HaзHaчyвaЛи бiльu.loвики б[yвших] гoлoв сiльpaД, y BИПaдкУ KoЛИ ТaКoГo нe бyлo To стapoотУ, щo бyв зa нiмцiв,
aбo нaзнaчУBaлИ.цядькiв BИлoвЛeHИX пiд нaс aкцiЙ' яKИХ KopoтKo
,,oбpoбляли'' i MИMo CпpoTИву (бoялиоя пiмcти пoвстaнцiв)
дaнoТ
ocoб|А, сИЛoЮ iх нaстaвляли. B цeЙ спoсiб знaЙшлaся в сiльpaдaх
ЧaсTИHa дoбpиx УкpaТнцiв'
Пepшим зaвД,aHHяM сiльpaд бyлo стягнeHHя пoстaвки [пo]
ХapчaХ i xyдoби. Haсeлeння, стepopИзoвaнe aKцieю, xoн зi спpoтиBoМ _ ПoстaвKy [..']плo, звoлiкaючи яKoMoГa нaйдoвшe. B cклaд
пoCТaBКИ BХo.П,ИЛo збiжхя, HaдBИХKa [...]opoв, MoлoKa, яЙця iт. д.
.Д,ля швидкoГo сTяГHeHHя пoстaвoK зopгaнiзoвaнo збipнi пyнкти (в
poдi пiдpaЙoнy) з кiлькox сiЛ, якi oбсaджeнo пo кiлькox чepвoнoapмiЙцiв з eнKaвeдИсТaМИ. B сxiдних paЙoнax вoHИ MaЮТЬ HaзBУ
,,пpикpiплeниx,'.
Пiсля CТягHeHHя ПoсTaBKИ вoни вибpaлися. B
оxiдних paЙoнax, пo cеЛax i paЙoнниx мiстaх зopгaнiзoвaнo 16лiтнix xлoпцiв в т. зв. ,.стpибки'', зaв.цaHняM яKИХ e oxopoняти кoл[гoспи] [...]сти iт. д. пepeд 6aнДитaми. |-{i стpибки бepyть УчaсTЬ
в oблaвax t aкцiях ПpoтИ бaн.цepiвцiв. У paЙoнax 3УЗ пoтвopeнo
мiлiцiю,.п.o якoТ ввiйшли ГoЛoвHo пoЛяKИ, aбo шyмoвиHHя' чaсTИHa

i
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пapтИзaн, B cклaд мiлiцiT в сxiднix oблaстяx (нa paЙoн 30-40) вxo.цилo кiлькoХ eHKaвeдИстiв, a peштa гoЛoвHo б[yвшi] пapтИзaнИ.
10. Пiсля aкцii
Пiсля вeликoT aкцiT HaсТУпИв тpeтiЙ пepioд бopoтьби з бiльшoвИKaMИ' Haстyпилa .цeKoHцeHTpaцiя вiддiлiв УПA, якi HeBeЛИKИМИ
ГpyпaMИ дiють y paЙoнax i oблaстях зaxiдниx i сxiдниx зeМeлЬ'
пpИоТoсoвyюни (як i зoкpeмa opгaнiзaцiя) кoнспipaцiю, унl,lкaюни
пpoвoкaцiйних бoTв. Пoсилeнo poбoтy в opгaнiзaцiЙнiЙ дiлянцi.
Пoклa.д,eнo нaтИсК нa пoлiтичнe виpoблення кaдpiв (тeopeтиннoю i пpaктИчHoЮ poбoтoю) Тa пpoпaгaндlИвHo-Maсoвy poбoтy.
Пpимiнeнo тaKтИKУ дiяння, вiдпoвiднy дo оoB. ylvloвИH, визбyвaюЧИоЬ зaЛИшкiв з чaоiв бopoтьби з нiмцями.
Пoшиpeнo бpoшуpу ..B нoвiЙ дiйснoотi,', пo мicтax i сeлax
вiднoвлeнo HaвчaHHя в шKoЛaХ 4-ox клясiв. У бiльшиx мiстax
(

Kpeм'

я

нeцЬ, KaM' яHeць- Пoд[iл ьcьки й] ) iснyють нститути. Учитeл
i

i

cтудeнти _ мaйxe caмi хiнки.
Гoлoв сiльpa.п, чaстo cKЛИKaЮтЬ дo paЙoнiв нa збopи. Пo селax
poблять мaлo мiтингiв, нaкaзyють i пpимУшУЮТЬ вИKoHУвaTИ.
Уpyxoмлeнo лiонe гoспoдapсТBo, пoПpИзHaчyвaHo нaвiть лiсничИХ
i

i гaЙoвиx.

Пpи пoмoнi нoвoпoстaвлeнoT opгaнiзaцiТ бiльшoвики ПepeвeлИ ПeoeпИс HaсeЛeння i пoчaли BИДaвaтИ тимчaсoвi BИKaзKИ.
Bикaзкy Mo)KHa o.цepХaтИ пpи ocoбисТoМУ згoЛoшeннi в paйyпpaвi. Bнaслiдoк зpoзyмiння peв. aKТИвУ Пoвcтar пoтpeбa змiни в
iдeйнo-пoлiтичниx зaлoЖeHHяХ i змiни ТaKTИKИ peвoлюцiТ, B цьoмy
нaпpямi пpoвo.o.ИтЬcя сepe.ц д[у)кe] Tя)КKИХ УMoв сoв. пiДпiлля
вeЛИKУ poбoтy. B пpaктиннiЙ poбoтi ПpoBoдИтЬся aкцiю сИПaHHя
MoгИЛ ПoЛягЛИM ГepoяM, УПopядKУвaння ix. Ha цe бiльшoвики
вiдпoвiли зpiзyвaнням xpeстiв i poзкoпyвaнHяM МoгИЛ. Aкцtю пpoвoдИтЬся дaлi. Cepeд нaceЛeнHя пoBeДeHo aкцiю пpoти пocтaвoKt
яKУ oдHaчe зapaз пiсля aкцii внaолiдoк Heyпopядl(oBaHoгo Щe opl.
aпapaTУ слaбo пiдгoтoвaнo, a HaceлeHHя стepopИзoвaHe пoсTaвKУ
здaЛo.
B нepвнi 1944 p' poзпoчaтo ЖнИBHУ aкцiю, вИгoToвЛeнo i poзicЛaнo iнстpyкцii в тiЙ cпpaвi, листiвки (..Tpyдoвий Hapoдe сCCP'')
пpoвe.цeHo пiдгoтoвкy оepeд HaсeЛeHHя' Poзпoчaтo aкцiю писaнHя HoBИx визв[oльниx] peв. кличiв.

- ПpoпaГaндИBHa
дiяльнiсть
HaйбiльшиM дoсягHeHHяМ У пpoпaгaндi Ha чaC фpoнту бyлo
tиaсoBe ПoшИpeHня Й писaння нa мaЙжe щoдpУгiЙ хaтi в мiстaх
[...].

-

Hумepaцiя вiдсуня,
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i сeлax, Ha KЛУHяX i пapкaнax вИзвoлЬHo-peв[oлюцiЙниx] клинiв, звepнeнHя дo чepвoHoapMiйцiв' щo MaЛo вeЛИКиЙ вплив нa
ниx. Пiд нaо фpoнту poзKИ.цaнo ЛИстiвKИ, ПpoBo.п2кeHo poзМoBИ.
3apaз пiсля пpиxoдy бiльшoвикiв poзпoвсЮ.Д)кeнo cepeд HaсeлeHHя листiвки ,.УкpaiнськиЙ Hapoдe''. У вiдпoвiдь нa ,.ЗвеpHeнHя
УПA i УHPA,' вИ.цaHo ,,BiдкpитиЙ лист Xpущoвy
.цo учaCHИKiв

Гpeнyci''. Kpiм тoгo, зa звiтoвий чaс вИгoтoвлeнo i poзпoвcЮджe,,Kтo
,.!opoгiо бpaт[ь]я _ 6oЙци i кoмaндipи'', oKpeHo:
вiHoвaT?,,,
..УкpaTнськoгo
Me вИ.цaHHя
Пepц[я]'', .,oгoЛoшeння бiльшoвИцЬ..ТpyдoвиЙ
KИХ вИзвoЛИтeЛiв'',
HapoД,e CссP'', .,KpacнoapмeЙЦи-

i

aктивy вИ.цaHo: ..!o мiжнapoднЬoГo пoЛoЖeHHя'',
бopoтьби з пpoвoкaTopaмИ Й сeксoтaмИ'', .,BKaзiвKи в poбoтi
Ha Чac )KHИв'', .,Koнспipaцiя пiдпiльниKa,',,.Biдвaгa пoBстaHця'',
..B нoвiЙ
дiЙснoстi''. Cтaлo щo.цeHнo (пepepвaнo з Heзaлeж.
HИХ пpИчИH) видaвaнo paдiовi iнфopмaцiТ, пepioдиннo вИдaвaнo
.,|нфopмaцiТ'' i вигoтoвлЮвaHo iншoгo poдa piзнi вишкiльнoвиxoвнi мaтeoiяли.
13. Плaни iмeтo.п,и бopoтьби бiльшoвикiв
Beснoю 1944p. Cтaлiн нa вiдпpaвi кepiвникiв HKB.Ц дaв
нaстyпний дoвipoнниЙ HaKaз: ..Пaтушiть зa всяKУЮ цeну вoсстaнie
в 3aпa.п'нoЙ Укpaiнe. Haсeлeння 3. У.- [бyн]тiвничe, вoнo l.tiкoлИ
He KopИЛoсь xoДнiЙ влaстi, нi пoлякaм, нi нiмцям, нi оoвeтaм''. .Д,o
пoбopeння yKp. peв. pУXУ BИзHaчeнo кpaщi сили HKB.Д тa вiЙськo
HKBД. Пpимiнювaнo piзниx мeтoдiв. lJ-{e зa нiмeцькoТ oкупaцiТ
HaсИЛaнo в УПA piзниx aгeнтiв, i тo кpaщi сили, якi MaЛИ вeсTИ
дивepсiйнy poбoтy i poзвiдкy, фiзиннo HИЩ|Ат|А кoмaндиpiв, пepe.
тяГaтИ вiддiли УПA в ЧA. Ha тaк пiдгoтoвaниЙ гpУHT MaЛИ б пoши.
pЮBaтИ листiвки, зaKЛИKИ ..Звepнення Дo yчaсHИKiв УПA i УHPA' i
пpoПaгaHёцИвнo зaби[..']и' oбa МeтoдИ пoтepпiли пoвниЙ пpoвaЛ.
Aгeнтypy в oснoвi злiквiдoвaнo, aнi o.п.ин мeншинниЙ вiддiл (пoзa
aзepбaЙдxaнaми) нe пepeйшoB Ha стopoнy чepвoнИХ.
[З] пepших днiв oкyпaцiТ бiльшoвИKИ Maсoвo пoчaЛИ Bepбyвaти сeKcoтiв, гoЛoвHo тepopoM. |-]iлa мoбiлiзaцiя вoонHoзoбoв'язaниХ вiдбyвaлaся пiд кyтoм зaвepбувaння сeкcoтiв, Koли Й
цe He дaBaлo бaхaниx вислiдiв, aЛe пpoТИвHo peB. pyx i бopoтьбa
тИлoвИKИ''.
...Qo

!ля

зpocлa в тoй нaс, змiтaючи ceксoтiв, TepopИзyЮни Тх, i HaпЛИв
пoчaв мaлiти - взяЛИсЬ зa oстaннiЙ apгУMeнT: збpoЙну cилy.
Toдi нaстyпИлa BeлИKa aкцiя. CилoЮ, a зoKpeмa ЖopсToкiстю i
звipотвoм бiльшoвики B|АяBИл|А сBoо CПpaвжнe oбличчя, щo He
лишe дopiвHЮBaЛo' a в дeяKИХ BИпaдKaX пepeвИщУBaлo нiмeЦьTx

" Taк у тeкcтi.
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Ke. ПaЛeнL]я ciл вiДбУвaеТЬся Пo нiмeцькoмy зpaЗKУ (AндpУшiвкa,
|лaвиця Maлa, Бущaнськi Xyтopи iт. д.). Haд тpyпaми пoвстaнЦiв
чи вбитих HИMИ сeЛяH )кopcтoKo зHУщaЛИся. Звipствa - цe дУжe

чacтi явищa. Koлять штИKaMИ, вiдpiзyють вУХa, язИKИ' tsИKoЛЮЮТЬ
очi, стягaють з тpyпlв oДяr llaлять лiси, ПpИM. пi.гl чaс безуспiшнoТ
oблaви нa лic пiДпaлили мiж MaйДaнoм i MoщaнИцeЮ. якoГo згopiлo кiлькaнaДцяТЬ гa. PозкoпyЮтЬ MoгИЛИ, зрiзyють xpeсти. Koли
збрoЙнoю CИлoЮ i вeликими aкцiями Hе вДaЛoсЬ знищити вitдiлiв УПA i peв. визвoльноi бopoтьби _ ПoЧaЛИ сТoсyвaТИ засiдки,
HacKoKИ MeHшJИХ poзмipiв' щoб [тpи вoдити] Й внeмoжливЛЮвaтИ
piст бopoтьби,
Bepбyвaння оeксoтiв вже He ТepopoM, a iдeЙних знов гtрибpa,rro нa силi. B тepeн зHoB ПoчaлИ oKУПaHТИ N,1acoвo HaсИЛaТИ aгeнтiв
пiд видoм дeзepтиpiв з ЧA (з фaльшивимИ ДoKУMeHтaми), втiкaнiв
iз в,язниць, iз пoТздiв iт' д. Пpим. в Piвнoму етaкиЙ дoбpиЙ вapтoвиЙ y тюpмi, щo зa вo.П,KУ, caЛo вхe BИПyCIИв Пoнa}п,70 людeйl.
oбpoблeниХ Ha сeKсoтiв вeзyть нa сxiд i пo дopoзi з Xвaстoвa,
KиTвa вoни втiкaють iз зaвдaнням пepeЙти пiшкoм чepез ГeрeH
i дoнoсити нa HKB.Q пpo всe, щo пoмiтили. Kpiм тoгo B}<ИBaЮТЬ
вoни бiльшe iншиlx фoкусiв.
Cepпeнь i липeнь 1944 дeщo злaгi.п,нили збрoйну бopoтьбy,

зaтe бiльtl.lтBIАK|А ПoЧaЛИ cИлЬHУ poзpoбкy .цpУГИMИ MeТo.цaMИ,
щoб зiбpaти якнaЙбiльшe мaтepЙялiв. i-laступнa aкцiя (яKy B)(e
ПoчaЛИ нaпpикiнцi лИГ1t1я 1944) мae нa мeтi лiквiдyвaти реBoЛЮцiЙну бopoтьбУ; щoб ЦЬoГo дoKoHaТИ HKBД зaДУMУс ЗHИщИТИ
бaзy peволюцiТ, якoю Ha ДУMKУ HKBД' e Цiлe HaсеЛeFiHя' Тoмy в
плaнi вeлиKoТ збpoЙнoТ aкцiТ r ПepeHaсeЛeHHя всЬoГo нeблaгoнa/цЬoЖHoГo eЛeMeHТУ в глиб ссCP Ha ЗaпaднiЙ мar oCTaТLl тiльки
блaгoнa.цьoжниЙ eлeмeнт i бiдняки. Тут l\ilaЮтЬ ЗaэeлИтv| ЛЮДЬMИ
ПoИвeЗeнИMи з гли6ини CсCP Bжe визнaчeнe мiсцe нa велulкиЙ
КoнЦЛaГep.цЛя BИCеЛЮBaHHЯ: oЙpa-Typa B бopoтьбi щe УЖИBaЮТЬ
iндивiдуaльнoi l гpупoвoT пpoвoкaцiТ. B липнi 1944 дo с. Бoгдaшiв

пiд ЗдoлбУFioBoM пpийшoв вiддiл HKBД пiд мapкoю пoвстaнцiв,
щo MaЮTЬ в|АСaДИrИ зaлiзничиЙ Mlст, зaKBaтИpУBaЛИсЬ у клyнi,
Пpoвoкaцiя He в.цaЛaся.
14'Життя HapotУ: piзнi iнфopмaцiТ
Зaгaльнo HaCeЛeHHя Пoзa oдИHИцяMul, щo CTaЛИ ceKсoТaМИ,
дlep)KИTЬCя дoбpe. PeвoлюL1iйнi нaстpoT iснують дaлi, вipить, щo
ТaК.цoвГo не бУдe, aKтИвHo дoПoМaгar peвoл[юцiЙним] opгaнiзoвaHИM сИЛaM. Зoкpeмa зaктивiзyвaлися жiнки, чaсTo обсвapюЮТЬся з бiльшoвикaми. Cтpax з ПepшИХ днiв пpoмиHУв, Heзaдoвoлeнi з CoB. peжiмy УсЮДИ: в сeлi./мiстi нa CУ3. Ha CУ3 HaCeЛeHHя

ТaКoЖ нaстaBЛeHe ПpoTИ Cтaлiнa, ПoMaгaо ПoвоTaHцяM, ЛИшe He

вipить щe в Mo)оИвiсть poзвaлу CCCP i тoмy e cKopшe спiвнувaЮчИM, CИMПaTИзУЮчИM, yтoЙ чaс KoЛИ Ha ЗУ3 нaсeлeння e бiльшe
aKTИBHe - peвoлюцiЙнe, Пpим.: MaсoвиЙ здвИГ HapoдУ ПpИ ПoХopoнi пoвстaHця, щo Йoгo вбили нepвoнi Й дoзвoлилИ ПoХopoнИтИ,
..ПoxoвaЙтe
KФКУчИ:
Йoгo, вiн yбив нe o.цHOГo нiмЦя, oбopoняв
вaс''. l-{e мaлo мiсцe в о. Гoлибiн нa Kpeм'ягteччинi в пpисщнoстi
eHKaвeдИстlB.

ЧepвoнoapмiЙцi _ yкpaТнцi в бiльшoстi симпaтизyloтЬ з peв.
pУXoM i о бaгaтo випaдкiв aктивнoi Tx .п,oпoмoги. leзepтиpiв з
ЧA r дyxe бaгaтo, Ta чaсТo He МoЖHa вiд1.liзнити ix вi.гl aгeнтiв

HKB.ц. Haвiть сepeД ТaKИХ ПeвHИХ лю.цeЙ зaГpa.П,-oТpя.цiв, Щo
poблять oблaви e тaкi, Щo He лишe ''He ПoмiчaЮTЬ'' y клyнi vи в
KopЧax зaxoBaHoГo ПoBсTaHця чИ Дя.t].ЬКa, aЛe щe Й Кpaщe ПpИKpИвaЮтЬ. Пoляки, гoЛoвHo пo мiстax' ПpaцЮЮтЬ пepeBa)кHo B
aдмiнiстpaцiT. ЗaскaкУЮТЬ з мiст нa свoТ пoля, oбpoбляють Тx'
Бaгaтo з HИx Ha poбoтi в HKBД, t\,lсТяTЬся нa укpaТнцяХ, щo e з
Тxнix oкoлиць, poблять Ha HИХ дoHoCИ' B aкцiяx ПpoтИ нaс HKB.Ц
piдкo iх вЖИвar. Чaстинa.цИвИTЬcя твepeЗИМИ oчИМa нa yкpaТнсЬKo-ПoЛЬCькi вiднoсиHИ. ..Щo бyлo то MИl-]yлo',, то нiмцi шТoBХHУЛИ вaс пpoтИ Hac' a Hac ПpoТИ вaс. Зapaз tЙaоMo спiЛьнoгo
вopoгa. .Qie пoльсьKa ПpoTИсoвiтськa opгaнiзaцiя, poзКИlleнo
вxe пpoтибiльшoвицькi листiвки' вiдбyлися apeшТУBaHHя cepeД
пoлякiв в Пoльськiй Apмii' B oстpoзi нa мiтингу пoлякiв ПoчaЛИ
вoHИ нa зaкiнчeння спiвaти ,.eще ПoльcКa lJс згiнeлa'', щo HKB.Ц
зpaзy пepepвaЛo Й зaявилo з КpИKoM, u1o тaкoi Пoльщi, якa бyлa
.цoтeпep нe бyдe вжe нiкoли. Пoльськa Apмiя (в ниолi 90 тисян)
.П,o ПoЛoBИHИ лИГ1ня мete нaцioнaльнийl сKЛa.ц: дo 15% yкpaТнцiв,
20-25o/o xидiв _ пoлiтpyки' KoМaHдHИЙ склaД ЧА. Apмiя дoбpe
oбсaджeнa aГeнтaMИ HKBД. Бaгaтo e .П,eзeрТИрiв, зoкpeмa в
oстaHHЬoMу чaс|'
15. Хиття в мiот

Числo УкpaТнцiв збiльшилoся в шKoЛaХ, в ypЯдax, фaбpикax,
зaлiзниxд,opoгaХ. [У] мicтax peв. бopoтьбa гoлoвнo ПрoявЛяeTЬся
B пpoПaгaHдi. B Здoблунoвi мaсoвo pOзKИHeHo yKp. peв. листiвки'
|снyють вiдкpитi бaзapи, пpoцвiтaе спeкуляцiя. Пo ceлax вiднoвлeHo KooПepaтИBи' в яKИХ Мo)KHa lП'lcтaтИ ClЛЬ' с|pHИKИ' p|lД'шe ПacТУ'
пaпip, жiнoчi ХУсTИHИ' Пoвстaнцi нacтo зaбиpaЮТЬ Цe дoбpo.

Cвятo 30 нepвня вiдсвяткoвaнo в дeяKИХ paЙoнax пoвнiстю.
Beнopoм зaПaлЮвaHo [вeли]кi BaтpИ, вИГoЛoшУBaнo ПpoMoBИ!
poзKИ.цУвaHo листiвки, спiвaнo пiснi. Цe пiдбaдьopилo людeЙ
пiсля дoвгoгo чaсУ кoнспtpaцi['
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oкoпи вз.0,oвх пoлЬсЬKo-сoвiтськoгo (б[yвшoгo] кopдoнy)
Koпaнo вжe дBa мiсяцi змoбiлiзoвaними xiнкaми. ГoвopиB oдИH
..KoпaeMo oKoпИ
Фк дo сaмoT Moскви, цe
пapтieць нa збopax ceлa:
He.п.Ля oбopoни пepeд нiмцямИ, a пoЛяKaMИ iТx сoюзнИKaми''.
.1

5 сeoпня

-1944

lJдАBo' ф, З8ЗЗ, oп,
1 Mикoлa

Baтутiн

-

1

,

cпp' 129' apк'

75-81 , Koпiя.

(1901-1944). У 1944 p.

-

KoМaндyючиЙ

.t.им

Укpaiнським

сринцi з пoвстaHcЬ.
ким пiдpoэдiлoм був вaxкo пopaнeний. Пoмep,1 5 квiтня 1944p' iпoхoвaний y

фpoнтoм ЧepвoнoT Apмii' Гeнepaл apмiI. 29 лютoгo 1944p. y
м.Kиeвi.

Ne

79

звIт з сxlдHo.yKPAТHcЬКиx зЕMEлЬ

[Cepneнь] 1944 p.

3BIт
дo cУз
Пepexiд фpoнтy

Biддiли УПA, щo ДiяЛИ в звiтoвoмy тepeHi, пepexoдИлИ
фpoнт _ чaстИHa нa CУ3, чaстИHa нa 3У3 (нaд 3бpУчeм). Фpoнт
Ha сУз, дe вi.цHoсHo HeвeлиKi лicиra фpoнтoвa лiнiя бyлa дoсИтЬ

oдHoстaЙHoЮ пepeХoдили нaшi чaстИHИ (в оилi 130 нoлoвiк) пiд
фipмoю чepвoHИХ пapтИзaн. HaЙвaxливiшим дiлoм бyлo виминyтИ, згляднo зaKoHспipyBaтИсЬ пepeд нiMцяMИ. l-{e нe бyлo лeгкo,
KoЛИ взятИ пit увaгУ чac (21-28 бepeзня)' в яKoМy вiдбyвaвоя цeй
пepeХilц. Лiо бeз лИcтя тa B снiгax. Bиминyвши нiм. лiнiю нaшi вiд.
дiлИ пoчeпИли нepвoнi стpiнки тa пiшЛИ нaзустpiн ЧepвoнiЙ ApмiТ,
яK ..Kpacнi пapтИзaнИ''. |-{e тex нe бyлa пpoстa спpaвa бo нaшi
вiддiли вхe були знaнi тим як,.бaндepiвцi,' i нaсeлeнHя знaЛo пpo

ixню пpисрнiсть у фpoнтoвiЙ пoлoсi.

Пpи пepexoдi лiнiТ бiльшoвикiв гoлoвнy i виpiшaльнУ poлю
вiдiгpaв oдИH з ПoлoHeHИX (кaлмик) KpacнИХ пapтИзaн, б[yвшиЙ]
лeЙтeнaнт тa KoMaндИp чepвoHoгo ПapтИзaнсЬKoГo з'eдHaHHя,
зHaЮчИ зв'язKИ, poзмiщeння пooдиHoKиx вiддiлiв чepвoнИх пapтИзaн нeзвичaЙнo вмiлo вибpexaвся пepeд пoдвiЙнoю Koнтpo.
лeЮ чepвoнoТ кoнтppoзвiдки, щo в)Ke зHaЛa нaшi, зaмaскoвaнi нa
чepвoHe, вiддiли. БiльшoвицЬKa вoeнHa пoлoca бyлa шиpoкa нa
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40 км. l-{ieю смyгoЮ, зoвоiм ЛeгaЛЬнo пoмix Чepвoнoю Apмieю,
щo сepдeчнo вiтaлa '.KpaоHИХ'' пapтИзaн, пpocУHУвся нaш вi.п.дiл в бiльшi лiси зa фpoнт' Тaм poзбилИcЬ Ha вiддiли тa пiшли в
тepeн, нaЙчaстiшe тyДИ,.t],e вжe бyлo пo мoбiлiзaцiT. Жepтв яKpaз
i нe бyлo.

Biддiли УПA (в cилi 2-oх coтeнь), щo пepeбyвaли фpoнт пo
цeЙ бiк Збpyнa, тeж пepeбyли фpoнт мaЙжe бeз втpaт i нeспoДiвaнo ЛeгKo. Пepet CaMИM пpИХo.цoM бiльшoвикiв poзKвaтИpУвaлИcЬ poяМИ нa тepeнi двox paЙoнiв, зaмaгaзИHУBaлИ збpoю,
ПepeдяГHУЛИсЬ в цивiльниЙ oiцяг Ta poзбpились пo xaтaХ, яK
.,CИH|А'', ,,бpaтИ''
i r п, TiлькИ B o.цHoMУ ceлi o.п,ин сxiдняк (пoлoнeниЙ Ta cПИHeнИЙ в цьoмy ceлi) зpaдив. Mимo всЬoГo HKBД
зЛoвИЛo тiльки oдHoГo стpiльця. Тиx.цeнь пo пpиxoдi бiльшoвикiв
cфopмyвaлИcЬ Тa pУLJ-l|АлИ нa сxiд' Пiшлa тiльки oД,Ha сoтHя, /]pуГa
зЛяКaЛaся збiльшoвичeнoгo Cxoдy. Haстpoi пepшoi сoтнi тeж нe
бyли веоeлi. Ta вoнa сeйчac пo ПepeХoдi 3бpyнa ПpИrмнo poзчapУвaЛaся, HiгДe нiякoгo вiЙськa. Maлo тoгo, нe с-гpiнyлaся нaвiть з
My>кчИHaMИ. Boни вxe в 90% вiд 1B-65 poкiв' бyли змoбiлiзoвaнi в
Чepвoнy Apмiю.
Moбiлiзaцiя пpoвoдИЛaсь звичaЙнo дo 7 днiв пo пpихoдi
ЧepвoнoТ ApмiT.

Пepшi вpaжeHHя нa Cxo.цi
Фpoнтoвi дi[ пepexoдv|лVIтУт CKopo ТaK, щo мaтepiяльнi шкo.ци
Тa сПУCToшeHHя HeвeЛикi, a нaвiть нeзaмiтнi. BiдстУпaючi нiмЦi
зaбиpaли зi сoбoю пepeвilкHo тiльки KcЛгoспHe дoбpo. Miсцями
пoтepпiлo HaсeЛeнHя. ЕвaкУaцii Haсeлeння зaГaлЬHo нe пiД'п,aлoся. Пoдeкyди були BИПaдKИ poзстpiлlв MyЖчИH, чaстo зoвсiM HeoпpaвДaHl.

Mимo цЬoГo' щo нiмцi пpи вiдотyпi пoгaнo ПoBo.цИЛИCЬ, HaсeЛеHHя бyлo poзнapoвaне Чepвoнoю Apмiою. Boнa гoвopилa зoвсiм

He тe' щo чepBoHi пapтизaни. MiсЦями ЧepвoнoapмiЙцi гipшe
ПoвoдИЛИCя як нiмцi з HaсeЛeнHям. УкpaТнцiв нaзивaли ..iзмeннiкaми poдiнИ,'Тa нiMeцЬKИMИ вИсЛУхHИKaми. Пoгaнo вПлИHУЛo Ha
HaоeЛeHHя ПoвopoТ кoлгoспiв, мoбiлiзaцiя тa Пepe.цoвсiм вeликi
бeзглyздi жepтBИ Чepв. Apмii. Знeвipa тa пpигнoбЛeHHя цe пepшi
нacтpoT HaCeЛeHня у вiдпoвiдь нa бiльшoвИцЬKe визвoлeння' .Д,o
Haо CтaBИЛИcЬ з oстpaxoм i спiвнyттям. .ЦУxe сepдечнo вiтaли
в тepeнax' B яKИx Дiяли зa нiм. .цiЙонoстi' Гoстили, чим гиoгли. B
HoвИХ ТepeнaХ вiднoсилиоь з нeдoвip'яМ, тoMy щo чyЛИ B)Ke Пpo
бaндepiвцi в вiд бiл ьшoвицькoТ пpoпaГaH.цИ. L{ивiльнa BЛa.цa тiльки
Щe ПoчaЛa opГaH|зУBaTИcЬ.
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Coв[iтоькa] aдмiнiстpaцiя (сepпeнь 1 944)
Coв. aДмiнicтpaцiя мaЙжe в нtнoмy нe piзнилaсь вiд пoпepe.
дньo.i. Piзниця тiльки в пepсoнaЛЬF|oмУ склaдi, щo Teпеp бyв дo
мiнiмyм звyxeниЙ тa oбcaдхeний спeцiяльнo зiбpaниM eЛeмeнтoM.

Пoчинaю вiд ciльpaд: гoЛoвaмИ сiльpaд cтaЛИ пepeвaxHo
б[yвшi] сoB. пapTИзaни aбo paнeнi чepвoHoapMiЙцi. Цi oстaннi
тiльки пapтiЙнi тa pyскi. Haвiть ТaM, Дe з пoчaTKУ бyли гoлoвaми
сiльpaд мiоцeвi Укpaiнцi Tх згo.п,oм зaмiнeнo ..блaгoнaдьo)КHИMИ''.
Гoлoвaми кoлгoспiв тa бpигaдиpaMИ CтaЛИ тi, щo були дo
1941 poкy, a чaстiшe ЛЮ.цИ сTapшi, нeздiбнi Дo apмiT.
Miтинги пo CeлaХ вiдбyвaлисЬ ДoсИТЬ чaсTo. [xня цiль oцiнкa
вoeHHИХ пoдiЙ, oпpaBдaHHя вoоHHИХ нaлoгiв, тpyднoщiв, пiдгoтoвKa.0'o вcяKИХ гoсПoдapсЬKИX кaмпaнiЙ (кoсoвиця, xнивa).
B кoxнiЙ сiльpaдi зopгaнiзoвaнo мiстo пoлiцii т. зв. iстpeбiтrльHИr oтpя.цИ. ..Cтpибкiв,'пo CeЛax звичaЙнo бyлo пo 10 нoлoвiк' l-{e
мoлo.п'i xлoпцi

з 1927

poKУ Hapoд)кeння. [м BИдaнo кpiси. ixню пpи-

cщнicть Mo>кHa спoоТepeгти пo стpiлax, яKИM нe булo ..кiнця i мipи,'
,,стpИбкiв'' бyлo
нaЙбiлЬшe _ дo 50 нoл'
днeм i нiччю. B paйцeнтpi
Були paйoни, дe стpибки мiстилися Ta шKoЛИЛись всi в paЙцeнтpi.
ix булo дo 150 чoл. Ha сeлa тiльки виТздxaли в мipy пoтpeби' |xнiми
HaчaлЬF{ИKaMИ пepeвaЖнo слaбi пapTИзaHИ. Kpiм цьoгo в Ko)кHoМУ
paйoнi стaнИця HKBД в силi вiд 4-B чoлoвiк' Apeшryвaнь бaгaтo нe
вiдбyлoсь. Apeштyвaли тiльки ясKpaвИХ нiмeцькиx пpислужникiв i
..зHaHИX''
зaгaЛЬHo ..бaндepiвцiв''. BсiХ iнших мoбiлiзoвaнo. oднaнe
слiдствo пpoвa.цИЛo HKBД зoвсiм l.]opмaЛЬFlИM пopя.цKoм. HKBД
бpaлo Ha спИсKИ тa BeЛo слiдство нaвiть в спpaвi вИвeзeнИx дo
Hiмeччини нa poбoтy. MaЙжe кoжнiЙ poдинi poбили зaKИ.ц toбpoвiльнoгo виТздy. Peпpeсiй oдHaЧe нe булo, кpiм вивoзу iншиx члeнiв poдини нa poбoти в .{oнбaс (пepeвaжнo дiвнaт). Bсiм iншим
вИHHИМ i нeвинним oбiцялoсь пopaХУHoK пo вiйнi.
Ha .{oнбac мoбiлiзoвaнo пepеBaЖHo дiвнaт i тo вxe BiД 16
poкiв xиття. Бaгaтo з HИХ в)Кe пoвepHУЛoсь оyxiтникaми тa кaлiкaми' p,ля BИBoзУ нa .Qoнбaс poблeнo спeцiяльнi oблaви'
3вiльнeння (т. зв. бpoнi) вiд apмiТ тa loнбaсy мaли тiль.
ки нeoбхiднi [спeцiaлiс]ти (тpaктopИотИ, лiсники, квaлiфiкoвaнi
poбiтники зaвoдiв).
Пpи кiнцi сepпHя ПoчaЛИсЬ вИвoзИ нa Уpaл нa poбoтy. B пepшiЙ мipi вивoзoвi пiдлягaли всi жiнки нiмeцьких ..BИслу>кHИкiв',
тa тi, щo iхня пpaця бyлa нeдoвiльнa. HaсeЛeнHя Дo вИвoзlв Ha
Дoнбaс i Уpaл cтaвИЛoсЬ скpaЙнo Bopoжo. .Qoбpoвiльнo нixтo нe
Тxaв. ЗвичaЙнo пi.ц кoHBoсM.
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Уpoжaй ЦЬoГo poKУ Ha Bкpaiнi тaкиЙ, яKoгo He пaM'ятaЮтЬ
Bxе дaBHo, 3бip ypoxaю (зaсiянo мaЙxe воe пoлe), в кoнeчнoстi
бoДaЙ ячMeHeM чИ ГpeчKo|о зopгaнiзoвaнo i пpoвeдeнo HaдзBИчaЙнo вмiлo, бeз пopiвняння Kpaщe, як зa нiмцiв, Xoч тoдi бyли
МyxчИHИ Ta гoсПoДapcькi мaшини в бiльшiЙ скiлькocтi. Bоя пpoпaгaндa, всi мoжливi зaсoби вЛaдИ BИKopИстaнo в цiЙ цiлi. Bсix,
пoчИHaЮчИ вiд 1O-лiтнix ДiтeЙ дo нeмiнниx стapцiв, пpИтягHeнo дo
poбoти. Poбoтa нa poдi . пpoвolп.ИЛaсь вi.п, сХoдУ.0'o зaХo.цУ coHця.
Moлoтьбa нa пoлi i внoчi (нeнyвaнa eKопЛУaтaцiя людськoi cили).
Зa спiзнeння B CУД. Тюpмa, згл[яднo] пpимyсoвi poбoти, aбo Уpaл
ни.[oнбaс, цe нaЙбiльшI пoпyляpнi кapи. Haйбiльшi кapи пpимiняли
зa пpИcBoeHHя KoлГoспнoгo мaЙнa. B c. Cлoбi.цкa Шeлlixoвськa]
Kaм[.янeць-]ПoДiльськoТ oблaстi суд пoKapaв двi xiнки KapoЮ Пo
5 poкiв TЮpMИ зa тe' щo нaбpaли сoбi в мiшoк пoЛoвИ з KoЛгoспy.
Bce збiжxя MoЛoтяТЬ тa сeЙчaс BИвoзятЬ.
Ceлянaм Щe.цo сьoгo.д,нi нe ДaЛИ зepHa зa Txню пpaцЮ, зa ТpУдoднi. Haвiть тe збiжxя, Щo зaсiянe нa пpидiлeниx нiмцями гopoдaX, нeвiльHo CeЛяHaМ зiбpaти для сeбe. Aх пpи кiнцi cepпня дaли
B дeяKИx paЙoнax пo 6 [...] нa сiм'ю. Cелянин >кИвe.цy>Ke бiднo,
ПpяMo ГoJloдУr, бo зapaз пo пpиxoдi сoB. вЛaДИ зapeквipoвaнo
тa зaбpaнo Bce зepHo, якe тiльки бyлo. ШукaлИ пo xaтax нe тiльки
зa xлiбoм, a нaвiть кpaщi peнi .'як нaхитi зa нiмцiв'' кoнфiскyвaли.
Kpiм тoгo кoxниЙ мyсiв пiдписaTИ ПoзИчKУ тa зaпЛaтити вoeнниЙ
HaЛoг Koxнa дiвнинa, щo скiннилa 20 poкiв )KИТТя i нe мaе ДИт|АH|А,
ПлaтИТЬ пoдaтoK 00 кpб. в piк. .Цo тoгo всЬoгo здaчa MoЛoKa, яeцЬ
i т п. B нaслi.п,oк тaкoТ eкoнoмпoлiтики кapбoвaнeцЬ lцУXe дopoгиЙ'
B кooпepaтИвax пoзa гaлянтepieю нiчoгo HeМar. Бpaк тoвapiв
пepшoT пoтpeби. Koлгoспи пepeвaжHo пopoжнi. Пoдeкyди тiльки
стpiнaeться ЛoшaКИ, вiвцi тa в нaйкpaщoMy вИпa.цKУ CBИHoMaтки. flyхe aKтИBHo ПpaцЮЮТЬ MTC' щo peМoнТУloть гoспoдapськi
MaшИнИ. l-{иx oстaннixдyxe MaЛo' тaK' щo жHИвa пepeвaxHo пepeBolцИЛИсЬ хiнкaми, якi сaмi KoC|Ал|А, |\АoлoтИл|А тa звoзИЛИ зepнo. B
.Д'eяKИХ мiсцeвoстяX пpИ Кocoвицi тa )KHИвax пoMaгaлo вiйcькo. l-{e
бyли пepeвaжнo cтapi piнники.
l-{epквa iснye тiлькИ CЛaвяHсЬкa. Boнa Te)K сTaЛa зacoбoм
сoвiтськoj ПpoПaгaHДИ. Cтaлiн вИсЛoвИв BИHHИцЬKolиУ дУХoBeHCTвУ гapячУ пo.цяKУ зa те, щo ПepeBeли збipкy гpoшeй Ha o.цHУ
,

.1

-|

TaHKoвУ KoЛoHУ.

Пoзa сyпep-стaxaнiвсьKoЮ пpaцeЮ в сeЛaХ бiльш мeнш тi
ПopяДKИ, щo дo 1941 p. Moхнa зуcтpiнyти B /],eяKИХ KpaЩИX ceЛax
..oТДИXaЮщy''
aбo ГoЛoдaЮщУ KaцaПсЬкУ ..iнтeлiгeнцiЮ'', щo ПpИixaлa пoкyшaть укpaТнськoгo xлiбa. Цi кaцaпи Ha ylцep)кaHнi нaшиx
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сeЛяH. Зi cвoTми yкpaТнcькими xaзяTнaми пoвoД,ятЬся яK з HeвoЛЬHИKaMИ. Bнaслiдoк тaкoТ фaктичнoT тa дaнoТ пOcтaвИ pУCсKИХ'
дУХe cИЛЬHo пoмiтнa сeйчac нa Укpaiнi HeHaBистЬ дo кaцaпiв.

Haшa poбoтa
вi.пдiлiв
MaлИ
нaшиx
двoяКиЙ xapaктep: a) пpoпaгaнДИB.[iТ
ний,6) дивepciЙний.
Aд" a) Caмa нaшa пpисyтнiсть, чИ пoяBa poбить веЛиKe вpaxeHHя Haпp|tхt^лЬникiв тa вopoгiв. Tим бiльшe, щo oднi iдpугi бyли
в>кe сИЛЬHo пoпepeдx[eн]i сaмoю сoв. ПpoПaГaндoЮ. Cпeцiяльнo
BeЛИКe вpaХeнHя poбилa пoяBa вiддiлiв в мiсЦeвocтяx, дe дiялo
УПA зa нiмцiв. Haсeлeння BИсKaзУBaЛo всi свoТ жaлi, видaвaлo
сoв. ceKсoтiв, XoЧ дУXe MaЛo вipилo в нaш yспiх. AкцiТ нaшi (пaлeнHя .0'oKyMeHтiв, лiквiдaцiя сeксoтiB, poзopУ)Keння ..отpибкiв'')
BV|Kл|АKaлИ вeЛИKe вдoвoлeHня i paдiсть. Гapяним бaжaнням бyлo
дЛя HИХ пoчУтИ ЩoсЬ пpo сoЮз з Aнглiею, ПoТBep.цжeHня piзних
,,бaндeрiвцяM''. Чaстo чУЛoся:
CпЛeТeHЬ пpo пoмiн aнглiйськy
.,Якщo Aнглtя вaM Пoмaгaс, тo УкpaTнa HaПeBHo бУдe''. З
циx clл
..cтpИбKV|''
пepeХoдИЛИ дo Haс. Bсix Tx бyлo 30 чoЛ. _ i це paзoм з
кiлькoмa opгaнiзaцiйнИMИ ЛЮД,ЬMИ тBopИЛo oдинoкиЙ мiсцeвиЙ
вiддiл УПA. Щoдo бoeвoT poбoти ЦeЙ вiДдiл був пepший. Пiзнiшe
пi.ц чaс ГeHepaЛЬHoТ oблaви ПoЛoвИHa вiддiлy зГoЛoсИЛaCь дoбpoвiльнo дo HKB.Ц. |x зacyдxeнo пo 10 poкiв ТЮpМИ.
Haшi пpoпaгaндивнi aкцii вiдбУвaЛИсЬ ПepeвФKнo B ПoПoЛУдHeвИX гo.цИHaХ. 3вичaЙнo кiнчaлиcь мiтингoм. oднaчe бiльшe
кopистi .E,aвaЛa шeПтaнa пpoПaГaH.п,a, KoЛИ тo кoжниЙ вiч-нa-вlч
мiг пoбaлaкaти сoбi з тЬoтeЮ, BИоЛУХaтИ, TТ пoслyxaти' poзKaзaтИ
HoвИHИ, нaшi yспixи. Haшi вiстки пpo слaбiсть сoвiтiв тa нaшi ycпixИ HaдзBИчaйнo скopo i сильнo пеpeбiльшeнi poзпoвсюдHЮвaЛИсЬ
пo oкoлицi. B пopiвняннi з пoпepeдHЬoЮ сoB. дiЙcнiстю, HaсeЛeння poзпoлiтИKyBaЛoсЬ. B бiльшiм гypтi гoвopиЛoсЬ пpo peнi зoвсiм
пpoTИ.Д,epxaвнi, згл. дyжe нeбaxaнi для сoB. BЛa.цИ. lJ-{e бiльшe
ПpИзHaHHя BиKЛИKУвaли нaшi дивepоiЙнi aкцiТ. PoзгoТoBaHHя.
сoв. мiтингiв, нищeння сeксoтiв, лiквiдaцiя ypядoвцiв тa HKB!.
Bнaслiдoк цЬoгo в мicяцi тpaвнi бyли вжe дeякi paйoнИ, B яKИx
сoB. BЛaдa icнyвaлa тiльки дHeM. Hiччю aнi oдин кoмyнiс1 aнi oдин
ГoЛoвa ciльpaди (звинaЙнo Kaцaп aбo пapтизaн) нe пoKaзУBaBся B
сeлi, aбo He HoчУBaB в.п,oMa. Coвiтськi пpoтиaкцii бyли дуxe слaбi.
Збиpaли aKтИB тa ..стpИбкiв'' тa стpiЛяЛИ пo тИХ (виклюннo мaлиx)
лiсax i тo тiльки тoдi, як були в.| 00o/o пeвнi, щo Haс тaм нeмae. B
, Tут вживaeться KaльKa з

лaт Aд -,Цo'
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бiльшoвикiв нe бyлo ще збpoЙнo'i C|ллll1, щoб зacтyкarIА чИ зHИЩИти нaшi HeBeлиKi' aлe pуxливi, poзсiянi пo тepeнi [вiддiли].
Ш-{oб бyти вcЮдИ i нeсxвaтним, нaшi вiддiли бyли poзбитi нa
нoти (З0 нoлoвiк). ЧoтoвиЙ бyв piвнoнaсHo KoMaH.цaHтoM нaдpaЙo.
нy. Taких нaдpaЙoнiв бyлo y звiтoвoмy тepeнi 4. Kpiм цЬoГo штaб 6
oKpУГИ (oблaстi) Maв пpИ сoбi нoту i pуxaвся пo цiлoмy тepeнi. Paз
в мiсяць всi вiддiли мaли збиpаТИcЬ B o.цHoMy з бiльших лiсiв i злyчИвшИсЬ в o.цHУ чaсТИHУ (сoтню) зpoбити peЙд пo цiлoму тepeнi
для мaнiфeстaцiT нaшoi cили. ОдинтaкиЙ pейд зpoбиЛa щe ПepeД
poздiлoм Ha чoTИ сoТHя, яKa B)Кe пo фpoнтi пpибулa B Тepeн.
.Цo нoвoТ збipки HaшИX вiддiлiв (чoт) нe ДiЙшлo, бo HKBД
MaЮчИ ПpoBoКaтopa B HaшИХ pядaХ (мaбуть цeй лeЙтeнaнT, Щo
ПepeBoД,ИB нaшi чacтинИ Чeprз фpoнт) стягHУЛo вiЙськo i пoчaлo
ГeнepaЛЬHу oблaву, Цe бУлo вiйськo HKBД' Пepeвa)КHo eЛeMeнТ
нeyкpaTнський' мa6уть цiлиЙ пoлк aбo i бiльшe. oкpyxилИ BoНИ
нaйбiльший в ЦЬoMУ тepeнi т. з[в] . бpyслинiвcькo-Kaлинiвський
лic, oбcaдили пpилiснi CeЛa, КpУГoм пopoбили зaсiдки тa вpeштi
пiшли в лiс. B мiсцi збipки HaшИХ вi.пдiлiв пoCТaBИЛИ свiЙ тaбop,
oблaвa ПoЧaЛaсЬ 9 нepвня. Хoч .п,oклa.цHo зHaЛИ бiльшoвики пpo
мiсце пoстoЮ Haшoгo штaбу, Hе B.цaЛocЬ Tм нaс зHИЩИТИ. Kiлькa
)КepТв, 4 чoл., бyлo з нaшoТ сToрoHИ пpи виxoдi, згл[яднo] пpopивi
iз згaдaнoгo лiсу' .Д,oля iншиx вiДдiлiв нeвiдoMa, мaбуть Тx тiльки
He .цoПУсТИЛи Дo лiсa, нe дaлИ зв'язaтиcь. Coв. вiЙськo стoяЛo в
цЬoМУ тepeнi тaбopoм у лiсi цiлиЙ мiсяць.
ПpoхapнувaнHя HaшИХ вiддiлiв вiдбyвaлoсь тaк. Якщo бyли
в кoлгoспi тeЛятa aбo вtвцi бpaлoся звi.цти. KoнфIскoвaнo живиЙ
iнвeнтap тa xapнi у сeксoтiв чИ ГoЛoв сiльpaд. Хлiб, мoлoкo, яpИн[y] збиpaли дoбpoвiльно мiж HaсeЛeHHяM. Якщo в млинaх бyлa
.цeрЖaвHa мукa. piвнo x пiдлягaлa кoнфiскaтi.
Гipшe бyлo з oбувoю тa oДixжю. Paнeниx Д,epжaлИ в лiоi, aбo
кoнспipoвaнo в сeлi y ..добpoi тьoтi''. ,..Qoбpих тЬoтЬ,, не бpaкyвaЛo' TaK, щo KoXHo| XB|АлIА|1И Mo)КHa бyлo сoбi ПoзвoЛИТИ Ha o.цHoднeвний пoбут У сeЛ
opгaнiзaцiйнoj сiтки He пpoвa.D,Илoсь, згл[яднo] нe B'язaЛocЬ.
З нaшими ЛЮДЬI\4И був iндивiдуaльниЙ зв'язoK. .Д,ля нaс i для ниx
тaкиЙ опoсiб бyв пeвнiшиЙ. 3 oглядУ Ha Te, щo в ТepeHi вiднoонo
нeвeликi лiси, нe MoЖHa сТвopИтИ бaзи для зaпaсУ xapнiв, paнeHИХ Тa B|lП'ПoчИHКУ.

Бepyни пiд увaгy тe, щo нa Cxoдi МaЛo Хapчeвих зaпaсiв, i сeЙзoвciм дoбpe зopгaнiзoвaнa сiткa HKBД' нaЙкpaщe дiяти
HeBeЛИЧKИMи вiддiлaми (вiд 10-З0 чoл.) i Пo Мoxt-loстi кiннoтa, щo
бyдуть poбити peЙди з якoTcь зaxiднo[випaднoТ 6aзи'rим бiльшe

чaс в)Кe

+oz

зИMoЮ. oднaчe зИMoЮ гpУпИ MУcять бри бiльшi (сoтня), щoб
бyлo мoхливo oбсaдитИ зaстaвaМИ сeЛo i cпoкiЙнo пepeдHЮвaтИ
xoч oДИн .цeнь. CистeMaТИчHa poбoтa в o.п.Hoмy тepeнi HeMoXЛИвa' згл[яднo] дУxe тpУДHa i нe.цoцiльнa, бo пpoпaгaHдУ iтo кpaщy
ДaДУтЬ peЙди, нe будe apeштoвaHHя сepeд HaceЛeнHя зa cпiвпpaцю, якi зaстpaшУЮть тiльки, з нoвoгo MyxecЬKoГo здiбнoгo вoЮвaТИ eЛeмeHтУ нe ПpИтягнe (Йoгo HeMa зa вИHятKoМ 192B piнникa).
17 xoвтня 1944 p.

Пepeбийнic*
ДА CБ Укpai.ни, ф.
-1

13,

cnp' 376,

т,

32, apк. 157-159. Koпiя,1

Toтoжний пpимipникбeздaти; l-lдAвo' ф.3837' oп. 1, спp,5, apк.7-9.

*

Haдлиc нa звopoтi apк, 159,
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зBlт виxoвнoT poвoти гPyпи "дoHБAc' зA пЕPIoд
B|F,21 лv||lHя дo 31 сЕPпня 1944 p. HAтЕPитoP||i"22 a"
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зBlТ

виxoвнoi poбoти зa Чaс вiд21'7 дo З1 .8'44
B вi.цдiлax
3a чaс
зв|ry-

гyI|p-

лeкц||

peфepaТИ

KИ

сep[eд] HacёЛeHHя
свяТ.

пpoMoB

вIдПpaB

збo-

yпop.

гyг|p-

пpoп.

tH.

ptB

MoгИл

Kи

aкцlI

пpoп.

BaHHя

21.7.44

- 31.7
1.8

-

з1.8

130

з2o

4

35

480

16

165

800

20

25

4

8

4

49

11

62

13

't9

т4

15

77

poб.
2

в|дпpaв з| стapш.
(зaдepx. пoiздy,
клинi)

4

15

KЛич| нa зaл.

4

17

BИcтУп|/1xyд. вiддiлy

Пpимiткa:ЛeкцiТ
ПoстiЙ,

15

lБ

пpимlтKИ

i

гщipки вeдeнi i пoдaнi в кoxHoМy пiдвiддiлi, вiддiлi oKpeМo'
Cлaвa Укpaiнi!

14.|х.44

LIДABO' ф.3837' oп'1, спp. 4, apк. 2. Koпiя'
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звlт дlял ЬHoстl виш

Klл ЬHoТ PEФЕPEHтУPv|

yпA.пlвдEHЬ y лИпHl.cЕPпHI 1944 p.
15

вepecня 1944 p'

УПA-Пiвдeнь

"22"-

Г-

o

зB|T

вишкiльнoi peфepeнтypИ зa ЛИПeHь i сepпeнь

1. B липнi opгaнiзoвaнo пepШУ пiдстapшинсЬKУ шKoЛy зa

сoвiтськoT .цiйснoстi' Пoбopююни нaдзвинaЙнo тpyднi Пepeш KoдИ,
УдaЛoся ПepeвeстИ вишкiл i випyщeнo 23 пiдстapшин.

2. B сepпнi (20) poзпoчaвся дpуrиЙ вишкiл пiдстapшин.
Пpoгpaмa пepeдбaнeнa нa 360 гo.П,ИH.
3' Kpiм шKoЛИ пiдстapшин opгaнiзyвaлИсЬ caпepськi тa сaнiтapнi кypси, яKi пoЧaли свoю poбoту 1.|X'44' Пpoгpaмa HaУKИ Ha
сaпepcЬKИX KУpсaХ пepeдбaнeнa нa 150 гo.цин, caнiтapниx - 210
гo.0'ИH.

Bсi вишкoлИ МaЮТЬ зaкiнчитися з кiнцeм BepeсHя.
Cлaвa УкpaТнi!

ПoстiЙ, 15.|х,.44
lJ,Ц'ABo, ф. 38З7' oп' 1, cпp' 4, apк. 4. Koпiя

Ns 82

oгляд БoЙoBoI дlяльнoстl yпA.пlвдЕHЬ
y сlчHl.сEPпHl 1944 p. HA тEPитoP|i "22 a"
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УПA-Пiвдeнь
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вepecня 1944 p.

oГЛяД БoЙoB|Ах'Д|Й

зa сiчeнь Пo сepПeHЬ 1944p' (нeпoвниЙ)
Ciчeнь
1 . УПA-вiддiл[и] к-pa Ясeнa зaЙняли oстpiг, якиЙ 6ув пiвтopa
дoби в HaшИx pУКaХ. 3.цoбУтo збpoю i пeвнi гoспoдapнi зaПaсИ.
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Лю-гиЙ

2. УПA-вiддiл к-pa Kpyкa пpийняв бiЙ з бiльшoвИKaмИ в CтapiЙ
Moщaницi, дe вбитo 9 сoвiтiв i здoбyгo ixню збpoю. Haшi втpa-

ти -2вбитих,1 paнeниЙ.

3. Haд aсфaльтoм Kopeць-Piвнe poзбитo 3 мaшини, дe paнe-

Ho гeHepaлa Baтyтiнa _ KoMaHдyЮчoгo 1-им Укp[aTнським] фpoн-

тoм, якиЙ пiзнiшe пoMep
4. TepeнoвиЙ 6oeвиЙ вiддiл Haпaв Ha вoeHKoMaт в Miзoнi, дe
зHИщИв УpяД)KeHHя i пaпepи. 3дoбщo 2 кyлeмeти'
5. B Mиxaлкiвцяx poззбpoeнo пiдстyпoм 15 eнкaвe,r'истiв
6. |вaчкiв _ poззбpoенo ]6 eнкaвeдистiв.

Бepeзeнь

7. УПA-вiддiл к-pa Шeлecтa мaв бiй нa Пiшaнцi бiля Bepxoвa,
дe вбитo 4 бiльшoвикiв i здoбyгo 4 кoнi i збpoю.
8. УПA-вiддiл к-pa Ясeнa мaв бiй бiля 3aлyжa (.{epмaнь),
вбитo бiля 40 бiльшoвикiв i 50 paнeнo. Здoбyгo 2,,МaKcv|lиИ''',2
ЛeгKИx KУЛeMeтИ' пiдiбpaнo 40 кpiсiв i 15 кoнeЙ з сiдлaми. 3дoбyтo
2 фipи aмyнiцiТ. (B тoмy чaсi пoявивCя вИпaдKoвo нiмeцькиЙ лiтaк'
який.цoдaткoвo Tх збoмбив). Haшi втpaти _ 1 вбитиЙ.
9. B Бoндapax мiсцeвиЙ 6oевиЙ вiдцiл вiдбив вiд бiльшoвикiв
змoбiлiзoвaниx людeЙ, дe вбитo 2 неpвoниx i здoбyгo 2 aвтoмaти.
-l0.

Biддiл УПA нa шЛя)ry.[epмaнь_Бyщa пepeЙняв 300 змoбiлiзoвaниx зi Cxo.цУ. З пoлoнeниMИ пpoBeдeнo пpoпaГaнДивниЙ
мiтинl, poздaнo лiтepaтypy i нaпpaвлeнo lцoдoМy.
.|.1'

УПA-вiддiли к-pa .[oкоa' к-pa Beликaнa i к-pa Бypeвiяl
мaли 6iЙ з 2-мa бaтaльйoнaми бiльшoвикiв в Hoвiй Moщaницi.
.120
.l
Bбитo Пoнaд
бiльшoвикiв i бiля 30 paHeHo' Здoбyгo мiнoмeт
(coтeн.), 6 aвтoмaтiв, 23 кoнi i 8 сiдeл. Haшi втpaти _ 4 в6итихi 17
oaHeHИХ.

12. УПA-вiддiл к-pa loкоa мaв бiЙ в Бoндapaх' BбИтo 4 бiльшoвИкiв, 3 paнeнo. Haшi втpaти _ 1 вбитиЙ,2 paнeниx.
-l3.
УПA-вiддiл Бyвaлoгo мaв бiЙ в Пoвчi, дe вбитo 6 нepвoниx i
.l
злoвлeнo xИвИM. 3дoбУтo 3 aвтoмaти, 4 кpiси i 1 кoня з ciдлoм.
.14.

ТepeнoвиЙ бoeвиЙ вiддiл к-pa Koжaнa MaB бiй з тeлe.|
фoнicтaми, дe здoбутo 3 aвтoмaти, кyлeмe1 3 кpiси. Bбитo 5
чepвoHИХ, 2 злoвлeнo.
15. Бiля Бepeжeць poззбpoeнo 8 литoвцiв. Пicля пpoпaгaндивнoi бeсiди Тx вiдпyщeнo.
16. УПA-вiддiл к-pa Пaнькa poззбpoТв 24 сoвiтiв в Aндpyшiвцi.
Bзятo oдну бoнкy oл..АвИ.
17. ТepeнoвиЙбoeвий вiддiл к-paЛютoгo poззбpoiв B бiльшoвикiв в Tepeмнoмy.
z+oo

1B. TepенoвиЙ 6oевиЙ вiДДiл к-pa Kopжaнa вiдбив в oбгoвi
200 змoбiлiзoвaHИХ. Bбитo 5 нepвoниx, 1 paнeнo. |x збpoю зaбpaHO.

19. УПA-вiддiл к-pa .Д,oвбенкa мaв бiЙ в Cтapiй Moщaницi.
Bбитo ]8 бiльшoвикiв, 3 зЛoBЛeHo. Збpoю ix зaбpaнo. Здoбyтo 8
фip нaгpужeHИХ сaЛoM i м'ясoм (нaгpaбoвaнИМ У сeлян), здoбутo
1 6 тяглoвиx i 7 вepxoвих кoнeЙ з сiдлaми.
20. УПA-вiддiл к-pa Бyвaлoгo мaв бiй в Гpaдкax. Bбитo 3 бiльшoвикiв i зaбpaнo Тх збpoю.
21. TepeнoвиЙ бoевиЙ вiддiл poззбpoТв бiля oстpoгa [3]0
ЧepB.
22. B Piвнoмy нaш вiддiл зpoбив HaсKoK Ha вoeHKoMaт. Бyдинoк
зHИ|.!eHo i CпaЛeHo Bс| aKтИ.

23. ХiнoчиЙ бoeвиЙ вiддiл вИKpaв iз Здoлбyнoвa 2 мaшинки

дo ПИсaHHя.

24, TepeнoвиЙ бoeвиЙ вiддiл к-pa KoжaHa ПepeЛoвИB B
Haгopaнax [3] poзвiдникiв HKB!. Sдoбyтo 1 кyлeмeт i 2 aвтoмa-

т|А'

Kвiтeнь.

25' УПA-вiддiл к-pa Бyвaлoгo poзбив в Гpaдкax o.цHУ чaсТИHУ
кoнтppoзвiдки HKB!' Bбитo 3 бiльш.,6 взятo B ПoЛoH. ЗдoбУтo 5
-,|
aвтoмaтiв, 2кpiси i пiстoль.

26. УПA-вiддiл к-pa !,oвбeнкa пepeЛoBИB poзвiдкy HKBД _
Тx збpoю зaбpaнo.
27 ' З пoчaткoм квiтня УПA пepeвeлa мoбiлiзaцiю вoеннo-здiбниx мyжнИH CepeД, yкpaiноькoгo HaсeЛeHHя. Moбiлiзaцiя булa
ПpoBe.цeнa B зaгpoЖeHИX TepeнaХ (пpифpoнтoвa пoЛoсa i пiдpaЙoннi цeнтpи), внaслi.п'oK чoгo вiддiли CИЛЬHo збiльшились.
28. УПA-вiддiл к-pa !,oвбeнкa в oбгoвi poзбив 2 бaтaльЙoни
бiльшoвикiв. Bбитo 115 нepвoнИХ, paнeнo нeвiдoмy кiлькiсть,
пoЛoHeнo 1[6]. Bсю збpoю i aмyнiцiю пiдiбpaнo.
29. УПA-вiддiл к-pa Xypби мaв бiй в Пepеpoслi. Bбитo 4бiльшoвикiв. Haшi втoaти - 1вбитиЙ.2 paнeних.
30. УПA-вiдцiл к-pa Лютoгo poзбив в Aн.цpУшiвцi бiля 100 нepBoHИX. Здoбyтo збpoю i aмУнiцiю. Bбитo 23 нepвoниx.
31. УПA-вiддiл к-pa Ясeнa в Гiльчi poзбив 150 нepвoниx iвiДбив 90 ПoЛoнeнИХ нiмцiв. ЗдoбУтo збpoю i aмyнiцiю.
З2. ПiдгoтoвЛeHo кiлькa кypeнiв нa Cxiд.
33. Biд 22-27 вiдбyлaся BeЛИKa aкцiя нa лic (..Kpeм'яHeЧЧИHa'').
B aкцii бpaлo УчaсТЬ ПoHa.ц 35000 бiльшовикiв. Kpiм спeцвiддiлiв
зУ)KИТo .цo цЬoгo фpoнтoвикiв 2-oT лiнiТ. Гoлoвнi бoT звeдeнo пiд
Гуpбaми i БУщoю. B тиx бoяx вбитo пoнaд 900 бiльшoвикiв i ПoHaд
[...] нoлoвiк,
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900 paнeнo. 3дoбyтo чИMaЛo збpoi i aмунiцiT. Haшi втpaти _ 150
вбитиx i 60 paнeниx.

PeЙд нa пiвнiч (вiд 16.|V дo 20.v'44)
Пiд чaс peЙдУ вiддiли мaли тaкi бoi:

Тoaвeнь
34. З'eднaнHя K.pa Ясeнa мaлo бiЙ в Зaлiзницi, дe вбитo 150

бiльшoвикiв i бaгaтo пopaнeHo. Poзгpoмлeнo штaб HKBД (30
стapшин)' якиЙ мaв пpИзHaЧeHHя нa Львiвськy oблacть. 3дoбyтo
чaсТИHy збpoТ i aмyнiцiT. Haшi втpaти _ 4О вбитих i 26 paнeниx.
35, УПA-вiддiл к-pa Beликaнa мaв бiЙ бiля Meдвeдiвки. Bбитo
1 2 бiльшoвикiв. Haшi BтpaТИ _ 2 в6итих,3 paнeних.
36' Biддiли ...Д,oнбaо'' мaли 6iЙ в Бiлцi, Bбитo 3 бiльшoв.,
1 paнeнo. Здoбyтo 4000 кpiсoвoТ aмунiцiТ i 60 дискiв дo aвтoмaтiв
з aMУH|ц|eЮ.

37. УПA-вiддiл к-pa loвбeнкa poзбив бiльшoвикiв в числi кoлo
60, якi зpo6или зaсiдку нa нaшi вiдДiли в KaлeникaХ, щo пpoХo.о,И-

ЛИ тУдoЮ.

38. Biддiли к-pa .[oвбeнKa, K-pa Бувaлoгo i к.pa Бaлaбaнa

зBeлИ бiй в лiсi бiля Яцкoвич i Пoтaшнi. Poзбитo 300 бiльшoвикiв.
Bбитo кoлo 40 чepвoHИХ i нeвi.цoмy кiлькiсть paHeнo. 3дoбyгo
збpoю i aмУнiцiю. Haшi втpaти _ 10 вбитих i 28 paнeниx.
39. З'eднaння ,..[oнбaс'' MaЛo бiЙ пiд Mиxaлинoм нaд piнкoю
Бoбep. Poзбитo пoнaд 1500 бiльшoвикiв. Bбитo Koлo 300. Чaстинy
збpoТ пiдiбpaнo. Haшi вTpaTИ - 35 вбитиx i 20 paнeниx.
41. УПA-вiддiл к-pa Яpoшeнкa вiдпpaвлeнo нa Cхiд.

Чeoвeнь

Beликa aкцiя бiльшoвикiв нa лiс i нa ceлa спapaлiзyвaЛa

.цo

пeвнoТ мipи poбoтy в тepeнi. Haceлeння, зaляKaHe бiльшoвицьким
тepopoM' ЧacтИHHo здeмopaлiзУвaЛoся. [.{e викopистaли бiльшo.
викиi oсHyвaЛИ B ТepeH| свoю сiткy ceксoтiв.
Haстaв нaс кoнспipaцiТ. Biддiли Й opг. сiткa внaолiдoк кoнопi.

paцii i тяxКoгo пoЛoхeHня пoчaлИ дeмopaлiзyвaTИся. Xepтви в
тoмy мicяцi були Д,Ля Haс дУXe пoвa>кнi. Злoвлeнo aбo вбитo зa
ЦiлиЙ мiсяЦЬ пoHa.п,200 oсiб.
Були випaдKИ, .цe в кpиiвкaх стpiльцi дocтpiлювaлиcя, iншиx
вИтягaлvl XИвцeM' Цe бУв чaс, KoлИ ми пiзнaвaлИ Мeтo.п,И бopoть.
би бiльшoвикiв з нaшиM pУХoM.
Тpeбa булo нaпpaв.цУ зaстaHoBИтLlcя, яК пoвeстИ нaшy poбoтy, щoб мaти yспiх, a в збpoйнiЙ i пoлiтичнiЙ зyстpiнi з вopoГoM _
пepeмaгaтИ. Дoсвiд з MИHyЛoгo i пoтpeби мaЙбyтньoгo вIАМaГaлИ
вiД нaс пeвнoТ змiни в нaшiЙ poбoтi.
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Липeнь

B цьoмУ мiсяцi вBe.цeнo вeликi змiни в HaшИx пoлiтичниx
ПoсТaнoBax iтaктичниx.п,iянняx. |-]i змiни CтaлИ ПeвHИM iмпyльсoм
в дaльшiЙ нaшiЙ poбoтi, Хoч УMoBИHи пpaцi нe змiнилися. Poбoтa
в тepeнi oЖИЛa. BiД.цiли ПoчaЛИ зpoстaтИ.

He виминaтИ BopoГa, a бeзпoЩa.п,нoбити Йoгo нa кoХHoMУ кpoцi,
пpи кoжнiй зyстpiнi _ CтaЛo KЛИчeM в дaльшiй нaшiй бopoтьбi.
Bпopядкoвaнo вi,п.п,iли, HaЛaгo.цХeHo мiж ними зв,язки i пiдГoТoBЛeHo вiДдiли дo бopoтьбИ з BopoгoM. opгaнiзoвaHo шKoЛУ,

якa пiдгoтoBИЛa 2З-oх пiдcтapшин. Biдпpaвлeнo вiддiл к-pa

KoмпaнiЙця нa Cxiд.
ДiТ вiддiлiв скpiпили мopaльниЙ cтaн стpiльцiв, пpивepнyли Тм
бoйoву вapтicть i пiднeсли нa дyсi HaCeЛeHHя.
42. Blрдiл УПA Vl|/205 (кiннoтa) зpoбив ПpoПaГaH.Д,Ивний peйд
(45 км). B сeлax ПpoBeД,eнo pяд бесiд пiд клинeм ..He.п,aти бiльшoBИKaM aHi зepнa''.
4З,Biрдiли Vll/101 ivx/205зpoбили HaсKoК нa бiльшoвикiв пiд
Maйдaнoм. ЗдoбУтo 1 кyлeмe1 1 aвтoмaт,3 кpicи i 10 фip збixxя
нaгpaбoвaнoгo в сeЛяH, Збiжжя poздiлeнo CeЛяHaM. Bбитo 2 нepBoHИХ i 3 paнeнo.

44, Biддiл Vl|/101 зpoбив HacKoK Ha чepвoHИx в CтapiЙ
Moщaницi, дe poзiгнaнo бiльшoвикiв' oднoгo Bзятo в пoлoн,
MaгaзИH iз збixxям poздaHo HaсeЛeHHЮ.
-l50
45. УПA-вiддiлY||l205 poзiгнaв в лiсi кoлo Toчивик бiля
чepBoHИХ'

Cepпeнь

46. УПA-вiддiли к-pa Яceнa, к-pa Bиpa, к-pa Meнa i к-pa Пaнькa вiДiйшли нa CxiД.
47. УПA-вiддiл к-pa Бистpoгo i к-pa Kpaвнeнкa вiдпpaBЛeнo в
IHшУ BorHHУ oKpyГy.

48. Biддiли нa пpoтязi мiояця вiдбyвaли peЙди пo тepeнi.
49. oдним з вaxливiшиx бyв peЙд вiддiлiв V| пo lyбeнщинi,
oстpiзькoмy тa Здoлбyнiвськoмy p-HaХ, дe Пpoвe.цеHo ТaKУ poбoтy: зpoблeнo 48 зaсiдoK Ta звe.цeHo кiлькa вiдкpитиx бoТв, в яких
зHИщeHo ПoHaд 300 eнкaвeдистiв. Здoбщo 13 кyлeмeтiв, 23 aвтoмaти, 1B пiвaвтoмaтiв, 48 кpiсiв, 1.1 пiстoлiв, 83 гpaнaти' 14000
aмyнiцiТ i iншу збpoю. 3нищeнo 500 сeксoтiв. Зipвaнo aбo спaлeнo
Пoнaд 100 мoстiв. Cпaлeнo aбo зaбpaнo ]6 aвтoмaшин i 2 мoтoЦиклi. Здoбyтo Пoнaд 50 шинeль тa iншoгo вбpaння Тa BзУТтя.
Зipвaнo, aбo спaлeнo 3 MTC i 4 млини' 3лiквiДoвaнo 32 мoлoчних
зЛИвHИX пyнктiв, дo 65 KooПepaТИв, poзiгнaнo ПOHa.ц 100 сiльpaд,
poздaHo HaCeЛеHHЮ пoHaд 50 ц вiдбитoгo y вopoГa зepнa, 60 ц
.1

4b9

Coлi i pяд iншиx пpoдyктiв тa тoвapiв. Cпaлeнo 4 пapoвi мaшини, 8
MeHшИx MoЛoтapoK' зHИщeнo 6 двигyнiв. Cпaлeнo 2 лiсoзaвoди i 3
KoHтopИ. Пpoвeдeнo з HaсeЛeHHяM pяд зiбpaнь iбeciд. ЗДoбЛими

-l
MaшИHaMИ пpoТxaнo 1B0 км чepeз 6 нaсeлениx пyнктiв (з пicнями), poзкидaнo в paЙoнних мiських УcтaHoвax i нa cтaцiяx бaгaтo
лiтepaтypи. Biдбитo 148 змoбiлiзoвaниx MУхчИH, oбстpiлянo 2

4 пyнкти пpoтИЛeтУHськoТ oбopoнИ, здoбyтo 1 paдio. Haшi втpaти _ вбитих 17, paнeниx 23, стpaнeнo 2
KУлeMeтИ, 11 кpiсiв' 3 aвтoмaти, BИTpaчeHo 6000 aмунiцiТ, 55 гpaHaT, дo 24О кг [тoлy] iдpyгиx poзpИвHИХ мaтepiялiв.
50. УПA-вiддiл |Х зaбpaв в Гaяx шKуpИ нa 50 пap нoбiт
51. Тoй xe вiддiл звiв бiй в лiсi кoлo oбгoвa з бiльшoвикaми.
Bбитo 16 сoвiтiв, бeз влaсгiиХ Bтpaт'
52. УПA-вiддiл ХV в Бepeжськoмy i ПoнaiвcЬKoMУ p-нaХ зHИщив 11 eнкaвeдистiв i 2 ceксoтiв. 3дoбyтo 2 кyлeмeти, 3 aвтoМaтvl, 2 кpiси, 2 uинeлi,6 пap взyття. Пtд нaс peйдy вiддiл збiль-

тaHKeТKИ. 3лiквiдoвaнo

шИBся Bтpoe.

53. УПA-вiддiл XX||| мaв бiЙ з бiльшoвикaми в Гpинькax. Bopoг
BтpaтИB B в6итихi 12 paнeниx. 3ниЩeнo 1 aвтoмaшинy, здoбyтo
2 aвтoмaти i iншi дpiбнi peнi. Haшi втpaти _ 2 вбитиx, 2 paнeниx i
втpaчeHo KУЛeMeт.

Bтpaти вopoгa

ч

Bбитих

Paнeниx

tl

Z loэ

1015

в лЮ.0,яХ:

Bзятих в
пoЛoн
110

Biдбитo
змoбiлIiзoвaних]
648

Знищeнo
оeксoт[iв]
549

Haшi втpaти:
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ЗB|T
зa мiсяць сepпeнь 1944

Тepeн був пepeпoвнeниЙ фpoнтoвими вiЙськaми мaЙжe дo

кiнця липня. Poбoтa булa нeмoxЛИвa, HaсeЛeHHя зaЛяKaнe бiльшoBИKaMИ в бiльшoстi пiшлo нa мoбiлiзaЦiю Й oпинилиcя oднi
в KpaснiЙ Apмii, a дpyгi Ha ПpИMУCoвиx poбoтax (Cибip... )'
opгaнiзoвaнi люди Ha зaгaЛ збеpеглися.
Як тiльки фpoнтoвi бiльшoвиЦькi вiйськa oпУстИЛИ Тepeн УMoBИHИ нaшol poбoти ПoKpaщaЛИ i мoxнa бyлo свoбiдHo pУXaтИCя Пo тepeнi. B пoлoвинi сepпHя B цЬoMУ тepeнi зpoблeнo pеЙд
вiддIлiв -v||/101' V|l/205' вiдцiл к-pa Биотpoгo. l-{eЙ peЙд oхивив
Tepeн i вслiд зa тИM opгaнiзoвaнa poбoтa Й бoЙoвi дiТ пoнaли
щopaз виpaзнiшe пoзHaЧУBaТися. Пiд нaс peЙдiв cпaЛeHo:
1) B Caджaвцi - мoлoтiлку.

2)Toвcтiм

peчl.

З) Cлoбiдкa бiля Caтaнoвa

- кoмбaйн,

мoлoтiлкy, вiянкy i iншi

4) B |вaнкiвцяX сПaЛeнo в гopaльнi 2aвтoмaшини i poззбpoенo

2стpибкiв,3aбpaнo

.1

кoня Й бaгaтo кoнeЙ poзiгнaнo з кoнюшнi.

5) B Koстусi нaпaли бiльшoвики нa вiДдiл v||l205' oД,HaK CKopo
мyсiли вoни вiдступИт|/1, яK вi.п,iзвaлися Haш| aвToMaти i скopoстpiли. Bтpaти бiльшoвикiв - були paнeнi, з нaшoТ CтopoнИ )КoД'HИХ.
B Цьoмy сeлi спaлeнo мoлoтiлку, a збiжжя poз.цaHo бiдним poбiтKaM.
6) У Biкнi УПA-вiддiл V||/101 зaбpaв з MoЛoчapHi 16 м мaслa, з
тoгo 3 M poздaHo HaсeЛeHHЮ, a 13 пepeдaнo opгaнiзaцii.
7) B Лyцi Beл[икiй] (нaд 3бpyнeм) спaлeнo мoлoтiлкy, .цoKoHaв
HИ

цЬoГo УПA-вiддiл Vll/101
8) Бiля Kлимкoвeць УПA-вiддiл V||/-101 звiв з бiльшoвикaми бiй,
дe вбитo B бiльшoвикiв, 9 paнeнo. З нaшoТ стс|poнИ втpaт нe бyлo.
B тepeнi HaХo.П,ИТЬся бaгaтo пoлякiв, якi спiвпpaцюють з бiльшoвИKaMИ. Haшa пoотaBa.0,o пoЛяKiв згiднo з HoвИМИ пoлiтичними
ПoсTaHoвaMИ
B мaйбутньoмУ Mo)Ke ПpИHeсTИ пeвнi пoзитивнi
.

-

вислiди. Пiд нaс pеЙдiв МИ He зaчiпaли пoлякiв, щo

Tx

oнeвиднo
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.п.ИByвaлo, |'I|aли ми oдИH BИПa.цoK' дe пoлЬKa пoв|.цoМИлa Hac пpo
тe, Щo бiльшoвики гoтyЮтЬ Ha Haс oблaвy _ i цe спoвнИлocя, aЛe

yспixiв вoHa He MaЛa, бo ми вiдiйшли в |ншe M|сцe.
Cлaвa УкpaТнi!

ПoстiЙ' 15.|X.44

K-p /_/Poмaн

Ц}ЦABo' ф.3837' oп,1' cпp,4, apк.4. Koпiя.
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.'22B''

-

Г-

o

зB|T
зa мicяць сepпeHЬ 1944 p,

B цьoмy тepeнi мaЙxe нe зpoблeнo жoднoT poбoти. Tepeн
He вИKopИстaниЙ HaMИ, xoч Mo)KЛИвoстi poбoтИ r, MoХe кpaщi,
як дeiндe. Haоeлeння мaйxe пoвнiстю вИгoлoчeнe вiд мyжнин. B
тepeнi зyстpiнaотьоя тiльки жiнoк i пaцaнiв, дyxe MaЛo отapикiв.
HaстpiЙ HaceЛeHHя вИpaзHo пpoтибiльшoBИцькиЙ, aлe Hapoд
пoKa пaсИвниЙ, Люди мaЙхe Ha Ko)кHoMу кpoцi виявляЮтЬ вopoжe
HaстaBлeHHя дo стaл|HсЬKoгo pe)кИMy' aЛe aKтИвHoГo спpoтИвy He
пoмiчaетьcя. Пiд Чaс пaЛeHHя мoлoтiлoк i кoмбaйнiв нa Cхoдi в
oднiЙ мicцeвoстi був ХapaKТepИCтичниЙ BИпaдoK: KoЛИ нaш вiддiл
пiдпaлив кoмбaЙнa, тo пpИсytHi кoлгocпниKIА KlАHУJlIlc,я нeгaЙнo
HocИтv| сoЛoМy п|.ц MaшИHИ.

Haceлeння Cхoдy чoгoсЬ ждe. Пoкepoвaнi кимсь, xтo бyдe

MaтИ пeBHУ cИЛУ, дaдУтЬ втягHyгИ сeбe в бopoтьбy, aлe бeз нaявнoT оили, яKa вИзHaчУBaтИMe шляx i цiль нaшoТ бopoтьби - дiлo нe
пiдe. Тoмy peЙдyвaння HaшИХ бoeвиx вiддiлiв - цe нeгaЙнa пoтpe-

6a

ДJlя цЬoГo TepeHy.

Cлaвa УкpaТнi!

ПoотiЙ' 15. lX.44
LLЦABO' ф. 3837' oп.
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УПA-Пiвдeнь

30 вepecня 1944 p'

Pyx нepвoнoi пapтизaнки iм. KoвпaKa Пo ТepeHaХ oKpyгИ
тa ПpoвeдeHHя HИMИ ТepopИстИчниx дiЙ paзoп/ з мiсцeвими
opгaHaMИ H KBД тa iстpeб[iтeльними] бaтaл [ьЙoнaми]

!ня 3 BepeсHя 1944p. вiддiли чepBoHИX пapтИзaн iм. Koвпaкa
ПoявИлИсЬ Ha тepeнaХ paЙoнiв: oстpoхeцькoгo i Mлинiвcькoгo,
ПepeвФКHo в пiвнiчниx Tepeнax oбox paйoнiв, силoю oкoлo 5000

чoлoвiк. B тoмy чиcлi 600 KaвaЛepИcтiв. Чepвoнa бaндa мaлa
збpoю, яK гapMaTKИ i тяхкi cкopoотpiли. Пpoвeли pя.ц тepoрИCТИчнИX aкЦiЙ сepeд HaCeЛeHHя пo ceлaХ: !oвгoшиT, Пeтушкiв,
Hoвини, !opoгo[...]Т, Pyдкa, П'янe, пoпaЛИвшИ 6удинки тИХ гocпoдapiв, в KoтpИX KBaTИpУBaлись вiддiли УПA.
Гpaбyнкaм i знyщaнню нe бyлo кiнця, пpи тiм тepпiлo BCe HaсeЛeHHя ' B бaгaтьox мiсцях y пiрлиЙ cпoсiб HaсИЛyBaЛИ бeзбopoнниx
жiнoк i нeпoвнoлiтнix Дiвчaт, MopдУвaЛИ стapцiв. Bзявши HaпpяM
чepeз paй. oстpoxeцький ПoTягHУлИ нa [Лyн]нинy, Чepeз сeЛa:
Лaвpiв, Гopoдниця, Beликoпoлoнкa, Чapукiв, Пoсвiн, Kopшув, взя[ли] нaпpям нa Гopoxiвський paйoн в oKoЛИцяX Лyкaнe, Пopицькa.
B днi 5'9 ц. p. змiнилИ HaпpяM, пiшли нa схiд i пepeЙшли
БepexeцькиЙ paЙ' чepeз сeлa: oзepo, !,икoшини, ocлиння i в
oKoлИцяХ Любaчiвки МaЛИ сyГИчKУ з HaшИM вi.пдiлoм УПA. Хepтви
з нaшoi отopol{И: 6 вбитиx (в тoмy нислi oбл[aсний] пpoвiдник
Mикoлal) i 9 paнeниx. Bopoжi втpaтИ' 11 вбитихтa нeвiдoмe чИслo
paнeHИX. Biддiл пpopвaBся з oKpy>кeHня.
З дня 5-6.9 ц.p. BopoГ зaЙняв дaльшi тepeнИ нaд piкoю Cтиp,
poзмiстившИсЬ B сeЛax: Бepeстeнкo 300 чoл., Лилa 300 чoл.,
Шибинo 200 чoл. B сeлi Шибинo ['..] вiддiл УПA вeнopoм мaв бiй'
Bтpaти з нaшoТ стopoHИ: 2-oхв6итих, 6-ox paнeниx. Bтpaти вopoгa нeвiдoмi тoМУ, щo бyлa нiн, тiльки зaлИшИЛoоь 5 вбитиx кoнeй
вopoжoi кaвaлеpiT. Bopoг .цaЛЬшe був poзтaшoвaниЙ в тaKИx
CeЛaX: Cмикiв 100 чoл., Бope[мeл]ь 400 чoл., (штaб) Зoлoчiвкa
300 чoл., Maлiв 300 чoл., Bичaвки 100 чoл., Hoвoсiлки [...]0 нoл.
!ня 6'9.1944p. HKBД paЙoнiв: .ЦeмиДiвкa, KoзИH, Bepбa,
Беpeстeнкo, Paдивилiв [...] oкoлo 1 000 пapтизaн, щo пiдтягнyлиcь
внoчi, зaмкнyЛИ сeЛa, якi знaxoдились мix шЛяXoM Бepecтeнкo!eмидiвкa. B гoдинi 9-iЙ зpoбившИ тpИKУтHИK, ПoчaлИ пiдсoвyтя><KУ
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BaТИсЬ Ha сeЛa: Cвишiв, Пepeкaля, Лиcин, Лoпaвшe, зaЙмaючи

пpи тiм Тх лi[...]" B oкoлицяx Meдушiв, ПpoпaсниcЬKa, KoПaHЬ,
Xpiнницькi liбpoви, Тoвпижинськi .Qiбpoви, Xpiнники, Тoвпижин,
Bepбень HaTpaпИЛИ нa нaшi вiддiли УПA.

н и KУ, Щo п о ч aл и б iл ь ш o B|АKИ p oб ит и oб лaви oГ1|4тv1 I1'4Cь
Ш-{yпaкa. ПoдiТ тpивaли 4 днi,' 6. 7' 8' 919,1944 p., oдHaK
вltlД|ЛaM B.E'aЛoсЬ BИpBaТИсЬ з oKpУ)КeHHя' Il|шoвшИ вПЛaB ЧeреЗ plKУ
I

B ]

тp

и

кщ

ще вiддiли

Cтиp. B бoяx тa в ПepeПpaвi нepeз piку згинyлo aбo в.гoпилocь 27

чoлoвiк. Paнeниx бyлo пoнaд 30 чолoвiк, Bopoг оИЛЬHo TepopИзУBaв
i пepeвiв apeшTИ Cepе.П, тoгo HaсeЛeHHя, Ha яKe .цoHеCлИ .'сeKсoТИ,,.
Гpaбyвaли в людeЙ oдяц xapнi тa peнi щoдeнHoГo B)кИтKу. Булo бaгaтo випaдкiв HaсИЛЬCТвa нa.п, хiнкaми l мaлoлlтнiми .д'iвчaтaми.
B дняx вiд 10-15.9'1944p. вopoг пepeKИHУB свoi бaнди нa
ТepeH lyбeнщини. oднa чaсTИHa пiш,пa peйдoм нa пiвнiч в paЙ[oни] Млинiв, oстpoжeцЬ чepeз сeлa Пepeми[.'']вкa, Пeтушкiв,
Зaбoлoтцi нa Луннинy'
ДpУгa ГpУПa B числi 2000 чoЛ. Пo.цaлaсь нa пiвдeнь в paЙ[oни]
.ЦУбе нcьки й тa I M iзo] нськи Й нe peз сeлa : БoЦя н вкa, Зapyддя, Пoл и ця
Збитинськa, Липa, Moщaниця, Бo['..]i' Cтyпнo, oбгiв, Tpoстянeць
взявшИ HaпpяM нa Ceни.цУби, lитининi, Cтpaклiв, пepe[Йшлa] y
BepбiвськиЙ paй. B зГaiцaнИX CeЛaХ ПpoвeЛИ тaKoЖ pя.п'тepopИCТИчниx aкцiЙ. IPoз]стpiлюBaлИ пpИЛЮднo xiнoк (в селi Бoндapi).
Дpyгa гpyпa пiшлa B HaПpяMi Koзинськoгo тa Bepбiвськoгo
paйoнiв, зaЙнявши TaKi сeЛa: Caди Beликi, Будepaж, ПoвЧa'
Mильчa, Бiлoгopoдкa, Caвнуки, !убини, Буди, Cтoв[...], Koмapiвкa,
Cтiжoк, KpивУхa, oлeксaндpiвкa, Cмopдвa, Kaмeняpня.
B дняx 20.9 ц'p. no 24,9' Ц.p. ПpoвeлИ У BИщeзгa.цaHИX сeлax i
лiсax KoзинщИHИ, Бiлoгopoдщини, CмopДiвщини oблaви тa aкцiТ.
B кoзинськoмy лiсi B oKoЛИцяХ Буд[и] нepвoнi MaЛИ CУтИчку з вiддiлoм Boлoдимиpa. З нaшoi сТopoнИ 2-oхвбитих, З-ox paн[eниx].
Bopoжi вTpaтИ нeвiдoмi.
!ня24.9.44 p' в Cмopдiвщинiв oкoл[ицi]Лецкув, був oкpужeниЙвiДДiл Bиxpa' aЛe з oKpyxeHHя вДaЛoсьвиЙти без втpaт. Bopoxi
i

сИЛИ Пo.цaлИсЬ в HaПpямi .ЦeмидiвщИH|/1 тa Пiвнiчнoi Mлинiвщини,
Дe зHaХo.цятЬся дo сьoгoднiшнЬoГo ДHя.

Пoстiй, дня 30.9.1944 p.

lJдАBo' ф. 3837' oп,
1

Пeвнo Йдeтьоя пpo
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oГЛяД
сyспiл ьнo- пoЛiТИчH ИX

Пo.п,iЙ

пo KaM'яHeць-ПoдiльськiЙ oблaстi

З встyпoм

бiльшoвицькиx вiйськ, в тepeнi ПoяBИЛaся чИс,'ПapТИзaн''-CaMoзвaHцiв.
ЛeHHa кiлькiсть чepвoHИx
I-{e тaкиx, якi
дo чaсy пaHУвaHHя нiмцiв сидiли тиxo i MoвчaзHo викoнyвaли всi
BИMoгИ ляндвipтiв. Aлe з вступoм бiльшoвикiв цi .цaвнi гaлaсливi
ПУсToCЛoBИ х|/1льHУл|А пo нapцi CaMoГoHУ, пoгpaбувaли в сyсiднo.
мy сeлi (a нaсoм i в свorму piднoму) кiлькa гoспoдapств i пiшли в
лiс, Щoб зyстpiти з ''ПapТИзaHсЬKoГo'' сTaнoвИщa бiльшoвицькиx
,,BИзBoЛИTeлiв,,
i цим сaMИM зaCЛУxИTИ coбi дoвip,я в HKB.Ц тa.д,aлi
ПpoвaдИтИ свoю гaнeбHУ BИсЛУ)КHИцЬKУ poбoтy. Пoявилoся бaгaтo бiльшoвИцЬKИX листiвoк, в яКИХ oХBaЛЮBaлoся .д,iлa ЧepвoHИX
..ПapтИзaH',. Taкиx пapTИзaH бyлo poзстaвЛeHo нa кepiвнi стaHoBИщa Ta poзПoЧaTo зaГaЛЬHУ мoбiлiзaцiю,

Пiд стpaхoм ТepopУ HKBД Bсe HaсeЛeння чoлoвiчoT стaтi
пiшлo в Чepвoнy Apмiю. He згoлoсил|АCя Л|АLJJэ HeзHaчHa кiлькiсть
стapoстiв i шyцмaнiв, якi пepeд i пtсля вiдcтyпy нiмцiв емiгpyвaли
в Гaлинину i звi.цти пiшли дo УПA. ЛюДeй, якi бyли нa кepiвниx
сTaHoBИщax зa нiмцiв, бiльшoвики всix пoКapaЛИ. oднy нaстинy
стapiст i шуцмaнiв вивiшaли нa пyблинниХ мiсцяx, a ДpУГУ бiльшу
,.Kapaтeльнi poти,'
чaсТИHУ Тx змoбiлiзуBaлИ У т. зв.
i вiдiслaли нa
ПepeдoвУ лiнiю фpoнтy. e випaдKИ, щo бiЙцi ..кapaТeЛЬHИХ poT''
вбивaли Ч epвo H ИХ н aгл ядaн в... кoмaнди pi в'' i poзбi гa ЛИCя nooД|А нoкo i гpyпaми, внaслiдoK чoГo бiльшoвики poбили oблaви. Зapaз
цi '.poTИ'' r знищeнi: aбo пepeдoвoю лiнiою фpoнтy, aбo poзстpiЛoM чИ сТpaТoЮ. e випaдки, щo бiЙцi тaкиХ ..poт'' зa бopoтьбy
з нiмцями нa фpoнтi .п,iстaли Haгopo.п,И (piзнi opдeни i мeдaлi),
зiстaли paнeHИMи, aЛe всe )к TaКИ бyли пoкapaнl зa слyxбy нiмцям
KapoЮ смepтi, aбo 1S-тиpiчнoю тЮpMoЮ в тepeHaХ сyвopoгo клiмaту Cибipy з пoзбaвлeHHяM вибopниx i iнш. пpaв.
B Дiлянцi бiльшoвицьKoi..бeзПeKи'' HKB!, ствopИЛo в Ko)КHoMУ
оeлi т. зв. ,.iстpeбiTоЛЬHИe бaтaльЙoни'' (стpибки) з юнaкiв 26,27,
пiзнiшe 28 poкiв Hapo.п,)K., зaв.цaHHяM яKИX r нИЩ|АтИ.,нeбЛaГoHaдe)кHИй'' для бiльшoвикiв eлeмeнт (poдини poзкoнспipoвaнИX УKp.
i
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ПoBсТaHЦiB' poдИHИ сTaplсТ l шУцMaH|в), ПepeЛoBЛЮвaTИ ПooдИHoКИХ дИзepTИpIB Ta HИщИТИ CaMocТiЙHИцЬKИЙ pуХ.

Зa oстaннiй нaс бyлo в тepенi пpoBeдeHo бaгaтo apeшTУвaHЬ
гoлiв кoлгoспiв, бpигaдиpiв, гoлiв сiльpa.д, тa iншиx ви.цнiшиx oдиHИцЬ CТapшoгo вiку, Пpининoю apeшTУвaнЬ с piзнi гpyпи сeксoтiв
..стpибкiв,',

тa
яKi .l,oKЛa.цHo ЗHaл|/1 пpo HaсТpoT бaгaтьoх o.цИHИЦЬ
дo бiльшoвицькoT вЛaдИ зa нiмцiв, зaKИДaЮчИ apeштoвaHИM пpoпaГaH.t],ИBHУ poбoтy пpи нiмцяx Ha aдpeсУ бiльшoвицьKoгo pe)KИMУ'
Ha пiДстaвi дoкaзiв сeксoтiв apeштoвaHИM зaKИдyЮть мoжливiсть
зв,язKy з пoлiтичниМ pУХoM, Bopo)КИM для бiльшoвикiв, яким ввa>кaЮтЬ нaс. Людeй, apeштoвaнИХ в cпpaвi тaкoгo зaKИдУ зaсyдxУ.l0-15 p.
ЮТЬ Ha нaймeнший тepмiн 5 p., a нaЙбiльuиЙ
ДaЛeKИХ
тaбopiв. Apeштoвaниx нa пiдстaвi тoчниx ДaнИх пpo зв'язки з oУH
TpИMaЮтЬ бeз сyдy Пo TЮpMaХ щe Й .цo цЬoГo чaсУ в lцoсИтЬ вa)кKИХ
.l
УMoBaХ (пepeдaну бepyть paз нa TИ>tqП,eнЬ, зaбopoнeнo бaчитиcя
з po.цИчaмИ i знaЙoмими)
B пpoпaгaнДивнiЙ дiлянцi poбoти, нa мiтiнгax, збopax iт. п.
бiльшoвики бaгaтo ГoвopяTЬ Пpo Haс. B пepшy чepгУ зaКИ.цУЮТЬ
нaм спiвпpaЦЮ з нiмцями i нaчебтo ми сieмo вopoхнeну мiж
HapoДaMИ сCсP тa всiми iншими Hapo.п,aMИ ЗaхiднoI Eвpoпи.
Бiльшoвики KpИЧaTЬ нaчeбтo MИ HaMaГaeмoся пpoBeстИ poзKЛaд
ЧepвoнoТ ApмiТ тa poз'eднaти ДpУ)КбУ нapoдiв з CCCP i цим пiдГoТoBИTИ ГpУHТ.0,Ля ПoвеpHeHHя BлaДV| фaшиcтiв. З кoжним днeм
..paЮ''
i пepeкoнyeться
HaceЛeHHя пiзнaе блaгa бiльш[oвицькoгo]
..зaмoжнe
нa фaктax пpo зaбpixaнiсть бiльшoвИцЬКИХ пpaBД пpo
KУЛЬТУpHe )KИTтя',. Haсeлeння oднaЙдушнo i вiдвepтo гoвopИТЬ Пpo
нoвe бiльшoвИцЬKe кpiпaцтвo XХ стoлiття Ta Щo .цeHЬ тo всe бiльш
ПoЧИHae нeнaвидiти бiльшoвизм. l-J-l,oдeннo ПpИХo.цять з фpoнту
дeсятKИ HoBИX paHeHИX, ts'aД,яKLА|'АИ HeMae мaЙжe жo.цнoT oпiки пo
шПИТaЛяХ, якi мyсять лiкyвaтися .цoмa. oднoнaснo з paHeHИMИ
з фpoнтy ПpИXo.цяTЬ дИзеpтИpИ, якi poзпoвi.цaЮTЬ, Щo зapaз Ha
пepeдoвiй лiнiT фpoнтУ ПepeBaxaючa бiльшiсть apмiйцiв з тepeнiв
BiнницькoТ, Kaм'янeць-ПoдiльськoТ i piдшe KиТвськoi o6лacтeЙ'
Koли paнениЙ дoмa тpoшKИ вi.д'живe, йoгo зapaз зHoBУ вiдпpaвЛяЮTЬ нa фpoнт. A кoтpиЙ для фpoнтУ e нeз.цtбний, aбo HKB.Q ввa)кar, щo вiн тyт дaCтЬ бiльшe кopистi нiх нa фpoнтi _ TaKoГo зaЛИшaЮTЬ ДoMa в ..сTpИбKaХ''. .,Cтpибки'' з paHeHИX poблять зaсiдки
Пo сeЛaХ' Дe ПpoxoД.Илa УПA, дe були poзкинeнi листiвки, чИГaЮчИ
Ha Hac, як кiт нa миш. Aлe пpи зyстpiнi з нaшими вi.пдiлaми [м нe
ПpИХoдИТЬся ЛaCУBaTИ нaд здoбинчЮ, a pИГHУти цe тopiннiм i пiти в
oбiЙми сyxopeбpoТ xaлiбницi, зaсHУвшИ oстaннiм снoм (пpиклaд i
вислiд бoю в loбpoвoлi пiд Пpивopoттям).
i
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Kyльтypнo-oсвiтнiй фpoнт бiльшoвикiB зapaз зHaХo.цИТЬCя

B ДУЖe пoгaHoMУ стaнi. Бpaк фaxiвцiв, yнитeлiв, лiкapiв i взaгaлi
iнтелiгенцii. Bсix мyжнин циx фaxiв зaбpaнo дo apмiТ. Зaлишaлися

лиш сaмi жiнки. Bчитeлями е дiвчaтa, якi зaкiнчили 7-B клaсiв
пepeйшли 2-тижнeвi KУpсИ, He .цИвЛячИсь нa Тx успiшнiсть. Бiля
ПoЛoBИHИ вчитeлiв ПpaЦЮЮТЬ y двi змiни. Пo сeлaх вiдкpитi лишe
пoчaткoвi (4-piчнi) шKoЛИ, .цУжe piдкo сeмиpiнки. .[eсятиpiнки е
ЛИшe Пo мiстax. Пiдлiткiв вiкoм 13-14 poкiв зaстaвЛяЮть дo po6iт
в кoлгoспi. З лiкapiв e ЛИшe сaмe жiнoцтвo i тo з гipших, бo кpaщиx
зaбpaнo для пoтpeб фpoнтy.
Пoчинaючи Щe з BeсHИ бiльшoвики B|АBoз|Ал|А poбiтникiв дo
.[oнбaсy. L{ими poбiтHИKaMИ e зapaз мaлoлiтнi .цiвчaтa i пoчaсти
жiнки, якиx нaвiть вiдipвaли вiд немoвлят (дtтeй вiкoм вiд 1-гo
poKУ). З листiв poбiтникiв loнбaсу iyст втiкaнiв з n[oнбaсУ чУeмo
ПpoKЛЬoHИ кpемлiвськlй двaнaдцятигoлoвtй вyсaтiЙ змti, якa ГOДУr
poбiтникiв BapeHoЮ КpoпИBoЮ i листям з бypякiв.
3 пoчaткoм BepeсHя бiльшoвицькi зaпpaвиЛИ ПpoeKТУЮТЬ
вИвoзИ нa Cибio i нaчeбтo в Kpим. Haсeлeння з нeнaвистю Й
oбypeнням вiднoситься .6'0 TaKИX вивoзiв. B oкpeмиx CeЛaХ e ts>кe
визнaчeнi po.цИHИ, якi мaють B|АсИлaт|АCя нa Cибip" Ha сeлo ПpИПaдae B сepe.цHЬoMУ нa цeй paз 8- 10 poдин Дo B|АC|^лK|А нa Cибip. Aлe
вИcИЛKУ нa Cибip i вивoзи Дo.ЦoнбaоУ HaCeЛeHHя зyстpiнar Тoч|-io
ТaK сaMo, як дaвнiшi BИBoЗ|/1 .п,o Hiмeччини. Cпoчaткy в loнбaс
(xoнa пiд стpaxoм), aлe Txaли, a зapaз iстpax Mae.Д'У)Ке мaлиЙ
BпЛИв. e випa.п,ки, щo сiм'Т вiдмoвляються вiд нaсильниЦькoi
B|АC|АЛK|А дo CибipУ, тiкaють з дoMУ i пepexoвyютЬcя, чaC вiд нaсy
Хo.цячИ в лiс пo rpиби'
B зaгaльнoмy MopaЛЬниЙ стaн HaсeЛeHHЯ r ДУжe сyмний.
Пеpeвaнтaжeнiсть вaЖKoЮ пpaЦeЮ, oбтяжeнiстЬ Е}eЛИчезHИMИ
ПoдaтKaMИ тa piзними oбoв'язKaмИ сУПpoTИ BлaДИ' Cepeд нaсеЛeHHя Пoвстae гoотpiшe ПИТaHHя: ''Як вижити тa викpiпитИ oЦЮ
Hу>кДУ?', B бaгaтьoх CeЛяH пoзaбиpaли xудoбy пiД зaки.цoм Tx нeвipнoстi бiльшoвицькiй влaдi, яK HaПp. вiд poдин шyцмaнiв тa oсiб,
якi пpaцювaл|А B aдмiнiстpaцiT зa нiмцiв, Ta ПaсИBHИX Дo BсЬoГo
i

сeЛяH.

У кoлгoспax poбoнa CИЛa сKЛaД.arТЬCя B oCHOвHoMy з жiнoк тa
..yбopoннoi
пiДлiткiв, aЛe дУxe пoмiтний вeликиЙ бpaк ТТ. Xiд
кaм-

пaHiТ'' )KHИB ПpoХo.цИB лишe жiнoчИMИ pУKaMИ. Хiнки сaмi кoсили,
)KaЛИ' BoЗV|Л|^ тa MoЛoТИЛИ' BИKOHУЮчИ ПpИ ToMУ HеПOCИЛЬHУ ДЛя
сeбe пpaцю вД,eHЬ i внoчi. Зapaз чaсTИHУ збiжxя вимoлоченo i
вИвeзeHo, бiльшa ПoЛoвИHa збiжжя ПepepoсTae в сTИpTaХ. Чopнa

Maсa HaсeЛeHHя, яKa ПpaцЮr ПpИ цИX УМoBaХ' ПoчИHar ПoвoЛ|
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aKтИвiзУвaтИCя, нaбИpar бiЛЬш piшУЧoгo ХapaКтepУ Тa вilцвaГИ в
cпpaвi Щo.П.o зaбeзПeчeHня сeбe ХЛiбoм. fute i тyг Ha пepeшкoдi
отoяТЬ ceKсoТИ. Тoмy цe MoжHa пoмiтити ЛИшe чacтKoвo в дeяKИХ
мiсцяx тepeHУ. Бo зa oднy хMeHЮ зepнa зaсУ.п)Куloть нa 6 мiсяцiв
пpИMУсoвoi пpaцi. Moхнa нe cyмнiвaтИcя, щo чaстИHa, пpИпaдaЮчa Ha тoЙ вaxкиЙ Тpyдo.цeнЬ KoЛгoсПHИKa, e .П'У)<e зaмiзepнa. A
щe дo тoгo й вiдiбpaнo пpисaдибнy зeMлЮ з пociвoм, якy бyлo
.1
нaдiлeнo зa нiмцiв.п.o вИсoтИ -гo гa, спиpaЮчИсь нa зaкoнi, ввeдeнiм щe Дo вiЙни,1941 poкy y спpaвi ПpИBaTHoгo КopИотУBaнHя
пpисaдибнoЮ зeMЛeЮ. Тoмy ця poбoнa мaсa пepeбУвar У Beл|AкiЙ зaдyмi, свiдoмa гipкoТ нyжди' ПoстaчaнHя HaсeЛeHHЮ BсЬoгo
нeoбxiднoгo y Йoгo життi e дУ)кe MaЛe. B кooпepaЦii мoxнa дiстaтИ Ha пeвниЙ тepмiн пapу кiлoгpaм сoлi тa cipникiв iтo лишe нa

нiмeцькi ..пyHKтl,l''.

B тepeнi чaсТKoвo пoмiчaeться вeликi

pУХИ lцИзepтиpiв з
ГpУпИ нaшиx вi.цдiтa
вiднyтиtся
HaоeЛеHHЮ
oкpeмi
ДaлИ
фpoнту,
лiв, онeвидHo, щo цe poзсiннi oкpeмi гpУпИ з Бaтькoвoгo вiддiлу.
Haсeлeння ДУхe ГOЛoсHo ГoвopИтЬ пpo Haш pуx. .Qeякa чaстИHa
HaоeлeHHя peaгУr пo вiднoшeннiДo циlx pyхiв бaдьopим HacтpoeM
тa бaжae бaчити щocЬ пoвaжнiшoгo.

Bepeоeнь 1944p,
,ЦА CБ Укpaiни, ф, 1З, cпp, 376, т, З2, apк. 147-148 . Koпiя.
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зBlтИ пPo cyспlлЬHo.пoЛIтичHиЙ стAH
тA дIялЬHlстЬ визвoлЬHoгo Pyxy
y сxlдHиx oБлAстяx yKPAТHи

Bepeceнь 1944 p.

IHсTPУKЦ||
зi сxiд[ниx] oбл[aстeй] Укpaiни

B KиТв, яK Haс пoвiдoмляюTЬ, щo.цeHнo пpиTхдxaють i вiд'Тж.п,ХaЮTЬ piзнoмaнiтнi вepстви ЛЮднoстИ piзнoгo сoцiяльнoгo i
нaцioнaльнoГo cKЛaДy. Ha вyлицяx Kисвa ви зyстpiнeтe Пpeд.
стaвникiв вiЙськoвoT вepxiвки (гeнepaли, пoЛKoвHИKИ), сoлдaтiв,
бaгaтo piзниx cлyжбoвцiв, лiтepaтopiв. peдaктopiв' диpeктopiв
Т. д. A ТaKoХ мiж ними .0,e-нe-.цe BeшТaЮтЬся пpи6итi злИДHя|'tI|А

i
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poбiтHИКИ i селяни, вся люднiсть piзнoТ нaцioнaльнoсти: poсiяни,
yкpaTнцi, ГpyзИHИ, жиДиi т. д. oстaннi дyжe бaгaто з'Тжджaються
нa пoстiйне MешKaHHя в Kиiв (нaсaджyвaти укpaТнцям кyльтypy).
Haсeлeння Kиeвa зустpiнae жидiв з HeHaBИсTЮ" |-J,e видкo [з] тaкoгo фaктy: нa бaзapi o.цнa жи.п,iвKa вдapИЛa вiЙськoвoгo зa Тe' щo
вiн зaсмapувaв iТ сyкню. Bеликa кiлькiсть xiнoк кинулaсЬ Ha жиДiвкy i були 6 убили.[i, як6и нe мiлiцiя, якa iТ oбopoнилa. Пpи ЦЬoMy

xiнки вiдкpИтo KpИЧaЛи: ,,БиЙ жидiв

-

спacaЙ Poсiю',. Biйськoвi

..ПoчeкaЙтe
сТИсHУвшИ KУЛaKИ Пoгpo)ryвaЛи:
скiнчимo з нiмцями,
тoдi ми з вaMИ poЗПpaвИMoся''. HKB.[ в Kиовi ПoсИЛeHo ПpaцЮr.
Зa слoвo .,Жv|Д'', люДeй бepуть Дo вi.цпoвiДaЛЬHoсTИ. Ha вулицяx
пpoвipкa дoкумeнтiв, oсoбЛИBo y вiйськoвиx (нa oднoму квapтaлi
У o.цHOГo вiЙськoвoгo Двa paзИ пpoвipяли дoкумeнти).
Tpи мiсяцi ТOMУ HaзaД був плeнум ПИсЬMeFiHИкiв. Ha плe-

нyмi бyли пpисyтнi: Tичинa, KopнiЙнyк, oстaп Bишня, Coсюpa,
Baндa Baсiлевськa, Фeфep, Coбoлев, a TaKo)К ПpeдсTaвHИKИ
ПpeсИ i стyдeнтствa. Tичинa BИсТУПaB з вCтУПHoЮ ПpoMoBOЮ.
Coбoлев гoвopИB Пpo тe, Щo MoЛo.цЬ, щo бyлa пi.ц oкУпaЦieю нiм..ми пoвиннi нaЙти тaкi лiки,
щoб
цiв, нaпитaнa BopOхИM .цУхoM i
вилiкyвaти ЦЮ МoЛoдЬ вiд вopoжиx впливiв',. Kopнiйнyк вИсТУпИв
ПpoТИ Coбoлевa. Biн гoвopиB, Щo MoJlo.П,Ь якa бyлa OKУПoBaHa
нiмцями, пeprнeсЛa вBeсЬ ТяГap H|MeцЬKoГo яpMa Ha Cвo|Х ПЛrЧaХ
i пapтизaнськi зaгони ТBopИJlИсЬ в бiльшoстi з цiеi мoлoдi. Чepeз
дeкiлькa днiв пiсля пЛeHУMa вийшoв HaKaз Уpядy, щoб звiльнити
тoв. KopнiЙчУKa з Пoсa.П,И мiнiстpa зaKop.П,oHHИХ Cпpaв i нa Йoгo
мiсцe пoсТaвИТИ МaнУiльськoгo" |нтeлiгeнцiя ДУже HeзaдoвoЛeHa
.,Cкopo
BвeCЬ уpяд УкpaТни
ЦИM HaKaЗoм, oдин peДaKТOp ГoвopИв:
будe в pyкax жидiв i мtoскaлiв,'.
B пoiзДax Тдe .цУжe бaгaтo вiйськoвиx Пo KoMaHдИpoBKaХ, a
дeякi дeзepTИpУЮТЬ i iдyть дoдoMУ' Miлiцiя пpoвipяо .цoKУМeHTИ.
Biйськoвi чaсТo Нe ПoKaзУЮТЬ.П,oKУMeHтiв i з ненaвИCтЮ дИBЛяTЬся
Ha HИX.
Ha стaнцiТ 3нaм,янкa бyлo дужe бaгaтo мiлiцioнepiв. BiЙськoвi
...Д,ивись
сTaЛИ смiятись i нapiкaти:
скiльки ix тyг, a нa фpoнтi нe
пoбaчиш нi o.п,нoгo. He дapeмнo нaш бpaт CoЛдaТ Тx б,е. Ти нув, в
мiстi ЗвeниГopoД,Ka бyлo убитo HaшИMИ HaчaЛЬHИKa мiлiцiТ i двox
lлiлiцioнеpiв''. TaK З Ko)KHИM Д,HeM poсТе HeзaдoBoЛeнF{я Mac.

MiсцeвиЙ вiддiл УПA в paЙoнl KaM'яHсЬKe вiдвiдaв дeкiлькa сiл
i poззбpoТв oсiб тaкиx, яK ГoЛoвИ сiльpaд, гoлiв кoлгoспiв i HKB!-

iв. Пpи poззбpoеннi oднoгo гoЛoBИ KoЛГoсПy тoЙ тaк тpyсИвся, щo
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вiД.цaв KpiM aBToМaтa i ПiсТoЛя щe кpiс пpo яKИЙ HiХTo Hе зHaв' дaB
xлiбa i CaЛa тa пooбiцяв.цoпoMaгaтИ. |ншi тoxe oбiцяли тe CaMe, a
двox гoлiв сiльpaди пiсля цьoгo вiдмoвилoсЬ пpaцЮBaтИ Ha.п'oтeпepiшнix ПoотaХ. B тиx тo ceЛaХ .0,e ПoяBЛяЮтьcя вi.пдiли УПA тo
вхe вiдпaдae oХoTa кoмунicтaм ПpaцЮBaТИ нa кepiвниx пoотaх. B
c. Гoликoвo poззбpoTли o.цнoгo HKB.Ц-иcтa, кoтpиЙ .o,У)Ke пpoсИв
пpиЙняти Йoгo дo вiддiлу, Йoгo не пpийняли, бo нe вipили Йoмy,
Йoгo poззбpoТли. oснoвнe, кoли Йoгo зЛoвИЛИ' тo тoй гoсПo.цap,
,,БиЙтe
в яKoгo цe бyлo' нa пoдвip'ю сKaзaв:
Тoгo пapaзИтa' .цoKИ

вoни бyдyтЬ з HaC кpoв сoсaтИ''.
Пo вдaлиx oпepaцiяx вiддiлiв УПA в сC. p-HУ Kaм'яHcькe, кoлгoспHИKИ poзпoвiдaють тaкi peнi: ..ПpиTxaлo yкpaТноькe вiйськo i
зaйнялo двoо сiл. Hiчoгo зЛoГo нe poбили, a Пpo.цУKТИ мaють свoi,
Тx пoотaчaе Aнглiя i Aмepикa. Зaбpaли пapу кoнeй i вoзa з KoлгocПУ
i нaвiть poзПИсKУДaЛИ''. Пoтiм бyлo скpiзь чУTИ, щo Aнглiя iAмepикa
дoпoMaГaЮть укpaiнцям, a кoмyнiсTaМ пpИXoдить кiнeць. B нaслiдoк дiЙ вiддiлiв УПA paйoннe кepiвництвo HKBfl вИKЛИKaЛo чaстИнУ
peгУЛяpнoГo вiйськa в чиcлi 200 чoлoвiк. Блoкyвaли кaM'янськиЙ

лic 12 днiв, тoбтo зaМKHУЛИ дopoгИ пoпiд лiсoм i неpeз лiс. Бaгaтo зaapeштУвaЛИ гoлiв сiльpaд, гpoмaдяH, p|зHИХ paхiвникiв,
якi пpoiхдxaли бiля лiсу, нaвiть зaстpiлили o.цHoГo KoЛгoCпHИKa,
якиЙ iшoв paHKoM нa poбoтy B pa.цгocП пoпiд цeй лiс. HKB.( пyс-

тИЛo пpoпaгaнду пiсля цЬoгo скpiзь пo ceЛax, щo тo нe yкpaТнськe
вiЙськo' a шуцпoлiцiя i стapoсти, тoбтo нiмeцькi пpислyхники. Тa
ЧaсТИHa вiйськa, щo блoкувaлa лiс тaк i пoТxaлa бeз peзyльтaтiв,
ЛИшe пopoбилa шкo.ци мiсцeвoму HaсeЛeHHЮ, бo дуxe вiЙcькoвi
oбкpaдaли людeЙ, KoЛИ ЛЮдИ булив пoлi нa poбoтi. ЦeЙ лiс кoтpиЙ
вoни блoкyвaЛИ Mae [шиpини] ] 4, a Дoвхини ] 6 км.

_ B с. Kpaснoсiльцi

o.циtl вiЙськoвиЙ зaбpaв y тiтки з xлiвa
яйця. Цe бyв cтapшинa. Tiткa.цУXe ЛaяЛa Йoгo' нaзивaЛa KaцaпoM
| .цBa paзИ ПoтяГЛa КopoMИсЛoM звepХy.
_ oдин кoмyнiот пiслaв Kaн.п,ИдaТa пapтiТ в с. Kpaснoсiльцi Дo

тiтки, в якoТ .п,oнькa eвaкyЙoвaнa нiмцями Пepe}ц пpиxoдoм бiльшoвикiв, щoб цeй зaбpaв у тoТ ж тiтки кopoвy. Aлe кoли вiн пpиЙшoв, cKaзaв: ..Хiбa ятaкиЙ ДУpeнЬ, щoб бpaти вaшУ KopoвУ, яK я
зHaЮ. щo ця BЛa.цa, тoбтo оoвiтськa, нe бyдe.п.oвГo iснувaти''.
- B с. Бaндуpoвo пpиЙuли ЛЮ.цИ з вiддiлy УПA нiччю Дo
ciльpaди, a тaM У тiм пpимiщeHнЮ HoЧУвaлo7 cтpибкiв. Cтpибки
зaпepЛИcЬ i бoялись вi.п'чиняти. Koли стpiльцi вилoмилtи двepi,
тo цi .цiти CтoялL4 | TpИMaЛИ pУKИ вгopУ, a Kp|CИ CТoяЛИ вct у вуглi
кiмнaти. l-{l стpибки BoДv|Л|л стplльцiв iпoкaзyвaли, де xивe який
сlliвpoбiтник HKBД.
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- 14N||'44 Ha вi.цТИHKУ зaЛiзHИцi мix Koзятинoм i Фaстoвoм
бyв випaдoK: eшeЛoH зaТpИMaвcя в зв'язкy з aвapiею пoПepeдHЬo.
Гo eшeлoнy i пpoстoяв пiвдoби. Ешeлoнoм Тxaли цивiльнi i вiйськoвi
ЛЮдИ. oдин з вiЙськoвиx пiд чaс CToяHкИ ПoKЛИKaв дo сeбe лю.о.eЙ,
якi сидiли блиxчe ньoгo i Пoчaв пpoмoвУ: змiст бyв peвoлюцiЙниЙ.
Гoвopив, щo вiн пapTИзaH з 1917 p., щo Йoмyзyби пoвибивaли iвiн
тИM He >кУpИвся' бo чeкaв дoбpиx ЧaciB, a в дiЙснoстi oсь вxe 26
poкiв з тoгo ЧaсУ, a вiн Щe вoюе i дoбpoгo нiчoгo нe бaчить. Bиннi в
цЬoМУ сaмi' бo.цoпycTИЛИ дo BЛaдИ жидiв i щo ХИ.цИ oпyтaли цiлиЙ
свiт (Aнглiю i Aмepикy), a ТoMУ, щoб пoклaсTИ цЬoMУ кiнeць, тpeбa
KoxHoMy чepвoнoapMiЙцю вбити xoЧ Пo 10 жидiв. Пpoмoвy скiнчив
aHeK.цoтaMИ пpo жидiв. Bсi, xтo сЛУХaв. пi.цтвepджУвaЛИ цe.
oдИн
- 1BN||'44 в.[нiпpoпeТpoBсЬKУ нa вулицi CвepдлoвсЬкa
,,Гдe
Г1'яHv|Й чepвoHoapMiець пi.цlЙшoB дo ГУpТy xiнoк i кaжe:
здecЬ
..A пoщo вaM?', _ вiдпoвiли жiнки. ..Я
>кИвeт жиД?'' _
дoлжен
eгo убИть'' _..Чoлoвiчe КoЛИ HaПИBся' тo йди мовнки, a тo зaбеpyTЬ'' _ ..Moxe зaбepyть? A я кoгo зaбepy? Hi oдин )KИД He згИHУв
нa фpoнтi, тo тpeбa B тИЛУ'ixбит|А'',
_ 18Nx.44 в .[нiпpoпeTpoвCЬKУ нa вyлицi Cвepдлoвa Йшлo
4 нepвoнoapмiйцi. Miж ними був oдин жи.п, лeЙтeнaнт. Пiд чac poзмoви дiйшлo мiж ними.цo Heпopoзумiння i цi тpи нepвoнoapмiЙцi
з6или xи.qa-лeЙтeHaHТa, ЗBaлИЛ|А йoгo з нiц вiн ЛИшИвся, a BoнИ
П|шЛИ дaЛЬшe.
27,v||,44 в .QнiпpoпeтpoвcЬKУ

oфiueP (poкiв 26, з вищoю ocвiтoю, пapтieць) мaв poзMoвУ зi свoeю KoXaHKoЮ: '.Знaeш в Meня
oчeнЬ пЛoxoe HaсТpoеHИe. Tьt ничeгo He вИ.цИш, a я всe вИ)KУ' ЧТo
MЬl дУpaKИ вoЮeM' a oHИ paзУМHЬle BЛaсТЬ lцep)кaтЬ B cBoИX pУKax.

Ceгoдня У HacЖИДv1Ce.п,яT Ha шee, a зaвтpa KoГдla зЛo)KИN4 opУЖИe,
сядУт Ha ГoЛoBУ. A oт влaсти o)KИдaтЬ нeчeГo' ибo caмьle ГЛaBнЬle
пo CтopoHe >кИ.цoв, B мeня сepдцe бoлить сMoTpя нa rТo, ЧTo MoИ
тoвapИщИ пoгибaют зa ЖИдoB. Haс eoть MHoгo oфицepoв и всe
ТaKoгo MHeHИя. oдни говopят' чТo CHaчaЛa нaдo oКoнЧить вoЙнy
ТoГta о ним[и] paсПpaвЛятЬся, a я ГoBopЮ' тoгдa будeТ Пoз.цHo,
HУ)кHo сeЙчaс IА т, П '''
- 5/v|||.44 в .QнiпpoпeТpoBсЬКУ нa бaзapi ,.oзepKa'' був випaД,oK: чoтИpИ paзИ op.цeHoHoсeцЬ i ГеpoЙ Paдянськoгo Coюзa ixав у
вiдпyоткy.цoдoмУ, сaм з Зaпopixжя; зycтpiвcя з бpaтoм нa бaзapi
i вvtпивaли..Qo ниx пiдiЙшoв KoMaHдИp бaзapy жид i зaпpoпoнyвaв пoKaзaTИ .о,oKyМeнти. opдeнoнoсeцЬ ПoКaзaв нa свoТ op.цeHИ
..oсь мoТ
i скaзaв:
дoкyмeнтИ'' - ',Mенi цЬoГo MaЛo'' _ Kaxe ЖИД,.
..Aй,
з Moсквoю He XoЧУ гoвopИТИ,' _ вiдвepнyвCя opдeнoHoсeцЬ.
Xид нe зaдУMУЮЧИсь вийlняв peвoЛЬBep i зaстpiлив opДeHoHoсця.
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Мaтpoси

HaKИHУлt4CЬ Ha HЬoгo

з

кaкliнняьt, Biн вiдстpiлювaвся,

ПopaнИв кi,пькa жiнoк i МaЛoГo ХЛОПця, aле Йoгo зaбили кaмtнням.
opденoнoсцю зpобили вeличезгtий пoXOpoH. a )КИ.цУ нiчогo'
B,qипнi Ц. p B !нiпpoпeтpoвCЬКУ бiля тpaмвaевoТ зyпинки (нa
вyлицi K Мapкса) було бaгатo Нapo.п,\,. Baгoни тpaMвaЮ HaПoвHeHi, oднa pобiтllиця МaMa. Poбiтниця нapoбилa KpИКУ. oдин мaтpoс
зУпИHt'lв тpaмвaй, BИкИHVB Ж|/1Дa з Йoгo вaлiзa|\АИ' a poбiтниЦя
Bс|Лa'

_B

кiнцi ЛИПHя

ц p. в с. Пpивiльнe, Cолондиськoгo*

р.l-нy,

.ЦнiпpопeтpoвськoТ o6л' нa збopax aгiтaтopкa прoЧИTaЛa ГaзeТУ.
oДин з сeЛяH зaвдaв пИтaHHя: .'Cкaжiть чи бaгaтo poкiв ьlи бУдeмo

paбaми Aнглii зa ТТ консеpви?'' Aгiтaтop вiдпoвiлa: ..Hе зHaЮ,,.
_ B с" Cуpськo-Литoвськ нa збopaх пDo вивiз дiтeГl нa pобoти
нa loнбaс, oднa xiнкa зaявИЛa: .,Этo дpyгaя Гepмaния, и детeЙ
Haгv1 He BИДaтЬ oттyдa''. У вiдпoвiдь ПoЧУBся шум жiнoк в ТТ кopисть
i бiльшe нiчoгo.

-B

с. Cypськo-Лl4ToвcЬK c.п'на хiнкa, якoТ Дiти MaЮТЬ сepе.ц-

ню oсвiтy, a бpaт чоловiкa в 917 p. ЗгИHУB як нepвoниЙ ПapтИзaH,
гoвOpИТЬ .l'o знaЙoмиХ: '.He вepю бoльшe HИKoМУ. Як тогдa бpaт
eгo KaзaB, яK еТo бyдет ХopoшO Пoслe peвoЛЮЦИИ,.п,ЬlK MЬ| вCr
ХoтeЛИ Тoгo, a BoТ У)Кe 25 гoд, a я тoЛ|ЬKo MУчУcя цeЛЬle гoДьt. Зa
чтo мoЙ лeг гoлoвoй? MoЙ lцеД Kaзaв, Чтo яK нe бyдeт Укpaиньt, т.o
дoбpa F]И )K"tlИ, Д,УMaЛИ HеMец.Ц,aсTЬ, ol'J-ltАбЛv1сь''
-1

,

_B

!,нiпpоПеТpoBсЬКУ oД,ИH CтapИЙ poбiтник, Д,oHЬKa яКoГO
Мar B!1щУ oсвiту _ чoлoвiк t.,laйоpolи _ ПрaцЮe пplt вiЙськoвому
гoспiтalri' ГoвOlэИТЬ: ..Я, яtкщo вони -l'iльки Йшли в 1917 p. говopив i
оьoгcli'нi пiдтвepджуЮ цe сaМе. Щo ТaK бути не Мoxe. Щo Ця вiЙнa
скiнчиться peвoлюцiсю i Cтaлiнa BCe-тaKИ не бyде, Biн же.0'o ПpoПaсТИ Д'oвiв Pосiю''

_ B .Д,нiпрoПeтpoвCЬKУ стapиЙ нлeн пapтiT _ жiнкa _ ПИTаr
МеHe: ..Cкaxiть будь лaскa чИ HaМ чoГoсЬ нaдiятись мoxнa?
Пoневo.цi CТaЛa нaцioнaлicтoм' Я дyжe ХoЧУ з вaMИ гoвоpити,'.
- B fliliпpoпеТpoвCt'KУ стapиЙ нлeн пapтii, пo нaЦioнaлЬHoCТИ
.гaTapИH,
ГoBoрИB .1]o L-BoГo ГlрИ яTеЛя : П poдaвся Cтaлiн кaпiтaлoвi. Bce, iцo я стpoiв ПpoпaЛo, a HaM з тoбoю, як пapтlЙцяги, нa небo
..

вилiтaй''.
- ЗУс;тpiлaоя я з iнтелit.eнтoМ зaлiзничникoМ - ПpoсТиЙ lepвоноаtpгиiеt-1Ь - Пl'lТaЮ: ..A нoму Ha ПaгoHaХ нiчoгo HeМae?', - ..He
..Дe
..A
3ag11ж.иГ1И', ..
нoмy не
ти бyв нa фpoнтi?'' _ '.Ha KaBKaзi'' ..Д.Умаeш,
нa зaxoдi?'' _
яK TaM нe бyв, -гo нiчoгo He зHaЮ,,
Тaк У текстi' Пeвнo
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мaс

(эv.rи''

Сaлoнськora

_ B Kpивoмy Poзi oдин

poбiтHИК знaЮчИ мeнe питae: ,.Hу,
щo тaМ' УПA poзбилИ?'' _..Xтo poзбив?, _ "Ta Kpaонa Apмiя'' ..A
звiдки зHaeтe пpo цe?', _ Coлдaти poзKaзyЮтЬ,' - ..ЯK BoнИ poз.
кaзyють?'' _ ,.A oтaм пi.ц Koвeлeм, кФкyтЬ бoТ бyли з УПA. Чaстинy
вoни poзбили' чacтинa iх''.

-

B .[нiпpoпeтpoвсЬlry oдИH Д'eзеpтиp ЧA пoзнaЙoмився з
HaЧaЛЬHИKoM вoeнKoMaту i зaвiв poзMoBУ пpo ДoKУMeHl HaЧaЛЬ.'Aби тисячi, всe бyдe''. Зa кiлькa
HИK BoоHKoМaТУ оKaзaв:
.цнiв
пicля цьoгo, тoЙ дeзepтИp Maв дoKУMeHтИ зi збpoею нa 6 мiсяцiв.
_ B c. Kpининки, flнiпpoпeтpoвськoT oбл. iстpибKИ ГHaлИ
apeштoBaHИX, apeшToвaнi бyли чУжi (нe з Тoгo сeлa). Boни стaли
ПpoсИтИ, щoб Tx nУCт|АлИ' |стpибки KaЖУтЬ: ',ЯK6l,4 BИ ДaлИ HaM Хoч
яKУ спpaBKУ, щo MИ Baс з.0.aЛИ в paйoн, тo Йшли б сoбi, a тaK MИ )<

вiдпoвiдaтиMeM,''
- Ha стaнцiT Бoбpинкa в пoлoвинi сepпHя мiлiцiя зaбpaлa у
хiнoк xлiб - тoЙ, щo тi кyпили i вeзли _ To MaTpoси i нepвoнoapмiЙцi poзiгнaли мiлiцiю a xлiб вiддaли жiнкaм.
_ Ha стaнцiT Mиpoнiвкa в ПoЛoвИнi сepпня мiлiцioнep xoтiв
BИKИHутИ x|HKУ з Пo|з.цa' тoMy' щo He MaЛa CПpaвKИ Ha ПpaBo
..Я
жiнкa мaтpoсa, Eй,
пepeTздy зaлiзницeю. Boнa пoчaЛa КpИчaтИ:
МaТрoсИ, б'ють xiнку мaтpoоa''. MaТpocи пpи6iгли i ви6или мiлiцioнepa дo HeПpИтoMHoCTИ, a тa жiнкa дaлi пoТxaлa.
- Ha стaнцijХвaстiв CтoяЛa чepгa зa KвИтКaMИ. oднa жидiвкa
зrубилa сBoЮ чepГy i спopилa з iншими зa Цe. Пpивeли мiлiцio..ХaЙкa
Hepa, a iншi гoвopили:
щe вспie в KиТв Ha Maолo, a HaM Ha
poбoту'',
_ B с. Лeвeнцeвo, CoлoндисЬкoГo p-ь{У жiнкy, сини якоТ нa
зaслaннi зa peBoЛЮцiЙнУ .цiяльнiсTЬ, зacтaвЛяЛИ HoсИт|/1 яЩИKagv|
зepHo. Boнa вiдмoвИЛaсЬ, iТ гpoзили оyдoМ, Тo вoнa вiдпoвiлa:
,.Hiнoгo,

мoT сини й тaм нe спляТЬ',.
_ B .[нiпpoпeтpoBcЬKУ poбiтник пpaцЮBaB двi змiни. Зa бpaкoм poбoнo.i cили (зaвoд ..BopoшИЛoвa'') Йoгo зacтaвЛяЛИ щe
ПpaЦЮBaтИ Й тpeтю змiнy. Biн спepeнaвоя, нiчoгo He пoмaгaлo,
вiн зi злoсти oбepнyвся вiд мaйстpa iпiшoв з цeХУ гoвopяЧИ: ,,ЕX,

ПoвстaHЬтe гнaнi i гoЛo.Д.Hi''.
_ ПoTздки. Boкзaл. Ha вoкзaлi HeДИвлячИсЬ Ha цe ниpoз6итиЙ

BiH, ЧИ нi пoвнo людeй-пaсaхиpiв. Ha бiльшиx стaнцiяx (Фaстiв,
Kиiв, Бiлa L{epквa) XoдИтЬ мiлiцiя i пpoвipяe дoKyMeнтИ. Хтo нe мae
КoМaHдИpoвки aбo CпpaBKИ пpo вiдпyстKУ' чИ взaгaлi нe пpaцюe,
тoгo зaбиpaЮтЬ нa poбoту в KoлГoсП.

_B

пaсaxИpсЬKИХ пoТздax пpoвipяють дoKУMeHтИ i бiлeт'
Koнтpoльopи зaлiзниць (дУжe Чaстo, зaЛeЖHo вiдбpигaди якa Т.цe)
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бiлeтiв нa пpoвipяють, a тiльки KoHlцуKТopИ вaгoнiв вiд тиx, Хтo He
мaе бiлeтy збиpaють гpoшi i ними мiж сoбoю дiлятьоя.

.Д,oкумeнти пpoвipяе HKBД (кoнтppoзвiдкa) нeзaлeхнo вiд

бiлeтiв. Toвapними пoTздaми ixaти зaбopoнeнo, штpaф 300 кpб..
aбo тpи мiсяцi пpИHyд.. пpaцi. Aлe люди Tздять He дИвЛячИсь нi нa
щo. loкумeHтИ MaЮTЬ нaйpiзнoмaнiтнiшi: CТУД'eHTИ' зaлiзHИчники
i poбiтники зaBoД'У (нoлoвiки i xiнки), i сeляни, i нepвoнoapмiЙцi,
B яKИХ lqoKУMeHТИ пpoвipяють стpoгiшe нiж в iнших. CпeЦiяльниx
oбшукiв Ha вoKзaЛaХ aбo вaгoнax нe poблять. ДрKe бaгaтo бaндитiв, якi oбдиpaють i вбивaють людeЙ. Cклaдaються вoHИ з.цeзepтИpiв тa iнвaлiдiв ..вiтнизнянoТ вiЙHи''. Pуx вeликиЙ в oбoх HaпpяMKaХ.

_ Heвiльники. Ha pудникax Kpивoгo Poгy пpaцюють нeвiльники з БeсapaбiТ, e й з Boлинi. Xивyть вoHИ в гoспoдapiв (poбiтникiв) пo oДHoMy aбo пo двox, Тxy oдepжУЮТЬ пo пiв кг xлiбa i бiльш

нiчогo. Пiсля poбoти (пiзнo вeнopoм) iдyть пo XaТaX ПpoCИTИ
щo Хтo lцaсТЬ (xтo мoлoкo. xтo фpукти iт. п.). Пpaцюють пo 8-.1 2
|"o.цИH зaЛе)кHo нa якiЙ poбoтi. Люди to HИХ вiднoсяться HeпoГaHo.
Paxyють своТм oбoв'язKoM щoсь Тм дaтИ, вoHИ ЛЮДяM poзпoвiдaЮтЬ, яK Bo|1|/1 Ж|/1лИ в сeбe BдoMa. Пpo нaш pУХ He ГoвopятЬ нiчoгo,
бoяться тepopУ' Bсi вoни вИгЛяДaЮтЬ зa6lАтИgv't, бeзpaдними,
oбiдpaнi, гoлoднi. .Qoкумeнтiв вoHИ He MaЮтЬ i зaлeжнi вiд кoмaн.п,aнтiв pyдникiв. |снують вeликi xaбapi. Хтo мaо гpoшi, тoЙ викyпЛяeTЬCя, OДepЖУr ДoKУMeHTИ Й ТДe.цoДoмУ! aЛe Й e дeзepтиpи,
XoЧ Maлo.

- ПapтзбopИ. B нepвнi ц. p. бyли пapтзбopи Ha pУдHИKУ
..Beнipнiй Kут''. ГoвopиЛИ Пpo вopoжий eЛeМeHТ, якиЙ лишилитaм
нiмцi i Йoгo вплив Ha MaсИ. Згa.п.aли пpo ДpркИH пoлiцaТв, cТapoсТ,
яKl щe зapaз HaMaГaЮтЬCя.0'oпoMoГтИ H|MцяM' Ipaд| з тoГo' КoЛИ

нiмцi бoмблять. Згaдaли й лpo нaцioнaлiстiв, як зaлишкiв нe.цo-

биткlв щe вiд CBУ i як нiмeцькиx сopaтникiв. Ha pyдникy..BeнipнiЙ
Kyт'' нaЙнeбeзпеннi[шими] е Kpивoш i Йoгo /].oHЬKa. Гoвopили пpо
нeoбxiднiсть гloэИЛ|АтИ нyйнiсть щolцo BopoЖИХ eЛeмeнтiв. !.ля
цЬoГo змобiлiзувaти воi сили, oco1ЛИBo Moлo.цЬ-KoMсoMoл. Mar
iм дoпoмoгти пapтiя.

.- MaтepiяльниЙ стaн

HaсeЛeHHя в мicтi. Щoдo poбiтникiв
B Дyx(e тяxKoМy мaтepiяльнoмУ сТaH|,
пpaця Д,У)Кe -Гя)KКa. oсoбливo нa вiдбудoвi зaвoдiв i будiвeль. Тi,
щo BИKol]УЮTЬ tlopMИ, дiстaють пo 600 г xлiбa' KoЛИ HopMИ He
вИKoHaв тo 400 aбo 300 Г Щo.цeHHo, зaЛeЖHo вiд пpoцeнтУ вИKoHaHHя. |нтелiгенцiя oДep)КУe З00, a yтpимaнцi як iнтeлiгeнцiТ тaк

в мiстi, To вoHИ

>кИBУтЬ

i
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poбiТHИKiв 200 г xлiбa .п,eHHo. .Д,opoxнeнa Ha pИHКaX HeMoxЛИBa, a
сaMе: MoЛoKo 38 кpб., Пyд пшeнИцi 400 кpб.' житa З00, a ячMeHЮ
250 кpб. Зapплaтa в пopiвняннi з Цiнaми Ha Пpo.п,УKтИ д}')ке мiзepнa. KвaлiфiкoвaниЙ poбiтник дiстaс 500 кpб. в мiсяць, a Чopнopoбoчi тo нaЙбiльшe 350 кpб.' aлe з тieТ зapПЛaTИ BИpaХoвУЮТЬ Ha
piзнi дepжaвнi пoтpeби, a CaMe: пoзИKa, KУЛЬTHaлoг' нa тaнкoвиЙ
зaBoд, пpoфспiлкoвi внeски iт. д. Hapeштi тoЙ, щo Мae нa мiсяць
500, тo oдepХУe 350кpб., aтoй щo 250тo 190кpб. iтo нe свoeЧaсHo.

Taким чИHoM HaсeЛeHHя пpИMУшeHe ПpoДaвaTИ oстaннi pенi'
якi бyли пpидбaнi окopiш. Koли людиHa Ha pИHKУ пpoдar якiсь
peнi, тoдi мiлiцiя TI зaapeштoBУe яK сПeKУЛяHТa i оУ.цять pa.цяHcЬKИM суд,oМ' дaЮтЬ 3-5 poкiв бУнpУ* i ця людинa пpaцЮe бeзкo.
штoBHo Ha KopИстЬдepжaвi. Питaння: xTo>кИвe втoй чaс, KoЛИ Bсe
HaсeЛeHHя мyнитьcя? A oсь xтo: чЛeHИ пapтii нa кepiвниx ПoсТax,
a сaмe paйпapткoм - якиЙ Мae дo 30 слyжбoвцiв, paйвикoHKoM _
чoлoвiк дo 40, суди, мiлiцiя i тopгoвa сiткa. Чoму цi люди Kpaщe
xивуть? A тoмy, щo BCe пoсTaчaнHя пepeХolцИTЬ цeнтpaлiзoвaHИM
пopя.цKoM чepeз ixнi pyки i нepeз Te BoHИ MaЮТЬ зMoГу дiстaвaти
пpo.цУKТИ цЬoгo пoстaчaHHя з T. зв. зaKpИТИХ poзпpИд|ЛЬHИK|B' дe
воe вoHИ oдep)КyЮтЬ вeЧopoм aбo y виxiднi днi. Ha гpyнтi цЬoГo
зpoсТar в людeЙ HeB.цoBoЛeHня, oбypeння i нoоитьоя в пoвiтpi
ЩoсЬ тaKe, як пpoвiсниK peвoЛЮцii. Xapaктepнi мaються ГaсЛa
мix нaсeлeнHяM, a сaMe: ..Cмepть нiмeцьким oкyпaнтaм, мiлi.
цiT, жи.цaм i cпeкyлянтaM!'' i Т. п. Heнaвисть Дo жиДiв веЛИчeзHa.
Бyвar бaгaтo випaдкiв KoЛИ Ha pИHKУ УкpaTнцi з жИ.цaМИ CBapяTЬся
i чaстo ДoХoдИтЬ дo бiйки. BiЙcькoвi, KoЛИ .0,e пoблизy HaХo.цяТЬся,
бiжaть poзбopoняти i б'ють жидiв.
- U-l.o вi.цнocиться дo CeляH, тo вoHИ жИByТЬ нe B KpaщoмУ
отaнi вiд poбiтникiв. Пoгaнo стoТть cпpaBa з ПpoД'УKтaMИ, oзИМoГo
xлiбa нeмae, ввeоЬ зaбpaлa дepжaвa, [aв]aнсyють колгoспникiв
.l
ЯчMeHeM пo 00 г Ha ТpУДoДeHЬ - пo ЛИПeHЬ _ цeбтo зa Пepшe
пiвpiння, a oотaннiй poзpaХУHoK бyдe в оiчнi i [x щo Xoчeш. Maють
xлiб щe тi кoлгocпнИKИ, щo HaKpaЛИ пpи нiмцяx (пpи нiмецькiЙ
oкyпaцiT бyлa poзвинeнa oсoбливo кpaдixкa, яK в кoлгoспaх, тaк i
нa виpoбництвi).
Hiмцi бУли нaДiлили KoЛГoCпHИKaM пpИCaдИбнi дiлянки вiд пiв
o.цHoгo
гa, KoЛгoсПHИКИ з paдoщiв пoзнiмaли гopoдИHУ i пoсi.0,o
ялИ нa зИMУ oзИМИнy. Teпеp бiльшoвики цi дiлянки пoвiдбиpaли.
HeвдoвoлeHHя B HaсeЛеHHя зpocтae BeЛИчeзHe. Пpaцювaти в
*
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KoЛгocПi HiXTo He Хoчe, HiХтo He Ha.цirтЬcя Ha oпЛaТУ, HopM HIKoЛИ He вИKoHУЮтЬ. Ha пpaцю йдyть пiзнo' y 10 зa MoсKoBcЬKИM
чaсoM, вepтaЮТЬ y 6. KepiвницTBo Ha сeлi пoстaвЛeнe в бiльшoстi
з бiльшoвицЬKИХ пapтИзaн i з тиx кoмyнicтiв i aктивiстiв, якi вмiли
пpИМaсKyBaтИCЬ ПpИ нiмeцькiЙ влaдi. l-{i кepiвники вci oзбpoeнi в

aвтoмaтИ i пicтoлi (гoлoви кoлгoспiв, оiльpaд, кooпepaцiЙ i peштa
кoмyнiстiв, якi викoнyють iншi ДopУчeнHя i кepiвнi poбoти нa
сeлi). Kpiм вИщe згa.п.aнИx MaЮтЬся щe Ha сeлi ..стpибKИ'', цeбТo
.,iстpeбiтeльние бaтaлioHИ'', яКi змoбiлiзoвaнi iз piнникiв 1926 i
1927 pp, Цi дiти всi oзбpoонi кpicaми, aлe KoЛИ вoHИ дeсЬ ПoчУЛИ
Пpo pУx HaшИX вiддiлiв з пЛaчeM вiД.цaвaли збpoю i втiкaли дoмiв.
oчoлюють тих стpибкiB УпoвHoвaжeнi HKB!,.
Щoдo нaсTpoЮ HaсeЛeH Hя' тo вi н мaeть cя лpи6лизнo т aк: 4oo/o
HaсeЛeHHя бyдe нeвтpaЛЬHИMИ, ЗОo/o _ цe нaшi CИMпaтИKИ i пpих|АЛь|1|АK|л, a oстaннi 30% цe пoвнicтю вi.пдaнi paдянськiй влa.цi, якi
..бaтюшки
cЛУЖaтЬ y
Cтaлiнa'' нe бiльш нi мeнш яK цeпHИMИ сoбaкaми. oцi всi сoбaки слiдкyють зa пopядKoм нa сeлi i кepyють кoлГoсПaмИ, кoли6 яKa CeЛяHKa xoтiлa вKpacTИ, a paдшe взяTИ ЖMeHЮ
зepHa з свoeТ гipкoТ пpaцi в кoлгoспi, тo цi тиpaни зaapeштoвyють Тi
..кpaдiж
i сyдять нaЙмeншe 3 poки бУнpУ* зa
дepхaвнoТ влaснoстi'',
aЛe цe ТaK сTpoгo' щo пpo цe бoяться нaвiть пoдУMaтИ. BiДнoснo
сeксoтiв, тo ix дyxe, дУжe бaгaтo. Цe в бiльшoсти кoмсoмoльЦi, якi
..бepeжe клaсoвy пильнiсть''. oоь KopoтKa xapaKTepИстикa мicтa i сeлa.
Нe ХoчУтЬ ПpaЦЮвaтИ, a ХoДяТЬ Ta вИсЛУXУЮть [як xтo]

в

ПpислyхуючИсЬ дo poЗMoв

мix вiйоькoBvigИ,

Mo)KHa ПoчУтИ

HИХ BeЛИчeзHe свaвiлля, яKe .цУ)Ke пo.цiбнe .цo peвoЛЮцiЙHИХ
нaстpoiв, Hпp. ЛЬoтчики свoЙoгo HaчaЛЬHИKa HaзИBaЮть мiлiцioнepoм, вiн цe чУe aЛe He ПoKaзУr цЬoгo пo сoбi, L{им caмим
.,ЧoMy
ЛЬoTчИКaМ oдин iз cтapшИХ льoтчикiв оKaзaв:
ви йoгo дoсi
He ПoBepнeтe KaMeHЮKoЮ з-зa углa?'' - вoHИ смiютьcя i гoвopяTЬ _ ,,U-J,e He бyлo нaгoд''.
Koли вiЙоькoвi бaчaть cвapKy' ни бiЙкy мiж yкpaТнцями i хидaMИ, тo зaBXдИ сTaЮтЬ в oбopoнi yкpaТнцiв i б'ють жидiв.

|-{e

дyжe

ЧaсTo тpaпЛяeTЬCя нa бaзapaх i стaнцiяx. .Qyжe чaстo вiйськoвi
б'ютЬ мiлiцiю, KoЛИ BoHa нa стaнцiяx штpaфyе люДeЙ, якi iдУть
ToBapoвИМИ BaгoНaMИ. B !нiпpoпeTpoBcЬKУ був тaкиЙ вИПaдoK:
пpиiхaли ЖИД|А з-Зa Boлги i xoтiли зaЙтяти тi квaтиpи, B яKИХ BoHИ
>КIАл|А Дo нiмeцькoi oкyпaцii _ B ТИХ KвaтИpaХ хили yкpaiнцi - вoни
пoчaЛИ ПoХaпoM зaHoCИтИ сBoI peчl Ha KBaТИpИ' ц| щo TaM MeшKaЛИ пoчaЛИ BLАKИДaтLА [x з Тxнiми peчaМИ. Пoнa[лaсь] CBapKa, a
*
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3a свapкoЮ бtЙкa' Пoбaчили вiЙськoвi i пoчaли Тx poзбopoняти,
яcнo' щo ПpИ тoMУ били жидiв. .[iти лiт пo 10- ] 2 бiгaли кpyгoм Тx
..Уpa!
KpИЧaЛИ:
П'ятий укpaiнський фpoнт вiдкpивояI'' oдин з oсoбoгo вiддiлУ ГoвopИB: ..ПpипoднecЛИ HaM пaГoHЬl И peЛИГИЮ, eще
нтo-нибyдь пpИПo.цHеCУT CoЮзHИKИ, MЬI BCr ДOЛЖHЬ| [вoeвa]ть''.
..Нaшi
iвaни клaдуТЬ ГoЛoви| i зapобля.Qеякi вiиiськoвi гoвopять:
ють дyкaнi, a сoЮзHИKИ aмунiцiю ДaЮтЬ, бo y ниx нiгдe тoгo дiвaти
i вoни зa piк цЬoгo гlpидбaють B дBa paзИ бiльше, a iвaнiв гpeбa
чeKaтИ poкiв22 ПoKИ вИpoстуть''. oднoгo вiйськoвoГo paз зaП}lTa..Чoму
сoЮзHИKИ тaк пoвoлi ПoсУвaЮтЬCя свojм дpУгИM фpoн.
нo:
тoM?'' _ вiн вiдnoвiв: ..Пустили MИЛo B oчi нaшим тa Й сИдять', _ a
..Ta jм
клilиaт нe спpияe,'. З
дpугиЙ зaсмiявся ДBoзHaчHo i скaзaв:
poзумiються
Ha сyчaоHrЙ ситуцЬoгo вИxoД,ИтЬ' щo тi вiЙськoвi' якi
aцii i мixнaрoДHoМУ пoлoжeннi, нaс.гpoонi peвoлюцiЙнo) a laКa
сIpa HеЩaсFta Maсa як укpaiнцiв тaк l кaцaпiв, a TaKo)К i нaцмeнlв тс;
KЛaД'e ГoЛoBy I He зHae зa Щo.
i

Bepeсeнь,1944p'
ДА CБ Укpai'ни, ф' 1З, cпp. З76, т' З2' apк. 149.15З. Koпiя.
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зBtт пPo БoЙoBy ДlялЬHlстЬ H. 3'eдHAHHя

Жaвтertь 1944 o

ЗBlT

з бoевих дiй н. з'еднaння

Пepшa зустpiн з ЧA вiдбyлacя 22.|.44p. в с. Meжиpiння, oстpiзьKoгo p-HУ. ЧA нaстyпaЛa Ha село. 3асгaвa з вiд.ltiлУ
Пapтизaнa вiдкpилa BoгoHЬ. Пiсля пlвгoдиннoТ пepecl.piлки чepвoнoapмiЙцi вiдстyпи,rиз вTpaтaMИ _3 вбитиxi2paнeниx. З нашoi
сTopoнИ )кepТв нe бyлo.

B.||'44p.' 12'||i27 '||.44 p. вiддiл к-pa Мiшi вiв бoi з чepвoHИМl.1
в oKoЛИцяX CУpaж-Caдки. Bopoг вТpaТИB 22чoл' вби-гими i paнe.
HИ|v||/1. З нaшoi сТopoHИ булo2 вбитиx i5 paнeниx' Здoбyтo З pyннl
KУЛeMeТИ

|

Кp|сИ.

22,||'44 p. бaтaльЙон ЧA нaступaв Ha .Д,epгЙaнськиЙ лiс зi стo.
poн и To.l и вики- Бyщa. Haш i зaоr.aви пiсля пepeстpiлки вiдст yп ил и
вглиб лiсу, дe вiддiли зaЙняли oбopoннi сТaHoвИщa. Учaсть в бoю
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бpaлa сoтHя к-pa Cтopнaнa, двi чoтИ з сoтнi к-pa Тypa. KoмaнД,УвaB
к-p Ясeнь. Чepвoнoapмiйцi нaстУпaЛИ тp|/1 paзи. Bci нaстyпи вiдбитo. Бiй тpИBaв цiлий дeнь. Beнopoм нaш вi.пдiл пoчaв KoHТpHaстУП, внaслiдoк чoгo BopoГ пaнiчнo вiдcтyпив. Bзятo в пoЛoH
olцнoГo сepжaHTa пoлкoвoT кoнтppoзвiдки. Здoбутo ТpИ кoнi. З
нaшoi cтopoнИ вТpaТ He бyлo. B цeЙ чaс вopoг poзтaшУвaвcя Пo
сс..Д,epмaнь, Bepхiв, Hoвoмaлин, БУщa (штaб пoлкa).
19.lll.44 p. бiля 2000 нepвoHИХ ПapТИзaH HaстУпaЛo Ha дepмaнськиЙ лic вiД сTopoHИ Toчивики-БУщa. Haшi вiйськa в cилi
KУpeHя (вiддiл к-piв Cтopнaнa, Beсeлoгo, Тиxoгo i Бyлки) зBeЛИ з

BopoГoM 30-хвилинниЙ 6iЙ, пiсля якoгo ПpoтИBHИК пaнiчнo втiк,

зaЛИшИBшИ в KУЩaX бaгaтo тpупiв. З.цoбУтo 2 стaнкoвi KyЛeмeтИ
..MaKсiMИ'', -l
5 пap кoнeй зi сi.д,лaми. З нaшoi сTopoнИ впaв сoт.
TихиЙ i oдин стpiлeць' Haшi вiддiли пiсля бoю в ПopядKУ вiдстyпилИ Ha пpизнaнeнi тepеHИ. 20.||| вopoг CТягHУв в цeЙ тepeн пoнa.Д,
4000 вoякiв з цiллю ПepeвeстИ aKцiЮ, aЛe зaстaв ТepeH пУстИM.
З.|v,44 p. вiдбyвся бiЙ вiддiлу к.pa Пapтизaнa з вiЙськoм
HKBД. З вopoжoТ cтopoHИ бyли xepтви. З нaшoT CтopoнИ впaлИ
сoт' Пoвстaнeць i 8 стpiльцiв. Бiля 20.|V* цeЙ же вi.цдiл зHИщИв
Пoчoт гeн. Baтщiнa, a Йoгo )< paнeнo. 3дoбyтo тaксiвку, кyлeмe1 2
aвТoMaТИ iбaгaтo дoкумeнтiв. Пiсля цЬoГo пo HaКaзУ гeн. Baтyтiнa
КИHeHo нa цей вiдтинoк (шoоe Kopeць _ зaл[iзниця] Cлaвyтa _ p.
Гopинь) тpи бaтaльйoни спeцвi.пдiлy з цiллю зa всяKУ цiнУ знищити
TaM пoBcТaнний pyx' oДин мiсяЦь бopoлися вiд.цiли к-piв Boлинця,

KoстeнKa, Пapтизaнa i в пoлoвинi квiтня мусiли вiдстyпити нa
лiвиЙ** бepeг piнки Гopинь i пepeЙти в дepMaHCЬкиЙ лic.
З.|v.44 p' к-p Miшa (?). взяв УчaCTЬ зi свoTм вiДдiлoм в бoю пiд
Мoщaницeю. Tyт бiльшoвики вТpaтИЛИ ПoHaд 150 чoл. вбитими'

7.|v.44 p. K-p Cтopнaн зi сoтнeю Bеоeлoгo i Лютoгo пepeвiв
aкцiю нa HoвoмaлИH' дe стoяЛo 300 eнкaвeдистiв. ЗниЩити HKBД
впoвнi He в.цaЛoся, aЛe вopoГ зaзHaв вa)кKИx втpaT. .[eнь пpинeьoлИB нaш вi.цдiл дo вiдступу. He.п,oбитки HKBД тeж вiдступ или. З
нaшoТ сToDoнИ вПaв сoт. Beсeлий.
14.|v.44 p. вiдбувся бiЙ в Ляшiвцi, Де пpoтИвHИК oKpУЖИв Kpa Лютoгo. Ha дoпoмoГУ К-py Лютoмy пpиЙшoв Cтopнaн зi сoт.

Kopoлeнкoм i Бyлкoю. Poзбитo двi сoтнi HKBД. Пiд нaс кiнцeвoi
фaзи бoю Hoвa сИЛa eHKaBe.п'Истiв вдapилa Ha HaшИХ зi cтopoни
лiсy. Biддiл вiдступив, зaбиpaюни вбитих i paнeниx. Taкi сaмo бoi
вeЛИся в oKoЛИЦяХ oбгoвa i Maйдaнy.
'Taк у текстi' ,Qiйcнa дaтa
-*
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У тeкcтi: пpaвиЙ

_ 29

ll

1944 p

22,|v.44 p. з HaKaзy K-pa PoМaнa (Енeя) я з кypiнeм Cтopнaнa
пepeЙшoв Дo poзПopядимoстi пpoв. Л[eмiшa] 23.|V.44 p. пpoв.
Л[eмiш] Пepeдaв MeHe K-py M[икoлi] (Kpoпивa)1, a цeй пepe.цaв
мeнi щe 2 кypeнi Maмaя i loксa (Koxyxa). Я з тpьoмa KУpeHяMИ
мaв пepeйти нa сxi.цнi тepeнИ, дo Чoгo бyлo вxe пpoвeдeнo пi.п,ГoТoвKy.

3 poзвiдниХ .ц.aHИХ бyлo вiдoмo, Щo aкцiя нa oбгiв_гypб[eнськиЙ] лiс нeминyчa. Bxе 23.|v'44 p. бiльшoвиKИ oKpУ)кИлИ дep-

мaHcЬKий, тoчИвИцЬKИЙ лlcи i змуcили кypiнь Лиxa вiдотугlИл|А в

cтopoнУ Гypбiв. B cypaзькoмyлiсi к-p Пaнькo з coтнeЮ пoвстaнцiв
вiв бiй, a BeчopoМ вiдстyпив в rypб[eнськиЙ] лic. K-p Зaлiзняк
MaB з дBoMa coтHяMИ пepeЙти в сЛaBУцЬKИЙ лic' 22'|Y пiсля мaлoТ
сyтИчKИ нa p. Biлiя зaвepHУB, 23.lV звiв бiЙ нa Бaтькiвцяx i вiдступив в гypбeнcький лiс.
Пiд чaс aкцiТ нiнню 24'lV гoтoвИB я пpopИB взaдИ вopoжoгo
poзтaшyвaHHя, щo He вД,aЛoся. Tpeбa бyлo пpиЙняти 6iЙ' 24.|Y
нiнню poзiслaв я HaKaзИ K-paM куpeнiв (гoд. 1 нoнi). B тpeтiЙ гoдинi
Пoчaтo зaЙмaти сТaHoвИщa, KoпaтИ oKoпИ, oKoпУBaTи гapмaтИ.

Пepшoгo

i

нaЙвaxчoгo yДapy спoдiвaвcя я

з

cхiднo-пiвдeннoТ

сТopoHИ, нa вiдтинкy Moсти_БУtки-Хiнiвкa_Гуpби, якиЙ зaЙняв
к-p Cтopнaн; вi.п,тинoк Гypби_MaЙдaн зaЙняв Maмaй; вiдтинoк

oбгiв_Moщaниця_Cвятe зaйняв к-p .[oкс; вiдтинoк, щo ЛyчИB
Cтopнaнa i.[oксa, зaйняв к-p Ястpyб з кyptня к-pa Лихa. K-p Зaлiзняк
з .цвoМa сoТHяМИ зaЙняв дpyry лiнiю нa вiдтинкy Cтopнaнa.

B тpeтiЙ гoдинi пiшoв я пpoвipяти бorвi стaнoвищa i зyстpiв
к-pa Poмaнa (Енeя) i Чepникa, пoiнфopмyвaв Тx в cитУaцii i poзпoЛo)KeHHя HaшИХ сТaнoвИщ. BiД ниx дoвiдaвcя я, щo спpoбa пpoЙти
зa вopoxi poзтaшУвaнHя HoвoзMoбiлiзoвaним бeз збpoТ He вдaЛaся' |x бyлo 1500 чoл. плюс 200.300 чoл. цивiльнoгo Haceлeння з
xyдoбoю i пiдвoдaми, якi шyкaли TУT зaХИстУ. MeдсecтpИ чoMУсЬ
зi вcix стopiн пoзBoзИЛИ paHeнИХ (дo 100 чoл.), щo пoтpeбувaлo
спeц. oxopoHИ.
Kpiм мoТx вiддiлiв щe 2 бoeвиx кypeнi к-pa Гpиця (Чepникa) _
куpiнь loвбeнкa i Бyвaлoгo, якi вiдпoнивaли пiсля внopaшнix бoТв.
Пepeглядaючи бoeвi cтaнoвИщa, стpiнyв я K-pa Kpoпивy, згoЛoсив Йoмy npo poзпoЛo)кeHHя, вiн пepeдaв мeнi сoт[н]i Aндpiя,
Пaнькa тa чoтУ Чopнoгopи, якиx пpимiстИв я з зaхiднoi CТopoHИ B
лici тa дopУчИв BдepжУвaтИ зв'язoK мiж к.poм .Qoкcoм i Maмaем.
З пiв.цня бiля Гypб i тapтaкy poзпoЛoxИвоя пoчoт к-pa Poмaнa
(Eнeя) - к-p Гapмaш.
Bcix нoвoзмoбiлiзoвaниx i цивiльHe HaсeЛeHня вiдiслaв я в
сТopoHУ зaxo.цУ _ вгли6 лiсу, кyди вiдтягнyв iтaбopи. oднy чoтУ з
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KУpiHя ltlaмaя пiд пpoвoдoм Яpoшeнкa BИсЛaв я нa зaсiдкy в мaЙдaнськi бoлoтa з цiллю вДapИтИ Пo тИЛy вoрoгa, щo вiн BИKoHaB.
Бiля 4-оi roДиHИ вopoГ ПOЧaB обстpiлювeти вiдтинoк Cтopнaнa з
ГapMaт i мiнoметiв. Haшi lлoвчaЛИ.0,o ТoГo ЧaсУ, ПoKИ вopoГ зблизИвся нa вiДл'aль 100-200 м. Toдi вiдiзвaлися нaшi кулeмeтИ, ГpaHaТoМетИ i 4 гapшlaтll'
ПepшиЙ HacтУП бyлo вiдбитo' Bopoг Пoчaв пaнiчнo втiкaти,
KoMУ пoЩaсТИЛo вИpвaТИCя Цiлим з цieТ лiнiТ. Згинув тУт o.t]ИH
ПoЛкoвHИK, гepoЙ фiн[ськoгo] Фpoнтy. lpугиЙ HaстУп пoчaв вopoГ
пiсля кopoтKol ПeрepBИ i нa всiх yжe вiдтинкax. Пl.цсИЛeниЙ тaнкaми. BiдтИHoK K-pa Ястpyбa зaЛoп/Ивоя i пaнiчнo вiдступив,
нe пoвiдoмИвшИ '.CТopнaнцiв''. 3a ..ястpyбцяMИ,, пiLLlли вiДдiли 3aлiзняKa _ зaПaснa лiнiя Cтopнaнa. Bopoг oKpРКИв куpiнь
Cтopнaнa, aЛe HaсTУП цeЙ бyлo вiДбитo i пеpeведeнo KoHTpHac.
TУГl.

Тpи сoтнi зaбpaли ГapMaтИ к-pa Bиpa (!oкc, Koxyx) i пpopвa-

л|Аcя, a бiля 60 пoвстанцiв i к-pa CтopнaHa oKpу)Keнo (бiля 10 гoд).

oкpyжeнi бopoлися дo 14 гoд, ПoпoЛy.tlнi i згинyли пo-гepoЙськи.
Kогo нe ПoпaЛa Bopoжa KУЛя чИ ГpaнaТa _ сaмi дoстpiлювaлись.
Тyт згинув куpiнний Cтopнaн, сor Булкa, зaст. сo.гHикa lгop, нoт.

Шpaмeнкo, vor Kopнieць' Htxтo He Здaвся

)KИBИlv{.

oдин

пa.цaв,

дpyгиЙ бpaв кyлeмeTa Ta стpillяв. Kiлькapaзoвi cпpoби Bopo)t(oгo
HaсТУtlУ бУли вiД6итi, тa вкiнцi зaбpaклo нaбoiв (пpo цe poзKaзУBaв oчеBИДeЦЬ _.п.я.П,ЬKo, щo йoмy вдaЛoоя втeкти).
Зa цеЙ чaс пoсTaBИB я .цpУГУ обopoннy лiнiю, якoТ вХе He
зЛoMИЛИ нaвiть вopoжi тaHKИ. U-{oб зaбeзПeчИТИ пiвдeнну стopo|-jУr ПepeKИнуB я сот. Aндpiя з пiвн'-зax. сТopoH14 нa пiвдeнь, нa
Гypб[eнськy] гopУ (гoд. 11), якi геpoйськи дepxaЛИся дo 1B гoд.,
коли бiльшoвИКaM yдiaЛoся вИCУHУТИ iх тaнкaми зi cвoгo cТaHoBИщa, Тlrт oбopoннi стaнoвиtщa скpiпили к-p.{oвбeнко, Бувaлий,
Бaлaбaн B rleЙ )Кe чaс, КoЛИ oKpV}(енi ..стcpнaнiвцi', бopoлися'
я пiдiготoeляB Koii.ГpHaстУГi з пiвнoчi. щo МaB вИKoHaТИ кypIiнь]
floксa. aлe L]a зaЙнятe CТaHoвИще K l..'oM !,oксolл нe булo когo
.цaги, своTх вiдцiлiв нe мiг я зiрвaти зi стaнoвищa, бo вopoг HacТУ.
пaв зi всix сl.сpiн, a K-pa Гpиця (Чepникa) не мiг вiдшyкaти. Йoмy
пiдлягaлvl flовбенко, 6увaлиЙ, Бaлaбaн. Myсiв я пoГoД,ИтИся з
оyдьбою'
B>t<е:+a дня рiшиrли к-p /1[eмiLtl], Kpoпивa, Poмaн (Eнeй) iя
пpopваТИся ts деplvlаHcЬкий лiс' Цe дiло дopУчeL]c мeнi, пpopив
мaв poбиlти куpiilь .Д,окса. Пiд tipиl<риттям нoчi УпopяДKУвaв я
вiДдiли. Hсlвoзмoбiлiзoвaнi i Цивiльнi хoД|nлИ з мiсця нa мiсце
скpiзь зyстoiналис5] з нeбeзпекою, oрг[aнiзaцiйнi] пpовiдники
i

490

чИ HaзHaчeHi нИМИ зaсTУПHИKИ вTeKЛИ в тepeH i зaлиulлли людeЙ.

Taбop _ бiля 50 фip з paHeнИMИ, )кrп,aв Ha HaПpяMУBaHHя, a пpopвaтИся З HИMLA тa з цивiльними нeбoоз.цaТHИMИ людьми бyлo
HeMoxлИBo. Пoдaв я HaKaз вiд к-pa P[oмaнa] зaЛИшити Тx y лici,

cKepУBaB бeззбpoЙниx людeЙ в зaxiднy чaCтИHУ, яKi, нeзвaжaЮЧИ
Ha HaKaзИ, вeштaЛИся з мiсця на мiоцe. Meдсeстpи, ПoЧУвшИ,
щo вiДдiли ЙдУть B пpoTИBHИй бiк, зaлишИЛИ XBopИХ i кpiм двoxтpЬoХ _ втeKЛИ. l-{им тpьoм' Щo зaЛИшИлIАcя, вдaЛocя BpятУвa,lх
ти кiлькa ХBopИХ пoвсТaHцiв, бo й дядькИ, щo були пiдвoди,
нe хoтiли зaЛИшaТИ свoeТ влaснoстi. Тi paнeнi, щo зaЛИшИЛИcя,
HacтУпHoГo.Д,Hя зГИHУЛИ вiд pyк бiльшoвикiв. Цe нaйбiльш бoлючa
КapтИHa, яKУ.цoвeЛoся мeнi тaм бaчити.
..стopнaнiвцiв'',
24.|V в бoяx згинyлo пoHa.ц 60
20 oсiб з iнших
вiддiлiв. Bopoг BтpaТИB B00 чoл. з ПoлKoBHИKoM-opдeHoHoсЦeM

(як сaмi пoДaлИ бiльшoвики). K-p Пaнькo' нoт. ЯpoшеHKo, чoт.
Чopнoгopa пpopвaЛИся нa пiвдeнь в сypaзький лiс. Mapшeм KepУвaB у)Кe к-p Чepник. Bитвopився XaoC пiд нaс Mapшу (сeксoти пpaцювaли) ТaK, щo нa.0. paнoK вi.oдiли poзбилиcя. K-p Чepник (Гpиць)
.цeсь вiдбився вiд вiддiлiв.
25.|V paнo дoбився я з вi.пдiлoм Maмaя iloвбeнкa пiд Бyщу,
якy piшив я o6минути i пepeйти в6iльuиЙ лiс. Kуp[iнь] .Qoвбeнкa,
oMИнaЮчИ БУщУ, пoТяГHУBcя (?). , кyp[iнь] Maмaя мaв бyти чepгoвим. B мiжчaсi дoнecЛa мeнi poзвiдKa, щo зa piнкoю зHaXo.цИТЬся
бiльшe двoх кypiнiв вiйськa, щo Тм тaHKИ зaГopoД,ИЛИ Дopoгy.
Maмaя куpiнь i вiддiл Бaлaбaнa зaЙняли сТaнoвИщe B oKoпax
бiльшoвикiв' щo бyли гoтoвi (пpигодилися)' Пpииiняв я бiЙ, щoб
вИpвaтИ вi.ц.цiли з-зa piнки, a к-poвi loвбeнкoвi пepeсилaю Haкaз
HaстyпaТИ зi сxiднoi стopoнИ Бyщi. Haкaз вiн викoнaв. Пoчaлaся
бopoтьбa з тaнKaMИ. УнepyxoмлeHo TpИ. Coт. БypлaчeHKo KИHУв
в'язКy гpaHal .цaЛЬшe CтpoЧИB з фiнки. Biддiли з MaЛИMИ )кepTBaMИ ПpopBaлИcя. Tyт зaолyгoвУr Ha пpИзHaHHя сoт Буpлaнeнкo,
сoт. БaЙдa, сoт. Bopoн, якi вмiлo KepУвaЛИ вi.пдiлaми i пo-гepoЙсьKtл бvlлиcя, a тaKoX кyp' .[oвбyш, K-p Miшa, к-p БaлaбaH, KУp'
Гipчиця Ta щe.п,вoХ.
Пiдсyмки бoю нa Гypбax

У дl-|яХ

24-25'|У.44 p'

Haшi втpaти _ 80 пoвстaнцiв убитими,100 paнeниx, ПoMoptoвaнИX Haстyп|loгo дня бiльшoв[икaми]; 2О0 убитих нoвoзмoб[iлiзoвaниx] дядькiв тa нiмцiв; 6iля 400 вбИтиtx, б. 300 зЛoBЛeHИх
(змoбiл[iзoвaниx] i цив[iльних]). Бiльшoв[ики] втpaтили B00 чoл.
в6итими'
29.lV paнo в тpeтiй гoдинi мoТ вiдцiли в с. 3aлiзниця зaaтaKУвaлИ штaб Piв[нeнськoгo] HKBД пo бopoтьбi з пoвст[aнцями]
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i бaнд.. Пepший HacTУП пoвeЛИ нoтa Kopи (схi.цнякa) i нaцмeни
сoтнi Ястpyбa, куp[eня] !oксa, oKpyЖaЮчИ ceлo вiд сxiднoi чaсТИни, з пiвд'-зax. - сoт. Чyмaк. Kyp[iнь] loксa зaв'язaв пiвгoдинниЙ
бiй, пiсля яKoгo злiквiдoвaнo штaб HKBД' чaстИHy вбИтo, тpЬoХ
(paнeнi) Bзятo в пOЛoH. Здoбщo дoКУMeHтИ, KapтИ, чacтИHУ яKИХ
coт' ЗaлiзняK зaKoпaв бiля шкoли в caдKУ пiд вишнeю.
3 зaxoдy i пiвнoчi нa пiдмoгy штaбу HKBёц HaотyПaЛИ тpи сoтнi
бiльшoвикiв. З пiвн.-сxiд. стopoни лiсу зaгopoдив Tм topoгy KУp.
ГipчиЦя, з пiвд. -сxiд. стopoни кypiнь Miшi (Beликaнa) дepжaв
зaстaвИ тa пoвiв poзвiдкy глибoкo B Лiс, в paзi пoтpeби зaбeзпeнyвaв вiдвopoт. Бiй тpивaв бiля B гoд. 3 пiвд.-cxiднoT стopoни виТxaлo 4 aвтoмaшИHИ, пoвнi бiйцiв, Tx пiДпУщeнo близькo i вiдкpитo
вoгoHЬ. Tiльки oднiй мaшинi вдaлoся зaвepнyгИ i втeкги. Бiля 11
гo.ц. в.цaЛoоя бiльшoвикiв викинyти iз сeлa i лiсy нa пoлe.
Бpaкyвaлo щe пiвгoдини, щoб бiЙ зaкiнчився нaшoЮ пepeмoгoю. Ta з пiвдня виlхaлo бiля 20 MaшИH бiльшoвикiв, пiд,Тxaли нa
гopy мiж сeлoM i зaлiзницeю i poзсипaлисЬ тa зaлягЛи. Mи вiдстyг1ИлИ B лiс бiля roд' 12,.0,e зaгopoд|Ал|АнaM дopoГУ ТaHKИ i вiдтяли
кypiнь Miшi' щo пpиKpИBaв вiдстyп. У вислiдi бoЮ, щo зaB'язaвся,
MИ BтpaTИЛи9 вбитими (сoт. Ястpуб, сoт' ЯpoшeHKo, KУp. Boлo.д,я),
6 тяxкo paHeHиX i 20 лeгкo (сoт. Зipкa, coт. Чумaк). 3дoбУтo 2
KyЛeMeTи' aBтoMaTИ i кpiси. ПoлoнeниЙ ст. лeЙт[eнaнт] зiзнaв,
Щo цЬoГo дHя MaЛa вiдбyгиcя oблaвa нa цi лiси, бiльшoвикiв бyлo
бiля 3000, щo CТвepдxувaл./| здoбщi .0,oКУMeHTИ. Bopoг втpaтив 40
отapшИH i б. 200 бiЙцiв в6итими, невiдoмy кiлькiсть paHeHИMИ.
13.V в слaвyтськiм лiсi в с. Heтишiв бiльшoв[ики] oкpyжили
кypiнь .Qoкоa, якиЙ, кoнтpaтaKУЮчИ, пpopBaвся в глибину лiсy. З
нaшoi CТopoHИ бyлo 30 в6итими i тяxкo paHeHИMИ' Щo Тx бiльшoв[ики] дo6или. Згинyв coт. Чyмaк, щo бyв paнeниЙ в pукy бiля
3aлiзницi, oдHaK сoтнi нe пoKИ.цaB. 3opгaнiзoвaHИМ пopя.п,Koм
вepнУЛoся 150 чoл., a peштa poзбiглocя.
15.V нa вiдтинкy Cлaвyтa-ШeпeтiвKa, мix p. Гopинню i шoсoю
бiльшoв[ики] oкpyжили кypiнь Miшi. Haшi B KoHтpHaступi пepeЙшли зaлiзницю i шoоe тa yвiЙшли в лic. Toдi бiльшoв[ики] кинули
в бiй тaнкiв i poз6или HaшИX нa кiлькa гpуп. Пo нaшiЙ стopoнi
впaЛo кoлo 25 oсiб, мix HИMИ сoT. Гyтин (iз Зaкapпaття, пepeЙшoв вiд мaдяp), peф. кyp[iнний] CБ _ Miсяць2, пoлiтвиx. i зaст.
кypiннoгo - Cмepeкa. 60 пoвсгaнцiв вepнyлИся зopгaнiзoвaним
пopяДKoM. Peштa poзбiглиcя пo тepeнi.
9.V|||.44 p. бiля с. Xopiв мeнe i кyp..{oвбeнKa з пoчoтoM зacKoчили бiльшoB|АK|А Й вiдтяли дopoгy вiд лiсу. Meнi вдaлoся кpiзь кyлi
вTeКтИ' a кypiнний !oвбeнкo, 6 пoвстaнцiв i сaнiтapKa зГИllУЛИ.
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Coт. Яpoшeнкo з мoТм вiддiлoм KИHУлИся в KoнтpaтaKy i випepли
бiльшoв[икiв] з лicy. 3 нaшoi cтopoни впaЛИ coт. Яpoшeнкo, Йoгo
зacтУпHИK БлaкитниЙ' paнeHo сoт. Bepeмiя i poeвoгo Ястpyбa.
Бiльшoвики BтpaтИлv| 16 чoл. в6итими, кpiм paнeниx.
Жoвтeнь

1944p'

/_/Яceнь

ДA CБ Укpai'ни, ф. 13, cпp, 376, т' 66, apк, 71-7З. Koпiя,
Baсиль Прoцюк -..Kpoпивa'',..Mикoлa'' (]914-1944). У 1944р. _ KoнтpoЛЬHoвишкiльниЙ cтapшИi]a грyпи ,,Бoгун',' Kep' oпepaтИвнoгo вiддiлу KBШ УПA-Пiвдeнь'
ШBШ УПA-Пiвдeнь. Maйop УПA вiд 24,|Y '1944 p'
.1

2 Boлoдимиp Ceмeнюк -..Miсяць'' (192з_1944). У 1944p, - opг.-мoбiлiзaцiйний
peф. надpaйoнУ' peф. CБ кypeня '.Miшi'' (..Beликaн..)'

lHФoPM

Ne

gg

зBlт

^тv|BHv|Й
сoЦlAлЬHo-EKoHoMlчHиЙ

стAH
пPo
тA дlял ЬH lстЬ пoвстAHсЬKиX п lдPoздlл l в
y KAM,яHЕцЬ. пoдIлЬсЬKl Й oKPyзl

31 ciчня 1945 p.

Kaм' янeць- Пoдiльськa oKpуГa

lHФoPMAтИBH|АЙ зB|т
(27,x| - з1 .Х||' 1 9aa p')

Xиття

B KoЛГoсПaХ

B кoлгoспaх мaйxe воя oзИMИHa зaсiянa. ociннi poбoти зaкiнчeнi. Tiльки пo дeяKИХ KoЛгoсПax отo|тЬ пo пoляX Щe KyКУpУДзa.
Ha тpyдo.цнi лю.цям дaЛИ дУЖe MaЛo Xлiбa. e сeлa, Дe д.aлИ
пo-1 ,5 Kг, e| дe ДaЛИ пo 150 г, a с сeЛa' /].e HaоeЛeHHя He oдepжaлo нiчoгo iHe зHaTИ' чи ёцalцУтЬ, бo xлiб BвeсЬ вивeзeниЙ. He
вcюдИ зaЛИшИЛoсЬ HaвiтЬ нa нaсiння. Пpиклaд: в сeлi 3aлyння,

CмoтpинсьKoгo p-HУ, гoЛoвa c/paди Шepмyн Л' T. тa гoлoвa
KoлгoспУ П'яHKoвськИЙ toBeлИ сeлo дo тoгo, щo He .цaЛИ лЮдяM
xлiбa нi гpaMa. Haвiть нa нaсiння He зaЛИшИЛи. B oстaтoчHoMУ
пepeдHoвopiчHoMУ poзpaХУHKy зaЛyчaнaM poздaЛИ Ha тpУдoдeHЬ
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гI1I4л|^х Кaчaнiв (бo цe в)Кe He бyлa кaпyстa) iпo 500 г
пoЛoвИ. Зa xлiб HeMa в)Ke щo й згaдyвaтИ, бo вiд люДeЙ зaбиpaЮТЬ нaвiть oстaннi стpУчKИ KУKУpУдзИ. B бaгaтьoх KoЛгoспaХ
Heмae зepнa нa пoсiв, B деякиx зaлV1ШИлocь тiльки Te, Щo стoТть в
стИpтax He MoЛoЧeнe тa яKe щe мишi He ПepeгpИзли. B сeлi Kiзя,
opинiнськoгo p-HУ' ceляHИ He o.п,ep)Кaли нi гpaмa xлiбa. Bзaгaлi
HaCeЛeHHя xлiбa мaйхe He Mar.
e ceлa, Дe CeЛяHИ зaoщaДИЛИ тpoХИ хлiбa з MИHУЛoгo poку. L{e
TpoХИ пiдтpимye сeЛяH. oднaчe Й тe бiльшoвики всiмa зaсoбaми
стapaЮтЬся вИтягt1УтV|' Haвeонi, пiсля пepexoдУ фpoнтy, Ha KoЖHe
ГoсПoдapствo, бeз виHяткiB, Haлo>K|/|лИ бiльшoвики пoстaвкy xлiбa
пo 2-4, a нaвiть 6 ц. Пepeд XHИвaМИ сТяГHУлИ зHoBУ пo 20-25 кг
xлiбa з Ko>кHoгo гoспo.о.apcTвa. Kpiм цЬoГo стягaЛИ ПocтaвKУ
M'яCa, MoЛoKa iiншиx пpoдyктiв. Зa невикoнaHHя пoCTaBoK сyдяTЬ.

пo 150 г

B сeлi Жepдя, opинiнськoгo p-HУ, зa HeBИKoHaHня пoстaвки xлiбa
нepвoнiЙ дepжaвi paЙвикoнкoM зHяB з пocaД, i зaоyдив гoЛoвУ
сiльpaди, гoлoBУ KoЛгoспy тa ТpИ бpигa.циpи. Пiсля ,.плaнoвoi''
пoсТaBKИ пpийшлa .,.цoбaвoчнa - зBepxпЛaHoвaя,', яKa стaнoвИтЬ
1

0% плaнoвoT.

B ceлi Пopoiвцi, opинiнcькoгo р-Hу, нepвoнi пoсiпaки зaоУ.цИли 2-oх KoЛгoсПHИKiв (нoлoвiкa нa 8 poкiв, жiнкy нa 2 poки) зa Te,
щo BoHИ нiбитo BKpaЛИ 8 кг зepнa з KoЛгoспу.
lJ-{e нa пoчaтKУ ГpyдHя пpvtЙшли дИpeKтИвИ дo всix оiльpaд
.|
пpo збиpaння 95 кpб. вorннoГo пolцaтKУ i пoдaткy Ha He>кoHaтИХ
тa мaлo.л,iтниx нa 1945 p.
Тopгiвля
Ha бaзapl KУГ1V|т|/1щoCЬTpyдHo, бo цiни нa тoвapi дyxe висoкi, a
HaceЛeHHя дyжe бiднe, гpoшeй Heмae. Caлo кoштyr 150-160 кpб.,
a MaсЛo -lз0-150 Kpб., ц ЖИTa - .1200-.1500 кpб., ц бapaбoлi - дo

- 20 кpб., сepе.цllо вбpaння - 2000.
3000кpб., сepeдHя Kopoвa _ дo 10000кpб. Ta Й Цe нe зaв)к.цИ
600 кpб.' кopoбкa сipникiв
MoжHa

KУI1ИтLА,

бo тoвapiв пo бaзapax д,У)Ke MaЛo.

.[o кooпepaтИB пpИвoзять сiль, гopiлкy, МИЛo, мaнyфaктypy

(якy дaють тiльки сТaXaHoBцям), тa ПpИвoзятЬ в дрКe мaлiЙ кiлькocтi, щoб ЛИшe зaМaнуТИ HaсeЛeння, щoб дepся oдИH пoпepe.ц

ДpУГoгo

зa poбoтoю. 1 кг оoлi кoштyо 10 яeць, 1 л гopiлки

_

200 кpб., 1 кг милa _ 20 яrць. Bзaгaлi тe' щo ПpИBoзятЬ дo KooпepaTИB' Д'|cтaeTЬcя в pУKИ тИХ, Щo о зaсЛУЖeHl У M|сцeвo| BлaДI'4,
Kooпepaтивa дyжe MaЛo Д.oпoмaгae HaceЛeHHЮ, a HaBпaKИ вoнa e
oдHИM iз оepeдникiв здиpств Harп, HaceЛeнHяM,
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Шкiльництвo
Hayкa пpoxo.Д.ИTЬ дyжe слaбo з oглядУ нa бpaк УчИТеЛЬcЬКoГo
ПepcoнaлУ' Тaм дe бyли дeсятиpiнки, зapaз e сeмиpiнки. B шкoлax
ГoЛoBHУ УBaГУ звepтaЮTЬ Ha poсiйськy MoBУ Тa кoнституцiю.
Усix у.tнiв, пoчaвшИ вiд пepшoi KЛясИ HapoдHИx шкiл aж до
BИЩИХ yнбoвих зaклaД,iв BKЛЮЧl-lo, вчaть ПBХo (пpo гaзoву вiйну)'

З дiтeЙ сгapaЮтЬсЯ BИХoвaтИ HoBИX янинapiв.

З життя сeлa
Haceлeння ЖИBe У BеЛИKИХ 3ЛИ.цняХ, Хapнyетьоя ГoЛoBHo KapToПЛeЮ тa KУKУpyдзoю (мaлaЙ, мaмaлигa) Bхe оьoгoднi бaгaтo
людeЙ ГoЛoдyr. A нa вeсну, гoЛoBнo в ПеpeД,HoBoк, пepeдбaнyeТЬся в бaгaтьox сeЛaХ ГoЛoД, a пiвгoлoд тo тaKИ в цiлiЙ CxiднiЙ
УкpaТнi. Bжe сьoгoднi зyстpiнaюТЬся дУ)Ke нaстi випaдкИ l-oЛo.
.цoвoT сMepтИ' ГoЛoBHo дtтeЙ. B оeлi Фpидpивцi, opигtiнськoго
p-HУ' пoвсТaнцi, зaЙшOвшИ .0,o xaтИ, бaчaтЬ тaKУ KapTl4HУ: Ha
пpипiнкy CI^ДИтЬ нaпiвгoлa, пoсинiлa вiд гoлoду i xoлoду ДLАтLАнa'
..Гоcпoди
пotиилyЙ!
Boнa плaчe й блaгaючиМ гoЛoсoM пpoсИTЬ:
Гoспoди, aй зapaз MeHe пoMИЛУЙ!''... iтaк yвeсь нaс
Зapaз вepтaeTЬCя бaгaтo paнeHИХ з фpoнтy Пpиxoдя.l.ь тaKoЖ
пoсмepтнi KapтKИ, З яKV|x BИдHo, щo Cтaлiн хочe цiлкoвИТo зHИщИтИ УвeсЬ бoeздaтний yкpaТнcький eлeMeHT' |1pиклaди'. с. Piпинцi _
Гoспoдapств 450, в Hiмеччину виТxaлo 350 осiб' в ,Цoнбaс - 20'
нa фpoнт зaбpaнo в 1944p. - 75 чoлoвiк, з чoГo вxe r вбитих
20 чoлoвiк, a 8 paнeнИХ, Ha Cибip вИвезeнo ]3 po.цин. Ce.пo
Bipмeнськi Хутopи - ГoсПo.цapств ]80, в Hiменнину вивезенo 110
oсiб' в.Цoнбaс -7 oci6, зaбpaнo дo ЧepвoнoТ ApмiТ в 1944p. B0
чoЛ.' з чoгo e вжe вбитиx 30, paнeниx 40, пpoпaвшиx бeз вiотi З,
вИвeзeнo нa Cибip 6 po.цин.
Уоe нaсeлeння пiД,гoтoвЛяЮтЬ .цo гaзoвoТ вiйlни. Пpиiзджaють
I1o c|Л IHсТpУKтopИ, ЧИТaЮТЬ д]Ля Haсeлeння лeкцit пpo гaзoвy вiЙну
тa спoсoби зaбeзпeченHя пеpe.ц нeю. Miсцевa BJ]a/цa opгaнiзyс
..бaндepiвL1iв',.
Люди нa
нiнну вapтy з цiллю слiдкувaти зa pУXaMИ
..бaн.цepiвцi''
бoятьcя,
нe били
BapтУ He ХoтятЬ iти, бo
щoб
B oднoму листi з фpoнтУ ПИШe CИH дo мarepi: ..Hiчoгo MaMo,
нe xypiться, MИ сKopo poзiб'rмo Гiтлepa, a oпiсля .цo Cтaлiнa

вiзьмeмoсь',. Maбщь
вiн пpoЙшoв'

HaД. цИM ЛИстoM

булa слa6a ЦeHзУpa

KoЛИ

З xиття мiстa

B.ЦУнaТвцяx ПoяBЛяeтЬся щopaз бiльше iнвaлiдiв з фpoнтy. l-{i
iнвaлiди дУЖe HeHaBИ.п.яTЬ хидiв, тa б'ють Тx нa кoxнoмy кpoцi дe
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ТiЛЬKИ зУотpiHУтЬ.

e вxe кiлькa apeштyвaHЬ тaKИХ iнвaлiдiв. Пo мiс-

тax стoТть Bapтa пo BулИцяX з HaстaHHяM ТeMHoтИ. B Пpoскypoвi
pУx Ha вУлицяx to 12:i гoДИ|1IA нoчi. 3piдкa вдeF{Ь пepeвipяють нa
вyлИцяx дoKУMeHтИ. B Пpoокypoвi о бaгaтo пepeiзднoгo вiйськa,
бo тyг зHaxoдИтЬся poзпoдiльниЙ пyнкт.
Haстpoi HaсeЛeHHя

B пopiвняннi з вecняним пepioдoм oбличчя Cxoдy цiлкoм
змiнилoся. Becнoю бyлo дo XaтИ He ввiйДeш, He пpИЛoжИBшИ
дo вiкнa бaгнeтa, чИ нe HaляKaвшИ xaтнix мeшкaнцiв гpaHaтoЮ.
3apaз, ЛИшe cTуKHe пoвcтaнeць кiлькa paзiв у вiкнo, як двepi вжe
вiдчинeнi. .Д.o пoвстaнцiв люди стaЮTЬ щopaз пpиxильнiшi. L[e
пoмiтнo з KoхнИM .цHeM. Бiльшoвики KaзaЛИ ЛЮ.0.яM, щo ..бaH.
дepiвцi'' XoдятЬ пo кiлькa Чoлoвiк, MopдyЮтЬ тa гpaбyютЬ MИpHe
HaсeлeHHя. Зaлякaвши тaкИM чИHoM HaceЛeнHя, вoни xoтiли пpиTягHyгИ Йoгo дo бopoтьби з нaMИ. | дiйонo, бiльшoвикaM чaсТИHHo

булo вдaлoся HaсeЛeнHя зaляKaтИ. Ta, кoли HaсeлeнHя пoбaчилo,
щo пoвстaнцi нe хoдять пooдИHoKo, a вiддiлaми, нe pixщь MиpHoгo HaсeЛeHHя, a KapaЮтЬ тИХ, яKИХ HaсeЛeння нaЙбiльшe HeHaBИ.п.ИтЬ, вoнo пoчaЛo нe тiльки ПoBсТaнчoMУ pyxoвi сИМпaтизyвaтИ,
aЛe в бaгaтьox вИпa.п,KaХ aKTИвHo дoПoмaгaтИ. Пpиклaд: вiд.цiл
KвaтИpye в o.цHoMy сeлi, .[o пoвстaнцiв пpИХo.п'ИтЬ нeзнaнa жiнкa
i пoвiдoмляe, щo гoЛoвa сiльpaди пoTxaв дo paЙoнУ, Щoб пoвiдoMИтИ, щo в сeлi квaтиpУЮтЬ пoвcтaнцi. Biддiл вицoфaвся iз сeлa в
бiлиЙ дeнь. lдiЙснo, бiльшoвики з paЙoнy пpиiзджaли Ta зaсТaЛИ
тiльки пycтi xaти. B дeякиx ceЛaХ пoвстaнцi нaвiть opгaнiзувaли з
xaтHIX MeшKaHц|в poзвlдKУ.

B poзмoвax мix сoбoю лЮ.цИ гoвopятЬ ТaKe: ..Bиднo щo вoHo
r щocЬ бiльшe, KoЛИ Хo.0,ятЬ вiддiлaми, MaЮТЬ нaвiть ..дpyKoвaнe'''
lJ-{o poбить oдин вiд.цiл, тe poбЛять i iншi. Bиднo, щo мix ними
e якиЙсь KoHтaKт i oДнa цiлiсть, KoЛИ He poблять Тoгo, щo KoMУ
пoдoбaeтьcя','
Пo ceлax, дe пpoxo.цИ ли вiД,Цiли, чИслo сeксoтiв зМeHцjУeтЬся
15o/o,
зaтe збiльшyeтЬся чИcЛo HaшИХ ..дoнoщикiв'' тa poзвiддo
чикiв. Heмae тaKoГo сeлa, Д,e ЛЮ.цИ He зHaЛИ б пpo УПA. З кoжним
дoбpим вчИHКoM пoKapaHHя пoгaнoгo гoЛoвИ ciльpaди чИ KoЛгoспy, poзбиття сiльpaди чИ Moлoчapнi УПA виpoбляe сoбi aвтopiтeт
Cepe.ц HaоeЛeHHя тa cтae щopaз бiльш пoпУляpнa. Koлиcь люди
6oялиcя iти в лiс, щoб тaм ..бaндepiвц1', нe зaбилИ, сьoгoднi ЙдyгЬ
спeцiяльнo в лiс, щoб тaм ix пoбaчити.
З пoявoю вiддiлУ УПA нaсeлeння пiдбa.цьopyeтЬся, стae вiдвaxнiшим. Люди KoЛИ пoчУloтЬ, щo KвaтИpУe в сeлi УПA, aбo xoч
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щo дeсЬ ПepeХoдИЛa, вiдpaзУ йдyть.цo KoЛгoсПy, бepщь сoЛoМУ,
ПoЛoBy' a BeчepoM нaвiть TяГHУтЬ збixжя зi стиpт. Toдi бiжaть жiнки
зa пo)КИвoЮ яK пo CвячeHУ BoДУ. Taк бyлo в сeлi Bipмeнськi Хyтopи,
дe KвaтИpyвaв вiддiл Гoлyбa' Пoдiбнo Й булo пo iншиx CeЛaХ.
oднa бoiвкa poзбилa KooпepaTИвy. Тoвapi, гoлoвHo сiль, щo
були в KooПepaтИвi, пoвстaнцi xoтiли poзДaтИ Haсeлeнню. Ta
HaсeЛeнHя нe xoтiлo 6paти. Тoдi пoвстaнцi пoнaли лaBИтИ лю.цeЙ
Ta сИЛoЮ ДaBaтv1iм сiль, Зa пiв гoДVi|1v| жiнки з цiлoгo CeЛa ПpИXoДv|Л|4 з тopбинкaми бiля KooпepaтИви, щoб Tx пoвcтaнцi лoвили
ДaBaлLА сiль. 3 циx фaктiв BИ.п.Ho, щo Hapo.ц poбив би всe, тa бoТтьi

ся бiльшoвИцЬKoгo ТepopУ.

Пiд чaс пepeбyвaння нa Cxoдi дoвoдиться KвaTИpувaTИ в
гoлiв сiльpa,Д, тa KoЛГoспiв, paxiвникiв тa iншиx уpядoвцiв мicцeвoi
BлaДИ' яK TaKo)< i в звичaЙниX сeляH. Haоeлeння з пoчaТKУ бoТться,
o.цHaчe пiзнiшe стaе смiливiшe. oзнaЙoMИвшИCЬ з ПoBcТaHЦяMИ,
BoHo щИpo ix пpиЙмae, чим тiльки Mo)кe, як свoTx piдниx гoстeЙ,
Гoстять чИМ МoжyТЬ, oдHaчe piДкo дe Mo)KHa зyстpiнyти xлiб.
Koли з дHя Ha дeHЬ HaсeЛeHHя щopaз бiльшe HaM CИMпaTИзye,
Тo тИМ сaMИM з дHя Ha дeHЬ щopaз бiльшe HeHaвИ.цИTЬ бiльшoвикiв' БiльшoвИКИ щopaз бiльшe пoчaЛИ бpaтися зa Д.яДЬKoBy шKУpУ.
Ha сeлa нaТздxaють кapaтeльнi зaгoнИ' якi пepeвoдятЬ apeшTИ
тa oблaви нa людeЙ, якиx вiдсилaЮтЬ Ha.Цoнбac. ЛюДи втiкaють.
Hiчoгo He ПoМaгaЮTЬ apeшТИ, oблaвиTa вИвoзИ нa Cибip. Bтiкaють
ТaKo)к пepe.ц BИвoзoМ нa Cибip. Людeй гoHяТЬ нa лiснi poбoти пo
20-з0 км вiд Тх ciл. ЛюДи вiд poбoти втiкaЮть, a тi щo Йдyть, пpo..бaтькa CтaлiHa'' B ПpИcУTHoстi
KЛИHaЮтЬ
Уpядoвцiв.
Гpoзa зi cвoeю бoTвкoю квaтИpУвaв в сeлi Bepбцi в oднiri
xiнки. L[ю хiнкy, яKa MaЛa тpoе дiтeй, a чoлoвiкa вбили нa вiйнi,
ГoЛoвa сiльpaди гoHИB нa poбoтy. Boнa Йoмy сKaзaЛa пpямo в онi:
,.A
щoб тoЙ Cтaлiн пoвiсився iз свoТми poбoтaмИ!'', a KoЛИ Гpoзa
сKaзaB ТЙ, щo зa цe МoХУТЬ ПoKapaТИ, вoнa вiдпoвiлa йoму, щo
гipшe вxe HaпeBHo нe бyдe, яK e зapaз.
Piзнi пoзики, кyльтзбopИ, M'яcoпoстaвKИ, збipки ..нa oбopoну
oТeЧeствa'', збipки Ha слiПИX, кaлiк iT. П., цe Bсe BИcMoKтуe ocтaннi
..oсТoчopтiли'',
cИлVI з KoЛгocпHИKiв. Тa Й KoЛгocпИ в)Ke
яK KaжУТЬ
|-]e
HaсTaвляr
HaceЛeHHя
всe
бiльш
вopoxo
.П,ядЬKИ.
щopaз
дo
бiльшoвикiв.
Бiльшoвики opгaнiзyвaли в тepeнi вiддiли пo ..ББ''..Цo тих вiддiлiв зaбиpaЮтЬ стapИкiв, стpибкiв, poбiтникiв фaбpик iт. д.
AкцiТ

пpoвeдeнiтepeнoвими бoТвкaми тa вiддiлaми УПA
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A. Тepeнoвимi,t бojвкaми

.1 Poзкинeно лiтерaтУpу B

TaKИX ОeЛax: Cypxa, ЛяскiвLii,
KoдiТвцi, Kyдливцi, Пpивopoття' Гoлoокiв, Хyтopи Гoлocкoвeцькi,
Bepбкa, Hoгоpяни, Kнягининi, ЛaстiвL1i, BiткiвLii, .{oвxoкськoгo
р-ну. PoзкиHrHO ТaKo)к лiтepaтypy Ha шOсe, що Йдe з Kaм'янЦяП o.цiл ьс ькo го на Жвaн eL1Ь, КУД,l,l |.l pOXo.цяТЬ нe p вo н oapм й цi.
2, Пoбитo тeлефoни тa сiльpaди B CeЛaХ: Cуpжa' Ляскiвцi,
Kyдливt-цi, Голoскiв, Bepбкa, тa в iнших сеЛaX, дe тiльки бyлo poз.
i

KИHеHo ЛITepaТУpУ.
.100

Зpoблeнo мiтинги в сeЛaХ: Kнягинин - бyлo пpисутнix oKoЛo
oсiб, Bepбкa -.oKoЛo 50 осiб, Тз.цoвi, xiнки, рoбiтllики цУKp[-

^-^-^w]l оqoulц}'.
vDv|

4' Пepeвipeнo нaслiдки poбoти' Люди лiтepaтypу oxoчe збиpaли i ЧИraЛИ нaвiть ГУpТKaI\4И Kоли HKB! пpиiзджaлo i кaзaлo
зДaТИ. тo з.цaBaB лишe тoЙ, кoгo бaчив ХтoCЬ З УpяДУ, щo вiн бepe,
aбo цeЙ щo ДPl(e бoявся. !уxe вдяннi бyли люди зa Цe, щo пoбитo
сiльpaди' щo Xoч тpoХИ будyть мaти спoкiЙ iз пoдaткaми.
Гpyпa к-pa Чeрeмoшa BИpУшV1Лa Ha Cxiд 5 гpУДHя i щe не
ПoвеpHУЛaсь нa збipниЙ пункт Дoсьогoднi. 3бpyя пepeЙдeнo
цiлкoм кoнспipaтивнo i щaсливo. Ha 3бpyнi MoXHa спo.цiвaтися
Bopo)КИХ ПepeшKoД з бoку стpибкiв, якi знaxo.цятЬCя B poзпopя_
.цжeннi HKBД. !i стpибки сKЛaДaЮтЬся з piнtlякy ]928 тa paHeHИX'
якi пoвepнyлИся з фpoнтy i пepeбyвaюТЬ BlцoMa нa вi.цпoчинкy. Taкi
стpибки r в Ko)KHoMу бiльl.шoму пpизбpунaнcЬKoMУ сeлi зi сxi.цньoТ

стopoHИ кiлькiстю l 5-20 чoлoвiк з кpiсaмИ. ГpaHaTaMи i oДним
KУЛeМeToM. Bони нeсуть cл1zxбy BД,eHЬ i внoчi. BДeнь apeшTУЮТЬ
всlX, щo пepеХoд1ятЬ Збpун. Bнoнi pоблять засiдки i стpiляюгь бeз
зlцepЖУвaнHя в усix, xто тiльки ПoяBИTЬCя нa пoбepeжжi Збpyнa.
Taкa зaсiДкa бiля с. ПiДпилип,я paнlАлa дiвнинy, яKa BepТaЛaся
Чepeз бplд мiж Пiдлилип'ям i Bepбiвкoю дoдoмy 26.X|.
Bнoчi З].Х|| зaсiдкa кiлькiстю 20 стpибкiв вiдкpилa oГoнЬ Пo
TpЬoХ ПoBCTaHцяX гpупи Яpeми, якi веpтaлИCя нa ЗaхiД. Bтpaт з
нaшoT CТopoHИ нe бyлo. Гpупи пpoбyли нa Cxoдi в тepeнiдo 3.1.Хi|
BKЛЮчHo i зa цеЙ пеpioд НaB'яЗaЛИ в 32 сeлax нaдpaйoнy 72 poзвiдних ПУHKTИ (гoспoдapств). Гpyпи пpoбнo KвaТИpУвaЛи в paЙoнHoMУ ЦeHтpi opининi. Пpoвeдeнo 6 мiтiнгiв (в сiльpaдaх, oлiйнях
тa млинaх).
oдин тaкиЙ мiтiнг вiдбувся в сeлi Чopнa, Cмoтpинськoгo
p-HУ в пpимiш1eнi сipaди, Пpисутнix нa мiтiнгy бyлo 60 чoлoвiк,
якi зiбpaлися нa збopи, щo Maв пpoвoдИTИ гoЛoвa сiльськoТ paди.
3бoри вiдкpив ГoЛoвa сiльpaди. B тoЙ caмe чac 5 пoвстaнцiв пiдiЙшлo дo будинкy, дe вiдСlyвaлися збoри. .Д,воx пoвстaнцiв зaЙшлt,l
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дo cepeдИHИ' тpЬoХ зaЛИшИЛoся нa lцBopl. IoЛoBa сlЛЬpaдИ' MИTTЮ
зopieHТУBaBшИоя, BИсKoчИB BiKHoM Ha.цBip, a ToMУ, щo бУЛo ДрKe
тeMHo, Йoмy вдaлoся втeKТИ ЛИшe paHeним. Toдi пoвстaнцi втихot\АИpl/1ЛИ людeй i пpoгoлoсили мiтiнг, якиЙ тpивaв 2 гoДини'
Пpoмoвeць гoвopИB Ha тeМУ: ..Пpo мiжнapoдHe ПoЛo)KeHHя'', ..З?
..B
нoвiЙ дiйснoстi''. Пiсля мiтiнгy бyлo
щo бopeтьcя HBPO i УпA,,

poздaHo KoлгoоПHиKaM л|теpaTУpУ з ПpИK|HцeBИM ПpИв|тaлЬHИM
..Cлaвa УкpaТнi!,'. KoлгocпникLА гУK|1УлИ Ha ввecЬ гoЛoо
..Cлaвa Гepoям!''. Пoвстaнцi нaвiть нe спo,цiвaлися тaкoТ гoлo-

зaKЛИKoM

cнoвлyннoi i пpaвильнoT вiдпoвiдi. Пicля мiтiнгУ KoЛГoCПHИKИ дУЖе
зaдoвoлeнi poзiЙшлиcя. Taк вi.цбУлися Й iншi5 мiтiнгiв. Ha мiтiнгax
лЮдИ зa.п,aЮTЬ пИТaHHя пpoмoвцeвi з мeтoю глибшoгo poзпiзнaння цiлeЙ нaшoT бopoтьби. Тaк вiдбyвaоTЬCя He paз збopи в кpiпaць.
киx yкpaiнcЬKИX сeЛaХ, щo бiльшoвИKИ ПoчИHaЮТЬ a MИ кiнчaемo.
ЛюДи ГoвopятЬ, щo Й тaк бУдe з вiЙнoю - бiльшoвики i нiмoтa
(iмпepiялiсти) пoяaли, a ми плiч-o-плiч з УПA бyдeмo кiнчaти'
B гpyднi бyлo poзкинeнo лiтepaТУpУ в мiстax: Kaм'янцi.
Пoдiльськoмy, opининi, Cмoтpину, Чeмepiвцяхi в72 ceЛaX.
ЗдoбУтo: 5 тeлeфoнiв ,2 кpicи, 1 00 кг мeдy, 50 Kг цУКpУ, 400 кг
сoлi, 51 м мaнyфaкrypИ' 1 пaтeфoн' 20 кopoбoк пaсТИ, 4кг милa,
2 пиcтoлi, 6 шинeль, кiлькa штaнiв, 4 пapи чoбiт' 25 л гopiлки.
Bнaолiдoк HaшИХ aкцiЙ poзбитo 7 сiльpaд i пoпaлeнo ПaпepИ, CПaлeнo 1 бyдинoк сiльpaди, сПaЛeHo 3 мoлoтapки.
.[yxe дoбpe вiднoсяться .0,o Haшoi спpaви пoляки-сxi.п,няки.
Mix 20-25.X|l дзвoнилo HKBД з opинiнa дo Kиевa, щoб дaли
дoпoMoГУ дЛя зHИщeHHя гpyП УПA (цe зaПИCaнo з УCТ MaшИнiстки
пpи opинiноЬKoMУ HKB.ц).
B тepeнi зpoбилa peЙД гpУпa oтaMaнa Гoлyбa, якиЙ тpивaв вiд
16 пo 21.X||.1944 p. Пiд нaс peйдy гpyПa MaЛa o.цИH бiЙ, зpoбилa
дв| aKцl|' M|т|нгИ B ДвoX ceЛaХ' зHИщИЛa

o.П'HУ

aвToMaшИHУ.

B Kaм'янцi-ПoдiльоькoMУ r вcЬoгo вiйоькoвиx ..сбop блoтниx
и шaЙкa HИщИХ', 1B0 чoлoвiк. Пo paЙoнax е вiд 30 дo 50 cтpибкlв.
Пepшoгo гpУ.цHя o гoд. 10.15 paнку зHИЩeHo 9 eнкaвe.п,истiв:
.1.
нaчaльник Kaм[,янeць]-Пoд[iльськoгo] HKГБ _ пoлкoвник, 2.
нaчaЛЬHИK Kaм['янeць]-Пoд[iльськoгo] HKB! _ мaйop, 3' слiдчиЙ
HKBД _ кaпiтaн, 4. диpeктop MTC - ПapTИзaH i тpи нeвiдoмиx
HKB,Q-иcти. 3нищeнi BoHИ Ha зaсiДцi мiж Лoсячeм i .[aвиткiвцяМИ,
Cкaлa-Пoдiльськoгo paЙoнy.
Б. Biддiлaми УПA

18.X|I в с. Пpивopoття зaгiн пiд кoмaндyвaнHяМ Heчaя пpийняв
бiЙ з бiльшoзИKa|iИ, якиЙтpивaв вiд 14-i Дo ]7-Т гoДIАt1v|. Пiд нaс
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бoю злoвлeнo 2-ox бiльшoвикiв

,

якi Йwли нa poзвiдкy. Poззбpoeнo

зaбpaнo 1-нyдeсятизapяДKУ, o.цHoгo кpiсa' 3 гpaнaтИ. Пo пepe.
слyxaннi Тх вiдпyщeнo. Зi стopoнИ зaгoнУ втpaт нe бyлo.
o гoд' 19-iй пiд чaс пepeMapшy зaгiн HaтpaпИB нa бiльшoBИцЬKУ зaсiдкy. B чaсi бoю вбитo 4-ox бiльшoвИKiв, здoбyгo 2
.,MaвзepИ''.
Зaгiн втpaт He Maв.
20.Xll o гoд ]5-iЙ в c.3aлiсeцькa Cлoбiдкa пpиЙнятo бiЙ з
бiльшoвикaми в cилi ] 7 чoлoвiк (15 cтpибкiв i 2 eнкaвe дисти), БiЙ
ТpИBaв пiв гo.п,ини. Злoвлeнo B стpибкiв' з яKИX пo пepeсЛУХaHHЮ
7 вlдпyщeнo, a oдHoгo злiквiдoвaнo. 3дoбщo 5 кpiсiв. Зaгiн втpaт
Тx,

He Maв'
22,X|| o гoд, 1 1-iЙ пpийнятo бiЙ з бiльшoвикaмИ B с. ТpибyxiвЩi' якиЙ ТpИBaв.0.o гoд. 16-T. Бiльшoвикiв i стpибкiв бyлo 33 чoЛoвiк. Bбитo HaчaлЬHИKa стpибкiв, зЛoвлeHo HaчaЛЬHИKa тЮpMИ,

BeTИpИHapя _ отapшoгo лeЙтeнaнтa i 9 стpибкiв. Пo пepeслyхaнHЮ HaчaЛЬHИKa тЮpМИ i отapшoгo лeйтeнaнтa злiквiдoвaнo, a зi
стpибкaми ПepeвeдeHo ПpoпaГaн.о.Ивнy бeсiду, дaнo iм лiтepaтypy
-l
,.KoЛЬT'',
i вiдпущeнo. 3дoбyтo 1
1 aвтoмa1 дeоятизapядкy, 9 кpiсiв i 300 шт. aмyнiцiТ. Haшиx втpaт нe бyлo.
24.Х|| o гoд' 17-iЙ в c..ЦxУpдхeвцi бiльшoBИKИ HaMaГaлИcя
oKpУ)KИTИ мiсцe нaшoГo пocтoЮ. Пiсля кopoткoгo бoю бiльшoвикiв
вiдбитo. Haшиx втpaт HeMae.
o гo.ц 2З-iЙ в с. Глiбoвськa Гyтa злoвЛeнo сeKоoТa, якиЙ був
дBa poKИ в сoвiтcькiй пapтизaнцi. Пo пepeслyхaннi Йoгo злiквi.д,oвaнo. Здoбyтo 1 кpiс.
26.XI| o гoд. 16-iй в c. ДxУpдlкeвцi бiльшoвИкИ зHoвy HaMaГaлИся oKpркИТИ зaгiн, oднaк пiсля KopoTKoгo бoю були змyшeнi
вiдстyпити. Зaгiн нe Maв ЖoдHИХ втpaт,
29.Х|| в с. Бapбapiвцi, Coлoбкiвськoгo p-нy, бiльшoBИЦЬKa
вiЙськoвa чaCТИHa aвТoMaтчИKiв в силi 80 чoлoвiк oKpУжИлa мiсцe
Пocтo|о зaГoHУ. Poзпoчaвся зaпeклиЙ 6iЙ, якиЙ тpИBaв oдHy гo.цИнУ. Пiд чaс бoю з нaшoT сTopoнИ tг|АI]УлИ KУЛeMeTчИк Tapaс, стpiлeць Xapкo i стpiлeць Шpaм, paHeHo стp. Чyя i Cливкy, якиЙ вiд
paH ПoMep, BтpaчeHo 1 кулeмeт. З бiльшoвиЦькoТ стopoнИ пoнa.ц
.l
0 чoлoвiк вбитими. Biддiл пpopBaвоя в лiс, змyш eниЙ зaлиuити
нa пoлi бoю свoТx в6иlих'
31.Х|| o гoд. 12-iЙ нa xутopi Kocилoвa пpиЙнятo бiЙ з eнкaBeД,ИcтaMИ i тpaKтopИстagLl, яKиЙ тpИвaB ] гo.цинУ. Bбитo 3-oх
TpaKтopИстIв' oднoГo зЛoвЛeHo )кИвИM, яKoгo пo пepeслyxaHHЮ
пoKapaнo 50 шoмпoлaми i вiДпУщeнo, 3дoбщo 4 кpiси. Зi отopoни
вiддiлу втpaТ He булo жoдниx.
1.|.45 o гoд22-iЙ в с. Чичeльник, .Д,oвxoKcЬKoгo p-HУ, зЛoвЛe-
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Ho ЛeЙTeHaHтa i cepЖaHтa, oбoХ pyосKix, яKi ТХaЛИ Ha ypЛЬoп. Пo
пepeсЛyxaHнi ix злiквiдoBaHo.
з.l.45 вiддiл KвaтИpyBaв в c. KaдиТвцi, loвxoксЬKoгo p-HУ.
o гoд. .| 5-iЙ нa.п.oHoс гoЛoBИ с|ЛЬpa.цИ стpибки пiдiйшли з лica i
пoчaЛИ oбстpiлювaтИхaтИ, B яKИx KвaтИpyвaв зaгiн. Пicля кiлькax.16-iЙ
BИлИHHoгo бoю Тx вiдбитo. Beнepoм o гoд.
пiд чaо пepeмapшy зЛoBлeF{o нa дopoзi KoЛo KoЛгoспy с. Фpидpивцi кaпiтaн ai 6pигaДИpa KoЛгoспу. Пo пepecлyХaHнЮ oбox злiквi.п,oBaнo. 3дoбyтo

нiмeцькe MП i пicтoлЬ (,.Toкap..)'
14'|'45 вiддiл зaKвaтИpyвaв в c. Зaдxaвки, Гpимaйлiвськoгo
p-HУ. o гoд. 13-iй вiддiл ''PубaхlА'' oKpУXИB сeлo. PoзпoЧaBся
бiЙ, якиЙ тpИвaв пoHaд гoдИHy. Bтpaти з нaшoT сTopoнИ: paнeнo бyлaвнoгo Cнoвa i cтpiльЦя Лiсoвoгo; зг|АHУлИ - KoM. вiддiлy
Heчaй, булaвниЙ Kpyк, стp. Лeмкo i XитpиЙ; Bтpaчeнo 3 фiнки
oдHoгo кpiоa.

i

31 .1.'1945 p.

ЦДАBo' ф' 3833' oп.

1,

cпp. 122, apк. 12-14. Koпtя'
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Ne

звlти пPo PЕЙди I дlялЬHlсTЬ OKPЕMиx
гTlдPoздlлlB тA КoMAHдИPlв
24 сiчня 1944 p'

-

14

[cepпня] 1945 p.

90
3BIт дlялЬHoсT! KУPЕHя KoMAHдиPA
Ne

,.БистPoгo',

24 ciчня 1944 p

УПA-Пiвдeнь

Kуpiнь Бистpoгo

БoоBo- KoPЕсПoHДEHЦ|ЙНИ Й зBlT
Нe.цiля, 5 гpУдня 194З p. oстaннiЙ ДeHЬ нaшoГo пepeбyвaння
нa Boлинi. Paнкoм вiД"цiл pУшae з Буг дo Б. звiдкiля мar iти на схi.п,.
B Б. oстaтoннo фopмуюTЬ Haс Дo вi.цxo.цУ. Пiсля пeвниX вiйсЬKoвИХ

фoplиaльнoстeй тa aвaнciB, якi пepeвoдl,lTЬ Д,pУГ Kpиl1я, впpaBнa
pyкa фoтoгpaфa, paзoм З чИсЛеHHИMИ I\4aсaMИ Hapoд},' ЛoвИТЬ Ha
KЛ|шУ.

Лaд,уомoся нa фipи i ви1эуr,шaсмс; в нallpяlvti бувшoгo чepвoнoГo кopДoнy- Ha HaUJ. зниtцениЙ чеpBoHИM Чa.t],oМ i визвoлeниЙ
нaцioнaл -соцia.пtзlлoм сxiд

B нaшиx сeрЦяХ якиЙсь нeясниЙ нacтpiй' oднaнe

з Haс y дyшi склaдa ПpИсяГУ Укpаiнi -. вipнo
Пpaвду - кличiдo Boлi Й Cлaвul Укpa.iни.

кожниЙ
зaHеCТИ тУДИ HaшУ

Пiзнo внoчi. дoТзджaю..{И B сeЛo Kpивoнинцi, нiмцi i шyцмaни,
якi стoять У цЬoMУ сeлi' зaсl,lпaЮтЬ HaC ГpaДoM свiтляниx кyль.
Bтpaт У Haс HеМaс, бoю пpийматИ He Marмo зatиipy, a тiльки oбxoД,ИMo CeЛo Ta ПpяMУоtJo ПoЛЯMi,l нa с. Cepнiв. Пo дopoзi poззбpoЮeМo.0'BoХ шУцMaHlB Тa щaсЛИвo Пpo|зl0'ЖaоMo KЛИH гУстo вClяHoгo нiмeцькиMИ MaшИHaMИ шЛяХ тa зaлiзницю. l вжe бeз пepeшкoд

вTзджaeмо нa пoстiЙ в с o' Ha цiм пepшiм пoстoТ пoбaчив нaс
ol]ИH сeKсoт, якиЙ донiс пpo цe Fi|lЙЦяM тa шУцMaHaм, якi вХe в
..вiддpyгiй гoдинi .Пня зaТxaли гlopo)кHЬoЮ i\4ашИHoЮ, щoб нaш
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зaбpaтИ, У висrliдi бoю oднoТ тiльки нaшoi зaстaвИ, ПaД,e
TpУПoM 4 шyцмaни Ta oДИH нiмaк. Здoбyвaeмo 1 фiнкy, Двa конi, 6
кpiсiв oдин пiстoль,2 Диcки.D,o KУЛЬ тa двiстi куль aмyнiцiТ.

.цiЛ', HeЮ

Ш.{acливo, бeз пpигoд, пpoТзджaомo кiлькaнaдцяТЬ сiл, пepeХoдИMo зaлiзницю, HИЩИMo кiлькa тeлeгpaфiнниx лiнiЙ Тa Kвal-ИpУсMo в с. Бoндapiвкa. .Д,aльшe, в стpoгiЙ кoнспipaцii, вiддiлt
пpoTзджae кiлькa близьких пyнктiв oсiдку нiгицtв тa шyцмaнiв i з
вeЛИKoЮ paдiстю в'Тздxaе в лiсистy oкoЛИцЮ. !,eнь пpoвoдимo
в с. Янчинцi. Ha цьoму пoсTOЮ вИПaдKoвo ПoПa.цar Дo Haс yзбpoeний шyцмaн, яKoГo ми poззбpoЮrMo Тa ПУсKarMo' Beнopoм
виТздxaeмo B дaЛЬшУ .цopoГy. Пpи пepeiзДi зaлiзниЦi в с. Hoвa
Гутa пoпaдaсMo Ha зaKpиlТy в бyнкpax N4aдяpCЬKУ зaлiзнoдopохну
вaрTУ' ЯKa Haс мaйжe ГoдИHУ бeзцillьно oбстpiлюe, a !oвбуш пpoдlИpaeТЬся з сoтHeЮ зa зaлiзницю [i] з мiнolиel.a вбивaе кiлькox
мaДяpiв. Пiсля цьoгo Пotarт Ься нa постiЙ в с. H . a MИ, з pУхoMИMИ
тaбopaми, BеpтarMoсЬ Тa ПpoBаl]ИMo.цrHЬ Ha ХУToрaХ Бoнкoви.
ДpУгoгo дня' з ПepшИM снiгoм мiняeмo BoзИ Ha сaHИ, Tyж сaMУ
зaлiзн ицю ЛeГKo пepeТзджaеMo Ta .цOЛУЧУifuloся до !oвбyLшa.
Дня 10.-1 2 отoТмo y бiльш бeзпeннoму сe;ri KoзaнкИ' Д'e ПoHoBлЮrMo ЗaПaсИ вiвсa lr,ля кoней тa хapнiв для сeбe i цi.llкoвитo poз.t],aоMo.0,ля HaсeЛeнHя Bсe мaйнo i збiхжя з KoЛГOсПУ'
Cлiдyюнoгo .цHя вpeшTi .цс.lTзДимo дo сeЛa Лисolipки. Taм
..Укpaiнськy peспублiку.'' бо стoТмo на oднoмy мiсцi
ЗaЛoЖИл|A т. зв.
дoвшиЙ чaс, бeз ПрИГo.t], i бoТв. Tyт ми пoЧИHarМo BЛaсТИBУ poбo.

-

тa пpопaгaH.П,a сеpeД HaсeЛeHHя. Ш-ioнoнi
MИ opГaH|зУBa]lИ BИiздИ lla ДoBKoЛИшHl crЛa з МeloЮ ГloшИpeHHя
ПpoПaгaндИ. Piвtlo ж poбили сТapaiiHя до в;дшукyBаHHя Бaтькa i

тУ

вИшKoли

у

вiдщi;li

poз.цaBaЛ И HaсeЛеHH Ю Л|Teрa"гУpУ.

Tyт впepшe зaсTУКaЛИ []aс нeрвoнi ПapТИзaHИ (вiддiл
Cлiюсaрreнкa). НaмaгaЮТЬCя вeсТИ з HaMИ ПepeГoBopИ' MoвЛяв,
Lцoб '.нe в6ивaти бpaт бpaтa,'. Пiсля цЬoГo вИTягaЮТЬ з КapMaнa
пrвлiтpи Cп|pТУ, i нan..laгaютЬОя нaс нaпоiти, звt,lчatiнo, Це Тм нe
вД,аЛocя. Бaлaчки з HИMИ Пpoвa.0,t4TЬ доyг TопoлЯ, K-р БистpиЙ.
.ЦoвбУш тa Чaсник' Пpиcyтнi всi стрiльt1i, кpiс нa погoтoвi iпpисJ.lУХУЮтЬCя poзMOBi

Хдeмo нaлюдeЙ вtд Бaтькa. Нaш гoсгloдapниЙ вiддiл звичaЙнo
виlfз.ryкaв з J]lTepaТypoЮ Ha.цoвкoличнi KoЛГoсI,lИ t-l paДГoспИ нtччtо i
HЬoгo (I piЙ) ненадiйно нaскoчИлtлIрИ нiмецькi MaшИHИ, Oднaнe
пpoв. Гoлуб зatsвa)кИB ix, зpoбив poзстpiльну й poзбив oдlt]у МaшИнy. Двi BтeKЛo. Peчi, щo oцiлили нa мaшинi, зaбpaно з сoбoю.
Haсeлeння цЬoГo селa здeбiЛЬшoгo ПpИxИЛЬHe Д,o HaC Тa
сПpИяe й yлeгшуr нaм poбoтy.
Еia
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Bpeштi 17.X|| пepeТз.п,ИMo B HeвeЛИKe сeлo Aнтoнiвкy, дe стo-

iмo oдин дeнь i BИpyшaeMo дaлi. CлiдyЮчoгo

.п,Hя KвapтИpУeмo

в c. Бpуслинoвi. |-]e ДoсИтЬ BeЛИKe сeлo. Тyт MИ вe.цeмo cИЛЬнУ
ПpoПaГaнДИвнy poбoтy, вЛa.QKУeMo в шкoлi мiтiнп iдeмo в ЦepKBУ.
Bсe Цe poбить вeликиЙ впЛИв Ha MaсИ. Boни poзpiзнюють цeй
великиЙ Koнтpaст вi.ц r зв. ..лiсoвих ПapтИзaH'', якi пepeбувaють
ЛИшe в лiсi, чaстo-ГУстo HacKaKУЮчИ нa oкpaТни сeлa i якi гpaблять
тiльки чoбoти, xлiб тa CaMoГoH.
Ha свoTx ПocТoяХ ПpoвaдИMo збipкy KУpeHя для спiвaння
пiсeнь тa зaгaлЬHoТ мoлитви. Maси виxo.цять iз xaт Тa з вeЛИKoЮ
..Бoxe iм
цiкaвiотю oгля.П,aЮтЬ Haс тa зiтxaючи гoвopятЬ:
дoпoMo)КИ ''.

22 гpудня KвapтИpУeмo У Яцкiвцяx. Taм зa ТИ)кдeнЬ дoлУчУe
.цo Haс вiддiл Caблюкa. Lje нaс сИЛЬHo пiднoсить нa дyсi. Tyт жe
зHoBУ HaxoДяTЬ Haс чepBoH|' з КoTpИMИ MИ ГoBopИMo цe сaMe' щo
й пoпepeдньo i нaдaлi зустplнi oMИHarмo,

24.X|| Бaтькo HaсKoчИв нiччю нa нiмeцькy зaсiдку, в якiЙ згинyв гepoЙсЬKoЮ cмepтЮ ДpУГ Aнтoн. Tщ нaш кypiнь влaдив йoмy
вeличaвиЙ пoХopoH, HaД MoгИлoю Бaтькo i Mopoз сKaзaЛИ гapHo
Й бoeвo ПpoMoвИ, якi зpoбили вeЛИKe вpaЖeHня нa стpiльцiв тa
МaсИ HaсеЛeння. Mи пepe.цarMo Бaтькoвi бaгaтo лiтepaтуpи Й вiн,
ПpИ ДoпoMoзi нaшиx пpoПaгaH.цИстiв, poзвoзить Тi пo дoвKoлИчHИХ

ceЛaХ.
30.Х|| пepeiздимo B сeЛo Бpуслeнiв, дe в)кe BИ.E,Ho вoгнi apти.
лepiT тa сИЛЬHo чyтИ KaHoHaёцУ ГapMaТ iз близькoгo фpoнтy. Tyт
пepeбyвaeмo Hoвий Piк, слyxaeмo pa.цio, яKe дoпoмaгae нaм opirHтУвaTИCЬ Тa зaвepтaeMo Haзaд у Лисoгipкy.
1.|.44 пepeiзджaЮчИ Чepeз Mикyлинцi, poззбpoюeMo кoзaкiв,
здoбyвaeмo 19 кpiсiв, 2 кулeмeти, -l пiстoль, o.цHУ тИсячУ aмyнiцiT

тa кiлькa Гpaнaт. Koзaкiв зaбиpaемo зi сoбoю.
2.I квapтиpУrMo y вiдoмiЙ нaм Лисoгipцi, звiдкiля вИCИЛaeMo
вaЛKУ Ha чoлi з дpУГoм .П,oвбyшeм нa 3У3 iз xвopими тa шлeмo

ДoДoMУ ЗaпИсKI+,

9.| в 12-iЙ roдинi, poзвiдкa.цoнeсЛa HaM, щo нa нaс Тдуть
нiмeцькi MaшИHИ. Mи oкpyxyeMo ix, пpиЙмaомo 6iЙ тa в вислiдi
здoбyвaeмo тpИ МaшИHi з вeликим мaЙнoм. 3дoбyвaeмo: 30000
aмунiцiT, З paдioaпapaти,7 кyлeмeтiв, 10 кpiсiв, 2 мiнoмeти тa
бaгaтo piзнoгo MaЙHa, яK Te)К oKoЛo 500 гpaнaт.
BиТзджaемo i квaтиpyeмo в с. Hoвa Гyтa. Tyт poззбpo.iли ми
.цвoX шУцMaнiв, якi зiзнaли, щo CC-и гoтУЮтЬ Ha HaC iз Boвкoв'янeць
aкцiю. e Тx тaм 600, aлe бoяться нaс зaчiпaти i тoмy хдyть нa вi.цдiл
вtЙськa.
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13.| пepeТзд,ИMo .П,o о. Б., .п'e oдep)KУоMo зaBД'aHHя вiдпpaвити Бaтькa нa лiкувaHHя Ha 3axiд i ToMy coтHя Бypyнa, нa чoлi з
Бистpим, вИpУшae чepeз Гaлининy нa 3axiд. 20.I uiасlll,tвo дoiз.циMo дo сeлa БyгисКa, вxe нa Boлинi.
Пoлiт. кep. сoт' /-/Чaсник
Увaгa! Пpи пepшиХ KpoKaХ нa Cxoдi пoвcтaHц| ЧyлИcЬ пpИГнlчeHИМИ, aЛe з чaсoM BсTУпИв B HИXдУX. Boни пiзнaли, щo нa Cxoдi
MoXнa гapHo сeбe пoчУBaти i зapaз вoHИ xoчyгЬ Haзaд нa Cxiд'

Kуp /-/ Бистpий1

24 ciчня 1944

ДA CБ Укpai.ни, ф' 1З, cпp' 376, т. 66, apк. 168-169. Koпiя.2
1 Яpoслaв БiлинcькиЙ -',БистpиЙ,'(1921-1946). У 1944p, _ к.p сoтнi, KуpeHя, вiйськoвий peф. пpoвoду Kaм'янeць-Пoдiльоькoi (Хмeльницькa) oбл.
2 Heпoвний 1gx61; | |Л,ABo' ф. зBз7' oп. 1, спp. З, apк. 7.
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зBlт дlялЬHoстl гPyпи KOMAHдиPA
..cAБлloКA''
l лютoгo 1944o.

УПA-Пiвдeнь
Гpyпa Caблюкa1

KoPoтKИЙ oПИс Бoiв

1. Ceлo Лисoгipкa, Biнницькoi облaстi, ,цня 9 сiчня 1944 p.
a) БoЙoвиЙ звiт: HiМцi Тxaли з нaмipoм cпaЛ|Ат|А сeлo Лисoгipку,

в KoтpoMУ бyв poзпoлoxeниЙ вiддiл. Kiлькicть нiмцiв _ 7 aвтoмaшИH, oKoЛo ]50 чoлoвlк. Hiмцiв poзбитo. 3дoбyтo: 4 aвтoмaши.l
ни, 8 кyлeмeтiв ..KoЛЬТ'', 2 пoлKoвi мiнoмeти, пoHa.ц, 000 гpaнaт,
..Mayзep,'
кiлькaсoт мiн, пoнaд 35 -исяч aмyнiцiТ,
i бaгaтo дpiбниx
peнeЙ. Hiмцi отpaтИJlИ KiЛЬKaHa.цЦятЬ вбитими, якиx вопiли пiдiбpaти, З нaшoi стopoнИ oдИH ЛeгKo paнeниЙ. БiЙ тpивaв вiд 1 1 '30
дo 15.30 ГoД|4|1v|,
б) oпис бoю: poзвiдKa дoнeсЛa, Щo дo сeлa нaбли)KaeTЬся
KoлoHa нiмцiв в числi 7 вaжких aBтoMaшиH. Тдyгь ПpяMo Ha Haшy
зacтaвУ, Щo тpИMaЛa чoтa сoтнi Бopyнa. Пoбaчивши нiмaкiв, oдин
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з ПoвCтaнцiв вiдложив збpoю i виЙшoв iм нa

з5zстpiн. Г1oпpoсив

oдHoгo бeз збpoi з ПpoТИвHoТ стopoни i пoчaли ..пepeГoBopИ,', .,Xтo
ви тaкi?'' _ ЗaпИТаB нiмець. ..Mи дoнськi кoзaки. ЗнaхoдимoсЬ ТУТ
нa вiдпoнинку i вaс Д.o CeЛa He впyотИMo''. .QpyгиЙ пoBстaHeЦЬ,
Lцo Лe)Кaв
зaстaвi, BчУвшИ TaKУ poзМoву, КpИKHУB: ,.Mи е

у
укpa.
iнськi пoвстaнцi,,' HilиеЦЬ, зaчУBшИ тt слoвa, cKoчИв як oпapeний,
пoвеpllУвся HaзaД i нимдуж.цo свoix. Зa ним пocИПaЛИсЬ стpiли. З
пpoтивнoi сТopoHИ вiдiзвaлись нiмeцькi скopoстpiли. Пoчaвся бiй,
Ha дoпoмoгy нaшiЙ чoтi пoспiшaли з oднoТ сТopoHИ сoТHя Бopyна.
з дpyгoi _ !oвбyшa. Coтняt Coкoлa пopoбилa зacТaвИ' зaбeзпeчyЮчИ Haш ТИЛ. Haшi oбидвi coтнi poзТягHУЛИCЬ Fia вiДдaль
бiльшу.цвox кiлoмeтpiв i ПoчaЛИ oТoЧУвaгИ нiмЦiв зi всix стopiн.
Haстyпaлut яK l'lvpaшКИ. Понa.ц всiм тим чyГИ ЛИшe oсТpУ KoMaHдУ
coТeHHИx - Bпеpiд. _ F.liмцi пoПaЛИ в пaнiкy i пoчaли пaнiннo вiдсТУПaТИ, пlдбиpaюни свoТx тpyпiв тa piвнoнaсHo зaвзяTo вt.п'стpiЛЮЮчИсЬ
2. Cелo Пeтpaшiв, BiнькoвeцьKoгo p-HУ, KaмeнeЦь-ПодiльськoТ
oбл. дня 20 сi.tня 1944 poкy.
a) БoЙoвийt звiт: нiмцi, Bepмaxт' в числi 180 чoлoвiк iхaлt,l
з Пpocкуpoвa .Д,Ля лiквiдaцiТ ПapTИзaH. Зaмiтивши Тх, пoвстaн-

цi пoнaли пepшi HaCTУпaТИ. B зaпeклoмy бoю нiмЦiв poзбитo'
Здoбутo: 1 лeгкy aвтoMaшИHy, 2 кyлeмeти (нeський i ,..[ixтяp',),
2тис. штyк aмунiцii i дpiбнi peнi' Hitицi CтpaтL+лИ кiлькaнaдцять
вбитими (30) i paнeними. oднoгo paHeHoгo взяТo B пoЛoн i пicля
сaнiтapнoгo oГЛядУ вiдпpaвлeнo дo нiмцiв. Haшi BТpaТИ _ 2 вби.
.l
тиx, лeгкo paнeниЙ. БiЙ тpивaв вiд 9'30.цo ]3 гoдини.
б) Oпис бою: цe бУв дpУгиЙ tlеHЬ сBяT Бoгoяв-гleння, дpугиЙ
ДeHЬ HaшoГo ПocтoЮ в тoMу сeлi. .Д'eоь КoЛo ГoДИHи 9-Т paнкy
в сyсiдньомy сeлi Пиpoгiвкa, вiД*цaлeнoмУ oДИH кiлoмeтp вiд
Haшoгo' ПoчУЛИCЯ стpiли. Tуди пoiхaлa poзвiдкa сoтнi !oвбyшa.
CoтeнниЙ, ПoчУBшИ стpiли' зaбpaв свoТxдвi чoтi iпiшoв B HaпpяМкy стpiлiв. Poзвiдкa дoHeCЛa. щo в сeлi зFiaХoДяТЬся нiмцi, oKoлo
200 чoлoвiк, Пpиi'xaли aвтoMaшИHaми i фipмaнкaми. .{oвбуш
Пoчaв HaCТУпaTИ' Hiмцi зaЙнялИ Ceлo i кoлгoспнi lиypoвaнi 6удинки. PoзпoчaBCя зaвзяТИй бiЙ. Hiгицi MaЛИ ДoCИть вигiД,нi CтaHoBИщa' .ДoвбУш HaсТyпaв вiд зaxoду. Ha.цoпoмoгу Йoмy пpийшлa нoтa
сoтнi CoкoЛa Ha чoлi з чoТoвИM Гpiннeнкoм, пoчaЛa oбхoдити з
пiвдня. Taким чИнot!4 нaшi настyпaли пiдкoвoю. Пoвстaнцi стptлялИ МaЛo, aЛe ПoCTeПeHFto ПpoДвИГaЛИсЬ впepiд. Пo кopoткoмy нaсi
нaшi зaЙняли мaйжe цiлe сeлo' ЛИшaЮчИ нiмaкaм ЛИшe KoЛгoсПH|
i пpилeглi Дo HИХ сiльськi будинкt,t. Hiмцi зaпaлили кiлькa бyдинкiв
i пiд оолoнoЮ дИMУ ПOчaЛИ BИхОД|А зi сeлa. Cпepшу вИпpoвa.цИЛИ
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фipмaнки i кiлькa aвТoMaшИH, oстaльнi. ПoзaЛaзИвши в буДинки,
зaвзятo вiд6ивaлись. Пoвстaнцi зaкидaли Тx гpaнaтaми. Бaгaтo
пoпaлИЛoсЬ )KИBцeM У ПaЛaЮЧLlx бyдинкax. Бaнуни, щo KУЛeMeТний вoгoнь нe CпИHИТЬ HaсТУпу пoвcтaнцiв, нiмцi сlпyстили пaнiчt.to
сeлo i вибiгли Ha чИCTе пoлe. Пoвcтaнцi мaли HaГo.цy пoпИсaTИсЬ У
свoMУ мистeцтвi' УкpaТнське пoЛe BстeЛяЛИ Bopo)KИMИ тpУпaMИ'
Пoляглиx пoвстaнцiв CвятKoвo пoХopoHeHo нa мiсцeвoму
клaДбищi. Пicля цьoгo HaсeЛeHFiя paдo зyстpiЧaЛo ПoBepтaЮЧИХ З
бoю пoвcтaнЦiв. БУлo зaчУ,цoвaHe, Щo B0 нaшИХ ПеpeMoГЛo 2 сoтнi
Дoбpe oзбpoeниx нiмaкiв' Cвoe зaдoвoЛeHHя B|АяB|Алo y мaсoвiЙ
yчacт| п|.0' чaс пoХopoHУ.

3. Ceлo Kaнiвкa, KaмeнeЦь.ПoдiльськoТ oблacтi,

бiля

Boлoчиcькa нaд ЗбpУчеM, дHя 24ciчня 1944 poкy.
a) He мaюни зMoгИ пepeбpaтиcь нa Boлинь з oГЛя.0.у Ha сИЛЬHe
сKyпчeHHя нiмeцьких вiЙськ' paнKoМ Дня 24 сiння [я] ЗaтpИMaBся
в c. Kaнiвкa..QoвiдaвшисЬ Пpo Hac, в гoд. 10.20 пpибулo 4 aвтoMaшИHИ нiмцiв i пoчaли HaоTУП. Пepший HaсTУП вtдбитo. Hiмцi
пiдтягнyли бiльшy CИЛУ oКoЛo 800 чoлoвiк. oKpУ)кИЛИ зi всix стopiн
тa пoчaЛИ дpугиЙ HaсTУП. CtlpoвaдилИ TaKo)К 2 тaнкeтки i гaрмaти.
-102
Я пpимyшeниЙ був вiдстyпити. Hiмцi стpaтv'|л|А нa пoлi бoю
в6итими (нaсeлeння Пo.цar 170) i нeвiдoмo скiльки paHeHИMИ.
Haшi втpaти - 4 вбитиx i 2 paнeниx. Бiй тpивaв вiд 10.20 дo 16.30
гot|АH|А,

б) ..oЙ' тa й

зaxуpv1лIАCь Ciчoвil Cтpiльцi, як Збpyн-piнкy
ПepexoдИЛИ'', сПiBaЛи укpa'Iнськi жoвнipи, ПoKИ.цaЮчИ УKpaiHсЬкy
зeMЛЮ. ПpиЙшлa Ha ГaДKУ iнaм Ця пiсня, KoЛИ oпИHИЛИсЬ Ha.п,

Збpунeм.
ПoсyвaюниcЬ B HaПpяMку Збpyнa, MaЛИ на мeтi пepeЙти йoro
i нepeз Гaлинину .п,iстaтись нa Boлинь. oднaк цe пoKaЗaЛoсЬ He
ТaK ЛeгKИM, яK Ha ПepшИй пoгля.ц здaвaЛoся. HiгДe нe булo мoстa,
тpeбa бyлo шyкaти бpoду. Ha цe нe булo нaсу. Haс зaхoлив бiлиЙ
дeнь i МИ, He .п,iЙшoвши .0.o MeтИ, ot1ИHИЛ|Ась в oтoчeннi нiмa-

кiв' Biддiли вi.цпoчивaюнoгo Bepмaxгy зaйняли всi cелa пoHaд
Збpyнeм з o.o,нo'i i дpyгoТ CтopoнИ. He бaнуни КpaщoГo BИХo.цУ з
пoгaнoТ ситУaцii, к-p Caблюк.цae нaKaз зa.цepХaТИоь в с, Kaнiвкa.
Biн бyв Цiлкoм пeвний, як iкoжниЙ з ПoBCТaHцiв, щo пpиЙдeться
змipятись з нiмoтою в бoю' aлe i пoоувaтИсЬ в iншиЙ теpeн cepe.ц
бiлoгo дня i сepe.Д, TaКoГo сepедoвИЩa, бyлo Щe бiльш нeбeзпeчHИM. ocтaлoся Ha ТoМУ, щo пopoблeHo BсЮДИ дoбpi зaстaви
i

зaлИIJJ|tл|/1cЬ тaKИ B сeЛ|.

Hixтo з пoвстaнцiв нe бpaвся вiдпoчивaти, xoч iяк бyв Ko>кeH
ПepeMУчeнИй. KoжниЙ дУMaв Haд Ba)<КИM ПoЛoЖeHHяM. Bce жтaки
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He бУЛo ПoМiТHo, щoб зHИK Дoбp|АЙ HacTpiЙ cеpeД, пoBсТaHцiв. MiХ
..БУдyгь нiмaки,
HИMИ Mo)Кi]a бyлo пoнути.п,oтeпнi жapТИ i сyпepeнки:

ни нe бyдyть? t.авaЙ зaЛoЖИMoсЬ, яKщo бyдyть _ ДaЮ ]00 нiмeцькиx гoлiв, якщo нi, ти мeнi дaeш 100 paзiв B ПИKУ. Згoдa. ..Пo.п,aли
сoбi pyки i в тyж MИTЬ зaГpaЛи скopoстpiли. Зi стopoни Boлoчиськa
пpибyлo 4 aвтoмaшини нiмцiв, poзCИпaЛИоь i пoчaли HaCТУпaTИ.
Bсi бyли poздiтi, ЛИшe B MУHД,ИpaХ' яK вИ.П,Ho, були пiдгoтoвaнi дo
пoгoнi зa HaMИ. Чaстинa нiмЦiв нaвiть yвipвaлaсь У сeЛo.
Ha зyстpiн нiмцям пiшoв сoТHИК Coкiл зi свoeЮ чoТoЮ, peшТa

вiЙськa з HaKaзУ к.pa Caблюкa зaЙнялa стaHoвИщa нa гopбi
|-laш тaбop вИТяГHеHo piвнo ж Ha ГopУ. Чaстинa вiйськa сoТHИкa loвбушa ПoЧaЛa oбxoдити нiмцiв з лiвoгo KpИлa. 3чинилaсь
CтpaшHa ТplсKol-Hя скopoстplлiв' a ЧaC B|l0, чacУ пoHa.0, вCIM тИM
ЛУHaЛo бoЙoвe ..Cлaвa'. пoвстaнцiв.
Пo дpугoмy бoцi Збpунa (Галининa) нiмцt в чиолi 200 чoлoвiк
KoПaЛИ OKoПИ' ЗopiентyвaвшИCЬ в ситyaцiТ, зaляfЛ|А i вiдкpиЛИ сKopoсТpiльниЙ вoГoнЬ. Cюди куpiнниЙ пocилaе oдHУ чoтУ
Coкoлa. Coтник .(oвбуш беpe влaснopУчHo мiнoмeт i пoсИлaе
гoстинL1i нiмoтi. Miни пaдaлИ BЛУчHo i нiмaки BтИХaЮтЬ. Ha вi.п,тин.
KУ, Де зHaХoДИBся Coкiл, нiмцi пiд сИЛЬHИM HaтИсKoM пoвстaнцiв
ПoчaЛИ втiкaти, вспiвши o.цHaK Зaпaл|АтИ кiлькa сeЛянськиx xaт i
в6ити кiлькoх бeзбopoнниХ сeЛяH. Haшi вийшли нa скpaЙ сeлa i
тут зaЙняли CТaнoвИщa. Hiмцi эaЛягЛИ B oKoПaХ вiд стopoни оeлa
Гoлoxвaсти. Ha .цoпoмoгу iм зi всix стopiн пoспiшaли aвтaми нoвi
силlлi oToчУвaЛИ нaс кiльцeм. Ш]oхвилини пpибiгaють пoслaнцi вiд
чoтoвИХ | CoТeHHИX з пoвiдoмлeHHяMИ' щo BopoГ aтaКУr з piзниx
стopiн. KуpiнниЙ peaгУe нa цe блискaBИчHo' Cтягar вtЙськo з MeHш
зaгpoжeнoi cTopoнИ i пoсилaе Ha зaГpoЖeний вiдтинoк. (B тoйt нaс
ПpИХoДИЛo мeнi нa ДУМlKУ peчeнHя: ..Bгopi вiдpixy, вHИзУ нaтoЧy''.)
Пoвстaнцi зaBзяTo тpИMaЛ|А свoТx стaнoвищ i пoнувaли ceбe,
як пi.ц чaс зaбaви. Cкopoстpiльчик Пpяжкa (yзбeк), пoбaчивши
HИзЬKo лiтaкa, cКеpУвaв oГoHЬ пo HЬoMУj a цeй вИпУсТИв тiльки
сМУГУ димy. ПpяxKa з.цoГaДaвCя, щo BoHo зa знaк. ..Cмoтpi, як
вoНa HaПУгaЛCя'' _ KpИKHУB i пoчaв peгo.IaTИ. A пoбaчивши 6iля
сeбe стрiльЦя, Щo сТoяв Ha вecЬ piот, нaкpинaв Ha HЬoГo: ,.Лa)<ИсЬ,
a To oH бyдeт пУЛяMИ сТpeЛяТЬ''.
Hiмцi нaтисKaЮтЬ Щopaз сильнiшe, aлe нaшi Дep)КaтЬCя,
Гoдини, Мoв чepeПaxa, ПpoсУBaЮтЬся впepiд. Mинулa 14, дoxo.,Дpyжe
дить 15. Biд сTopoHИ Coкoлa пpибiгaс гiнець i гoлoсить:
КoMaHдИp, зГoЛoшУЮ' щo вiд селa ГoлoхвaстИ ПoсУвaЮTЬся З тaнки. |дyть Ha пpaвe KpИЛo CoKoЛa,,. Пoвстaнцi, вчУвшИ Пpo ТaHKИ,
зaвaГaЛИся, o.цHaK HeHaДoBГo, Гoстpий нaкaз кypiннoгo Caблюкa
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стaнoвищa'' пpИшПИЛЮe всix дo зeмлi. ..ПpиготувaTИ ГpaнaтИ'' _ пa.цar дaЛЬшa KoMaH.цa i сaм кypiнниЙ витягaс сBoЮ CTapУ
фpaнцyзькУ peпaнKУ. A щoб yMoжЛИBИти вiдcтуп Coкoлoвi, нa
зусгpiн ТaHKaM пoсИЛae 6 пoвcтaнцiв з .цвoмa скopoстpiлaми.
Tatlки пiД, впливoм KУЛeMeтHoгo BoГHЮ зУПИHяloTЬся i пoчинaють
.,Ha

apтилapиЙcЬKУ KaHoHa.цУ'

Koмaндиp Д,ae HaКaз вiдступaти. BiдотpiлюючИCЬ Ha всi стсlpoнИ, ПoМaЛo вi.п,xo.цимo вi.ц свoTх сTaHoBИЩ. Fjiмeцькi ГapMaТИ б'ють
пoПepeдУ нaс, щoб He.I].aТИ нaм вiдxoдy' Пiдбaдьopeнi нaшишt вiд-

сТУПoM' сiнщь HeMИЛoсepднo зi всix бoкiв _ зЗaД,У' спpaвa, злiвa,
зaбiгaють Haпepelц. Mи вiдстyпaeмo, Пpoти вiдстyпaюнoТ зaдньoТ
нaшoТ лiнiТ йдyгь пopoжнi фipи, зaбиpaЮгЬ ПeprMУчеHИХ стpiльцiв
i тaщaть HaПepe.П,. B тoЙ чac мiж нiмaкaмИ ДoХoДИTЬ Дo HeпopoЗУ.
мiння. Hiмцiв, щo били Пo HaC iз-зa 3бpyнa, тaнKiсти ПpиHяЛИ зa
ПoBCTaHц|B, Щo BсПiЛИ пеpeЙTИ Ha TУ сТoрol-lУ l ПoЧaЛИ CaД|Aт|'АтУДL4
з ГapMaТ. ЗaтoЙ Чaс МИ вспiли вiдiЙти HaдaЛЬшe тa CKpИтl,lсЬ Зa Гop_
бoк. Ha дoПoМoГУ пoспiшив HaM Fiaш ЗaBLUe вipний сoюзник Hiч.

Олaвa Укpaiнi!
.Д'ня 1

лютoгo 1944

ДA СБ Укpaiни, ф' 1З, cпp. 376, т. 66, apк' 17О-171' Koпiя,2
1 oотaп Kaчaн _,.Caблюк,.' '.Koсap., (1910-1945). У 1944 p. _ к:-p KУpеня, гpУПИ.
Coтник УПA вiд 24,|v.1944 p,
2 Hепoвний тeKст. l |,цАBo' ф' 38З7, oп 1, опр 5' aрк. 2_З'

Ne

92

звlт пPo пoлlтвиxoвHy PoБoтy
y з'eдHAHHl ..БoгyHA''

11

бepезня 1944 p

зB|Т

з пoлiтвихoвнoT poбoти пo з,сдHaнHi ..Бoгyнa''
з дня 7.|||_11.IlI

[.'.] yвaгy звepТaЛoся, щoб стpiлtьцt вмiли дoбpe рoз,ясHЮвaти..Пoотaнoви |II BЗ oУH''. ПepepoблеHo Пo зaГoHax гlo двi лекцiТ, якi тpИBaл|А пo двi гoдинi. Piвнo x ПepeПpoвaДхeнo лекцii нa
TеМИ: KoHCпipaцiя, Hoвa )KopсТкa дiйснiсть, сoвiти. Оскiлtьки бyлa
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MoХЛИвlсTЬ тo Пpoвa.Д,ИЛoся ЛeКЦiT. Звичaйнo, щo тaкi пepeмapшi
бaгaтo зaбиpaли нaсy' Piвнo x oоoбливy УBaГУ зBepтaнo нa зaгiн
Mикoли. !e сaм B)ке Пepepo1ив з ними тpи лeкцiТ: 1) Пoстaнoви,
2) Peвoлюцiя З) Бopoтьбa yкpaiнсЬКoгo HapoДУ BiД 19[1]3 p. aж
пo сЬoГoДHl.

Cлaвa УкpaТнi!

11 lll.44 p

lXмiльl
LlДАBО, ф' З8З8' on'

1,

спp 2' apк' З1. Оpигiнaл, Pукoпис'

Ns 93

XPoHlКA дlяЛЬl.loстI гPyгTИ ..сAБлюKд''

[16] бepeзня 1944 p

ХPoHiKА УПA

Гpyпa Caблюкa вiд 23.12.1943 poкy
..Б,пaгoслoви,

Бoже, нa дoбpe дiлo, дaЙ сили вci пoдii.цoклaдHo oПИCaтИ, щoб тeпepiшнi i мaЙбутнi пoкoлlння 6aчили' дo яKИX
дiй i внинкiв 6yлll гoтoвi пoвстaнцi, щo пepeнoсLtл|А, ЗaдЛя дoбpa
HapOДУ. HexaЙ вCe HaПИсaHе TУ-Г, бУ.цe свiдoцтBoМ ДЛя нaшoТ iстopiТ, нexaй | Haс зГaДar iстopiя ХoтЬ oДHИM сЛoвoM _ членiв УПA, щo
oД,нi з ПepшИХ були кинутi в тpуднlшi УMoвИHИ гra Cxiд,
!ня 2З ГpvДHя 194З pску o Гoд.]6-iй сoтня Яpeми вИpУшИЛa
з сеЛa Moскaлiвки B HaПpЯМKy нa сxiд, Пpи нaс бyв к-p Caблюк,
щo яBЛявcЯ ГoЛoBHИМ Koп/aНДИрOM цЬoГO вiддiлУ. lxaли здeбiльш
ГЛуХИMИ дopoгaМИ, oМИHaЮЧИ оeлa i мicтa, в яKИх Cтoяли нiмцi. Пo
дopoзi tiе булo xoдHИХ Пepeшкoд i випaдкiв, хiбa щo ПерeKИHУЛacЬ
oДHa ЧИ ДpУГa фiра. Тaк дiстaлись HaД paнКoM B cеЛo oстaпкiвцi,

24 гpудня цiлиЙ день ПpoвeЛИ в oстaпкiвцяХ. B ПepшУ чepгУ
повстaнцi yнeшкiдливили тeлeфoн в сi,llьськiй упpaвi, щoби сeлo
He MaЛО зв'язKУ з нiмцями' Пpи нaшoму вxoдi в оeЛo, бyли тут двa
нiмцi iЧoTИpИ u]УцMaНИ, якi зapaз втiкли. Mи cподiялИсЬ MaTИ ГocтеЙ, oднaк цiлиЙ лeнь пpoйшoв спoкiЙнo'
Повстaнцi Г|oЧУвaЛИ се6е не[ ..], хoть були пеpeмунeнi дopoгoю. Cпiвallи пtснi рeвoлюцiйнi, пpo Cтaлiнa, Гiтлepa i iншi. Люди
npиЙмaли Цe ДУшeвHO. Хiнки ПлaKaл|А, a нaвiть MУ)КчИHИ зaХoBУBaЛИсЬ яKoCЬ llИBнo Пiд вeнip тoгo Х дня пoiхaли .цaЛЬшe.
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l-{iлу нiн Тxaли. ПepeТзджaлИ CeЛaMИ, a дe MoХHa булo oб,Тxaти'
CеЛa ЛИшaЛи пo бoкax. Moxнa бyлo зaувaжитиt свiтлo гriзною пopoЮ
в бaгaтьox Xaтax, a нaвiть спiви i KpИKИ П'яHИХ. |-]e pимo.кaтoЛиlKИ
вcтpiнaли .цeнь Piз.цвa Хpi,tстoвoгo, l(oли MИ зaХoДИЛи в xaту, щoб
взяти оoбi Пpoвo.цИpa, зaПpoшУBaЛи нaс сiсти pазoM дo сгtiльнoТ
венepi. oднaк ми вiдпpoшУBaЛИcь, KФКyчll, щo He Мarмo Чaсy.
Ceлa, неpeз якi пеpeТз.П,)КajlИ. всi мaЙхe бyли перепoBHe.
нi eвaKoвaними нiмЦями t т. зв. фoльксдoйЧalЙИ*. Були нaстини
TaKo)K yзбpoeнi. o.цнaк ми Тx не 6aчили,

ПepeTзджaючИ чepeз сeлo ТpoстяHeцЬ, нaшa рoзвiдкa зус гpi.
..Pyки

вгopy,' _ сKoMaFiдУвaB чoТ.
Лa двoХ типiв, o.п,HoГo зi збpoeю.
Caшкo i тoй кинyвши кpiсa Ha зeMЛЮ, пiдiЙняв pуки. ПеpeшУКaЛИ

Йoгo як тpeбa Тa пpИBeЛИ Дo KoMaHД,иpa. Чoлoвiк сepeдньoГo pocтУ, гpубиЙ, лiт кoлo 40i Дихaв сaMoгoHoМ. l_la зaпитaння,
xтo вiн тaкиЙ, сKaзaв, щo звичaЙнltЙ сeлянин. Kpiсa дeв йому
..Kрiсa i -15 шт. poс. aмyнiцiТ
сТapoсТa, щoби цeЙ вiДнiс.tloДoMУ'
зaбipaю - CKaзaB KoMaHДИp, a тoбi Ha Maeш Ll..iМaТoK кoвбaси''.
ТoЙ звeсeлiв мoв ДИтИHa,..Hexaй Baм Бог.цaCTЬ з.цopoB'я' я XoЧУ
жИТИ'' буpмoтiв, тa L1iлувaв KoMaHДИpoвi pуки. Як пiсля дoвiда-

ЛИсЬ, цe бyв фoлькс.цoйч, щo пpo.цaв кpiс зa ковбaсy. .[aльше цiлy
нiч Тxaли сtloкiЙнo i.п.oсить пoMaЛo, бo пaД'aв Дoщ iснiг зoвсiм

дiвaвcя, Caнi сyнулиоь пo щиpiй землti.
25 гpудня пoстiЙ бyв в с. Зaгинцi' щo вi.пдaлeне 3 км вiд м. ivliХaЛПoля 3aтpимaлисЬ ЛИше для пiдкopмЛeHHя кoнeЙ. .Д,o пoлyдня бyлo спoкiЙнo. o гoд. 2-iЙ двсlx пoвстaнцiв поtxaлo в KollГoсП
BЗяTИ oBсa.цля кoнeЙ. i 5 шуцмaнiв зpoбили зaсiдкy i oбстpiляли
ix з кyлeмeтa, кpiсiв iIVjП, Гloвстaнцi втiкли, ЗaЛИшIИBши фipy i
кoнi. He MaЮЧИ нa ме-гi в[в]'язyватltсь у бiй в дopoзi, B14pУшИЛИ в
-1

Д,альшиЙ пoхiД.

B селi 3янькiвцяx o Гo.п'. 17-iй зaтpиг\4aЛ'|CЬ нa пlвгoдинниЙ
пoстiЙ. MiсЦe пocToЮ ви6paли сaме 6iля стaницi шyцмaнiв. lх
булo 20 чoлoвiк. .ЦoвiдaвшисЬ Пpo нaс _ lloвтiкaЛИ ТaK, щo He
MoглИ 3 HИMИ нaвiть пoГoвopИTИ. Haшa ЗaсT'aвa о.цHoГo З шУцMaнiв пepeлoвилa' ЗбpoТ не зaбipaли, oсвiдс.lмили Йoro з нaш[oю]
бopoтьбoю, ДaлИ лiтepaтypy i пyстили. ПoТxaли ДaЛЬшe.
Haд рaнкoм 26'12 зaквaтиpУвaЛИсЬ в с. HtэвиЙ MaЙдaн.
Пpойшoв дeнь сnокiЙнo. Пoмiчeнo cильниЙ pyx лiтaкiв. Бeз пepeшкoд дiстaлИcя Дo мiсЦя пoстoю в Лисo[г]ipцi. Гlicля ol1нo.п'e}{HoГo
вiдпoнинкy 27 '12пepe'iХaЛИ в о. Hовoсeлиr1я Зaлyжнa' Тyт пepeбy, Volksdeutsche _ oсoбa нiмeЦькoi HaЦloHaлЬнoстl, |Цc !|poх<иsaлa Зa MoKaМИ
нaцИCтcЬKol Нiмeччинь-l . Peйху (нiм'),

5].1

28'12 i 29'12, пiсля чoгo ДoЛУчИ лИ B C' Яцькiвцi, .цe зHaXo.п'Ився
кypiнь Бистpoгo, тa пp[o]в. Бaтькo.
Пpибули сЮдИ в нiч з 29 нa 30.12 i зaтpимaлИCь нa .цoвший
пoотiй. Haсeлeння пpИХИЛЬHo стaвИЛoся.цo Haо Чepeз цiлиЙ чac

Л|А

НaшoГo пеpeбyвaння. Pуx лiтaкiв бyв вeликий' a нiчнoю ПopoЮ
дoлiтaли Дo Haс ДoсИтЬ сильнi вiдгyки гapMal блимaли вoгнi
пocтpiлiв. {e фpoнт, щo бУв вi.пtп.aлeниЙ вi.а, нaс нa 30-40 км. B
.цеяKИХ мiсцeвoстяx i ближче. Kiлькa paзiв пpиxoДИлИ Дo Haс чepвoнi пapтизaнИ Ha ..ПepeГoвopИ''. IX шTaб зHaXoДИBся HeдaЛeкo
вiд тoгo сеЛa в лiсi. [e гpупa IвaнiцЬKoгo. Ha пepeгoвopaХ оTaвИ..вМeсТe бить
ЛИ .п,oMaГaHня пepeЙти .цo HИX i paзoм
фaшiстoв',.
BiД нaс дiзнaлись, щo МИ нe йдемo ПpoTИ Чеpвoних Пapтизaн i
Чepв[oнoi] ApмiТ' ЛИшe ПpoТИ Cтaлiнa i йoгo pexiмУ. ПpИ звiльнeннi нaLL.lиx тepeнiв Чepв[oнoю] Apмiею, ми всi укp[aТнськi] ПoвCТaHцi ЙДемo в ТТ pяди i бopeмoсь ПpoТИ нiмцiв.
Чepвoнi Пapтизaни, ш'oб мlaт.и кpaщi yспiхИ сepe.ц нaс, oб.п,apoBУвaЛИ нaо спi pтoм, пoбaхaнняМ И свяТoчH И|\АИ тa зaпpoшУBaЛИ
дo себe в гoстi. oднa гpyпкa HaшИХ стpiльцiв iздилa; були пpиЙняТ|

ДoсИТЬ гapHo, a)к Ha.цТo.
Ll,e

зблиxeнHя З

чepвoн|А|\А|А,

|'л|А

вИKopИсТaЛИ.цЛя пpoПaгatД|А

сepe.ц l.х бiйцiв' Пуcтили свoю лiтeрaтуpу. Moжнa булo пoMiтити,
щo бiльш нiх 50% були зa HaМИ, лиlшe близькiсть фpoнтУ TpИNlaЛa
IX

ТaМ.

З

3.l

.12 нa

1'1

'44p.

зaTpИMaЛИсь

з

Цiлим yжe вi.ц.п.iлoм

в

с. БpуслeнiB, B KoTpoMу нepвoнi мaли б[aгa]тo cвoix симпaтикiв.
Tут пpo6ули 2 днi, 1 i 2 сiчня тa виТxaли. Пepeд вi.д,'iз.п,oм зpoбили
пoвстaнцi [зi]бpaння ГpoMaДяH, Haсeлeння Увa>KHo CЛУXaЛo HaшИX
кличiв' зaxoПЛЮBaЛись пiснeю. З вeликoю жaдoбoю poзХBaчУвaЛИ
HaшУ Л|ТepaТУpУ.

Toгo ж сaмoГo

ёцHя, Т. зн' 2.|,44 poку пepeixaЛИ в с. Лисoгipкa,
yxe
Haс
знaйoмe. Люди, He зBaXaЮчИ Ha тe, щo бiльшiсть
ДЛя
З HИX HaзИЕ}aЮTЬ сeбe pимo-KaToЛИKaMи (пoлякaми) з вeликoю
ПoшaHoЮ i зaдoвoлeнням пpиЙняЛИ HaC. Tyт ми пpoвeлИ Piздвянi
Cвятa. Рaзoм з HaсeЛeнHям сiдaли дo Cв'ятoннoi Beнepi, пpиГaДУвaЛИ сoбi дoбpi чaCИ, KoЛИ тo з poдИчaми cидiли бiля стoлa i
paдiли CвяToМ. Пicля венepi лyнaли yкp[aТнськi] KoЛя.0'KИ, святoчнi

пoбaжaння ' Люди сЛУXaЮчИ Haс, ПЛaKaЛи i poзкaзyвaЛИ Пpo MИHУлy сoвiтськy дiЙснiс.гь'

Ha Piздвянi Cвятa чaсTИHa Haшoгo вiддiлу булa пoдiлeнa Ha
HеBeЛИK| гpУПИ' яK| MaЛИ зa цlЛЬ' пolХaтИ в KoХHe сеЛo в oПaнoвaнiЙ нaми oкoлиЦi, ПoзД.opoBИТИ гpoMa.цяH з вeЛИКИM Top)кecTBoM
тa пpивiтaти ix свoiми KoЛяlцКaMИ..Д,ля цьoгo бyлo poздaнo бaгaтo
Э|l

днiв oб'tхaли yсi сeлa. Люди дyжe
paдiли i зaпpoшувaЛИ гloвclaнцiв .цo спiльнoгo отoЛa тa бaжaли

ЛiТepaТУpИ. Пpo.гягоги двоx

.,добитись ТoГo, ЧoГo ХoчeМo''.

] 0-iЙ paнo
peшТa
12 з кpiсaлpибули Дo Haс чepвонi.4-х з них з фiнкaми'
ми. ПoчaлaсЬ зHoB сТapa, зHaНa BЖe HaM пiсня: ..ПpистaвaЙтe дo
нaс, будeм BMrсТe бiть фauli,tстов.,. nД'искyсiя вeлaоя oстpa. laлi
сiли всi дo ГoсТИHHoго сlбiду. 7-i,eсь взя;laся i нapкa, Ha Щo нepвoнi
дужe лaсi. [liД чaо oбiду, pозвiдкa дoнeслa, щo дlo нaс нaближarТЬCя КoЛoнa нiмецькl,lх aвт. Bi,rсланo Зaстaвy. 3a кiлькa xBИЛИH
ПoчУЛИсЬ сrрiriir. Pозпочaвоя бiЙ. З двox стоpiн нaстyпaли нaшi.
Бjгли бit oм. Червoнi див,llянись Ha Te a)( poТИ ПooтKpИвaлИ' Щoби
ХoТЬ oдlИH зiгнyвся - всi 6iжaть вгlrэрiд. Hilицi пoнaли вiдcтyпaти,
ЗaЛИшaЮЧИ MашИHИ. Haшi не стpiляють, JlИше BCe впеpiд i впepiд'
A нiмцi б'югь. БiЙ тpивaв i.З0 гoДllни. Hiьlцiв пoбили, poзпopoШV|Л|А, 3iloбyтo бaгaто вlйськс.lвoгo i гoсt toдap.loгo виpiбy, Haшi

Ha l рeтlЙ .цeнь Piздвяниx Cвят, тoбтo 9 сiчня o гoд.

Bl paТИ

-

ol]'ИH легt..t-,lpaнений.
9 сi.i ня пepeixa;lи в iншe селo Cтapу Гyтy. П poТзджaюни

Beнеpом

бiля сeлa Biн[н]икiвцi, в нaшу CТopoHУ бyлo кинyтo 3 (тpи)чepвoilиx paкегi 'ralл булo 'Iol.{ад З00 нiгицiв' o.п,нaк F{aC He чiпaли, скiнчИЛoся Ha DaKeГaX.
Cелo Cтaрa iугa склaдaeТЬся oКoЛo 8Оo1oз пoЛЬсЬKoгo, тoннiшe pИMo-KaТoЛИЦЬKoГo HacejleHHя. flo пoвстaнцiв всe-тaки вi.цнe'iут
пеpебули тpи днi i 0, ] ] i 12 сiчня, Hiчoгo
CЛИсЬ дУже llpИ'{зtlo.

oсoбливоlo нe зaЙшлo. B тpетiй д1еHЬ }.,iaшoГo ГloCтoЮ, poзвiдкa
.цoнeсЛa, щo в HeдaЛеKoMУ lиlстeнкy Boлковинцяx HaЧИсЛЮrТЬcя
ПOHa.t].600 нtмaкiв CC-iв' Гlpo нaш пoстiЙ зHaЮтЬ. 12 сiчня збipaлись ilИ Ha Haс, OДHaK Гil,lбoяЛИсL'' X.qУТЬ бiльшoi сили. Пiд вeнip
.цoHесeHo, щo пpибув сЮДИ щr eшeЛoH фpoнтoвикiв. З тeT пpинини тpeбa булo мiсце зt,liниlь.
Bиixaвши звiдси o гoд,2О-iЙ ЕеilepoM, зpoбили.цoвшиlЙ MapШ,
кi.гloме.l piв, мaбyЬ, CopoK. 1З сiчilя HaД рal]KoM ЗаKвaTИpУвaлИcь
в с. Бо>кикiвцt Kaм[енеt1ь.l -iioд[iльсt,коi] о6,пaстi. Тoгo ж caMoГo
ДHя в Нaш| pУКИ t|otlaЛyiCя l'1BoХ шyцмaнiв з м, fleрaжня. Poзкaзaли
HаN4 Пpo кiлькiсть нilлцiв в.[e1эажнi' шyцlи:lнiв, бaтa,пьЙoнцiв.

oднoплу з ПeрсJrIoBЛeFiИХ шУЦMaнiв вдалoся втiкти. A нaдpyгиЙ
ДeHЬ HaшoГo ilOCToЮ ]4 |poзвittка l]oHeсЛa, Щo в сeЛo вiДдaлeнe
в 2 км вiд нaшoгo пpиТxallи нilиaки' CпoДiвaлiиcь, щo ,.дiлo poбить

шyЦмaн',' o.цнак нiмцi пiд' вevip вtliхaли зi селa, дoвiдaвшись, щo
HеД'aЛeKo сТoяТЬ
HaLш пос.l it,i

..бaндьоpсlвциl,'.

в ЬсжикiPц'lХ

Hiчoгсl осoбливoгo Hе

зtiйttlлlс.,],

lIl.;\)/loЕJЖУBaBCЯ

дo дlня ]6 сiчня

Ёо:звil]хa дoHoCИtla, щo нiмцi знa-

ЮтЬ пpo Miсцe Haшoгo пoстoЮ, щo збipaЮтЬся вдapИтИ нac' oдHaK
нlчoгo з тoгo He вИxoД'Илo.
Haсeлeння в ToMУ сeлi нaдзвичaЙнo пpИХИЛЬHo стaвИтЬся
дo Hac i дo нaшoi CпpaвИ. Пpиемнo ПoгoвopИтИ з бiлими вжe яК
MoЛoКo' дiдусями' щo пaM'ятaЮтЬ Щe кoлишнi чacИ, пaм'ятaЮтЬ
Пepшy свiтoву вiЙнy, знaють Пeтлюpy. Cтapики спoчaТKy, He зHaючИ Хтo мИ, бoялиcя з HaMИ гoвopИтИ, oднaк, кoли.п,oвi.п.aЛИcЬ, щo

ми yкp[aiнськi] пoвстaнцi, щo бopeмoсь зa Caм[oстiйну] Укpaiнy'
пpoсИЛИ oпoвiдaти пpo всe, щo Тx цiкaвилo. Пpи пoздopoвлeннi
BИтaлИ нaс ..Cлaвa УкpaТнi'''
Beнepoм, цЬoГo х 15 сiчня, кyp. Бистpий зi свoТм вiддiлoм
вiд'Тxaв нa ЗaxiД, щoб вiдтpaHспopтoвaтИ вaжKУ, здoбyтy нaми
збpoю, ХвopИХ пoвстaнцiв тa щoб пiдтягнщи сЮ.цИ щe кiлькa TИсяч
вiЙськa.

Peштa Haшoгo вiЙськa пepeTxaлa в He.цaЛeчKe сeЛo Янчинцi,
poзпoлo)Кeнe бiля лiсy. Ceлo HeBeЛИчKe. Ceляни HaM poзПoвi.п,aли,
щo в сeлi Бoxикiвцяx i в ДooкoлиЧHИx сeЛax стoiть нaLшe вiЙcькo
з гapMaТaми, мiнoметaми. Числo пoвстaнцiв бiля п'ятнaд,цятЬ
ТИсяч. Mи' oнeвидHo, зHaЛИ пpo цe, aЛe всe )< TaKИ, цiкaвились
тИM, щo HaсeлeHня Пpo Haс зHaо.
.lB
Tщ зaлишиЛИcЬ Ha.цвaднi' У вlвтopoк
ciчня, нa CвятиЙ Beнip,

[B]iлiТ пepeд Бoгoявлeнням, >кit.{Ka, в якoT MИ KBaтИpyвaЛИсЬ з KoМ.
Caблюкoм, звapИЛa кщi тa кapтoфeль i чaю. Пoвeнepяли як Бoг
пpИKaзaв, poзпpoЩaлИCЬ з гoспoдapяМи i пoiхaли в iншe мiсцe.
Тpeбa щe зГaёцaТИ, щo Haшa poзвiдкa (сoтнi.Qoвбушa) здoбуЛИ дyxoвУ opKeсTpУ в чиcлi 1 5 чoлoвiк. {e бyли eвaкyoвaнi шУцМaни з Biнницi. Boни 6poдили пo сeЛaХ, He MaЮчИ .o,e ПpИтУЛИтИcЬ'
14 з них yкpaТнцi, -1 - pуськиЙ. ЦeЙ, нe дoвipяюЧИ HaМ, утiк тaк,
Щo MИ нe бaчили кoли. УкpaТнцiв зaпiзнaЛИ з HaшoЮ ПpoГpaмoЮ,
з HaшИMИ УMot,iИHaМИ i вoни дoбpoвiльнo згotИЛИся зaлИшИтИоЬ

в HaшИx pя.цaХ.

Пepeixaли B ceЛo Пeтpaшiв. Ha мiсцe дoбpaлиcь Haд paHKoM
19 сiчгtя' в дeHЬ Хpeщeння Гoспoдньoгo. Ceлo дoсИтЬ вeЛИKe,
бiля 600 ,lвopiв З тoгo пoЛoвИHa HaсeЛeHHя cKлaдarтЬся э poсi..Kat{aПiв''.
яtj як TУг HaзИвaЮть i пoлoвини yкpaТнцiв. B тoмy нислi

e K|ЛЬкa ПoЛЬcЬKИХ poДИн.
.Д,eсь в гoд. 9-iй HaсeЛeHHя виЙшлo нaд plнкy сBятI4т|/1вoду. Ha
лeдi бyлa виpубaнa oпoЛoHKa i зpoблeниЙ.цoсИтЬ гapний лeдяниЙ
xpесT. Чaстинa Haшoгo вiддiлy з opKeотpoЮ виЙuли нa piнкy, щoб

BзятИ Учао.гЬ У CвяТoчнoмy oбpядi. Уcтaвившись вiнклeм", opKer
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cтpa вiдiгpaЛa псaлЬMУ ..KoЛЬ CлaвeH,' тa ПoвcтaHцi пpoспiвaли
..Бo)Кe
BeликиЙ, Tвopнe BcecильниЙ''. Kopoткe cЛoBo дo HaсeлеHня cKaзaв пoлiтвиxoвник Яpeмa. Пoiнфopмyвaв HaceЛeHHя Пpo
УпA' iT бopoтьбy i цiль бopoтьби. PoзкиДaли 6aгaтo лiтepaтypи'
яKy сeЛянИ з зaxoплeHням poзбipaли. Haсeлeння пpиЙмaЛo Haс

гoстИHHo, o.цHaK BИяBv|лoсь..лyKaвe'' спpoтИ нac. Haшa бopoтьбa
дЛя HИХ мaЙxe нyxa.
Ha дpyгиЙ дeнь БoгoявЛeння дня 20 сiчня в гoд. 9.30 paHKУ

тpЬoХ пoвстaнЦiв сoт. Coкoлa пoixaли в лiс пpивeзти дpoв. |х
oбстpiляли з KyлeМeтa шУЦMaHи з м. Biнькiвцi. Пoвстaнцi виЙшли
з вoгнЮ цiлi, шyцмaни втiкли.
B тy сaмy пopy, poзвi.цKУ сoT. loвбушa хтocь oбстpiляв в сeлi
Пиpoгiвкa, вi,цдaлeнoмy вiд нaс Ha oдИH км. !oвбyш, взявши 50
пoвстaнцiв' пiшoв нa мiсцe пoстpiлiв. oбстpiлянa poзвiдкa дoнeслa, щo B Ceлo пpиТxaли нiмaки - 7 мaшин i кiлькaнaдцять фip в
числi кoлo 80 чoлoвiк. .ЦoвбУш пiшoв в HaстУП. Hiмцi зaйняли
сeлo i кoлгoспнi мypoвaнi зaбyдiвлi. Пoчaвся бiй. Haшi HaстУпaЛИ
зi сxoдy i пiвнoчi. Hiмцi вiдпpaBИлИ фipи' a сaмi вiдкpиЛИ вoгo|]Ь.
oстaльнi вiрдiли нaшi пopoбv|лИ taэтaзи i були в peзepвi. Ha
дoПoмoгУ .ЦoвбУшeвi пiшлa нoтa ГpiннeHKa Coт. Coкoлa i пoчaлa
oбxoдити нiмцiв з пiв,ц,ня. Haшi нaстyпaли пiдкoвoю. Bвiйшли в
ceлo. Hiмцi зaЙняли лИшe КoЛГoоп i cУсiДнi будинки' Зaлягли в
poвi. Били бeзпepepивHo з KУЛeмeтiв. Пoвстaнцi стpiляли MaЛo'
пocУBaЮчИсЬ Bсe впepiд. Пiдсyнyлиcь зoвоiм близькo дo нiмцiв. Ti вiдпpaвили щe кiлькa MaшИH. B сepeдину мypiв, дe були
нiмaки, пoчaлИ KLtДaтИ гpaнaТИ i кpинaти .,Гeндe Гoф''*. Hiмцi нe
здaвaлИсЬ. Бaнуни, щo He BTpИMaЮTЬcя. зaпaл|Али кiлькa будинкiв i пiд oсЛoHoЮ диму вивтiкaл|A }]a пoлe. Haшi нaотyпaли iм нa
п'яТИ. Tepeн бyв xвилистий i нiмцям вдaлoся вибpaтись Ha оoшy.
Hiмцi в бeзлaдi втiкли, зaЛИшaЮчИ нa пoлi кiлькaнaдцять в6итиx,
кiлькox пiдiбpaли Ha МaшИнИ, кiлькox згopiли в бyдинкax. o.цнoгo
paHeHoгo нiмaкa зaбpaли пoвотaнцi, зpoбили пepeв,язкy i нaпиоaBшИ вiдпoвiднУ пИсУЛЬKу дo KoMaHдИpa, вiдпpaвИл|А IJo HlMЦlв.
Haшi втpaтИ - дBoХ вбитиx (в тoмy числi чoт. Aнгeл) тa .цBoХ ЛeГKo
paHeHИX. 3дoбyгo: 1 чeський KУЛeMeт l 47 пoвниx мaгaзинiв' 7 нe...Qixтяpa'',
пoвHИХ мaгaзинiв дo
6 Л oЛИвИ, 1 пapa чoбiт,] шTaHИ'
1 мaшинyi iншиxtpiбниx piнeй. БiЙ кiнчився o гoд. 12,Зo.Пiд вeнip
пoxopoHиЛИ свoТx пoвстaнцiв з opKecтpoЮ i вiдпoвiдниMИ пoХopoHHИMИ пiснями. Ha цвинтap зiбpaлoсь Пoнaд 100 дyш HaсeЛeHня. ПpoщaлЬнe cЛoвo Ha.ц Moгt4лoЮ МaлИ пoлiт[виxoвник] Яpeмa,
-1

"

Hende hoch

-

pуки в гopу (нiм.).

515

K-p сaбЛЮK i шeф Mopoз. Haceлeння з зaцiкaвлeнняM дИвИЛocЬ

нa пepeбiг нaшoгo oбpядy пoxopoнУ. Жiнки, a нaвiть i мyxнини

плaKaли, HeMoв би спiвнyвaлИ HaM.
Як дoвiдaлиcь вiд paнeнoгo нiмця, цe бyлa гpyпa фpoнтoвикiв, щo пpиixaли з ПpoскypoвaДJ1я HИЩeнHя пapтИзaн. БaтaльoнИ,
злoxeнi з дoбpoвoльцiв piзниx нaцiй, щo бyли нa пoстoi в нaвкo-

лишнiх мicтax, бyли пoдiлeнi нa гpyпи i poзкинeнi пo сeлax, щoб
poзвiдyвaти .цe i кУдoю пpoxoдятЬ пapтИзaни. Ha кoxнoмy кpoцi
MИ зуcтplчaлИсЬ з l{Иt'Ii|A'

Тoгo х сaMoгo вeчepa, пo кopoткiй нapaдi кoмaндиpiв, виpiшeHo пepeнeстисЬ в iншi тepeнИ. ПepeнecлиcЬ B с. Kopнaнiвкa,
CoлoбкoвeЦЬKoгo paйoнy. ПepeTзддaючИ чepeз сeлo Пpocкypiвкy
нaшa poзвiдKa нaтKHyлaсЬ нa вopoxy зaстaBy. Biд oднoгo стpiльця, щo бyв нa зaотaвi, дoвiдaлиcь, щo B сeлi пepeбУвae гpУпKa
дoбpoвoльцiв з бaтaльЙoнy м. .{yнaeвцi. Kинyгi cЮ.цИ пoПepeдHЬoгo дня, poзвiдУBaлIА пpo пapтИзaнcькиЙ pyx. Kpiм тих, булa
гpУпКa фoлькодoЙнiв.
Mи xoтiли з нИMИ дoгoвopИтИcь в дoбpиЙ спociб. oнeвиднo,
,.poззбpoeнHя'' TX.
щo дoгoвopИ \АaлИ дoвecтИ дo фaкry
.Qoвгo
бaвитиcь з HИMИ He Maли нacy. B сeлi опiвaли пiвнi' вicтyни бiлoгo
дня. Haдвopiсipiлo' Haм тpeбa бyлo cпiшити. Toмy, нe гaяЧИсЬ, нe

дoгoвopиBшИcЬ з HИMИ, пepeixaли пoпpИ ниx i пoixaлИ.цaлЬшe.
Ha пoстoi в Kopнaнiвцi пpoйшoв teнь опoкiЙHo, пoMИMo Тoгo,
,.дoбpoвoльЦi,'. HaшИx
щo HaBKoЛo бyли нiмцi' бaтaльЙoнцi i iншi
чacтиH Тyг Щe нe булo, Люди чУЛи пpo Hac, oдHaк мaлo i зoвciм
MaлИ пpo нac iншe yявлeHHя. Haшe зaxoвaнHя сepeд HaсeЛeння,
лeтючKИ дaли тoчHиЙ oбpaз пpo нaс..QaльшиЙ нaш пocтiЙ бyв
нeмoжливиЙ.

Bибpaлись в HaпpяMКУ нa зaxiд i зaтpимaлись в ceлi Гpицькiв,
Cмoтpинськoгo paЙoнy. |-]iкaвe явИщe, щo вiддaляЮчИсЬ }E,aЛЬшe
вiд фpoнтy, пo мiстeЧкax бyлo бiльшe сKyпчeння нiмeцьких чacтин i дoбpoвoльцiв, нix в пpифpoнтoвiЙ пoлoci. Tщ тaкoж мaлo
пpo нaс знaлИ| щo oчeвиlпiнo Hac дУxe дИвyвaлo. .{eнь 22 ciчня
пpoЙшoв HopMaлЬHo. Пiд вeнip бyлa зaпoвiдxeнa збipкa вiддiлy
для вiдовятKo BaHня 22 ciння, .Qeнь п poгoлoшeн H я оaмoстiЙ нocти
Укpaiни i злyнeння yкp[aiнcькиx] зeмeль в 1918 i 19.t9 poкax, B тoЙ
caмиЙ чaс, зaстaвa Haшa зaтpИМaлa oдHy лeгKy aBтoMaЦJИHУ, щo
ixaлa в оeлo, a в нiЙ oднoгo нiмця, шoфepa пoляKa iдвoe укpaТнцiв _ мyжнинy тa жiнкy.
Укpaiнцi тa шoфep пo кiлькox слoвax зaспoкoiлись, дoвiдaвшИcЬ Хтo MИ тaкi. BиcкaзaлИ сBoe зaдoвoЛeHHя, щo дicтaлиcь
в Halt.li, a нe бiльшoвицькi pyки. Hiмeць нaтoмiсть пoнyвaв сeбe
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дoсИтЬ гopдo. !ививcя Ha Haс yсix, як виЩиЙ нa Hи)кчИX' |дiЙcнo,
щo бyв виcoкиЙ, кpeмeзниЙ дядя. ПpaцЮвaв в Гeбiтскoмiсapiятi в
м. Kaмeнeць-Пoдiльську. B poзмoвi з ним дaвaв нaм тaкi пИтaHHя:
..Пpoти
кoгo i зa щo б'eтecя?'', ..ЧoMy нe збУдyвaли yкp[aТнськoТ]
,.lJ-{o
ви зpoбитe' KoлИ Bac тaк MaЛo'
дep)KaвИ дo 1939 poKy?','
бo тiльки в Kpeмeнцi, .Цyбнi i Лyцькy?,', ..lJ.[oб ви poбили, кoли
б нiмцi вiдiЙшли з Укpaiни, a cЮди пpиЙшлa б Чepвoнa Apмiя?''
i т. д. Ha всi цi питaння дaBaлИ пoтpiбнi вiдпoвiдi, чepeз caнiтapя
сoт. .Qoвбyua, яKиЙ був нaш[им] ..дoльмeтшepoм',*. Пo poзгляHeHHЮ i пepecлyхaнню Тx piшeнo всix вiдпyотити, B нiмця зaмiнили
o.Д,e)кУ i нoбoти' шoфepa г1УcтI^лv| вiльнo, жiнку, piвнo ж MyЖЧИнy
yкpaТнця, пo Йoгo дoбpiЙ вoлi, взяЛИ в свoТ pяди.
Haд paнкoм 23 сiчня oг1|At1|Алv|cя нaд 3бpyнeМ в с. lвaнкiвцяx.
.{opoгa бyлa бeз пpИГoд. B сaмиx |вaнкiвцяx бyли нiмцi. Пpo ix
кiлькiсть He Moxнa бУлo дoвiдaтиcь. oднi гoвopИЛИ бiля 2О чoлo.
вiк, дpyгi_ 50, тpeтi- пoнaд 150 чoлoвiк. Piшeнo ix нe чiпaти i
зaкBaтИpyвaтИсЬ нa фщopax тoГo )к ceлa в лici. Тaк i зpoблeнo.
!eнь пpoйшoв як тpeбa.
B пiсляпoлyдHeвиХ гoдИHaХ штaб, нa свoЙoмy нeдoвгoмy зaсiдaннi виpiшив дiстaтись нa Boлинь, щoб пoiнфopMУвaтИсЬ в cпpa.
..3aхiд''
вi дaльшoгo дiяння в спpaвi тoгoчaонoi сиryaцii. Haпpям нa
(Бiлoзipкa)бyв пoпpи BoлoниcЬK, цiлиЙ нaс пoнaд Kop.ц,oнoм,
Bхe в пepшИx сeЛax, чepeз кoтpi ixaли, бyлo бaгaтo фoль.
кс.цoйчiв, дoбpoвoльцiв i нiмцiв. ПepeiзджaючИ чepeз oдHe ceлo'
дe бyли фoльксдoйнi, oдин з ниx вибiг нaзyстpiн Haшoгo тpaHсПop.
тy iдaв двa стpiли з кpiоa Ha Haшy poзвiдкy, Пoвcтaнцi oчeвИ.цHo з
пepшoгo cтpiлa вiдпpaвили злoчиHця нa лoнo AвpaaMoвe. B дpУгoмy сeлi poззбpoiЛи 5-ox дoбpoвoльцiв.шyцмaнiв з Лiвoбepeххя,
якi згoдилисЬ пpИстaтИ дo УПA. B сeлi Pyпнo нaixaли нa нiмaкiв, тi
ПoчaЛИ юАtaтИ paKeтИ. Tpeбa бyлo змiнитИ HaпpяМ.
Ceлa минaл|А пoля|'АИ. .Цopoгa бyлa пoгaнa, Тxaлoся дyxe
пoвiльнo. A гoдини Йшли, .Цo мiсця пoстoЮ зaЛИшaЛoсЬ ПoHa.ц
25 км. Пiвнi бyдили людeЙ зi сну. Чepeз coшу i зaлiзницю
Boлoчиськ_Пpoскypiв пepeТxaти бyлo нeмoжливo, Пo сeЛaХ Beликi чaстини нiмцiв-фpoнтoвикiв. 3aвepтaeмo Haзaд i шyкaeмo лiсa
дЛя ПoстoЮ. Ceлянин пoтiшив Hac, щo в вiддaлi 7-8 км e лiс нaд p'
3бpyнeм, дe Mo)кJlивИЙ e пocтiй. Piшaeмo дoбpaтиcь ryди. Пpямo
чepeз пoЛя, дoлИHaМИ, яpaМи гlpяMувaлИ дo лiоa, BиТxaвши нa
гopб, в кiлoмeтpaх4-5 зapиcyвaвся бepiглiсy. БлaгocЛoBИЛocЬ нa
свiт. Пoчинaвся дeHЬ 24 ciчня.l944 poкy. 3'ixaвши в дoлИHУ' пpя"
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MУrMo дo сeЛa opишкiвeць. Koли o.П,HaK' пiд'Тxaли пi.ц оaмe сeлo,
пoбaчили пepelц сoбoю piнкy. (e бyв Збpyн, cлaвниЙ 3бpyн, пpo
якиЙ спiвaeтЬся в стpiлeцькиx пiсняx: ..oЙ тa зaхуpиЛИсЬ Ciчoвii

Cтpiльцi, як Збpyн-piнкy пepeхoдV|ЛИ''. Зaxypились i ми. Moстa
нe булo, Щoб пepe.цiстaтись .цo лiсa. ПoтягaeмocЬ B ceЛo cyciднe Kaнiвкy, дe спoдi[вa]eмoсь вiднaЙти бpiд. oднaк i тyт HeMae'
.|
Пoлoжeння вa>кKe. ,Д.oвкoлa нaс нiмЦi. Boлoчиськ - 0 км. Kopoткa
Hapaдa. Bи[здхaти BдeHЬ дo лiсa - нeMo)оИвo. Hiмцi ЗaУBaЖLАлV|
нaс i пepeйMУТЬ B чИстoMУ пoлi. 3aлишaтИсЬ в сeлi _ нiмцi пiдтягнУTЬ сИЛУ' oKpУхaтЬ тa бyдyть
Пoвстaнцl пoмyнeнi. |-{iлy
"п,epxaТИ.
нe
cпaлИ'
нe
чoГoсЬ чeKaв.
lсти
xoтiлoсь.
KoжниЙ
дoбy
Г1epед сeЛoM, пo тoй бiк 3бpyнa (зГaлинини), y вiддaлi 100150 м нiмaки KoпaЛИ oKoПИ. Boни.д,ивилИсЬ Ha Haс, MИ Ha HИХ'
He звaжaючИ Ha Ba)KКe пoЛo)кeHня. oiшaeмo зaЛИшИTИcь в оeлi.
Пopoблeнo зaстaBИ.
Гoдини, МoB чepeпaxa, сУHУлИсь впepiд. Mинaлa B.мa, 9-тa.
ЗблиxaлaсЬ ГoД. 10.з0' З суciдньoгo ceЛa ГoЛoxвacти пpиТxaли в
сeлo 5 нiмцiв. Saстaвa Haшa зУстpiлa Tx вoгнeм, oдHaK HeBдaчHo,
тaK, щo ЛИшe oД,Hoгo нiмця пopaHeHo. Bсi втiкли' Cтaлo зpoзумiлИM, щo Kapтa KИпсЬкa' Бopoтьбa пoчaлaся. Bce в пoгoтiвлi. Bсe
чеKae бoю, нiмцiв. Bиглядaeмo зi всix cтopiн, ни нe пiдcyвaeтЬся
вopoг. He дoвгo пpийшлoся )кДaТИ. B гo.ц. 11-iЙ20хBIАлИtl пoKaзaЛИся MaшИHИ з пoпepeдHЬoгo HaпpяMу. Пpиiхaли 4 мaшини пoвнi
нiмaкiв. З дpУгoТ сTopoHИ, пpoтивнoT дo тeI, Ha.п''Тxaлo 2 мaшини
i мoтoцикль. Пiвнiч, cxiд i пiвдeнь 6ули зaбльoкoвaнi. Maли xiбa
нa мeтi, пpИпepтИ Haо дo Збpyнa. Зa 3бpунeм в с. opишкiвцяx
тaKoЖ BИCУHУЛaсЬ нiмoтa' в числi 200 чoлoвiк. Mи oкpуxeнi.
Kopoтeнькe зaHeпoKoоHHя' aЛe ХвИЛeвe. laльшe нaKaз к-pa Caблюкa: ,,ЗaЙмaти cтaнoвИщa. He дaмoсЬ ХлoПцi''. Bсe зaлягae.
Bисyнyлиcь нa гopбoк, зaЙняли стaнoвИЩe i пoчaлacя бopoтьбa'
Hiмцi бУли лИшe в MУHдИpax. ПpигoтoвилИcЬ .0.o пoгoнi зa
HaMИ. Hiмцi нaпepли всieю cИЛoЮ. Aлe сoт. Coкiл зi свoeЮ чoтoЮ
дaв вiдсiн i пoчaв КoHтpHaступ. Hiмцi ввiйшли B ceЛo, пiд.пaлили
кiлькa бyдинкiв, зa6или кiлькa цивiльних oсiб. Бiльшe нe вспiли,
Coкiл piшунe HaстУпaв. Hiмцi пoчaЛИ ,,дepтИ,'. Bивтiкaли зi сeлa i
вiд'Тxaли. 3 дpyгих бoкiв piвнo x вiдбитo. ПepшиЙ нaтиcK' щo тpИвaв 2 гoд. зaкiнчився HaшoЮ пepeMoГoЮ, He звa)КaЮчИ, Щo зi вcix
cтopiн нiмцi били пo Haс. Ha цьoмy щe He кiнeць. Чepeз пiвгoдини,
нiмцi пoнинaЮтЬ зHoвУ' HoBИМИ с,ИлalиИ, Bсe-тaки нe вдaeтьоя Тм
вибити Hac з HaшИХ cТaHoвИщ'
.Д,ивлюсь нa гoдИHHИк. Piвнo 14-a' lo вeчepa щe дaлeкo. 3i
всiх cтopiн HaПИpaЮтЬ нiмaки, MИ Ha мiсцi. B HaсTУп нe йдeмo.

Э|б

...Д,pyжe

KoMаHдИp, зГoГoдинa 15-a. Пpибiгae стpiлeць i гoлoсить:
лo|.l.lУЮ, щo Йдyгь тaHKИ. Пpямyють Ha нaс. Пi.п,'Tхaлo бaгaтo cвixих
нiмtцiв''' Koмaндиp дar HaKaз зaЛягaтИ i чeкaти Г|oKИ He будe вiдстУпaтИ Coкiл.
[Bopoг] з тaнкiв пoчaв KaHoHa.цу нa нaшi стaHoBИЩa, Билtл
з гapМaтИ, мiнotиетa i гpaнaтoмeтa. .[epxaтИсЬ .цaлЬшe нe бyлo
зMoгИ. Пoчaвся вiдступ. Koнeй He MoжHa BдepХaтИ. Пoвcтaнцi в
пaнiцi. oднaк KoMaH.0,ИpИ Тx здepжуюTЬ, дoдaЮТЬ вiдвaги. Пopoхнt
фipи висилarMo HaПpoти вiдстyпaЮчoГo Coкoлa' Пoвотaнцi щe
paз зaЛягaЮТЬ, щe вiдстpiлююТЬся, з.o,epЖУЮтЬ HaвaЛу нiмцlв
lншi ciдaють, вiд''iздxaЮтЬ зa гopб. Пo яKoМУсЬ нaсi, пiд oХopoHoЮ дИMу, ДoЛИHaMИ вi.ц,iздxaомo B HaпpяMкy лiсa бiля оeлa

Зaйoнчкi.
Haс сyпpoвo.пxaЛИ KУЛeMeтИ HaсTyпaЮчИх нiмцiв, KaHoHaдa
тaнкiв, щo пoсyBaлИсЬ зa HaMИ тa KУЛeМeтИ нiмЦiв, щo бyли poзпoлoжeнi пo тoЙ бiк Збpунa в сeлi opишкiвцi. Cepeд нiмцiв кинуЛoсЬ HeПopoзyмiння. Haстyпaюнi зa нaMИ, УвaЖaЛИ, щo нaшi чaстИHИ пepe.п,iстaлись в сeЛo opишкiвцi i пoчaли KpoпИтИ З ГapMaТ.
Boгoнь з бoкy с. opишкiвцi пpитиxaв.
Ha дoпoмoгУ HaM пoспiшив Haш зaвшe вipниЙ сoюзник _ нiч.
Hiмaки сTpaтИЛИ HaC з oчeЙ. Haвкpyги виднiл|A Л|АLJJ> зaгpaвИ
пaЛaЮчИХ CeляHсЬKИХ xaт. Mи .цicтaлись дo Збpyнa. Пoчaлaоя
пepeпpaвa, якa бyлa дy>Ke вaХKoю. Пepeпpaвa тpИBaЛa бiльшe
тpЬoХ ГoдИH. !,oвeлocя, мaЙxe вciм, пoпpoбyвaти зимoвoТ купeлi
в..святiЙ'' piнцi Збpyн. Пepeпpaвив|.UИсЬ, зaКBaтИpyвaЛИсЬ в с. Ca.п,xaвKИ (дня 25.|.1944p'). .Цeнь 25 сiчня пpoЙшoв спoкiЙнo. Mи
зpoбили пiдcyмoк втpaт i здoбУткiв вчopaшHЬoгo бoю. 3i здoбУткiв нe бyлo нiчoгo' Bтpaти нaшi винocили,.4-oх стpiльцiв в6итими,
2-ox paнeними, 4-oх вiД6илиcь в iншy CтopoHУ i вiДбилaсь opKeстpa в склa.цi 15 чoлoвiк. Тi вiд'Тxaли в iншy стopoHу, тiльки Пoчaвся

вiдcтyп. Тщ пoxopoн л|А нaUJИхдвoХ пoвстaнцiв, .п'вox зaЛ И ш ИлoсЬ
нa пoлi бoЮ, He BcтИгли пiдiбpaти. Bтpaти вopoГa, яK CTвepд>кУr
сaмo мiсцeвe HaсeлeHHя, щo бyли пpисyтнiми пiд чaс ПoХopoнУ
нiмaкiв - oKoЛo сoтнi (пoдaЮтЬ тoч|lo 102), кpiм тoгo paнeнi.
LА

Haceлeння Гaличини пpиЙмaлo нaC .0,У)кe щИpo. Cпoнaткy
бoялись i тpимaлись вi.д, нaс ocтopoнЬ, a пiсля кopoткoТ poзМoви, .цoвiдaвшИсЬ, xтo MИ тaкi, булo пpocТo oдУшeBЛeHe. paдe дo
кoaЙнoсти.

Звiдси пляHУeMo пpямиЙ Mapш нa Boлинь. BиTздxaeмo. Aлe

Haс нaПaв якиЙcьблуд,ни..пeX''. Пiд'Тдeмo кiлькa мeтpiв iмyсить
бути якиЙсь вИпa.П,oK, Щo зaдepЖУe Haс нa дoвшиЙ чaс TaK, Щo дo
ГoД. 3-i Ha.п' paHKoM 26 сiчня пpoixaли BсЬoгo 20 км. B сeлi oстpa
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Moгилa дoвiдyeмocЬ, щo в нaпpямi HaшjoГo pейt{У о скyпнeнi вeликicили нiмaкiв. Пpoiхaти будe аaжко' Bеpтarп,to HaзaД Koмaндиp
Caблюк poзKвaTИpoвУe в HeBеЛИчKoMУ сеЛi oсовиK, poзПoЛoxeHoMУ Haд оoшoЮ Гpимaйlriв_Лyкa Maлa
CвiЙ плян змiнюемo. Piшaelлo il.и в БеpeжaltЩИHУ i звiдти
дiстaтись нa Boлинь. Ciткa opгaнiзaцiЙHa' з яKoЮ Haв'язaЛИ
KoHтaKl дaвaЛa нaм вiдoмoстi зa теpeнy. Hlмaки Пpo t]ac зHaл'/1
сTexИЛИ зa HaшИM pУХoM. 3 oсoвикa pcбиплo }napш B сeЛo
Toдopiв бiля KoпичИHeЦЬ. !ень 27 сiння пpсlxoДИТЬ |lopмaЛЬHo.
Тiльки нiмeцькa poзвiдка пpиiздxaлa B сeЛo i втiклa. Beнеpoм
виTздxaемo в нaпpямi Пi.цгaоць ПpoТзджaючИ Чepeз сeлa. бpaли
дядькiв, щoб пoкaзувaЛИ HaM ДОpoГу' З тим булo дооитЬ BaXKo.
Haceлeння бyлo пepeстpaШеHe i нe хотiлo ПУLKaТИ д,],o ПoМeшKaHня. Пpиxoд|Алo Дo ТoгoJ щo вибiraли нa пiд1цaшшa i peпeтyвaли

,

'.

ГBaЛт''.

Зoвсiм paнo, o 9-iй гoДинi зaKBaTИpУвaГ|i4э|- в селli Mаpкoвa.
Haсeлeння в pозмoвi з нaМIА, ПЛaKaJlo' 1;aдiлo. Пiсля oднoдeHнoГo
ПoсToЮ пepeTxaли в cеЛo Зaтypин i-.liмt1i гipиiзД)кaЛИ в pозвiдку
(29.|.44 p.). Cтaло яCHI4M. щсl i тут l.lpol-iЮХaЛИ Пpo Hac' Тими' ul'o
DpнoCИЛLл, бyли бeзпepeЧHo Г|oЛяKИ, яКИХ HrМaЛo бyло Г.]o дloвКoЛИчHИХ сeЛaХ. ПеpeTзджaсMo B О Бoкiв. По доpoзi був пpикpиЙ
вИпa.цoK. oднoмy з ПoвCTaHцiв (нeвiдol'лсr кoтpому) вiдipвaлaся
вiд пoяca гpaHaТa i пiдпaлa пiД сaнi Poзipвelлзся i пopaнилa Пpo.
Хo.цячoгo ПoвCТaHця Тryоa Paнa Hе HaДTo г')|АJ1ЬНa
B Бoкoвi KвaтИpУBaЛИсЬ тpИ днi_ l]0 З1 [сiзня] i ] лютoго' Ha
тpeтiй дeHЬ ПocтoЮ o ГO.tl. 15.iй poзвiдкa opгаlti:+ацiйiнa звiтувaлa,
щo в тepeнi спoкiЙнo' Aлe в тy Х сaМУ ХBИ..ll4H.?, гl'.rчУj.lИся с гpiли. L.[e
нaTxaли нiмaки. Ha бaжaння CeJlЯH' по tlе;]oвl-ii,t ilеtr-.eстpiльцi, вiдтяГHуЛИсЬ в лiс. Haстaлa нiч i нiмЦi вl,:iхa.пl't .J! сеЛ?]" Cпaлили oднy
ХaTУ тa зaбpaли кiлькaнадцяТЬ t\4УХЧиilJ Пi,.цaнo i t:твeрiджeнo' щo
пoвстaнцi (оoт. Coколa) вбигlи 5 нiмaкiв i кiлькоx paнИIlИ
ПepeнicшиоЬ B CeЛo Ciл"L1е. ЗalpИllаЛt,lcЬ TУТ Ha довшtиЙ
нaс. ПepeбУвaлИ ТaКox в сyсiдньoм\, сеЛi T1lостянець Брaк снiгy
iдoщ шахyвaли нaшi pуxи. Огрal]ИЦУЕaЛИL-'] ,гiИirje ДО aкцiЙ гoопo.Ц,apЧoГo ХapaкТеpУ !нями пepебr7вaл14 ПеpеBа>КHо в лtсi, що бy.пo
вCe Ж ТaKИ Дoбpe, бo викoрt.tсТOвУBaЛИ цeЙ laс Ha BПрaBИ. !'о нaс
.цoЛyчИЛo oKoЛo 40 мiсцевиx xпопL1iв. flня 6 Лк]Тс)Гo пoгoдa змiHИЛacЬ. Почaв ПaДa.Гt1 ivlокpий снiг i пpr,t Гr]СKa-в легк.t,lЙ МOpoзeЦЬ'
Haш зaмip _ здoбy.гиt кiлькaнадцять вoзiв. змiнизся Пoсувaтись
MoXHa сaHЬMИ.

Haceлeння l]Kopo poзГoЛcш.lУвaЛo llpo пpисутнiсть вiдщiлy УПA
Тepeнax' БiльшiсTЬ pa]]iЛa цiою вiсгкoю ! бaжaлa нa.с бaчити

B тИX
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Ha KoжHoMУ Kpoцi. ПiД чaс КBaтИpyBaHня в сeлi, пpиЙмaли дyжe
ГocTИHHo. Tим, щo УПA бyлo He дoвПoдoби, cтpaxaлиcя нaо' Haвeдy тaкиЙ ХapaKTepHИЙ фaкт. Koмaндaнт Укp. пoлiцiT в Бoxикoвi

(нe пpигaдую йoгo пpiзвищa), щo HeМaЛo пpoгpiшився пepeд
,.Ш-[o
HaceЛeHHяM, здибaвшись з сiльськoю дiвнинKoЮ' зaпИтaв:
.,HiЧoГo,
..A
всe гapaзд'' - вiдпoвiлa.
чУBaтИ в Baшoмy CeЛi?''.
щo ж
y вaс?'' - зaПИTaЛa Йoгo. ..oЙ бiдa, знaeтe..(o нac сyнe якaоь УПA,
He зHaтИ, щo Цe зa ЛИXo''. Пoдiбниx фaктiв бyлo бiльшe.

Пoльськe HaceлeHHя piвнo

x Hac стpaxaлoсь.

HoчaMИ He

CПaЛo, спoдiвaючисЬ, щo бyдeмo ч|А|1итИ iм лиxo.
.Qeнь 7 ЛЮТoгo гtpoЙшoв спoкiйнo. Ha двopi пaнyвaЛa нeвe.l
ЛИKa XуpТoвинa. .Д,eсь Koлo гo.0.. 6-Т вiд,lxaли з TpoстяHeцЬKИx
хутoplв. ПepеТздxaючИ Чepeз сeлo ПiдвисoKel дe мaли пepeTxaти
зaлiзницю, ПoЛяKИ' зaчУвшИ Ha[Jl pУХ, дyMaЛИ, щo в)кe пpиЙшлa
Тм oстaння ХвИлИHa. Пoчaли KoИчaтИ всiлякими гoлoсaMИ' Били в
бIlях|л,дзBoHИЛИ B.цзвoHИ' гpaли нaтpyбaх, пiщaли Пo HeЛЮдсЬKИ.
Чoгo свiт нe бaчив. тo вce ТaM MoЖHa булo пoнyти. Тyт бyли тaKo)K

нiмцi для oХopoнИ стaнцiТ, в числi 50 чoлoвiк. Щoби He пoKaзaтИ
сBoеТ сИЛИ, змyшeнi бyли вepнyтИсЬ Haзa.п. i пepeТxaти зaлiзницю
B IHшoMУ Mlсц|.
ТeТ x нoчi зГИHУв Haш o.цИH

фiльвapoк в с. .Д,aнильнe.
,l

пoвстaнeцЬ Xoмa, пiд нaс aкцii нa

B сeлi Пoгpeбиськa пepeбyвaЛИ пpoтяГoм тpЬoХ днiв

0

лютoгo.

-

l-]eй нaс BИKopИCтoвуBaлv| для вiЙськoвИx впpaв тa

8, 9 i
yпo-

pядKoBaHHя oсoбистoгo. .Цня 9 лЮтoгo HaB'язaлИ КoHтaKт з тepe.
..Cipoмaнцi''. Гlpиятeльоькa
HoBИMИ чacтИHaMИ УHC-у, зв[aними]

зycтpiн, poзМoвa, aтмoсфepa i цiлe oтoчeHня HaДaвaлo цЬoMУ
фaктoвi якoТсь iстopиннoi зaKpaоKИ.
B нiч з ] 0 нa ] 1 лютoгo пepeТздxaeмo в с. Пpибинь. Тщ дyмarMo зaДepЖaТИсЬ дoвший чaс, щoби зaxД.aТИ Kуp,epa, BИслaнoгo
дo KoМaHдувaHHя УПA нa Boлинь.
Peйд в тИХ TepeHaХ i дoвшe пepeбyвaння B нЬoMУ cпpИчиHeHe
HeясHИM пoЛo)KeHHям нa фpoнтi. 3 нeтoчHИx Д,XepeЛ toвiдУвaЛИсЬ, щo бiльшoвики зaбpaли Лyцьк, Piвнe, .Qyбнo i пpямyють нa
Бpoди. |-J-l.o нacтинa кiннoти пepepBaлa лiнiю фpoнтy тa пpяMУe
.о,o Львoвa. Ш-J,o БpoдсьKa oKpУгa eBaKyeTЬся, бo пoявилacЬ щe
дo тoГo в тИХ тepeнaХ ПoЛЬсЬKa пapтИзaнKa в числi 5000 чoлoвiк.
U.{oб впeвнV|тИсь Пpo сПpaвЖнiй стaн, piшaeмo зaдep)кaтИсЬ в тИX
TeDeHaХ.

Piвнoчaснo Д,oХoД'ИТЬ .0'o Haс чУTKa, щo УПA нa Boлинi звeЛo
бiльuиЙ бiй з бiльшoBИKaMИ. У виолiдi - вбитo 4тиc. бiльшoвикiв,
стiльки Х взятo B пoЛol-{, здобутo 30 тaнoк iбaгaтo BorHHoГo Maтe-
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piялy l.]e нaс втiшилo дo бeзкpaЙHoстИ. l-{eй фaкт рoзпoBсЮ,t])КУBaЛИ пo oкoлицi ТaK, щo нaвiть лeгкoдyxiв булo лeгкo пepeKoHaТИ
пpo дoцiльнiсть нaшoi збpoЙнoT бopoтьби.
ПepeбувaючИ Ha сxiдниx Тepeнax, мaли paдio здoбутe вiд
нiмaкiв. oДнaк тУТ пoпaлИЛИcЬ ЛяMпИ i ми зoвсiм зaлишились вiдоeпapoвaнi вiд свiтa,
.l
!ня 2 лютoгo BeчepoМ пoчУЛИсЬ стpiли B ToMУ нaпpямi, дe
отoяЛa зaсТaвa сoт. Coкoлa, вiд стopoHИ сeЛa Тyннe' Пo якiмсь
чaсi BИсЛaHa poзвiдкa,цoHecЛa, щo в сeЛo Тxaлo двi фipи нeвiдo.
миx людeЙ, oзбpoeниx. 3aстaвa зустpiлa Тx вoгнeм, o.цHaK HeBлУчнo. Bсiм в.цaлoся втiкти тa кpilи тoгo вбили o.цHoгo з пoвстaнЦiв,
щo HeдaBHo ДoЛУчИв.цo HaшoГo вiддiлУ. HeзнaЙoмi зaлиuили Двi
пapи кoнeЙ. Як пiзнiшe дoKaзaЛo слiдотвo, цe бyлa бaндa гpaбiжникiв, злoxeHa з ПoЛяKiв тa xидiв, Щo гapЦЮBaЛa в тИX тepeнax вiд
дoBшoГo чaсy.
3гaдaниЙ пoвстaHeцЬ пoлiг лишe .цля тoГo, щo нeвмiлo зaxoвУBaвся ПpИ зatep)Kaннi тиx бaндитiв. Зaмiсть зaЛягTИ, вiн стoяв
Ha BвeсЬ зpicт i ПИтaB Kлt4чKУ. Йoгo пoxoвaHo яK HaЛe)кИТЬся Ha
мiсцeвoмy клaдoвищi дня 13 ЛЮтoгo' B пoxopoнi бpaли УчaсTЬ
rцBoX пaнoтцiв i бaгaтo мiсцeвoгo HaсeЛeння, ocoбливo МoЛoдЬ.
Hiч з 1З нa 14 лЮтoгo булa дoщoвa' Cнiг lиaЙxe зoвоiм стaяB.
Bдeнь 14.ll пaдaв мoкpий снit, aлe зapaз хe.цiвaвся.
Beнepoм ]4 лютoгo пepeТзджaоMo в c. Kлiщiвкa. Haсeлeння
Пepeстpaшeнe. Hе xoтiлo вiдниняти xaT, He зHaЮчИ xтo ми тaкi.
Пiзнiшe пpиймaлo гoстИHHo.
15 лютoгo двi нoтi 6ули нa Cлухбi БoжiЙ (цe святo Cтpiтeння),
a пiсля служ6и дo зiбрaнoгo пi.ц цepквoЮ HaсeЛeHHя ПpoмoвляЛИ
пoлiт[вихoвник] Яpeмa i шeф куpiня _ Mopoз.
B нiч з 15 нa 6 лютoгo BИKoнaHo aкЦiю нa нiмeцькиx BИсЛУ)Кникtв в с. ФipлeТв. Aкцiя впoвнi вдaлaся, Пpи нaгoдi здoбyтo oднy
aBТoМaшИHу з нil"laкalиИ, щo яКpaз нa тoЙ чaC нaд'ТXaлa' Здoбyгo
BeЛИKy кiлькicть всякиЙ piчeй (oдяl, xapнi), кiлькa кpiсiв, aмУнiцiТ
-1

i

lHшe.

Cлiдytонoгo l]Hя, T. зн. 16 ЛЮтoГo, зHaHa B)кe HaM гpУПa
зipBaлa мiст нa сoшi Poгaтин-Пepeмишляни_Львiв
i poзбилa 2 aвтoмaшини. PiвнoчaоHo зв'язKoвиЙ вiд..Clpoмaнцiв,,
дoнiс, щo в С. ФipлеТ нaixaлo бaгaтo нiмцiв i .,C!pомaнцi.. poзпoчaЛИ з нtлплtд бiЙ' K-p Caблюк нa чoлi сoтнi Coкoлa, пiшoв нa тe
мiсцe. !l.1рибули трoXИ зaпiзнo. Hiмцi вспiли виixaти. ПoMИмo ToГo,
ЗHИщeHo ще кiлькa Д,eсяткiв нiм. вислyxникiв тa злiквiдoвaнo
olп,ИH MoToLlИKЛЬ' a в HЬoМУ 2-oх нiмцiв Ta oдHoгo yзбeкa BзяTo B
.,Ciрoманuiв..

ПoЛoH.
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Hiмцi бyли зacкoчeнi HaшИМ УдapoM. Пepeотpaшeнi зaпитувa,.|J-{o
e? Щo тo poбиться? lJ-{o зa пapтИзaнИ ПoяBИ-

ЛИ нaсeЛeHня:

лиcяту?'' iiншe.
Bнoчi з 16 нa 7 лютoгo пepeТздxaеMo в сeЛo Пoгpeбиськa.
-|

.17

нa 1B ц. м.
.Цeнь 17 лютoгo пpoЙшoв спoкiЙнo. Пaдaв онiп B нiч з
виKoнaHo aкцiю Ha вИcЛУЖHикiв. Aкцiя булa б вд.aчнa, кoли б нe
oдИн вИпaдoк' спpaвдi cyмний. Пiд чaс aкцiТ вaжкo пopaнeHo чoт.

oстaпa сoтнi Coкoлa. Aвтoмaшинa нiмaкiв нaд'ixaлa paнiше нix
oстaп з чoтoЮ зaЙняв стaнoвИщa. Maшину пoшKoдxeHo, paнeHo

кiлькox нiмцiв, aлe здoбyти TT нe вcпiли. Haд'Тxaли щe двi МaшиHИ
i стpiльцi, He МaЮчИ чoТoBoгo, вiдcтyпили. Bислyxникiв знищeнo
пoвaxнe чиcлo. Як пiзнiшe пoдaHo, 6улo вбитими 4-po нiмЦiв
i 7-po BaxKopaHeHИХ.
|!iлиЙ дeнь 18 лютoгo пa.Д,aв cнiг. Булa зaвiя. Пiд вeнip сoтня
б[yвшa] .!,oвбушa нa чoлi з к-poM Caблюкoм виЙшлa нa aкцiю нa
нiмaкiв. Aлe нa сoшi нe булo жoднoгo pуХУ. Bepтaюни Haзa.о,' зHoвУ
>к BИKoHaЛи aкцiю Ha вИcЛУХHикiв. 3нищeнo >кИтЛИщa.
.|
.Цeнь 9 лютoгo бyв пoгiдниЙ, мopoзний. Biяв xoлoднийl
пiвнiчнo-зaхitниЙ вiтep. CiдaючИ дo онiдaнкy, HaшoЮ poзMoвoЮ
булa BoлинЬ, Тi* пoлoжeння. | в тiЙ xe гoдинi пpибyв кyp'еp вiд
ol(pу)кHoгo з пoвiдoмлeHHяM вepтaТИ нaзa.П, нa сxiднi тepeнИ.
.{oвгoбaжaнa вiДпoвi.ць пpИЙшлa, ХoTЬ He тaкa, якoТ спoдiвaлись,
oдHaK бyлa, 3apaз вИpУшaтИ He MoХeMo, тpeбa зaбpaти всix свoTx
дpyзiв, щo бyли ХвopИMИ i знaxoдились в piзних гlуHKТaX' a TeПep

пoчувaЛИ ceбe здopoвИMИ. Kpiм тoгo, тpeбa булo пoпoвнити
нeoбxiДнi бpaки вiддiлy, яK BзУтТя, oдяг iдpугe.
ПepeбyвaючИ в цЬoNлy сeлi, oдин сeЛяHИH BИcKaзaв, Щo Mae y
сeбe ..щoсь зi збpoТ'', ЛИшe He зHar щo e. Bикaзaлoся, щo цe бyв
мiнoмeт лeгкиЙ, якиЙ oчeвиднo пepeЙшoB Ha HaшУ влaснiсть.
Cлiдуюний дeнь 20 ЛЮтoГo пpoЙшoв Ha тoMy ж мiсцi. Ha гoди.15-y
ну
бyв пpизнaчeний виТзд в iншиЙ тepeH. Пepeд вiд'Тздoм,

чaс зaгaльнoi збipки зpoблeнo фoтoзнимкy цiлoгo вiддiлу.
ПpoщaюниоЬ з HaceЛeнняМ, BИтвopИЛacя чyl-ЛИBa сцeнa. Bсe
Haзaгaл плaKaлo, пpoщaлo Heп,4oв cвoix piдниx, бaxaючи щaсЛИвoi дopoги, yспixу в бopoтьбi тa пoвopoту дoмiв, BиТxaвши, бeз
)кoдltИX ПepeшKoд дiстaлись o гoд. 24-iЙ дo ф' .[iбpoвa (сeлo
Cлaв'ятин).
Paнкoм 21 лютoгo дoHeоeHo, Щo в пpИЛягaючиЙ дo ceлa лiо
пpиTxaлo 6 нiмцiв пo дpoвa. Piшенo Тx пepeлoвити.У виcлiдioднoпi.п,

*
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Гo HiMця вбИтo, oдHoгo paнeHo i взятo в пoЛoн, oстaннiм Bдaлoся

втiкти. Paнeнoмy пepeв,язaнo paнy i вiдпyщeнo.
Ha вeнip ЦЬoгo дHя я з K.poМ Caблюкoм ви'iздxaeмo дo oблaстi, кyди взИBaв Haс K-p oлeг.l . Biддiл зaлИшeHo пiд кepiвництвoM
coт. Coкoлa.
З к-poм oлeгoм зуcтpiлиcь 22 лютoгo в с. Kaльнe. Tyг пepeлoBИлИ двoХ ЦИГaнiв, жiнкy i чoлoвiкa, якi викaзaлсЬ CeKсoTaMИ,
щo poзвiДУвaЛИ пpo Haш pУX пo сeЛaХ iдoнocили нiмцям. |x вitпo-

вiднo пoкapaнo. Beнepoм вiд,Тхaли дo вiддiлУ.
Coт. Coкiл звiryвaв: .,Hiмцi в числi .150 людeЙ пpиТздxaли
CЮдИ .цля лiквiдaцiT нac. Пoвстaнцi зyстpiли Тх вoгнeм i пicля
oд|loГoД.ИHHoT пepeстpiлки нiмцi пaнiчнo вивтiкaли, Bбитo кiлькox
нiмцiв. Haш стpiлeцЬ ЛeГKo paнeниЙ в пaльцi нa pyцi' AтaкyюниЙ
вiддiл оKЛaдaвcя зi всякиx фoлькcдoЙнiв - yкpaТнцiв, пoлякiв,

нiмцiв''.
B .цeнь 23 лютoгo вiДдiл бyв зaквaтиpoвaниЙ в c. Ciльцe. 3
ТepeнУ нe булo Хoд,l.|Их вiдoмoстeЙ пpo нiмeцькиЙ pyx. ToЙ чaс
BИKoрИC.гaHo Ha B|дпpaвИ.

Beнеpом тoгo Ж Дня вiД.цiл пepeЙшoв B ceЛo Cлaв'ятин. !,eнь
24 лютoгo пpoЙшoв зoвоiм cпoкiЙнo. Bикopистaнo чac Ha пoпpaBкy oбувi Тa o.цяГУ. Ha вiдпpaвaХ пpИгoтoвляЛoся cтapшИH дo бiль|'1loвИцЬKoГo зaПlЛля.

Poзвiдкa opгaнiзaцiйHa дoHeсЛa, Щo B сeлi Meнищiв e нiмaки.
Цe пpиТзДиЛи Пo лЮдeЙ. Bзaгaлi пo ceЛaХ ПocИЛИЛиоЬ apeЩTИ.
!ня 25 ЛЮToГo бyлo бeз змiн. Пepeopгaнiзoвoнo дeякi сoтнi'
Бyвшу CoтHЮ.[oвбушa пepeйняв дp. AктивниЙ.
Зaотaвa зaмiтилa, щo пiД лiс бiля сeлa пpиiздxaлo 4.ox нeвiдoMИХ вeрxiвцiв. Bиcтpiлили 3 paзи з пiстoля i вiд,Тxaли, He зaпpИM|ТИвшИ Haшol зaсТaBИ.
Тaк сaмо бeз oсoбливиx змiн пpoЙшoв дeнь 26 лютoгo. Ha
гo.цИHУ 15-у зaпoвiджeниЙ бyв вiд'Тзд з ЦЬoгo мiсця пoстoю. Ha
ознaчeниЙ ЧaC Bсe бyлo гoтoвe. Cтpiльцi пoвсiдaвши нa сaнi,
спiвaлl,t 1.liзtli пiснi, a HaBKoЛo HИХ cтoяЛo HaceЛeHHя, щo виЙшлo
пoГlpoщa.Гt4 овoе вiЙськo. Hixтo He oсТaвся в xaтi. Maлi i стapi,
дiвvaтa i xrlопцi, MУЖчИHИ тa xiнки _ вci бyли тщ. Хiнки тa дiвнaтa
пЛaKaЛИ, бaжaючи HaM щacЛИBoi дopoги тa пoвopoТУ дo HИХ.
Biд'Ixaли i Щacливo дiстaлись в с. ЗaтуpиH, знaйoMe HaM У)<e
сeлo. Hiмцiв близькo нiгдe нe бyлo. Чaс пocтoЮ вИKopИстaЛИ дЛя
вiдпpaв, ДЛя пopУшeння нaйпeкyнiшиx cпpaв, зB'язaHИХ з нaшиM
peЙдoм. .Д,o пoблизьKoгo ceЛa 3aотaвнi, пpиTзджaлo 2 фipи нiмцiв, aлe пoбaчивши нaшy кiнну poзвiдкy, втiкли. l-{e бyв дeнь 27
ЛЮТoГo.
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o гoдинi

1B-iЙ тoгo Ж д.Hя BИpУшarMo Д,aЛЬшe. Пepeд сoбoю
км .цopoги' Лiснa дopoгa бyлa пoгaнal пoсyвaЛИcЬ
зoвсiм пoвiльнo. !,o тoгo o.о,иH ceЛяHин, якиЙ Maв Hac пpoвeстИ
цiлиx 20 KM, вoдИв нaс кiлькa гoдИH HaвKoЛo oдHoгo сeлa. Тaк'
щo Дo 4-oi гoд. paHKoM 28 лютoгo зpoблeнo лишe 10-15 км' ХoчHe-xoч, нe дoбpaвши дo нaмiчeнoТ мeти, зaKвaтИpУвaлИcь в сeлi
Швeйкiв, щo сKЛa.цaлocя з бiльшoТ пoлoвини ляxiв. l.{i, oчeвИдHo,
ПepeЛяKaлИcь дo бeзтями, a дeякi пoвтiкaли.
MaлИ пoнaд 60

Beнepoм BИpУшaeмo в дopoгУ. Щe дo HaшoГo виTздy,

в

HaпpяМKy нaшoi дopoгИ бyв нaв'язaний opгaнiзaцiЙниЙ зв,язoK,
TaK, щo B Ko)кHoMУ ceлi нa нac )кдaB пpoBoдИp, щo вiдпpoвaдЖУвaв дo слiдyюнoгo оeлa. Пo дeяKИХ ceлaХ тyг стoялИ вжe нiмeцькi
чaстИHИ! бiльшi чи мeншi. Tpeбa бyлo oминaТИ пoлЬoвИми дopiхKaMИ, дocИть нeвигiдними. (iлa KoЛoнa пopвaЛaся Ha ЧoтИpИ чaстини i piзними дopoГaMИ пpяMУвaЛa нa нaмiчeнe мiсцe. o гoдинi
5.30 paнкoм 29 лютoгo були вжe в ceлi T. Heдaлeкo вiд ньoгo квaтИpУBaлИсЬ нiмeцькi вiЙськa. Люди дoHoсИЛИ' щo МaЮTЬ зi сoбoю
тaHKИ l гaDMaтKИ'

Як дoкaз цЬoгo, пepeлoBлeHo HaшИMИ ПoBстaHцяMИ oдHoГo
нiмeцькoгo пiслaникa (нaц. пoляк), щo мaв нa мeтi poзвiдaти якi
ПapтИзaHИ' окiльки ix, яKa збpoя. Maв пpи сoбi пiстoля i нa пoнaткy
ПpoсИв' щoб пpиЙнятиЙoгo в pяди УПA.
Пpямyюни дaЛЬшe.цo нaмiчeнoТ мeти, Ha.ц paHKoM 1 бepeзня
пpиТхaли в с. с. Ha пepшиЙ пoгЛя.0, Mo)КHa булo зayво(ИТИ пoПaлeнi бyдинки i зoвоiм мaлу кiлькiсть людeЙ. Haсeлeння, Щo зaЛИшИЛocЬ тУт, poзKaзУвaЛo, щo кiлькa днiв тoмy тyг бyв вiддiл нepвoHИx пapтИзaH. Hiмцi oтoнили Тx зi всiх стopiн i вигнaли зi сeлa.
Чaстиннo Г1oбили, пopa+Или тa зaпaЛИЛи кiлькaнaдцять будинкiв.
Пepeбyвaючи в сeлi, нepвoнi дoПyсKaЛИсь гpaбyнкiв BсяKoГo
poty i piзниx злoчинiв' Apeштoвyвaли свi.п.oмих людeй, oсoбливo
МoЛoдЬ, poзстpiлювaлиiт. д. Bce HaсeлeHHя стapaЛoCЬ вивтiкaти
зi ceлa, зaЛИшaЮчИ лишe стapикiв.
B тoму ceлi зaтpимaлIAсь MИ нaдoвшИйЧaC, щo бyлo пoтpiбнe
.0,Ля пoЛaгoд)КeHHя дeяKИХ спpaв. Пpo мiсцe Haшoгo пoстoю нiмцi
зHaлИ, oдHaK нe спiшили Йти Дo нaс. HaсeлeнHя зaпИTyBaлись, якi
пapтизaни? A oтpимaвши вiдпoвiдь, щo yкpaTнськi, нiмцi МaХaЛИ
pyKoЮ i гoвopили сBoe ..гщ''*.
Ha дpyгиЙ дeHЬ HaI'loгo пoстoЮ ПepeЛoвлeнo o.цHoГo чep.
вol-|oгo пapтИзaнa-yкpaТнця, якиЙ втiкaв вiд нepвoниx. Biн дaв
*
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дoKЛaдHi BKaзiвKИ пpo MopaЛЬHИй cтaH вHyгpi вiддiлiв. Чepвoниx
тpИMae ЛИшe CИЛЬHий тepop HKвД' Пoмимo тoгo i тaк бiльшe як
стo дУш пopoзбiгaлoсь, oсoбЛивo yкpaiнцiв. Beнepoм пpибyв щe
oдИH з ниx i дoбpoвiльнo вИKaзaл|А oХoтy зaл|А|JJит|АcЬ y Hac.
BeЧepoM, дня 3 бepeзня пpибyлo дo Haс 22 шУцмaнiв.yкpaiнцiв зi сxiдних oблaстeЙ. .[oбpoвiльнo згoЛocиЛИсЬ зaлИUJИтИcЬ
в УПA.
Пiоля пoлyдHeвl4x гoдИHaХ 4 бepeзня виpyшИлИ y пoхiд нa
cxiд' Пepeixaвши Збpyн, ПocуBaЛИсЬ сeЛaМИ' дe бyлo пoBl]o
мaдяpiв, o.цHaK MИ He зУcтpiнaли xoднoгo cпpoтИвУ. B oднoмy сeлi
зyстpiли бaндУ гpaбixникiв-ЧepвoнИХ, в числi 9 чoлoвiк. [x poззбpoeнo i нaгнaнo дoмiв.
Ha пoстiй дня 5 бepeзHя зa.цep)кaЛИсЬ в MaЛeHЬKoмy пpилicнoмy ceлi Cвиpнкoвцi. Тyт пiддaлИся HaM 6 мa.цяpiв i пpocилиcя

вiдcтaвити ix дoДoмУ. L{e зpoблeнo. B poзмoвi з ними, poзкaзyвaЛИ' щo зHaЮтЬ якi свинcтвa poблять нiмцi, щo BoнИ He ХoчУтЬ
пoмaГaтИ нiMaкaM, aЛe MyоятЬ. Biддaли вcю збpoю i дякyвaли зa
тe, щo вiдпyотили Тx xивими.
B зв'язкy з нeвiдпoвiдHoЮ дopoгoЮ, .цaЛЬ[lJий мapшpyт Haцl
вiдбyвaвся .t].oсИТЬ пoвiльнo. Пoсyвaлись ceлaMИ тa пoляMИ чepeз
цiлу нiн. Haд paнкoм o гoдинi 4-iЙ дня 6 бepeзня пpибули в ceЛo

Гpицькiв, зHaHe HaM Bжe пoПepe.цHЬo, дe й зaтpиMaЛИсЬ нa пoстiй.
Haсeлeння зHaЛo пpo пoвcтaнцiв i тoмy бeз зaстepeжeння вiдHoсИЛoоЬ дo Haс. Пpиймaлo.п,oсИтЬ пpиXИлЬHo. Пo всix мicтeчкax
i бiльшиx Д,oвKoЛИчнИХ сeЛaХ бyли poзпoЛo)Keнi нiмeцькi i мaдяpськi чaстини. Maдяpи спeцiяльнo бyли пpизнaчeнi .п.ля yгpИMaHня
пopядKy в зaпiллi, oDкe для бopoтьби з ПapтИзaнaMИ.
!,eнь бyв дУжe тeпЛИй, вeсняниЙ, сoHцe пoсИЛaЛo Ha зeМЛ}o
дoсИтЬ тeПЛa. Cнiг тaяв блискaвичнo, пepeмiнюЮчИcЬ в Bolцу, щo
стiкaлa сТpУMoчKaМи з гopбiв. Haдвopi вeЛИKa гpязЮKa. (e змy.
шyr Hac зaлИ|JJaтIА сaнi i opгaнiзyвaти вoзи. ЧaстинHo вoзaмИ, чaстИнHo caHЬMИ ПoоувarMocЬ дyЖe пoвiльнo дaлЬшe. ПepеTздимo

зaлiзницю

i coшy Пpoскypiв-Kaмeнeць.Пoдiльськ пo

якiЙ бeз-

BпИHHo KypсУЮтЬ aBтoмaшИHи. B пpидopoxHИХ ceЛaХ пoвHo Maдя-

piв, пoминyгИ HeМaе кyди. PiшarMoсЬ зaвepнyrИ Haзaд пepeд
зaлiзницю i тaм спиниТИсЬ Ha пoстiй. 3oвciм в 6iлиЙ дeнь 7,3.цoТягarMo дo сeлa Тapнaвa-Пoль i тyт зa.цep)qeМoсь. Пopoбивши
сильнi зacтaвИ, iДeмo нa вiдпoнинoк, спoдiюниcь зycтpiтИcЬ сЬoгoднi з вopo)KИM вiЙоькoм.

B гoдинi 9.з0 (7 бepeзня) гiнeць вiд зaстaви згoЛoшye' щo

B)Ke HacтУПaють. Пaдaо двa кpicoвиx стpiли i вce зaтиxaе.

!o

нac

B ceЛo дoxoдятЬ лишe якiсь K2|АKIА' гoЛoснa бaлaчкa. Як вияcни-

526

ЛoсЬ дiaЛЬшe, Цe пpИбУЛa в CeЛo oДHa чoТa [мaдяpiв]*, яKa MaЛa
oKpeМe зaвдaHHя. Haшa зaстaвa, He зHaЮЧИ з яKИMИ нaмipaми
ПpяMУЮтЬ, зaaляpMУвaЛa двoMa стpiлaми. oбидвi чacтИнИ Пopo.
зyмiлиcь. Cпo.п,iвaним гocтяМ пoтpiбнo пepeЙти нep[eз] сeлo.
Пepeпускaeмo. Koмaн.цИp чoтИ - пopyчнИK пpИХoдИтЬ дo KoMaHдИpa дЛя пepeгoвopiв. oбгoвopюeмo всi спрaBИ чepeз пepeKЛaДникa. Пpo Haс _ УКp. пoвстaнцiв iм вiдoмo. Tiшaться, щo мiж нaми
..A!Ж€ж Bи мoгли нaс всiх пepeсiкти''

дoЙшлo дo пopoзУMiццg.
зaяBЛяe пopУЧHИK_ .'i кoли б цe бУли бiльшoвицькi пapтизaни,
HaПeBHo

B

.0,o

цЬoгo .цiйшлo б''.

пoвopoтнiЙ дopoзi зHoB зaХo.Д,ятЬ дo нас, ПpиЙмaемo ix
..гopiлкoю,'. Bиднo,
сaЛoМ, xлiбoм тa
щo гoстi нaшi гoлoднi, лaкoмo пoTдaютЬ Bсe' Mtх ними тpЬoХ укpalнцiв _ ,.зaкapп[aтськиx]
pусинiв',. Heмae ГpaHИцЬ Тx зaдoвoлeHнЮ' щo зустpiли свoе piднe
вiйськo _ пoвстaнцiв,

,,Haш
нapiд бaxaе нaB'язaTИ
Нa пpoщaнHя гlopyчHИK зaяBЛяe:
дoбpi вiднoсИH|А з yкpaТнським Hapo.цoM i устaлити з HИM спiльнi кopдoни',. KoMaHдИp Caблюк i тpьoх стpiльцiв (ЧeмrlиЙ, Бук
Ta ...) ТДУть .цo к-pa бaтaльЙoнy в сусiдньoмy сeлi HeстepoвЦяХ.
ПopoзyмiвaЮтЬся взaТмнo, ПepeгoвopИ Йtuли в нaЙкpaщiЙ пpиязнi. MaЙop.0,aс зaпopУlry, щo вiднoсини мiж нaми a ix вiЙськaми

,.в
нaшoмy i
тepeнax бyдyгь зaвшe yмipкoвaнi, бo Цe лexить
к-poвi
ГраHa].У.
пaм'яткy
Caблюкoвi
вaшoMУ iнтepeсi,'. Ha
ДapУr
Чepeз мiсцe нaшoГo пoсToЮ ПepeпУоKarMo ще блlизько оro
B TИХ

фip iх чaCТИH. Пepeiздxaюни oбдapoBУЮlЬ пoвстaнцiв ГpaнaТaMИ, aмyнiцiою i iншими мaтepiялoм вiйськoвим' Пoвстaнцi
зpiвнoвaxyЮтЬся B тoМУ i чaстo пoвтopяЮТЬ сBoе, зaдoBoЛeHHя
пoBHe _'..0,яKУЮ''.

ЦeЙ фaкт дpУжнix вiднoсин дИвУr нe тiльки Haс€,)ЛeHHя, aЛe

й сaмиx пoвстaнцiв. oсoбливo ТИХ' щo щoЙнo дo Haс ДoлУчI/1лИ бyвшиx шуцмaнiв iнepвoних пapTИзaн, Бyвший KoMaH.цИp зBolцa B
..Mи
знaли,
чrpBoHИХ, a TеПep чoтoвиЙ тиx..нoвoбpaнцiB'' зaяBЛяe:

щo зв'язKИ з [мaдяpaми]* y Baс e, aЛe нe xoтiлoсь вipити, щoб
apмiя вeлa тaкy дpуxбУ з пapТИзaHaMИ. Тeпep бaнy цe нa фaктi.
MУдpa ..Haшa'' пoлiтикa. Цe Дiйснo пiднoсить нac усiх MopaЛЬHo.
Beнepoм виTзджaeмo зi сeлa. Змiнившt.l HaпpяM вiд внopaшHЬoгo, пpиТздxaомo Haд paHKoм B бepeзня B оeЛo Бapбapiвкa. Tyт
зa.цep)KУrМoсь, бo Д,aЛЬшe jxaти тaкoю гpязЮKoЮ ПpoсTo HеMoжливo, кoнi пaдaЮтЬ вiд винepпaння. ЗaлишarмoсЬ нa пoстiй. !eнь
пeoeйшoв cпoкiйнo.
*

У тeкстi: ?
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Haceлeння цЬoгo селa _ пoляKИ iУкpaТнцi. l-l.i пepшi' He зHaЮ з
якoi пpининИ, вiднoсИлИоЬ дo нaс бoязкo, щo HaM oнeвиднo бyлo
тpoxИ дИвHo. Bсiмa cилat:'l|И HaмaгaЛиcЬ пepeКoHaTИ Тх пpo нaшe
вiднoшeння дo воiх пoHeвoЛeHИх нapoдiв, пpo Haш сoЮз з ними i
взaгaлi пpo Haшe мiжнapoднe cтaвЛeнHя. Bce тaки цe He пepeкoнaлo ix впoвнi i нe змiнилo Тxньoгo вiднoшeння дo пoвотaнЦiв.
3 oглядy Ha зaгaлЬHe пepeMУчeHHя людeЙ i кoнeй, зaдep)KУr.
MoоЬ тyг щe чepeз 9 бepeзня. Koлo гoдини 1 5-Т BИpУшarMo дaЛЬшe' Пepeiздxaeмo лicaми i пpилiсниt\АИ ceЛar,^Vr. B пoвiтpi сильниЙ
pУX л|ТaK|в.

B сeлax зyстpiнaeмo бaгaтo HaceЛeHHя, щo вибiгaо з Хaт Пo.0,И.
BИтИcь Ha KoЛoHУ. Пoвстaнцi всix чeмнo вИтaЮТЬ i пepeкидaються
вeсeЛИMИ оЛoвaМИ' )кapтaMИ. Biдпoвiдь piвнo ж.цУЖe ПpИХИЛЬHa.
Пo нaшиx пpивiтax i взaгaлi вiднoшeннi дo HИХ впiзнaють, здoГaдУютЬcя xтo MИ тaкi. Koли пИтaeмo Тх, чи знaeте, ХТo ми тaкi _ вiдпoвiдaють: .,Bи пeвнo, бyдeтe бaндepoвцi',. Тyт нaс тiльки Й тaк
HaзИвaЮтЬ, бo УПA aбo пoвcтaнцi щe яKoсЬ сepe.ц HИX He зacвo.
iлoсь. B сeлi Cлoбitкa MaлiTвcькa Ha BУЛИцяХ цiлi гyoти мoлoдi,
жiнoк, My)кчИH, дiтeй. Пoбaчивши Tx' гyкaю дo кoзaкiв: ..Хлoпцi,
poздaвaЙтe лЮдяM ..ПepeцЬ,'. Haсeлeння KИHУЛoсЬ i кpугoм oтoчИЛИ дp. Copoку, щo вiднинившИ свoЮ cКpИHЮ з лiтepaтypoЮ CТaв
poздaвaтИ нapoдoвi. Cпoнaтку опo.о,iвaлись дiйснo пеpцЮ дiстaти
дo стpaвИ, aЛe щe бiльшe зaдoBoЛeнHябулo сepeД' HИХ, oдepЖaвшИ гapHУ KHИжeчKУ.
B сe;li ПopoсяткiвцяХ Haшa poзвlдкa зyстpiлaся з чepBoHИMИ
в числi 6 ociб. Haшиx TpЬoХ. .Д,вox нepвoнихвибiгae з ХaтИ, aлe iх
_ ..Pyкиl
(yзбeк)

зyстpiнae пoBcтaHeцЬ Пpяжкa

в гopу!''.
i кpиниtть:
oдИH paз з ..Maшин-Пiстoля...
Piвнoчaснo дpугиЙ КИHУв чepeз вiкнo гpaнaТУ. Цe He зaЛяKaЛo
xopoбpoгo Пpяхки. Блискaвичнo ХвaTaо MП в свoТ pyки i poззбpoТв нepвoнoгo. Пiсля ЦЬoГo вiдстyпив i paзoм з iншими .цoЛУчИв Дo
KoлoHИ. BиcлaниЙ зaгiн пepeвipив селo. Чepвoнi втiкли.
ПoсyвaюнисЬ дaлЬшe, нa сoшi Зiнькiв-Biнькiвцi зустpiчaeмo
кiлькa aBтoMaшИH' Бiля ниx вapтoвий, a peштa CИДVIть в мypoвaнiй
лiснинiвцi. Зaмiтивши HaшoГo KoзaKa, вapтoвий cтpiляе тpИ paзv1,
Haш _ oдИH paз. He мaючи пoтpeби вхoДv1т|А з HИMИ в кoнфлiк1
пepeiздхaeMo сoшУ в iншoмy мicцi. Haд paHKoM .|0 бepeзня дoтягaeМo в о. Пeтpaшiв, знaнy нaм мiсцeвiсть. ЛишaоMoCЬ Ha пoстiЙ.
Hiмцiв в oKoлИцяХ HeMae, мaдяpiв piвнo x, У вiд,цaлi 15-20 км
oпepyЮтЬ нepвoнi пapтИзaHИ. Пpo нaшi вiддiли нiчoгo He зHaЮтЬ.
Пpoтягoм цiлoгo дня дoлiтaюTЬ.цo Haс глyxi вiдгyки apтилepii.
Haсeлeння УпeвHЮe HaC, щo Пpoскуpiв зaбpaниЙ бiльшoвикaми.

У вiдпoвiдь нepвoниЙ вистpiлив

528

Пpaвдoпoдiбнo. Biнниця тaKoЖ.

змyшye Haс пpИзa.п.УMaТИсЬ
мaЙбщнe.
o 17-iЙ гoдинi виТздxaeмo з ceЛa. Haсeлeння BИХoдИтЬ з xaт
сep.о,eчHo пpoщae нaс. BислoвЛЮЮTЬ cвoe зaдoBoЛeHHя, щo зaBИтaлИ Дo ниx i пpoоять, щoби ЗaлLАШ|АтИCЬ ще Ha кiлькa днiв. Koзaки
спiвaють пiснi стpiлeцькi, нapoднi'
.Д,eсь кoлo пiвнoчi пpиiждaeмo в c. Б., piвнo ж дoбpe нaм
знaйoмe. liдyсi' жiнки, MУХчИHи i дiти здeбiльшa вИтaЮтЬ Haс
нaцioнaльним пpивiтoм ..Cлaвa Укpaiнi!''. 3paзy х пoмiчaeмo' щo
дeякi сiм'T ЧoГoсЬ Хo.цятЬ сyмнi. Heмaе .цaвньoТ вeceлoоти. Ha
Haшe пИтaHHя, сТapшa хiнкa з вeЛИКИM жaЛeм вiдпoвiлa: ...Qвa
тижнi тoмy, нepвoнi ПapТИзaнИ зaбpaли мoЙoгo синa. .[вoe дiтeЙ
в Hiмeччинi, зять в ЧepвoнiЙ ApмiT, a Тeпep He сТaЛo Й тoгo...,'
Плaнyни сTaЛa poзKaзувaти пoдpoбицi _ як зaбipaЛИ, яK вiднoсиЛИсЬдo люДeЙ' Щo ГoвopИЛиiт' Д,' lT муx, cтapиЙ,cивиЙ 66-лiтнiй
сеЛяHИH стaв бiля Мeнet пoгЛaдИB Mor BoЛoсся свoeЮ pyKoЮ,
зaпЛaKaв i пpoмoвив: ..!'apуЙтe, пaHoвe. Я бiЛьшe He Мoжy... l-]iлe
)КИття cBoс п|KЛУвaвся' гolцУвaв' вИxoвaв' a ТeПep сaM' яK пaлeцЬ
oстaвcя...',. ПoплaкaвшvI стИхa, чepeз якиЙсь чaс ГoвopИB дaЛЬшe
(тyт пoдaю Йoгo слoвa в вipшoвiЙ фopмi, oдHaK тoннo): ..Cтaлiнa
блaгoслoвЛяЮ тa бaжaю з дoбpиx pУк, щoб пoвiсивоь нa гiлляцi i
тpiпaвся Moв пaBУK. ХaЙ Гoспoдь йoмy пoшЛe всЬoГo, нoгo тpeбa,
щсlб пo омepтi He cяГHУB нi зeмлi нi нeбa''
.Д.aльшe Halxa poзMoBa звepHУлaCЬ Ha ТeMУ пoЛoХeнHя фpoнтiв. !искyтУeMo, щo Пpocкypiв зaбpaниЙ, зHaчИтЬ зaлiзниця, щo
ПpoвaдИтЬ нa Kpим, Пepepвaнa. 3 тeТ пpинини нiмцям пoЛo)кeHHя
Ba)КKe. Дядю, вчУBшИ Пpo Тe, вeсeлiшe yжe дoдaв: ..Bci Гiтлepa
BeлиЧaл|А, щo xитpиЙ Moв ЛИс, a я бaну, щo в Kpимy в)кe У МaтHЮ
зaлiз .[aЙ xе, Бoхe, щoби звiдтИ BepH}ТИ нe вспiли' щoби тaм
CTaЛИ cтoвпaMИ, aбo пoнiмiлИ''. l бaгaтo, бaгaтo piзних виcлoвiв
нa нiмцiв тa бiльшoвикiв.
.l3 бepeзТyт зaтpимУсMoCЬ Пpoтягoм тpЬox днiв- 11'12 i
ня. KoмaндИp poзсИЛaе нa всi cтopoнИ poзвiдкУ, яKa пoвИHHa
дoHoсИТИ пpo pУX нiмaкiв в oкoлицi, Ma.цяp тa ПoсУHeHня фpoнтy.
oдepжyeмo piзнi вiдомoстi.
-l2
бepeзня вeчepoM оaM KoМaндиp, пiдiбpaвши сoбi 25
,Цня
xлoпцiв - кiннoтчикiв, пoТxaв y poзвiдкy. Paзoм з TИM MaB пepeвipити дloKлa.цHo ДaниЙ ТepeH i ЩoЙнo тoдi видaти HaKaз щoдo
ПepeсyнeHня нaшoТ гpУпИ. ЗвинaЙнo, мaйxe всi стapшинИ в тoMУ
числi i я He ПoГo.п.ХУеMoсЬ з дУMKoЮ к-pa, щoби oсoбиcтo ixaти в
poзвiдкУ, отapaeмoсЬ дoKaзaтИ цe вiЙськoвv||v|Vl ПpaB|Алaми. Aле
цe He пoмaгaе. Гpупy ЛИшae Ha зacтУПHИКa, CaM вi.п',iздxar. Ha.ц
l-.I.e

.Д'eТaЛЬнo Haд HaшИM ПoЛo)кeнHям нa

i
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paHKoM 13 бepeзня Bepтae З-ox кiннoтчИK|в з повi.п'oмлeнHяМ, щo
все в пopядKУ' МoжHa п|дтягaтИ ЦIЛУ ГpУI.ly,
|-\iлиЙ .0.eнЬ KoзaKи пiдгoтoвляЮтЬсЯ дo пepel"4apшy. lopoгa

Ba)кKa тa щe Й дaлeкa. B гoдинi 16-iй виpуt.t.laоMo B пiвtliннo-сxiд-

HЬoMУ HaпpяMKУ. Ceлянe пpoщaЛИ Hac FieMoB piдниx.

Пepeiздхaюни зaлiзницЮ, Ha нaшУ зaстaвУ нaткнулись 4-o
нiмaкiв нiчнoi BapтИ. Haш скopoстpiльник ПУоТl,1B o.tiнV Кopс'ТKУ
чepry зi скopoстpiлa i цe пpИКУBaЛo нilиl-tiв дo зeмлi' зpобилil
HepyХoMИMи. Koлoнa пepeтягHУЛaсь. !оТзджarМo B сeлo H. Il4.
тyг пepeбyвaeмo (в лiсi) цiлий .цeнь 14 бeрeзня.
Kpyгoм Haс _ гpИMить. Б'ють лiтaкtl, б'ють ГapмaтИ, CKopo.
стpiли i т. д. Heдaлeкo фpoнт Ha дyшi У ПilеHe HеMoв NлoтopoшHo,
HeMoв BeceЛo. Biднyвaеться щoсЬ Hoвe, вeсt{яHe.
Бiля гoдини .l 6-oТ Tдeмo }П,aЛЬшje B HaПpяМKу селa З,
Пiд'Тздxaемo ax дo HЬoгo. Aлe тyт Д,oHoсяTЬ FlaM' Щo в сelli бiля
200 нiмцiв _ пixoти. Зaвepтaомo HaзaД тa iншoю .ГlopoГoЮ дiстaеMoсЬ B сeлo H. M', де Ha Haс )КДaв KoMaHДиp зi своТми кOзaKaMИ.
Koмaндиp дeтaЛЬнo пoiнфopмoвyr HaC Пpo ПoЛoxeHHя в тeреHi.
Tр poбимo пiдгoтoвкy дo ..ПepeЛoMoвoГo мoмeнтy,'. Цiлийr
дeнь 15 бepeзня пpoЙшoв Ha ПЛяHoвaннi, рoзподiлeннi людeйl,
peopгaнiзaцiТ вiддiлiв i т. д. KoжнoMУ з oKprМИХ КoNdaHIlИpiв пpизнaчeниЙ тepeн' B яKoMУ пoBИHeH дiяти i oпaнувaти Йoгo.
B тoмy сeлi зaлишaeMoсЬ щe нa 16 бepeзня, Hiн пpoходить
спoкiйнo. (Пpaвдa, щo 15 бepeзня пepeЛoBЛeнo пiдoзpilltlгo TИПa'
який пoдaв себe зa бiЙця ЧepвoнoТ ApмiT. ПопaвLuиi 4 днi томy в
нiмeцький пoлoн, yгiк з ньoгo. Пo.п,aв нaм бaгaтo вiломoстeЙ пpo
Чepвoнy Apмiю, вiднoшeння дo стpiльt-1iв, дo piзних наL1ioнaльностeй i т. д. ).

i

lJДABo' ф. 38З6' oп.

1,

cпp' 46, apк' 92- |05. opиdнaл. Pукoлис,

p'

1 |лля Tкaнyк _ ,.Гaо..' ..oлeг,. (1915-)- У 1941
к.р вiд,цилу (УПA-Пiвдень)'
Пopaнeний у бoю з BB HKBД' пoтpaПИB У ПoJlol-| 10 06.1944 р

*
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Poки >киlтя нe устiйненo
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звlт пPo пoлIтвиxoвHy PoБoтy
y пlдPoздlлl ..яPolJJЕHKA''
10

квiтня 1944 p,

ЗB|т

пoлiтвИXoBHoi poбoти У вi.ц.цiЛi кoм. Яpoшeнкa
вiд дня 1 ,4 дo 1О,4-44 p,
(зa oднy .l нoтy)

1) 1.4-44 P. ,,Biд нoгo бyдe

бopoть6и?''

уcпix нaшoi

зaЛe)<aТИ дaльшиЙ

,.ПoвoджeнHя
2) 2'4-44 p.
Ha KвaтИpax''.

З) 3'4-44 p. ..Boл[oдимиp] BeликиЙ,' (|ст[opiя] Укp[aTни]).
4) 5'4-44 p. 1 ) ..ГaнeбниЙ вчинoк дp. 3aлiзнякa''.
2)

...QoдepxyвaHHя

дисцt,tплiнИ,'.

5) 6'4-44 p. ..Яpoслaв Myдpий'' (|ст[opiя] Укp[alни])'

Cлaвa УкpaТнi!

10.4-44 p.
/81...1. /
Ll,ЦАBo' ф' З8З6, oп.

1,

cлp'

19,

apк' 10' opигiнaл, Pукoпиc.

Ne 95

пoвlдoMлЕH Hя п Po BlдБv|ття

пlдPoздlлAMи yпA AтAK cyпPoтивHиKA
16

квiтня 1944 o

Бeзyспiшнi опpoби Bopoгa
Poзвiдкa дoHeсЛa, щo Ha paHoK 16 квiтня бiльшoвики гoтoBЛяТЬ
Ha Hac aкцiю. Koмaндиp дpyг Яpoшeнкo внoчi вИcтaBляо пoCИЛeH|

зaстaвИ в тиX HaПpяMKaX' з яKИХ пoвиннi ПoявИтИсЬ бiльшoвики. KoмaндИpa дpyГa Kpaвнeнкa ПocИЛar B сТopoHy о. Xoлoбки,
Пaвлeнкa _ в HaпpяMKy Угopськa, Бiлявoгo _ B HaпpяMKy 3aбapи.
*

П iдп и

c нepoз6 i pли

ви й.
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Зaстaви, зaЙнявши вигiднi сTaHoвИщa' oKoпaлИся i ЖдaЛИ
Bopoгa з твepдИM piшeнням: He дoпУстИти гpaбiжникiв дo оeлa.
o гoд. 7 paнкy дpуг Пaвлeнкo пoвiдoмив cвoгo КoMaндИpa, Щo З
бoкy УгopсьKa ЦeПoM сУHyГЬоя Ha HЬoгo 60 бiльшoвикiв. Koмaндиp
Яpoшeнкo ПoсИЛae тУди пiдкplпЛeнHя.
Чepeз кiлькa XBИЛиH ПoKaзaЛИсЬ нa вiддaлi 150 м 5 бlльшoBИцЬKИХ poзвiдникiв. Пiдпyстивши Тx ближнe, дocвiднeниЙ кyлeMeТчИк дpуг ПepeбиЙнiс вiдкpИB Пo ниx iз KУлeMeтa вoгoнь. Hi
oдин бiльшoвИK He УCтoяB пepeд вЛyчHИM BoгHeM KУЛeMeтчИKa:
Тpoe з HИX зpaзУ впaЛИ МepтвИM тiлoм, a.0,вa пoпoвзЛи дo свoix,

ЛeдBe вoлoчУчИ HoгИ.
ПpoЙшлo кiлькa HaпpУ)КeнИX хвИл|А|1' Cтpiльцi )кдaлИ з Heтepпiнням Bopoгa, щoб зycтpiти Йoгo свИHЦeBИМ гpaдoM' .!,oвгo нe
пpиЙшлocь )KдaтИ: iз нaпpямкy c. ХoлoбoK зHoBy пoпoвзлИ Ha
зaстaвУ 6 нepвoних. Bибpaвши зpyннi стaHoBИщa, тpи снaЙпepи i
тpИ aвToMaтчV1KИ пpoбувaли пapaлiзувaти .цii зaстaви. Aлe смiль-

нaки ПeрeбиЙнic, oлень i iншi cтpiльЦi нe ввa)КaЛИ нa снaЙпepськиЙ BoгoHЬ: вoни yмiлo MacкУЮчИcЬ, вeЛИ З ни|\А|А смiлy пepeстpiлкy, i xoн дpyгoвi Пepeбийнoсoвi пopвaли кулi шaпKy i poзбили
вoгHeтyшИтeлЬ KУлeмeтa, a дpУгoвi oлeньoвi збили кyлi шaпкy,
вoни смiливo oбстpiлювaли бiльшoвикiв, a)K пoKИ чoтИpЬox He
paнvlл|A' a peЦJтa He ПoвepHулИcЬ Haзaд.

|з 3aбapcьKoГo Haпpямкy 3 бiльшoвики oKoпaЛИсЬ

i

cнaЙ-

пepсЬKИM BoгHeM HaMaгaЛИсЬ зHятИ нaшi кyлeмeтнi тoнки. .!pyг
oлeнь i кiлькa cтpiльцiв вiдкpили пo HИХ вoгoHЬ. Peзyльтaт: oднoгo
убили, oдHoгo paнИЛIA, oдИH Узяв збpoю yбитoгo i сaм yтiк, ПoKИHyвшИ овoТx cпiвpoзбiЙникlв.

Cкopo з бoку Угopcькa, iз-пiд лiсy poзKИдaнИМИ гpуПKaМИ

пiшли Ha гopcтKУ cтpiльцiв 30 бiльшoвикiв. Kyлeмeти i aвтoмaти
смiлиx вoякiв oбcипaли KУЛяMИ Bopoгa. 6 oсiб зpaзУ впaли, 4 paHeHo. Deштa втeKЛa'

Пpи цьoмy yпaв oдИH iз xopoбpиx дисциплiHoвaHИX бiЙцiв
дpyг Boлoдя. Cкopo пpиЙшлa звiсткa, щo нaшi гpупи пiшли в
oбxiд, щoб зaxвaтИтИ вopoгa в кiльцe. .ЦpУг Гepaсим i Kвiткa iз
гpyПoЮ смiлих бypeвiТвцiв пiшли в aтaKу Ha вopoГa. Miнoмeтний
BoГoHЬ Дpyгa Kвiтки пoKлaB Bу6итимиi ociб7 paнeнo. Taкoж poз-

битo вopoxиЙ тaбip,

Koлo 7 гoД|AH|А вeчopa бiльшoвицькi бaндити вiдcтyпили нa
Хoлoбки. Aлe i тщ вoHИ He зMoГЛи пepeвeстИ дуxy, oпaм'ятaтИсЬ'
lpyг ГepaсИM пoгHaв Тх ax дo Tилявки, B цeЙ чaс тyr KBapтИpyвaлaсь Tx ГpУпa' Koмaндиp Гepaсим TaK Heспoдiвaнo i скopo нaлeтiв
Ha HИХ' щo бaгaтo бiЙцiв, якбули poздягнeнi ipoззрi, тaк i вилeтi-

5З2

лИ iз сeЛa. Бoсi l poздягнeнi, кидaюни в пaнiцi свoТx

paнeнихiуби-

тих, 6iгли бiльшoвицькi вoяки aЖ дo Шyмськa. B тpoфeТ дiстaлиcь
вopo)Ka збpoя, бaгaтo aмyнiцii, шинeлi тa Bз}гггя.
Peзyльтaт бoю: нepвoниx 33 убитих i 17 paнeниx, нaшиx yбитиx _ ], paHeнИХ Heмar,

/-/8.^

16.4.'l 944 p.
ДA CБ Укpaiни, ф. 1З, спp' З76' т' 66, apк. 20. Koпiя,
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БlЙ B oБГoB|

Biддiл KoMaHдИpa .[oвбeнкa зaKвapтИpУBaB У с. oбгoвi'
Beнopoм Haпepe.0,o.0,нi BepбнoT нeДiлi B'|v'44 p. бaгaтo людeЙ
пiшлo дo цepKBИ, a чaстИнa опaЛa спoкiЙним сHoM. He спaли тiль-

ки вapтoвi, якi пильнo cтeЖИлV|, щoб бiльшoвицькi гpaбiжники нe

дo сeлa.
Бiля 4 Гo.o.. paHKУ зaсTaвa, яКa зHaХoдилacь KoЛo ЦepKBИ,
пiдпycтилa нa близькy вiДДaль бiльшoвицьKИХ eHKaвeдистiв.
в.0'epЛИсЬ

Пoчaлaсь стpiльбa. Bci зipвaлисЬ Ha HoГИ. Бiльшoвики, B.цepшИсЬ
в cеЛo, зaпaл|АлИ кiлькa бУдинкiв i пoчaли зaxoПЛЮBaтИ ХaтУ зa
XaToЮ. Haш вiддiл пiшoв в aтaКУ. Пiд силoю мiткoгo BoГHЮ вopoг
бyв вимyшeниЙ вiдстyп|АтИ Ha кpaй сeлa. Cкoнцeнтpyвaвши cвoT
cИIl|А B МУpoBaHoМy бyдинкy i в кyзнi, гoлo.п'нi poзбiЙники вПepТo

вiдстpiлювaлиcь. Зaнявши вигiднe oбopoннe CTaHoBИщe, BopoГ
пoчУBaB сeбe, як у фopтeцi. Aлe пoвcтaнцi нe |lv|pИл|Ась iз тaким
сТaHoвИщeм. Пoтpiбнo бyлo зa воякy цiнy ви6ити вopoГa з мypiв'

a пoт|M зHИЩИтИ.

..Штypмoм взятИ 6удинки'
.[pyг loвбeнKo дaB KoМaHдУ:

Bпepeд!'' _ i caм зa

ХBИЛИHУ oпИHИвcя пiд xaтoю. Зa ним HeстpИMHoЮ ЛaвoЮ pИнУлИ всi. .!oвгo бiльшoвики He здaBaЛИсь. Koли вiд

зaпaЛЬHИx KyЛЬ зaгopiвся будинoK, eHKaвe.цИстИ яK пepeлякaнi
мишi, висипaлИCьнaгoлиЙ бeptг. Зaгpaли нaшi cкopoотpiли. Бepiг
BKpИBся тpУпaMИ eHKaвe.цИcтiв. B дикiй пaнiцi, B ПoвHoМy бeзпopядKy Bopoг тiкaв гeть' a KoMaH.цИp, пepeслiдyючи йoгo пo п'ятaХ,
..Bпepeд!',
гуKaв:

5Зз

Чepeз кopoткиЙ чaC пoвcтaнцi iз зaслyxeнoЮ гop.цiотю пepeмoжцiв хoДИл|А сeЛo},4 i пiдбиpaли тpoфeT, здoбУтi y вopoгa. B цiм
бoю ми здoбyли 7 скopoстpiлiв, 10 фiнoк,37 кpiсiв iбaгaтo aмyнiцiТ.

Beнopoм з пiвдeннoT стopoнИ сeлa iншa ГpУПa BopoГa poзпo-

ЧaЛa з HaшИM вiддiлoм бiЙ.

oднa нoтa бiЙцiв tз Cxiдниx укpaiнськиx зeMeЛЬ нa чoлi

з

opлeнкoM, l.]aсТУпaЮчИ Ha вopoГa, пoчaлa бoЙoвy
пiсню: ..Пoпiд лiсoм, тeMHИM бopoм...',
Бaдьopi сЛoBa бoЙcвoТ пiснi, зливaЮчИсЬ iз клeкoтoм cKopoсTpiЛ|B, тBop|/1лV1 чУдHУ симфoнiю бoю, якa HaГoнИЛa твapинний
стpax нa стaЛiнськиx poзбiйникiв. ..!'oблeонi i нeпepeMoЖHi'' Пoчaлитiкaти, |тo тaк лeтiгtи, щo нaвiть He вcTИГЛИ зt1ятV| свoT зaстaви.
Pинувши в HaCтУГl, нaшi бiЙцi oчИщyвaЛИ селo вi.ц неpвoнoi HечИCтi. Нaш стpiлeць, бoйoвий )КИгoМИpeцЬ, HaТKHУвся нa бiльшoBИЦЬKoN,4aH/п.ИpOм

КoГo KуЛеМeтчИKa |з зacтaBИ.

_ Kтo идeт? - Зaпитaв тoЙ. _ Cвoй! - пpeспoкiЙнo.бaЙдyжим
тoнoM вiдпoвiдaе,п,p. Xo.rrrэдниtЙ.
oдин спpитниЙ скaчoк _ i смiльчaк ПoBaЛИв eHKaвeдИстa, сХBaТИB KУЛeMeт i нaпpaвив iз ньoгo вoГoнЬ пo бaндитax. Бiльшoвики,
зaЛИшИвшИ 20 тpупiв, poзбiглись в piзнi стopoни лiсу,
Peзyльтal. бoю зa цeй дeнь: 60 eнкaведиcтiв убитиx i бaгaтo бiльшe paнеHИХ, яKИХ вopoГ зaбpaв з сoбoю. Пoвстaнцi мaли

5убитиxi4paнeниx.

Тiлa гepolв ПoХoвaHo Ha кЛalloвИщi в с. Cтупнi.
Пoлiтвиxoв ник / - / БeзтaлaнниЙ

,П'А
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oгlис БyщAHсЬKoгo пPoPивy
пlдPoздlлlв упA

28 квiтня 1944 p.

Б У l.J.lA H C Ь K

|4И |1P oP IАB

Bиxiд зaлишaвоя тiлькo oдИH: пpopИв.
Бiльшoвики стяГHУЛИ .0.o чoТИpЬox paйoнниx пyнктiв BeЛИKУ
CИЛУ cвoгo вiЙськa, oтaчИлИ з yсiх бoкiв нaшi вiддiли i piшили
ТaкИM cпoсoбoм зниrцити

534

Тx.

Ha "tliс, tцo Лe)(ИTЬ мiж Maйдaнoм тa Будepa)КeМ, ПoCУHУЛИсЬ
бiльшoвицькi чaотини, oзбporнi тaHKaMИ, гapмaтaмИ, piзнoгo
кaлiбpy мiнoмeТaми, tse-пИKolo кiлькiстю ..MaKсИМiв'' Тa iHшoЮ
aBToMаТИЧHoю збpoeю'
Haшi бiйlцi Упepтo стpИМУвaЛИ чepBoHУ HaBaЛУ' B цeЙ нac
KoN4aF{Д'Иp Беpезa пpo]'1TaHKoвoЮ pУшHИцeю (ПTP) вивiв iз лaду
oдин бiльшoвицький тaнк. Beнopoм, вибpaвшИ тe мiсце,.цe BopoГ
нaо нaЙьteншe опoдiвaвся i скoнцrHTpyвaв нaЙcлaбшi сили, нaшi
вl,цДiли ПpopвaЛИоЬ KpIзЬ Пepшe Bopo)Ke кiльцe i пiшли BПepeддo
Hoвoгo lvliсця пpизHaчеHHя. 3a нiч щaсЛИвo дoбpaлись дo Бyщi'
Пepeд CeЛcM poзвiдкa.цoнесЛa' щo в сeлi зHaХoдИтЬся оoвrтсЬKe
вiЙськo. ОбiЙти Бyщy iншим шЛяХoM i пiти дo мiсця пpизHaчeHHя
Сlулo немсlжливо. Bдень дiяти бyдe вaжнe. тoMу щo в oKoЛ|Ишнlх селаx poзтall tовaнi воpoхi чaстини: в Mocтax, в Бyдepaхi, в
Miзoчi' в БaтькiвL1яХ Тa B flepмaнi. Зaмiтивши Hac, Е!oнИ нeгaйнo
ПocУHУjll.4cЬ би зt всiх бoкiв нa вiддiли.
Бvлo виpiLrteilo pобитИ ПpopИB бiля Бущi. Пpopив ПoвИHeH
бути 6лискaвvlчниЙ, ЗaтяxниЙ бiЙ пiдняв би нa нoги вopoгa, який
МlсТИвCя /цoвKoЛi] нaо. Тодi б ми були змушeнi пpиЙняти 6iЙ з
ЕзеЛi,lKИМi?l с|'4лaMИ BopoГa, якиЙ зaЙмar Kpaщy пoзИцlЮ, вoлoдie
:]эЦI iсnlJ^'^

о6nnд.n

| пonoal/lItrrо

цяn p иit

Haшa pозвiД,Ka J]oHeоЛe' щo вopoП який знaхoдиТЬся в Бyщi i
I.lс]pетИHae НaM шляХ Дo N4ICця tioвoГo ПocтoЮ' Мae B свoMУ poзпo;эяд.i:кeннi. к.рiм вогнeстpельнoi зброТ. ЧoтИpИ тaHKИ.
Пeрeд ПOЧaтKOM бою нaшi BiДд|ЛИ зaЙняли слiдyюнi стaHoBИ[цa: KoMaHД'иp Bоpон пepший зaЙняв сТaнoвИЩe нa гopбкy бiля
фiльвapку, КoMaH.г1Иp flовбeнкo з ЧaсТИHoЮ свoТx бiЙцiв пiшoв нa
ЬУшty з боку Мостiв. БувaлиЙ _ з бoкy Бopщiвки, .Цoкс i Beликaн _
l l заХОtl\'l. Рeштa оiilцiв якбoЙoвиЙ peзеpB стoялa нa гipцi в лiску.
О 6'iiз гoдигli 30 хвилllн ми вiдкpилИ пo вopoГoвi вoгoнь.
Чеpвонi зi.цповiлlt .П'oBГИ Nl И KУЛe МeТH ИMи сepiями. П iсля кopoткoT

Г!ерrCТpl'jKИ lз-..]e ГOрKИ з tUyl,4oM i ГpoХoТoM ПoКaзaЛaсЬ зeлeHa
Гj{lТЕ]r.lr)а сotзiгсь(ого тeHKa. Biн вилетiв у бaлкy, зop'eHТУвaBcя в
си.гyaцri i вiдкpив вoгoHЬ Пo HaI.!14Х сTaHoBИЩaх. HaхBИлv|нУ втИXJlИ НaLUi бiйtцi. Boни пiцпускaли блищe дo сeбe тaнк. A в цeЙ чaс
v(1|-t^Aл|ln Бдrlдaa
н
..aПравЛяЕ )КepЛo ГapMaТИ нa зУXBaЛУ зeЛeHУ
ГlJ'rLзUlJ''1 Тpи Г|ТP бyли такох гoтовi вiдкpити пo тaнкoвi вoгoHЬ.
Ганк пiдход'l,tв блишiе i блиlцe .цO HalilИX бiйцiв. Cкopo пoKaзaвся
JiруГИЙ таltt< A пepшиЙ yжe нaблиз|АBCя I\o caмИХ вoгнeвиx гнiзД,.
Гliдпyотивши Йoго зoвсiм б;lизькo дo сeбе. мiткий стpiлeць з сoтнi
lц1l. Bсpонa цpуг Пeтос вiдкpив Пo HЬolv'У BoГoHЬ. Beликa ПoТвopa
бp.rl.др1.i.=".nеHЬoГ0 KoxЬoov, яКa ХвИЛИHУ Haзaд, cKa)кeнo poзBep.

ЭJЭ

тaЮчИсЬ Ha Bоi бoKИ, з сЛiпoЮ лЮттЮ MeтaЛa BoгoHЬ пo HaшИХ вoяKax, Bpaз зaтИXЛa' зУпИHИвшИCЬ нa oдHoMУ Miсцi, яК УKoпaHa.
Taке пpибopKaHHя зyxвaлoT MaшИHИ, BИ.цHo, HeгaТИBHo B|1ЛИHУЛo Ha MoЛo.ццЮBaтиЙ нaстpiЙ eкiпaxy .цpУгoгo Тaнкa, мaxaнiк-

KepMaHИЧ' якoгo кpiзь щiлину зopу дoбpe 6aчив пeнaльниЙ для
сeбe peзyлЬтaт CXBaтKИ.
!o пiдбитoгo тaнкa пiдоyвaлись бoЙoвиЙ KoМaH.п'Иp-пoсTaвeць Мaмaй, смiльнaк lJ-{игoль i зaвхди зpiвнoвaжeниЙ, в УсяKИХ
УMoвaХ спoкiЙниЙ Умaнeць, пoлiтвиxoвник Юpкo. Екiпax ДpУГoгo
тaHKa' тpИBoЖHo.цoгaдУЮчИоЬ' з яKoЮ MeтoЮ ПlдсyвaЛИcЬ BoяKИ'
HaMaгaBcя пapaлiзувaти Тxнt pyxи aKTИвHИM BoгHeM сTaHKotsoгo
KУлeMeTa i гapмaти. Beжa тaнкa, пoдiбнa дo пЛeсKaToi гoлoви
яKoГocЬ .0'ИвHoгo дoпoтoпHoгo зBlpя' пoв|ЛЬHo пoвepтaЛacЬ Ha
чepeпaШoМy кapкaсi в piзнi бoкИ, ПЛЮЮчИ oГHeM в oнi людям. Allе
люди 6ули впepтi, нeстpимнi в дoсягHeннi нaмiчeнoi цiлi: вoни
poзyмiли, щo MУоятЬ зpo6ити пpopИв i були гoтoвi нa життя i нa
сMepтЬ для цiлoстt свoТx вiддiлiв.
ocь вoни yхe бiля BИBeдeHoГo з ЛaдУ Пepшoгo тaнкa. .[pуг
Юpкo.Kyбap гyKae, щoб eкiпax здaвaвся бeз бoю, aлe' кoли тoЙ
He Хoчe, дpУг щИгoЛЬ KИ.цar Ha KopпУc тaHKa пЛяшKУ iз зaпaльнoю
piдинoю. Пляшкa, вдapИвшИсЬ У тaHK, зoЙкнyлa i в цю )к ХBИлИHУ MaCa cХвaтИЛaсЬ )кoвтИM пoлум'ям, ПoтeKЛa кpiзь щiлини в
сepetИHУ TaHKa. 3aгopiвcя гopюний мaтepiял. Тaнк гopiв iз сepeдИHИ | зHa.0'вopУ.

p'pугиЙ тaHK He .цoвГo oбстpiлювaв смiльчaкiв. Бorць

LJ-{aсливий нeзaмiтнo пiдпoвз дo HЬoгo. Зв'язaв шiсть гpaнaТ' вiдбeзпeчив olцHУ з ниx i спpитHИM pУxoM pУKИ MaТHУB paзoK ,,MaKo.

гoнiв'' пiд гyceницЮ MaшИHИ. Cтpaшним aKop.цoM poз.о,aвся ви6ух
шeстИ ГpaHaт. Maсивнe тiлo тaнкa, cKaxeнo pявKHУЛo, з.цpИгHУ-

лoсь iстaлo нa мiсцi.
Екiпaж

-

КepмaHИч TaHКa' стpiлeць

вexi i paдист пpoбyвaли

BтeKТИ, aлe мapнi HaMaгaHHя. Haшi стpiльцi лyнaть мiткo: )кoдeн з
HИХ He вTlK.

Пiсля цьoгo дBa тaHKИ, щo сToяЛИ нa виxiднoмУ стaнoвищi .д,o
бoю, poзвepHyЛИсЬ i втeкли гeтЬ Ha дpугиЙ кvтoK ceЛa. Шлях вiдкpитиЙ|

Biддiли, oбiгнyвши лiвy нaстинУ сeЛa' пiшли BПepeд. Beликa
aкцiя бiльшoвикiв ПpoBaЛИлaоЬ.
2[8] квiтня 1944p.
ДА CБ Укpai.ни, ф. 13, cпp' З76, т' 66' apк' 21-22' Koпiя'
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зBlт пPo пЕPЕxlд ФPoHтy тA дlялЬнlстЬ
..сAБлюКA''
гPyпи KoMAHдиPA

15 тpaвня 1944 p.

Пiдгoтoвкa дo пepeХo.цУ фpoнтy

гpупи кoм[aндиpa] Caблюкa ..ПiвдeHЬ''

Biддiл кoм[aндиpa] loвбyшa BИpУшИв дня 5.l||.44 p. з тepeнiв
Гaличини в Biнницькy oблaсть. Ш{oби пepeбyги фpoнттpeбa бyлo
пepeпpaвИTиоя в лicистi тepeни' Я пoстaнoвИв вИpУшИти вбpуcилiвcькi лiси. oднaнe з вiДдiлoм я в цi тepeни нe дiЙшoв з пpИчИllИ
зближeння фpoнтy. Toдi я пoстaHoвИв пepeбyвaти фpoнт в лiсaх

Boвкoвицькoгo paйoну. Я зaЙняв сeлa MaЙдaн [MopдинcькиЙ],
Cтapa Гутa.
B зв'язкy з тИM, щo B тoмy paЙoнi HaХoдИлoся з'eдHaHHя
lвaницькoгo, вiддiл Шлюсapeнкa чepвoHИX пapтИзaн, зaкoнопipyвaтИсЬ булo тpуднo. Фpoнт МoЖHa бyлo пepeбщи тiльки пiд мaсKoЮ чepвoHИХ пapTИзaH. Я Дaв HaHaз KoзaKaM пoHaшИBaти нepвoнi
..Чaпalвa'',
з' eдHaння.
HaзBУ
a вiддiлy
[лен]ти,

.0,aв

[Aндpi]Твськoгo

Heдaлeко мoгo вi.пдiлУ HaХoдИBся вiД.цiл чepBoHИx пapтизaн кoм[.
aндиpa] Шлюсapeнкa AндpiiвсьKoгo з'о.п,Haння.
.Qня 20.||I.1944p. кoм[aндиp] тoгo вiддiлy пpиixaв дo MeHe з
oxopoHoЮ 20 aвтoмaтникiв пpoвipити мiЙ вiддiл. Я пoяcнив Йoму
..Чaпaeвa,'. Чepвoний кoм[aндиp] пoвipив
мeнi тa
Щo цe вiддiл
вiд'Txaв Haзaд, Bi.ц цьoгo нacy мiй вiддiл зBoдИв бoi тiльки з нiмцями. Пiд чaC ЦИХ бoTв здoбyв вa)кKoгo мiнoМeтa, B0 мiн, двa KyЛe..KoЛЬТa''
MeТИ сИсТeMИ
тa 5 тИояч aмyнiцii [в] лeнт[ax]. здoбyгУ
збpoю я зМaгaзИHУвaB B ПoolцИHoKИX сeЛaХ,
Дня 23.|||.1944p' o 5 гoд. paHKУ Пoчyв я cильниЙ aвтoMaтИчниЙ вoгoнь зi отopoни оeлa Cтapa Гyтa..QoвiдaBся я, щo цe чaс-

тини ЧepвoнoТ ApмiТ зBeЛИ бiй з нiмцями. З эIIльHII|\АIА KpИKaMИ
..Уpa'', .,Зa
Cтaлiнa'', ,.Зa Poдiнy'' гнaлИ чepBoHoapMiЙцi вiдстyпaюниx нiмцiв. Чaстини Чepвoнoii Apмii пoсyвaлиcя в стopoнУ тoгo

ceЛa Дe HaХoдИвся мiЙ вiддiл.
Я виТxaв з двoMa KoзaKaMИ нaзycтpiн Чepвoнiй ApмiТ. Пo

Дopoзi зyстpiнaю KoMaH.цИpa нa тaчaнцi. Пpивiтaвcя з HИM, пpeдcтaвИBся Йoмy як кoм[aндиp] бaтaлioнy. Biн пpивiтaв Haс оЛoвa.
ми: ..ПpивeТствУeM гrpoeв кpaснoЙ ПapтИзaHKИ''' ЦeЙ KoMaHдИp
Пoдaв мeн i pyкy тa п pe.цcтaвИ вся кaп iтaнoм. П oгoвop или ми нa вci
[теми], вiн poзпитaB MeHe дe Haxo.цятьcя нiмцi. Я йoмy poз'ясHив.

5З7

Пiсля тoгo Kaзaв Д,o мeнe [щo] вИХoдЬTe з лiciв тa й.цiть в сeЛa Ha
B|дпoчИHoK.
Пicля тaкoT poзMoвИ я пoпpoщaвся з HИM, тa вiдпpaвився .t].o

свoгo вiддiлУ, якиЙ виЙшoв бyв в лiс. Toгo Ж .цHя вeнopoм в лiсi
дoлУчИв .0.o MeHe кoм[aндиp] Caблюк зi свoТм ПoчoтoM i pушили
ми пoмix чepвoнoapMiЙцями в сеЛo Mopдин. ЧepвoнoapмiЙцi
вИтaлИ нaс, a ми Тx. B сeлi Mopдинi зyстpiвся я з BoоHHИM HKBД,
яKe пoзвaЛo МeHe в штaб. Haчaльник HKBД poзпИтУBaB MeHe щo
цe зa вiддiл. Я Йoмy вiдпoвiв, щo мiЙ вiддiл r HoвoзopГaнiзoвaний.
.[iявдo мicяця гpyдHя бeз нaкaзiв в Kaм'янeць-ПoДiльськiй oблacтi. B мicяцi гpyднi з'eднaвоя з з'eдHaHHямl кoм[aндиpa] AнДpeевa.
Koм[aндиp] Aндpeeв дaв мeнi нaкaз Дiяти тiльки пo зaвдaннi. Пo
цЬoMУ нaKaзУ дiяв я дo 28.ll.1944 p'
.Цня 28.lI.1944p. з'eдHaHHя кoм[aндиpa] Aндpеrвa бyлo рoзбитe нiмaкaMи тa нaцioнaлiстaMИ в лiсax Гaличини CкaлaтcЬKoгo
paЙoнy. з.|||.1944 p. дo Мoгo вiддiлУ .цoЛУчИЛo 2 кoм[андиpa] зl
штaбy Aндpeeвa i дaли мeнi нaкaз пеpeйти в 3aхiдню УкpaТнy.
ПpoЙти бyлo нeмoxЛИBo B зв,язку з [знaнним] yкpiплeнням нiмцiв
нa piнцi Збpyн. Я вepнувся з вiддiлoм Haзaд. Пo дopoзi MaB CИЛЬниЙ бiЙ з нiмaкaми бiля оeлa Шляxoвi Kopинeнцi. B цьoмy бoю
вТpaтИв я 30 чoлoвiK, в тoмy числi циx 2 кoм[aндиpИ], щo дoЛУчИЛИ дo МeHe зi штaбyAндpeeвa.
ЕнкaвeдиотИ зaпИтaлИ Мeнe в яКoMУ HaпpяMKУ пoсyвaЮся з
вiддiлoм. Я вiдпoвiв iм, щo нa збipний ПУHKT пo HaKaзy Aндpeевa
в XмeльницькиЙ paЙoн. Тyпoлoбi eнKaвeДИсТи пoвipили менi тa
вiдпустили MeHe. Тoдi pУшив я з вiД.дiлом в ХмeльниЦькиt,i paЙoн
в бpусилiвськi лiси. Ha овoмy шЛяХУ зycтpiнaвся з oкpемими вiд.п.iлaм

и ЧepвoнoТ ApмiТ.

!ня

24,||| дiЙшoв я дo цИХ лiсiв. Тoдi .цaв HaкaЗ дiяти нe як
нepвoнi ПapтизaHИ, a як yкp[aТнськi] пoвcтaнцi. З oгляДУ Ha CИЛЬ.

He cKУпЧeHня вiЙськa змушeнi ми були poзбитися Пo гpУпaм.
ГpУпoЮ вiдiйшoв кoм[aндиp] Щopc.З .цpугoю Гpупolo
лИшИвcя я Bpaз з кoм[aндиpaми] Maxнo тa Mухoю. Koм[aндиpи]
Caблюк, Яpeмa (пoлiтвиxoвник) тa oлeг вiдiЙшЛИ з Пoчoтoм piвнo
)к B тepeH вiдшукaти пpoвiдникa Бaтькa. Пoмiж сoбoю МaЛИ М14
зв'язкoвi пyHKтИ. B циx пУHKтaX MaЛИ oтpИMyвaти звiдoMЛeHHя
вiд oкpeмих гpyП щo 5 дeнь. Я з вi.одiлoм pУшИB в Ka[лин]iвськиЙ

З oднoю

paЙoн.

.Цo 20.|V [...] бyли вaжкi. Toдi [я] pУшИв з вiддiлoм нa BoлИнь,
щoб [...] HaKaзИ. Пo дopoзi звiв з eнкaвeдИстaмИ 7 бoiв. 3нищив
пoнaд 100 eнкaвeдистiв. 3дoбув oё0,ИH ЛeгKИЙ мiнoмeт, oдин ПTP,
тpИ KУЛeMeтИ, aвтoМaTи, B дaлeкoвидiв тa ['..] тиlсянi aмyнiцiТ дo
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фiнoк' Здoбутy збpoю пepeдaB кoм[aндиpoвi] Гipнякoвi щo [дiо]
в тepeнi [Лaнo]вeннини. B пoвopoтнiЙ дopoзi нa Bолинь BтpaTИB
.l
6 кoзaкiв вбитими тa 13 paнeними.
!ня 9.V пpибув я нa мlсцe.
ПoстiЙ, 15.V.1944
lJДABo' ф. З837, oп,

p.

Cлaвa Укpaiнi!
Гeooям Cлaвa!

1,

спp' 5' apк' 4-5' opигiнaл' Pукoпиc,
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HA BlдтиHKy
гPAБo вЕЦЬ-B lл ЬXABA_KAM l H цl

14 тpaвня 1944 p,

ПoЯсHЕHHя

.t],o

KapтИ бoю нa вiдтинку

Гpaбoвeць_Biл ьxaвa-Kaмiнцi 24'|V.44 p.

Bopoг пoчaв HaCТУП 6iля гoдини 7-T з Гpaбoвця в силi 3-oх
.,Maксимtв.., спpямoвуЮЧИ
вecЬ
оoтeнЬ. Бив сильнo з мiнoмeтiв i
свiЙ вoгoнь нa куpiнь Ястpyбa. Ha вtдтинкy кypiня Poвa вopoг Пoчaв
Haоryп, aлe пiД HaшИM BoГHeM He вИТpИМaв i мyclв вiдстyпити в
HaпpяMKУ xщlp Biльxaвa, звiдкИ Й пoчaв бyв пoнaткoвo HaстуПaTИ.
Пiоля цьoгo вopoxi чaстИHИ, щo HaстУПaли нa кypiнь Ястpyбa
oтpИMaЛИ пiдмoгу, a тo.д'i iм yдaлoся пpopBaTИ oбopoннi пoзицiТ
в кypiнi Ястpyбa, яKoгo чaсTИHИ рoзпoчaли пaнiчниЙ вiдступ, нe
пoвiдoмивши Пpo цe куpiннoгo Poвa, нepeз Щo вopoГoвi вдaлoся
в.п,epтИcя в лiс iзaaТaKУBaтИ ззaдУ сoтнi Kopнieнкa iБyлки, тaк
щo вoHИ oбидвi знaйшлись в oKpУжeHHi, бeз мo>кливoстi вiдстyпу. Coтня Лютoгo вiдсryпилa вУзeHЬKИM KopИдopoм B HaпpяMKУ
Гypбiв пiд гyстим вopoжИM вoгHeM,
Пpo.цoклa.цнi втpaти B цИХ lцBoХ сoТHяХ Бyлки Й Kopнiенкa нe
вiдoмo тoМУ, щo чaсТИHa стpiльцiв пoo.цИHoчKИ, aбo мaлимИ ГpУпaMИ пpoдepЛacя кpiзь вopoжe кiльЦе i poзбiглacя пo тepeнt i дo

сЬoгo чaсУ Пo oд|-|oМy' Пo двa дoЛУчУЮтЬ.цo plзHИХ BIД.д|Л|в' TaK щo
нaвiть бaгaтo з тИx, KoГo зapaз paХУeтЬся зaбитим e в дiЙснocтi
)KИBИМ, тiльки в iншiй чaстинi. Пpo дoлю куpiннoгo Poвa нiчoгo
KoHKpeтHo He MoЖнa дoвiдaтись. Coтник Бyлкa пoлiг, KopнieHKo з
тpЬoMa стpiльцями пpopвaвcя кpiзь вopoxe кiльцe i eживиЙ,

5з9
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ПoстiЙ 14.V.44 p
/Гipчиця1/
ДA CБ Укpai.ни, ф, 13, cпp. З76, т, 66' apк 50-51. Оpигiнaл. Pукoпис
1

..Гipниця.. (-1944).--

1944 p.

У 1944

р'

-

к-p coтнi, Kypeня (зaгoHy) Cотник УПA вiд 24.lV.

Ne 100

пoBlдoMлEHHя пPo БlЙ пlд сЕлoM PЕпlщЕ

2Зтpaвня 1944p.

Б|Й П|Д

сЕЛoM PEП|щEM

.{ня 12 тpaвня 1944p. вiдбyвся бiЙ мix УKp. ПoBоTaHцяMИ, a
сoв. HKB.Q. БiЙ тpивaв вiД Гo.ц. 5 paнo iтpивaв дo 9-i paнo. Coвiти
BXИвaЛИ тaнкiв iтяxку збpoю. Пpимiняли тaKoж мiнoмeти. Bтpaти
вopoгa нeBlдoMl.
-

Koльopoвe зoбpaжeння плaну бoto пpetcтaBлeнe нa кoльopoвiй BKлeйцi'
Пpiэвищe тa,Цaтa нapotЖенl1я нe уcтiйнeнi,

-*
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Haшi вiддiли пi.цxo.п'или пi.п, сeлo Peпiщe Cлaвyтськoгo p-HУ'
ПepeЙшoвши зaлiзницЮ, Coш' якi 6ули HeДaЛeKo вiддaлeнi вiд
сeбe, ми зУг1И|1Ил|Аcя в oдHoMУ сeлi' щoб pOзПИTaTИ лю.цeй КУдoЮ
MoжHa пepeйти piнкy Гopинь. Koмaн.циpи .{oкс i Beликaн, дoвiдaвшИсЬ, щo Чepeз Гopинь е мiст Пo KoTpoMУ е мoxливiсть дiстaтись
нa дpyгий бiк piнки _ [цeбтo] в лiо, pyшиЛИ пpяMo Дo MoCTa He
тpaтячИ чaCУ, бo вiддiли [вжe] бyлo BИДHo нa кiлькa кiлoмeтpiв'
ПpиcкopeнИM тeMпoM пepeЙшли Mocтa, виЙшли нa шляx, який
ПpoХo.цИв Чepeз сeлo Peпiщe i скpилися в гyCТoMУ лiсi зeлeнoТ
coсHИHИ.
B тiй хвилинi пoнулись кpiсoвi стpiли. МиЙuли Д,aЛЬшe, MaЮчИ

нa мeтi вiДiЙти кiлькa кiлoмeтpiв вглиб лiсy. З кoжнoю ХBИЛИHoЮ
стpiли густiшaли, i poзнoсивсЬ ГУK aвтoмaтичнoТ збpoT- фiнoк,
кулeмeтiв. Kyлi свистiЛИ ПoHaД, ГoЛoвaMИ пoвстa[нцiв] i нaс вiд
нaсy булo чyГИ яK сПa.цaЛИ Ha зeMЛЮ гiлки дepeв.
Koм. .[oкс .п,aB HaKaз пpиЙняти oбopoнy, ToMУ, щo BopoГ
HaстУпaB Ha п'ятИ. БiЙ щopaз тo пpи[биpa]в нa силi. 3aтopoxкoтiли
KУЛeMeтИ, зaгpaЛИ фiнки, зapeвЛa хyдoбa, зaipжaли кoнi i цe ствopЮвaлo яKУсЬ стpaшHУ KapтИHУ з бoТв сyнaснoТ вiЙни'

сeлa Peпiщ пpиТхaв бpoнeвик з вiЙськoм, цeбтo пi.цмoгa
вopoГa.
Koм. Beликaн бaнуни, щo зaбиpaеTЬся Ha вeликиЙ6iЙ
.0,Ля
зpoбив вiдстyп зi свoTм вiдд[iлoм], Koм. .Qoкc тpимaв цiлиЙ нaпip
Bopoгa, aЛe ToMУ, щo ПepeBaГи були пo стopoнi бiльшeв[иць]киx
.Д,o

бaн.п,итiв, BoHИ пoЧaЛИ oKpУXУвaтИ.

Пiсля oкpyжeHHя пoчaЛaсь нepiвнa бopoтьбa. Coвiти стpiляли
з ГapмaТ i били з мiнoмeтiв. Пoвстaнцi бopoнилисЬ Д'o oCтaHHЬoГo
нaбoя, ХТo KИдaЮчLАгpaтaтИ, хoч i чacoм вбивaючи сaмoгo сeбe.

Бiля 12 гoр,' дня бiЙ був зaкiннeн|ий], Koм. .[oкс з свoТми
стpiльцями , якi лиuилисЬ пpИ HЬoMУ ё0,oЛУчИв дo Beликaнa, зa6ИpaЮчИ свoТx лю.п.eй i пiшoв в дaнiм HaПpяMKУ.
2ЗN' 44 p'

/Дик/
ДА CБ Укpa|ни, ф' 1З, cпp' З76,

т, 66, apк,

52, opигiнaл. Pукoпиc'
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звlт-пoBlдoMлЕHHя пPo PЕЙд
з'€дHAHЬ yпA 3A p. слyч

[Tpaвeнь] 1944 p'

PЕ:ЙД'зA CЛУч
[...].

flня 25.|V.44 p. з'eднaння кaпiтaнa Бaлaбaнa дiстaли сПeцзaBдaHHя. He гaючи чaсУ' BrчepoМ ТoГo )K дHЯ, пepeвiвши дeякi пiдгoтoвнi poбoтИ, з,rдHaHHя вiдпpaвилИсЬ в .П'opoгy' Bикoнaння цЬoгo
зaвДaнHя нe булo ЛeгKoЮ CПpaBoЮ, бo булo зв'язaHe з 200 км (в
oдин кiнeць) мapшeм, МapшeM зa Cлун.
3a кiлькa днiв ми були пiд Cлyнeм. Пoзaдy нac л|АШ|АлИcь
Kpeм'янeцЬкi лiси, зaлiзниця, Гopинь, шoсe.'. Лишилocь фopсyвa-

ти Cлyн i пpистyпaтИ Дo вИKoHaHHя Cвoгo зaв.цaHHя.
B нiч з 1 нa2 TpaвHя, фopсувaвши Cлyн, ми cтpiлиcь з вopo)кoЮ зacтaвoЮ, яKa пicля кopoткoТ пepeстpiлки втiклa (цe бyлa
пеpшa отpiнa з вoрoГoM пiд нaс HaшoГo мapшУ). 3a кiлькa гoдИH
пo цЬoМУ ми oтaбopиЛИCя B лiсi пiд Яцкoвинaми. PoзiслaвшИ poзвiдки, MИ oKoПaЛИсь i лягли пepeпoЧИBaти. Aлe paпToM зaЛУHaЛo
кiлькa постptлiв - Bopo)Кa poзвi.цкa HaтKHyЛaоЬ Ha HaшУ зacтaвУ'
ПepeпcнинoK ПepepBaHo.
Зa 10 xв пpиЙшлo lцo сИЛЬHoгo бoю. БiЙ poзпoнaвся нa вiдтИHKy з,сдHaHHя кoм. !.oвбенкa. Bopoг в оилi кoлo ]50 ociб з

мiнoмe.гoм (poтним) тa ..MaксимaMИ'' HaМaгarтЬcя вдepТИсЬ B
нaшi пoзицiТ, aлe ком. !,oвбeHКo сTpИМУe вopoгa i xдe умoвнoгo
зHaKУ вiд кoм. Шyмa' котpиЙ з Зal.oHoM пiшoв в oбхiд вopoгoвi,
щoб пoнaти HaCTуП.
Знaк пoдaнo - к[oм]. Шyм в .l.ИЛy BopoГa. loвбeнкo пopиBar
бiйцiв дo HaсТУПУ. oпip BopoГa cКopo був злaмaниЙ. Bopoг ПoЧaв
тiKaТИ, тa бiЙцi нa чoлi З KoM. Шyмoм скpiзь нaстV,|ГaлИ Йoгo...
Bпpaвo i влiвo пoKoсaMИ ЛяГaЮтЬ BopoгИ вiд вoгню сЛaвнoГo
ЖИToMИpЦя кул[емeтникa1 Kpиги. Тa шaльнa KУЛя вopoГa He Aцae
йoмy зaкiннИтИ цe пoбoeвltще , Йoгo зaстУПaЮTЬ зeMЛяKИ. Cкopo
стpiлtянинa пoчaЛa Ст|лхaтИ' Bopoгa рoзбитo вПeHЬ. l тiльки piдкi
пoотpiли ДaЛеKo вiд гaбopу HaГaД,УвaЛИ, щo нaшi бiЙцi вилoвлюють нeдoбитки з ЯцкoвeЦЬKoгo побoeвищa.
B бoю вiдзнaнились слaвнi l(oh4aH.цИpИ .Qовбенкo i Шум.
Bтpaти вopoГa CтaвЛятЬ 86 вбитих i бaгaтo paHeHИX (з ниx 37
-
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Чopнrэвий BaplaНт тeKcту Не публiкуeтьcя

Тя)кKo paHeHИХ BopoГ пoKИHУB B Л|сi, пpo щo дoBiДaЛИсЬ ЛИшe Д,pУГoГo.0,Hя). 3дoбУтo мiнoмeтa, 6 кyлeмeтiв' 27 фiнoк, 51 pyшницю'

Haшi втpaти 12 вбитих,24 paнeних,

B цьoмy бoю згинyв сMepтЮ xopoбpих Haш KoMaHдИp KaП.
Бaлaбaн. Пiсля бoю вiдбувся ПoxopoH вПaBшИX дpyзiв' Ha пoxo-

poHl MИ ПoДяKУBaЛИ HaшoMУ KoМaH.0'Иpoвl зa HaУKУ' яKo| Haс BчИB
B)Ke.цoBшИЙ чaс i ПoKЛяЛИся MCТИТИ зa сMepтЬ HaшoГo любимoгo
KoMaHдИpa lДpУз|B.
Ha дpугий дeнь 3 ТpaвHя зHoBУ пpиЙшo дo бoю. Aле вopoг,
вiднyвши HaшУ CИjlУ пiсля ЯцкoвeцЬKoГo пoбoeвищa, пo .цвoxГoниннiй пepeстpiлцi, нe дixдaвши пiдкpiплeнь, вiдcтyпив, зaбpaвшИ paнeHИх i пoкинyвшИ Ha пoлi бoю 11 вбитих. Haшi втpaти
cKЛa.Д,aЛИ 1 вбитиЙ тa 6 paнeниx' Здoбyгo 2 фiнки. [ьoгo ДHя MИ
стoiлись з зaГoHoM Зaлiзa.
4-5 тpaвня _ стpiлись з зaгoHaМИ Cipoгo i epмaкa.

6.V o 10 гoд. poзпoчaвся бiЙ. Coвiти тvIсHУлИ з пiвдня iпiвнoчi нaмaгaЮчИсЬ пiти нa oToчeHHя. [...]* Гoлoвний нaтиск бyв
нa вiдтинoк зaГoHУ Бopa. Tут Bopoг 3 [paзи] пpИХo.цИB дo aтaK,
aлe Бop вi[д]бив вopoгa. 3'однaння Бувaлoгo тaKo>к дoбpe бopot1L4тьCя, He дИвЛячИCЬ, щo п,янi бiльшoBИKИ [сyнули] нa пoзиЦiю
яК MУpaшKИ. Hезaбapoм нaд[Тxaлa] дoпoмoгa. БiЙ poбитЬCя вCe
гapянiшиЙ. [...]** CoвiтИ зMaгaЮTЬ дo oтoчeHHя, |v1v|, тИM, щo
пеpeбудoвyомo свoi пoзицiT в виг.lядi двoХ пapaЛeЛЬ, ПepeшKoД'ЖarMo цЬoMУ.

Paптoм Шyм i БувaлиЙ iдyгь дo отpiмкoi aтaKИ. Лaмaють oпip
вopoГa i жeнуть йoгo нуть He .цo MиXaлинa, HaгaHяЮчИ i нищaни

oKpeM| гpУпИ.

Ha пiвнiчнtЙ чaстинi He в.t].aeТЬся [..'] нaшим вiЙськaм пepeЙти дa HaCTУпУ. Boни бopoнятЬ ПoзИцiТ пoки БувaлиЙ вiдiЙшoв
ДaЛeKo. Aлe вopoг, ЧУЮЧИ всe вiД.цaляюнi стpiли, зpoзyмiв, щo Ha
пiвднi ['..] вiдступИл|А, Щo Teпep будe бopoтьбa нa oдин фpoн1
ПеprсTaв "rLАс|1ут|А i б5zв готoвий дo вiдстyпy. Aлe нaшi вiЙськa не

пepeЙшли .цo HaОТУпy, a бoeвим MapшеM влiвo пoчaлLА BV'|хotИтИ
з бoю Bopог зpoзумiв цe як oбxiд з Пpaвoгo флaнгy, пoнaв вiдсТУПaтИ.

Taк скiнчивсябiЙ6'v.44 p. Bтpaти вopoгa стaHoBИЛИ кoлo 130
вбиrиx Тa KOЛo 1 20 paнeниx' B цьoму бoT вбитo кaпiтaн[a] кoм[aнДИрa] aкцii' Здобyтo бaгaтo мaп, плaнiв, дoкyмeнтiв, нa пiдстaвi
яких пoб-vдoBaHO poзтaшoв[aння] вopoж|Ахc|АЛ тa iх кiлькiсть'
, Чapнoвий вaplaнг тeKCту нe публiкуeтьcя.
*t Peчення I1e чИтaeтЬся

54з

Haшi жepтви 35 в6итих i 26 paнeн[иx]. t]e бyв oстaннiЙ бiЙ з
вopoгoм в цЬoMУ peЙдi' З'eдHaHня, BИKoHaBшИ свor зaв.Д,aння, 7.V
пoвepHУЛo Haзaд.

Taк зaкiнчився 400.кiлoмeтpoвий peЙд, дe бiЙцi виявили
винoсливiсTЬ в Мapшi i бoяx. Bи[явлeнo] [свoю] [pуxливiсть] i
викoнa[нo] зaв.цaнHя Ha тИжteHЬ paнiшe, як пepeдбaчaЛoCя.
,цACБУкpai'ни, Ф. 1З, cпp' З76,т.66, apк. 182-185. opигiнaл' Pукoпиc'
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УПA-Пiвдeнь
Biддiл ...П,нiпpo''

Пoстiй. 25'|х.1944 o,

зв|Т з БoЙo3Их Д|Й
вiдщiлУ

...Д[нiпpo''

!.

Biддiл з HaKaзУ к-pa Юди з мiсця ПoсToЮ З'|х,44 з зa't.цaHHяM
зpoбити peЙд y пiвдeннo-сX|.o,HЬoМУ HaПpяMKУ, з MeToЮ зBopylUИтИ тepeн, oдягHyгИcя тa зaп|зHaтиCя з дiями бiльшoвикiв нa
Cxoдi.
5.|х'44 вiддiл бpaв yнaсть в oбстpiлi бiльшoвикiв в с. Aнтoнiвцяx. Знищeнo бiльшoвицьKУ зaстaвУ. Haшi втpaти _ 2 легкo
paHeнИх.
7'|х,'44 зaбpaнo пaпepИ з сiльpaди M[aлi] Ca.цки Й пepедaно

мiсцeвим opгaнaм CБ.
9.|X.44 пiдвiддiл в cилi 20 oсiб з K-poМ Aтoсoм зHИщИB MoЛoTapКУ в c. Бpикoвi.
il.

10.lX.44 я poздiлив вiддiл нa двi чaсTИHИ пo 24 oco6и. З oДнi.
eю я пiшoв нa пiв.п,eнь (чoт. Яpoш), дpyГa нa cx|.ц з пoл|твИХoBHИкoм Tapacoм тa K-poM Aтoсoм.
ПiвДeнь:

12.IХ знищeHo сПocтepeжний пУHKт в о. Зaгipцяx. Здoбyтo:
aвтoмa1 3 кpiси, 1000 штук aмУнiцiT, .|0 гpaнaт, 2 пapи унiфopмiв. ПoлoнeHИХ Пo дoпитi звiльнeHo.
13.IХ пiдвiддiл xoдив нa зaсiдкy' якy бiльшoвИKИ o|\АIАHУл|А'
-l
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3лoвлeнo 6 aктивниx пpaцiвникiв Beликo-.ЦeдepKaЛЬcЬKoгo p-нy i
пepeдaнo мiсцeвим opгaнaм CБ.
14.IX злiквi.цoвaHo в c. Бикiвцi ciльpaдy, MoЛoЧapHЮ, Koonepaцiю. B с. Бpикoвi знищeнo сiльpaдy, кooпepaцiю тa oдHУ жiнку.
сeKcoтKy.
15.|X пiдвiддiл зpoбив зaсiдку нe бiльшoвикiв, щo вepтaлИоя
з сeлa Бoлoхiвки, .цe ГoнИЛИ людeЙ, щoб вeзли ПoстaвKУ. Bopoг
.1
втpaтИв 14убитих (oдин yтiк). Здoбщo 9 кpiсiв, 3 aвтoмaти' пiстoль i взyгтя. 3 нaшoТ стopoHи Лeгкo paнeниЙ MaлиЙ (poЙoвиЙ).
16,|X злiквiдoвaHo MoЛoчapHЮ в c. Xoдaкax.
Cxiд:
10.lХ знищeнo B c. Пepepoслoму оiльpaдy, кooпepaцiЮ, Moлo-

чapнЮ, тeлeфoH, aптeKy' нaфтoбaзy MТC.y. Пiсля пepeстpiлки
вбитo диpeкopa MTC.
.11'|Х
знищeнo B с. lpиxaкax кoмбaЙн тa гopiюнe.
13.|Х злoвлeнo aгeнтa HKгБ, якoгo пiсля дoпИтУ пepeдaнo
opгaнaм CБ.
15'|X знищeнo в c. M[aлi] Koлoтинцi кoмбaЙн тa гopiюнe.
3нищeнo в с. Хopoшeвi кoмбaЙн тa гopiюve.
.|0
люДeЙ з c. Бoлoxiвки, ix oзбpoeнo.
16.lX змoбiлiзoвaнo
Пiд чaс пoвopoтy iз cхiдниx зMeлЬ зДeзepтИpУвaлo 6 cxiдня.
кiв тa 9 нoвoзмoбiлiзoвaниx iз с. Бoлoxiвки. Пpининoю дизepцiТ
ввa>KaЮ пoвopoт нa зaxiд, нexiть мiсцeвиx iти в УПA тa близькiсть
свoТx дoмiв.
.l
oбa пiдвiддiли злуяилиcь 8.|X.44.
Cтaн дo peЙдУ - 48, пo peЙдi - 42.
Cлaвa Укpaiнi!

/-/ Tapac

пoлiтвиxoвник

/_/Ягуp

KoM. вlДд|ЛУ

LlДАгo, ф.57, oп.4, cпp' ЗЗ8, apк,291-292. Koпiя.1
.l

ToтoхниЙ пpимiрник: .ЦA CБ Укрaiни, ф. 13' спp. З76' т ' 48,
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...Д,Hiпpo''

дoДAToK Дo зB|тУ

B тepeнi пepeбyвaли в тoй cпoсiб, щo нiччю зaxotv|лv1 Дo
клyнi, дe пepeбyвaли дeHЬ дo гoд. 17-18.00. Пiзнiшe пoчyвaЛИоя
вiльнiшe, MoxHa xoдити пo ceлi. Haсeлeння e дy)Ke зaxoплeHe: ..A
МИ дyмaли, щo в)кe HaшиХ xлoпцiв i Heмae''. Pyx, якиЙ ствopив в
тepeнi вiддiл, пiДнiс нa дусi нaсeЛeнHя. oсoбливo зaсiдкa, дe згИнyв пpoKypop Шyмcькa, диp. MTC, кoм' iстpeбiтeльнoгo oтpядa,

aгeнт paЙoнy тa iншi - зpoбилa вeЛИKe вpaxeнHя. L{я вiсткa oxoпИлa тoгo дня цiлиЙ paйoн i бaгaтo пepeбiльшeнo Й пpивeлa дo Toгo,
щo B М' Шyмськ нe пpиЙмaли 2 днi xлiбoпoстaвки,
Тepeнoвa ciткa i бoiвкa стapaлися якнaЙбiльшe кoнопipyвaти.
ся, лИшe тeпep пoчaЛи nЛaнyвaтИ cвoi дiТ.
Haceлeння втiкae вiд мoбiлiзaцiT нa ,Цoнбac. 14.|X'44 пo вcЬo.
мy Шyмськol4y Тa ,ЦeдepкaльcЬKoмy paЙoнax сoвiти зaбpaли пo
2-З poдини з Koxl{oгo оeлa, вiдвeзли дo Лaнiвeць, дe пoгpyзИли
нa пoiзд i вiдпpaвили нa Cибip.
Бiльшoвики пpaктИкyЮтьпaлИтИ тi oсeлi, дe пepeбyвaли нaшi
xлoпцi (пpим. в с. MiзгopИHцяХ згopiлo пiв сeлa вiд oднoi зaпaлeнoi xaтИ, в Якимiвцяx пiдпaлили 3 xaти зa тe, щo нe BИKoнaлИ

хлiбoпocтaвки),
Ha кoxнe нaЙмeншe пpoяBлeння висryпy бiльшoвики кидa.
ЮтЬ

пepeвaxaючi ctАл|А нa пpидyшeнHя.
lloб мoгги пepeбyвaти вiддiлoви в вiдкpитoмy тepeнi' пoтpiб-

Ho MaнeвpУвaтИ.

/-/Ягуp

кoм' вiддiлy
ДA cБ Укpaiни, ф. 13, cnp. З76,
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HA

сxlд пlдPoздlлy ..дHlпPo''

25 вepecня 1944 p'

УПA-Cxiд
Biддiл '..Д.нiпpo''

ПoотiЙ,25.|х,44
ёцo.цAToK.цo ЗB|TУ

|дeмo нa оxiд. Xлoпцi yci cxiдняки, paдiють, щo iдУть нa
свoi тepeни, .[oxoдимo дo б[yвшoi] пoльськo-оoвiтськoТ гpaницi.
3вiДтaм чac-дo-чaсy чyгИ кpicoвi пoстpiли, цe T' зB. ,.стpибки',
дaЮтЬ сeбe нри. Цe мoлoдi 15- 16-лiтнi xлoпцi, яKИM poздaли кpiси
i зaтягли в,.iстpeбiтeл ЬнИe бaтaЛiotl И,, пo бopoтьбi з peвoл юцi Йн им

L{e тi' щo вкopoтЦi MaЮтЬ cтaти cпiльHo з HaMИ дo бopoтьби
пpoTИ вopoгa. Пoки щo вoни бepeжyгЬ KoЛгoспнe мaЙнo, a тeпep
ocoбливo МoлoтapKИ. l-[e лишe пpo-oKo, a дiйснo HaM пoМaГaЮтЬ.
oчeви.ц.нo нe всi пopoзyмнiшaлИ' aлe з чaсoМ зpoзyмiють.
Haшa пepшa aкцiя нa с. Пepepoслa, ПлухaHcЬKoгo p-HУ. B

pуХoм.

ceлi e MTC, мoлoчapня, xapнoвиЙ зaгoTпyнKт тa сiльськi УсTaHo.
ви. ПepeтиHaeмo тeлeфoннe cпoЛУчeнHя з Плyхним i зaймaeмo
сeлo. 3axoдИMo дo ciльpaди. Biдкpивae нaм xiнкa-cтopo)к тa
15-лiтниЙ xЛoпчИнa-cтpибoк, Biддae HaM o.цHoгo кpiсa. oблиння в
HИx пepeЛякaнi. Hищимo ПaПepИ оiльpaди тa KoЛгoспHi, хлoпЧИHa
дoпoMaгae. Cпис тpyдoднiв вiдклaдae нa бiк i пpoсить He HИщИтИ.
3вичaЙнa piн, щo He нИщИМo, цe )K зapoбiтoк людeЙ, ixнiЙ xлiб. Тa
чИ.qa.цyгЬ Йoгo сeлянaм? Haвpяд'
Xiнкa poзКaзУe: ,.MoлoтИтИ гoHятЬ, a плaтИТИ зa тpyдoднi не
опiшaть. B пepшy нepгy тpeбa здaтИ дepxaвi, a тoдi вaM, яK зaЛИшитЬся - HaKaзУe дИpeKтop Mтс''' ,.ПoгaниЙ вiн чoлoвiк', - дoKИ..пoгpoжye Cибipoм зa HeвИКoHaHHя хлiбoпoстaвдae XЛoпчиHa KИ''. Пoтiшaeмo Тх тa paдИMo хлiб poзбиpaтИ з скИpт тa нe спiшити
з oбмoлoчeнняМ. Cхo.цяться ЛЮдИ. Хoтять зHИщИтИ MoЛoчapHЮ,
щoб нe з6иpaти MoлoKa' Xлoпчинa Beдe Haс .цo MoЛoчapнi, якy
HИщИMo тa нaфтoю пaЛИMo бaзy MTC' Пoлyм'я ocвiнye сeлo,
Люди, цiкaвi нa пoдiТ, виглядaЮтЬ з xaт. Пiдxo.п,ИMo дo MeшKaHHя
дИpeKтopa MTC. Пo дopoзi ocтepiгaютЬ Hac, щo дИpeкTop lлae
збpoю. Йдeмo йoгo ..вpaзyM|Aтv|'' ' Cтyкaемo y вiкнo i paдимo здaтИ
збpoю. He вiдпoвiдaе, a тiкae Ha гopИщe вiдстpiлююнись. Хлoпцi
,.Taк
cИпЛятЬ з aвтoмaтiв i нa гopиЩi зaTИХaе.
i тpeбa гaдoвi,' - пiд547

твepд)<Уr яKИЙCЬ дядЬKo, щo CтojTЬ пOЗaДy Hac. PoЗДaBшИ .цяДЬKaM яЙця з ХapчoпУHKтУ _ вiД,Хo.цИMo.
Пaлaють MoлoТapKИ пiд звyки пocтpiлiв. Bxo.п'имo в c. M[aлi]
Koлoтинцi. |нфopмyо HaC ПoдpУГa М. пpo TepеH, MoЛoТapKИ Ta
cиЛи вopoгa. Бepeмo з сoбoю бpигaдиpa | 6pигaди, якиЙ oxoтнo Йдe з HaMИ, щoб пoкaзaти дe стоi'ть комбaйн. Пiдxoдимo дo
кoмбaЙнa. Звiдси ПaДЛ-Ь стрiли. oднa сepiя з кyлeмeтa i всe
зaтИхae. Бpигaдиp гукaо щoб нe стpiляли, aЛe BXe нiкoгo HeMaс
Cтpибки П'яТaMИ HaKИBaЛИ. Koмбaйн ПaЛar... Бaлaкaю з бpигa.
дИpoм. oпoвiдae, щo HaсeЛeHня paдiе З HaшИХ aкцiй, бo знaе, щo
..Haсeлеllня
xлiб нeмoлoчeниЙ ТaKИ зaлИшИтЬCя B людеЙ.
сПpИяe
..тiльки
_
BaM,,- ГoвopИlЬ
зaЛяKaHе сТpaшHИМ тeрopoМ HKB!. Bсi
вaшi вкaзiвKИ тa paдИ poзумiе тa спpиймae, a To i скpитo ЧaсТИHHo
вИКol]Ус. Hapoд жaлieться, що xлiбa He Д'ato-ГЬ, a вИвoзяТЬ i невдовoлeння зpoсТae. Peвoлюцiя HeMИHУчa. Ii викличe ГoЛo.Д, i звipськe
вИHИ|.ЦУвaння нapoдy'' _ зaкiнчив бpигaдиp,

Paдимo, щoб бpaлися до збpoi тa Hr .о,aвaЛи вивoзитvl хлi6a
[J-{oб твopили збpoйнi вiддrли, якi стaнyть в обopoнi
мaЙнa тa HapoДУ. Kaxeмo, щoб пepeдaв своiм знaйoпlим пopaД,t4

з УкpaTни'

|пpoЩaоп/oсЬ...

BiдxoДимo дaЛЬшe, a бpигaдиp пpoвoжae Haс .цoBГИM ПoгЛядoM... A вoгнi пaЛaЮTЬ.

/-/raaaс
,цА CБ Укpai.ни, ф. 1З,

cпp 376,

П-R
т' 62, apк, 285.286' Koпiя'
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oПИс БОЮ
дня 9.Хl.44 p. в с, Maлевi, .Д,емидiвсг,коiо рaЙoгty
flня B.Xl.44 p. вeчopoM нaш вiддiл, Гjaзol,l з iншиl"tи вiдц1i.rraмr,t.
пpибyв в с. Maлiв i зaквaтиpуBaвCЬ Ha футoоaх, щo HaЛе)кaТЬ /-lC
цЬoгo сeлa. Paнo булo спокiЙнсэ. Bсi, щo |.1е були зaЙr;яliiiiякоrо
poбoтoю, сoЛoдKo сПaлИ iliсля довгоi гtодорlс;tlt . Бу.;iа r apнa осlltl.lЯ
пoгoдa. Coнце ПolvlaЛУ пiднoсигloся BГOрy'
548

.Д,eсь кoлo Гot|А|tИ 12-i нaшa зaстaвa пoбaчилa вiддiл бiльшoвикiв (40 oсiб), щo ПoсУвaЛИся poзстpiльнoЮ в нaшoMy нaпpяMKУ.
Зaклятi вopoгИ - жaДнi ,пюдськoT KpoвИ HKB.[.иcти, пoмaлУ пoсyBaЛИсЬ чИMpaз ближчe дo Haс, ХoТячИ УMИтИсЬ кpoв,Ю кoзaкiвpeвoлюцioнepiв УПA' Koли бiльшoвИкИ пiдiйшли нa вi.пдaль мeтpiв
50. нaшi Д,Ba КУЛeMrтИ BДapИЛ|А Пo HИx. oдин кyлeмeт зaсiкся, не

Дaвi.tlИ нi oднoгo CтpiЛУ. Kyлeмeтник мyсiв пoкинyгИ свoe стaнoBИщe. Пoбaчивши, щo KУЛeМeтчик втiкaе, кiлькa стpiльцiв спaнiKУвaЛo i цiлиЙ piЙ мусiв вiдступити дo бiльшoT кiлькoсти. .[aльшe

кoли пiдiЙшлa пoмiч всi paзoм пoчaЛИ HaстУп. Bopoг вeлИKoгo

CПooTИBУ He сTaвИв' Пo кopoткiЙ пepeотpiльцi втiкли.

Пiд нaс бoю, голoвHo спoЧaTKy, нaшi дeякi стpiльцi зaxoвy-

BaЛИCЬ пaнiчнo, цe тoMУ, щo e У нaс бaгaтo МoлoДИx ..отpИбкiB'' з

1927 pcку, ш]o щe нiкoли нe бaчили бoю' l-laйкpaщe пoпИcaвся в
бoю стpiлеL1ь BeсeлиЙ Пit чaс бoю вitl був paнeниЙ'
B склaд вoрo)Кoгo вiЙськa BхotLАЛИ.. чaстИHa дoпpИзoвHИкiв з 1927 poку i HKB.ц' щo ГHaЛo цих..стpибKiB'' aвToMaтaMИ Ha
нac, Bopoг пiд нaс бoю зaхoвyвaвоя пaнiчнo. Ha дpyгиЙ /].eHЬ Ha
цЬoMУ хyтopi cпaЛI4Л|/1 кiлькa xaт (пpиТxaли з бiльшoЮ cИЛoЮ _
200 чoлoвiк). [.{e нaстинHo ПoГaHo впЛИHyЛo нa HaсeЛeння. Bтpaти
з нaшoi сТopoнИ _ o.0,Ин paнeниЙ. Bopoг BтpaтИв 3-ox вбитими i
2-oхживими, вiд кoтpиx в.0,a-пocЬ бaгaтo дeчoгo дoвiдaтись'
ЗдoбУтo кiлькa кpiсiв тa Дeщo з yбpaння. Ha вopoгiв цe зpoбилo вeликиЙудap' Bтiкaли з BeЛИКoЮ пaнiкoю. Пpибiгши дo piнки
Cтиp, дe CтoяЛИ Тxнi фipи, пoКИ.цaлИ вoзИ, a caмi, пoвiдpИвaвшИ
кoнi вiд вoзiв, кtlнyлиcьтiкaти BпЛaв чepeз piнкy. t-te дaлo вeсeлi,
ДУшeBHo зa.цoвoЛЬHяючi тeми.цo poзMoв мiж нaсeлeHHяM.
Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!

Пoстiй, дня 10.ХI.44

p.

ДА CБ Укpai'ни, ф. 13, спp' З76' т. 66, apк.
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з HaKaзУ KoMaHдИpa oстaпa Дiстaв

я

HaKaз виТхaти дo Bинницi з Умaня. Tox виixaв я 1.1 '44.

Пpибyв дo Bинницi З,1'44, дe зустpiвся з дp. Б[aтькoм]. Tox

tня 4'1 '44 дp' Б[aтькo] пoлyчИв MeHe з кypiнним Бистpим, кoтpиЙ

мae iти зi мнoю з.цBoMa сoтHяМИ нa Умaньщинy.
B тoЙ чaс нa Bинничинi бyлo oKoЛo чoтИpИ оoтнi вiЙськa.
.Qpyг Б[aтькo] всe вiйськo пiдпopядкyвaв бyв в тoй нaс тepeHoBoMУ KoMaHД.Иpoви Caб[люкoвi].
Cтaн вiЙсьKa: KoMaHдиpи t 6iЙцi бyли дoбpi яKo бoйoвИKИ,
oдHИM cЛoвoM стape вiйськo, дoбpe oдiтi i oзбpoeнi. 3 [4] coтeH.
HИХ, сoтeHHиЙ.[oвбyш тoДi i чим нaс дaлi, BИзHaчaBсЬ нaЙкpaщe в
бoяx свoею вiдвaгoю i гepoйствoм.
Чoмy в тoй чaс тi двi сoтнi вiЙськa нe пoixaли зi мнoю (нa
У[мaньщинy])?
1. Щo дp. Бaть[кo] нe дуxe paдиЙ бyв щoби вiЙськo зaбиpaти
з йoгo тepeнУ;
2. Щo сaм зaхopiв i зaбpaв зi оoбoю oдHу сoтHЮ вiЙcькa нa
Зaxiд тa тaKo>t< yсix opгaнiзaцiЙниx мiсцeвиx лю.цeЙ.
Cтaлoсь тaK, щo тaM Ha мiсцi зiстaлoсь .цвi оoтнi вiйськa з
KoMaHдИpoм нa чoлi (Caблюкoм)'
B тиx днях щe, aTo в сeлi Лисoгipкa.п,e cтoяЛo нaшe вiЙськo,
мaли 6iЙ з нiм[aкaми] кoтpий бyв пo нaшiЙ стopoнi вигpaниЙ.
Hiмoтy вiдбитo з бiльшими BTpaTaMИ ЛЮдсЬKИМИ i мaтepiяльнv||v|И'
Hiмoтa ЛИIIJИлa cвoТх 35 тpyпiв Ha пoЛЮ бoю i oстaвилa 2 пoлкfo-|3
виx] мiнoмeти,
скop[ocтpiлiв] лeгк[иx] (..Koльт''), 80000 aмyнiцiТ
дo кpi[сiв], 400 pунниx ГpaнaT, 3 paдьЙoaпapaт[и] i 3 aвтoмaшини,
бaгaтo пeчeнoГo хлiбa i iншoгo.цeчoгo. ToЙбiЙ пpoвaдИв сoтeнниЙ
.[oвбyш.
Хoтя й вiЙськo бyлo дoбpe, o.п,HaK, тoдi в TИХ ТepeHax He MoЖ

булo пepeбУвaТИ. Aтo з тaKИХ пpИчИH, щo нiмaки вiдстyпaли з
фpoнтoм i зaпoвняли вci сeлa свoТм вiйcьКoм, a лiсa бyли oпaнoвaнi бiльшoвицьKИMИ пapтИзaнaмИ i в дoдaткy щe МИ; зHaчИТЬ
Haш pУХ бyв бiльшoвИKaМ .п,у>кe зHaHИЙ, тoмy щo бaнили нaшe
вiйськo i нaвiть MaЛИ пepeгoBopИ iт.Д' Тoж M|А2УLJJИл|А B HaпpяMKУ
нa зaхiл.
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Пo дopoзi MaЛИ MИ iщe двa пoвaxнi бoT, oдeн в сeлi Пepoгiвкa,

кoтpиЙ тoxe зicтaв пo нaшiЙ стopoнi вИгpaHИM. Hiмaкiв бyлo 185,

a

HaшИx oднa оoт[ня], кoтpoю пpoвaдИв coт. .Qoвбyш. Hiмaки

ocтaзИл|l нa пoлlо бoю 37 BбитИg|A, ми здoбyли oднy aвтoмaшиHУt
..Koльтiв'' i
пapy
aмунiцiТ, a з нaшoi двox зaбитиx'
A тpeтiЙ бiЙ вiдбyвся в сeлi Kaнiвкa. l-{e сeлo Kaнiвкa лeжИтЬ
в стeпy KaмeнeЦь-ПoдiльcькoТ oблacтИ, нaд 3бpyнeм. 3 oбcтaвин

MapшpyгУ MИ зaKвapтeрyвaЛИcя

в)<e

сeлaХ дooKoЛa стoяЛo пoв|lo нiмaкiв.

днЬoM в цiм оeлi. B дpyгиx

B дeсятiЙ гoдинi дHя зaчaвся 6iЙ з кiлькaкpaтнo бiльшoю
сИлoю aтaKУЮчИХ нiмaкiв. Hiмaки зaЙняли були вжe пoлoвИнУ
сeлa, дe сoтeнниЙ Coкiл вигнaв y зaвзятiм бoю нiмaкiв зi оeлa'
Бyлo тaк, щo iшли Ha pyKoпaшнi бoТ, KIАДaлИ гpaнaтИ чepeз xaти i
тaK вИгaHяЛи нiмaкiв зi оeлa. B тoЙ чaо кoмaндИp Caб[люк] вИcЛaв
гopoЮ зa сeлoм ЧoтУ, Koтpa спpичИHИлa сoбoю пaнiчний вiдсryп
нiмaкiв.

|-\iлиЙ дeнь нiмaки HaстУпaЛИ, o.цHaK воi нacтyпи 6ули вiдбитi
з вeЛИКИMИ нiмeцькими BтpaтaМИ' Ax нaдвeчep нiмцi BжИЛИ тaHкiв i лiтaкiв, тa Й зaпaлилИ оeЛo, .п.e Haшe вiйськo мiстилocя. Toдi
ми мyciли вiдcryпити. Cкopистaли MИ з тoгo' щo ДИM з гopiюнoгo
сeлa нiccя Ha пoлe i тим зpoбилo HaM дoбpУ зaсЛoнУдo вiдстyпy'
Bтpaти пo нaшiЙ cтopoнi 4 в6итими, a нiмaкiв 222. B тiм
бoю визнaчИлoсЬ 5 дpyзiв, кoтpi пoбaнИЛИ тaнкi, пiшли oХoтHo з
KyЛeмeтoМ i гpaнaтaми HaBПpoтИ дe ПoтpaпИлИ здepхaТи тaнкi,
oботp' . i пoвepнyлИ ЖИвИMИ Haзaд дo гpyпИ. laльшe вiддiл пoтяг

в Гaлининy,

тaЙя

пpИ HЬoМУ.

3 ПepeмишляHщИHИ я виТхaв нa Bo[линь] дo дp' Пp.*
24 лютoгo 1944p',KoлИ я пpибyв ryДИ i зKoHтaKтУBaвся'
(1 -иЙ звiт кopoткиЙ зa нiмeцькoТ дiйснoотi. )

[-{e

бyлo

C[лaвa] У[кpaiнi!]
Г[epoям] C[лaвa!]
1B/х|,44

/Гapмau/
ДAPo, ф. P-З0' oп' 2, cпp.35, apк'

*

Taк

|

48- 1 49. opигiнaл' Pукoпиc'

утeкcтi. Пeвнo мae бути: |1poвiдникa
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.Qня 5.Il|'44 вИpyшИв я з Boлинi в HaпpяMкy нa сxiд paзoМ з дp.
Бaтькoм. B тoй нaс бyлa з нaMИ oдHa сoтI-lя вiЙськa з сoтeнниM
ЛeMKoM, Koтpa бyлa пpизнaчeHa нa Умaньщи[нy].
3 пoнaткy MaЛИ MИ Mapшpyг чepeз Гaлининy. Пo дopoзi дo нaо

дoлyчилa оoтня БopуHa, Koтpa нe пiшлa нa Cxiд в свiЙ чaс бyдьтoби
чepeз нeмoжливiсть пepeЙти 3бpyч' щo бyв oбсa.пXeниЙ нiмaкaми.

Taкox .цoлyчИв дo Haс пo дopoзi кypiнний XМapa, caM, бeз
тv1x двox coтeнЬ,

вiЙськa, Дe дp. Б[aтькo] HaстaвИв Йoгo кypiннИ|vI
щo бyли пpИ Haс.

Фpoнт зaсТaв нaс в Бopщiвщинi нaд Cepeтoм. Пepexoдили
ми фpoнт в тoЙ спoсiб, щo всi збpoю зaxoвaлИ пo сeлax i caмi
зaкoнопipyвaЛИся як мiсцeвi. Пpи пepeхoдi фpoнтy втpaтИлИ MИ

всi тaбopи, як кoнi вepxoвi, тaбop[oвi] i вoзи.
Бyлo в нaс УМoвЛeHo, щo cКopo пo пepeХoti фpoнтy Maeмo

зiЙтиcь в вИзнaчeнoмУ мiсцi. Toж з пpИчин дoвшoгo нaоy лiнiT
фpoнтy в тИx сeЛaх, Щo нaшi вiЙcькa пepeбyвaли, бiльшa нaсть
вiЙськa нe вИДep)кaЛa, a гoЛoвHo KoMaHдИpи. BиЙuли скopшe i нa
вЛaснУ pУкУ пoтягЛИ дeсЬ нa пiвнiч.
Toж з HaMИ з УcЬoгo вiЙcькa ocтaЛaсЬ oдHa чoтa вiЙcькa тa
oдeн чoтoвий Boйвoдa i зaмiс[ник] сoтeнHoгo Бopунa Шyляк.
Пiсля фpoнтy зiЙшлися MИ в l-]игaнськoмУ лiсi дe дoмoбiлiзУвaлИ дo тoТ чoти щe мiсцeвих нoвoбpaнцiв l.a дeякi шУцMaHИ
зi схiдниx oблacтeЙ УкpaTни. | в силi 130 людa вИpУШ|Алv| нa CхiД.
Coтeнним сoтнi нaзнaчeHo дp. Шyлякa.
BимaшepyвaI.|И Mv| нa Cxiд 5'v,44. Maшepувaли вci пiшкoм.
Cпoсiб MapшУ бyв тaкиЙ: HoчeЮ МaшepyвaЛИ, a.Д,HЬoM KвaтИpyвaлИ в лiсaХ, з вeчopa BCтУпaЛИ в сeлo дe здoбyвaли xapнiв, нa мicцi
дeщo пoiмo i як змoгa бepeмo дeщo Ha дopory. oднaк, He MoГЛИ
MИ оBoГo MapшpyТy зaKoHсп|pyвaтИ.

Пoтiм бaчили MИ, щo HKBёц BИcилaлo свoТx шпьoнapiв дo нaо
нa кoждиЙ нaш пoстiй дo тoI мipи, щo aж пpИXoдИлoсЬ нaМ дeяKИx
oсiб yсyнщи, якi пpизнaл|^cя бyли, щo [в]oни npиЙuли дo Haс пo
зaвдaнHю, вислaнi вiд HKB.Ц'

MaшepyвaлИ |v1И з Гaличини з [-{игaнcькoгo лiсy чepeз
Kaмeнeць-Пoдiльщину нa Bинничинy. oстaнoк Haшoгo мapшy бyв
нaзнaчeниЙ нa Bинничинi в бpyслeнiвськиx лiсax.
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20 км пepeд HaшИM мiсцeм ocтaHKy я oстaвcя з дpyгoм
Бaтьк[oм] i з ,цeсятьмa бoЙoвикaмИ, щoби уcтaлИтIА зв'язKИ тa
зaпiзнaтиcя з тим[и] якi мaли бщи стислo мiж нaми, aтo УMaHЬ'
Bинничинa, Kaмeнeць.Пoдiльщинa i 3axiд.
B тoЙ чaс дpyг Бaтькo, як вiдoмo впaв з пpИчИHИ пpoвoкaцiT ни
oблaви. Тaкoж paзoM з HИM 6 бoЙoвикiв.
я 25'v'44 вiднaйшoв Haшy coтнЮ дo якoi я дoЛyчИвcя. To бyлo
нa дpугиЙ дeHЬ пo poзстaннi з дp. Б[aтькoм].
Ha мiсцi кoлo сoтнi бyлo кoмcoстaвy тaкиЙ cKлaд: дp. Юpa'
як зaмicник Б[aтькa], оoтeнниЙ Шyляк, тpи нoтoвi, aтo чoтoвиЙ
HeнaЙ, Maтpoс i Boйвoдa тa Лиxo, якиЙ мaв 6и мaти Бeзпeкy. Я
caM He Maв TaM пpaBa щocь piшaти тoМy, Щo я Maв пpИзнaчeння
нe в тoMУ тepeHl.

Biд чacy KoЛи щe Haшa сoтHя пpибyлa в тiТ лiси, тo MИ МaнeвpyвaлИ тiльки тими лiоaмИ з тИМ, Щo ХoдиЛИ Ha сeлa пo xapнi,
гoлoв|lo дo Koлюдiв. Ta нa оeлi [B.]-CaндpaKax, в зeлeHy сyбory,
вдeнЬ зaмaнiфecтУBaЛИ як УПA. Тo бyлo з нaшoТ стopoHи пpoвИ.
Ho}o, щo нe зyмiли ми вiднyги тoгo, щo HKBД з oблaвoю зa HaMИ

вxe олiдкye.

Tox нa дpугиЙ .цeHЬ пo нaшiЙ мaнiфeстaцii зaскoчили нaо
зaKвaтиpoвaHиХ спЛячtAM|л в лicy, дe MИ oднaKoBo звeлИ з |-lИMИ
.|0
зaбитиx, a12paнeних. Bтpaти
бiЙ нepiвниЙ. HaшiвтpaтИ в бoю
бiльшoвикiв 72 в6итих i нeвiдoмo paнeHиx.
Пpининa Haшa зaсKoчeнHя тaкa. 1. Щo ми зaKвaтИpyвaЛи
зapaз близькo цЬoГo сeлa в яKoMу бyли пoявиЛИcЬ вдeHЬ пepeд
тиM, a дpУгe, щo нoтoвиЙ BoЙвoдa, якиЙ caм впaв в тoмy бoю,
Maв стapшИнy слyжбoвoгo в сoтнi, зacпaB i нe вислaв poзвiдки тa
пaтpyлi пo лiсy. 3 тoгo бoю ми мyоiли вiдступити в дpyгиЙ лic.
3apaз нa слiдyюниЙ дeнь ЗлУчIAлИ ми з oлeгoм i Caблюкoм.
.ЦpУг oлeг пepeбpaв вce вiЙськo пiд свoю KoМaн.цУ i нaдaв тaкиЙ
пopядoK. Уcix вaxчe paнeнИХ poзiслaв з мiоцeвимИ ЛюдЬMИ пo
сeлax пo знaHИх тpoxa свoТх xaтax, a двi чoтi з чoтoвиMи нa Чoлi,
Haдaв iм плaн пpaцi (i мiсцe пУHKry cтpiнi), poзiслaв з лЮдЬMи B
тepeH дo дiТ. BизнaчeнiтepeнИ: Heчaй пiшoв в KaлинiвcькиЙ paЙoн,
a чoтoвиЙ Maтpoс в XмeльницькиЙ i Лeтичiвський paйoн[и].
Пo poзiслaнню людeЙ в тepeH, нa дpyгий .цeнь бiльшoвИKИ
poзпoчaЛИ Ha Haс пoBФкHy aкцiю. Mox бyлo вiднyти, щo бyлa пpoвoкaцiя вiд нaс тИM, щo.0.Ужe тoчHo булo вiдoмo бiльшoвиKaM дe
ми пepeбyвaeмo тa дe нaшi зв'язкoвi пУHKтИ.
Mи oстaлись бeз вiйськa, тoЖ нe МaлИ cИЛИ cтaBИтИ )кoднoгo
oпopy пepeд HИМИ. oдним оЛoвoМ гнaлИ Haс УсЮди дe МИ тiльки
пoявИMocЬ.
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Mи ocтaлиcя вЧoТИpox, aтo C., Ю.' Л. i я. Пеpeбyвaли ми цillиЙ
мiсяць в тepeнax Bинничини. Tox бiльшoBИKИ CToяЛИ тoжe цiлиЙ
тoй чaс в лiсax i пo сeлax. Mи зa тoЙ чaс дoвiдaлися, щo lиaЙxe
всi тi нaшi paнeнi, щo були пo сeЛaХ, HKBД зaбpaлo Тх. A тi ruliсцевi
сxiднякИ, кpiм двox, згoЛocИЛИcь нa HKB!.
roж 7.V||.44 я вИpУшИв paзoм з вИщeзгa.цaтИ]'Jl|А дpУзяMt4 Е
нaпpямi нa Умaньщинy. Пpибyв ятУtИ 28.v||'44. Tox нa ТoMV ЗliанoMy зв'язкy (м) нe мox бyлo B'язaTИся, тoMy щo тi людt,l були вжe

в тoЙ чaс всипaнi. Тoмy, щo тaM в тoMУ paЙoнi ToХe сТoяЛo вiЙсько
УсЮдИ i збiжжa були вижaтi' нeмoжливo бyлo пepeбyвaтиоЬ, M!4
pУ|x|Ал|А нa ЗaxiД.

Ha Умaньщинy з BиннИчИ|4L4 iLшли ми чepeз дaшевськi i гaЙсинськi лiси. A Haзaд пoвepтaЛИ пiвдeннoю сТopoHoЮ, aтo Чepе..
Tpaнснiстpiю. Цe булo нaм цiкaвe пoбaнИтИ, якi тyди oбстaвиl;и
)(Иття, Ta яK HaсeЛeHня стaBИтЬся дo Haшol оПpaвИ.
29 вepeсня пepeйшли ми Збpyн.п.o ГaличинИ, дe зapaЗ Пoв'язaлИся iз нaшими лЮдЬMи i зв'язKaмИ, дiЙшoв я a)K Ha oсТaHHо
мiсцe свoгo (пpизнaнeння) пpидiлy.
ПocтiЙ 19/X|.44p.
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

/Гapмaшi

ДАPo' ф, P-30' on, 2, cлp' З5, apк' 150.151 ' opигiнaл' Pукoпис"
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I вlHHицЬKlЙ oБлAстяx пIдPoзд!лtB
BoлoдЬKA l пAHЬKA

23 лиcтoпaдa 1944 p.

УПA-Пiвдeнь
Biддiли Boлoдькa i Пaнькa

зB|т

з peЙдy пo KaM'янeць-ПoдiльськiЙ i BiнницькiЙ oблacтях
вiд дня 29/7 дo15/ 1 1.1944 p.

lшли нepeз сeлo Mopoнiвкy, Teoфiпoльськoгo paЙoнy i злo-

BЛeHo oдt]oгo стpибкa, лiт шiстьдeсять iз кpiсoм: Йoгo вiдпyщeнo

кpiсa пoвepнeHo.
Дня 14/8'44 p' PoззбpoeHo в сeлiApкaдiiвцях, Kpaоилiвcькoгo
p-Hy гoлoвУ KoЛгoспу i двox стpибкiв. 3aбpaнo фiнкy, дecяткy i
i

Kp|сa.

.l5/8'44 p. 3 xiнovoТ poзвiдки Boлoдькoвoгo вi.одiлУ
.Цня
здeзepтИpyвaлa o.цHa дiвнинa, пceвдo Bipa _ з сeлa opишкiвцi
Лaнoвeцькoгo p-Hy.
Дня 16/8.44 p. Biдпyщeнo нoтoвoгo XyKa, стp. Heчaя тa дiвнa1
кoтpi пpaцювaли в poзвiдцi, з пpИчИнИ ixньoi xвopoби,
.Цня 16/8. 44 p. 3дeзepтИpyвaлo з Boлoдькoвoгo вiддiлy тpox
cтpiльцiв: ЧopнooкиЙ, po.о,oM з Пiдкaмiння, Гoлyб, ceлo Kpyки кoлo
.Д,убнa, Пoшyкaй, p-ну ocтpiп Пoшyкaя зЛoBЛeнo i зacyджeнo нa
poзcтpiл, щo i викoнaнo.
!ня 21/8.44 p. Bислaнo o гoд. 6.20 пo oбiдi двox cтpiльцiв
пo вoдy: ЧaЙкy (Пилипнyк Пaнaс), сeлo Moщaниця B[eликa] p-нy
Miзoч i сaнiтapя Чyбaтoгo iз.[yбeнщини' 3aмiсть пpИHecти вor0,И,
дaЛИ зa лiсoм п'ять стpiлiв i пoвтiкaли, г1pИ нoмy зaбpaли вiд кoм.
Boлoдькa Kapтy Haшoгo Мapшpyгy.
Дня 28/8'44 p. Пiшoв бyннyжниЙ Янинap i poeвий Hивa пo
кapтoплi дo гaiвки i тaм пoпaли нa бiльшoвицЬKУ зaсiдкy, кoтpa ix
oбcтpiлялa i вoни дo вiддiлy бiльшe He пoвepHyли. Toгo дня бiльшoвИKИ iшли oблaвoЮ Ha тoЙ лiс Cтapo-CiняBcЬKoгo p-Hy.
ДняЗ1/8'44 p. Poззбpoeнo в ceлi MикoлaiвцiЛiтинськoгo p-нy,
oднoгo лeЙтeнaнтa: зaбpaнo oднy фiнкy' Йoгo вiдпyщeнo.
Дня 6/9.44 p. PoзстpiляHo п'ятЬ cтpiльцiв з вiддiлy Пaнькa:
ЯсeHя, Чи)KИKa, CoKoЛa, ПpoЙдисвiтa i Kpyvу, кoтpi бyли aгeнтaми
HKBД.
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Дня 1 1 /9.44 p, o гoд, 20 пiшoв кoм. Boлoдькo з 1 2 отpiльцями
пo xapнi в сeлo Caхни, ЛeтичeвоЬKoгo p-нy' ПpиЙшoв дo KoлгoспУ'
пoстaвИв зacтaвy: Kyxeля' Гipнякa. Пiд чac poбoти в кoлгocпi пiдi-

,.Етo Kтo?''
Йшлo дo зacтaвИ двox нeвiдoмих oсiбнякiв i cпитaли:
..CBoi',

- вiдпoвiдaють i пoчaлaсь мix HИMи poзMoвa. Пiд чac poз.
мoви пiдcкaKye дo стp. Гipнякa oдИH з ниx i xвaтae зa кpica, a дo
..Xвaтaй гpaнaтy'''
Cтpiлeць Kyжiль пocИпaв пo
дpyгoгo KpИчИтЬ:
Hиx з Kyлeмeтa, вiд яKoгo yпaЛИ вoHИ тpyпaми. Пiзнiшe дoвiдaлись вiд paxiвникa KoлГocпy, щo цe були пpиcлaнi люди вiд HKB.Ц
в оeЛo нa нeвiдoмy poбoтy.
Дня23/9'44 p. Poззбpoeнo в ceлi ПoгopiлoмyЛeтичeвcькoгo pHy o.цHoгo лeЙтeнaнтa, Пeтpoвa Cepгiя Гpигopoвинa' Hap. 19.15 p.'
кoтpиЙ бyв дocтaвщикoм збiжxa ЛeтичeвсЬKoгo p-нy; зaбpaнo вiд
нЬoгo ..HaгaH''' йoгo вiдпyщeнo.
p' 3aбpaнo вiд гoлoви Koлгoспy Фeдoсiя Гpигopa,
Дня2/10'44
.t903 p.
нap'
ceлo Чyдинoвцi p-нУ XмeлЬHик, чepeз Te, щo вiн бyв
coбaкa дЛя нaоeЛeння. B HЬoгo зaбpaнo 7 пap нoбiт.
1o/10.44 p. 3aбpaнo oдHoгo кpiсa вiд гoлoвИ Яpкa, сeлo
'Цня
Янiвцi Лeтичeвськoгo p-Hy.
Дня 22/10.44p' Пiшли MИ B сeлo 3iнoвицi пo xapнi, зaтpи.
MaлИоя MИ тyг двi гoдини i pyшили B дopoгy. Пo дopoзi злoBv|лИ
cтpибкa Koлоyxoвськoгo ФpaнKa, Hap. 1925 p. сeлo Koпсyxiв
ХмeльницьKoгo p-Hу' нaц. пoляK, кoтpий зiзнaв, щo Txaв дo
Koпсyxoвa пoвiдoмити HKв.ц, щo в сeлi e пoвстaHцi i зiзнaв, щo
.t3
в Koпcyxoвi e 7 HKB.Ц-иcтiв i
cтpибкiв. 3a дoнoс дo HKB.Ц Йoгo
poзстpiлянo'
Дня 24/ 1 0'44 p. 3дoбyтo в сeлi Koпcyxoвi двi фiнки, 20 шИнeлЬ,
10 шaпoк, 5 штaнiв i злiквiдoвaнo всi пaпepi в ciльськiй yпpaвi.
Дня 25/10. Пiшли cтpiльцi дo ceлa Pocoхи ЛeтичeвськoГo p-Hy
здoбyги xapнi. lдyни сeлoм пoчyЛи кpик. HeгaЙHo oKpyжИЛИ ЦЮ
xaтy, cтpiлeць oгipoк ввiЙшoв У xaту дe зaстaв гoлoвУ с. yпpaвИ'
кoтpий cХвaтИв кpiоa i нaмipився Ha HЬoгo. oгipoк He чeKaЮчИ
вистpiлив i пoклaв Йoгoтpyпoм. B ньoгo зaбpaнo шинeлЬ i чoбoти.
Пiзнiшe дoвiдaлися щo вiн бyв нaцioн[aльнocтi] пoльськoi.
Дня 2/11'44 p' Пiд чaо Haшoгo MapЦJpyгУ вiд лiоa мeдxибixоЬкoгo дo сaдy с. ApкaдiТвцi пo дopoзi пiд чac Haшoгo вiдпoнинKy' KoЛo сeлa Яpoолaвки' вiдбивоя вiд вiддiлУ пoлiтвишкiльниЙ
CтeпoвиЙ, з яKИx пpИчИн нe вiдoмo.
Дня 5/11'44p' o гoд' 20 пiшли стpiльЦi з ЧoтoвиN4 Caшкoм
в ceЛo Boскoдaвинцi пo xapнi. Haзбиpaвши xapнiв вepтaЛИcЬ
нaзaд. ЧoтoвиЙ Caшкo з )кaндapмoм Pибoю стpiнyли пo дopo.
зi гoлoвy KoлгoспУ. Ha зaклик ..cтiЙ xтo йдe', впaлo двa стpiли з
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peвoлЬвepa i чoтoвий Caшкo впaB тpyпoм' Пiзнiшe вИяBилoоЬ' щo
зaтpИMaHИЙ гoлoвa бyв лeЙтeнaнтoN4 ЧepвoнoТ Apмii, вiдпyщeниЙ
з фpoнтy. Tiлo Caшкa зaбpaнo i пoxoвaнo в вocKoвoдинcькoмy лici
в ГpибoвiЙ нa Лaнoвeччинi.
ПocтiЙ 2З/11.44p.

3a кoм. Пaнькa

LlдАBo' ф. З837' oп.

1,

cпp. 4, apк. 10-11. Koпiя,

/-/ tlueнинниЙ

Ne 109

oпис Бolo пlдPoздIлlв yпA
в xPlнHицЬкoMy лlсl

[Лиcтoпaд 1944 p']

oпИс БoЮ

в

xpiнницькoмy лiсi

Бyлa гoд. пiв дo oдинaдцятoi. Poсив дpiбниЙ лиотoпaдoвий
дoщ, якиЙ чacтo зaмiнявоя в снiг i швидкo тaHyв Ha HeзaMepзлiЙ нopнiЙ piллi. Koмaндиp виЙшoв oгЛяl{yгИ пyнlс зopeHня д,lя
зipця. B тoЙ чac iншиЙ aляpмoвиЙ пoвiдoмив пpo rypкiт MaшИн
вiд cтopoни шocИ, якa тягHУЛaоя нa вi.пдaлi 1 км вiд нaшoгo мicця
пocтolo. Пiд чaс poзMoвИ KoMaHдИpa з aляpMoвИM, в HaпpяMKy
шoси вибyxлo кiлькa стpiлiв i cepiя з l(yлeмeтa нa дoсИтЬ близькoму вiддaлeннi' Пiсля цЬoгo пoчaлиcя зpИви мiн тa гycтi гapмaтнi

стpiли.

Bсi вiддiли зaaляpМoвaнo i ми пoчaЛИ гoтoвИTИсЬ дo Koнтp-

HaстyпУ. Швидкo пoвИcKaKyвaвшИ з xaт, oдHa чacтИнa зaнялa oбo.

вiдсryпaти в лiс. Пpиняти всiм oбopoнy бyлo
нeвигiднo тoмy' щo вopoг Hacryпaв з тpЬox бoкiв лiсy, a пepeд
рoнy, a дpyгa пoч€rлa

нavi|А л|4|JJaлocя чИстe пoлe.

Пicля дeякoгo чacy ми були вci в лiсi i зaняли спiльнy oбopoнy
пpoтИ бiльшoвицькиx кpoвoпiйцiв. HKB.Ц-Иcт|А в тoЙ чaс пiдстyпa.
ли блищe дo xaт, дe 6ули зaKвaтиpoвaнi вiддiли. Пoчaлacь гpaбix:

лoBIАлИ xyдoбy' Koнi, овинeЙ, гpa6или xaтнe мaЙнo i зaбиpaли
вce, щo пoпaдaлo в pyки cтaлiнським бaндaм. Пoчaли пaлИтИ
зa пopядкoм всi бyдинKи' тaM, дe нaвiть He Kвaтиpyвaли вiддiли

нiкoли.

Biд гoд. 11.i дo ,l4-i дня гулялVi нepвoнi пo xyгopax' знyщaючисЬ нaд МИpHиМ нaсeлeнHяM: з гpyбими лaЙкaми6или людeЙ
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пpИKлaдaмИ, KpИчaЛИ i зaлякyвaли. Ceкcoти, якi бyли з l]ИMИ,
пoKaзyвaЛИ нa вcix пi.цoзpiлиx oсiб. Пiд чac ryстИx стpiлiв з oднieT
xaтИ тpoe дiтeЙ, нaЛякaвшиcЬ, пoчaлИ втiкaти в лiс. Бiльшoвицькi
сaТpaпИ пoчaЛИ cтpiляти пo HИХ з KУлeмeтa i oднe зa дpyгиM дИтя
пaдaЛo вбитe нa зeMЛю. Maти циx дiтeЙ, He зBaxaЮЧи нa кyлi,
ви6iглa з ХaтИ, i пoбaчивши xaxЛИвy оMepтЬ дiтeй, пoбiглa пoвiдoMИтИ пoвстaнцiв пpo тepop i знущaння HKB.ц. Boнa в poзпyцi oпoвiдaлa, як.цiти хoтiли спaотИ свoe )кИття i 6iгли вiд гopiюнoi xaти
тa пalцaлИ вiд вopoxиx кyль. З KpИKoМ звepнyЛaся i пoбiглa Haзa.ц
дo cвoТx вМИpaЮчИХ дiтeЙ. He вcпiлa щe пoгЛяHyги нa всi тpyпи
.цiтeЙ, яK вxe стaлiнськi caДIАCт.А пoчaЛи KpИчaтI4 дo бeзбopoннoi
жiнки: ..Pyки ввepх''. XiHKa впaЛa нa зeMЛЮ. HKB.Д.иoти сХoпИЛИ
TТ iпoвeли з сoбoю. loвгo |'лучv|лиi6или ТT, poзпитyючИ' щo BoHa
зHae пpo '.лiоoвиx бaндИтiв'', oдHaчe жiнкa мoвчaлa. 3a кiлькa
гo.цИH в сMepтH|Х МyкaХ сK|нчИЛa свoe )кИття.
Piвнo o гoд. 1з-iЙ 30 ХB. нaшa зaстaвa пoЧaлa oбcтpiлювaти вopoжi зacтaвИ i пiсля кiлькox хв|Ал|Ан [ми] злiквiдyвaли ix.
Bлyнним пoстpiлoм з гpaHaтoMeтaмив6или 8 oсiб iнeвiдoмy кiлькiсть paнили. L{я зaстaвa бyлa poзтaшoвaнa вiд нac нa 120-150 м.
Дpyгу зaсTaвУ цiльнo oбcтpiляли з KулeMeтa. БiльшoвикИ пoчaлИ
HaстУпaтИ з пpoтИвHoT стopoни, Увa)KaЮчи, щo нaшi cИЛИ зKoHцeнтpoвaнi в нaпpямi .цpyгoгo лicу, якиЙ гpaHИчИв з тИМ. Haшa
poзвiдкa, якa дiялa Пo всЬoMУ лiсi, зaввaжИЛa вopoгa i швидкo
Д'oHeолa KoMaHдИpoв|.

Koмaндиp Лoмoнiс дaв HaKaз Чepкeсoвi i Meткoмy, щoб нeгaЙ-

Ho ПpИгoтoBv|л|лcя дo KoHтpнaсryпy.Чepкeс вpaз iз Ягypoм poзлoxили cвoT вiЙcькa пpoтИ вopo)KИx HaотУпaЮчИх вiЙcьк. Бiльшoвики

пiдiЙщли близькo дo нaшoТ лiнii' нe спoдiвaюниcЬ пpoтИHaстyпy.
B тy мить нaшi вiдкpилИ paптoвИй вoгoнь зi всiei aвтoмaтичнoi
збpoi. Miж нepвoнv|jv|И tчИHv|Bся KpИK i зoЙки paHeнИХ. Удap бyв
нe тiльки фiзинний, a щe бiльшe MopaлЬHиЙ, бo вopoг нe дoцiHЮвaв HaшИХ сИл' пoKИ He пepeKoнaвся, дicтaЮчИ cMepтeльниЙ

yдap. Пoнyлocя гpiмкe ..Cлaвa'' i oднoнaснo зaгpaлИ вci кyлeмeти
B pУКaХ вiдвaxниx KУЛeMeтчИKiв. Чepвoнi вiдpaзy пoчaлИ чaстИннo
вiдстyпaти, пoKИ He пiдтягнyли бiльшoТ cv|лИ| a пoтiм знoвy з KpИ.
..Уpa''
KoM
пiшли в Haсryп, loвгo нaмaгaЛИся зpУшИтИ нaш вiддiл
з мicця, o.цHaчe сe бyлo бeзyспiшнo. Bopoг бyв poзтaшoвaниЙ нa
вiддaлi нe бiльшe з0-40 м вi.ц нaшoi лiнii. Cтpiли зi всякoгo poдy
збpoi зливaЛИся в otцHУ звyKoвy ХвИлЮ i твopили якиЙсь стpaшниЙ
шyM, зa яKИМ нe бyлo нщи нaйблищoТ poзMoвИ cвoix тoвapишiв.
УкpaТнcькi peвoлюцioнepи 6илиcя гop.цo i зaвзятo, нi нa кpoк нe
вiдcтyпaюнИ Haзaд. Koxний знaв, щo вдepЖaHHя хoч i в нaЙбiль-
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tl!oi!1У вoГH|o стaHе зaПopУKoЮ збepeжeHHя вЛaснИХ сИл|

oстaТoЧHo зaЛoМИТЬ

БiЙ тривaв

З гaдини бeз

a вoрoГa

пepeотaнкy. CтpiлИ не вгaвaли

нi

Нa ХBИЛИHKУ, всe кiпiлo, Haчe B пeклi. 3aкидaли вopoГa ГPaHaТaltи, a вiн в зaмiшaннi paз вiдотyпaЕ!t a пoтiм нaстyпaв знoвy. Mи
P,r'тpL4BaлIА.п,o кiнця, нe зaЛoMaBшИсЬ яK фiзиннo тaк i моpaльнo.
i.lсlчaлoсь сMepKaтИ. Cpiли втихл|А, л|АШe нaс-вiд-нaсy бyлo вИдHo
вopожi paKeтИ' якi освiнувaЛИ пoЛe бoю i тi )KepТBИ, якi лишив

IlopcГ яK сТoKpaтHУ зaпЛaТУ зa пoпaлeHi хaти i тi нeвиннi мepтвi
дiти вpaз зi свoeto нaЙдoрoхнoЮ MaMoЮ - вipнoю пaтpiйoткoю

cвoйloГo HapoдlУ.
О год' 5-iЙ вeнepом ми зpoбили збipкy всix вitДiлiв i побaчиЛИ, Щo мiж нaми HeMaо o.цHoГo дpУгa.KУлeMeтчИKa з вiддiлy Ягуpa,
якиЙ дoвшиЙ чaс кocив cвoeЮ збpoeю вopoгiв. Bopoжa KУЛя пpo-

билa гapянi гpyди зaвзятoГo гepoя-бopця зa cвiЙ нapiд, зa своТ
Пpaвa, якийl нe xaлiв [нi] KpoBИ нi хитгя свoгo, яKe дЛя ньoгo булo
HaЙДopoХче.

БiЙ був нepiвний. B стoкpaт чИсeлЬHo cильнiшиЙ BopoГ yвeсЬ
Чaс HaMaгatCя oКpУ)кИти i знищити yкpaTнськиx вiдвaжниx вoiнiвбоpцiв, якi стoять в oбopoнi свoгo i воiх пoнeвoЛeнИx нapoдiв. Aле
воi вopoxi зaxo.цИ i пляни бyли пepeкpeслeнi гepoЙськoю ПoоТaвoю yкpaTнсЬKcГo peвoлюцioнepa. He пoМoгЛa вopoЖa Mo.цepнa
збpоя, He ПoMoГлИ гpyбi стiнки пaHЦиpHИX MaшИFt, aнi гapмaти
!MiHогиетИ, a вpeштi iтi' якi пpИвeЛИ iпoкaзaли, дe яKpaз нaХojJ.яТЬCя ..yкpaТнськi 6aНдИтlt1'', щoб тим сaMИM булo лeгшe oкpy-

жити i зHИЩИТИ. Bсe oстaлoсЬ HaBпaKИ, He тaK, яK.цyMaB вopoг.
toвгo пpийдeться зaлiнyвaтиl тi paни, якi нaнeсли Йoмy yкpaiнськi

iroвстaнцi. Biн щe тiei сaмoi Hoчi, яK хитpиЙ лИc, вИКpaвcя з лiсy,
бoячись oKpУXeHHя, бo мoвляв: ..ЗдrсЬ HaвepHo oKoЛo 5000 бaндiтoв i He ТoЛЬKo бaн.цоpoвцeв, a .цoЛЖHvl бить вЛaсoвцИ i пoляки
BMrсТr, oбЩeм BCяKaя CBoЛoч,,'
Bopoг лLАIJJИB нa пoлi бoю бiля 50 oсiб вбитими i нeвiдoмo
скiльки paHeHИх. Ha дpyгиЙ .цeHЬ B p-нi xoвaли пpИлЮ.цHo 12 стapLшиlн i пiдстapшИH, a бiйцiв, яKИx ГHaЛИ пepeд сoбoю Ha пepe,цoвУ.
ЗaKoГ.laлИ сКpИтo в TpЬoХ яMax'

З

нaшoТ CтOpoHИ бyв oдин вбитиЙ

i 6.ox ЛeгKo

paHeHИХ тa

o/lИH ТяжЧe.

ДA CБ Укpa|ни, ф, 1З' cпp. 376'

т. 66, apк.

З48-З49' Koпiя.

цБo

Ne110

звlт пPo PEЙд пo вIHHицЬK!Й oБлAстl

14 ciчня 1945 p'

SBIT

з peЙдУ пo BiнницькiЙ oблaстi вiд 29.Vll_15.х|.44

Cтaн вi.цДiлy пepelq peЙдoм 20 чoлoвiк i 3 дiвчинi.
Пo нaкaзy кoм. Ясeня i Bиpa я мaв вiдiЙти в paЙoни Biнницькoi
oблaстi, тaм дiяти i зaкpiпитиcЬ нa зИMу, piвнo x зв'язaтИся тaМ з
iншими вiддiлaми як Bиpoм, Пaнькoм iт. д.
Пoдaнo мeнi нaпpяMoK MapшУ - пiвнiчнoю стopoнoЮ пoзa
Шeпeтiвкy Й Пoлoннe нa Kaлинiвкy у Лiтинський paЙoн. Koм.
Пaнькo мaв iти пpяMoЮ HaвolцKoЮ (пoлyднeвиЙ сxiд) нa Лiтин.
o.п,нaчe цi нaпpямки мapшpщiв нe 6ули дoбpi в цeй чaс (i кapт
нe мaли) тoМУ MИ з Пaнькoм piuили йти paзoм, ствopИЛИ з двox
oдин мiцниЙ вiддiл тa вибpaли тpeтiЙ Mapшpyг, KoтpИM i пiшли'
a caMe: Kopдишiв, Moлoтькiв, кoлкiвський лiо, тepeшoвeцькиЙ
лic, бiля Kpaсилoвa в лic кaтюpинcькиЙ, MaлoмoлинЦi, Iгнaтiвцi,
бaбинcькиЙ лiсoK, в Чy.цинiвцяx пepeйшли p. БУг i пiшли в тpибy.
xoвeцькиЙ лiс, ЛiтинсьKoгo p-Hy.
3вi.цти пoЧaЛИ oпepyвaтИ пo p-HaХ: Лiтин, XмeЛЬHИK, Лятинiв,
Boлкoвиницi. Дii були хapaктepy пpoпaгaHдИвHoгo тa здoбyвaHHя хapнiв. B дeякиx гoЛoв, пapтiйцiв, кoтpi злe oбxoдились з
HaсeлeHняM, зaбиpaли oдяг, BзУтTя, бo цeгo вИMaгaЛИ пoтpeби
пoвстaнцiв' Чoгoсь бiльшoгo зpoбити MИ нe бyли опpoмoxнi, бo в
нaо шaлiв тиф: 2З пoвстaнцiв в тoMУ числi я i кoм. ПaньKo ЛexaЛИ
B Kopчax чepeз пiвтopa мiсяця мaЙжe HeпpИтoмHi. Me.цикaмeнтiв,
нiлiкapств нe бyлo >кoдHИx, нe булo вiдпoвiдниx мiсць, дe б мoxнa
пepeЛe)КaтИ. B цeЙ чaо MaЛИ зв'язaтИся з KoM. Bиpoм, вi.ц кoтpoгo
МaЛИ oтpИMУвaTИ дaльшi HaKaзИ, aлe зв'язкy ХoдHoГo нe вiднaЙllли. Шyкaли iнших зв'язKiв _ нiчoгo нe вийшлo. Чepeз тpи мiсяцi ми peЙ.цУЕ}aЛИ, HaМaгaлИсЬ зaкpiпитись i втpимaтися .цo днiв
peвoлюцiТ, aлe oбстaвИHИ сKлa.цaлИся тaK, щo He бyлo мoxнa.
!ня 30.Х.1944p. нa вiдпpaвi кoмaндиpiв, дe 6ули пpиcщнi
кoм. Пaнькo, Boлoдькo, Kopoткий, KoM. ПХ ПшeничниЙ, piшшили
вepнyгИся в зaxiднi TepeHи зi cлiдyюниХ пpИЧИH:
]. Тяжкa xвopoбa - тИф BИcHФкИв пoвстaнцiв. Haдiй нa Kpaщe
нe бyлo.

2' З пpинин тифy нe зaбeзпeчили ceбe i нe пiдгoтoBИлИcЬ Ha
дaлЬшe пepeбyвaння, Ha зИMУ'
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3. He пoв'язaЛИcЬ з вИщИM пpoBoдoм' aнi з дpyгими вiддi.
лa|'АI/|.

Дня 1,X|. 44 p' М и в И pУtll или нaзaхi Дч e peз p. н И : Boл кo в и н c ькИ Й,
Me.пxибixськиЙ, tlaлi мiж Бaзaлieю a ЧyxeляMи дo Moлoтькoвa

(10.Х|.aa p.).
.Цня 15.х|.44 p. [в] ГpибoвiЙ' бiля ЛaнoвeцЬ Haо oKpyxИлИ
(нaвiв сeксoт) бiля 300 бiльшoвикiв, Пoчaвся бiЙ в 1-iЙ гoд. пoпo-

л[yднi] i тpивaв дo 5-i. Бiльшoвики 6или з piзнoi збpoТ- мiнoмeти' гapMaтки. Cтpiльцi 6илиcь гepoТннo, дo oстaнHЬoгo вiддиxy,
тa внacлiдoK пepeвФKaЮчИХ cИл бiЙ скiнчився для нac тpaгiннo:

i 3 дiвнинi-poзвiдчицi. Bпaв кoм. Пaнькo.
caM сeбe дocтpiлив.7 пoвотaнцiв бyлo paнeнИХ в тoМу
нислi я, ПшeничниЙ, пoЛiтвИxoвник KлeнoвиЙ (paнeнi нe тяxкo'
зapaз вжe мaЙжe здopoвi). Peштa стpiльцiв здopoвиx пo.цaлИся в
свoi тepeни. Kopoткoгo злoвИЛИ )кивoгo Й зapaз cИД|Ать в тюpмi в
Лaнiвцяx. Biддiл пepeстaв iснувaти.
впaлo 20 стpiльцiв
PaнeниЙ

-

Пoстiй, 14.1..|945 p.

спИс ПoBстAHЦ|B'

Хyк

/-/ Boлoдькo

.[oдaтoк

якиx стpiнyлa iншa дoля

-

Гoлyб _

HeчaЙ _
вiдпyЩeнo нa 3aхiд з xвopИMИ дiвнaтaми.
Kpyнa _

ПpoЙдиcвiт
Яceн Coкiл _
Чижик

-

-

poзcтpiлянo зa спiвпpaцЮ з HKB.ц. Bсi вoни cхiдняки. lх
зaBдaHня бyлo псyвaти aвтoмaтиннy збpoю i стpiляти KoMaHдИplв.

Bipa - poзвiдниця здeзepтиpУBaЛa.
Янинap _
Hивa _ пpoпaли, пiшли бeз дoзвoлу пo КapТoплl, ПoПaЛИ нa зaciдкy i бiльшe дo тaбopy нe вepнyлися.
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- згиHУB з pУКИ гoЛoвИ сiльpaди, гlapтiЙця, кoЛi,l гtiшоэ по
xлiб в о. Boскoдaвницi.
ПoшyкaЙ - poзcтpiля ниЙ эa свiдoмy дeзepцiю.
Cтeпoвий _ пoлiтвихoв|-|ИK _ вiдбився.
Caшкo

Toннi пpoтoкoли Й звiти з пoo.цИHoKИХ дlЙ вжe вислaнi

вoдУ KoM.

ПХ Пшeничним.

ПoстiЙ, 14.|..l945

.C'о

:lрc-

p.

L!дABO ' ф, З837' oп. 1, спp, 4, apк. 8, 9' Koпiя

/-./ tsолoдько

Ns111

звlт пPo PЕЙд пo пlв!.|IЧHиХ PAЙGHA}{
KAM'яHЕцЬ. пoдlл ЬсЬKol 0БлAсTl
14 [сepпrtя

3BlТ з PЕЙДУ

пo пiвнiч них paЙoнax Kaм'я нeць-

П

j

1945 p

oдiл ьськtэi, oблaстi

1' Mapшpут

.t
.[ня 6.Vll.1945p. вi.п,мaшepoвyемo згiднo з заB/],аHH'.llл з iлe,
вeцЬKoГo лiсy (Kpeм'янeннинa} нa cxi.п,нi paЙoни Укрaiни. Cтaн вщ.l
дiлy - 26' Дня 19.VlI в с.Biлiя пepеХoДИМo 6[увшиЙj корД'он. Нa

cxiдних тepeнaХ пepexo.o,ИЛИ paЙoни пoчaвшИ вiд Остpогa: Плухне,
3aслaв, Cлaвyгa, CУдил[к]iв, Пoлoннe. Пo дopoзt Зaх'ОД|лЛLA дo сЛlД,Vючиx сiл: Paдигoш, Зaкepнинe, Хoтинь, Cтopoнинe, Cпiвaк, Бapбopiв,
Kлeмeнтинoвичi, Mилoвaнкa, Kpiм тoго стpiнaли людей i говоpили
з оiл: Maзюpкa, Гypщина, Cтaнiславкa, Koмiни, Бopисiв, Moкpeць,
Ciвки' Paдoшiвкa, Хyгopi, Kyпiвo, Hiчплaни. Пpoxoдити CЛаBУТсЬKИМ
лiсoм пoгaнo, чepeЗ тe, щo ЦеЙ лiс зpубують. B лiсi с вyзькoгоpoвi
кoлсЙкi, бaгaтo лiсoпильниx зaвo.п,iв, тopфoзищ, тa яки[xoсь] склa.[a
дiв з aмУнiцiою, бiля яKИX e oxopoнa. .Д,нeм пo лiсi Тзtlять MaшИHИ
вИвoзятЬ.цepeвo. Бoiв я cтapaвся o|\лИHaтИ, увaЖaЮчИ цо нeдoцiльt-|ИM, яK piвнo х нe будyни пeвниЙ бoЙoвoi вapTocтИ вiдцiлy. Я нaбpaв
BpФкeHня, Щo KoЛИ б мибули зУ.цapИЛИся з вoяKaMt4-Д,poвopyбan,rи i
вoH|,1 МaлИ б жepтви _ To Te ПoГaнo вПЛИHУЛo б нa нaселeнHя, KoТpe яК
вi.цчУвarтЬся, .п'opoxИтЬ )КИТтяM тиx вiЙськoвИХ' щo перeбувши xyртoвИHУ вtЙни ocтaлиCяЖ|АB|А|\А|/1. Пo сeлax е стpибкi, aЛr KoЛИ ПoЧУЮТЬ
щo пoявИЛИоя ,,бaндьopИ',, усi XoвaЮтьоя бeз xoднoГo стрiлу.
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Tpи paзи oIv1ИHУЛИ ми бo.iв. ПepшиЙ paз HaCKoчИв Ha вapтo.
BoГo oдИH бoльшев[ицькийt] poзвiдник. Koли вapтoвий зaдepЖaв
йoгo, тo цей пеpeстpaшeний CKoЧИB в кУщi Й зaчaв KpичaTИ:
.'Звoд Haпpaвo a звoД, Ha лlвo,'. Tсlдi ми пepeЙшли в
ДpУгe мiсцe.
Ha пoпepеднiм нaшiм ПoсToio булo нщи cтрiли. lpугиЙ нacKoK B
paЙ[oнi] Пoлoннe, бyв пoвaжниЙ' 3a HaMИ пoчaЛи poбитvt oблaвy

бiльшoю скiлькiстю вiЙськ. Пo лici ГyЛИ MaшИни з вiЙськoM. цe

тoMУ, Щo ми,.oбpoбилИ,, KiЛЬKa кoлгoспiв i кooпepaтиB, a зoKpeMa oстaнHЬoТ нoчi KooпepaтИвy' KoЛгoоп (нacтинy peнeЙ poздaЛИ
мiж нaоелення), зpoбиЛИ ПpoПaГ?Hдy сepeД HaсeЛeHHя. HKBД
стягHyЛc CИЛV1 3 Пoлoннoгo, Шeпeтiвки, lзяcлaвa тa тИх, щo бyли
Ha KocoвИЦi чи нa дpoвopубi. Haш вapтoвиЙ noбaчив нa 100 м вiд

сeбe, щo Йдe 6cльш[eвицькa] poзвiдкa чoлoвiк з 20 нaшим слi-

дoM _ пИЛЬHo poзшУKУЮТь. Mи пepeЙшЛИ з цЬoГo мiсця.д,aльше й
згубили зa сoбoю слiд, бo Bжe poсИ нe бyлo. Tiльки ocTaBИЛИ Ha
пoстoЮ oпpaвЛeнoгo кaбaнa, бo нe бyлo в)Кe MoxЛИвoсTИ зaбpaти. Boни' пepeдdaнaючИ Haш MapшpУт дaЛЬшe нa схiд, oбcaдили
cИЛЬHo сxiдну ЧaсТИl-iУ лlсa зaKвaТИpУBaBшИ пo лiсничiвкaX, Xyгopaх Ta сeЛaХ. Тoму ми зaвepнУЛИ нa зaхi.д, вiд цьoгo мiсця, дe 6ули
Bopo}(| зaс]ТaBИ' aЛe МИ щaсЛИвo пpoMИHУЛИ.

Тoдi я нaбрaв пeprKoHaHHя, щo кoли б t\А|А хoд.ИлL4 пo сeЛax
й xapнyвaлИCя в .П,я.П,Ькiв, силoю в ниx зaбиpaЮчИ тa гpaбyюни
Тx - тo Mo>оИвo HKBД He дУХe спiшилoся б нa oблaву. Aлe кoли
дoбpe пoвeсТИcя з HaсeЛeHHям йl зo стapocтaMИ, ХapчУвaтИся з
КoЛгoспУ, сЛoвaMИ i вчинкaми poбити прoтибoльшеBИцЬKy (poбoту) пpoпaгaнду _ тодi HKBД нeгaйнo poбить oблaвy. Maючи тpoХИ
ХapЧiв, мtл 2 днi пpoсидiли нiгдe нe пoKaзyЮчИсь, a oпiсЛя зaвepHУл|А нa пiвдeннy чaсТИHУ лiсa, звiдки ПлaHУBaЛИ зpoбити вИпaд
Bхe Ha отeПoBУ ПoЛocУ. Тa тyт HaПopoЛИся нa фpoнтoвикiв, кoтpi
бeзпepepивHИMИ КoЛoHaМИ дHeМ i нiччю ЙшлитaTxaли в HaпpяMKy
oстpoгa чepeз Шeпeтiвкy, Пoлoннe _ нa схiд i всюди пo сeлaх бyли
зaКBaTИpOBaнi. Лю.цe гoвopИЛИ, щo цe lI.гa Бiлopyськa apмiя. Haм
пepepiзaли Haшoгo MapшУ. Hе знaючи ТoчHo, щo цe тaкe (бpaли
мoжливicть, Щo цe тaKa вeЛИKa мaсa вiЙcьк poбитимe oблaву) ми
звepHУЛИ HaЗaД'. Пepeбув я з вiД,дiлoм нa сxoдi 19 днiв. 3a тиx 19
днiв зpоблeнo 200 KM Mapшу, вKЛЮчaЮчИ в цeЙ peЙд мapшi вi.цдня
кoли пepeбpaв вiддiл, Цeбтo вiд 12'Vll.45 p. дo 1з.V|lI- зpoблeнo
oKoЛo 500 км Mapшу.
B чaсi peЙДУ пo сxiдниx paйoнaх зaбpaли вiд стpибкiв, cтapocтiв i oднoгo лiсничoгo - 5 кpiсiв Тa oдИн aвтoMaт. Bлaсних втpaт
*

У тeкстi пoмилкaвo:

Y||'
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He MaлИ, KpiM oдHoгo отpiлЬця, щo зryбИвcя пiд чaс peЙдУ. B
зycтplч| з HaоeЛeHняM пpoвoдxeHo пpoпaгaHдУ' poздaнo чaстИHy
лiтeparypИ. Bикoнaнo кiлькa aкцiЙ нa KoлгoспИ i кooпepaтиви.
2. 3yстpiн з HaсeлeHняM
ПлyжaнcЬKoмy paЙoHi cтpiнaлися MИ з нaсeЛeнняM, яKe
нiби симпaтизyo з нa]иИ, бaгaтo чyлo пpo нaс. l-{e мaбyгь тoмy,
щo близькo бiля б[yвшoгo] Kopдo|ly. Koли ми нa Плyxaнщинi
зaтpиМaлИ niд лiсoм двi xiнки, щo вepтaлИся з ШумcЬKa _ xoч
MИ звepнyЛиоя дo Hиx яK чepвoнoapMiЙцi, тo oдHa з нИХ пoчИHae
гoвopИтИ: ..ддi - cкИдaЮчИ caKви з плeчeЙ з ХapчaMИ' _ якщo б нe
тa 3aпaднa, тo MИ 6ули б вЖe дaвHo г1oг|/1HУл|А б: тaк нac Cтaлiн
вИгoдyвaв, a щoб Йoгo... a щoб йoMy...''. Ha пoлi стoiть тpaKтop'
Boнa питae пo якiмсь нaci poзмoвИ: ..A вИ чoMУ нe poзiб'eтe
Йoгo?'' - пoKaзyючи Ha тpaKтop' ..Я знaeтe тpaКтopиcтKa, aлe нe
poблю Ha HЬoN4y бo Й мeнe зaб'ЮтЬ. A ви скaxiть ни бyдeтe отиpтИ
зo збiжxям пaлити? Бo люди гoвopятЬ, щo вИ кoли б хoтiли тo
MoгЛи б yce пoнищv|т|t|',. |lЙv| вiдKaзaлИ, щo яK MИ Мo)кeмo збixxя
пaлИт|А KoлИ лЮдe Й тaк гoлoдyють' .[pyгa xiнкa Moвчaлa, лИцJe

B

тpaслaся яК в пpoпaсHицl.
..Пapу
oдин дядькo з цЬoгo p-l{y гoвopИв:
днiв тoмy були в нaс
слyХИ' щo бaндepiвськa poзвiдкa пoявИлaоЬ пiд Kyнeвoм Й нepeз
тe стpибкi Й HKв.ц втiклo з Плyxнoгo в Шeпeтiвкy''. 3aгaльньo
HaсeЛeнHя нapiкae нa Cтaлiнa, чИ paдшe нa пoгaниЙ лaд, HeMa щo
icти, пpиЙшлocя б з гoлoдy пoдoxHyгИ' aЛe щe Бory дякyвaтИ щo
e 3aпaЛ.нa, тaKИ всe тyди i дeщo KyпИш з'ТстИ. .Цядькo гoвopитЬ:
.,ТaKИ
в 3aпaднiй людИ Myдpiшi як y F{ac, He ХoтятЬ кoлгoспiв. Тaм
Хoч дeщo Mo)кe схoвaти coбi xaзяТH, a тyг щo з пoЛя збepyгь тo сeЙ
чaс дo Moокви вeзщЬ,'. Гoвopять ..xapaшo ЖИтЬ - в)кe лyчЧe HeMa
KУДи'''.' Бaби гoвopятЬ, щo xoч Cтaлiн зaбpaв Hiмeннинy, тo oднaK
KaзaЛa яKacЬ вopoxKa, щo Укpaiнy Mae зaвoЮвaтИ яKaсЬ влaдa,
пpo Koтpy оьoгoднi Maлo чyгИ i сaмa щe MaлeнЬкa.
3 сeлa Cтopoнищe зacуДИл|А дiвнинy нa 6 poкiв тюpMИ зa
тe, щo BтeKлa з пpaцi з [Uaхт.[oнбacy Й гoвopилa' щo тaM гoлoд.
Пpoxapнyвaтиcя в оeляH вФкKo бo нe мaють. Я мaв тaкиЙ вИПaдoK:
зaЙшoв дo тiтки пiд вiкнo i зacтyкaв, i вдaюни нepвoнoapмiЙця
гУKaю щoб вiдчинилa двepi' a тiткa з Хaти гoвopитЬ вiдpaзy (нe
пИтaючИ xтo Й нoгo): ,,.[iтoнKи мoi любi, iЙ бo щo HeМa в MeHe чoгo
iсти, aнi xлiбa, aнi мoлoкa''. 3 KoЛгoспy Mo)KHa зaбpaти ялiвкy,
вiвцю чи кaбaнa. Aлe цe сИлЬHo poзкoнcпipoвуe i poбить бaгaтo
цlyMy дoвKpyги. Xoн ми yсi yмyHдopoвaнi в нepвoнoapмiЙcькy
фopмУ, гoвopИMo пo coвiтськИ тo в бiльшocти випaдкiв дyxe
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оKopo гpoмaдяHИн оxi.цнИx oблacтeЙ ..poзшyKye'' xтo Mи в дiЙснoсти e i вiдpaзy дaвaЙ Ha HaшУ HyгУ гpaTи: пoгaнo xИтЬ' щo б нe тi
кoлгoспИ тo Moxнa бyлo б xИтЬ, HeMa тo як сoбcтвeннoсть i т. д.
..Я
чoлoвiк MaЛoгpaMoтниЙ i
.Цядькo з p-Hy Плyxнe cKaзaв тaKe:
MaЛo нa тiм poзyмiюся, aЛe нyв я вiд сИHa щo пpaцЮe в aдмiнiстpaцi[, тi щo дeщo пoнiмaють нapiкaють, щo УкpaTнa в Coвiтськiм

Coюзi e лИшe нa тe' щoб пшeницю в Moоквy дocтaвляти, a нapiд

yкpaiноькиЙ дo,iT пoслyп |-{e гoвopили пo тiм як Cтaлiн вИслoвИBся
щo pycькиЙ Hapoд мyдpiшиЙ Й дopoжчиЙ нaд цiлиЙ сссP. Цe дlя
нac oбИднo',.
Гoвopив я з oдHИM чoлoвiкoм (p-н ШeпeтiвKa, с. Kyпiвo)кoтpиЙ
нe нapiкaв нa зЛидeннe жИття, Ha свoю стapiсть i кaxe нe тiльки
вiн сaмиЙ, aлe вecЬзaгaл нapoдУтaKдyMae..,B нaшoмyсeлi нocили сiнo вoeннi, тo тoхe нapiкaли нa вce, oднe HKB.Ц зa.Д'oвoлeнe''.
Тoдi я пoчИHaЮ, щo якби КoЛГoспИ були дiЙcнo влacнiстю сeлa i
дiлилиcя зiбpaвшими пpoдУKтaMИ тo Й кoлгoспи нe бyли б cтpaш.
..ЯK
нi. A вiн тa тe:
бyдyгь тiльки KoлгoспИ - якi б вoнИ He булитo я
вжe знaЮ щo дoбpe нe бyдe. Heмa тo як сoбствeннocтЬ''. | дaвaЙ

|4 сaмoстiЙнi гoопoдapствa.
P.н Пoлoннe. 3aЙшли.п.o oдHoгo KoЛгoспy' зaбpaли кaбaHa, a
з Kooпepaтиви дeякi пpoдylсИ. B тoЙ чaс caмe пpиixaЛo дo сeлa
мaндpiвнe кiнo, дo цeгo пpилicнoгo сeлa. Bxe зiбpaлoся тpoХИ
публикi Й Щe cxoдилиcя. Koли xлoпцi зaЙшли тУди, лЮдИ пoчaлИ
poзХoдИтися, Хoч ми нiчoгo He HИщИлИ, a Щe й зaстaвляли Щoб
..бaндьo.
пpo.цoв)кУвaти сBoe дiлo. Ta кiнoмexaнiк' KoлИ пoчyв щo
pи'' в сeлi - пoKИHУв yсe i втiк' Бyлo тaм з 10 вoeнниx, кoтpi KoсятЬ
сiнo i тi тe)K пoxoвaлись, Йдeмo вУЛИцeЮ пepeд HaMИ пapy дiвнaт
Йдe й cпiвae нa цiлe гopЛo: ..oЙ Ceмeнe, CeМeнoчKy''. KoлИ пepe..CпiвaЙтe
..Я
cтaЛИ, тoдi xлoпцi гУKaЮтЬ:
дaЛi''. Toдi oднa вiдryкye:
..MaтИ
б cпiвaлa тa MaтИ He Haгoдyвa лa'' . Ha цe oдИH пoвcтaHeцЬ:
Haгo.цyвaЛa б тa Cтaлiн нe дae''. Toдi нyeмo: ',АЙ, ми дУMaлИ' щo
цe нaшi вoeннi''. 3нaчить пiзнaли Xтo МИ i зapaз poзiЙшлися' Ceлo
зaвMepлo. H ixтo нeчич и pк, тiл ьки пoвcтaн цi гoспo.цapУютЬ.
3 oднoТ xaти виЙшoв XЛoпeцЬ лiт кoлo 20' Я зaтpимaв Йoгo
тa стaB дeщo г1|АтaтИ. Bиявилocя, щo вiн пpиixaв з Hiмeннини двa
днi тoмy, дe бyв cИлoЮ зa нiмцiв вивeзeниЙ, BV|гляр\ iнтeлiгeнтниЙ.
Питaю яK тaМ бyлo' a яK тyг. Toдi вiн CтИшye гoлoс i гoвopить:
..MoЖe
знaeтe щo в Hiмeннинi нe e MeдoМ' aЛe тyг дaлЬшe тo сaмo
блятствo щo Й кoлись. iЙ Бoгy He вИ.цep)Ky''. B тoЙ чaс вибiгae з
xaти Йoгo Maти тa нapoбить KpИKУ i плaнy: ..PaтyЙтe, пyстiть Йoгo,
вiн y мeнe тiльки otИн ДИтИ|1a,,. BoHa.Д.yмaлa, щo МИ Йoгo зaбepeMo з сoбoю. Тoж я Йoмy cкaзaв xaЙ Йдe, щoб мaти нe poбилa
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..ТИxo
КpИKy. A вiн скoчив дo мaтepi тaЙ кaxe:
MaMo, нe кpинiть, цe
кpaщi ЛЮдИ зa нaших усiх'',
B цьoму сeлi зaбpaлИ ГoЛoвУ KoЛгoCl1У i кooпepaтивникa, кoтpi

..щИpo'' iнфopмaцiями

iY видaчi ренeЙ. Koли ми ix
вiдпyскaли, a сaмi вiруoдили з сeЛa, тoдi скaзaв Гo.пoвa: ',Знaете,
МИ пpo вaс piзнo чyrМo, гoBopятЬ щo вИ вбивaотe всix голiв i стapoстiв яK ЛИшe зЛOвИтe'', Ha тe я Йoмy вiдпoвiв: ..i-{e Bсe Hе пpaвДla,
тeПep сaмi бaчиlте. L{ю бpeхню KИ.цar Нa Haо HKBД' тому, що б нaс
бoятися й нe гoвopиТИ з HaМИ. Xтoсь MУсИТЬ бри гoлoвoю i стapo.
стoЮ в сeлi. Mи цe зHarMo. Лише щoС.l цeЙ гoЛotsa бyв дoбpиЙ для
CeЛяH, щoб нe.цoдaBaв щe вiд ceбe тoгo стaлiнськoго яpмa. Ц.{oб
бyв зa HapoД i нaм ile [llKo.цИB' Mи нe пpvlЙшли сЮДИ Ha.ц ТaKИМИ
ГoЛoвaMИ poбити сyд. Злoгo гОЛoвУ сaмi люде ocудlятЬ, KoЛИ ПpИЙдe нао, бo вoни йoгo кpaщe зHaЮTЬ. Mи пpиi,:iшли щoб 6aчили
Людe' щo Hr Bсl УKpa|Hцl гc.цятЬся Ha стaЛ|HсЬKe яpMo' щo тaKИ
Пpaвдa пoбiдить. Mи вoюeмo ЛИшe з HKBД, Koтpe Деp)кИтЬ Hapo.ц B
HalЙ дoпoMoГЛИ

яpMi',. Ha цe вoни вiдпoвiли: ',Дa, Дa пpaвИльHo'' .Д,aв iм тpoxи лiтeparypИ Й вiдпyстив дoмiв. Зaтe нa дpУгиЙ.Е'еHЬ ПpИГOтoBИл|/1Ha Haс
Дoбpy oблaвy, тaK щo МИ зpеKЛИCя Гl тoгo кaбaнЦя, кoТpoгo взяЛИ
в iх в кoлгoспi. oдиtl .цядlЬKo oповi.сlав, Цl.o зa пoпеpeднix сoвiтiв
був вltслaниЙ, зa нiмцiв пoвеоHУBоя. a зapa.j МyCИТЬ ПpaцЮBaтИ Ha
..B
_

KoЛгoсп

a He нa сeбe, кaжe:

Haс яKoс;Ь пiшoв чoлoвiк

,п,o

лiсa

KoсИтИ i вхe нe BepHУBCя д,o cЬoгoдHi, кaхyгь щo пoвнi лiси бaн.цepiв, aлe ви пpoбaнтe щo я тaK HaзИвaЮ,'. o.п,ним сЛoBoM.цИпЛoMaт.

Koли ми KвaтИpyвaЛи в лiсi пoблизу xyтopiв Maльoвaнкa,
p-н Пoлoннe, чУЛИ, як пoпiд лiсхoдили rиaлi хлопчиКИ З KаЛaТaJlKa.
MИ-дepKaчaми Й виryк'увaли: ..БaнД'Ьoрa BИХaДИ''. Пеpед tseЧepoM
ми виЙuли.цo HИХ як вoеннi Й питarмо нaЙtиеншoго, poкiв з 6:
.,Щo
,.Цe
нa ба^нд.ьopiв,'- Biдпoвiдaе. Toдi
цe Taкe?'' _ Ha KaтaЛKУ.
стapшиЙ, poкiв з 8, звepтaeтЬCя.цo N4aЛoГo: '.Цсс,'_ it.i.eй зaмoвк
I цeй 8-iЙ пaЦaн Haс ..poзKУсиB,,' B с. l.liчплaнaХ, p-H Пoлoннe
вiдpeмoнтoвaHo BЖe зa цИx сoвiтiв ЦepКBy (бeз xilестa)' xo.цять

тУдИ сТapИки. e i сBящeHHИK. ,,Ta якvзЙ Цe сBящeHнИK'' - ГoBopИТ},
стapиЙ дяДЬKo дo HaC, _ .'KoЛи вiн дaвнiшe ПpaцЮвaв в oaЙ[oн.

нoму] HKBД в Пoлoннoму. Якжe

х

вiн мoжe бyти свящeHHиlKoM,

Хoч ХpeстИтьCя?'', 3axoдили MИ чaсTo Дo ХaT ПpoxapчУвaтИcя яK
вoeннi. Гoспoдapi MoBчKИ, пoxlvlypi ДaЮТЬ |.lio MaЮтЬ. Хлoпцi пoвeчepявшИ _ Mи|Mo свoeТ вoлi ХpeстятЬся, тим сeбе дeкoнспipують.
Гocпoдapi poблять вeликi очi i oxивaють: ..-Гa нe ЙДiть щe, poзкaжiть щo HoBoГo...''. Усi, Хтo пoпaв в нa'шi pyкi, вiдpaзУ ГpaЮтЬ F{a
HaшУ MeлЬoдiю, oднaк слiдять кoтpиЙ рУХ, lJаПряl'/ i пo звillьнeннi
згoлoшУЮть дo paЙoну'
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Cтpiнaли ТaКе' яK ДяД,ЬKo чи тiткa зaУвaХИB|lJи нaс i здaЛe-

iвтiкaс, ЗaЛИшaЮчи гpaблi, Ko|llИK з нl,tмсь iт' д.
Haсeлeнt-lя ЛяKaоТЬCя нaс. oднi чeснi 6oяться щoб HKBД He пpИшl,lло ilи зB'язKy З HaMИ. дpугl вислpKHИKИ HKBД _ Пepeд Kapoю.
flс того бpexливa ПpoПaГaH.t]'a HKBД пpo Haс тe)к ЛИшae нaслiдки. i-1iдхoдимo пiд сeлo: cпiви, KpИKИ" Ta кoли дoвiдaються щo
бaндьори в сeлi -- Усе зaвMИpae' e бaгaтo BдoМa вЖe MУЖчИH,
,lк зal,iдеш.l .цo ХaтИ.П,е с здopoвий мyxнинa, тo цeЙ зapaз пepe.
rвopуОТЬся B ХopoГO (тaк, як в 3axiднiй Укpaiнi яK пpИХoдять бoльIUеAИKИ нa oблaвv тo бaбцю зapaз гoЛoвa ни зу6и бoлять), a тyт
illяt,ИШ L,ilтaнИ ни pубaшкa з Hi(B.Ц xopoшa вИсИтЬ. Aлe тi cпpaвжнi
:(cЛГoсill]ИКи - о6iдрaнi, бoсi Й гoлoднi. Kускa xлiбa piдкo нaйдeш.
e доrзолi BorL|tlИX iнвaлiДiв. Teж живyть HУ)<rо,eHHo, нapiкaють нa
вЛа/П,:{. |Tpиьl. одl,tн iнвaлiд без пpaвoТ pyки . дiстaо мiсячнo 62 кpб.
tс, MoKpеЦЬ, p-H ЗaсЛaв) i бiльшe жoднol дoпoмoгi ни oпiки, Якщo
]{Очe Жl,lТyl Tс-) MУcИTЬ !ТИ.П'o пpaцl яK стOpo)К lT. д.
Зaгaльнo пepeДбaчaсТЬся в сxiдних oблacтяx Укpaiни гoЛoд,
i{G-Jиlli аХe о B дeяКИХ paitонaх. Уpoхaйl цЬoгo poКУ ду)кe мiзepниЙ.
(а.'l'", j Ь l]яДЬКИ, LцО Чepeз Тe. щo нilvtЦi пoгнoТли зeмлю шryчHИMИ
ilaPОЗаlиИ Й тодi lзс}Ha Kpaщe poдИЛa, a яK пepeстaЛИ To вpoжaЙ
;"il]!jj!'1Й. як ьзaгa.lti l-tеГНoсHe. Haсeлeння ПpoтИ сЬoГo стpaшHoгo
:;:..i:],,iCKУ, мpiо пpo зivtiни. aлe нaдiТ t])Кe ЦЬoГo poкy слaбшi як минyjlUГj. KОJlИ I\,4И poз.цaвaЛИ Л|TepaтУpУ Тo BПepш зa всe ДИBлятЬоя
.lа рii.l Bt4.l.аHHя Й.д.llвУються щo в 945 poцi BИдaHa.
KV, Кt,lДae ус:e

.1

l+.Vlil * 1945
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PЕзю]vlЕ
.Qo дpyгoгo poздiлy збipникa yвiйшлo 55 дoкУмeнтiв фopмyвaнЬ гpУпи (вiЙcькoвoi oкpyги) ..БoryH'' (...Qoнбac'') тa кpaйoвoгo
KoMaHдyвaHня УПA-ПiвДeнЬ, щo дiяли нa пiвднi Boлинi (тepитopiя PiвнeнсьKoТ, Tepнoпiльськoi oблaстeЙ) i Пoдiллi (тepитopiя TepнoпiльсЬкoi, Kaм'янeць-ПoдiльськoТ, BiнницькoT, KиiвькoТ
oблaотeЙ) тa в iншиx пpИлeглИХ peгioнax. .[oкyмeнти poздiлy зa
тeмaтИKoю poзпoдiлeнi нa шiсть нacтин-пiдpoз.цiлiв (дoкyмeнти

57-1't'l).
У пepшoмy пiдpoздiлi пpeдстaвлeнi тpи дoKyMeнти KoMaн,.БoryH'' (дoкyмeнти N9 57-59).
дyBaHHя тa фopмyвaнЬ гpyпИ
Цe
..PoMaHa''
(П. oлiЙник) вiд 16 квiтня
HaKaзИ KoМaHдИpa гpyпИ
1944p. з вИcлoвЛeHHяM пpИзHaHня пoвcтaнцяM 225-гo з'e.п,Haння
i вiд 18 квiтня 1944 p. пpo opгaнiзацiю пoнoтiв KoMaHдиpiв кypeнiв i
coтeнЬ (дoкyмeнти N9 57-58). oкpeмим дoKyМeHтoM, щo iлюстpye
..БoсoтИ'' (M.Toкap) зaмoвлeння
e
дiлoвoдотвo зaгoHy KoMaHдИpa
вiд 1 нepвня 1944 p. нa пocтaчaHня xapнiв (дoкyмeнти N9 59).
lpугиЙ пiдpoздiл пpeдстaвляe дiяльнiсть Cлуlкби бeзпeки
вiЙськoвoТ oKpУгИ Ta гeнepaлЬнoi oкpyги. flo ньoгo yвiЙшли нaкa.l0
зи peфepeнтa .,ocИKИ'' вiд
i 26 тpaвня 1944 p' пpo opгaнiзaцiю
мepexi CБ i в aгeHrypHo-opгaнiзaцiЙHИХ спpaвax тa пoвiдoмлeння
пpo aгeнrypнУ дiяльнiсть HKB.Ц i HKГБ вiд24 гpyдня 1944 p. (дoкyМeHтИ N9 60.62).
TpeтiЙ пiдpoздiл cKлaЛИ HaKaзИ KoMaHдyBaHня тa кepiвникiв
oКpeMИx пiдpoздiлiв УПA.Пiвдeнь вiд 1944 i 1946pp. (дoкУмeн.
ти N9 63-67). Cepeд HИХ HaKaзИ кoмaндиpiв УПA-ПiвдeнЬ ..Лe,'
(,.ЛeМiш'', B Kyк) i ..Гapмaшa'' вiд 6 бepeзня 1944p. i 26 тpaвня
1946 p. в тaKтИчнo-oпepaтИвHИx тa нoмiнaцiЙниx опpaвaХ (дoкyMeHтИ Ns 6з, 67). .Qiяльнicть oкpeмиx пlдpoздlЛlв |ЛЮстpyeтЬcя
HaKaзaMИ кoмaндиpiв ..CoфpoHa,' i пeвнo ..ШyЛяKa'' вiд 8 i 3 Tpaвня
1944 p. (дoкyмeнти N9 65, 66).
.{o нeтвepтoгo пiдpoздiлy yвiЙшли opгaнiзaцiЙнi тa пoлiтичнoпpoпaгaндИвнi мaтepiaли вiд 11 лютoгo дo лИпHя 1944 p. (дoкyMeHтИ N9 68-7з). Cepeд ниx iнстpyкцii i нaстaнoви з дiяльнocтiдля
члeнiв вИзBoЛЬHoгo pУХy (дoкyмeнти N9 68, 70,72) тa пoвcтaнськi
вiдoзви дo нaсeЛeння i нepвoнoapмiЙцiв (дoкyмeнти N9 71, 73).
oкpeмим вИдaHHяM ЖypHaЛy .,УкpaiнcькИй Пepeць'' пpeдстaBлeHa
пoвcтaнcЬKa гyMopИcтИчHa пpeсa (дoкyмeнт Nl9 69)'
Г1' ят иЙ пiдpoздiл стaнoвлятЬ звiтнo.iнфopмaти вн i дoKУMe HтИ
УПA тa зaпiлля вiд 30 сiчня 1944 p. дo 3.l сiчня 1945 p. (дoкyмeнт
Ne
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N9 74-89). Чacтинa звiтiв yзaгaлЬнeнo виовiтлюe дiяльнiсть pyxy

i сyспiльнo.пoлiтичнe cтaнoвИщe B тИлy нacтyпaЮчoi Чepвoнoi
apмii нa Boлинi тa y цeнтpaльнo.cхiдниx peгioнax УкpaТни (дoкyMeнти N9 74, 75, 79, 85-87, 89). .Цeкiлькa звiтiв пpeдотaвляютЬ
бoЙoвy. opгaнiзaцiЙнy i виxoвнo.вишкiльнy дiяльнiсть бiльшиx
yгpyпyвaнЬ УПA (.,Бoгyн'', ...!,oнбaс'', ..ХoлoдHиЙ Яp'') пiд кoмaндy.,PoMaHa'' (П.oлiЙник) тa..ЯсeHa'' (M.
вaHняМ
Cвиcтyн) (дoкyмeнти

N9 78, 80.84). .Qвa пoдiбниx мix сoбoю звiти yзaгaлЬнeнo oпиcyютЬ тaKтичнo-oпepaтИвнy дiяльнiстЬ пoвстaHсЬкиx фopмyвaнь пiд
чaс oпepaцii BB HKB.Ц y кpeмeнeцЬкиx лiоax i нaЙбiльшy зa Maштa-

бaми битвy У|1^24 квiтня 1944 p, в paЙoнi сeлa Гypби (дoкyмeнти
Ne 76, 77).

ШocтиЙ пiдpoздiл мicтить звiти пpo peЙди iдiяльнicть oкpe.
миx фopмyвaнЬ тa кoмaндиpiв зa пepioд вiд24 ciння 1944 p. дo
15 сepпня 1945 p. (дoкyмeнти N9 90-.l11). Cepeд ниx oсoбливиЙ
iнтepec длtя читaчiв Mo)кyгЬ мaти iнфopмaцii пpo peЙДи пiдpoздiлiв
УПA пiд Koмaндyвaнням ..Бистpoгo'' (Я. БiлинськиЙ), .,CaбЛюKa''
o. Kaчaн ), ..Бaлaбaнa,', ..Я rypa'', ПaнЬкa'', BoлoдЬкa'', ГapMaшa''
(дoкумeнти N9 90,91,9з,98' 101, 106.108, .l10, 111). Чaстинa
звiтiв oписye бoi пoвстaнцiв в paЙoнi ciл Бyщa, oбгiв (Cocнiвкa),
Peпiщe' Maлeвe, xpiнницькoмy лici тa iнш. (дoкyмeнти N9 95-97,
99, 100, 105' 109). oкpeмиЙ KoмплeKс дoкyмeнтiв cклaли звiти
пpo дiяльнicть пiд нac cxiднoгo peЙдy y вepecнi 1944 p' пiдpoздiлy
..p,нiпpo'' (дoкyмeнти N9 102-104).
.Цвa oKpeмиx звiти вiдoбpФкaють змiст пoлiтвиxoвнoТ poбoти в пiдpoздiлax УПA вecнoЮ 1944 p.
(дoкyмeнти Ns 92' 94).
(

..

..

..
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sUM]ЙARY
сhapter Тwo of the оo||ection contains 55 doоuments of the formations of the "Bohun" ("Donbas") group (Military Okruha: VO) and
the krai command of UPA-South, whiоh Were aсtive in southern Vo|yn'
(the territory of Rivne and Тernopi|' oblasts) and Podi|lia (the territory
of Ternopil', Kam'ianets'-Podil's'kyi, Vinnytsia, and Kyiv oblasts), and
other adjaсent regions, Тhe documents in this chapter are arranged
thematiоa||y in six sections-subсhapters (documents 57-1.1 1).
Тhe first subсhapter сontains 3 documents issued by the command and formations of the ,,Bohun'' group (documents 57-59)' Тhese
are orders issued by group сommander ..Roman'' (P. o|iinyk)' dated
16 Apri| 1944, whiсh inоIude reсognition of the insurgents from the
225th formation; and a document dated 't8 April '1944 about the organization of personal bodyguards for сommanders of batta|ions and
сompanies (doсuments 57.58). Another doсument, whiоh describes
the offiсe work of the detaсhment headed by Commander ,.Bosota''
(M. Tokar) is an order dated 'l June 1944 for provisions (document
5e)

The seсond subсhapter сontains materials on the aсtivity of
the SB of the mi|itary okruha and the genera| okruha. Тhese inсlude
orders issued by responsible leader "Osyka," dated 10 and 26 May
1944, сoncerning the organization of an SB network and with regard
to agentura-organizational matters and announcements about the
agentura aоtivity of the NKVD and NKGB dated 24 December 1944
(doсuments 60.62).
The third subсhapter consists of orders issued by the сommand
and leaders of individual military units of UPA-South from '1944 to
.l946 (documents
6з-67). Among them are orders conсerning tac.
tiсa|-operationaI and nomination matters, whiсh were issued by the
commanders of UPA-South "Le" ("Lemish," V. Kuk) and "Harmash,"
.1944
.1946,
dated 6 March
and 26 Мay
respeсtive|y (doсuments 63,
67). Тhe aоtivity of individua| military units is il|ustrated by orders that
were issued bу сommanders ..Sofron'' and probably..Shuliak,'' dated
B and 3 May 1944, respeсtive|y (doсuments 65-66).
The fourth subсhapter сontains organizationa| and politiсa| propaganda materials for the period 1 1 February-July 1944 (documents
68.7з). These inсlude instruоtions and guide|ines conсerning the
aоtivity of members of the |iberation movement (documents 68, 70,
72) and insurgents' appea|s to the popu|ation aпd Red Army troops
(doсuments 71' 7З), An issue of the magazine Ukrains'kyi Perets'
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[Ukrainian Pepper] exemp|ifies the humorous insurgent press (doс-

ument 69).
The fifth subсhapter сontains informational.report doсuments of
the UPA and its rear |ine serviсes from 30 January 1944Io 31 January
1945 (documents 74-89). Some of these reports generally highlight
the Iiberation movement's activity and the soсiopo|itiоal situation in
the rear of the advancing Red Army in Vo|yn and the сentra|-east
regions of Ukraine (doсuments 74-75,79, 85-87, 89). A few reports
describe the оombat, organizational, and eduсational aсtivity of larger UPA formations ("Bohun," "Donbas," "Kholodnyi lar") under the
сommand of ..Roman,' (P. o|iinyk) and ..|asen'' (M. Svystun) (doоuments 78, 80-84)' Two simiIar repoгts generally desсribe the taсtiсaIoperationa| aоtivitу of insurgent formations during operations сondu.
cted bУ the |nterior Troops of the NKVD in the forests of Kremenets'
and the |argest batt|e fought bythe UPA on 24 Аpri| 1944in the viсinity
of the vil|age of Hurby (doоuments 76-77),

Тhe sixth subchapter сontains repofts on raids and the aсtivitу
individuaI
formations and сommanders for the period from 24
of
to 15 August 1945 (documents 90-1.1.1). Partiоular|y
1944
January
interesting to readers may be information on raids of UPA military
..Sabliuk'' (o. Kaсhan),
units сommanded by,.Bystryi'' (|a. Bilyns'kyi)'
..Ba|aban,''..lahu1''..Pan'ko,',..Volod'ko,', and..Harmash,'(doсuments
90.91, 93, 98, 101, 106-108, ] 10.1 1 1 ). Some of the reports desсribe
insurgents' batt|es in the viсinity of the vil|ages of Bushоha' obhiv
(Sosnivka), Repishсhe, and Maleve, and in the forests of Khrinnуk,
and other sites (doсuments 95-97, 99-,|00, 105' 109). A separate
group of documents consists of repofts on the aсtivitу of the miIitary subunit "Dnipro" during the eastern raid in September 1944
(documents .|02.104)' Тwo separate repofts ref|eсt the substanсe
of po|itica|-eduсationa| work in UPA mi|itary subunits in spring 1944
(doоuments 92' 94),
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Гeть з УкpaТни!

lepeвopит H Xасeвича

гPyпA (Bo) ..зAгPABA''

112-121
KoMAHдyBAHHя гPyпи
Ne

4 бepeзня

-

16 тpaвня 1944 p,

Ne 112

N9

HAKAз кoMAHдиPAM yпA
тA KЕP!вHиKAM зAпlлля
y спPAвl KoHтPPoзвlдKи

З/44

4 бepeзня 1944 p.

a-L .144

Ne 3/44 -a

Taeмнe

HAKAз

Peфepeнтaм CБ, кoмaн.п.aнтaM HaдpaйoнiB i paЙoнiв,
KoMaн.циpaM зaгoн|в

Ha oснoвi дoстoвipниx дaHИХ i фaктiв, iнфopмyю: в oстaннix
дняx HKB! пopoзсилaЛo y нaшi тepeHИ з Piвнoгo бiля 200 ceкоoтiв нa poзвiдкy. Ha кoxнe сeлo' xщip, ПpИзHaчeнo пo oднoМy
чи пo кiлькa оeкcoтiв _ HKB.Ц-истiв. Mix F|иMи e бaгaтo мicцeвиx
зaпpoдaHцiB, ляXiB, бyвшиx чepBoHИХ пapтИзaн. iм дaнo зaвдaнHя:
Haв'язaТИоя з мiсцeвимИ сeкcoтaMи, зopгaнiзyвaти сiткy сeкcoтiв,
сТeжИтИ зa poбoтoю i pyxoм ..бaндьopoвцoв,', вHИKaтИ У Hyтpo
нaшoТ opгaнiзaцiйнoТ сiтки, пpoBoдитИ poзKЛaдaЮну poбoтy оepeд
llaс i пpo всe дoHoCИти opГaнaM HKBД' oсoбливo HKB.ц BиKopИстoBУe як сeкоoтiв piзнi нaцмeHшИHИ (тypкмeнiв, yзбeкiв, бiлopyсiв
i iнш.), щo пit вИдoM дeзepтиpiв пpИХoдИTИМyгЬ дo нaс. Ha ниx
тpeбa звepнyгИ oсoбливy yвary.
Bиxo.цячи з цЬoгo' HaKaзy}o:
1 . ПoсилитИ KoHтppoзвiдкy y цix нaпpямкax, oбepe)<HicтЬ i
бtльшy Увагy у пpaцi всiм отaHИцяМ CБ, вiДдiлaм i пiдвiддiлaм
зaгoнiв (Тх кoмaндиpaм), aдмiнiотpaтивним poбiтникaм зaпiлля,
бoТвкaм сaмooбopoHИ пo сeлax i хyтopax.
2. 3вepнyти бiльшy увary нa poДИ|1И тИх, щo пepeбyвaли, aбo
пepебyвaюТЬ зapaЗ y нepвoнiЙ пapтизaнцi тa Ha poдИHи сeкcoтiв.
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3. Koнтpoлювaти всix нeзнaниx людeЙ, щo пiд piзними MapKaми (як дeзepтиpи з Чepвoнoi ApмiТ, втiкачi i iншi) пpoxoдИтИMyгЬ
чи зaлишaтьcя y нaшiм тepeнi. Пiдoзpiлиx пepeдaвaтИ нa стaницi

сБ.

Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ, дня 4.|l|.44 p.

Koмaндиp гpyпИ .,3aгpaвa''

/!у6oвиЙ/

lJдABo, ф' 3838' oп' l, cпp.62, apк. 2. opигiнaл.

t'P

22

N911з
кoMAндиPAM
нAl(Aз
зAгoHlв
в oPгAHlзAц|ЙHиx спPAвД(
7

бepeзня 1944 p.

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

HAIG3 ч. 22

(к.paм загoнiв)

1. CкopиЙ зpiст нaшиx бoЙoвиx вiддiлiв виKлИKae пoтpe.
бy yпopядкyвaти тa пoв'язaти в oднy цiлiсть, ..Ha сKopy PУKУ'',
пoкликaнi тa эopгaнiзoвaнi нoвi вiддiли, чи гpyпки нoвoбpaнцiв'
K.pи зaгoнiв пepeвeдyrь peopгaнiзaцiю свoii вiддiлiв зa cХeM.
Kolo, пoдaнoю в зaлyчнИ|ry дo нaкaty ч. 22. Kiннoти opгaнiзyвaти
якнaЙбiльшe'
2' oДним з oонoвнiшиx зaвдaнЬ тeпepiшньoi xвилини бyдe
гocпoдapчa пiдгoтoвкa.
Пpи nepexoдi фpoнry вopoг He Moryчи знищити нaшoT бoЙoвoi cиЛи, нaмaгaвся пoнищитИ нaшi xapнeвi бaзи, дyMaюЧИ, щo
гoлoдoм змoxe здeмopaлiзyвaти тa знищити бoЙoвi вapтocтИ
нaцJиx вiддiлiв. Ta зaвiвcя в свoТx нaдiяx, бo нaшi вiддiли в дoKaз
нaшoi мopaльнoi тyгoсти тa 6oeгoтoBнocти силЬнo зpocЛИ тa
pocтyгЬ дaлЬшe' a тиМ сaMим являeтЬся пoтpeбa нa чaс нaЙблиxчиx мiсяцiв ствopитИ xapнeвi 6aзи, бeз яKиx тяxKo дyMaти
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пpo вiЛЬниЙ poзвИтoK зaгoнiв i дoвiльнe пpoвaдxeнHя oпepaтИвниx дiЙ.

3 мiсця HaлeжИтЬ пpИстУпИтИ дo зaгoтiвлi бyдiвeльнoгo Maтepiялy, кoпaHHя зeMлянoK, a зa тИM, cкope MaгaзИнyвaння xapнiв.

Maгaзинyвaти нaЙкpaщe нa oднy зeMляHKУ 1.2 т piзнopoднИx
xapнiв, тaк, щo KoлИ пoтpeбyeться пpoxapчyвaтИ чepeз ти)кдeнЬ
вiддiл, щoб мoгги в тaкiЙ зeмлянцi знaЙти воe (cцapi, caлo' кpyпy'
сiль, oвec). Пpoшy пopoбити coбi виcнoвКИ з дoтeпepiшньoT
пpaKтичнocти (пepexiд фpoнтy) для вИпpaвлeHня пoxибoк тa yдocKoнaлeння тeпepiшньoТ poбoти. Tpeбa виKopИcтaтИ МoМeнт' дe
нapoд, бaнyни гpaбixницькy пoлiтикy вopoгa, дyжe paдo дae.
3' ocoбливy yвaгy тpeбa звepнyгИ нa вишкiл.
Пpи зaгoнax пoтвopити пiдстapшинcькi шкoлИ. .Цo цьoгo дiлa
дeлeгyeтЬся дo Baс людeй, яким тpeбa УMoXЛИвИти Й дoпoмoгги
тaкi вишкoлИ пepeпpoвaД|АтlА' Haймeншe в чиcлi чoти _ 40 чoл.
.[iбpaти KpaщИХ нaшИx Koзaкiв, ни пiдстapшин, змoбiлiзyвaти з
тepeHy всiх пiдстapшин iз пoльоькoi чи coвiтcькoT apмiЙ, вивiнyвaти в збpoю й нaглянyги, щoб вишкiл вiдбyвaвся бeз зaЙвиx пepe.
шKoд_ пocлiдoвнo. I-{e мae бyги кoмaндниЙ i iнстpyкгopський
кaдp, бo пepeд Baми cтoiть щe зaвдaнHя _ вИшKoлити в cвoЙoмy

тepeнi дo

31

,Y.44p' 400-500 чoл,, якИМи пoпoв|.|ювaтИMeтЬся

зaгoнИ, чИ твopити нoвi вiддiли. Чaс вишкoлУ в пiдстapщинcькiЙ
шкoлi тpИвaтИMe пiвтopa мicяця.
4. Пoлiтичнe вИxoвaння нaЙбiльшe в нac KyлЬгae. Mipилoм
пoлiт. виpoблeння пo piзниx тepeHax мoжe бщи чИслo сeкcoтiв,
щo пoявилиcь iз пpИxoдoM фpoнтy. Цe язвa, щo copoMoм пaлИ.
тИMe Ko)KHoгo чecнoгo yкpaiнця. Ta тщ ХoдИтЬ пpo пoлiт. HeвИpoблeнiсть тa нeoбтeоaнiсть нaшoгo KoзaKa. Koхний кoзaK МycИтЬ
зHaтИ: чoгo вiн )кИвe, зa щo вiн бopeться, щo тaкe УПA, якi цiлi
пepeд нeЮ, щo тo e Укpaiнa? Хтo e HaшИM вopoгoм?
K-p зaгoнy вiдпoвiдae зa цiлicть >KV|ття зaгoнy, a тИМ оaNlИM зa
нaлe)кHo пocтaвЛeнe вИxoвaння. Ha цe зBepтaю yвary. Bиxoвник
яBЛяoтЬся зacryпнИKoМ K-pa пo пoлiтичнiй лiнiТ, a тИМ сaМиМ e
нaЙбiльшим спiвpoбiтниKoM У спpaвax вИxoвaння, тoмy тe)к пpиcлyгoвye Йoмy нaлexнe мiсцe (вxoдить в сKлaд пoчoтy к-pa) й вiдпoвiднe тpaKтoвaHня (пpaвa K-pa).
5. B зв'язкy з пo|'llИpeнHям eпiдeмii тифy, нaлexить пoбyдyвaтИ дeзиHсeKтopИ тa лaзнИчKИ, пoстapaтИсЬ пpo змiнy бiлля, щoб
тИМ caMИM He дaти MoжJ.lивoоти хвopoбi poзшиpятИся.
6' K-pи пoдбaють пpo тe, щoб paнeнi, пpинaлexнi дo ixнiх
зaгoнiв, a якi чaстo-ryстo л|^|JJIIлИэя бeз нaЙмeншoi нe тo лiкapcЬKoi, aлe Й сaнiтapнoi oпiKи, Haлe)кHo були зa6eзпeнeнi, як пiд
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oГЛядoM Хapчiв, TaK i Пi.ц oГля.п.oM caH. oПiKИ. 3a цe poблю вiдпo-

вiдaльними к-piв'

ПoстiЙ, дня7l|||.44p,
ЦД'АBo' ф, З8З8' oп

1,

Koмaндиp /Гpиць1/

oпp. 79, apк. 2. Оpигiнaл.

1.Д.митpo Kopiнeць_..Бopистен,',..Гpиць''' .'fl'.{митpeнкo" (]913-1944).
ШBШ гpyп ..Зaгpaвa',, .,Tютюнник',. MaЙop УПA вiд 29.V|l.1944 p

У.1

944p.

-

Ne114

зAлyчHиK дo HAKAзy N9 22
B oPгAH lзAЦlЙ H иx спPABAX
7

бepeзня 1944 p.

ЗAЛУчHИK
дo HaKaзУ ч. 22
Hoвa cxeмa opГaHiзaЦii зaгoнiв i мeншиx бoЙoвих o.п,ИHИЦЬ:
]. Koмaндиp зaГoнy;
2, 1-иЙ пoмiчник - зaстУпнИK K-pa зaГoHУ - пoЛaгoд)КУe спpaBИ,'

2\
ч/

^пonятt/aЦi
vl

l9РЧ

l,IUI

ll'

б) poзвiДoчнi,
в) [пepсoнaльнi]*
г) зв'язoK (рaдioвyзoл ),
д) кaнцeляpiя (нaнaльник i писap);
З, 2-иЙ пoмiчник:
a) гoспoдapKa зaГoHy'
б) вишкiл'
в) зв,язoк з opп мoб.,
4. Biддiл кiннoгo зB,язКy _ 7 чoлoвiк,
5. Чoтa сaпepiв (вишкiльнa);
6. 10 вepxiвцiв (комaндИp зaгoHУ, 1-иЙ,2-иЙ noyiчцццц + piй
зB,язKУ);

7. 6 тaбopoвиx кoнeй, 2 кoня (кaнцeляpiя i вiз з caпepн[им]

ПpИЛa.ЦД,яM),

-l

KУXHя,

- Teкст зaкpeслeнo
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8. oднУ aбo двi МaшИнKИ дo пИсaHHя,

9.5дo6coтeнь.

Coтня:
стapшИHa;
2' Чoтoвий пepшoi чoтИ _ зaотУпHИK KoмaндИpa сoтнi _ cтap1. Koмaндиp

coтнi

шИHa;

3. Peштa Чoтoвi, poЙoвi, гoспoдapнi iбyннyхниЙ _ пiдcтapши-

Hи:

Koмaндиp сoтHi'
зв'язKoвИЙ нa кoнi'
тpи нoтi - пo 31 aбo 41 нoлoвiк'
Чoтa пo 3]:
'l
1

9з
z

'l
1

123

тpИ чoт|

бyннyжниЙ i гocпoдapниЙ пiдcтapшинa

z

кyxapi
вiзники

2

фeльнep (пiдстapшинa)

'1

2
o

1

з
'l

пoмiчник гoопoдapчoгo

1

e

.|07

Чoтa пo 41:
KoMaндиp coтHI
зв'язKoвий нa кoнi

з

гpaHaтoМeтнa лaнKa
чoл.

1

2
14

cтapшиH

Уl

KoзaKlв

пiдстapшин

!o

37 чoл'
2

17

118

сoтнi дoxoдитЬ 2 вepxiвцi, 6 тaбopoвиХ KoHeй, 2 вoзvl

Й

KУХHя.

Coтня е aдмiнicтpaтИBHolo oдИHИцeЮ. Toдi, кoли зaгiн poбить
зaпac xapнiв нa 2 мiсяцi' сoтHя зaпaс xapнiв Mae Ha двa тижнi.
Koxнa сoтHя Moxe МaтИ 107 людa, a6o 1З7. 137 мae тoдi,
KoЛИ oднa чoтa HaчИслюе 41 ЛЮдa. Чory пo 41 людa yвФкaeтЬся
як бoЙoвy caмoотiЙнy o.циHиц1o i твopимo ii тoдi, кoли тaкi чoти
МaЮтЬ дiяти caмocтiЙнo'
ПoстiЙ, дня7 '|||'44 p.
LlДABo' ф. З8З8' oп.
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1,

спp' 79, apк.1' 3, Koпiя.

Ne 115

Ne

23

HAKAз KoMAHдиPAM зAгoHlв
y тAKтичHиX спPAвAX

9 бepeзня 1944 o

УпA

TaЙнe

Гpyпa .,3aгpaвa,'

шBш

HAKA3 ч' 23
(к-paм зaгoнiв)

Знaxoдимoоя в нoвiЙ ДiЙонoсти. З пepexoдoм фpoнтy зpoбикpoK Bпepeд, зopгaнiзyвaвшИ Й opгaнiзyючи нoвi
вiддiли дo бopoтьбИ з HoвИM oKyПaнтoM.
3мiнy цЮ пpИHИMarMo paдo тoMУ, Щo вoHa Mae .цaти нaшiЙ
бopoтьбi живiше тeмпo в здiЙснювaннi нaшиx сoбopницькoл|А M|/| вeликиЙ

BИзвoлЬHИX зaдУMlB.

B тaктицi нe змiняeмoся. |дeмo, як i дo Teпep пpoти всix,

хтo стoiть HaM Ha шЛяХy дo peaлiзoвaHИХ Haшиx зaBдaHЬ. Bнopa
бopoлись MИ пpoTИ нiмeцькoгo iмпepiялiзмy, пpoтИ нiмeцькoгo
Гeштaпo, гiтлepивськoT пapтiТ тa ix виcлyxникiв ляxiв; пpoтИ MocKoвсЬKoгo iмпepiялiзмУ, Пpoти нepвoнoi гpaбixницькoТ бaн.ци _
пaDTИзaH тa Tx coюзникiв ляхiв.
Cьoгoднi oдHoгo вopoгa MeHшe. Бopeмoся пpoтИ бiльшo.
BИцЬKo.MoсKoвсЬKoгo iмпepiялiзмy, пpoтИ cтaлiнськoгo pexИМy,
пpoтИ пapтiТ, HKBД тa ix вислyжникiв, якi гoтoвi пoMaГaтИ Ko)КHoMУ
вopoгoвl укp. Hapo.цy' ляХ|B.
HKB.ц бaнyни сeбe oсaмiтHeнИM y бeзвигляднiЙ бopoтьбi з
yкpaiнськимИ пoвстaнцяMИ HaмaгaeтЬся cпpoвoКУBaТИ Чepвoнy
Apмiю нa бopoтьбy з HaMИ. Toмy тex у свoiЙ пpoпaгaндi, He пoгopд)кУЮчИ бpexнeю, Xoчe в oнax Чepвoнoi Apмii пpeдстaвИтИ HaC яK
H|МeцЬKИX сoюзникiв ни виcлyжникiв.
Пpoти ЧepвoнoT Apмii ми He Bиcтyпaeмo. Cвoiм пpИХИЛЬHИМ
cтaвЛeHHяM i пpoпaгaндoЮ МyсиM г1pIАхV|лИтИ iТ дo нaшиx пoлiт.
зМaГaHЬ, яKa cЬoгoднi в бopoтьбi з гiтлepiвоЬKИМ iмпepiялiзмoм,
зaвTpa Мae стaти peвoлюцiйнoЮ сИлoю, яKa пoвaЛИть стaлiнськиЙ
DeжИM.

1. Щoб MoгTИ poзГopнyтИ свoT сили, тpeбa нaЙпepшe oпa.
HyвaтИ тepeн. Toмy тex Haлe)китЬ пoпpoвaдИти бopoтьбy ПpoTИ
HKB.ц тa Йoгo poбoти в тepeнi, пpoти пapтiТ, якa е piвнoчacHo
aПapaтoм сeкcoтiв, aдмiнiстpaцil, гpaбiжницЬKИХ гpУп пapтИзaн'
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He дaтИ Mo)оИвocтi стягaти пocтaвKУ, зpИвaтИ мoбiлiзaцiю, poз-

гaHятИ УПpaвИ' зaотaвляТИ гoлoв виKoнУвaтИ нaшi нaкaзи (пiдвoдИ, пoстaвкa), пepeлoвЛЮBaтИ зB'язKи, poзвiдникiв' якi чaстo
в видi дeзepтиpiв з фpoнтy ХoтятЬ пpoслИзнyгиоя в нaшi pяди.
ПepeлoвлювaтИ TpaHcпopтИ з ХapчaмИ, збpoeю, мyнiцieю, зpИBaти пoiзди Для здoбyггя збpoi. Bоi cтpeмлiння спpaмУвaтИ Ha тe,

щoб нaшa збpoЙнa cилa мoгщнiлa.
2. Щoб poзтягHyгИ poзвiднy сiткy Й MoгтИ poзкЛaдaтИ Haс з
нУтpa, HKB.ц BИcltлae пiд piзними вИдaMИ свoiх шпioнiв, якi мaють
зa зaBдaHHя ввiЙти в нaшi pядИ, BKpaстИся в дoвip'я i пoпpoвaдити
poзKЛaдoвУ пpaцЮ. Toму тeж зaбopoняeтЬся пpиHИMaти пooдИ.
HoKИХ вoякiв _ дeзepтИpiв з ЧepвoнoТ ApмiТ чи iншиx нaцмeнiв'
lx poззбpoiBшИ, чИ нaвiть зo збpoeю пУсKaтИ. Cтapшин, чи пoлiт.
пpaцiвникiв зa.цep)KУBaти. Ceксoтiв, чИ взaгaЛi пiдoзpiлиx типiв,
poззбpoТвшИ пepeдaТИ зo знaйдeнИMИ .цoKУMeнтaMИ Ha стaHИцЮ

сБ.

З. Ляхи, щo paHЬшe бyли нa УслyгaХ Гeштaпo, пiшли нa бeзЙ уcлуги HKB.ц' вилИвaЮчИ cвoЮ ЛЮтЬ в
гpaбiжницьKИх' a чaстo в KpИвaвИХ aкцiяx пpoТИ yкpaТнcькoгo

кpИТИчHУ опiвпpaцю

HaсeЛeHня' Тoмy, сyпpoт|A HИх пpИHИMarMo тi оaмi мipи, щo paнь.
шe. НaлежитЬ ПoпpoBa.цити poзвiдку: дe Й якt cили вopoгa скyпчУ.
ЮтЬCя, a To.ц| HИщИтИ.

4. He вiльнo пooдИHoKИM KoMaH.0'Иpaм пpoвaдИти яких-нeбyдь
пepeгoвopiв iз пpeдстaBнИKaMИ oкУпaцiЙнoi влaди, xiбa в опpaвi
здaнi збpoТ. Пpo цe нeгaЙнo пoвiдoмити cвoйoгo звepхнИKa.
5. Bсi нiмeцькi убpaння пoKpacИтИ в дyбoвiй чи вiльxoвiЙ
Kopr.

6' Biддiли .цepжaТИ в пocтiйнoмУ pyсi. Упopядкyвaвши, тpeбa

вИзHaчУвaTи peЙди, якt вiддiли в oзHaчeHИЙ чaс мaють зpoбити.
Бeздiльнiоть i oспaлiсть дeмopaлiзУloтЬ вi.цдiли. Пpи цьoмy oсoблt,lву УBaГУ звrpHyгИ Ha кapнiсть. Пpoсryпки чИ пpoявИ HeпocЛУxУ

стpoГo KaраТИ.
Будуни тBеpДИM сУnpoтИ дpугИХ i ceбe caмoгo, зMoXeMo
пepeЙти твеpдиЙ шЛяХ дo здiйснeння HaшИХ зaдУмiв. A шлях нaш
ДaлeKИЙ..'

ПocтiЙ, дня 9'|||-44 p.
Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!

Koмaндиp /Гpиць/

L|ДABO' ф. З838' on. 1, спp,79, apк' 6' Оpигiнaл.
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HAкA3 KoMAHдиPAM зAгoHlв
y спPAвAX зBlтHoстl

9 бepeзня 1944p,

УПA

Гpyпa .,3aгpaвa''

шBш

HAKA3 ч. 24
(к-paм зaгoнiв)

1. Пpoшy пoдaтИ к.piв (сoтeHHИХ, чoтoвиx, poЙoвиx), якi
свoeЮ МУXHЬoЮ пoстaвoЮ в бoяx i пiд чaс пepeХoдУ фpoнтy зaслy.
ГoByЮTЬ нa виpiзнeння.

2. Piвнoчacнo пoдaти всix тих к-piв, щo бeз нaкaзy свoЙoгo
звepxнИKa poзпyстилИ пiд чaс пepexoдy фpoнтy лю.цeй, яKиIM|/I
KoМaн.цyвaЛИ'

3. Звiти пoдaвaтИ, яK пoпepeднЬo.
.|.| _
1.|||.44 p.
ПoДaти yпaвшИx чИ зaгИнyBшиx вi.ц
4. Cтaн збpoi (зaшифpoвaнo).
5. B мicячниx звiтax пoдaти BтpaтИ Й здoбщки.
6' Зв'язoк дepxaти нaЙмeншe paз y тИ)кдeHЬ.

Пoстiй, дня 9.|||.44 p.
Cлaвa Укpaiнi!
LlдABo' ф. З8З8' oп.

1,

-

Гepoям Cлaвa!

Koмaндиp /Гpиць/

cпp.79' apк. 4, opигiнaл.
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HAКAз.пoвlдoMлЕHHя
KoMAHдиPAM зAгoHlв l сoтEHЬ
пPo пoKAPAHHя KoMAHдиPA ..MoPoзA''
N9 25
21 бepeзня 1944 p.
УПA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

HAKA3 ч. 25
вiдoмa
зaгiнним
i сoтeнним KoMaндИpaМ
.Цo

Зa нeвикoнaHня HaKaзУ, зa сaМoвiльниЙ вiдхiд пiд чaо бoю тa
зa Biд'емнo-мopaльниЙ стaн вiддiлiB, пoKapaнo дня 20'|||-44 p. кapoЮ cMepТИ б[yвшoгo] кypiннoгo к-pa Mopoзa1.
ПoотiЙ, Дня 21 .|||-44 p.

Cлaвa УкpaТнi! _ Гepoям Cлaвa!
Koмaндиp
LLДAB1, ф' ЗsЗs, oп'

1,

/-/ Гpиць

cпp.79, apк.7' Koпiя.2

.l
Гpигopiй Kузьмa - ..Mopoз'' (.1944). 1944p' _ K-p Kypeня .,Пoгpoм'' (гp. ..3aгpaвa..),
2 Тoтoжнi тeKоти aдpeоУвaЛИся KoМaHдИpaМ пiдpoздiлiв зaгoнy ..Koтлoвинa..:
..Узбeкy,'' ..Лeвy',, ..|гopу,', ..тKaчУ'' (ццAвo'
ф' з8з8' oп. 1, спp. 79, apк. B-11).
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BЕЛикoдHe пPивIтAHHя BolHAM
гPyпи ..зAгPAвД'
16

квiтня 1944 p.

УпA

Гpyпa .,Зaгpaвa''

шBш

Cтapшинaм' пiдcтapшиHaм i кoзaкaм
Xpиотoс Boскpec!

3 нaгoди цьoгopiнниx Cвят BocкpeсeHня Хpистoвoгo шлю
Baм, дpyзi, нaЙщиpiшi пoбaxaння здiЙснити Haшy Cвятy Mery,
щoб як Xpиcтoс вoсKpeC _ вocKpecлa Ha[Ua Бaтькiвщинa.
XaЙ дУx вiчнoi cтиxii вeдe Haс дo cвiтлoT пepeMoгИ нaд зaЙмaнЦяMИ, щoби 50-ти мiлioннa Haцiя нa гpaнiдвox свiтiв oхилa вiльним, вiд нiкoгo He зaЛe)кHИM .цep)кaвHИцЬKИM )KИттяM, a Укpaiнcькa

Пoвстaнчa Apмiя нexaй pocтe i бopeтьcя Ha CлaвУ Укpaiнi, a нa
зaгибeль вopoгaM.
.{yx бopoть6и хaЙ змiцнюe зaвзяття Й мiць Ha[UИХ зaгoнiв, a
xepтвИ упaв[UИХ Гepoiв бУдyгь пpиKлaдoм, яK Пo лицapcькi xити i
пo гepoЙcькiyмipaти зa вИзвoЛЬнy iдeю'
Mи пiднeсли вИсoKo Haш пpaпop бopoтьби зa вИзвoлeння вiд
гнiтy Haшoгo Beликoгo Hapoдy.
Mи зaлишили дiм i po.цини _ пiшли, щoб здoбyти iм пpaвo нa
)кИття y вiльнiЙ влaонiЙ .[epжaвi. Boни xдyть з дHя Ha дeHЬ цЬoгo
щaстя, a HeпoХИтHa вipa в ньoгo - вipa в Kpaщe зaвтpiшнe дep)KИтЬ
ix нa дyоi Й yлeкшye тяхкi пepexивaнHя сьoгoднiшнЬoгo дHя.
HeдaлeкиЙ вжe чaс i дeнь кpiвaвoi poзпpaвИ, кoли нaшi отaЛЬнi pyки cKИHyгЬ нaгpoбниЙ кaмiнь, a з Moг-ИЛИ BстaHe Укpaiнa i
poзвie тЬMy Heвoлi' Ha звiльнeнiЙ Укpaiнськiй 3eмлi зaгpaють нoвi
вoскpeсHl дзвoHИ.
Xpистoc Bocкpeс!
ПoстiЙ, дня 16.|V-44 p'

lJдABo' ф. 3838' oп.

1,

Koмaндиp /Д. .t]'митpeчкo/

спp. 62, apк, 14' Оpигiнaл,
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N9

27

HAKAз кoMAHдиPAM зAгoHlB
в oPгAH lзAЦlЙHиx сп PAвAX
18

квiтня 1944 p'

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш - iнтeндaнтypa
HAKA3 ч. 27
Koмaндиpaм зaгoнiв
-l.

Bоi КoxyxИ, кoxушeнi бeзpукaвки, шaлiки Й pУкaвиЦi, якi
MaЮтЬcя пoзaгoнaХздHeM 1 тpaвня 1944p, зiбpaти, пepeсУшИтИ'
пepecИпaтИ нaфтaлiнoю aбo тютюнoM, пoв'язaтИ в HeвeЛИKi тюки
Й

зaмaгaзиHУBaтИ
2, Дo дня 15 тpaвня 1944 p. o.цep)кaТИ вiд гoспoдapчИХ чИHHИ-

кiв зaпiлля зaпoтpeбoвaнУ ДЛя Baшoгo зaгoнУ кiлькiсть лiтньoгo

oдягУ, нaтoмiсть зимoвиЙ oдя[ яK фуфaЙки' свeТpИ, тeплi штaни
зимoвi шaПКИ' зiбpaти, пepecУшИти i piвнo ж зaMaГaзИHУBaтИ.

Й

Cлaвa Укoaiнi!
ПocтiЙ, дня 1B.lV.-44 p.

lнтeндaнт /KapиЙ1/
LLДАBО' ф, З838' oп.
1

1,

Koмaндиp / Д,, Дмитpeчкo /

cпp' 79, aрк' 5' Ориilнaл.

Boлoдимиp Гaскeвич _ ..Kapий'' У 1944 p. - кep iнтeндaнтсЬкoгo вiддiЛу гpупИ
зг .зз'' (..3aвиxoст..

..3aгpaвa,''
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HAKAз y виllJKtлЬHиx спPAвAX

21 квiтня 1944p,

УПA

Гpyпa ..Зaгpaвa''

шBш - в[ишкiльнийl oсepeдок
HAKAЗ ч. 28
Шкoлeння

-

tleoбxtднicтЬ для вiЙськa, щoб вoнo MoгЛo ycпiш-

Ho вeстИ бoT. .Qoтeпеp MИ пpoвa.0.или бoi KopoткoTpИвaючi Й МaлИ.
MИ oдиHИцями (пapтизaнськi бoi) B KopoТКoмУ чaсi ми вcryпИМo

y вiйнy зopгaнiзoвaну, фpoнтoвy. Дo ЦЬoгo тpeбa пiдгoтoвитиcя.
Koмaндиpи MУсяTЬ HaвЧИТИcя КepyBaТИ бoeм дoвгoтpИBaлИM,
бiльшими o.цИHИцяMИ Тa oCЯгHУтИ цiль бeз oГЛя.0'У нa oбст.aвини.
Mи вcтyпили дo бopoтьби з вotrroгaми, якi цiлими poKaМИ ПpИГoТoвЛяЛИcя; тaК сaмo сoвiтський, як i нiмeцькиЙ вoяк MaЮтЬ
зa сoбoю двa poKИ .гяхкoТ шKoЛИ. Koмaндиpи вoяцькoi шKoЛи
вчИЛИся в piзниx сТapшИHcЬKИХ шKoЛaХ тa y вiЙськoвИХ aKa.о,eM|яx. MИ, He MaЮчИ цix шкiл, y бoю MУсИMo Тм дopiвняти, a нaвiть
пepeBИщИТи. Haшi KoзaKИ Й кoмaндиpИ e /1,oсИТЬ здiбнi. щoб цe
зpoбити; тpeбa тiльки ПoпpaцЮвaтИ Ha.ц сoбoю. Tpeбa зaотaвИтИ
сeбe нaвiть y нaйтяжниХ УMoBИHaХ B|АBч|АтIА oсHoвИ вiЙcькoвиxдtй,
зa ПpoгpaмoЮ, яKУ нaдiшлeться. tJя пpoгpaмa r мlнiмaльнa' aлe
мiстить ocHoвИ зaсalцИ вiйськoвoгo BИшKoЛУ. oснoвнe пepepoблeння ЦieT пpoгpaМИ УЛeKшt4TЬ.0'aЛЬшУ ПpaцЮ нaд пiдвищeHHяM
свoТx вiйськoBИХ ЗHaHЬ.

oтхe взявшИ цe HaKaзyю всiм K-paМ зaгoнiв, сoтeнь, BoП
i т.д. пpиотУГ1|АтИ Дo oсHoBHoгo пepeвИшкoлу свoТx вiддiлiв. Цi
KoMaHдИpИ е всeцiлo вt.цпoвiДaльнi за вишкiл свoix вiддiлiв.

Koмaн.циpaм зaгoнiв тa BoП

Щoб noвищe зaBДaHHя вИKoнaTИ HaKaзУЮ:
1. !o 1 'V-44p' ПpИзHaчИTИ к-piв вишкoJlУ tlpИ зaгoHaХ i пoдaти Тx дo зaтвep.цжeнHя дo виLlкiльнoгo oсepe/]KУ пpи ШBШ.
BишкiльнимИ ПpИЗHaЧИlИ KoMaHДИpiв, щo MaЮTЬ вiдlloвiднy вiЙсЬKoвУ Тa зaГaЛЬHy oсвiтy. .[e iснyють пiдстapшиноькi шкoли,
вишкiльним яBЛяeтЬся к[oмeндaн] i шKoЛИ.
2. УмoжливИTИ ПpaцЮ вишкiльним згiднo вкaзiвoк пo.цaHИx
HИщe вИшKlЛЬHoMУ.
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3. Bидaти вiдпoвiднi HaKaзи KoMaндИpaM пiдпopядKoBaHИM

coбi.

4'

Bищкiльнi мaтepiялИ, щo бУдyrь нaдxoдИтИ дo зaгoнiв,

пoшИpЮвaти в якнaйбiльшiЙ кiлькocтi сepeд свo.lx к.piв.
5. ПpoвipюBaтИ пpoвeДeнHя вИшKoлУ в зaгoнi тa пiдписyвaти
вишкlльнi звiти.
6. Koмaндиpiв зaтвepджeнИХ нa стaнoвищi BишKiльнoгo, к-p
He Мae пpaвa звiльнити, aбo змiнити' a Moxe тiльки пoдaти вiдпo.
вi.цниЙ внeоoK дo вишкiльнoгo oсepeдKy пpИ шBш.
Пpaвa тa oбoв,язKи вишкiльнoгo:

1. BишкiльниЙ е звepxникoм усix кoзaкiв тa кoMaHдиpiв зaгoнiв' BoП B CпpaвaХ BишKoлy.
2' Bишкiльний мyоить дoпИЛЬнУBaтИ пpaцЮ Haд шKoЛeHHяM
свoix вiддiлiв тa дoпoвнeнняM cвoTх влaсниx зHaHЬ.

3. Bишкiльний мyситЬ

вИ|.lJKoЛУ.

.п,ocтapчити мaтepiяли пoтpiбнi дo

4. BишкiльниЙ муcить.цoпoмoгтИ K.paM в шкoЛeнHi пiдпopяд.

KoвaHИx тa в пpaцi нaд пiдвиЩeHHяМ свoiх знaнь.
5. Пpoвipювaти вишкiлЬ|-ly пpaцю в зaгoнax i Boп.

6. Cклaдaти мiсячнi звiти зa дoЛучeHИM взipцeм в peнeнцi

пiсля 30 чиоЛa Ko)кHoгo мiсяця, з тиM, щo дo 5-гo вiн мae бщи в
вишкiльнoмУ oсepeдкy пpи ШBШ. 3вiт пoдaти для пepeвipки i пiдпИсaнHя к-poвi зaгoнy.
7. BишкiльниЙ е бeзпocepe.цHЬo пiдпopядкoвaниЙ к-poвi зaгoa в cпpaвax вишкiльниx _ вишкiльнoмУ oсepeдKy пpи ШBШ'
8. Щoб УЛeKшИтИ BиKoHaHHя свoiх oбoв'язKiв, пiдiбpaти
iнстpyктopiв дЛя Ko)кt{oгo пiдвiддiлy, якi будyгЬ дoпoMaгaтИ K.paм
HУ,

в шKoЛeнH|.

ПoстiЙ, Дня 21.|V.44 p.
Cлaвa УкpaТнi!
Koмaндиp
Koмaндиp вишкiльнoгo oоepeдKУ

/!..[митpeнкo/

/Kopбaн/

K-p Kopбaн"
LJДАB1' ф, 3838' oп,

*
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Нaдпиc у тиryлi,

1,

cпp. 44, apк' 29. opигiнaл.
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пEPЕстoPoгA KoMAндиPAM пlдPoздIлlв
y спPABI KoHсп!PAцIT

зв'язKy

16 тpaвня 1944 p.

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

пЕPЕсТoPoГA!

lle

paз пepeстepiгaeться к-piв, щo пoзa зaгiнними Й coтeнHИMИ к-paMИ Hixтo нe смie мaти aнi дpylry з KЛичKaMИ, aнi вiдпиcу

з KлИчoK.

Kлички poзшифpoвaнi дaвaти тiльки нa oдиH дeHЬ нИxчИM

K-paM' як piвнo )к Мo)кHa дaвaтИ opгaнiзaцiЙнИM людяM з зaпiлля,
якиx opгaнiзaцiЙнo зHaoтЬся, aлe тiльки нa цeЙ дeHЬ' в яKoМyдaHa
KлИчKa oбoв,язye.

Пocтiй, дня

Cлaвa Укpaiнi!

.16.V-44 p.

Koмaндиp

/

- / Д'. ДмитpeЧKo

28.v-44 p. B. Чopнoтa*
Пpислa[н] Bлaдимиpeцким Po HKB.ц PoвeнскoЙ oбл. Coпpoвoди[тeльньlЙ] Nе 41.1 oт 10-6-44 г. _ Пpинaдлe[xит] KypeннoМy
..Чepнoтa,,

[...] бaндит.

|...12з/|х.44--

LlдАBo' ф, 38З8, oп,

-

1,

cпp. 62, apк. 17. Koпiя,

Haдпиcутитулi,

'* Haдписt4 нa эвopoтiдoкумeнтa'
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Ne

122-140

лv|cтv| КEPl вH иKl в
1

8

гPyпи

лютoгo - 22 тpaвня 1944 p'

Ne 122

лllcт дPyгy .. PyБAlJJy''

B oPгAHlзAцlЙниx cпPABAX

18лютoгo 1944o'

Дpyжe Pyбaшl

!

Baм нe пoтpiбнo poз'Tзджaти. Cидiть' яK МИ УMoBv|лИcь B oKo. чи Bo, бo тaм нaЙcкopiшe бУдyгь л|ot|/1Зa Baми шyкa,
ти. B Липн.* HiXтo Baс нe нaЙдe, oтxe вepтaЙтe нa стape мiсцe. .Д,o
мeнe звiтyйтe щo тpи днi, aлe ToчHo. LJ-{e paз пpИгaдУЮ i мiЙ нaкaз,
i poзпopяджeнHя щoдo вiд.цiлiв мaо бщи в якнaЙскopiшoму нaсi
лицi Kуль.

викoнaний.

Узбeк2 вiдхoдить в свiЙ ТеpeH i xaЙ виpiвнЮr BTpaтУ. ЗбpoТ я
Йoмty бiльшe He Д.aM. Paз дaв _ дaЛЬшe xaЙ здoбyвae.

Tкaч3 пo цeЙ бiк piки i xaй дepХИтЬ зв'язoK з вiДдiлaми к-pa
Kopи.
lгop4 пo цeЙ бiк piки i хaЙ дepжИ.l.Ь зB'язoK з Узбeкoм з o.п.нoТ
стopoнИ, Ткaчeм з дpyгoТ cтopoнИ. oпepyвaти Мoжe a)< дo Гopиня
(Cтепaнь_Злaзнe). |гopя poзyмiю з сoтнeю'

Cтpiлas _ зa зaлiзниЦю. B ЦЬOMУ нaпpямi пiдe peЙдoM oдИH

вiддiл звiдси, хaЙ з ним зв'я)(eтЬся.

opли, яKщo He пiшли щe з Cтpiлoю, xaй йдyть сюди t тут
зв,я)(УTЬся зo MHoЮ.
3aлiзняк6 oсТae нa мiсцiдля opгaнiзaцiТ вiддiлУ.
Лeв poбить peЙд Kiвepцi_|-{умaнь_Koлки.
З ГpиЦeм якнaЙскopiшe нaв,яжiть зв'язoK ддя opieнтaцiТ, щo
тaМ.ц|rтЬся.
Bсiм: нищити HKBfl i пapтiю, oпipнi тoчKИ пo ceЛax. З лiсу i
ciл _ тpeбa Тx вигнaти,
' Пeвнo мae буl

588

и: Липнoьtу

Koмaндиpи, щo пopoзпyоKaЛИ cвoTx людeй сeЙчaс, нaЙ.1
.цaЛЬшe дo бepeзHя' MaЮтЬ пoстягaтИ. Пpo цe пoвiдoмити мeнe
oKpeМo. Тi' щo poзпyстИЛИ людeЙ дo.цoмУ, бУдyгь пoтягнeнi дo
вiдпoвiдaльHocтИ.
Koжний вiддiл xaЙ дyмae пpo пpoХapчУвaHHя нe тiльки Ha сЬoгoднi, aлe нa бyдyнe, щoб пiзнiшe ГoЛoд нe бyв пoбiдникoм.
Haлa.п.нaти вiйськoвиЙ зв'язoK i зв'язaтИ Йoгo з Бoбoм, якиЙ
вiдпoвiдae зa цiлiсть, Пpипильнyвaти, щoб зaпiлля oчИстИлo
TepeH вiд ceкcoтiв i нaлa.цнaлo )<ИTТя opг. сiтки. I-{iлиЙ чaC lцepЖaтИ
peвoлюцiЙнe тeмПo, a Baо poблю зa цe вiдпoвiдaльним.

C[лaвa] У[кpaiнi!]

l B,ll-44 o.

/Бopиcтeн/
IJДABO' ф' З8З8' oп.
1 Cтeпaн Koвaль

-

1,

cпp.79, apк. 18-19' opигiнaл' Pукoпиc,

..Бyрлaкa'', '.PУбaш,', ..Pyбaшeнкo',, .,Юpiй''' ..Юpiй Pyбaшeнкo,'

(1s14-20o1). У ]944-1945 p. - K.p зaгoну..Koтлoвинa'' (..XвaотiвcЬKИЙ..), Kep пepсoHaЛЬHoгo' кoнтppoзвiдyвaЛЬFloгo вiддiлу зГ .33, (.,3aвиxoот,,), к-p вiддiлy

.,Aзiaти'' (1945).
ХopунхиЙ УПA вiд З 1 .V|||.1944 p.
2 Bacиль Пaвлoнюк _ ..Узбeк'' (1 920-1 945). У 1944_1945 pp. - K.p сoтнi зaгoнy
..Koтлoвинa'' (..ХвaстiвськиЙ..)' вiддiлУ oхopoнИ к.pa УПA.Пiвнiн ХopyнхиЙ УПA вiд
6.Xll,1943 p.
3 .Д,митpo Kopeйнук - ..Ткaч', (1922-I'' У 1944-1945 pp _ к-p сoтнi зaгoHУ
..Koтлoвинa'' (,.ХвaстiвськиЙ..), .,ХoлмcькoT,, бpигaди (iм. Maзeпи) Хopунжий УПA
вiд 6.X||.1943 p.

4Iвaн Kиоiль

-

,.|гoр''. .,opeст', (_1946)'. У 1944-1945 pр. _ к-p сoтнi зaгoHУ

..KoтлoвИнa'' (.'ХвaстiвськиЙ.'), зaгoну
iм. l. Бoгунa, к.p бpигaди ..Пилявцi'' (iм' Ли-

сoгo). Пpoв. Любoмльськoгo нaдp. (1946 р

)

Пopунник УПA вiд дня cмepтi

9.VII'1946 p' (зa paдянськими звiтaми зaгиHУB 30 Vl||.1946 p').

-

5 Kиpилo Maкcимнук _ ..Cтpiлa'' (-'l 945)- У 1944_1945 pp. _ к.p сoтнi зaгoHУ
..Koтлoвинa'' (..Хвacтiвський..), вiддiлу .,Пpилуцькoгo''
зaгoну, зaгoну Ciвaнa.
6 Baсиль Пeтлюк -..3aлiзняк.'(-1945)- У 1944-1945 pp. _ к.p сoтнi зaгoHy
..Koтлoвинa', (..Хвaотiвський'. вiдцiлу
)'

зг "З3,.

. Poки жиrтя нe
усriйнeнo.
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N9 12з
лИcт дPyгy ..loPIlo''
B oPгAHtзAцlЙниx спPABAX

3бepeзня 1944p'

Дpyxe ЮpiЙ!
Пoнтy вiд Bac з дня 23, 29'||'44тa2,|||'44 p. oдep)кaв,
Bиcилaю Baм дo пoмoчi Бoянa. Бiльшe нe виUJЛlo' бo сaмi
зHaeтe, щo людeЙ, якиx Baм пoтpiбнo, He Мaю, бo Й тaк ввeсь..цвiт
.,.Д,pyхиHниKiв''
лишИB в Bac.
opгaнiзyЙтe Й мoбiлiзyЙтe скiльки вдaстЬся, a зглядHo cкiльки
Maeтe збpo't. |нcтpyкцi.t пoдaм Baм дpyгим зв'язKoM, 3в'язoк шлiть
piвнoмipнo, нaвiтЬ тoдi, Koли я He дaЮ вiдпoвiдi. Я нe виcилaв дo
Baс дoтeпep зв'язKy чepeз тe, щo Maв Kpoвoтeчi, a 28.Il oпepaцiю
i щoЙнo оьoгoднiчy|oся кpaщe.
Paнeниx i тy caнiтapнy oбслyгy, щo щe ЛИшИлaсЬ зa piкoю,
отягнiть зa всяKy цiнy пo цeй бiк, i якщo нeмao лiкiв i оaнiт[apнoi]
oболуги, пepeшлiть iх в тepeн lвги.
ПopyшувaтИся MoЖeTe в цiлoсти cвoЙoгo тepeнУ, aЛe вcЮдИ
тpeбa вИтИсKaтИ п'ят[...]o peвoлюЦiЙнoгo тeMпa.
Kлички вИшлlo Baм нa.цF|яХ, пaпepy пpи сoбi He Мaю.
ПoстiЙ, дня 3'lll.44 p' гoд. 21.00

IJдАBЭ' ф' 38З8' oп.

1,

cпp, 79' apк' 17' opигiнaл' Pукoпиc'

/Гpиць/

Ne 124

лv|cт KoMAнди Py .. llJAKAпy"
y спPABAX 3вlтHocтI

9бepeзня 1944p'

УпA

Гpyпa ..Зaгpaвa,'

tlJBш

.{o к.pa Шaкaлa!

Biд 29.Хll-43 p. нe мaю вiд Bac xaднoгo зв'язкy, xoчa я тpи

paзИ BИcИлaв дo Baс зв'язKoвИx.

590

Bияcнiть мeнi пpинини.
Bишлiть сeйчaс зв'язKoвИx, a з нИMИ звiти зa згaдaниЙ нaс.
Miоячнi звiти зa гpy.цeнЬ, ciчeнь i лютиЙ.
ПocтiЙ, дня 9.Ill-44 p.

Cлaвa УкpaТнi!
Koмaндиp /Гpиць/

oдepж.20'|||,44

uДBg'

ф. 38З8' oп' 1, cпp. 62' apк. 4. opигiнaл.

Ns 125

лист KoMAHдиPy ..юPlю''
y спPABAX

зв'язKy

10бeoeзня 1944o,

УпA

Гpyпa .,3aгpaвa''

шBш

flo к-pa Юpiя!

.1.

Пoнтy вiд Baс o.цepxaв 9.||l.44 p. Cьoгoднi висИЛaЮ нaKaзИ
Й iнфopмaцii ч. 14 i клички. Kлюн пepeдaм ociбнo.
2, 3в'яжiтьоя з Cтpiлoю i хтo тaм Щe r' зaжaдaЙтe вияcнeння
з iхньoгo пoстyпKУ, нaЙкpaщe ocoбИcтo, a вИяcHeHня пepeшлiть
.0,o Мeнe. Cтpiлa xaй сeЙчac пepexoдИтЬ Ha тepeн свoйoгo дiяння,
..гepoТ',.
Ky.цИ я йoмy гoвopив. .ЦoвiдaЙтecЬ| дe i щo poблять нaшi
я.

22,2З,24

3. Bxe пepeшлiть в Cтидинщинy мoix кoзaкiв: flaниликa,
Гopoxa, Kлiщa, peштy' ocкiльки Moгa' яKHaЙокopiшe з.зa Cтиpa
стягнiть c}oдИ.
Cлaвa Укpaiнi!

ПocтiЙ, дня 10.|||.44 p'
IJДABO' ф" 38З8' oп.

1,

-

Гepoям Cлaвa!

Koмaндиp /Гpиць/

спp.79, apк. 16. opигiнaл.
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Ne 126

лист КoMAHдиPy,.loPlЮ''

B oPгAl.IlзAЦI

Й

Hиx спPAвAX

18бepeзня 1944p'

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

flo к-pa Юpiя!
'l

. Пoнтy

з

.13.|||-44

p. oДepxaв 17 '|||-44 p,

2. Щo з сoтeHHИM 3aлiзнякoм, яKoMУ я ПpИпopУчив зopгaнiзyBaти CoтHю (бpaт Beсeлoгo).

3.

Якнaйtскopiшe зв'яЖiться

з

пiвднeм, щoб yсix сТяГHyгИ

сЮдИ' бo paньшe нe Мo)KHa ПoдyмaTИ пpo якy-нeбyгЬ пpaЦЮ.
4. B кoгo Тoл _ i-|e зHaЮ.
5. ЛiтepaтуpИ HeМae нiякoТ. Biд .1.Х|-43 p. He oдep)кyю нaвiть

iнфopмaцiЙ

,

6. ГaлaЙду| i Жyкa пpишлiть Дo MеHe
7. Гlpo кoмaндиpiв чИ KoMaHДИpикiв нiниниpк. Bсix, яKИХ Maв
y зaпaсi - ЛV1LIIИB y Baшoму тepeнi. oгpaблeниЙ я Цiлкoм i нeмae
з цЬoгo д|Лa'
8. Щo MaeТe _ лpигaняЙтe дo poбoтt,l.
Щoдo Бoянa. Пишитe, щo Bи дaли йoмy сoТHЮ. УвaжaЙтe,
бo зiпcуeтьcя вiн i сoтня. Biн щe He KoMaHДУвaв стiльKи ЛЮдЬМИ,
cвoТми cпpoмo)кHoсTяМИ HaдaeTЬCя Ha чoтoвcгo i тo тpeбa мaти
Йoгo в pУKax. Пpo цe тяMтe. Cпoнaтку xaй кoмaндУо чoтoЮ, яKщo
вИв,я)кeтЬcя . дaMo сoтHЮ.
B кopoтцi ХoЧУ в Bac бути'

Cлaва Укpaiнi!
ПoстiЙ, дня ]B |||-44p.

-

Гepoям Cлaвa|

L|ДABO' Ф. 38З8' oп' 1, спp 79, apк, 15, Оpигiнaл.
1 Пeвно Йдeться пpo Григopiя Peшетинa.
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Koмaндиp /Гpиць/

Ne 127
лl/-cт KoMAHдиPy .. юPllo'
B oPгAH lзAЦl Йниx спPABAX

21 бepeзня 1944p,

УПA

Гpупa ..Зaгpaвa',

шBш

.[o к-pa Юpiя!
1. ГaлaЙ.цa oдepxaв зaBдaHHя сTвopИтИ сoтHЮ. Пo викoнaннi
зaвдaння Мae згoЛocIАтIАcя в MeHe. Xyкa вiдсилaЮ.цo Baшoгo poз.
пopяджeнHя, з ТИМ' щoб вiн iшoв y свiй тepeн, мoбiлiзyвaв люДeЙ i
oзбpoeниx пpИсИЛaв дo Bac.

2. Koлo Bac знaxoдитьcя шiсть чoлoвiк з Чepвoнoi Apмii.

Зaбyвaетe зa нaKaз v. 23. Пpoшy сoбi щe paз пepeгляHyги i щo нe
в гlopядKy

-

HaПpaвИтИ.

3. Пpaпop, здoбУтиЙ нa бiльшoвиKaХ, пepeшЛiть дo мeнe.

ПoстiЙ, t,ня

IдАBo'

Cлaвa УкpaТнiI

21 .|||-44 p'

-

Гepoям Cлaвa!

Koмaндиp lГpицьl

ф. З8З8' oп' 1, cпp' 79, apк, 14' opигiнaл'

Ne 128
лv|cт дPyгy ..oстPoMy'' y спPAвI

дoпoMoги

21 бepeзня 1944p.

Дpyxe oстpиЙ1!
Я нapaзi зaнятиЙ iз Юpieм' Як дoвгo пoт[...] ТoчHo He
aлe пpиЙду' Пoпpoсiть к-pa Maкcимa [...]xe Baм пoмoжe.
|Дн1я

21,З.44

сК€DКy'

C[лaвa] У[кpaiнi!]
гoд'. 9.00

/Бopиcтeн/
lJдАBo' ф. 38ЗB' oп,

1,

cпp' 62, apк, 22' Оpигiнaл, Pукoпиc,

..oстpиЙ', (1922-1944I'У
1 Яpoслaв Ждaн 1944 p, - к-р зaгoну iм. Б. Xмeльницькo.
гo (.,ПpилуцькиЙ', зaгiн). Coтник УПA вiд 24'|V '1944 p,

593

Ne 129

л

ист кoMAHдv|Pу " лЕБEди Hy''
y спPAвAX звlтHoст!

26бepeзня |944p,

УПA

Гpyпa ..3aгpaвa''

t]Jвш

.Qo к.pa Лeбeдинa!
.l

. 3в'язкoвИХ, яKИx Bи виcлaли дo K-pa oстpoгo, я зaдep)Kaв
нa пapУ днiв, щoб HИMИ пepeдaтИ пoчтy. Cьoгoднi BИсИЛaЮ з HИх
тpЬox дo Baс, a двox зaлИшaЮ нa зв'язKy пpи сoбi, тoмy, щo вiд
Шaкaлa нe булo Koлo Meнe нi oднoгo, Зpoзyмiлo, щo вoнИ вxoдятЬ
в CKлa.п, зaгoнy iм. ocтaпa.
2, Гpиnca вiд Шaкaлa oдepЖaв 25.|||-44 p. Meнiтя)KKo з l]иM нa
тy вiддaль пopoзyмiтиcя Й дo сьoгoднi вiн нe Пo.o,aв мeнi мiсячниx
звiтiв зa мicяць гpyдeнЬ, сiчeнь, лютиЙ, piннoгo звiтy зa 1943 p. i
нe пoдaв ..Heдiльниx звiтiB''.
ПpипильнyЙтe Йoгo i нaтиснiть, щoб якнaйcкopiшe цe зpoбив.
B звiтaх пoвИHHa вiддзepкaлЮвaтИся цiлa тpaгeдiя Йoгo зaгoHy.
..Heдiльний звiт,' зo стaнy
3. ПoдaЙтe звiт зa мicяць бepeзeнь,
людeЙ i збpoi тa вi.цoмoстi з тepeнy.
4. Biддiл к.pa Буpi пiдгoтoвити дo вiдхoдУ нa Cхiд. Bибpaти
кpaщиЙ кoмaндний скЛaд i кpaщиx кoзaкiв. Piвнo x збpoя t'ля нLАх
мae бyги B пopядKУ. Haкaз дo вiдxoдy oДep)кИтe.
5. Пepecилaю нaKaзИ ч. 22, 23, 24' 25.
6. Biдпoвiдь дaйтe сeйчac, a Ha зB'язкoвих ДaЙтe нaЙкpaщих,
бo тi piшунe зaслaбi нa тeпepiшнi oбcтaвини.
7. Haв'яxiтЬ зв'язoK з cуоiдaми (к-pи ЛaнцЮx, KвaтиpeнKo,

HeДoля1

).

Пoстiй, дня 26'Ill-44 p. гoд. 16.30
IJдABO' ф' 3BЗ8' on,

1,

Cлaвa Укoaiнi!
Koмaндиp /Гpиць/

cпp' 62, apк' 9, opигiнaл,

..Kиpeя',, ..Heдoля,' (1909-1944).
1 Cтeпaн Тpoxимнyк У 1944 p. - к.p вишкiльнo.
гo KypeHя (гp...БoгУн..), куpeня iм. Poбiтницькoгo (гp' ..3aгpaвa.'), зaгoнy (з'едн.
..ХмeльницькиЙ'',

594

гp.

..Tютюнник..

).

Ns 130
лv|cт KoMAHди Py .. loPl lo''
в oPгAH|зAцlЙ н иx сп PAвAX

27 6epeзня 1944 p'

УпA

Гpyпa ..Зaгpaвa,'

шBШ

!o

к-pa Юpiя!

.l. Biдсилaю
дo Bac дpУзiв: Aмiня, Kyнкy' Boлoдю i oльxy.

3aвтpa, aбo нa дняХ згoЛocитЬcя дo Baс xop. Чopнoтa.
2' |1oДaвaЙтe звiти, бo нiчoгo нe зHaЮ, щo в Bac дieтьоя.
3. Чи пepeтpaHcпopтoвaнi xвopi? .Qe e жiнкa лiкapя Бoскa1?
Пepeшлiть ii дo пoдо. |вги, a мeнe пoвiдoмтe,
4. Чи зaбpaнi вжe мo.lкaнцeляpiЙнi пaпepи, яKi зMaгaзИнУвaв
Гнaткo?

Чeкaю нa звiт, a тex нaпишiть мicячний звiт

як я

Bac

дo 1 квiтня.

лIАLlJlАB

ПocтiЙ, лня

27 ,|||-44 p

lJдАBo' ф' 3838' oп,
1

1,

-

вiд цЬoгo ЧacУ,
Cлaвa Укpaiнi!

'

Koмaндиp /Гpиць/

cпp, 79, apк, 13. opигiнaл'

сeгeлЬ - ..Бocкo''. У 1944 p' - гoлoвниЙ лiкap гpyпи ..3aгpaвa''.

Ne 131

лllcт KoMAHди Py ..loPlю''
y спPAвl пPизHAчEнЬ

29 бepeзня 1944 p,

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

.{o к-pa Юpiя!

1. Bисилaю дo Baс хop. Чopнoтy' Пpoшy Йoгo втaемн|Ач|/|тV|
y всi cпpaви, якi Bи пpoвaдИтe. Biн бyдe Baм дo пoмoчi Й мoxе
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Baс зacтупaти у всix опpaвax. Cмiлo MoЖeTe ДaBarLA Йoмy вiдpaзу
сoтHЮ, бo iспит здaв пpИ мeнi в пpaцi i в бoТ.
2. Пoвepнyв Boля з нoт. Явopoм i скopocтpiльникoм Boвкoм.
Boлю зaдep)КyЮ в слiдствi, Boвкa пpи сoбi, a чoтoвoГo Явopa
Bv|cИлaю з Чopнoтoю.
Cлaвa УкpaТнi!
p.
ПoстiЙ, дня 29'|||-44
Koмaндиp /Гpиць/
L|ДАBo' ф' З8З8'

oп

1

' cпp' 79' apк, 12. opигiнaл

Ne 132

ист KoMAHдиPy ..loPl Ю''
B IнФoPMAтивHиX спPABAX
л

4 квiтня 1944 p.

УпA
Гpупa

.,3aгpaвa''

шBш
.П,o

к.pa Юpiя!

,.Typiв''.

1. Я пopoзумiвся з дpУГoм oлeгoм' тИMчaсoвИM KBo
B мaсивi цyMaнсЬKИХ лiсiв твopитЬ тИMчaоoвy сBoЮ бaзу. Я вxe з

нИM спpaвУ oбгoвopив, вiн Bac пoiнфopмye. B пoдpoбИцяX BКo-

poтцi oбгoвopИMo ocoбистo,
2. Чoму He дaeТe зв'язкy?
3. Bиcилaю дo Baс кЛичKИ i взipeць пИcaнHя мicяннoгo звiтy.
Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ, дня 4.lV.1944 p.

Koмaндиp l Д,. Дмитpeчкo /

П. C. Пepeд ХвИлИнoЮ, яK Maв вi.цiслaти дo Bac зв'язoK, пpИбyв к-p Pибaкl з ЛЮ.цЬMИ тa пoчтoЮ.

lJДABo' Ф' З8З8' oп'

1,

cпp, 82, apк, 5' opигiнaл.

1 Йдeться пpo КoМaндИpa Kypeня iм.

H.A. Koмap
*
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eвгeнa Koнoвaльця (194з p.). Ймoвipнo цe

(poc.)- ..Pибaк'', ..Heдoля'' (-1945)-. У 1944

Piк нapoдх<eння нe уcтiйнeнo,

p.

-

K-p оoтHi'

-

13з
лИcт KoMAHд|АPУ " лЕБEди Hy''
y спPABI пEPEдAчI
KoMAHдyвAHHя зAгoHy
N9

6 квiтня 1944 o.

УПA

Гpyпa ..Зaгpaвa''

шBш

!o

к-pa Лeбeдинa!

Зaгiн iм. oстaпa пpoшУ пepe.Д.aтИ к.poвi oстpoму зo вciмa
ЛЮдЬMИ, зo збpoeю, якi .цo.цaHoгo зaгoHу нaлe)кaтЬ.
Bи caмi Ha HaKaз к-pa.{aлeкoгo Maeтe згoЛoсИтИcя в Tapaсa'
Bсi звiти' пpo якi я Baм пИсaв, пpoшy пepeдaтИ дo MeHe.
ПoотiЙ, дня 6.lV-44 p.
LLдABО, ф' 38З8' on,

1,

Koмaндиp / !'' !митpeнкo/

cпp, 62, apк, 13. Оpигiнaл.

N9

1з4

лист KoMAHдиPy ..юPl]o"

в lHФoPMAтивниx спPAвAX
10

квiтня 1944 o.

УПA

Гpyпa ..ЗaгpaBa,'

шBш

.[o к-pa Юpiя!

1 ' Пovту вi.ц Bac oдepxaв 10.lV-44 p'
2. Bиcилaю дo Baс iнфopмaцii. Якщo бyдe в Baс к.p Kyзьмa'
пoiнфopмyЙтe Йoгo дe я зHaxoдxУся.
3' He poзyмiю, нoмy Bи дo сьoгoднi щe нe ПpИcлaли звiry з
бoю пiД Moнeвo.
4. ШвиДкиЙ з лЮдЬMИ вжe пpибyв, як piвнo ж пpибyлo двa poi
з людeЙ к-piв Узбeкa, Гpиця.
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5. Лiкapя Maксимa з oxopoнolo пpoшy пepecлaтИ дo Meнe.
6. Я пepexoдxy ближнe дo Baс'

Cлaвa УкpaiнiI

ПoстiЙ, дня 10.|V-44 p.

I

LцAB2' ф, 38З8' oп,

1,

Koмaндиp

/ Д'.

Дмитpeчкo/

cпp, 82, apк, 6, opигiнaл.

Ne 135

лv|cт кoMAHдиPy "юPl lo"
y спPAвAX вIдPяджЕнHя вoяKlв
1

2 квiтня 1944 p.

yпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

1 .

.Qo к.pa Юpiя!

Bисилaюдo Bac к-тaxaндapмepii вpaз з людьми. Tepeн Йoгo

дiяння цe e тepeH дiянь зaгoнiв Гaмaлiil Й Baшoгo. Хaндapмepiя
в cвoЙoму дiяннi нeзaлe)кнa вiд к-piв зaгoнiв. Xaндapмepисти,
якi зaлишилисЬ нa пiвднi, мaютЬ дoлyчити дo xaндapмepii. K-т
)кaндapМepiT пiд пceвдoм Moвнaн' цe e чoтoвиЙ xaндapмepii
Швидкoгo.
2. 3 к.тoм Moвчaнoм висиЛoю дo Baо чoтy в cилi34 нoл. Люди
.|1
людeй з вiддiлy к.pa Узбeкa, 8 людeЙ з
цi пpиЙшли з пiвдня:
вiдд. к.pa Гpиця, 8 людeЙ з тpaнспopтнoi гpyпи к.pa ЧaЙки, 2 з
вi.Цд. Tкaчa, 5 пpидiлeниx. Люди, якi з iншиx вiддiлiв, MaютЬ зa>кдa-

ти нa пpихiд cвoTx вiддiлiв'
Cлaвa Укpaiнi!
ПoотiЙ, дня 12.|Y-44p.

lJдABo' Ф' 3838' oп.
.l

1,

Koмaндиp /flмитpeнкo/

cnp, 82, apк.7, opигiнaл'

Aнaтoлiй Moнь-...0,янeнкo',, ,Гaмaлiя'' (1920-1945). y 19zИ-.|945 pp. - к-p сoтнi
зг .44.).

(куpiнь ..ocтpoгo,'. .ПpилyцькигЙ,' зaгiн гpynи "3aгpaвa'',
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N9

1з6

лv|cт кoMAHдиPy "юPIю''
y спPAвl двox вoякlB

19

квiтня 1944 p.

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

швш

.(o к-pa Юpiя!

Haпpaвляю дo Baшoгo зaгoнУ двoх людeЙ. oдин _ Пepeць - з
Baшoгo вiддiлy, якиЙ вiД6ився i бyв пpи вiддiлi к-pa Гaмaлii.
ДpугиЙ - BeсeлиЙ _ з вiддiлy к-pa Гaлaйди, 6ув пpидepxaниЙ

xaндapMepiою зa нeпoтpiбнe гoвopeHHя.
Cлaвa УкpaТнi!
ПoстiЙ, дня

.19.|V-44

IJflABg' ф, 3838' oл.

p.

Koмaндиp /fl . .Qмитpeнкo/
1,

спp. 82' apк. 8' opигiнaл'

Ne 137

лист KoMAHдиPy ..дAлEкoMy''
в oPгAH lзAц!Й

H

иx спPAвAX

16тpaвня 1944p'

УпA

Гpyпa ..3aгpaвa''

шBш

.{o к-pa fiaлeкoгo!
.|.

Пoнту вiд Baо з 2.V-44 p, otep)кaв 14'v-44 p. Ц{oЙнo тoгo
дня дoвiдaвcя пpo Baшy тpaгeдiю, xoнa вxe пepeд тИM ХoдИЛИ
piзнi вicтки пpo сЛ. п. K-pa oстpoгo.
2. Cьoгoднi зв'яxycя з к.paMи Звipeм i Kiоoм, бo пpoнyвaю,
щo Мop€lлЬниЙ cтaн в ix вiддiлax пoгaниЙ. .[yмaю, щo вдaстЬcя
всe нaлaднaти oсoбиcтo.
3' Пpo Baс i стaн Baшoi paнИ дp. БpaвиЙ вxe пoвiдoMлeнИЙ,
тiльки He зHaЮ, щo вiн в цЬoMу нaпpямi зpoбив..Д,o ньoгo вИcИлaю
пoчry, щoб якщo тpeбa, вiн сaм пoTxaв дo Baс.
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4. Miсячнi звiти вiд сaMoгo пoчaтKУ вИсИлaЮ HopMaЛЬHo, як
paHшe дo K-pa Kapпoвинa1, тaK тeпep з Йoгo пpИпopУчeнHя ПepeсИлaЮ дo K-pa Kлимa2, тaK щo тi звiти HaЛe)KaтЬ пocepeднЬo Дo Kpa 3aслaвсЬKoгo' Bи мoжe пpo цe He зHaЛИ, aЛe яKЩo тpeбa cлaтv|

oKpeMo' тo нaпИш|тЬ.
5' 29.|v-44 p. Ha К-pa Гaмaлiю в .QepaжeнЩинi нacкoчили
бiльшeвики, в силi пiвтopa coтнi. K-p Гaмaлiя Maв пpИ сoбiдвi чoтi
свoi, вi.цдiл Пapтизaнa Й Boп CБ. Бiльшeвики зaЙшлИ, Ha Heщaстя, Biд тoi стopoни, дe зaстaBУ MaЛo CБ. 3aстaвУ взяЛИ ЖИB|АM|/|,
бo oДнi били вoui, a дpyгi CпaлИ. Пiдсyнyлись пi.ц сaм тaбop
.цaлИ сИлЬHиЙ oгoнь. Bсe пiшлo нaвтiкaчa чepeз Чopтoвe бoлoтo в
цyмaнськиЙ лiс. Cтpaнeнo всi тaбopи Й кoнi, чoтИpЬox вбитих.
B цyмaнcькoмy лiсi HaсKoчИЛИ Ha K-pa Чopнoтy. Чopнoтa вiдсТупИв. Шкoлy, якaбулa пpИ HЬoМУ пiд кoмaндo|о K-pa Kapмaлюкa,
бiльшeвики пoKoлoтИлИ Й вoнa poзбiглaсь, ТaK щo з цiлoi шKoЛи
i

.l

ЛИшИЛocЬ зaЛe.цвe 5 людa.
3вiту щe нe MaЮ, aЛe яK пoдaЮтЬ зв'язKoвi, к-p Чopнoтa KoЛo
oсeлi oоoвa, KopИcтaЮчи з бoмблeння нiмeцькими лiтaкaми бiльшeвикiв, щo oтaбopиЛИся в лiсi нa нiнлit, oкpyжив iх i poзкoЛoTИв,
пpИ чoМУ мaв здoбyти бiльшy кiлькiсть всK* ..MaKсИМ''.
Пoчинaючи вiд B.V.44 p. бiльшeвиKИ сИЛoЮ дo .цвoХ тИсяЧ

ПepeпpoвaДили aкцiю мiх piкaми Cтиpoм, a Гopинeм, тa зaлiзницeю Paфaлiвкa_Aнтoнiвкa. Kpiм тяxкoТ збpoT мaли дo пoмoнi двi
.'Typiв''
тaHKeТKИ тa лiтaки. |xнi ycпixи мaлi. oднa чoтa з Bo
виЙцлa
i
LАлa
нoтиpи
Meнe.
Aкцiя
тpивaлa
цiлo дoлун
Дo
днi.
14.v-44 p. бiльшeвиKи зaЛУчИЛИ пepeпpoвa.п,ити aкцiю нa лiси

мix piкoю

Гopинeм, зaлiзницeю Aнтoнiвкa-Capни тa CapниMaлинськ. Бiльшa силa пpийшлa з Hiмoвин (5 сoтeнь), оoтня з
Гopoдця, a зo стaнЦiТ Toтoвичi нeвi.д,oмo скiльки, oдHaK в вeликiЙ
cилi'
3 нaшoi cтopoHИ - двi coтнi к-pa KyзьмИ, сoтHя к-pa Яpкaз,
пiдстapшиноЬKa [!KoЛa й oхopoнa. БiЙ poэпoнaвся в 14.00 гoд. i
тpИвaв дo нoнi. Бiльшeвикiв KoЛoтИЛИ нa всi стopoHИ, зaгaHяЮчИ
зaxiдню лiнiю в piкy Гopинь. Bтpaти вopoгa: 83 вбитими, [якиx]
вчopa в)кe пoХopoHeHo B Гopoдцi, зa peшТoЮ вбитими poблять
poзшУKИ пo лiсi. Miж ними BпaЛo двox кaпiтaнiв. Cкiльки paнeHИХ
нeвiдoмo' oДнaK бaгaтo. Haшi втpaти', 8 вбитими, 1B paнeниx.
Здoбщo 3 pсK**, 2 фiнки, 6 кpiоiв, 1 пiстoль. Bтpaнeнo 1 pск, 3
KolсИ.
*

Cкopole

н

ня'. вeлИKИx

окopoотpiлiв

.- Cкopoнeння: pyннi скopoстpiли
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Бiльшeвики шИpятЬ вiстки' щo цe бyв нiмeцький дeсaнт
зaбpaли B пoЛoн 3B0' a peшTУ в вeликiЙ cилi вибили. oднaк вoни
дoбpe зHaЮтЬ ХTo цe був. Koли xлoпЦi Йшли в oднiЙ тo в дpyгiй
стopoнi в шoЛoMaХ дo HaсTУпУ, бiльшевики пoбaчивш|/1 KpИчaли: .'Cмaтpi жrлeзo йдьol yдepaй,'. Haceлeння в Kpинильськy Й
Гopoдцi, виЙшoвши зa клyнi, щoб чУти бiЙ, пoвилякaли й MoЛИлися. He вipили, щoб ми звiдтaм виЙuли цiлo. Teпep кoзaцтвo й
HaсeЛeHHя пiднялoся сИЛЬHo нa дyсi.
З к-poм Чopнoтoю зв,язкy вiд26.|V-44 p. He МaЮ. K-p CipиЙ
пepeбpaв вiд к-pa Яpeми тiльки oдHУ сoтHЮ. ПoтiшaючoГo тaМ
нiчoгo HeMar, a зpeштoЮ .цУMaЮ, щo Bи бyдyни Ha цЬoMy тepeнi,
Kpaщe зopeHтoBaH|' яK тaM сПpaвИ cтoяТt.
6. Тy збpoю, пpo яKУ МИ ГoвopИЛv|' a яKУ мaв зiбpaти Bopoн4 в
силi двox eoТeHЬ, к-poвi Cipoмy He пepe.цaнo. Bзaгaлi з тиx бoТвoк,
щo бyли пo тepeнi, a якi мaли бщи пepeдaнi дo УПA, пoзa кiлькaHa.ццяТЬ кpiсiв в Cтидинщинi, нiчoгo He Пepe.цaHo.
Знaю, якa в тiЙ cпpaвi r ПoCТaHoвкa i цiлкoм МeHe He зaCKoчИЛo тe, щo збpoю цЮ He пepeДal]o дo УПA, oдHaK ХoчУ вИсЛoвИTИ cBoЮ ДУMKУ. Якщo збpoя ця He бyдe пepeдaнa дo УПA, тaк
MO)KHa |ЛАcлИт|А, щo BoHa.д'ля нaшoТ сПpaBИ пpoпaЛa. HaЙкpaЩe
Цe ПoKaзУrтЬcя Ha пpaктицi. BoП чи бoТвки, Щo HИMИ poзПopядxaе зaпiлля чи CБ, нe в силi вll1т'язaтИcя з пoKЛaдeHИX Ha HИХ
нaдiЙ. Пpи зyдapax з вopoгoM, нaвiть тo.д,i, кoли e пpИ бiльшiм
чи мeншiм нислi вiддiлiв, нe видep)кУЮТЬ пpи пepшiм нaстyпi
.цaЮтЬ HoГaМ зHaтИ. Тaкi випaдки були в бyтeЙськoмy лici, щo я
оaм бaнив, тe сaMe 6улo Й пepelц вчopa' щo зa лiнieю CБ мyсiв
ПoстaвИТИ сBoЮ чoTУ' i пpи пepшiм зyдapi Moя чoтa мyсiлa виpiвHЮBaTИ лiнiю, ПoДiбнe бyлo пpи нaпaдi Bopoгa Ha K-pa Гaмaлiю,
Дe He тiльки вTeKЛИ, aлe Й бaгaтo CТpaгили з6po.t (кpiси, пiстoi

i

Лi)'

БoТвкa пiд кoмaнДoю Bipнoгo в Paфaлiвщинi нiнopтa нe
poбить. Cидять в лiсaх Koлкiвськoгo p-HУ вiдкoли тiльки тяMЛЮ'
Bxe кiлькa paзiв Ix KoЛoтИЛИ' aж в кiнцi пopoзбiгaютЬCя' ТaК, яK
бoТвкa PубaЙлa B oKoЛИцяX Kapпилiвки-Kapaсинa, дe PубaЙлo, пo
poзбiгy людeЙ, сiв i гipкo зaпЛaKaв Haд ПoЛИшeнoю збpoeю. Miж
iншим, дaвHo бyв нaкaз бoiвку цЮ пepeдaTи к-poвi Яpeмi. Kiнeцькiнцiв з кiлькaоoт УПA oдepxaлo кiлькaнaДцятЬ кpiсiв'
7. B нaшoмy тepeнi був к-p PудиЙ. He знaю, чИ зB'язaвCя з
K-poM ЗaслaвськиM, тa зHaЮ, щo вжe вiДiйшoв нa зaxi.п,.
B. Пoзa TИМ, щo пiд lyбpoвицeю нiмцi, яK ПoдaЮть звi.цти
зв'язкoвi, нiчoгo He зHaЮ з фpoнтoвиx пoДiй, бo нaше вiЙськo нe
мae нaвiть пapшИBoгo paдiя'
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9. Miсячнoгo звiry щe нe вИcилaЮ, тoмy, щo Щe He дiстaв

вi.ц

Ус|x K.p|в.

Пoзa тим всe гapaзд.
Cлaвa УкpaТнi!
Пocтiй, дня 16.V-44 p.
Koмaндиp

lJ-ЦABo' ф. 3838' oп,

1,

/.Ц. .Цмитpeчкo/

cпp, 44' apк, 25-26, opигiнaл'

] MиxaйлoMeдвiдь-..Kapпoвин'',..Kpeмeнeцький'',.,Kpeм'янeцькиЙ''(1913-1945).
У 1944-1945 рp. _ шBШ УПA.Пiвнiч (1944), кep. тex. зв'язку, нaч' вишкiльнoгo вiд.
дiлy ГBШ УПA. Пiдпoлкoвник УПA вiд 4.Vl.1945 p.
2 Бopис Бeдpик - ..Kлим', (1915-1945). У 1944-1945 pp.- Kep.oпepативнoгo вiддiлy. ШBШ УПA.Пiвнiч. Пopyнник УПA вiд 26,|,1944p,

з.цМИтpo Kaлинюк_ ..Cтeпoвий'', ..Яpoк'' (1917-1945)' y 1944_1945

pp.-

сoтнi, зaгoнy iм. Koлoдзiнcькoгo (..Kopсyнський,,). бpигaди..Пaм'ять Kpщ',.
.i944 p.
4 BaсИлЬ Бopoзeнкo - ..Bopoн''. У
- к-p оoтнi зaгoнy iм. Бoryнa.

K.p
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лv|cт KoMAHди Py .. llJAffil1y'l

17тpaвня 1944p.

УПA

Гpyпa ..ЗaгpaBa''

шBш

.{o к-pa Шaкaлa!

1 ' Пoнтy вiд Bac oдep)кaв 13'v.44 p. 3в'язKoвИx вiд Baо нe мaю
aнi oднoГo, тoMУ щo вcix вiдicлaв з пoчтolo дo к.piв .{aлeкoгo й
ол. п. K-pa oстpoгo.
2' 3 пpивepнeнHяM Baм пpaв BИKoHyBaтИ нaдaЛЬшe oбoв'язкИ
зaгiннoгo K-pa, виMaгaeтЬcя вiд Baс Haлa.цHaтИ вpeштi HaлeжнИЙ
зB'язoK зo MHoЮ тa npИc|АлaтИ вИМaгaнi звiти.
3. He oдep)кaв я вiд Bac piчHoгo зBiтy зa 1943p., яKиЙ Maв
бyги пoдaниЙ Дo 15,1'44 p., a чepeз тe He зMoХу oфopмИтИ piчHoгo звiту з цiлocти, тим бiльшe, щo coтня| яKy Еlи пiзнiщe oчoлиЛИ
пo шпaкoвi, булa oдHoю з пepшиx. Piчний звiт в HaЙKopoтшoМУ
чaсi мeнi пoишлiть,
4' Якпиcaти звiти з пpaцi (двa paзи в тИж-цeHЬ), вiотi з тepeнУ i
плян пpaцi нa нaЙблищi днi (тaкox двa paзИ в тиждeHЬ) i ..Heдiльнi
звiтИ''' Bи зHaотe, бo вжe paнЦJe пИсaлИ' Ha мiоячниЙ звiт пoдaЮ
взipeць. Piвнo x щoMiсячнo звiт пpo збpoю, aлe зaшифpoвaниЙ,
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5. Зв'язoк нaлe)KИтЬ дepЖaТИ paз B тИ)Кдeнь. Koзaкa Baшoгo,
пiд псeвдoм 3aкaпьopЩИK, яKoГo вi.цнaЙшoв я в ,,ПpилyцЬKoMу',
зaгoнi, зaдepжуЮ в оeбe, ТaK щo MoжeТe Йoгo викpeслv|т|А з cвoЙoгo cтaнy.
6. 3aгiн Baш вiд сьoгoднi звaTИMeтЬся; ',БarypинськиЙ'' зaгiн.

7. Пepeсилaю Baм KлИчKИ.
B. Пo oдepхaннi гpипсa сeйчaс вишлiть зB'язoK.
9. ЯкнaЙcкopiшe yпopядкyЙтe свoT вiддiли пi.ц olлядoм opгaнiзaцiЙним, пepeшKoлЮЙтe Й зaпpaвляЙтe бoЙoвo.
ПoстiЙ, дня 17 'V.44p,

Cлaвa Укoaiнi!
Koмaндиp /.[митpeнкo/

L|ДABО' ф' 3838, oп' 1, спp. 44, apк, 27, opигiнaл.

Ne 139
лv|cт KoMAHди Py .. KAся HУ''
в oPгAHIзAцiЙHиx спPABAX
17

тpaвня 1944 p,

УпA

Гpyпa ,,3aгpaвa',

шBш

.[o к-тa Kaсянa.1

!

1 . Пoнтy вiд Baо i Aмпyтaтopa з 2.l .IV Й 27 ,|v'44 p. oдepxaв.
2. ЗaiснувaЛa cУMHa пoдiя, бo нaзнaчeHoГo HaMИ K-Тa cТaницi н. 4 _ Moвчaнa, зa HeвИKoHaнHя дBa paзИ .цaнoгo HaKaзy,
apeштoBaнo Й знятo з oбoв,язкiв K-Ta, Ha йoгo мiсцe дaв я ст.
дecятHИKa Бoянa, який дo тoгo чacy BИKoHУвaв oбoв'язки сoтeHHoгo в зaгoнi к.pa Pyбaшeнкa. Kaзaв я йoмy зв'язaтИcя з Baми.
.Д,Умaю, щo вiн бyдe викoнyвaтИ дaнi йoмy oбoв'язки KpaЩe' тИM
бiльш, щo вiн оaМ з пpИpo.цИ типoвиЙ )кaHДapM. Йoмy дoдaв я
двox людeЙ.
3. Xимepy вИсИлaв я.цвa paзИ нa пiвнiч iтaм Йoгo нeшlae..Д'e
пoдiвоя нeвiдoмo. He знaю, якoТ бi.ци, aлe xoтiв Йти Дo Baс. З пpи.
зHaчeHИMИ Йoму зaгoнaми зв'язку Hе Mar )КaI]HOгo.
4. Злe, щo Bи He poзПИCaЛИ спИсoK дeзepтиpiв й нe poздaли
Пo стaHИЦям. Ha тe я Йoгo Baм дaв.

bUJ

5. Шкoлy тpeбa булo пpoвaдити. Якщo He Мo)KHa в тepeнi
pУXaтИся MaЛиMИ ГpУПaMИ, тo тpeбa булo дoлyнItтИ Дo яKoгo
зaгoнy, a нaвiть нe булo б злe, якЩo б шKoЛa бyлa пpи мeнi. Toдi
мaлиб Bи дo пoмoчi в вишкoлi тИХ, щo o пpи мeнi, a piвнoнaснo
Bи були б бiльш зo MHoЮ. Шкoлy KoнeчHo тpeбa в нaйкopoтшoMУ

i

чaсl отяГHУTИ.

6. Cтaницi, яKщo He Мo)кУTЬ пepeбyвaти в Tм пpизнaчeнИХ
ТepeHax, тo тoдi KoHeчHИM e, щoб вoни 6ули, яKщo He paзoм з
зaГoHoM, тo близькo зaгoнУ oдHoгo чИ ДpУгoгo, aлe Tм пpИзHaчeHoгo.
7. Пoяснiть K-тaM стaHИцЬ, Хoчa цe ПoвИHHo бУти Для KoЖHoГo
зpoзyмiлим, щo яKЩo пepeбyвae в тaбopi якoгo.нeбyтЬ зaГoHУ,
зoбoв'язaний пiдпopя.qкУвaтИcя всiм пpипиcaM, яKi в дaHoMУ
зaгoнi e зoбoв'язyЮчi, a .цaлЬшe, в paзi бoю, oпepaтИBнo пiдпo-

pядKoвyeтЬcя к-poвi зaгoнy' цe зн[aнить] к.p зaгoнy Maо пpaвo
йoму дaти HaKaз Йти в бiЙ' 3вepтaю Ha тe УBary тoмy, бo зaiснyвaв
BИпaдoK' дe пiд чac бoю в цУМaнсЬKoмy лiсi к-т cтaницi ч. 4 _ Бoян
Д,Ba paзИ вiдмoвився вiд унaоти в бoТ, oпpaвtцУЮчИсЬ тИМ, щo
вiн мaс iншe зaвдaння' Пpo тe звiтyвaв мeнi к.p Гaмaлiя. Cпpaвy
тpeбa пpoслiдити, яKщo цe фaкт _ пoKapaTИ.
8. Пepeсилaю Baм KлИчKИ.
9. Bишлiть.цo MeHe свoЙoгo зB'язKoBoгo.

Пoстiй, дня 17.V.44p.
LIДABO' Ф, З8З8' oп'
1

1,

Cлaвa УкpaTнi!
Koмaндиp

/.Ц. .Цмитpeчкo/

cпp' 44, apк' 28' opигiнaл,

AндpiЙ Лyцик _ .,Kaсян',, ,.Ko6зap',, ..Пeчepиця'' (1919_1945). У 1944-1945 p. _

KoMeF]дaHт BПX гpупи '.Зaгpaвa'', пpoв Kиiвськoi oкp., peф
oкp. пiвнiннo-схiднoТ Гo HBPo БyлавниЙУflА вiд З1 VIIl 1944 p
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лИcт KoMAHди Py .. шAffiдy'l
y спPAB! BlЙсЬKoBoгo BишKoлy

22тpaвня 1944p'

K-p Шaкaл
1. ЗгiДнo з HaKaзoM н. 28 зopгaнiзyвaти вишкiльний aпapaт У
сBoMУ зaгoнi. |-]eЙ aпapaт Пocтaвтe в цeй спoсiб; визнaнитИ чoЛoвiкa, якиЙ бУ.цe вi.цпoвiдaти зa пepeвишкiл цiлoгo зaгoнУ, яK Koзaкiв тaк i кoмaндиpiв включнo з сoTeHHИMи. B цьoмy дiлi Bи MУсИтe
Йoмy дoпoмoгги i ствopити якнaЙкpaщi yмoвини .цo тoi пpaцi.
2. Ha виuкiльнoгo в зaгoнi ви6paти чoлoвiкa, який мae вiйCЬKoвУ i зaгaльнy oсвiтy, щoб зaгaльнo opieнтyвaBся в ЦИX сПpaвax.

3. Bишкiльнi мaтep'яли бУдeтe дiстaвaти вiд вишкiльHoгo oсe-

Чacтиннo ПepeсИЛaЮ зapaз.
4. Bишкiл Пpoвa.цИTИ пiсля пpoгpaМИ, яKУ HaдcИЛaeмo.
5. ПopoзумiЙтeсь з K-poМ Cipим, тaM У HЬoгo бyдe шкoлa пiдсТapшИH. Bи вибepiтЬ гpупУ дoбpиx кoзaкiв i включiть Дo цЬoГo
pe.п.Ka.

BИшKoЛУ.

6. Haкaз ч. 28 Bи щe He oдepжaлИ, скopo пoстapaе[мoся]

пeoeCЛaтИ.

|1ocтiЙ 22.V

/Kop6aн/
ЦДАBo' Ф. З8З8' oп.

1,

cпp.63, apк. З' opигiнaл' Pукoпиc,

AnБ

ш.fi

Hа Boлинi )|(Итo вopoГаMи эбитo Дepeвopит

fitI

рflрd

H Хасeвича

шш

Ne 141 -142
виllJKlлЬниЙ вlддlл
19 квiтня

- 2 тpaвня

1944 p.
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lHстPyКцIя y спPAвAX
виlJJKoлlB КoMAHдиPlB
yпA
Гpyпa

a-

19 квiтня 1944 p.

Дня 19/41944p.

..3aгpaвa''

Bишкiльний ocepe.цoк-a*
KoмaндиpaМ зaгoHiв, BoП тa вИшкiлЬHИМ
|HCТPУKЦIЯ ч.

1

Зaлyнник н.1 : (пpoгpaМa пepeвишKoлy Кoмaндиpiв)
[1.] Пoдaнa пpoгpaмa poзpaxoвaHa нa пiв мicяця (15 днiв)'
кoлИ чИслити 4 гoдинИ .цeннo зaHятЬ .цЛя Koмaндиpiв нa cтaHo.
вИщax отapцJИH (нoтoвi i вищe). .Qля кoмaндиpiв нa стaHoвИщaХ
пiдcтapшин (гocпoдapчi, poЙoвi i буннyxнi) ця caMa пpoгpaMa
poзpaxoвaнa нa цiлиЙ мiсяць (пoдвiЙнa кiлькicть гoдИH нa кoxниЙ
пpeдмeт).
[2.] ПpoгpaмниЙ мaтepiял мyоить бщи пepepoблeниЙ ocнoвHo' тo зHaчИтЬ' щo oсHoвHi пoлoxeння MУсятЬ бщи вивнeнi
HaпaМ'яТЬ.

3' Bивчeнi пoлoxeHня стpoгo пpимiнити y пpaктицi i зaвжди

дiяти нa пiдстaвiTx вкaзiвoк.

Пoльoвa cлyжбa (БoЙoвий сTaтyr пixoтИ)
БoЙoвий стaтyг - oсHoвa бoЙoвиx дiЙ вiЙськa
[.1.] Пpи вивчeннiдiЙ пooдинoкoгo стpiльця звepнyгИ Увaгy Ha
нeoбxiднiстЬ зHaтИ oбoв'язкИ cтpiльця y кoxнiЙ бoЙoвiЙ .цi[, пpaвилa дiЙ, HaKaзИ тa ix викoнaння'
*

Ha

мicцi

вп исa нo

гo тeкcry був тeкcт: BB..Пpoмiнь''
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2' Пpи

вивчeннi дiй poя, чoти i т. д. тpeбa yмiти видaвaти

HaKaзИ, зHaтИ Тx викoнaння' зHaтИ лaДИтa

Тx

xapaктepистИKУ, щo

отoсуютЬся у д|яХ.
3' Bоi ПpaвИЛa пoдaнi y ..Бoйoвoмy стaтyтi ПiХoTИ'' тpeбa
BИвчaтИ тaк, щoб вoни yвiЙшл|4 яK сKЛaдoвa чacтИHa вoяцЬКoГo
opгaнiзмy' Boяк y кoxнiй ситyaцiТ, бeз нaдyми, швИдKo, MУсИТЬ
yмiти зaстoсувaтИ тi пpaвилa.
.t

Bнутpiшня службa

. Bивчaючи внyтpiшню слyжбy Пaм'ятaтИ, Щo BoHa

BчИTЬ

вiЙськoвoT пoвe.п,iнки. Heoбxiднo ii дoбpe зHaтИ й y пpaктицi пoвoдИт|Аcя тaK, яK вoнa BчИтЬ. Ti пpaвилa тaЮKe МУсятЬ увiЙти B Kpoв

BoяKa'

2. oco6ливo вa>кHa e вapтiвнинa слyжбa. Boнa виявляe

пi.ц-

гoТoвKy вoяKa дo пoвHeHHя всякoT вoяцькoТ служби'

3бpoезнaвcтвo
Boяк мyсить дoбpe зHaтИ cвoю збpoю i yмiти нeю дoбpe

KopИcтУBaтИcя.

CтpiлeцькиЙ вишкiл
yмiти
Boяк
MУсИтЬ
cпpaвHo KopИсТyвaTИcя свorЮ збpo[1.]
eю. Bмiти УлoxИТИcя дoбpe y стpiлeцькi пoстaви тa цiльнo BecтИ
oгoнЬt щoб oсягнщи дoбpi нaслiдки.
2' Знaти дoбpe KoMaH.цИ, пoстaвИ Тa пpaвИЛa Be.цeHHя oгHЮ.
Bпopя.ц

Звepнщи ocoбливo УвaгУ нaДoKЛaдHe BИKoнyвaнHя KoМaH.Д,,
a oсoбливo пocтaв, яKИx KoМaHдИ вИMaгaЮТЬ.
2' OcoбливУ yвaГУ пpидiлити oснoвнiЙ пoстaвi. Boякoвi, Щo
стoiть у oснoвнiЙ пoстaвi нe cмie нaвiть ДpoгHyгИ нaЙмeншa
чaстИнKa тiлa, пpи нaЙбiльшиx пoтpaсeнHях, нaвiть кoли пi.ц ним
1.

зeMЛя BaЛИТЬся.

1. KoxниЙ

Toпoгpaфiя

дoбpe yмiти opiенTУBaтИся в
тepeнi, oцiнити тepeн, пpиотoсУвaтИся дo тepeHУ, ч.АтaтИ KapTУ тa
po6ити шкiЦи.
KoMaH.цИp MyситЬ

Зв'язoK

[1.] 3в'язoк [нa]зивaетьоя HepBaMИ apмii. Biд пpaцi зв,язкy
бaгaтьox BИпaдKaX зaЛe)кИтЬ виcлiд бoю.
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в

2' KoжниЙ KoМaHдИp

тИчHo ix пpимiнити'

MУCИтЬ знaтИ всi poди зв'язкy тa ПpaK-

CaпepськиЙ вишкiл

. Haм Hepaз пpИХoдИтЬся хoДItтV| пo бoлoтaх тa нeпpoxiдниx
стeЖKaХ i дopoгax. Щoб вiЙськo He вИстoЮBaлo гo.цИHaMИ ПpИ
.1

ПepeпpaвaХ, бyдуни HapaЖeHe нa вopoxi кyлi, кoмaнДИpaM нeoбхiднo пpoстyдiювaти цю дiлянкy з сaпepKИ.
2. Miнyвaння нaЙмeншe Hapaжye Haс Ha нeбeзпeкy, a вopoГ
нeсe нaЙбiльшi cтpaти.
3. oкoпи - нaйкpaщa i нaЙбiльшe Mo)KЛИBa Дo BИKopИcтaHHя
oХopoHa Пepeд вopo)кИМИ KУЛяМИ l гpaHaТaMИ.
4. Bсe цe KoMaHдИp MУсИтЬ зHaтИ i yмiти KopисТaТИ.

B[ишкiльний] б-969pgдgц-б*
LlДАBО' ф. 3838' oп.

1,

cпp. 79, apк. 20. Koпiя.

Ne 142
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2

HстPyKцlя в oPгAH lзAцlЙHo.
тAKтичHиx спPAвAX

2тpaвня

УпA

Гpyпa ..Зaгpaвa,'
B[ишкiльниЙ] oсepeдoк

!ня

1944 p.

Ceкpeтнe
2-V.1944 p.

lHCТPУKЦlЯ ч. 2
Бiльшoвикиздoбули BЛaдУ внacлiдoк peвoлюцiT iпapтизaндoбpe знaЮтЬ MeTotцИ peвoлюцiЙнoT бopoтьби i нe
ЛeгKoвaxaTЬ тaK, яK нiмцi. Boни спeцiяльнo шKoЛяТЬ вiйськa HKBД
дo бopoтьбИ з peBoЛЮцiЙними pyxaмИ.
2. Meтoдoм бopoтьби вЖИBaЮтЬ:
a) зaняттям всix нaсeлeниx пyнктiв, aбo чacтим КoHТpoЛЬoвaHням Тх, щoб пoзбaвИтИ peвoЛЮцiЙнi гpyпи зв'язKy з HaCеЛеHHяM,
б) тepopoм, Пpoпaгaн.цoю вiдвepнyгИ Haсeлeння вiд peBoЛЮ.1

.

ЩИHИ, a тoМУ

цiйних гpуп,
- Нa мicЦi BпИcaнoгo тeксту був

тeкст: BB пpи ШBШ
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в) пoсllлeнoЮ aKTИBHiCTЮ B бopoTЬбi з oзбpoоHИMИ гpУпaМИ.
Bсiм вiдoмo' Щo знИщИтИ BopoГa MoЖHa тiльки вiчнt.tм пepeслiдyBaHHяM. Boни цe poзyшliють i пpистoсoвyють. Зустpiвшись paз з
вiддiлoм. нaв'язaвши з HИM бiй, стapaеться йoгo B)Ke He вИпУстити. oднi чacтИнИ бoем тpимaють вiД.дiл, a дpУгий пpи пoмсrнi
MaHeBpy CТapaeTЬся ЗH|АЩИтIА Йoгo. CтapaЮтЬcя чaстo Нeспo.цiBaнo HacKoчИтИ Ha в|lo.д|л.
З. KoмaндиpИ MУсяТЬдoбpe зHaтИ BopoxУтaKтИКУ, щoб мoгти
ТЙ пpoтидiяти. B пepшy чepгУ тpeбa ПpoвaдИТl4 ДoбpУ poзвiдкy,
нaвiть нa дaльшi вiддiлt,l, щoб знaти:
a) з якими cИлan,АИ Mo)Ke зУс.гpiтися нa мiсцt'
б) якi оили Bopoгa зHaХo.цяTЬся i як,цaлeкo, щo MoЖyть пpиЙти
нa пiдмoгу' Звaxивши цe, KoMaHдИp MoХe piшaти ЧИ BстУПИTИ в
бiЙ,чиoMИHyТИ.
4. Cтapaтися УHИKaтИ бoiв нaкинeHИX Бopoгoм, a HaвпaKИ:
пpoвiвшlt,l ДoбpУ poзвiдку. HaпaCТИ нa HЬoГo пpи вигiдниx Для сeбe

oбстaвilнaх.

5. Ц.{oб цe oсягHУтИ тpeбa:
a) тaбopyвaтLAcя У мiсцях вигiдниx дo бoю i мaнeвpyвaння,
б) poзтaшoвyвaтИ вiддiли тaK, щoб soHИ швИ.цKo MoглИ poзвИHУтИся дo бoю, бeз oглядy Ha тe, з якoТ стopoнИ ПoKaзaвся BopoГ
(нaЙкpaщe TpИKУтHИKoм) y вiддaляХ ТaKИX, щoб вистapЧИЛo ДЛя
poзвИHeHHя'

в) лишaти peзepв, який мусить
l

виpiuити бiЙ,

) визнaнитИ Д,Ля KoxHoгo стpiльця oГHeBe стaнoвищe i oкo-

ПaтИся.
д) tipигoтoв|АтIлcя дo нiннoТ стpiльбl,l тa

блюють зip,
lllH

B

УMoвИHaX' щo ПoсЛa-

e) тaбopи пpимiщувaти тaк, щoб бyли oбeзпeчeнi зi всix cтo-

,

r) всe зaMaсKУBaTи тaк, щoб нiчoгo нe бyлo

нoI вiдr.дaлi, лeтунствa iт. д.

x) збepiгaти бeзoгляднУ

6

!ля

вИ.цHo

з нaЙ6лиж-

ТИшИHy.

f,{обpe убeзпeнитися:
вtlстaвt,lтИ чaт|4 нa вiД.д,aлi _ B.цeHЬ дo 600 м, внoчi дo .1 00 м
'laти зaЙмaги мiсця вигiднi дЛя зopeHHя i oбopoни, в Haпpя-

a )

мaх звiдки t\,4oжLl ПoявИтИся вopol. Чaтa вистaвляс пapнi стiЙки.цo
200 ьt' заjlёXHo вiд-т-epенV'
б) дopоги дaти пiд спeшiяльну oбоepвaЦiю (секpeти. стexi i т
П. ).

o lu

B) Miсця мiж чaтaми yбeзпeнити сТe)кaMИ,
г) нa гrpoглядHИX мiсцяx (пpoоiкax, кpai лiсa

ir

п.) вИCТaBИTИ

зopЦiв. Bсe цe MyсИтЬ бyти дoбpe зaMaсKoвaнe i збepiгaти бeзoгляднy тишy (як вKaзaHo в бoЙoвoмy стaтyгi).
д) вистaвитИ aЛяpмoвИx i пpoтилeтyнсЬKoгo зopця.
7 ' Koли e кiлькa вiддiлiв, HaзHaчИтИ oднoгo ГoЛoвHoKoMaндyЮчoгo, якиЙ6удe KepУвaтИ цiлiстю.
B. Bизнaчити iнспeкцiйнy слyжбy, якa бeзпocePe.Дньo MycИтЬ

пpaцЮBaтИ.

9. Biйськo МycИтЬ бyги зaвждИ, нaвiтЬ пiд vaс зaнятЬ. в бoЙo-

вiЙ гoтoвoстi.

B[ишкiльниЙ] oсepeдo к / Kopбaн/

lJдАBo' ф, 3838, oп.

1,

cпp, 44, apк, 30. Оpигiнaл,

6'11

N9 14з.144
гloл!тичHиЙ Blддlл
[Kвiтeнь]
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lHфoPMAЦlя пPo PAдяHсЬKУ BlЙсЬKoBy
l A+цM l l.| lстPAти BHy дlялЬH lстЬ
тA пPoтидIlo yпA

[Kвiтeнь] 1944 p

MaтеpIял llЛя Г|poПaГaHДИ

P-ни ПiвнiчHo-зaXi.цHИX
oбЛaсTeй УкpaTни

ПPИX|Д Б|ЛЬшoBИK|B l Бo| УПA
Пepeд BсТУПЛeHHям Чepвoнoi ApмiT нa ЗУЗ ,.пapтopги'' iнфopMУBaЛИ кoмaндирiв тa бiйцiв, щo Ha Зaхiднiй Укpaiнi сTpiHУТЬ Пo
лiсax .,бaнtьоpoвськix бaндiтoв'', якi piжyть i мopдують воiХ i Bся,
Koгo зУсТplHуть' Пеpeстepiгaли, щoб нiдe ПooдИHHo He 3aЛИшaЛИсЬ
бiЙцi у лlсi. бc 6aндити шBИдKo пiдбиpaють. B зyстpiнi з HaМИ BoHИ
..)КoрсТoКИХ
бaндитiв', вoни пoбa.lили в
рoзЧapУBaЛись, бo зaмiсть
Haс [цИрИХ пpиятeлiв, якi злoвившИ KoГoсЬ з бiЙцiв ни кoмaндиpiв,
l{aKopмЛяТЬ HапoЮТЬ Тa BИПУсКaють, пoiнфopМ\/BaBшИ пpo цiлi
цiеT ilипеpiя-пitl.i l,lчноТ вiЙнr,i i нaшoТ визвoльнoТ бopoтьби. Бaгaтo зi
ЭЛoBЛeHИХ чepвoHoaptvliйцiв виявляли бaжaння л|АI]lIАт|Аcь в УПA.

з

У пepLliЙ фpoнтoвiЙ лiнiТ iшлo бaгaтo укpaТнцiв, якi вoювaли
ПрL,lNlУ.У' сИЛЬHo зTepopИзoвaнi .'зaгpaдoтрядaмИ'', Bтiкaти

бoялися тоr.лу' щoб HKBД нe лiквiдувaлo jх po.П,ИH. З тиx сipиx
ЛЮдeЙ (бtйцiв) билa якaсь бaЙдУжнiстЬ Тa зpeзИГнoвaнiсть, Дeякi
ГoвopИЛИ: BCrOДHo зГИHеш яK He Ha фpoнтi' тo вiд ,.зaгpaдoтpядiв',
aбo HKB! БiЙцi бyли слaбo ПpoХapчoвaнi; дeякi в свoix ..xлeбних
сyMKaХ''

N4aл|4 Cl'4pУ KapТoпЛЮ Ta )КИTo, Koли лю.ци ПIlтaлИся Ha Щo
Цe HoсяTЬ _ вiдповiдaЛИ, щo пiд чaс пеpeбyвaння B oKoПaХ дoвшиЙ

чaс iм xapнiв нiчoгo Hr ДoвoзяТь, Koмсостaв.д'iстaвaв нaс вiд нaсy
aMepИKaHCькi кoнсepви Бiйцi ГoвopИЛИ: зaвeЛaсЬ в Чepвoнiй
Apмii .,стaлiнськa oфiцepщинa',. Зaгaльнo бiЙцi пepшoТ лiнiТ мaли

612

з.цopoBo зHИщeнe УбpaнHя Тa oбУв. Peмoнтнi вepсTaтИ шeвськi тa
кpaвeцькi вИKoHУвaЛИ З0o/o з нaлoхeнoТ Ha HИX poбoти, тoму бiйцi
хoДV|лv1

в пo.п,epТoму. Coцiяльнa HeсПpaвe.цЛИв|сТЬ

вИK,|ИKУвaЛа

Cepeд бiЙцiв cильниЙ фepмeнт, бaгaтo з ниx нapiкaлo на iснyюнutЙ
peжИM. Пpo paнeниx мaЙжe нe.цбaють.
Чepвoнa ПapTИзaHKa' щo нeЮ KepУвaЛo НKBД' нaЙбiльш в'iлaся
ЛЮ.t],яM в пeчiнки. Heю думaлo HKBД ЗHLАЩИтII УПA. Ha Capнeнщинi
зaaHГa)KуBaЛИ дo цЬoГo з'едHaHHя Koвпaкa. Пap-гизaнкa вiдpiзнялaсь вiд apмii бiльшим гpaбiжництвoM, нaхaльнiотю, вyльгаpнiстю
i r д. ПapтизaH B)KИвaЛИ.цo oХopoHи paйoсepeдкiв, для CтяГУBaHHя
ПoCТaBoK' BИЛoвЛЮBaння людeЙ, .0,o oxopoнИ apештоBaHИХ | |HшИХ
пiдлиx poбiт. Пo пeвнiм чaсi' кoли вИявИЛoCЬ, щo ПapтИзaнKa He
здiбнa злiквiдyвaти УПA, iТ пepeкинyтo нa фpoнт. leякi нeвeликi
ч

aсTИ

H

И ЗaлИLJJv|лИс ь.

Biддiл к-pa B. бyв poзтaшoвaниЙ нa xyтopi ocтpoвoк. Ha
.цoHoс сeксoTa BИpУшИЛo 500 бiльшoвикiв-1 B'1 ,44 з с. Tиннe тa
Знoсич. Бiльшoвики xoтiли oKpРt(ИТИ xyтip тa ви6ити вciх дo ol]Hoгo. 3ближeнHя вopo)KOгo вiЙськa зaмiтилa нaшa poзвiд,Чa ПaТpУЛя,
якa oбстpiлялa Тx. ЗaaляpмoвaниЙ вiддiл вiдступив в лiс, пишaючи
зa оoбoю пo снiгy слiд. БiльшoBИKИ пiшли в лiс l нaлiз,l.]И Ha HaшУ
poзстpiльну. Poзпoчaвся бiЙ, якиЙ ТpИBaB 2 гoдини. Bислi.п. бoю:
бiльшoвики вiдстyпили' зaбиpaю iи B-10 тpупiв тa paHeHИХ Haшi
BTpaтИ: 2 вбитих пoвстaнцiв t кiлькa кoнeй. Цe бyв пepший бiЙ вiддiлУ з HKB!-истaми'

6. lV.44. в peйдiнa KopeнниHУ пepeХoДИв K-p M. з чoтoю Чеpeз
сeлo Kaмiннa Гopa (p-н oлeксaндpiя). Пiд селoм зyстpiли нa 2-ox
пiдвoдax 7-ox HKBД-истiв. 2-ox лeЙтeнaнтiв BДaЛoОя oбеззбpоТти,
peшTa He з.п'aвaЛaсь. Пo пiвгoдиннiм тopзi poзпoчaвся бiЙ. ilKBД-

истiв всix злiквiдoвaнo. Бyлo цe paЙoннe HKBД з oлeксaндpiТ. З
нaшoТ стopoltИ )КepтB нe бyлo.
6'|v'44, бiля с. Глaxeвoi в лiсi нa пoстoЮ зBe.treHo бiЙ з сoтнeю
HKB.{-иcтiв' щo нaлiзли нa тaбop к-pa o. БiЙ тpивaв 20 хвилин.
Bбитo 6 бiльшoвикiв, oДнoгo paнеHoГo BзяTo B ПoЛoH. З нaшot
CTopoнИ

в

гpaт нe бyлo.

Haсeлeння. Зближeння фpoнтy вИKЛИKУвaЛo в ,пюдeй cТpaХ
ПepeД бiльшoвикaми. Bci бoялиcя Txньогo тepopУ, гoлoвнe бoялися ТxньoТ гoспoдapчoТ cистeми кoлгoспiв i r д. Bсгyпившиl
Ha ТepeнИ Capнeнщини, пpигнiтили людeй CвorЮ мaсoвiстю.
Bкopoтцi лЮдИ пpИзвичaТлися дo бiльшoвицькoi дtЙснoстi, тa
п/aЮчИ зв'язoK з УПA, пoчaЛИ стaBИтИ сПpoTИвИ всiм tlaкaзам тa
poзПopяд)кeHHяM, якi видaвaлa aдмiнiстpaцiЙнa вЛaДa; нaтoмiсть
вИKoHУвaЛИ вci нaкaзи, кoтpi дaвaлa УПA. Ha пoнaткy aдмiнiстpa.
otJ

цiя MaЛa BeЛИчeзHi тpУДHoщi B opгaHiзУвaнHi ciЛЬpaд. HiХтo в
сeЛex нe xoтiв нa ceбe пpиЙмaти oбoв'язKИ гoлoвИ сeЛa, CeKpeтapя i т. п. B тepeнaХ Capнeнщини, зaЙнятих бiльшoвикaми, бyлo
зopгaнiзoвaнo .0,o пoЛoвини бepeзHя ЛИшe 50% сiльpa.ц. Зipвaнo
мoбiлiзaцiю. Лишe нeвeликиЙ ПpoЦeHт вдaЛocЬ HaЛoBИтИ вoeHнoзoбoB'язaнИХ, peштa xoвaЛИcЬ пo лicax тa кpиТвкax. Пo сeлax
opгaнiзoвaнo сaмooбopoнУ, KoTpa пoчaЛa лiквiдувaти мeншi чac.
тини HKB.{, щo пoявЛяЛИсЬ в сeлo. Ceлянотвo сaMoчИHHo ПoчaЛo
вИсTyпaтИ зi збpoeю B pУKaХ пpoТИ бiльшoвикiв. Maлi ПepeMoгИ
Haд BopoГoм бyли MoMeHтoM MopaЛЬHo сИЛЬHo скpiплююниM дJlя
HapoдУ. Пocтaвки дoбpoвiльнo нiхтo He з.п,aBaB, зa виiмкoм пpимicькиx сiл. .Цo Hac HaсeЛeHHя cтaвИлoоЬ дУ)Ke пpИХИЛЬHo. Тi воi,
пpимipoм, якi пepeд фpoнтoм ДaлИ р,ля УПA кoжyxa' oдiж, aбo
нaвiть свИHЮt чИ KopoвУ, були мopaлЬнo в,Д.oвoлeнi з цьoгo, щo
Bo|1И Дaл|А для УПA, a He ДЛя бiльшoвикiв ' PяДи УПA нимpaз тo
збiльшyвaлИсЬ, пoпoвHяюнисьдoбpoвoлЬцяMИ. Bci чaстини УПA в
сoвiтськiй дiЙснoотi cтaн свiЙ збiльшили в 50o/o i бiльшe пpoцeнтiв.
Teхнiчнe зaocMoтpeHня piвнo ж пoKpaщaЛo.
Cлaвa Укpaiнi!
ДАPo' ф. P-З0' oп' 2' cпp. З9, apк. 55-56.
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звЕPHEHHя пPo встyп дo yпA

Toaвeнь 1944 o.

3a Caмoстiйнy Coбopнy

Boля нapoдaм й людинi!

УкpaТнськy .Qepжaвy!

KPOBABИЙ |MпЕP|AЛlстИЧHИЙ ТИPAH сТAЛ|H ПИPУо
Як пpaвилo, cтaлiнськi пoсiпaки yЛaд)KУЮтЬ ЛoBИ Ha людeЙ.
ЗЛoвлeнИХ, пo виглядi ..HeбЛaгoHaдЬo)КнИХ',, Mop.цУЮTЬ нa мiсцi,
МeHшe '.пiдoзpiлиx'' Bi.цсилaють нa мoбiлiзaцiЙнi пУHKтИ' звi.цки
oдHИx нeпiдгoтoвaHИХ' aЛe yзбpoeниx, нepiдкo цiлкoм бeз збpoi,
HeyMyHдИpoвaHИХ BИсИлaЮтЬ нa фpoнт. .Qpyгиx шЛЮTЬ нa poбoти
B .,oДдaЛЬoнние oблaстя'' _ дe BoHИ вMИpaЮтЬ з ГoЛoду i piзниx
xвopoб.
1 ..[ня 1 8.4 ц. p. нepвoнi oПpИшKИ пiд чac aкцii в сeлi oнepeтяHKa
Бepeзeнськoгo p-Hy (Koстoпiльщинa)' злoвилИ Гp. Пapфeннyкa
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|вaнa i Пo-дlИKyHоЬKИ зaМop.цyвaли. Били йoгo пpиклaдaMИ' KoЛoЛИ штИKaMи | BИКoЛoЛИ oч|.

2. Чepвoнi бaндити-HKB.Q-[и]сти, пiд чaс лoвлi людeй в пiскiвcькoмy лici (сeлo Пicкiв, p-н Koстoпiль) дня 18.4 ц. p. зЛoBИЛИ
гp. Koвтeнюкa Mикoлу i пo xopстoКИХ зHУщaHняХ зaKoлoли Йoгo
штИKaMИ.

3. Koжнoгo HKBД-[и]стa poзвaЖaЮтЬ CЦeHИ мopдyвaння. l-{a
xУтopax Kaлиники, p-н Бepeзинa (Koстoпiльщинa) ПoпaЛo дHя
2О,4 ц. р. paзoм з нaоeЛeHHяM B oKpУXeHHя тpЬox пoвстaнцiв з
УПA, якi зaвзяТo вiдстpiлювaли вiД' eHКaвe.цИCTiв' Tiльки пiсля
Тя)кKoгo пopaHeHHя в.цaЛoся злoвИTИ eHKaBe.цИотaм вiдвaxниx
стpiльцiв' Пoчaлoсь KaтyвaHHя. Пoвибивaли paнeнИM зyби, пoнaПИхaлИ в Устa пaПepУ' вca.цXУвaлИ в Устa KуЛaКИ' B|дТaK дoKoЛoЛИ
..oпpиштИKaMИ. B цeЙ отpaшний спociб зaMop.о.УвaЛи cтaлiнськi
чHИKИ,' Ще вiciм oсiб цивiльHoгo HaceЛeння, якi нe вспiли втiкти.
Чepвoним бaндитaм, яK зaвЖ.цИ, пoМaгaЮтЬ пoЛяKи з-зa
Cлyнa. MopДуючи HaсeЛеHHя, вoHИ KpИчaли:,'Boт тeбе сaМoстoя.
.,гдe
Бaндrpoвокий LilTaб''.
TeЛЬнaя, гoвopИ
4.oсь щo poзПoвiдaе poбiтник-втiкaч: ..MeHe, як i бaгaтьox
iншиx ..зaпaдHиKiв',, BИBeЗeHo нa фaбpикy тя)кКoгo мaшинoбyдiвHИцтBa в Cвepдлoвськ, ПpaцюBaTИ пpИХo.цИЛoсЬ тя)KKo i бaгaтo,
бiльшe як 12 гoдин нa дoбУ, a Tсти Гapячy CтpaвУ ДaвaлИ paз Ha
дoбy. ПpaвДa, цe бyлa вoeннa фaбpикa, i тoму.цoвo.цИЛoсЬ чaсoМ
бaчити вiд 20-30 випa.п,кiв гoлoднoТ сMepTИ. oт тoмV я i Гraгaтьox
iншиx втiкли i xoчeмo встУПaтИ в пoвстaнчi вiддiли,,'
BстyпaЙтe в pя.цИ УПA дo бopoтьби з oкyпaнтaми!
Били гecтaпc - биЙтe й HKBД.
ПoстiЙ, ТpaBeнЬ 1944p,

Укpaiнськa Пoвстaнчa Apмiя
Гpyпa ..3aгpaвa',

Пoлi-гичниЙ Biддiл

ЦДАBo' ф,388З' oп.

1,

cпp. 188' apк, З8.

o|Э
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HAкAз cпPAвl пPизHAчЕHHя
KoMEHдAHтA BH,.KoHoтoп''

24нepвня1944p,

УПA..Зaгpaвa,,

шсБ Bo

HAKA3 ч'

1

B зв,язку з дeяKИMИ пepecУHeHHяМИ в тepeнi, KoMeHдaHToM
CБ н-paйoнy ..Koнoтoп'' пpизнaнyю дp. Mapкa1.
Bсiм paйoнним CБ згaдaHoгo нaдpaйoнy нaKaзyю бeзoгляднo
П|ДпopяДКyвaтися

24.Vl.44o.

'

Cлaвa Укpaiнi!
/ШвopниЙ/

ДAPo' ф. P-30' oп, 2, cпp,63, apк, 5, opигiнaл' Pукoпиc,
1 Mиxaйлo Pябчeнкo -..Mapкo'' (1922-1945)' У 1944-1945 pp. _ peф. CБ
Capнeнськoгo (..Koнoтoп..), Cтoлинськoгo нaдpaйoнiв.

6'16
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HAKAз пPAцiвHиКAM зAпIлля
BH ..зAтoKA'' , спPAвl
пOKAPA}IHя дp. ..дoHця,'

3

25 нepвня1944 p'

УпA
Гpyпa

..3aгpaвa''

шсБ Bo

..ЗaтoKa'' тa Йoгo peфepeнтaм
Koмaндaнry зaпiлля нaдpaйoнy
HAKAЗ ч. 3

B зв'язкy з зaЛИшeHHяМ тepeнy пpaцi нa дeякиЙ нaс, HaKaзУю:
пoKapaтИ дp. .Цoнця нa 200 дoлiв тa нa пepшiЙ paз yдiлюю ocтpoТ
HaгaHИ з пoПepeд)KeнHяM' щo KoЛИ HaдaЛ| пpoД'oвжyвaTИMeтЬся
тaкиЙ стaH, Пoтя гнy дo вiдпoвiдaльнoсти peвoл юцi Йн И M CУд,oM.
Kapy дopyнaю вiдiбpaти дp. Kopoбцi
Bищeзгa.цaнУ KapУ poзKЛaотИ Ha HopMИ щoдeHHo 50 дoлiв.

Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!
ПoотiЙ дня25.V|'44p'

шCБ Bo /ШвopниЙ/

,ЦAPo, ф. P-З0, oп. 2, cпp.63' apк,4. opигiнaл. Pyкoпис.
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HAKAз пPAцIBHиКAM зAпlлля вo ..зAгPAвA''
в oPгAH lзAЦIЙ Hиx спPABAX

26 нepвня1944 p

Ne4

УпA
Гpyпa

..3aгpaвa''

шсБ вo

..3aгpaвa'' тa
Bсiм кoмaндaнтaM зaпiлля oKpУГИ
HAKAЗ ч' 4

Тx

peфepeHтaM

B зв'язкy з пoгipшeнням пpaцi [...] кoмaндaнтiв нaдpaЙoнiв
[...], щo пpИHeоЛo пoдeKyдИ [...] в тepeнi нaкaзyю:

ol/

.l)

KoмaндaHTaM Haдpaйoнiв дoпилЬHУBaтИ щoби ix peфepeнти нe пepe[...] t ..] в [кoнспipy]вaннiTaKoMУ пpИчИнoЮ якoгo [вiд]oб'eться пpaця.

2) Peфepeнти нaдpaЙoнiв нe пoвиннi oгpaнИчувaтися poбo-

тoЮ вИKЛЮчнo пo cвoТй лiнiТ, дoпoмaГaт|А oД|4t1.цpУгoМУ, oЧеBИ.цHo
тaк, щoб цe бyлo [...] нaпpямKaMИ Koжrцoi лiнiT зoкpeмa.
З) ПoлiтpeфepeнтИ пoвиннi вИKopИcТoByвaТИ в Пepшу чepГУ
мaтepiяли aнтибiльшoвИцЬKИ, [бpaнi] oпoвiдaння пoBepтaЮЧИX з
ЧepвoнoТApмiI' Bсe цe пoBИнHo бyти шиpoкo пepeдaнe [дo] нaceЛeHHя' зBepтaTИ yвaГy Ha [кoxдy] бpexливy вopoжУ пpoпaгaндУ тa

пpo[тидiя]ти.

B мipy

Mo)KлИвocтi iнфopмувaтИ HaсeЛeHHя

пpo

зHaчeHHя

нaш[oгo] пoлiтичнoгo пoЛo)<eнHя в свiтi. 3вepнyти УBaгy нa зд[...]
[...]ння HaшoГo xiнoцтвa'

4) Peфepeнти CБ нeгaйнo пoвиннi пoшиpИTИ ciткy poзвiдки,
[викр]ивaти сiтки сeксoтiв тa нeгaйнo лiквiдyвaти Тх. oскiльки
бpaк нaсoьl людeЙ з сiтки CБ, [дoзвoлити] вИKoнуBaтИ лiквiдaцiT opгaнiзaцiЙним opГaнaM, a6и нe пpoдoв)КУвaти .цiяльнicть
вopoгiв, [...] зpaдникoв.
Koмaндaнти нaдpaЙoнiв пoвиннi дoГЛяHУтИ зa вИKoHaHHяM
poбoти йoгo peфepeнтiв, a пpИ зaУвaКeннi з[aнeдбaн]ня нeгaЙнo
paПopтУвaтИ.

Cлaвa УкoaТнi!
Пoстiй дня26'V|.44o.

Гepoям Cлaвa!

KЗ Bo вз. /ШвopниЙ/
opигiнaл' Pукoпис'
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Blддlл BIЙсЬKoвol PoзвlдKи
2 квiтня 1944 o,

Ne 148

lHФoPMAцIT пPo пoдIi HA тЕPитoPli вo

2 квiтня 1944 o'

УПA
Гpyпa

,.ЗaГpaBa''

BBP

BIДoMoсT| з ТЕPЕHУ

Paйoн Людвiпoль
B о. Byлькa Xoлoпськa зHaXoД.ИтЬся 20 бiльшoвикiв-тeлeфoнiстiв, якi тaм сТaЛo KBaтИpУЮтЬ.
!ня 28,З,44 p. з CтapoТ Гyти нa B[yлькy] Xoлoпськy пpиTзджaлo 5 ляxiв з ТpЬoMa пiдвoдaми, якi зaтpимaЛ|АCя Ha нiч бiля BИщeзГa.цaнИХ телeфoнiстi в.
29.з'44 p. ЛяXИ ПepeнoчУBaвшИ в BУльцi пoТxaли дo с. Xoлoпи.

Haсeлeння, пoбaчивши BopoГa, ПoчaЛo тiкaти. Пoльськi MepзoTники вiдкpиЛИ oГoHЬ пo втiкaючoмУ HaсeЛeHню. oбiйшлoсь бeз
)KeDТB.

3 м. БepeзHoГo Ha Moквин, Хoлoпи, Бистpинi i ЛюДвiпoль
пoмiчeниЙ oсТaнHЬo pyx бiльшoвИцЬKИХ aвToМaшИH нa Kopeць.
!ня 29'З'44 p, o гoд. 10 пepeсoвУBaЛaсЬ бiльшoвицькa вiй-

cЬKoвa чacтИHa в силi 3 сoтeнь з м, MexиpИчa дo Cтapoi Гути.
oзбpoенi бiльшoвики були в 2 пoлiвки, тяжкi кyлемeтИ ,.MaKciмa''
(з oглядy Ha сKope пpoсoвaHня устiЙнити кiлькiсть бyлo нeмoжливo) й 3 тaHKeтKИ. Maли з сoбoю ТaКo)К 3 aвтoмaшини. Пo дopoзi
нiчoгo зЛoгo нe po6или й нiкoгo нe чiпaли.

.[ня З0.3'44p. o гoд. 10 paнa пpиТxaлo з м. БepeзHoгo .п,o
B[yльки] XoлoпськoT нa 4-ox фipax 7 ляхiв' Haшi сeлянИ, пoбaчИBшИ Тx, пoвтiкaлИ зa p. Cлyн. Ляxи, .п'iзнaвшиcЬ Пpo Цe' ПepeТxaли чoвнaMИ p' Cлун i ЗЛoBИл|А 4 чoлoвiкiв, ЯKИx зaбpaли дo
Бepeзнoгo.
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Paйoн Гopoдниt.1я
B paйoнi зHaХoдИтЬся бiльшoвикiв 40 oсiб. oзбporHня MaЮТЬ
10 фiнoк, peшTa кpiси.
!ня 2З'З.44 p. бiльшoвики з Гopoдницi в нислi 2c ociб пpиiзДЖaЛИ дo с. Усте. ПpиTxaвши.цo ceЛa, o6стaвили (oкpужили) Йoгo
Й зaбpaли в млинi мipнyкa.
!ня 24,З'44 p. пpи'iзджaЛИ .0,o с. Уcтe 3 бiльшoвики й ] xи.цiвкa в цiлi зiбpaння ХapчeвИХ пpoдуктiв. Ha цих Жe ХyГopaХ paнv|л|л
вoни .l чoлoвiкa, якиЙ 6ув змoбiлiзoвaниЙ Дo сoв[iтськoi] apмiT
втiк з БiлoкopoвИч. Paнeнoгo зa6paли з сoбoю'
!ня 25.З.44 p. пpиТздxaлo З бiльшoBИKИ. Зaгpaбили B HaсeЛеHHя 3 кoнi i хapнeвих пpoдуктiв, вiд'ixaли зa с. Kopник.

i

PaЙoн Koстoпiль
!ня 27 З,44 p. o гo.ц ]8 дo с. Бopщiвки пpИЙшЛo ]30 сoвiтiв.
Як виявилocь, бyлa це ПoГoня зa вi.п.п.iлoм кoм. Bихpa. A сaмe:
вiД'цiл Bиxpa, iдyни з Любaши B HaПpяMKy нa Бopщiвкy, в Пiскoвi

нa кoлiТ poззбpoiв 2 зaлiзнoдopoxникiв. Ti x зaлiзнo.цopo)КHИKИ
ПoB'язaЛИCь з Koстoпoлeм тeлeфoнiчнo i BКaзaЛИ нaпpямoк вi.п.цiлy' Heзaбapoм з Koстoпoля виixaлa ПoГoня i, нaтpaпивши нa слiди
вiддiлу, пpиЙuли.цo Бopщiвки i oбстpiляЛИ зaKвaтИpoвaниЙ тaм
вiддiл. Biддiл змушeниЙ був виЙти в лiс. 3aЙнявшИ cтaнoBИщe
пpивiтaв BopoГa вoГHeM i paнив 4бiЙцiв. Coвiти вiдотyпили. Збpoя
в них бyлa такa: 5 кулeмeтiв, 10 фiнoк, 30 aвтoмaтiв, peштa кpiси.
27'З'44 p. o Гoд, 8 paнa з Capн нa Koотoпiль ixaлo 2 пo,tзди
з вiЙськoм. o гoД. 4 п[o]п[oлyднi] пiшли знoв тi сaмi пojз.п,и з
Koстопoля З тИM CaMИM вiЙськoм, BeзУчИ кpiм тoгo цивiльниx
ЛЮ.П.eЙ.

tня 27.З 44 p' o roр,,7 paнa пpибyЛL4 Дo о. B[eликa] Любaшa
B0 совiтiв, якi вид1aвaЛИ HaCeЛeHHЮ ДoKУMеt.lти. Coвiти мaли
збpою: 1 гapмaткy, 1 гpaнaтoмет, 5 фiнoк, ]2 aвтoмaтiв, peштa
кpiси. 10 фipмaнoк i 3 веpшнt,iки.

Зaли'LlилvlсЬ BoHИ HoЧУBaTЬ в Любaши.
Bгtочi з 27 нa28'З.44 p. нiмецькi лiтaки oсвiтили сoвiтiв. Coвiти
ЗЛяKaЛИсЬ i зaхaдaли дo Любaши з Koстoпoля пoмoчi. Haспiлa

пoмiч з B0-ти бiйцiв зi збporю: 2 гpaнaтoмeти,4 кулeмeти, iB

aвтоМaтiв, 6 фiнoк, pешТa кpiси. oтpиьlaвши пoмiн пoпpяMУBaЛИ
BoHИ в oTopohlУ сBiTеЛ, BИC,ИЛaЮчИ 50 бiЙцiв нa l(oсмaчiв зi збporю
1 гpaнaтoмe1 2 кулeмeти, ]0 aвтoмaтiв, a peшTa кpiси.
!ня 28.3.44 p. вepнулИCЬ чepвoHi нaзaд дo ЛюбaшИ, Дe

зЛoв|АлИ 10 людeЙ, яКиlХ зaсТaли в ceлi' З Любaши пiшли нa
Пiдлужне, I]e зЛoBИЛИ 2 людеЙ' З ПiдлyxнoГo вepнyЛИсЬ HaзaД Дo
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Любau.lи i злунившисЬ з тИMИ, щo бyли в Koсмaчeвi, вepнyлись дo
Koстoпoля.

PaЙoн.[epaжнe
Бaн.цa чepвoнИХ, якa бyлa в с. ПocтiЙнoму 24'З'44p., вepТaЮчИCЬ Haзa.ц зaбpaлa з сoбoю ]З oсiб цивiльнoгo нaсeлeння
вбилa ] чoлoвiкa, який тiкaв .цo лiсУ. Kpiм тогo CПaлИЛ|А гoсПo.цapKУ oДHoГo CeЛяHИHa' зaбиpaюни вBeCЬ живиЙ iнвeнтap i Йoго Дo

i

.Д,epaхнoгo.

Чaстинa бaнДитiв BepTaЛa Haзa.ц Чepeз кoл. AнeлiвKУ Дe зЛoвили B лю.цeЙ i зaбpaли з оoбoю дo flepaжнa. Ha кoльoнii гoвopили жiнкaм, щoб Ti CKaзaЛИ свoТм синaм i чoлoвiкaм, щoб вoни
BеpTaЛИ дoмiв, бo в пpoтивнoму бyдyть знищeнi ix poдини.
!ня 25'3,44 б.c, виТxaлa бaнДa чepвoHИX в числi 20 oсiб з
.Qepaжнoгo дo с. ПoстiЙнoгo i знoвy гpaбувaлa HaсeЛeHHя.
26,З,44 p. пpиТxaли бiльшoвики чepез с. Тepнявку i Пoлянiвку
дo с, ПoстiЙнoгo. B ПoстiЙнoму, пoгpaбивши i нaлoвивши людеЙ,
пoТxaли дo с. Бинaля, дe poбляTЬ Тe CaМe, щo i в ПoстiЙнoму. l-]я
ГpУпa бiльшoвикiв HaчИсЛЮe 120 осiб. oзбpoенi BoHИ r B KУЛe_

мeти, фiнки тa кpiси. Як дoнeсeнo з ПeBHИХ.QKepeЛ' ця ГpУПa

бiльшoвикiв e спeцiaльнo ПpИсЛaнa в !,epaжeноький paйoн для
зHИщeHHя HaшoГo pyхy i вилoвЛЮBaHHя людeЙ.

PaЙoн Cти.цинь

!ня

26.З'44 p. бiльшoвики пiд чaс aкцiT в 3oлoтoлинi зaбpaли
20 oсiб Ж|АBИ|\АИ'Зу6илиi 1 paнили. Ti, щo бyли нeспoдiвaнo зaсKoнeHi, лягли дo лixкa i KaзaЛИ, щo вoHИ r Хвopi, aлe бiльшoв|АKИ \лaЛИ

з сoбoю лiкapя i xтo oкaзaвся з.цopoвИм зaбиpaли з сoбoю.
Пiд нaс цieТ aкцiТ нa 3oлoтoл ин зaбpaли бiльшoвики мiсцeвoгo
CтaHИчHoГo з бaтькoм i 1 зв'язкoвoгo. Зpoбил|А BoH|А цe пo дoкaзi
o.t],HoГo сxiднякa, якиЙ був ПoПepeёцHЬo в 3oлoтoлинi тa пiшoв в
м. Cтeпaнь.Д,o чepвoHИx. l-{eЙ сxiдняк бyв з бiльшoвИKaMИ пiд нaс
aKLil

l .

Бiльшoвики iшли цeпoм з сxiдньoТ сTopoHИ лiсy, дpyгa чaсTИнa Йшлa з тaбopoм шляXoM. ПpиЙшoвшИ B цeнТep сeлa бiльшoBИKИ УЛЬKУвaли 1 oбсepвaТopa нa клунi. Пo гoлoвниx шляxaх бyли

зaсTaвИ.
Kiннa poзвiдKa зЛoBИЛa

1

стpiльця з вiддiлy ГaмaлiТ. Зi злoвлe-

ниx бiльшoвИKV,| зt1|A|'jaлИ o.0,яг Ta взУTTя i тaк гнaли дo Cтeпaня. !,o
HaCeЛeHHя BlдHoсИЛИЬ .0'УЖe ПoгaHo'
!ня27.З'44 p. чrpвoнa бaндa o Гoд. 6 paнa HacKoчИЛa Ha сeЛa

Tpoстянeць i Япoлoть. Taм бyв poзTaшoвaHиЙ вiддiл ГaмaлiТ

i чoтa

621

CБ. Haскoк Tx пepший бyв з зaxiдньoi отopoни вiд с. Гyтвинa. Tyт
cТoяЛa зaсTaвa ГaмaлiТ, якa oботpiлялa poзвiдкУ чepBoHИХ. Чepвoнi
xoтiли oKpУ)KИтИ вiддiл i зaбpaти Йoгo в пoЛoн. ДpУгa чaстИHa Чepвol-,lИX iшлa вiд 3oлoтoли нa нa Tpoстя нeЦь тa Я пoлoть. Бiльшoвикiв
HapaХoвУвaЛocЬ дo 4 сoтeнь. 3бpoя в ниx бyлa тaкa: 1 гapMaТKa,
4 гpaнaтoмeТИ лeГKИХ i ] тяжкиЙ, 8 ..Maкciмiв'', нa Ko)KHИЙ piЙ пpи...QьoxтяpУ''
пa.цaЛo пo 1
Й пo 1 фiнцi. Maйxe вci стapшин|А |\АaлV1

фiнки. Koмaндиp Гaмaлiя змyшeний був пpийняти бiЙ, якиЙтpивaв вiд гoд. 6 Дo ГoД. 12 дня, B бoю здoбyтo 1 гpaнaтoмe1 2 кyлeMeTИ..,Д,ьoxтяpi'',6 фiнoк,6 пiотoлiв i 11 кpiсiв.3i стopoни Bopoгa
УПaЛo 50 yбитими i бaгaтo paнeHиМИ. Haшi стpaти'' 6 убитими тa
.|
B paнeнимИ, B ТoМУ числi e бaгaтo лeгKopaнeниx. Пiд чaс бoю
згopiлo 6 клунь i2клунi, B oднiЙ клyнi згopiв 1 сoвiтськиЙ кyлeмeт
..MaKсiМa,' Bpaз з oбслyгoю.
B бoю бpaлa УчaотЬ нoтa BoП-y. Пo
вiдстyпi нepвoнi гpaбyвaли HaоeлeHHя. ЗaквaтиpувaЛИCЬ вoни [нa]
ХУТopaХ Tpoстянця i Япoлoтi i зaлиш.lилисЬ тaM HoЧУBaTИ,
PaЙoн Cтeпaнь

!ня

29'З.44 p. дo CтeпaHя пpИBeзЛи 22 тpупи стapшин i пiдсТapшИH, якi згинyли в бoю пiд ТpoстянЦeм. Пoxoвaли,tх Ha pИHKУ
.105
бiля цеpкви, Kaхщь нepвoнi, щo ix згинyлo
чoлoвiк.
p.
27*,З,44
зi
HaПpяМoК
вИpУшИв
в
3oлoтoлинa
Cтeпaня
!ня
кapниЙ вiддiл чepвoнИХ бaн.цитiв, якиЙ пoвepнУв Haзaд yвeнepi.
Бyлo iх oKoЛo 100 oсiб. Ш-{o тaм po6или нe вiдoмo. Як дoнoсить
poзвiдкa пo вcix сeЛaХ Cтeпaнськoгo p-HУ мaЙxe щoдHя Гpaсye
пo 20-30 бiльшoвикiв, якi пpoвoдять aкцiю BИЛoвЛЮBaння людeЙ.
oстaнньo цe caМe гpaсУвaHHя чepвoHИX бaнд в кiлькoстi 50-100
чoлoвiк пoмiчaeться в paЙoнax: KoстoпiльсЬKoМУ' Бepeзeнськoмy
iЛюдвiпoльоЬKoMУ.
Cлaвa Укoaiнi!
ПocтiЙ, Дня 2.4** .44 poкy

/Heмo1/
lJДАBО, ф, 38ЗЗ' oп'

1, cпp,

2З4' apк, 16-17. Оpигiнaл.

TpeЙкo (ТepeЙкo) _ ..Heмo'', ...Цибoв'' (1B98-1945). 1944-1945 pp.
..Зaгpaвa''
гpyп
тa ..Tютюнник',' 3Г .,44',. Гeнeрaл УПA вiд 24'|v '1s45 p.
1 |вaн

*

Пeвнo мae бути:29

-* У тeкстi:
З
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B! ЙсЬKoвA пoл ЬoвA ЖAHдAPMEPIя
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21 квiтня 1944 p.
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HAКAз B oPгAHI3AцlЙHиx сгlPAвAX

1

21 квiтня 1944 a

УПA'.3aгpaвa''
K)K BO
н'1/44

ПoстiЙ, tня21-|V-44p.
HAKАЗ ч.

,1

] ) Згiднo HaKaзУ шBш KBo гp. ''Зaгpaвa'' дiЛИтЬоя Ha ЧoТИpИ
стaницi xaнДapмepij.
.l
a) cт. н. oбiЙмar тepeHИ зaxi.цньo-пiвнiчнo.i вoeннoТ oКpУгИ.
Koм[eндaнт] стaницi - Химepa.
б) cт. ч' 2 o6iЙмae тepeнИ сxiдньo-пiвдeннi. Koм[eндaнт]
Aмпyтaтop.
в) ст. ч.3 oбiймaо тepeHИ пiвнiчнo-сxiднi. Koм[eндaнт]
Moooзeнкo.
г) ст. н. 4 oбiЙмae TepeнИ пiвдeннo-зaxiднi. Koм[eндaнт]

Moвчaн

'

2) Бувшoгo KoMeHдaHтa cт. ч. 1 зa нeвi.п.пoвiдню пpaцю здiЙмaю зi стaнoвищa, нa йoгo мicЦe нaзнaнyю кoм[eндaнтa] Химepу
з дHeM 20-|Y-44p'
3) Пo стaницяХ ПepeвecтИ дoпoвHeHHя сTaHИць дo числa 20.
4) Biд 20-v-44 p. HaзHaчУЮ дp..Qepкaнa шeфoм слiднoгo aпapaТУ ПpИ кoмaндi oкp[yxнoi] ж[aндapмepiT].
5) Cтaницям зaбopoняrтЬся:
a) бiльшe жaндapмiв тpiмaти нa стaницi як 10 (peштa в тepeнi)
б) стoяти Ha KвapтИpaх (лишe в лiсi)
в) вiдпycкaти стpiльцiв нa вiдпyстки
г) cтoяти дoвшe, як 5.6 днiв нa oднoму мicцi
6) Пo cтaHИцяХ зaвeстИ cтИоЛo вiйськoвy диcциплiну i кapH

|

сТЬ.
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8) KoмeндaHтИ стaHИць пoтягнeнi дo вiдпoвiдaЛЬHoстИ, KoЛИ
стaницi бУдyгь бeзкopiснo BИТpaчУвaTИ чaс'
9) Tихнeвi звiти пpaцi i плaни нa слiдyюниЙ тиждeнь пepeсИ-

ЛaтИ Дo

шBш.

10) Ha 1-2-ro ЧИCлa слiдуюнoгo мiсяця зaвшe пepeсИЛaTИ
звi1 нa мiсt-цiy KX Bo MУсИТЬ бути2-гo cлiдyюнoгo мiсяця.
1 1) Haв'язaтИсЬ з кoм[aндиpaми] зaгoнiв i випoвнити дo
1'v'44 p. спИсoK дeзepтиpiв Baм пpизнaчeнИx зaгoнiв i в мipу
Mo)кJlИ вoстИ пoBeсТИ aKтИвHу ЛoBЛ Ю дeзe pTИ pl B.

Cлaвa Укpaiнi!
Koм[eндaнт] пoл[ьoвoi] жaнд[apмepiТ] Bo /Kacянl
LLДАB)' ф' З8З8' oп.

1,

cпp. 44, apк' 1. Оpиilнaл, Pукoпис.

Ne 150
в
lHстPyКцlя спPABAX дEзЕPтиPстBA

Ne2

21 квiтня 1944 p.

ПoстiЙ, дня 2] -|V-44p.

УПA,.3aгpaвa''
ЮK

Bo

IHCTPУKЦ|Я ч. 2

Cпpaви дeзepтиpiв:
Haв'язaтИсь з Baм пpИзHaчeHИMИ зaГoнaMи, дiстaти вi.ц них
спИсoK дeзepтиpiв i сaмoвiльнo пepeЙшoвшИx lцo .цpyгИХ зaгoнiв.
Тoмy щo бaгaтo бyвшиx дeзepтиpiв тeпep зHaXo.цяTЬcя У дpУгИx
вiддiлax, трeбa ТoчHo пpocлiдити KoхнoГo CПpaвУ i тaких, якi е
ToчHo ДeЗepтИpaми i вiДпoвiДaють кapi пoЛeвoГo оУдy' HaпpaвляTИ з пpoтoKoЛaMИ дo ix мaтipнoгo зaГoHУ пiд пoлeвий cуд' Тиx, щo
пlдЛяГaЮТЬ кapi кapнoгo вiддiлy Пo сTягHeHнi пpoтoкoлy, piшaти
Тxню спpaвy, сaMИM дaти вимip кapи i пepeслaтI/| Дo зaтBepд)KeHHя
швш' aбo KX Bo'
Bcix сaмoвiльнo пepeЙшoвшИX, aбo бyвшиx дeзepтиpiв, якi
Тeпep Л..oлУЧV|лv| Дo ДpУгИХ зaгoH|в' пepecЛaтИ пoKa з p|шeHHяМ
сПpaвИ Пlд нaГЛя.t], )кaHДapMep|| зaгoHУ |X MaТ|pHoгo зaгoHУ' Дo
ДpyГoгo poзПopя.цЖeHHя, пoKa oфopмиться кapниЙ вiддiл. Тpeбa
бpaти пiд УвaгУ тиx людей, якиx iншi кoмaндиpi poзпycтИЛиl i вoни
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бyли змушeнi пpилунLАтIА Дo iншиx зaгoнiв, нaпp[иклaд] кypiнь
ШaKaлa, чoтa Гoнти з кypiня Яpeми. Taкиx люДeЙ пiсля пpoслiд)KeHHя' ЛИшeHЬ пepecИЛaTИ дo |Х MaT|pHoГo зaГoHy.
Koли в ДaнoMy вИпaдKy кoм[aндиp] зaГoнy He сXoче вiдпyстити, тoдi спpaвy пepe.цaтИ дo ШBШ i пiсля poзпopяд)Кeння ШBШ
пocтУпaТИ

'

Koзaкiв, якi здeзepтИрУвaЛИ, aбo в чaсi aкцiТ ни фpoнтy ЗaлИ-

шИЛИCЬ в тepeнi iтeпep ПpaцЮЮтЬ y зaпiллi, в CБ, чи нa сiтцi,
тaKИX бeз жo.п,нoгo нiчoгo CТяГaтИ, тiльки пpo цe пoвiдoмляти ix
звepхHИK|в.
.Цo цьoгo .цoЛУчaeTЬся сПИсoK дeзepтиpiв, пpИчoMy витягнiть

дeзepтиpiв сBoгo тepeHУ, a KoЛИ б y Baшoмy тepeнi були дeзepтИpИ з iншиx тepeнiв, Tx стягнyти i вiдстaвити дo Тx мaтlpнИX зaгoнiв.

Cлaвa Укpaiнi!
Koм[eндaнт] пoл[ьoвoi] жaнд[apмepii] Bo /Kacян/
цДАBo, ф.38З8' oп'

1,

cnp' 44, apк' 2. Оpигiнaл, Pукoпиc.
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Ne 151-161

зBlтHo. HФoPMAти Bнl дoKyMЕHти yпA
I

тA

зAпlлля

З1 бepeзня

-

4 cepпня 1944 p.

Ne 151

зBlт 3AгoHy .. KoтлoBv|H^"
B oPгAн lзAцl Й Ho.lHФoPMAтиBHиx сп PABAX

31 бepeзня 1944p.

УПA

.,KoTлoвИHa''

Гpyпa ..ЗaгpaBa''
.Цo ШBШ ГpyпИ

..зaгpaви''

зBlT

3гiдlнo з вaшИMИ пooди[нинн]ими тoнкaми:
1. Toл, якиЙ 6ув зaМaгaзИHoвaниЙ гoспoдapчИм Чopнoтoю
пeoeMaГaзИнoвaниЙ B ИHшe мiсцe.
2. Baшi дoKУMeHтИ i мaшинкa, тaKox piнi Mopoзa], зapaз He
Mo)KУ пepeсЛaтИ ToMУ, щo гoс[пoдapниЙ] Гнaткo е хвopiЙ нa тиф,
тo сaMe з MeдoKaMeнТaMИ Koтp| тaKox зMaгaзИHoвaHИ чepeз
Гнaткa Й пoдpугy Гaлину Koтpa зapaз Ha п|вдHl.
3. Пpo xiнку Бocкa зapaз нiчoгo He зHaЮ, poзшУKИ poбить
пoДpУгa Teкля (Cтeпoвa), тaKox вoнa poбить звiт з xвopix. Чaстинa
xвopix з iншиx зaгoнiв вi.цiслaнa дo пoДpyгИ |вги. Cкopo Cтeпoвa
бyдe в Baо, BoHa вxe бyлa нa тepeнi lвги, oднaк He MoГлa з HeЮ
зKoHтaKтyвaтИCЬ.

4' Bиcилaю BaM ..зHaMя'' KpaснoТ ApмiT, ТaKoЖ бyвшoгo кypiнHoГo K-pa Pибaкa' кoтpиЙ згoЛoсИBся дo MeHe 30.|ll.44 p. 3 ним

вИсИЛaЮ MaДяpcЬKoгo сТapшИHy l-{игaнa, пo нaцioнaлЬHoстИ сЛoвaк. Пpoшy Йoгo викopИcтaтИ, яKЩo цe MoxлИвИM тo Pибaкa пpиtl.JЛ|тЬ дo MeHe.
5. Koзaкiв з Kpaснoi ApмiТ мaю лИшe чoтИpьox Koлю, Boлoдю,
Baнькy Й Baськy, кoтpi e пpи Хyкy' .Цiлaють вoHИ дaЛЬшe вiд нaшoгo сepeдoвищa. Якщo Maeтe дo HИx ? тo пpoшy мeнe пoвiдo|'лv|тVl,

щo MaЮ з
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HИ|\А|А

зpoбити, BИcлaтИ.цo Baс? Чи щo?

6. B нaкaзi н.23, тoнкa 5 cкaзaнo пpo.,нiмeцьки yнiфopми'

щoб пepeкpac|АтИ,' . Цe дУжe тя)KKo зapaз пepeПpoBaдИтИ тoMУ, щo
цiлиЙ чaс сТoЮ в лiсt й цiлиЙ чaс e Mopoз' щo HeMa дe вИсУшИти'
кpiм цьoгo цeЙ мaтepял e дepeв'яний пo вИBapeHHЮ в дyбoвиЙ ни

oльxoвий кopi, poбиться нeпoтpiбним.
7 . ЛюдeЙ' яK|Ах B|А мeнi пpисл aли, я o.цep)Кaв i дaв
пo BaшiЙ дyMцi.

Пoстiй дня

.[м

зaHяТТя

Cлaвa УкpaТнiI
31 '|||,44p.

lJдABo' ф. З838' oп.

1,

K-иp /ЮpiЙ/

cпp' 45, apк 16. Оpиdнaл' Pукoпиc.

1 Пeвнo ЙдeтЬся пpo рeнi рoзстpiлянoгo Ha пoчaтKy 1944p' зa НeвИКoHaнHя HaKaзУ
KoMaндyвaHHя УПA кoмaндиpa кУрeHя ..Пoгрoм', Гpигopiя Kyзьми (.'lЙopoз',).

Ne 152

зAKl HчEHHя oпЕPAтивHoгo
KoMAHдиPA ..юPIя''

звlтy
З1 бepeзня 1944p'

.,." 3aлiзняK -t1.Ill'44 p. вiд'iхaв У тepeH Kaшiвкa, Бopoвинi.

Яблyнькa дo зpeaлiзoвaHHя свoгo пoпepeД,HЬoгo зaB.цaHня.
б) Бoгyн к-p кiннoти: кoнi мaйжe всi впaли в pУKИ чepвoHИx.
в) Cтpiлa пo сTягHeHню вiддiлy, 6.|||,44 p. вИcЛaв oднy чoтy
нa пiвнiч зa зaлiзницю в цiлi peйДУ тa poзвiдки ' 8'|||.44p'в6или
oдHoгo HKB.Ц-[и]стaЙвзяли в пoЛoH oдHoгo фpoнтoвикa, Koтpoгo
.1,
вiдпyщeнo. Здoбyгo: MP сiдлo1. .[aльшe дiяти 6улo нe MoХЛивo тoмy' щo в p-нi Maнeвинe[й] тa в cyciднix сeлax сToялo пoвHo

щo cтoяЛIА тaKoЖ пo лicax.
14.|||.44 p. Зapaз к-p Cтpiлa дie в Koлкiвщинi.

чepвoHoapMiЙцiв,

Чoтa пoвepнулa

HaйнoвiЙши iнфopмaцiТ пpo вiддiли кoтpi пiшли нa пiвдeнь,
Пoдaо пiдxopyнхиЙ Pacпyтiн, пoвepHУв iз-зa фpoнту 28.|||'44p.
-19.|||.44
p.бУв в тepeнi: Tpиотaнь, Bopoньнин.
a) Biддiл Лeвa
Biддiл бyв y цiлoстИ, гoвopИв, щo Mae пepexoдИтИ Ha дHяx чepeз

QpoHт дo MeHe.

б) Biддiл Гpиця бaчив 15.l|l.44p. в p-нi Topнин, тaкoж бyв

tliлиЙ.

" Teкcт вiдcунiй'
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в) Узбeк У тoMУ Ж сaMoMУ p-нi, вiддiл ЦiлиЙ,

г)Tкaн тoЙ сaмиЙ p-oн, вiДдiл цiiий.

Д) пpo |гopa нe знaю нiчoгo.
e) Пpo Швидкoгo чУв, щo e KoЛo Лyцькa.

всe вiд 15.lIl.44 p.
5) Biдoмoстi з тepeнy: фpoнт 15'||l.44 p. Coвiти сфopоyвaли
Cтиp_Cтoxiд, зaйняли Meльницю, Тoгo x дня бyв бiЙ зa PУдкУ
Koзинську й Бepeзoлупи. Coвiти пiшли впepeд нa зaxi.п', пo сoшi
..KoТЛoBИHa''
ЛУцьк-TopчИH .цepЖaЛися нiмaки. Зapaз y тepeнi
дaЛЬшe ПepeBoдяTЬ нepвoнi мoбiлiзaцiю людeй, poблять oблaви,
нapiд втiкaе в лiсa. Зapaз знoвa e збiльшeння вiЙськa, чИ пpИГoTУBaЛИсЬ дo aкцiй ПpoтИ HaC, чИ вiдстyп з фpoнту. B ЧopтopиЙcьку
й в Poзничax вi.цнoвили ЛИтoвИщa, CтaЮTЬ Ha HИX лlтaки Й e oднa
сoтHя пiльoтoк (xiнoк). З l-{умaня Po HKBД виixaлo дo с. Pyдник.
Cлaвa УкpaTнi!
ПoстiЙ дня 31 '|||'44p.
K-p /ЮpiЙl
l-{e

LlДАBО' ф. З838' oп'

1,

cлp.45, apк 6, opигiнaл' Pукoпис,

Ne 153

зBlт пPo дlялЬHlстЬ зAгoHy iм. oCTAПA
y пEPlJJoMy чBEPтЬPIччl 1944 p.

З1 бepeзня 1944 p'

УПA
Гp...Зaгpaвa,'

3aг' iм. oстaпa

ЗBlт

з дiяльнocтИ зa Пepшe нвepтьpiння 1944

p

'

.[ня 3 ciчня ]944p. КBaтepУЮ в с' Xapaлyзi MexipiнсЬКoгo p-

нy. З XapaлУГa MaB яBИ2УLIJИтИ нa м, Meжipiч. Bислaв poзвiдкy, якa

пoвiдoмилa, щo нiмaки, яKИ HaпpaвЛяЛИся з Meжipiнa нa фpoнт пoBepнУЛИся. Я вi.цкликaB Mapш нa Meжipiн тoMy, щo cИЛИ BopoГа

пеpeвИщУBaЛИ Haс KlлЬKopaзoвo.
!ня 4,|-44 p. пpибyв зB'язoK вiд сoтeннoгo Чopнoти з пoвi.п.o.
МЛeHняM, щoб вислaтИ дoпoMoгУ вiЙськoву пiд с' B[eликa] Coвпa
тa Meдвeдiвкa, Чopнoтa тaM poзПoнaв бyв бiЙ з нepасниlиt,,,l, Тotuly,
щo мeнiпoвiдoмлeнo зaпИзHo, я He BCТИГ пoспiшити tta мiсцe Coю,
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Хoч BИpУшИB бУB HeГaйHo. ЧopHoТa зaKBapтepУвaвCя в C. B[eЛИKa]

Coвпa. Я зi свoiм вiддiлoм вiдiЙшли в с, Хмeлiвку Й тaм poзмiсЧepвoнi зaтpИMaЛИся в Me.цвeдiвцi. .ЦoгoвopИBшИсЬ з
CoTeHHИМ Чopнoтoю, ми piшили Haд paнoK 5'|-44 p. oKpу>кИтИ
чepвoHИx. Hiн бyлa тeMHa тa Пaдaв дoщ. CкopистaвшИ з тeМpявИ
нepвoнi вiДiЙшли з с. Cлyнь.
Дня 5,|-44 p, я пepeйшoв нa Гyткy з тим нaмipoМ' щo 6'|-44 p''
яK B дeHЬ Bi[лiТ] i Piздвa Хpистoвoгo' будeмo сПpaвЛятИ спiльнy
тpaдицiЙнy BeчepУ.
Дня6'|-44 p. нa Гуткy пpибули нepвoнi iзaв'язaли з нaми бiй,
ToMУ, щo вopoг пepeBИщУвaв Haс' ми вiдiЙшли нa Kaмiнкy Й тaм
дУMaЛИ Bxe Ha кiнeць тaки вlдбри спiльнy BeчepЮ' Heзa.п.oвгo
пiсля тoгo, яK MИ BCтИrлИ poзKBapтepУвaтИся, зi сxoдy Kaмeнки
Йшли нepвoнi. Я .цaв нaкaз вiйськУ вiдxoдити дo лiоy, щoб лiсoм
вiДiЙти зa piкy Cлyнь. 3i сxoду пiвнiчнoгo piвнo x .о.BИ)KУтЬcя чepвoнi, a зaХoдУ пiвнiчнoгo - нiмaки. Toмy, щo вxe вopoг зaгpo)KУBaB
HaM з TpЬoX стopiн, я, KoHeчHo змушeний бУв вiдiйти в лiсa глибшe,
щoби тaм зMaГaЗИHУвaтИ тяХKУ збpoю, a з ЛeгKoЮ пpopИBaТИCя в
о. M[aлу] Coвпy. Poзвi.цкa.цoHoсИтЬ, щo в M[aлу] Coвпy пpибули
нiмaки дЛя Пepeвe.цeHHя aкцiЙ, a в B[eликy] Coвпy нepвoнi.
!ня 8-|.1944p. я Пpoдoв)<УЮ пpoдBИгaтИся в глиб лiсy.
Poзвiдкa ЧepвoнИХ HaТKHУлaся нa HaшУ зaсТaвУ, нo бyлa вiдбитa
HaшИM вoгHeM. Я змiнив HaпpяM Ha KoЛ. Cyхi Poгi. 3 Cyхoгo Poгу
..MaKсиMИ''.
внoчi вiДiслaв я тяxKУ збpoю, гapмaтИ Тa
|ня 9.|.44 p. poзПoчaвcя 6iЙ з нiмaкaми в лiсi бiля Cyxoгo
Poгу. Пiсля бoю нaпpaвЛяЮся в с. Maлaтин.
.Цня 1o,|' 44 p. paHo HaпpaвЛяЮся в лic ПустoмiтськиЙ i тaм
пepeBoдЖУ пepeopгaнiзaцiю зaгoнy нa мaлi гpУпИ, щoб лeгшe
булo yкpивaтV1cя Ha чaс фpoнтy. Бypa мaв HaПpaвИтИcя B ..Бepiг''
чoтaMИ для пepeбyвaнHя фpoнтy. Cвipкo i чoтoвиЙ Мopoзькo з
т|Aлv|Cя.

ЧoТoЮ мaли Йти з чoТoЮ" BидшУKaТИ кoм. .Qубoвoгo й пpo тe пoвi-

Чoтoвий Зeлeний мaв пepeбyзaтИ B ..Бepeзi,' з чoтoю i
бyли пpикpiплeнi тepeнoвi ЛЮдИ. Чoтoвий [Бyн]кo мaв пepeбувaти
в oлeксaндpiвщинi, ToМУ, щo вiн сaм з ToГo TepeHУ i мaв людeЙ з
ToГo TepeHУ, З сoтeнниM я Maв yмoвлeний меpтвиЙ пУHKт, ocкiльки
будe нeмoxЛИвo, Тo я вИзHaчИв дpУгиЙ пУHKT, дe я мiг би бути,
Щoдo бoТв в Гyтцiтa Cyхi Poгi в лiсi. B ГУтцi зa пoвiдoмлeнням
цивiльнoгo HaсеЛeHHя вopoxi втpaTИ були дocить вeликi. 3 нaшoT
cтopoнИ бyв тiльки oД,ИH paHeниЙ. БiЙ з чepвoHИMи в Гутцi вiдбyвся 6/|.44 p. B Cухoмy Poзi втpaти вopoГa були нeвiдoмi. Bлaснi
ДэMLАтVI''

Taк у тeкcтi.
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-1 -1
BтpaтИ _ тpoХ BбIАтИx, 1 мiнoмe1
пiдвiд тaбopy пoпaЛo B pyKИ
вopoГa. Пoпaлo тoMУ, щo нe бyлo пepe[плa]ви.БiЙ бyв зaвзятиЙ i

тpИвaв 2roдини,

ПoстiЙ, 31.IlI.44 p.
P.S. Biд

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

Зaст кoм. зaгoHy /Шaкaл1/

-l0

сiчня .цo 30 лютoГo, ToMУ, щo цeЙ тepeH бyв сильнo
зaгpoжeний бiльшoвикaMИ, яKi пocтiйнo тщ пepeбyвaЛИ' стягaння
Haзa.п, зaГoHУ бyлo пpямo HeMoЖлИвИм. 3a цeЙ чaс стapaвся, щoб
якнaЙбiльшe зiбpaти збpoT тa Haв'язaти KoHтaKT з HoвoзopгaнiзoвaHИMИ ЛЮдЬMИ, щo MaЛИ збpoю. Пpaцювaв тex в нaпpямi зниЩeнHя ceкcoтнi, якi в пepшиЙ мoмeнт ПpИxo.цУ фpoнтy шKo.п,Или
нaшiЙ poбoтi. Як дoкaз мoeТ poбoти пi.цгoтoвчoТ дo зopгaнiзyвaння у вiддiли HoBИХ людeЙ Moxe сЛyXити тoЙ фaкт, щo в нaсi вiд
1.|||_1 'lV бyлo зiбpaнИx вxe пoBHИХ 2 сoтнi кoзaкiв.
Cлaвa УкoaТнi!
Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ 31'lll.44 p.

L!ДАBО.
1

Ф

3838' oп,

1,

cпp.65, apк, 1-2, opигiнaл. Pукonиc.

Aдaм Pyдик - ..Шaкaл'', ..LUaвулa,', ..Шaулa'' (1909-1944). У 1944p' - K-p зaгoHy

iм. oстaпa ('.БaтypинськиЙ'' зaгiн).
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oпЕPAтиBHv|Й звlт пPo дlялЬHlстЬ
..xвAcтI всЬKoгo'' зAгoHy
16

квiтня 1944 p.

.'Зaгpaвa''

Гpyпa
.,ХвaстiвськИЙ''

зaгiн
..3aгpaвa''
Цo ШBШ гpyпИ

oПЕPAтИBHИЙ 3B|T

|.

в

Biддiл Cтpiли.

27.|||'44 p. зЛoвИЛИ 2 мiсцeвиx кoмyнapi, кoтpi зaмeшKУBaЛИ
Cтapoмy Чapтopийcьку, 29,|||'44 p. |-шa нoтa пpийнялa бiЙ з

630

KoMУHapaMИ B KaM'яHeцЬКoMУ лlci' Убили 2 кoнi' 2 ciдлi i 1 кpica
здoбyтo. B тiм бoю зГИHУв фeльдшep Koбзapeнкo' 28.Il|.44 p. ||
чoтa paзoм з KoMaH.цИpoм Cтpiлoю зa зaлiзницeю в 1.00 гo.ц. нoчi
HaпaлИ нa oбoз чepвoHИХ, Bбили сTapшoгo ЛeЙTeHaHTa, paнИлИ
..HaгaHa',,
Йoгo зaстyПHИKa i oднoгo pя.цoвoгo. ЗдoбУтo 1 фiнку,
25 ящикiв нaбoTв дo кpiсiв iтpи ящики дo фiнки. 28.|||,44 p.poeвиЙ, кoтpиЙ був в тepeнi, poззбpoТв oдHoГo кoмунiстa, 3дoбУтo 1
кpiс' 1.lV44 p. бiльшoвики po6или aкцiю 3-мa лiтaкaми. Bбили 6

цивiльниx людeЙ, щo ХoвaЛИcя в лiсi.
Дня 4'|V,44 p. згИHyв oдИH Koзaк, кoтpий пiшoв бeз дoзвoлy
.цoдoMУ в с. Xpaоoк, 12.|v.44 p. вiддiл Бyянa, Пi.цкoви i пoчoт зaгoнy звiв бiй з нepвoнИMИ B oсHИцЬKoMУ лiсi пpи oблaвi. Чepвoниx

вiдбитo. Ha пoлi бoю лишивcя o.п,ИH у6итиЙ з чepвoнИХ. Haшиx
BтpaТ He бyлo' З oглядУ Ha poзKoHспipyвaння мiсцe пoстoю змiнeнo. B цeй caм чaс вiддiл Kузьми убив B чepвoHИХ. Biд ниx здoбyтo
yсю збpoю. Tiж caмi вiддiли 14'|v,44 p. зBeЛИ з чеpвoHИMибiЙпpи
oблaвi в oсHИцЬKИx лiсaх. 3нeсли зaстaBУ, Koтpa сKЛaдaлaся з
,.Maксимoм',. Ha
цiй зaстaвi вopoг MaB
ПoHaд 20 oсiб з KУЛeмeтoм
нepвoниx, кoтpi
стaHoвИЩe
пoнa.q 15убитими. З oглядy нa дoбpe
пoльоькoТ хaти,
спaлeнoi
зa
гpУзaMИ
зaЛИ|JJ|АЛ|АCь з цieТ зacтaвИ
нepвoнi
aтaкyвaли
нaоi
тiм
хe
сaмiм
щe з.0,вoХ
збpoi нe здoбyтo. B
втpaHaшi
Kузьми.
poзбив
вiддiл
к-pa
ipoзiгнaв
стopiн, дe впoвнi
paнeниx'
нислi
poЙoвиx,
в
тoмy
7
тoMУ
числi2
ти: З-ox вбитимИ, в
paHeниx
Чopнoтa,
чoтoвиЙ
e
куpiнний
ЛeГKo
2-oх тяжкo. B числi
rихиЙ i Чyбeнкo, тeX сТpaченo 1 фiнку i ] кoня.
Cлaвa Укpaiнi!
ПoстiЙ, дня

16.|V.44 p.

K-p /ЮpiЙl

ЦД,ABo, ф' 38З8' oп, 1 , спp. 45, apк 9. opигiнaл. Pукoпиc

631
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HEдIлЬHиЙ звlт зAгoHy iм. ocTAПA
17

УПA ..3aгpaвa''

квiтня 1944 p.

ПoстiЙ, дня 17.|Y'1944

Гpyпa

Зaгiн iм' ocтaпa

HЦIЛЬHИЙ зBlT
Bсix

Пoдpiбнe
зlстaBлeH ня

3aгaльний стaн
Хвopиx нa пунктi
.,
у raбopi
У вiдпyску

paзoM

205

KoМaн-

Koзaк

Poз'Тзд.

Тягap.

Bepх-

диpIiв]

Iiв]

[ниx]

Ioвиx]

Ioвих]

36

loУ

a

31

J

Z

'I

tz

+

8

148

28

120

B слухб
пoдopo)<
B слуxби
ApeштoвaHИХ

Koнeй

B тoму нислi

Boзiв

o

Caмoвiльнo
9

в|д|ЙшЛИ

[...] зaнять

ХарнeвиЙ стaн

151

з0

121

Z

z

6

Koмaндиp

Пpимiтки

LLдABЭ' Ф. 3838' oп'

1

,

cпp, 65, apк' 5' Koпiя.
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AKт пEPEдAчI кoMAHдyBAHHя
..xвAстl BсЬKoгo'' зAгoHy

22 квiтня 1944 p.

УПA

Гpyпa ..3aГpaвa,'
..ХвaстiвськИЙ''

зaгiн

AKТ
Cпpaви пepeДaчi KoMaндУвaHHя ..ХвaстiвсЬKoгo'' зaгoHУ
(бyвшoi ..Koтлoвини'') кoмaндиpoM ..ХBaстiвcЬKoгo'' зaгoHу Юpiом
Ha нaKaз K-pa lцMИтpeчKa K-pУ Чopнoтi

6З2

22.|Y.44 p. я Юpiй, K-p ..XBaотiвcькoгo'' зaгoнУ, з HaKaзУ
к. pa .[митpeч Ka пepe.цaЮ свoe KoMaндуBaHHя Haд вИщeHaзBaH И M
зaГoнoМ зi всiмa Йoмy пpинaЛe)кHИМИ вiддiлaми, збporю тa iнвeнтapeM, щo в нИx HaХo.цятЬся, дЛя K-pa Чopнoти:

|ня

l. Biддiли

a) Biддiли, якi нa пi.цстaвi пoвИщoгo нaKaзУ пiдпopядкoвую

к-py Чopнoтi, e слtдyюнi:

1. Biддiл к-pa Пiдкoви

2'

3'
4.

|| ''
l|
.l

'l
D

|l

''
D

''
5. ||
к

6.
7.

Cтpiли
3aлiзнякa
Kopeня

Xyкa
Яpмaкal
Бoгyнa

8' (ПiдcтapшИHcЬKa шкoлa) Kapмeлюкa.
Biддiли,
вiд якиx HeMae звiтiв з пpИЧИH вiдсутнoстi Haлeжб)
з пepeХoдoм фpoнтy.
зв'язKУ,
зв'язaнoгo
|-loгo
к-pa
Лeвa
Biддiл
9.
.t
Ткaчa
0. .. ''

1. .!

|| ''''
12. ..
''
13.
.t

Узбeкa
Гpиця
[гopя

,.KyпИнa''
Шпитaль з oбcлугoю
Il. |нвeнтap (мaгaзинaцiя)
1. Maшинa дo пИсaHHя yкpaТнськa д-кa.
2' 2 ящики з aKтaMИ i пaпepaми.
3. Мaгaзини хapнeвi, мyндуpoвi тa aптeKa бeз oблiку.
4. Paдio.
3 вищeпo.цaниx вiддiлiв дoлУчУЮ 3 (тpи) звiти пpo стaн збpoТ
людeЙ тa звiт MepтBoГo i xивoгo iнвeнтapя.
3aлyнник н. 3*

Пepeдaв к-p /ЮpiЙ/

Пpийняв к-p /Чopнoтa/

Пoстiй, дня22 квiтня 1944p'
LI,ЦABО' ф' З838' oп' 1, cпp. 82' apк. 13. opигiнaл,
1

.Qмитpo BoЙцeшкo -..Яpмaк'' (1909_1944)

..Xвaстiвськoгo'' зaгoнy (гp.,.3aгpaвa..).
*

y 1944p' - к-р оoтнi, вiддiлy

Teкст нe BИяBлel1o.

OJJ

i
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oпЕPAтиBHv|Й зBlт ,.xBAстl вcЬKoгo'' зAгoHy

пPo yчAстЬ У Бoю Бlля чoPтoвoгo БoлoтA

30 квiтня 1944 p,

УПA

..3aгpaвa,'
Гpупa
.,ХвaстiвськиЙ''
зaгiн
.Цo ШBШ

oПЕPATИBH|/1|А ЗB|т

(вiд 26.|V-44 p.дo 30.|V-44 p.)
Дня 29 '|V'44 p. Mor вiйськo cToялo пoбiч з вiЙськoм ГaмaлiТ. M и
paзoМ стaцioнyвaли в лiсi, щo ЛexИTЬ нa пiвнiч вiд с. Cкpeгитiвки.
нa пiвдeнниЙ cхiд вiд Бepeстян. BiЙcькo ГaмaлiТ вiд мoгo бУлo вiдMeЖoBaHe Чopтoвим бoлoтoм.
B гoд. 15.00 пoнyлИ MИ сИЛЬHy стpiлянинy в бiк Чopтoвoгo
бoлoтa. Я зapядив нeгaйнo пoгoтiвля, зaбeзпeчившИ зacTaBaми тaбip' Зaстaву вiд стopoни Чopтoвoгo бoлoтa деpжaлo вiйcЬKo шKoЛИ Kapмeлюкa, Пiсля KopoтKoтpИвaлoi стpiляHИнИ чepeз
Чopтoвe бoлoтo ПoчaЛo втiкaти вiЙськo Гaмaлii. Тoму, нe знiмaючи
зaоТaBИ вiд бoлoтa, я вiдпpoвaдxyвaв тaбip з ХBopИMИ у пiвдeннoзaxiдньoму нaпpямi.
B тoЙ чaс шKoЛa звeЛa бiЙ з неpвoHИMИ' щo бpeли чepeз
бoлoтo. Чepвoним BДaЛoся KЛИHoM вpiзaтись в пoзицil., твopeнi
сepeдHЬoЮ чaCТИl-ioЮ зaсТaвИ, в peзУЛЬTaTi чoгo шкoлa вiдбилaся
нeвiдoмo мeнi кyди. Злунyюнись з вiЙськoм ГaмaлiТ, CБ тa вtйськoм
Пapтизaнa Я з cBoоЮ CoТHeЮ нa зaлiзницi |-{yмaнь _ Бepecтяни
зpoбив зacтaвУ, щoб пpll вигiднo зaЙнятиx пoзицiяx дaти вiдсiн
чepвoHИM ПpИ евeHTУaЛЬHoMУ Tх нaступoвi'
Чepвoнi oДHaK вже бiльш He HaCTУПaЛи, p,ля CКoHсTaHToвaHня
вислiдy бoю мoiм вiЙськoм тa чaCТИHoю Гaмaлii, ствopeнo бyлo
бoЙoвy лiнtю, як oбeспeчeння, щo .цoзвoлилo б вCтaHoBИTИ CтaH
ЛЮдeЙ, втpaтИ Тoщo. Haшi втpaтИ: з шKoЛИ .0,oЛУчИЛo 0 людeЙ,
peшТa 57 вiдбились нeвiдoмo дe. З пpинин вiдсутнoстi зв'язкy мix
вiдбившимИ TpУДHo пoДaт|А якi e втpaти з HИX.
Cлaвa Укpalнi!
ПoстiЙ, дня 30.lV.44 p.
K-p /Чopнoтa/
.1

LLЦABО'

634

Ф

З8ЗB'

oп

1,

спp 45, apк, 1З' opигiнaл, Pукoпис.
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звlт пPo дlялЬHlстЬ 3AгoHy iм. OCTAПA
y KBlтHl 1944 p.

2тpaвня 1944p.

УПA

Гpyпa ..3aгpaвa''

3aгiн iм' oстaпa

зB|т

з дiяльнoстi зaгoнy зa М-цЬ квiтeнь

|ня

.|944

14 квiтня [19]44 p. я пepeняв вiд дp. Лeбeдинa KoMaH.цУ-

BaнHя Haд зaг. iм. oстaпa.
1

. Пoлiтичнo-вИХoвнa

a) oпиои бoТв

ooбoтa.

б) poбoтa пoлiт. вихoвникa
2.

P

3.
4'

o6oт a жaн.цapмepiT.

..
..

caнiтapHoгo вiддiлy

iнтeндaтУpИ
a) гocпoДapчa ЧacтИHa
б) iнвepтap

5. Xpoнiкa.
6. Увaгa! .{oлyнyю звiт з .цiяльнocтi гpyпи iм. ocтaпa зa гpy.цeнЬ
'1943 o,

Cлaвa Укpaiнi!
ПocтiЙ 2.Y.44 p.

/Шaкaл/
lJДАBo' Ф, 38З8' oп'

1,

cпp, 65, apк' 7, opигiнaл. Pукoпис'
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звlт пPo пPиxlд PAдяHсЬKoI AдMlHlстPAцIl.
тA дlялЬHlстЬ yпA

15uepвня 1944p'

УПA-Пiвнiч

Гpyпa ,,Зaгpaвa',

пPИХ|Д сoBlТ|B

У PAЙoHИ ПlBH|чHO-зAX|ДHИX oБЛAсTЕЙ УKPAIHИ

З пoчaткoм сiчня 1944 poкy пepшi бoЙoвi пaтpyлi PKKA пepeЙшли cтapиЙ кopдoн бiльшoви цьKo- пoЛЬсЬKи Й. БiльшoвИкИ пocУвaЛИся пo зaлiзничнiЙ лiнii KиТв-Capни. Biд Kopoстeня дo Capн
нe зyстpiли нi.цe бiльшoгo нiмeцькoГo oПopУ, зa виiмкoм poзбитиx
чaCтИH з Kopoстeня, якi, втiкaюни, poбили нa .,шпiцпyHKтaX''* Пaнiку. .Qeякi чaстИHИ нe вспiли BтeKтИ, мyсiли пpиЙмaти кopoткi бoТ,
.iм
якi нaкидaли
пepeдoвi чaстини ЧA.
Пpи зaвзятиx п'ятидHeвиx бoях 10'|'44 p. нepвoнi взяли мiстo
Capни. Apмiйнi чaстИнИ пpoсУвaЛИся piвнo Х вeЛИKиMИ MaсИBaMИ
лiоiв в cyпpoвoдi ПapтИзaHcЬKИХ ЧaCTИH, пpИ тoмy л|оy.цoKлaдHo
He KoHTpoЛЮBaЛИ, a зaГaлЬHo, ЙШли пpиciкaми тa дopixкaми. B
сyтинцi з ЧacтИHaМиУПАзвoдИЛИ бoi, aлe сиЛЬHo HaC He пepeслi..пapтopги'' iнфopмУBaЛИ
дУвaлИ. Пepeд всТУплeHHям ЧA нa 3У3
к-[p]iв тa бiйцiв, щo Ha 3axiднiй УкpaТнi стpiнyть пo лiсax .,бaн.цЬopoвскix бaндiтoв'', якi piжyть i мopдyють всix iвся, кoгo зyстpiнyть.
Пеpeстepiгaли, щoб нiдe пooдинoкo бiЙцi He зaЛИшaЛися в лiсi, бo
бaндити швИдKo гtiдбиpaють. Пoлiтpyки poзMaЛЬoBУвaлИ Haс .п.Ля
чepBoнoapмiйцiв y тeMHИХ KpaсKaХ. B зуcтpiнi з HaMИ вoHИ poзЧapoвyвaЛИcь, бo зaмiсть ,.xopстoкИx бaH.цитiв'' вoни пoбaчили
B Hac щИpИХ пpИяТeл|в' яK| злoBИBшИ KoгoCЬ з HИX' HaKopМЛяTЬ,
HaПoЮТЬ тa вИПyсKaЮтЬ, .цaBшИ лiтepaтypи. Бaгaтo зi злoвлeниx
чepвoHoapМlйцiв виявл яли бaжaння л|АШV1тИcь в УПA.

У пepшiЙ фpoнтoвiЙ лiнiT Йшлo бaгaтo yкpaTнцiв, якi вoювaли з
пpИMУсУ, були сильнo зТepopИзoвaнi; втiкaти бoялиcя тoму, щoб

бiльшoвики нe злiквiдyвaли,iх potИHИ' З тиx cipиx людeй-бiЙцiв
билa якaсь бaЙдyжiсть i дeякi гoвopИли: ,.Bсeoднo зГИHeш' яK
нe нa фpoнтi, тo вiд зaГpя.цoтpядiв чи HKB.ц, KoЛИ вТeчeш''. БiЙцi
були cлaбo пpoХapчoвaнi, нaпpиклaд, дeякi з HИХ У овoТх ..вeщeвиx
MiшKaX'' MaЛИ сИpУ KapToплЮ тa )KИТo. Koли питaлИся, Haщo вoHИ
-

636

Spitzepunkt _ гoлoвний пункт (нiм.)

цe HoсяTЬ, вiдпoBi.цaЛИ, Щo пiд чaс пepeбyвaHHя .цoвшИй чaC B
oKoпaХ, iдять cиpу KapТoплЮ тa ХИTo. Koмcoстaв нac-дo-нaсy дiстaвaв aMepИKaнcькi кoнсepви. БiЙцi ГoвopИЛИ: ..Зaвeлaоь в PKKA
..стaлiнськa oфiцepщинa,'.
3aгaльнo бiйцi пepeдoвoi лiнii MaЛИ сИЛЬHo знищeниЙ вepxнiЙ

o.0,яг Ta oбyвy. Peмoнтнi вapстaТИ шeвськi тa KpaBeцЬкi, викoнyвaли З0o/o нaлoxeнoi Ha нИХ poбoти, peштa хoДИЛa в пo.П,epТoMУ,

Coцiяльнa Heспpaвe.цЛивicть вИKЛИКУвaЛa cеpe.ц бiйцiв сильниЙ
фepмeнт, бaгaтo з ниx нapiкaлo нa iснyюний pexим. Bсi нepвoнoapмiЙцi вi.п, нaЙниxчoгo .0.o нaЙвиxчoгo впИBaЮTЬся дo бeзтями
aлЬKoГoЛeM. 3 бpaкy aЛЬKoгoЛЮ пoчИHaЮтЬ У сeЛяH мiняти oбyвy,
oдяг, Щoб o.цep)КaTИ TpoХИ гopiлки. Boяки з MoТopИзoBaHИX ЧacтИH чaсТo мiняли BCЮ oЛИвУ тa бeнзину зa гopiлкy TaК, щo тaHKИ
мiояцями стoялИ бeз.п,iл ьнo.
Caнiтapнa cпpaBa нe бyлa як слiд HaЛa.п'HaHa. Пpим[ipoм]
в бoю пiд Capнaми бaгaтo paнeHИХ CпpяMoBaHo Ha сeЛo, дe He
булo жoднoТ лiкapськoТ oпiки, лiкyйся' MoBЛЯв' яK сaМ зHaeш.
Koмaн.д,иpaми зaoпiкylaл|Аcя сaнбaтaльйoни. Haчaльнi apмtйнi
лiкapi вИДaлИ HaKaзИ, щoб отягaти всi здoбутi мeдикaмeнти вiд
вiЙcькoвиx чacтИH.

B ЧA звepтaють бiльшУ УвaГУ нa пoлiтичнe вИХoBaHHя, нix
вiЙськoве. Cтapaлися вщiпи[ти] в бiйцiв пoшaHУ дo гepoйствa,
ТoМУ в свoIx пoлiтвИKЛa.П,aХ бepyть гepoЙськy ПoстaBу пoo.цИHoKИХ
бiйцiв, poзMaЛЬoBУЮТЬ цe в мoвi i письмi скpiзь. Cтapшини бiльш
виpoблeнi пoлiтичнo, нix вiЙоькoвo. Cтapшинськi кaдpи мaЙxe воi
пapтlЙнi (7o-80o/ф'

3aгaльнo нa фpoнтi е вeликиЙ бaлaгaн. Тpaнспopт Hе HaЛaгo.цжeниЙ, бpaк дoбpoгo зв'язKу i т. д. .Цo бopoтьби жeнe Tx вeЛИKa
HeHaвИCТЬ Дo нiмцiв i цe o.цинoкo щo.o'epxИть Тx в зopгaнiзoвaнiЙ

фopмi i нaкaзye ПepeмaгaтИ чИсeЛЬHo MeHшoгo, aлe тexнiчнo
сильнiшoгo вopoгa. Biднoшeння чepвoHoapмiЙцiв дo HapoдУ He
бyлo вopoжe. Bхoдяни в сeЛo пpoсИЛИ вoни Тсти, poзKaзУBaЛИ
пpo сBoЮ бiду i т. п. З oглядy нa ix нeoxaЙнiсть Hapoд пpoзвaв iх
..

Boш

И

BцяM И'', BoшaM И'', МoтyзH |АKa]'АIА'',
..

..

..

кopoстoю'' i т. п.

Пiсля BcтyпУ бiльшoвикiв нa пiвн[iннo]-зax[iднi] oблaстi
Укpaiни у вeликiй мipi збiльшИлacь Чepвoнa ПapтИзaнкa, яKoЮ
KepУвaЛo HKBД. Пapтизaни нaЙбiльш в'iлися ЛЮдяМ в печiнки.
B пoчaткax HKBД пЛaHУвaлo ЗHИЩ|^тИ УПA cвoeю ПapТИзaнкoю. B Capнeнщинi зaaнгaжoвaHo .цo цЬoГo з'eднaHHя Koлпaкa.
Пapтизaнкa вiдзнaнилacь вiд apмiТ бiльшим гpaбixнИцТвoMt
HaХaЛЬствoM, вУЛЬгapнiотю i т. д' Hapoд нaЙбiльшe не любив
чeрвoHИХ пapтизaнiв. Пapтизaн в>кИвaЛИ бiльшoвики Дo oХopo-
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HИ paЙoHoвИХ oCepeдKiB, стягУвaнHя ПoсTaBoK, вИЛoвЛЮвaHHя
ЛЮдeЙ, oХopoнИ apeштoвaHИХ тa iH. poбiт в aдM|HiстpaцiТ. 3 чacoм,
KoлИ BИяBIIЛoCЬ, щo пapтИзaнKa нeздiбнa злiквiдyвaти УПA, пepeKИHeHo ТТ зa фpoнr !,eякi нeвeликi ТT чaстини тут i зaлИUJIАлV|cя'

Tiльки фpoнт Пoсyнyвся кiлькaдeсять кiлoмeтpiв нa зaхiд,
бiльшoвики зapaз пoчaЛИ opгaнiзyвaти aдlиiнiстpaцiю. Kepiвнi
пoсTИ CтapaЛИся oбcaдити тими бiльшoBИKaMИ, якi пpaцювaли в
aдмiнiстpaцiТ дo 1941 poкy, гoЛoвHy УвaгУ зBrpHeHo Ha сТягHeHHя пoсTaвKи (нopми вИHoc|Aл|А-l 20-180 кг збixхя вiд гa). Ceляни
дoбpoвiльнo пoотaBKИ He зДaвaЛИ, хiбa poбили Цe пiд HacИЛЬcтвoM
HKвД' яKe чaстo сaмe вiдкoпУвaЛo збixжя'.Qля стягyвaHHя пpИзнaчУвaHo спeцiяльнi вiДдiли. .Qеякi пiдмiськi ceлa звoЗИлИ ПoстaвKУ
сaмi. Ciльcькиx гoлiв пpИХoдИЛoсь piвнo )к HacИлЬHo HaсТaBЛяTИ.
Пoчaли бiльшoвики зpaзУ opгaнiзyвaтИ MoЛoчapнi, кooпepaтиви,
пpoфспiлки. Hapoд УвeсЬ чac сТaвИв сtлльниЙ CпpoтИв.
ЬoI

3 пoчaткoм сiчня 1944 poку HKBД

пoчaЛo пpoвo.цИTИ пpoтИ

УПA aкцii. !o цьoгo зaпpягaлИ ЧepвoHИX пapТИзaн, ..зaгpaдoтpяДИ'' тa oкpeмi вiЙськa HKBД.
Пepшa aкцiя бyлa пpoBelцeнa 18.|.1944 нa бpoнeнcькиЙ лiс,
Ha сoтHЮ Bopoнa, зaгiн Яpeми. Ha дoнoо сeKсoтa виpyшилo 500
бtльшoвикiв зi сiл Tиннe i Знoсич. Biддiл Bopoнa був poзтaшoвaниЙ нa xутopi oстpoвoк. Бiльшoвики xoтiли oKpУХИтИ xyтip
i

вибити всiх дo oдHoгo. Пaтpyля зaмiтилa збли>кeння вopoгa i
oботpiлялa. Зaaляpмoвaний вiддiл вiдстyпив в лiс, зaлишaЮчИ зa
сoбoю cлiд нa онiгy. БiльшoвИкt,l пiшли слiдoм i нaлiзли Ha HaшУ
poзcтpiльнy. БiЙ тpИBaB двi гoдини. Бiльшoвики [вiд]стyпили
зaбиpaюни 8-10 тpyпiв тa paнeHИХ. Haшi вTpaTИ - 3 пoвcтaнцi тa
кiлькa кoнeЙ. B бoю вiдзнaнився coтeнниЙ Bopoн. ПepшиЙ бiй
з HKB! пoвстaнцi пpиЙняли .цoсИTЬ зpiвнoвaжeнo. Mopaльнo
вiддiлиl пiдipвaлиcь чepез ПoсТaHoвKУ, в якiЙ бyлo окaзaнo, щoб
вiддiли бoiв нe пpиЙмaли з ЧA, a збepiгaли сeбe фiзиннo' Пpo це
пoвстaнцi зHaЛИ. .Д,eякi нaстиHИ тaK пoчaЛИ сeбe збepiгaтИ, щo He
paз гoнeнi кiлькoмa бiльшoвикaMИ МaгaзИHУBaлИ збpoю, a caмi
poзxoдИЛИоь дoмiв. B кoжнiЙ нaЙlиeншiй бopoтьбi тpeбa людeЙ
aKтИвHo HaсТaвЛЯТИ дo вopoгa' тoдi бyдyть шaнcИ дo вигpaнoi,
в iншiм BИпarцKУ нiкoли. Cтaн цeЙ УздopoвИЛoся чepeз aктивний
BИстyп пpoтИ вiЙcьк HKBД i a.цмiнiотpaцii.
6,З.44 p. B с. Kapпилiвкa оoTHя Bopoнa звeЛa бiЙ з oxopoнoю
гeн. Baтyтiнa. Бiльшoвики були зaKвaтepoвaнi в мypoвaнiЙ шкoлi
пoкpитiй бляxoю. Haшi xoтiли взятИ шKoЛУ штУpМoМ. Hacтyп
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пoчaвоя вHoчi. oкpухивши бyдинoк ioбстpiлявши, бoeвики пoчaлИ Kp|АчaтИ ..здaвaЙсь''. Бiльшoвики вiдпoвiли сИЛЬHИM KУЛeMeТHИM вoгHeM з вiкoн, бaгaтo [з] ниx вилiзлo нa стpixy, пoпpopiзyвaливбляciдipки Й пoчaЛИ 6итиз гopи. БiЙТpИвaв пiвтopa ГoДv|Hv|'
У вислiдi зicтaв paнeниЙ в гoЛoвУ KoMaHдИp Bopoн i 12 пoвстaнцiв.
He мaючи тяxкoi збpoi нaшi мyсiли вiдстyпt,tтt,l. Бiльшoвики втpaтили кiлькoхубитих'
10.З'44 нa пoстoЮ в лiсi пiД BiткoвицькиМИ ХУтopaми нaлiзЛИ Ha вiддiл oлeкси тa Maкоимa бiльшoвики в силi 50 чoлoвiк.
Був цe ..пoгpa[н]oтpяд''. Пiдвiв iх пoляк-сeксoт. ПiдiЙшoвшИ Ha
близьку вiДдaль oбстpiляли BoHИ HoвoзмoбiлiзoвaнИX ПoвCTaHцiв, якi вИшKoлЮвaлись. o.цин був у6итиЙ. БiЙ тpивaв 30 xвилин'
Бiльшoвикiв poзпopoшeHo, oДHoГo вбитo, 6 взятo B ПoЛoH. B бoю
вИзнaчИвся poЙoвиЙ Звapин з пoчoTУ дp' oлeкси тa poЙoвиЙ
Чaпaeв з пoЧoтУ.цp. Maксимa.
7 '4,44 в pеЙдi нa Kopе.lниHУ ПepеХo.цt,lв .цp. Maксим з чoТoЮ
Чepeз сeлo Kaмiннa Гоpa (p-н oлeксaндpiя). Пiд сeлoм стpiнyли
нa 2-ox фiрax 7-ox HKBД,-[ист]iв. Cкot.tтpoлювaвшИ Тx пiд бiльшoвИцЬKoЮ MaрKoЮ, У.цaЛoCя poззбpoТти.цвox лeйтeнaнгiв, peштa нe
здaвaЛaсЬ. Пoвстaнцi BLICтУI1Ил|А пiД мapкoю вiЙськa HKBД oсБ.
Пiсля пiвгoдИHHoГo ТopГy Пoчaвся бiЙ. Злiквiдoвaнo всix HKBД[ист]iв' щo були з oлeксaн.п,piТ. З нaшoi CTopoHИ жepTB нe бyлo.
5.4'44 б, о. ГлaжeвoТ в лiсi Ha ПoсТoЮ зBe.цeнo бiй зi сoтнeю
HKB.Ц-iв, щo нaлiзли нa тaбop oстpoгo. БiЙ тpивaв 20 хвилин,
y вислiдi якoгo вбитo 6 бiльшoвикiв, oД,нoГo paHeHoгO взятo B
пoЛoH. З нaшoT стopollИ BTpaT He б),лo.' в бою вiдзнaнився piЙ
Moгильoнa тa coтeнHИЙ Mopяк з poOM.
.

HaсeЛeння

3блихeння фpoнтy BИKЛИКУвaЛo y людeй стpaХ Пepeд бiльшoвИKaМИ' Bсi бoялися Тxньoгo теpopУ, ixньoi гoспo.c,apчoТ систeми,
кoлгoспiв iт. д. BступИBшИ в TepeH Capненщини пpигнiтили6iльШoвИKИ людeЙ сBoeЮ мaсовiстю' ЛюДи CKopo пpизвинaТлИся l]o
нoвoТ дlЙонoстИ тa МaЮчИ зв,язoK з УПA' ПoчaЛИ CтaBИтv| сПpoтИв
вciм нaкaзaм Щo ix BИ.п,aвaЛa aдмiнiстp'aцiйнa влaдla. НaтoM|сTЬ
вИКoHyвaтИ всi нaкaзи, Щo jx вИ.п,aвaЛa opгaнiзaцlя. Cпoнaткy
aдмiнicтpaцiя мaлa вeликi тpyднoщi в opгaнiзувaннi ciльpaд. Hixтo
не xoтiв пpиЙняти нa сeбe oбoв,язкiв гoЛoв CeЛа, CeKpeтapiв iт' Д.
B Capнeнщинi булo зopгaнiзoвaнo дo 1 5,З.44 50% сiльpaд.
Зipвaнo мoбiлiзaцiю' БiльшoвиKaм в.t],aЛoся стягHУТИ .цo
15.З'44 25% вoeннозoбoв'язaнИХ, peштa ХoвaЛacЬ пo лiсax i кpиiвкax. Пo сeлaХ opгaнiзoвaно сaмooбсtpoHУ, яKa ПoчaЛa лiквiдyвaти
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MeHшi вiддiли HKB.Цтa гoспoдapнi, щo пoяBИЛИсь в сeлi' Ceлянcтвo
сaМoЧИHHo пoчaлo BИстУпaтИ пpoТИ бiльшoвикiв зi збpoeю в pУKax.

Maлi пepeмoгИ нaД, вopoгoм були мoмeHтoM MopaлЬнo силЬHo
скpiплююниМ дЛя HapoдУ. Пoстaвки дoбpoвiльнo нixтo l-ie з/цaвaB,
зa виiмкoм пiдмicьких сiл. .Цo нaс HaсeЛeHHя отaвИЛocЬ дpкe пpИXИЛЬHo. Bсi тi, пpИМ., щo пepeд пpИХo.цoм фpoнry длlя УПA дaли
Ko)КУХa, oдяц aбo нaвiть свИHЮ чИ KopoвУ, були вдoвoлeнi з тoгo,
Щo вoHИ ДaлИ Fдя УПA, a He дЛя бiльшoвикiв. Pяди УПA щopaз

збiльшyвaлИся, пoПoвHЮЮчИcЬ дoбpoвoльцями. Bсi чacтини УПA
гpyпи ..3aгpaBa'' в сoвiтськiй дiЙcнoстi cтaн свiЙ з6iльшили в 5Оo/o.

Texнiчнe зaoCMoтpeHня piвнo )к пoKpaщaЛo.

]5чeoвня1944

/-/ \Аaкcим

lJДАBО' ф'3833' oп.1, спp' 2З4, apк,18-20, Koпiя,
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y
звlт пPo стAH PAдяHcЬKoMy зAпlллl

18чepвня 1944p'

пPo ПoЛo)KЕHHя B Б|лЬшoвИшЬKoMУ зAпlЛЛ|
з дpyгoT пoЛoвИHИ TpaвHя 1944p.

3 пepeмapшeм фpoнтy, бiльшoвИKИ зapaз хe пpИcryпИлИ
дo HaлaдHaння aдмiнiстpaцii. Aдмiнiстpaцiя ця склaдaeTЬся здeбiльшoгo iз мicцeвoгo HaсeЛeHHя кpiм кepiвниx стaнoвищ, якi
oчoЛЮюTЬ люди зi сxoдУ. Cepeд ниx бaгaтo xiнoк. Aдмiнiстpaцiя
нiяк нe дae сoбi paДИ B тepeнi. Хaoс в твopeннi цивiльнoТ atмiнiстpaцiТ щe збiльшують вiйськoвi чинники, щo y фopмi числeнних
кoмiсiЙ aдмiнiстpyють в тepeнi. Цe т. зв. лeтючi вoeHKoMИ' опeц.
гoсп. кoмiсiT, HKBД i т. д' BсюдИ, яK.п'oпoмiжниЙ opгaн, cтвopeнi
пoлiцiЙнi ПУl-lKтИ. e спpoби пoшИpeHHя сiтки сeксoтiв. Пoлiцiя в
oсHoBHoMУ peKpyгУrтЬоя з бyвшиХ ПoЛoHeHИx, мiсцeвиx кoмyнiстiв, пoлякiв

ixиtiв. Пpoгoлoшeнo мoбiлiзaцiю всьoгo

нaсeЛeнHя вiд17 дo 60 poкiв.

B ocнoвнoму, в лicoвiЙ пoлoсi Cтoлiнщини,

My)кeCЬKoгo

Capнeнщини,

KoстoпiльщИHИ _ МУxeсЬKe HaсeЛeHHя в бiльшoстi He зГoЛocИЛoCЬ Ha мoбiлiзaцiйнi пyнкти. Чaстинa poзбiглaсь пo лicax i згoлoсИЛaсЬ дo вiддiлiв УПA, чaотиHa ж пepexoBУeтЬcя в oKoЛИцяХ
OZ+U

У зв'язкy з тИM ствopeнo cпeцiяльнi лoвeцькi вiДдiли
HKB.ц' щo пepeBoдять oблaви пo лiоax. 3лoвлeниx людeй Bиcv|ЛaЮтЬ дo штpaфниx тaбopiв, чaстИнy poзстpiлюютЬ, чИ вiшaють.
cBo.[Х ciЛ,

B

м. Bисoцькy пoбyдoвaнo шибeницi,

дe пoвiшeнo пoнaд

100

лю.цeй з-пocepeд цивiльнoгo нaceлeння i УПA. PoдинИ тиx, щo нe

мoбiлiзaцiТ вИвoзятЬ нa оxiд. Xaти poзбивaютЬ
нa пepeбудoвy бункpiв, MaЙHo poзбиpaють. Bивoзять нa cxiд i
poдин[и] тиx, щo пiшли в бiльшoвицЬKy пapTизaHKУ.
Bcix змoбiлiзoвaниx BeзyгЬдo KИeвa, щo зapaз являeться мoбiлiзaцiЙним цeнTpot\4. Tyг Тx пepeшKoлЮЮтЬ i ки.цaють нa зaхi.цниЙ
фpoнт (нoвoзмoбiлiзoвaнi 6paли в)кe yЧaсTЬ в бoяx нa Лyцькoмy i
Koвeльськoмy вiдтинкaх фpoнry). B зaпiллi i в УПA e вжe дeзepтИpИ
з тиx вiдтинкiв фpoнry, з мoб[iлiзaцiЙниx] тaбopiв з Kиeвa.
Ha вiдтинкy фpoнтoвoТ пoлoои BИслaHo всe цивiльнe HaоeЛeHHя, шИpИHoЮ 20-30 км. Ceлa в цiЙ пoлoci зoвciм HИщaтЬ'
Чaстинy бУдiвeль зУхИтKoвУють нa бyдoвy бyнкpiв, peLUry пaЛятЬ
(p-н BисoцьK, Cтoлiн _ вИсeЛeHo i знищeнo 35 сiл). Евaкyoвaнe
HaсeлeHHя з paЙoнiв BисoцьK, Cтoлiн, BoлoдимиpeцЬ пepeKИHeнo в.[yбpoвоькиЙ i CapнeноькиЙ paйoн. oпiки нaд eвaKУoвaHиM
HaсeЛeнHяM Heмae xo.цнoi. Шиpитьоя тиф. oстaнньo бiльшoвики

згoлotllyЮтЬcя

.ц,o

HacИлЬHo щeпЛятЬ тиф сepeд цивiльнoгo HaсeЛeHня.

Бiльшoвики oпo.цaтKУвaли цивiльнe HaсeлeнHя кoHтИHгeHтaми збiжxя i xУдoби. Xтo нe здae' в тoгo нaоилЬнo вiдбиpaютЬ всe.
B зв'язKy 3 цИM МoxHa ствepдИтИ' щo пpoтибiлЬl.IloBИцЬKi нaстpoi
в пiдбiльшoвицькiй.цiЙснoстi e бiльш ним виpaзнi.
Biддiл[и] УПA в пitбiльшoвицькiй .цiЙснoотi
Biддiли УПA в лiсoвiЙ пoлoсi пepeйшли фpoнт нa лiнiТ Cлунa

i

Гopиня в кiнцi мiсяця сiчня i пoчaтKу лЮтoгo 1944 p. B тoмy чaci бiльшoBИцЬKa apмiя бyлa в нacryпi, щo cпpИялo пpИ пepexoдi фpoнтy.

Пicля скpiпЛeHня aдмiнiстpaцii тa пiдтягнeHня вiЙськ HKвД,
бiльшoвики пoчaЛИ гeHepaлЬHИЙ нaстyп нa вiддiли УПA з пoчaтKУ
квiтня 1944p. Aкцiя пpoти УПA тpивae дoтeпep i нe cлaбшae нa
c|Ал|'

Бiльшt бoТ вiддiлiв УПA з вiЙоькaми HKB.Д

p' в сeлi Зoлoтe, paЙoн lyбpoвиця oKpУгИ Capни,
кypiнниЙ ЛaЙдaкa1 poзбив вiддiл чepвoHoapMiЙцiв. Bбитo пoнa.ц
50 чoлoвiк, взяTo B ПoЛoн 16 чoлoвiк, B тoМУ нислi oднoгo стapшoгo лeЙтeнaнтa' Зi стopoни УПA 4-oхвбитих,7 paнeниx.
2. 11.l||.1944p' в oкoлицi сeлa.{yбpoв'я, paЙoн Boлo.цимиpeцЬ, oKpУги Capни' кypiнниЙ ЛaЙдaкa poзбив coтHЮ HKB.Ц-истiв.
1

' 6.||l. 1944
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3гинyлo пoHaд 40 HKB.Ц.истiв' B [тoм]y [бo]ю згин[yв] кypiнниЙ
ЛaЙдaкa i 2-ox кoзaкiв'
3. 10.|V.1944p' вiЙськa HKBД зpoбили Haстyп нa HaЦ.l кypiнь
oстpoгo, щo стoяв мix сeлaми Жильxa Й Бepecтoвeць, paЙoн
Koстoпiль, oкpyгИ Koстoпiль. B нaстyпi бpaлo yчaотЬ пoнaд 2000
HKB.[-иcтiв. БiЙ тpивaв кiлькa днiв. 3гинyлo пoнaд t...]00 HKвДистiв. B тoмy бoю впaв кypiнниЙ ocтpиЙ, пpoв. CБ БeзpiдниЙ,
сoтHиK Bиxop i бyв paнeниЙ пpoв. сБ Bo !у6oвиЙ" д. ЮpiЙ, кpiм
тoгo пoнaд 200 стpiльцiв.
4. B пoчaткax квiтня I19J44 p. coтHя ГaмaлiT з KypeHя oстpoгo б.
с. Яnoлoть paйoн cгИдин, oKpyгИ Koстoпiль, oKpу)|(илИ ipoз6или2О0

HKB.Q-иcтiв. З тoгo вiддiлy вдaлoся втeKти тiльки 20-и HKB.Ц-ИотaM.
3i стopoни УПA вnaлo 12 чoлoвiк. Sдoбyгo 6aгaтo збpoi i aмyнiцii.
5, 25.|v.44 p. бiля c' Пэpoдeць, paЙoн BoлoдимиpeцЬ, oKpyгИ
Capни, кypiнь Kopи мaв бiЙ з вiддiлoм HKB.Ц. БiЙ тpивaв 9 гoдин.
Bпaлo пoHaд 100 HKB.Ц.истiв, в тoмy нислi кaпiтaн гoсбeпpипacнocтi пo PiвeнськiЙ oблaстi. 3i cтopoни УПA 4-ox в6|лтtлх, 12 paнeних.
6. 26.lV.44 p. Лeннин' paЙoн Бepeзнe, oКpyгИ Koстoпiль HaB'я.
зaвся бiЙ мix KypeнeМ .Q.убoвoгo Й вiЙоькaми HKBД' щo тpивaв 10
гoдИH. Бiльшoвики BтpaтИлИ пoHaд 300 чoлoвiк в6итими.3 нaшoi
стopoнИ 7 вбитих i 14 paнeниx. 3дoбyгo бaгaтo [збpoi]'
7 . Bipдiли Енeя в пyстoМИтcЬкиx лiсax oKpyги Piвнe мaли бiЙ з
тaHKoвИMИ вiддiлaми HKBёц. Poзбили Тx тa здoбyли кiлькa тaнкiв.
8. Пpи кiнцi квiтня вiддiли Енeя пepeЙшлИ зa Cлyн в тepeH
.!,yбoвoгo, дe зaдep)кaлисЬ oKoлo 2-ox тиxнiв, B тoму чaci мaли 5
бiльших бoТв з вiЙськaми HKBД.
9. 3aгiн Kвaтиpeнкa з гpyпИ Енeя мaв 22'|v.44 p. б. c' Bиткoвинi,

paЙoн Бepeзнe oKpyгИ Kocтoпiль бiЙ з вiддiлaми HKB.Ц. Bбитo
пoHaд 100 HKB!-иcтiв. Bлacнi втpaти: 8 вбитиx, 14 paнeниx.
10' 27'|v'44 p. B ЛeHчИHсЬкoMy лiсi, paЙoн Бepeзнe' oKpyгИ
Koстoпiль кypiнь Шaкaлa мaв бiЙ з вiйcькaми HKвД. Bбитo пoнaд
300 HKB.Ц-иcтiв, paнeнo пoнaд 150. з нaшoТ стopoнИ втpaнeнo 40
кoзaкiв, в тoMУ числi сoтeннoгo [Бypa],
Kpiм тoгo вiддiли Енeя мaли бiльшicyгИчKИ з вiЙcькaми HKB.ц
пiд мicтoм Бepeзнe нa БиткiвоьKИx ХyropaХ i в лiсi бiля Лeнчин.

Пpo дii вiддiлiв УПA нa Cxoдi пoдaютЬ тaKe:
B зaгaльнoМу зHaЮтЬ вci, щo нa Cxoдi .цiють вiддiли,Qopoшa,
Bepeщaки, Яpeми. Bepeщaкa в пoчaТKaХ квiтня пpИХoдИв в тepeн
.Qyбoвoгo Й oпiоля вepнyвся Haзaд. 3 ним вiдiЙшoв нa сxiд кypiнь
*
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Пeвнo мae буи:.Qy6oвoгo

Яpeми. 3 кypeня ocтpoгo B пoчaтKaХ квiтня вiдiЙшли нa Cxiд 3
пoвнi сoтнi. Haсeлeння нa Cxoдi, мимo бiльшoвИцЬKoгo ТepopУ,
вИpaзHo сИМпaтИзyЮть з вi.пдiлaми УПA Й включaютьcя в Tx pяди.
3aгaльнe пoЛo)кeнHя вiДдiлlв в пiдбiльшoвицькiЙ дiйснoстi
е тяxKe. Бeзнaстaннi бoТ, a в зв'язKy з TИМ i paнeнi, яким гoдi
ствopИтИ вiдпoвiднi yMoви для лiкyвaння. BiднyвaстЬоя He.t],oсTaчa
MeдИKaMeнтiв i пepeв,язoЧHoгo мaтepiялy. Шиpиться тиф' Tяxкo
e тaKo)K з ХapчoвИMИ пpoдУKтaми. Гoлo.цнo нa Cхoдi.

Бaгaтo кpиТвoк впaлo, a piвнoнaснo бiльшoвИцЬкa aдмiнiстpaцiя cвiдoмo pyЙнуe зaпiлля пiД гoспoДapоЬKИM oГЛядoм
Mopaльнo вiДдiли тpИMaЮтЬся дУXe дoбpe.

Пoляки в бiльшoвицЬKoMy зaпiллi

Чaстинa пoльськoТ пapтИзaHKИ' щo вxo.п,Илa в сKЛaд ГpУпИ
KoвпaKa, нe пiшлa paзoM з HИM в нiмeцькe зaпiЛля, a зaЛИшИЛaсЬ
зa Cлyнeм в ЛюдвiпoлЬcЬKoMУ i Бepeзeнськoмy paЙoнi. Гpyпa ця
aKтИвнo вИcтУпaлa пpoтИ вiддiлiв УПA Й yкpaiнськoгo HaсeлeHHя
3 пoчaткoм квiтня гpУпa ця ПoвкoпУвaЛa гpaниннi cтoвпИ з ПoлЬ.
сЬKиMИ opлaMИ нa стapiЙ пoльськiЙ гpaницi. Biддiли HKB.ц зpoбили
oблaви в тepeнax Людвiпoльськoгo i Бepeзeнськoгo paЙoнiв i знищИлИ цЮ гpУпУ. Ha кopдoннИx стoвпaх пoвiсили 16 пoлякiв. Peшту
чoлoвiчoгo пoЛЬоЬKoгo HaceЛеHня, Щo дe-He-.цe щe булa ЗaлИШИЛaсЬ в пoлЬcЬKИx кoльoнiяx, бiльшoвики змoбiлiзyвaли i вiдпpaвили
дo Piвнoгo дo лeГioнy B. Baоiлeвськoi. Peштa пoляKiв, щo зaЛИшиЛИсЬ пo оeлax ЛюдвiпoльщИHИ сИMпaтИзУЮTЬ з вiддiлaми УПA.
Пpи пepexoдi нa Cхiд вiддiли УПA зaTpИMУЮтЬcя Ha пoлЬсЬкИХ KoлЬoнiяx. Пoляки дoбpoвiльHo дaЮтЬ Tм xapнi, вИсТaBЛяЮTЬ

вapтИ' пepeвo.цяТЬ чepeз HKBД. 3i CxoдУ йдyгЬ пoльcькi вiддiли
B. BaсiлeвськoТ (тaк i[х] oфiцiйнo нaзивaють).
e мiх ними i укpaТнцi з зaхiДниx oблaстeй. Taкoж 2 eшeлoни з
пoЛЬсЬKИMИ вiддiлaми poзбили 5,v'44 p. нiмeцькi лiтaки в м. Capнax. Poзбитки poзбiглисЬ пo .цooKoлИчнИX сeЛaХ.
'f

8.V|.1944 p.

Koсap

-

BopoниЙ*

13, cпp, З76, т' 30, apк, 158-159. Koпiя,
MикитaCкyбa-,,ЛaЙдaкa'' (1917_1944).У1944р.-к-рзaгoнyiм.Koлoдзiнськoгo.
Coтник УПA вiд 1 1.II|.1944 p.

ДACБУкpaiни, Ф'
.1

*

Haдпиcутитулi
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Ne 161

звlт пPo

БoT

пlдPoздlлlB гPyпи ..зAгPAвA''

4 сepпня l944 p

yпA

Гpyпa ,.3aгpaвa''
|.lJBш

БoЙIoBV|Й 3BlT ч. 2
(нa пiдотaвi звiтyвaнь K-piв зaгoHiв)

Hiччю нa 1.Vl '44 в c. Teльчi, Cтeпaнcькoгo p-HУ, чoтa
..Kopсyнськoгo'' зaгoну
HaсKoчИЛa Ha чepвoниx (гoспoдapниЙ

вiддiл) в числi 0 чoлoвiк. Чepвoниx зaЙlшли з oдHoгo кiнця сeлa.
Пiсля кopoткoТ пepeстpiлки нepвoнi BтeKлИ, зaлиlllИBшИ o.цHoГo
paHeнoгo, 5 кpiсiв, 16 тaбopoвиx KoнeЙ, 7 фipмaнoк, кiлькa пaлaтoK тa шИHeЛЬ. З нaшoi отopoнИ втpaт нe бyлo.
Hiччю нa 6.V|.44 пiд нac пepeMapшy ..Kopсyноькoгo'' зaгoHy Ha пepeiздi зaл. лiнiТ Capни-Koвeль, пiд с. Poмeйкaми,
BoлoдимиpcЬKoгo p-Hy HaскoчeHo Ha бiльшoвикiв-тeлeфoнiстiв,
яKi 6Ул|А в бyнкpi в числi ]0 oсiб Тм пpeдлoжeнo здaтИcя, вoHИ
вiдмoвились. Bзяти ix xивими бyлo нeмoжлИвo, тoMУ зaКИ.цaвшИ
бyнкp гpaHaтaМИ, бiльшoвикiв зHИщeHo. 3 нaшoT стopoни бyв
oдин paнe.ниЙ coт. Чyгaйнук
6.V|'44 HaД paHKoM чoтa B склaдi 22 стpiльцi пiсля .п.oвгoгo
пepeMapшy зaKBaтИpУвaлa в лiсi бiля с. Boвчиць, Maнeвичськoгo
p-нy. Чoтa зMУчeHa дoBгИM пepeMapшeМ сПaЛa'.Цo мiсця пoстolo
нoти пiдвiв оeKCoт чepвoHИХ в силi 200 н[oл]. lм вдaлoся нoту
.|

_ стiйкoвi нe зaBвaxИли. Пicля KopoТKoГo бoю чoтa
BИpвaЛaсЬ з кiльця oKpУХeHня, зaлиШ|АвtJJИ7 вбитих, Bтpaт Bopoгa нe oбчислeнo (.,XвaстiвсьKИй,' зaгiн).
6 v|,44 нa шЛяХy.п.o ceia Teльчa, Cтeпaнськoгo p-HУ, 8 кoзaкiв
зycтpiлoся з двoMa бiльшoвикaми - кaпiтaн t лeЙтeнaнт. iм зaпpo.
пoHoBaHo здaТИся, aЛe вoHИ вiдмoвилися i зaвepнyли кoнeЙ _
пoчaЛИ втiкaт.и. Koзaки вiдкpили Пo HИХ вoГoHЬ iнe нaдapмo _ здoбули 2 aвтoмaтИ, 2 пiстoлi, 2 унiфopми' Bслiд зa тИM нa.п.'Тxaлo
щe 50 бiльшoвикiв, якi Тхaли зaтLАlv|tА.о,вoMa y вiддaлi 100 м. Haшi
oKpy)(ИтИ

KoзaKИ B|дстУпИлИ.
7 .v|,44 сyгИчKa з ЧepвoHИMИ Koлo Пepcинa, Cтeпaнськoгo p.HУ,

пiд нaс пepeмapшУ. Haд.l зaгiн вiдcтyпив, втpaт He бyлo, нepвoних
бyлo двa куpeнi (..Kopcyнський'' зaгiн).
8'V|.44 нepвoнi HaсKoчИЛИ в силi 160 чoлoвiк Ha нaшУ чoтy, яKa
вiдпoнивaлa. Бoю нe пpийнятo' poзcИПaвшись пo лici.
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10'V|.44 дo Micця пoотoю пiд о. Teльчa, CтeпaнcЬKoгo p-нy'
пiдiЙшлa бiльшoвицькa poзвiдкa в cилi 30 чoлoвiк. Haшa зaстaвa
ix oбстpiлялa. Poзвiдкa втeкЛa. B нaс зapядxeнo вiдмapш. Hoвa
оИлa чepвoниx, щo He.цaЛeкo стoялa, вспiлa зaстaти ocтaннix
вiдмapшepoвУloчИx з мicця пocтoю стpiльцiв. Чepвoнi вiдкpили
вoгoнЬ пo вiдcryпaючиx. Mи вiдcтyпили в дpyгиЙ лic. Пoгoнi нe
-l
бyлo. Bтpaти з нaшoi cтopo|-lИ _ paнeний , яKИЙ пoпaв бiльшoви.
кaм (.'Kopс[yнськиЙ]'' з[aгiн] ).

1.Vl.44 нaш зaгiн пoвiдoмилa poзвiдкa, щo iз с. Cyськa i
Bepiвкa iдyгь чepвoнi (HKB.Ц) в силi 300 oс. в нaшoмy нaпpямi,
в c. Kopнин, KoстoпiльсЬКoгo p-нy. Haш зaгiн пpийняв бiЙ. Пo
вopoгoвi якиЙ пiдсyвaвся poзстpiльнoю вiДкpитo вoгoнЬ. БiЙ тpивaв пiвгoдини. БiльшoвиKИ втeKЛИ' зaЛИшив|.llИ 8 yбитиx i бiля 20
paнeнИx. 3 нaшoi стopoни .| paнeниЙ (..ПpилyцькиЙ'' зaгiн).
12.v|.44 в гoд' 16.30 чepвoнi в cилi 600 нaокoчили нa зaгiн,
poзKвaTИpoвaниЙ влiсi ..пiд Чopними лoзaMи'' (Kocтoпiльщинa). B
.t
..Пpилyцькoгo'' зaгoHy. Пicля пiвгoдИHHoбiЙ встyпилa -шa оoтня
гo, .п.pкe зaпeKлoгo 6oю paнeнo KoMaHдИpa coтнi, двox poйoвиx i
oдHoГo вбитo' Coтня вiдстyпилa. ii стaнoвищa зaЙнялa 2-гacoтня
тoгo )K зaгoHУ. БiЙ тpивaв дo гoд. 2.l . БiльшoвИKИ BтeKЛИ, зaпaЛИвшИ зa coбoю лic. Ha гopiюний лic нiмeцькиЙ лiтaк, щo нa тoЙ
чaс HaдЛeтiв, скинyв 6 бoмб. Bтpaти вopoгa _ 2 aвтoмaшиниу6итихi 2 фipи paнeниx. Haшi втpaти - 9 вбитих i 7 paнeниx. Учaсть
бpaв ..ПpилyцькиЙ'' зaгiн в cилi 250 чoлoвiк. Biдзнaнилися в бoю
KyЛeMeтчиK 3aяць, чoтoвиЙ oльxa, )кaHДapМ ЧopниЙ тa чoтoвиЙ
Peвyxa, якиЙ пo-гepoйськи згИHУB. Зaвзятo KoMaHдУвaв coтeнниЙ
2.oТ coтнi _ Xaсaн - HaцMeH.
19.V|.44 бiЙ з чepвoHИMИ бiля сeлa i в c. Жилявa'
.[epaжнeноЬKoгo p-HУ. Чepвoниx бyлo 250 н[oл]., з нaшoi cтopo.
ни 100 чoлoвiк. Чepвoниx poзiгнaнo, здoбyвши:4 кpicи, гpaнaти,
пaлaТKИ, шинeлi i бaгaтo iншoгo вiЙоькoвoгo мaЙнa. Ha пoлi бoю
бiльшoвики зaлИ|JJИл|А32у6итиx i 11 paнeниx, 3 нaшoТ стopoни 1
1

у6итиЙ i 5 paнeниx.

4сepпня 1944
Д'A CБ Укpai,ни,

Cлaвa Укpaiнi!

ф' 1З' cпp' 376,

3a згiднicть пИоap

/-/Юpбa

т, 66, apк. 167' Koпiя.
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PЕзюME
.{o тpeтьoгo poздiлy збipникa вмiщeнo 51 дoкyмeнт фopмyвaHЬ ГpУпИ (вiйськoвoT oкpyги) ..ЗaГpaвa.,, щo .цlяли У пiвнiЧHiЙ
чaстинi PiвнeнcькoТ oблaотi, схiднiЙ чaстинi Boлинcькoi oблaстi
Тa в пpИЛeглиx paЙoнaх пiвДня Бiлopуоi y пepшiЙ пoлoвинi 1944 p'
.Qoкyменти poздiлy зa тeМaтИKoю poзпoдiлeнi нa вiсiм нaстин-пiдpoздiлiв (дoкyмeнти N9 1 .l 2-.| 61 ).

Пepший пiДpoзtiл мiстить HopMaтИBHo-ycтaнoвнi .цoKyMeI{-

ТaМИ KoMaндУвaHня ГpУпИ зa пiдпиоoм KoMaHд,иpa ...Д,yбoвoГo''
(|. Литвиннyк) i шeфa штaбy..ГpИця', (...[..[митpeЧKo'', !,. Kopiнeць)
.l2зa пepioд вiд 4 бepeзня дo 16 тpaвня 1944 p' (дoкyмeнти N9 1
117). oкpeмИМ вИHятKoм r вiтaння пi.цлeглиx cтpiльцiв i кoмaндиpiв зi Cвятoм Beликoдня вiд 18 квiтня 1944 p' Тa пepeсТopoгa У
.|21
спpaвi кoнспipaцiT вiд 16 тpaвHя 1944 p' (дoкyмeнiи N9 1 1B'
).
!pугиЙ пiдpoздiл вмiщye KopeспoHдeнцiю кepiвникiв гpупи
зa пepioд вiд 1B лЮтoгo дo 22 тpaвня 1944 p. (дoкyмeнти N9 .122140). ПepeвaxaЮчу бiльшiсть cKлaлИ лИcт|/1 шeфa штaбу..ГpИця''
(..Бopистeн'', ..Д. .[митpeнкo',, .Д.. Kopiнeць) нa aдpeсУ KoМaHзaгoнy ..Koтлoвинa'' (..ХвaотiвськиЙ,') ..Юpiя'' (..Pyбaш'', C.
.0,Иpa

Koвaль) (дoкyмeнти Ns 122-1 2З' 125-127, 1з0-1З2' 1з4-136). |ншi
...{aЛeKoмy''
лИcтИ aдpeсoвaнi KoMaHдИpaM ..ШaKaлy'' (A. PУдик),
..KaсяHy''
..Лeбeдину',
(дoкyмeнти
(C. ЯнишeвcькиЙ),
(A. ЛУцик),

N9 124' 128' 1з3' 137-139). oстaннiЙ дoкyмeнт зa aвтopстBoм
кepiвникa вишкiльнoгo вiддiлУ ..KopбaHa'' aдpeсoBaHИЙ кoмaндиpy ..Шaкaлу', (дoкумeнт N9 140).
ТpeтiЙ пiдpoздiл пpeдcтaBЛeни Й двoмa iнcтpyкцiями вишкiльнoгo вiддiлу штaбу гpyпи ..3aгpaвa,' вiд 19 квiтня i 2 тpaвня 1944 p.
зa пiдпиоoм ,.Kopбaнa,,(дoкyмeнти N9 14.t 142), |нстpyкцiТ HopМУ'
ють вiЙськoвy пiдгoтoвкy i вiддiлaх УПA
..3aгpaвa''
пpeд.Qiяльнiоть пoлiтичнoгo вiддiлу штaбy гpупи
сTaвлeHa У чeтBepтoмy пiдpoздiлi iнфopмaцieю пpo pa.цянсЬKУ
вiЙськoвo-aдмiнiстpaтивнy дiяльнiсть вiд квiтня 1944 p. тa звepHeHHяM .п,o HaceЛeHHя пpo вcryп Д,o УПA вiд ТpaвHя 1944 p. (дoкУMeнтИ Ne 14з, 144).
Haкaзи y спpaвaХ opгaнiзaцiйHИX, пpИзHaчeHЬ тa ПoKapaнЬ
вiд 24-26 чepBHя 1944 p, пpeдстaBЛeнi у п'ятoмy пiдpoздiлi дoкyмeнтiв Cлyжби бeзпeки вiйськoвoТ oKрУгИ. Aвтopoм нaкaзiв е
KoMeндaHт CБ тa викoнyюниЙ oбoв,язкИ KoMeHдaHтa зaпiлля Bo
''ШвopниЙ,' (M. Cepeдa) (дoкумeнти Ns 145-147).
.Qiяльнiсть вiддiлy в|ЙськoвoT poзвiдки iлюстpye iнфopмaцiя
вiд 2 бepeзня 1944 p. Пpo пoдiT нa тepитopiТ вiйськoвoТ oKpУгИ.
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..HeMo'' (|. Tpeйкo)
вмi!.oкyмeнт зa пi.д,писoм KoMaHдИpa вtддiлУ
щeнo в шoсТoмУ пiдpoздiлi (дoкумeнт N9 148).
Haкaз в opгaнiзaцiйниx спpaвaxтa iнстpyкцiя в опpaвaХдeзep..KacяHa,'
тИpстBa вiд21 квiтня 1944 p, зa пiдписoм KoMeндaHтa
(A. Луцик) пpeдcтaвЛяють сьoмиЙ пiдpoздiл дoкyмeнтiв вiЙcькo.l50).
вoТ пoльoвoi жaндapмepii (дoкyмeнти Ns 149,
ЗaключниЙ вoсьмиЙ пiДpoз.цiл cKлaлИ звiтнo-iнфopMaтИвнl дoкyмeнти УПA тa зaпiлля вiд 31 бepeзня _ 4 cepпня 1944 p.
(дoкyмeнти N9 151-161). Cepeд HИХ пepeвФKaЮтЬ звiти кoмaндиpiв зaгoнiв ..KoтЛoBИнa'' (..XвaстiвcьK|АЙ''; к-pи ..Юpiй'' i .,ЧopHoтa,,)
(дoкумeнти Ns .l5.1 152,154, 156, .157) тa iм. oстaпa (к.p .,Шaкaл'')
'
(дoкумeнти Ns .l53, 155' 158).
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SUMMARY
Chapter Тhree of the сo|Iection includes 51 doсuments of formations beIonging to the ',Zahrava'' group (Military okruha),', whiсh were
active in the noгthern part of Rivne ob|ast, the eastern part of Vo|yn'
oblast, and in adjacent raions of southern Belarus in the first six mon.l944.
ths of
The doсuments in this сhapter are arranged thematiсally
.12-161
in eight seсtions-subоhapters (doсuments 1
).
Тhe first subсhapter сontains normative-founding doоume-

nts of the group's сommand, signed by Commander ..Dubovyi',
(1. Lytvynchuk) and the chief of staff "Hryts"') ("D. Dmytrechko,"

D. Korinets') for the pertod 4 Marсh- 16 May 1944 (doсuments ] 1 2.
117)' Еxсeptions to this thematiс arrangement are a doсument сontaining Еaster greetings to subordinate UPA privates and command.tB
.l944
ers, dated
April
and a warning оonсerning сonspiraсy, dаted
'f
6 May '1944 (documents 1 18, 121).

Тhe second subchapter inc|udes сorrespondenоe of the gro.
up's |eaders for the period from .l8 February to 22Мaу 1944 (doсuments 122-140). Тhe majoritу of the сorrespondence сonsists of
..D.
Dmytrechko,''
|etters from the сhief of staff ..Hryts,'' (..Borуsten'',
..lurii''
(..Rubash,', S. Koval'), the сommander of
D' Korinets') to
the detachment .,Kot|ovyna'' (..Khvastivs'kyi'') (doсuments 122- 1 2з'
125-127,130-1з2, 134-1з6)' other letters are addressed to сommanders "Shakal" (4. Rudyk), "Dalekyi" (S. lanyshevs'kyi), "Kasian"
.1зз, .t37-139). The
(A. Lutsyk), ..Lebedyn'' (documents 124, 128,
final doсument, written by the head of the training seсtion led by
..Korban',
..Shakal'' (doсument 140)'
is addressed to Commander
Тhe third subоhapter contains two instruсtions issued by the training section of the ,.Zahravd' group' dated 19 ApriI and 2 |хАaу 1944
and signed by..Korban'' (doсuments.141-142). The instructions standardizе mi|itary training in UPA units.
In the fout1h subсhapter the aсtivity of the po|itiсa| seсtion of the
"Zahrava" group is presented in information on Soviet military-administrative aсtivity for Apri| 1944 and in an appeaIto the population to
join the UPA, dated May 1944 (doсuments 14з-144).
orders сonсerning organizationa| matters, appointments, and
punishments. dated 24-26 June 944 are сontained in the fifth subоhapter, whiсh deals with doсuments of the military okruha's Seсurity
Serviсe. Тhe author of the orders is ..ShvornУi'' (M. Sereda), the commandant of the SB and aсting сommandant of the Military okruha
(doоuments 145-147).
.1
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The aсtivity of the Mi|itary |пte|ligenсe Seсtion is represented bу

.l944
сonсerning еvеnts on the tеrritory
information dated 2 Marсh
doсument
signed by the сommander of a
of the miIitarу okruha. A
(|
in thе sixth subсhapter
Treikо)
is
сontained
Lrnit |ed bу..Nemo',
(doоument.t48).
Тhe seventh subсhapter сoпtains doсuments of the miIitarу fie|d
gendarmerie, whiсh tnсIudе an оrdеr сonсeгning organizationaI matters and an instruсtion about desеrtions, dated 2-l April 1944 (dосu.
ments 149- 1 50).
Тhe fina|, eighth, subсhapter сonsists оf informationa|-report
documents of the UPA and its reaг line serviсes, dated З] Marсh4 August 1944 (doсuments 151-161)' Мost of thesе are reports by the сommanders ..|urii,' and ..Chornota'' of the detachment
.,Kot|ovyna', (,,Khvastivs,kуi,,) (doсuments

] 5-l - 1 52' 154' 156. 57)
and the .,ostap'' detaсhmеnt (соmmandeг ..Shakal'') (dосuments
1

1

53, 55, 58).
.1

.1
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иApУ смЕpтl4
3A}tl1|1{)1(rЧи

F сссp с1{AсoвA1|o,
ii l|A я5 Alт иAтoprЙ

пЕpЕA скJrсI/вAHHяTV| l пlc^я GI{ACУвAн]|я

CCCP сKаоoваHo, зaмiнюючи i] нa 25 Лiт катopги.
..Cвиpи.ца''
Дepeвopит H ХасeвИчa i

Kapу сl.lepти в

гPyпA

(BI

ЙсЬKoBA oKPyгA)
..тyPlB''

Ns 162-164

зBlтHl дoKyMЕHти yпA тA 3Aпlлля
28 лютoгo

- 20 нepвня 944 p'
1

Ne 162

пoвlдotил EHня KoMAHди PA ..HAзAPA KPиги''
пPo пoгPAБyвAl.|Hя PAдяHсЬKиMи

BlЙсЬKoвoслDKБoBцяMи
ЦивlлЬHoгo HAсEлEHHя

28 лютoгo 1944 p'

УкpaTнськa Пoвстaнчa Apмiя
Гpyпa..Туpiв',
..ПoЛтaвсЬKиЙ''

зaгiн

|ня 21.2'44p.

Пocтiй, ДHя28'2.44p'

3B|ДoMЛЕHHя

нepвoнi 6aнtи в силi oKoлo 50 бaндитiв poз-

пoчaЛИ гpaбyвaти м. Paтнo. pня 22.2'44 p. нepвoнi бaндити цiлKoBИтo пoгpaбyвaлИ MeшKaнцiв м. Paтнo. Пpи цьoмy зaбИлИ двox
HeBИHHИX людeЙ.
Дня 24.2'44 p. нepвoнi 6aндити цiлкoвитo згpaбyвaли сeляH
сeлa Ш-{eдpoГoщИ, .Д,ивiнськoгo paЙoнy. Чepвoнi всe зaбиpaли з
xaтiв, a piнi, якi He MoГЛИ зa6paти H|АЩt4лV1, ПocУдУ poзбивaли oб
зe]ЙЛЮ, збiжжя poзсИПaЛИ пo двopi.
!ня 27 .2'44 p. нepвoнi 6aндити пoгpaбyвaлИ МeшKaHцiв сeлa
Хoтишiв. ,.Bизвoленo'' сeЛяH вiд Tжi, oдexИ, збixxя тa кoнeй.
Cпaлили кiлькa бyдинкiв тa зa6или HeвИHHoГo ceЛяHИHa. Пi.ц чaс
гpaбувaння кoжниЙ хoтiв знaЙти якнaЙбiль|.l.le гoдИнHИкiв, xiнoчoГo oдяГУ тa сaMoгoHу, ПpиЙшли п,янi тa вi.цiЙшли щe бiльшe п'янi.
Haсeлeння Пepe.ц пpибyггям чepвo|-tИX мaЙжe цiлкoвитo втiклo.

Koмaндиp

..

ПoЛтaвcЬKoгo', зaГoHy

/HaзapKpигa1/-сoтHИK
IJДABО' ф' З8З8' oп, 1, cпp, 38в, apк. 5, Оpигiнaл,
..Haзaр
1 Kлимyк _
Kригa.., .,Haзap'' (-1944)'- У 1944 p. - к.p ..Пoлтaвоькoгo'' зaгoну' бpигaди .,Пaм'ять Kpщ..' Coтник УПA.
*
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lм'я тa piк нapoджeння нe устiйнeнi.

Ns 163

звlт пPo дll yпA HA вoлoдиMиPщиHl

22тpaвня 1944 p.

AкцiТ УПA пpoтИ HiMцiB Ha BoЛoдИMИpщИHi

З нaблихeнням бoльшeвикiв, нiмцi нaмaгaлV|cя yсiми спoсoбaми вИKopИстaти УПA, aбo Тi зoвciм злiквiдyвaти, З xвилинoю
кoли бiльшoвИKИ пiдiйшли дo Cтиpy, oпaHУвaЛИ Лyцьк, oKpУ>кИЛИ
Koвeль i зaaтaкyвaли Boлoдимиp нiмцi г1pИпин|АлV| бopoтьбy з
УПA i нaмaгaлИcя зa всяKУ цiнy дiЙти з HeЮ Дo пopoзУMiння щoдo
спiльнoТ бoooтьби з бiльшoвикaми.
Poзпoчaлися нepвoвi poзшyKИ зa KoMaHдИpaми вiддiлiв УПA.
Шyкaли Тx гeнepaли, шyKaЛo Гeстaпo, шyKaЛИ вci нiмeцькi стapшиHи, шУKaЛИ нaвiть pядoвi стpiльцi. Bсi вoни xoтiли дoГoвopИтИся з
УПA щoдo спiльнoi бopoтьби з бiльшoвиKaMИ, a paдшe щoб зpo.
6ити'i'i слiпим зHapяДдяM в свoix pyKax чИ пiдстyпoм зHИщИти.
B цeЙ чac зaгiн УПA iм. |вaнa Бoгунa пi.ц кoмaндoЮ KoMaHдИpa oстpixськoгo1, щo стaцioнУBaв в c. Гнiйнoму тa в дooKoлИчHИХ сeЛaХ aтaкoвaний зi всix cтopiн нiмцями, якi кoнeчнo хoтiли
.цoгoвopИтИся з KoMaHдoЮ зaгoнУ, змyшeниЙ був пepeнeсТИся дo
с. Бискyпин i дo oкoличниx сiл.
l-{e oднaнe опpaBИ нe poзB'язaлo. Hiмцi дaЛЬшe нaтVicKaлИ,
щoб дiЙти яKoсЬ Дo пopoзУMiння, MИMo цЬoгo в цeЙ чac .цoХoдИЛo

дo збpoЙниХ сyгИчoK пoмix вiддiлaми УПA i нiмцяMИ, яK нпp. бiЙ в
с..Qpeвинi (lвaницькиЙ p-H)' з пoчaТKoM квiтня ц.p.в с. Якoвичaх
(BoлoдимиpськиЙ p-н)' т[a] бiЙ в с. Ciлeць (Boлoд[имиpcькиЙ]
p-H).

Koли нiмцi HaMaгaЛИся пepeгoвopЮBaтИ з УПA, всюди стpiз вiдпoвiддю: ..,Д,oгoвopiться сoбi з HaшИM пpoвiдникoм
Cтeпaнoм Бaндepoю, HaKaзaМ яKoГo MИ пiдпopядкoвaнi i якoгo ви
MaeTe в cвoTx pyKaХ''. Poзлючeнi цим нiмцi piшили змyсити зaгiн
УПA дo спiвпpaцi, a як нi тo знищити йoгo.
Poзгpoмлююни з кiнцeм квiтня тa пoчaтKoм тpaBHя ц' p. бoльшeBИцЬKУ пapтИзaнKУ в числi дo 3 тисян в УстилyжсЬKoМУ тa
Bepбськoмy p-нi тa близькo тИсячHУ гpyпу бoльшeвИцЬKИХ ПapTИзaH B зaвИдiвськoмy лiсi (Пopицькoгo p-нy) 5.5..1944 р. ПoсТaвИЛИ
кoмaндi зaгoHУ в гoд. 12ультимaт,...Aбo спiвпpaця з HaMИ (нiмцями) aбo вибpaтиcя дo гoд. 17..i Дня 5.5'44 p. в УстилужськиЙ p-н,
B пpoTИBHoмy paзi зHИщИMo''.
B УcтилyxсЬKoMy p-нi нiмцi paзoм з пoЛЬCЬKo-бoльшeвицькoю бaндoю мaли зaмip вiддiли зHИщИТИ. Koмaндa зaГoHУ piшилa
чaлИcя

65з

пepeHeстИся He в УcтилуxськиЙ p-н, a пepeЙти нa лiвиЙ бepiг
piнки Лyг в c. ЛyкoвиЧi, Лисiв, Бepмишiв i iншi, вiдки.цaЮчИ з цИx
сiл пepeдoвi чaстини poзбитoТ нiмцями в Зaвидiвськoмy лiсi бiльшoвиЦькoТ пapтИзaнсЬкo.i чaстини, щo нaмaгaлacя тИM шЛяxoМ
пpoдepтИCя дo фpoнтoвиx чaстин ЧA'
5'5'44 o гo.ц. 17-iЙ зaгiн oпyсTИB c. Бискyпинi i зaтpимaвся в
о. Лyкoвинi, Лисiв, Бyxкoвинi, aдo БиcкупИЧ BотупИлИ зapaз зMoтopизoвaнi чacтИHИ. Бiльшoвицькi зaгoни зaтpиMaлИcя B CeЛaХ:
Koлoнa, Pикoвичi, Гopoxiв['..]a, 3aгopiв. Звiдки' KopИcтaЮчИ з
цЬoгo, Щo нiмцt He oпaHУвaли зaвидiвcькoгo лiоy, вокoчили в лic
i тaм зopгaнiзyвaвшиоЬ' пo.п.aЛИсЬ в Гaлинину. Hiмцi, пo6aчивши
тaKe cтaBЛeHHя cпpaвИ вiддiлiв УПA' пoчaли.п.aЛЬшe BecтИ пepeгoвopИ, зaявЛяЮчИ, щo тepeH цeЙ, Ha яKoMy зaтpИМaЛИся пoвстaHцi,
MyсИтЬ бщи вiльниЙ, бo вoни MУcятЬ МaтИ чepeз нЬoГo зв'язoK дo
мaдяpiв, Щo cтaЦioнyЮтЬ B Янeвичaх. Koмaндa зaгoнiв piшae тoдi
змiнити мicцe пoстolo' ПepeсyвaЮчИ вiддiли пiд зacлoнoю нoчi з
дня7 ,5lB.5'44 p. з с. opищи, Hoвo-Xaшкoвичi, Cтapo-Хaшкoвичi
i Boлиця.

Poзлючeнi цим нiмцi HaMaгaЮTЬcя 3a всяКУ цiнy зв'язaтися
й вдaeться Tм дня 9.5,44 p. в c.CтapoХaшкoвичi. Пpи зyстpiчi з кoмaндиpoм oстpi)ксЬKИM, нiмцi гoвopv|лИ нa тeмy спiльнoi бopoть6и пpoти бiльшoвикiв, a нaкiнeць
зaявIAлИ' щo гoЛoвHИМ |Х зaвдaHHяM о .цoстaвИтИ KoMaHдИpa
цИХ пoвсTaHчИX чaстИH' щo зHaхoдятЬся в цЬoМУ тepeHl Дo гeH. y
Boлoдимиpi нa пepeгoвopи.
ТУт нiмцi xoтiли пiдстyпoм з|1L4ЩV|т|4 KoмaндИpa вiддiлiв УПA
в цИX TepeHax. B цeЙ чaс, KoЛИ КoMaHдИp ocтpiжськиЙ гoвopив з
нiмцями, в сeлiCтapo-Xaшкoвичi, нiмцi пoчaЛИ oкpyжyвaти вiддiли УПA, пiдтягaюни свoТ сили в сeЛa: Биокyпинi, 3aмличi, 3aгopiв,
KoЛoнa, Toпилищi, Pикoвинi, Cтapoпopицьк, Ляxiв, Янeвинi,
Mapкocтaв, Чeоний Xpeст i Ciлeць.
Poзмoвa бyлa зaкiннeнa. Cтaлo нa тoмy, щo нiмцiв cKepoвaнo
..KoМпeTeHтHoгo''
в цИХ опpaBax KoMaHдИpa, Щo зHaХoдИтЬcя
дo
пiД м. Boлoдимиpoм, яKoГo тaM в дiйонoстi нe бyлo. .Цля Улeк.
шeHня нiмцям вiдшyкaти KoМaHдиpa.цaнo iм кypiepa, з яKИM вoнИ
вiд'Txaли aBтoM пiд Boлoдимиp. Bвeдeння в oблy.ц нiмцiв, дaлo
зMoгу KoMaн.цИpaM вИвeстИ вiддiл з нiмeцькoгo oKpркeнHя.
Пaдae нaкaз: .'Poзпopoшити вiдДiли тa зaKoHспipyвaти ix
в TepeHi''. Haкaз вИKoHaHo. Biддiли пoдiлeнo Ha тpИ чacтИHИ: з
o.цHoЮ чaсTИHoЮ кoм. CтeпaH Maв пepeдepтИcя нa ГopoxiвщИHy,
a .цpУгoЮ чacтИHoЮ кoм. oстpiхcькиЙ Maв пpoдepтИоя в Ha.цбyxнi тepeнИ, a peшту, тo e бiля 400 людeЙ свiжoзмoбiлiзoBaHИХ,

з

KoMaH.цoЮ зaгoHУ, щo
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KoM. Д,eM,ян2 мaв poзПopoшИТИ в тepeHi' з чoгo ЛИшe ЧacтИHУ
людeЙ свiжoзмoбiлiзoвaниx Maв пepeтягHУтИ B ЛуницькиЙ paЙoн.

Koмaндиpoвi Cтeпaнoвi тa кoм' ocтpixcькoмУ вДaлoся BИBeстИ
людeЙ в oKpУxeHHя бeз стpaт 3 певними ЛИшe BтpaTaми (звiт в
цiЙ спpaвi зaлунуeться).
Koмaндиpoвi .Д,eм'янoвi piвнo Ж вдaЛoся виЙти з 4-мa coтHя-

ми овiхo змoбiлiзoвa+ИN|v1..Qня 10.5.44 p' нiмui pyшили нa

цl

сeЛa, .цe стaцioнyвaливiД,Цiли УПA' Тaм o.цHaчe вжe нiкoгo нe бyлo.

Poзлючeнi цим нiмцi, зa6paли з циx сiл кiлькa.п,eсяткiв цивiльнoгo
HaceлeHHя, aлe нiчoгo вiд них нe дoвiдaвшись, вiдiйшли нa мiсця
свoгo пoстoЮ.
ПoотiЙ' дня22'5,44p.
ДА CБ Укpaiни, ф' 13' сnp. 376'

/_/BiтaлiЙЗ
т. 61, apк.

408-409. Koniя'

,.oстpixськиЙ, (1912_1944). У 1944
1 oлeксiй Гpoмaдюк - '.Гoлoбeнкo..,
р. . K-р
зaгoну iм. | Бoгунa, шBш Зг ..3З', (,.Зaвихocт,.)' Пopунник УПA вiд з1.VlIi 1944 p.
2 Пeвнo йдeтьcя прo K-pa Гpигopiя Tpoцюкa (...Цeм'ян..',.Bepхoвинeць..),
..BiтaлiЙ.., ..Kpилaн'' (1918-1945). У -l944-1945 pp. _ к.т
зaпiл3 Пaнaс Maтвiйнук ля Bo'.Тypiв,.' зГ.зз" (..Зaвиxoот..), к-p 3Г..33..' opг. peф. пiвнiннo-зaхiднoi Гo
HBPo тa П3K. Maйop-пoлiтвиxoвниK УПA вiд 15.ll'1945 p.
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lHФoPM NгИBHИЙ зBlт пPo пЕPЕxlд
H lM EЦЬKo- PAдя HсЬКoгo ФPoHтy тEPитoPleю

вoлиHсЬKoi oБлAстl

Boлиноькa oбл.

20нepвня 1944p.

lHФoPMATИB|1ИЙ oГЛЯД

вiд зaдepxaння фpoнтУ Дo пoчaтKy чepвHя i944 p.

Зaдepxaння фpoнтy

Bхe нa пoЧaтKaХ KB|тHя нa цiлoмy вiдтинкy фpoнтy, вiд
Пpип'ятi дo БepeстeчKa, бoi пpибpaли xapaKтep пoзицiЙниЙ.
Hacтyпaльнi бoi бoльшeвИKИ вeЛи ЛИшe нa мicтo Koвeль i

Boлoдимиp. Зa виТмкoм мicцeвиx УcпiХiB нiмeцьких KoHTpaтaK,
фpoнт дo CЬoгoдHi e бeз зMiH. ПpИчИHoЮ .цoвГoгo зa.цepжaння
фpoнтy Ha o.цHoМУ мiсцi Й пepeХoдУ дo пoзицiЙHИХ бoТB, бeзпe-

bээ

peчHo' булa слaбiсlЬ HaCTУПУ бlльшoвикiв. a He сИЛa oпopy нiмцiв. Пo здобуттi ЧA Лyцькa 2 2.44 p. (йoгo зДoбvв вiддiл чиоЛoM
600 oсiб, мaйжe бeз бoю), ТepeH для бiльшoвикiв бyв мaЙжe вiдкpитий aж дo Бyгa. Гoрoxiв бyв oпyщeниЙ нiмЦями без бoю' piвнo
ж бyли oпущенi всi мaлi мiстечкa. Boiзoдимиp був евaкyoвaниЙ'
Kсlвeль бiльшовики обiЙш,гiи з ЗaХoДУ, ЧА пoсyвaлaся Д,oЛИHoЮ
Пpип,ятi Тepен бyв' raк би скaзaти, чиcl.иЙ' БiльшoвиЦьКa poзвiдкa дoTждЖaЛa a)K зa Гоpoхiв, aлe вiйськa ДepxaЛИCя лiнiiCтиpy
(кiлькaнaдцять кiломeтрliв нa зaxiД)' ЧA нe MaЛa MoТOpИзoвaHИХ
чaсТИH Тa apТИЛrpii (пaнциpнi час.гиt.lи Йшли в HaПpяMKУ Koвля).
oдним CЛoBOl/4, мt,lмо вiД,сVтнoстl нlмцiв, B теpeH бiльшoвики нe
HaстУПaлl'1

'

сlatl [дaв1 нitицяt',l мoжливiсть стяГHУтИ CИЛИ, пoвeсТИ
Г|poTИHaOТ!.п i yкpiпити лiнiю. | тaк, 22.[2]1,2'44 p. нa вiдтинoк
Луцькa нiшlцi к.t,tнули E тaнкoвy дивiзiю' щo сТяГЛИ iТ з Пpoскypoвa
чepeз Tерl-iс.lпillЬ (з зiзнaнь дизepтирiв слoвенiв)'
TaкиЙ

25-i2]7.2'44р' нlмцi вeЛИ HaCТУП в НaПpЯMi ,Гlyцькa, який
зaЛoМi.lвcя. Biд r-ого нaсy нiмцi з бoями вiдстyпaли aХ .П,o ТeпеDltlJHo| Л!Htl.

Жеpl ви пtД, чaс бою дyхе Прopl.цИЛиl нiгиeцькиЙ фpoнт. Biйськa
були лишe в сaпliй бorвiй;tiнiT, a в слiдуюниx сeЛaХ нe бyлo цiлкoм.
Ha фpoirтi бyли вiльнi мiсця, КУtloЮ Moж}|a бyлo гtpохoдити. Cepeд
нilиeцького вiЙськa нути булo BИCЛoвИ, Щo ЛiИшe ТoMУ He BiдсТyПaють Цi.пкoм, щo L{eMa HаKазy. Бyли в пaнiннoмy стaнi. Лишe нeнa-

стyп

бiл ьшoвИKi

t

У.0,ержaв

н

iмeI-1ьку rli нi кl,

B квiтнi нiмцi пoчaли кpiпкo oKoПуtsaТИся i пoсиllювaти фpoнт.
Посилeння фpoHГУ йlшлo з пiвнoчi, бo бiльшoвИK'1 tsсe HaМaГaлися здсrбyти Kовeль. fj,o копatlня ot<опiв нiмЦi гонили цивiльних
ЛЮ.oet4,

т ишtа .lаC .дo-.]aс} liиlШО мa'lli вилaзкll oднoT ни
'
стoрсни.
Бi,tlьшоtЗИkl,1
дpугoi
Щi] КiЛЬКa pазiв aтaкyвaли Boлoдимиp,
oстaHilЬo B ПepшИХ дll-lяХ Чер8Hя. Aуllи.сlнi t-liлкoвитoТ тишi псэ oбox
бoкaх фporзтy.
|(oли б ГОвopИТИ пpo вiднoшення нiмЦlв Д.o HaсeЛeнHя' Тo
tsot.|o.цУ)Kе пc[гане]' Пaс шиpинoЮ.цBa.ТpИ ceria з-пiд фpoнтy eвaKУoвal{o (l-iеОЬiрiЗЬ) paзoM' Евa.кyoвaнe F|aCеЛeHHя, якe iм BДaЛocя
зЛoвИтИ, зaбvipaли.д,o BолtlДимИpa, Hа вивiз до Hiмеччини' Хoч
цe бaжaниx Tм нaс"пiдкiв He .цaЛo, бo нapoд втiкaв в лiси i xoвaвся. Гpaбiжi не булo кiнця. ГpaбуBaЛИ буквaльно всe: нo)кi, Лo)KKИ,
вiдpa, жiнoчiтуфлi, дo xyдoби ixлiбa вКЛЮчHo. Cгtецiяльнo звepтaЛИ УвaгУ Ha шУKaHHя ЗaKoПaHoГo ЛЮдсЬKoгo дoбpa. Пpи eвaкyaцiT
бyли випaдки poзстpiлy людeй (с. Литвa, TopнинськиЙ paЙoн).

Ha фpoнl i стaе
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Пiдкинyвши дyxe HeзHaннi peзepви' нiмцi пpиcпiшнo бУдУвaли лiнii oкoпiв тa сХoBИ Ha МaшИнИ i кoнi, нa вiдтинкy 10 км шиpинoю вiд фpoнтy.
Ha пiвдeнниЙ вi.цтинoк цiei чaсTИHИ фpoнтy нiмцi пoчaли
poби-ги ПoсИЛeHHя в дpУгiЙ пoлoвинi тpaвHя. 21'5.44 p. нa вiдтИHoK Тopнинa нiмцl кинyлИ o.цHy дивiзiю i нa iншi вiдтинки тaKoж,
Boяки oпoвiдaлИ, щo Ця дивiзiя бyлa ствopeнa в Kpaкoвi з poзбиткiв з пiв,цeннoгo фpoнту, з-пiд Cтaнислaвoвa' CтpiнaлoсЬ тaKo)K

бiЙцiв з lтaлiЙcькoгo фpoнтy - цi вiйськa бyли впoвнi вивiнoвaнi'
нaстpiй бaдьopиЙ'.Д.o нaсeлeнHя пoсТaвИлиcя дoбpe. Ha вiддaлi
5 км вiД фpoнту дoзвoЛИЛИ ЛЮдяM вepтaтИся дoдoмУ. Kpiм тoгo
taaaлИ Д,Ля FiaоeЛeHHя пepeпУcтКИ .0,o свoTx xa1 зa пoтpeбaми,
мaЙжe Ha ПepeдoвУ лiнiю.
Цi вiддiли пoчaЛИ вiдpaзy oпaHoвуBaти всi лiси i лiски в пpИ.
фpoнтoвiй пoлoсi' Tyт зpoбили мicцe пoстoЮ зaпaсHИХ чaстИH.

Kидaюни цi cили, нiмцi пepeд т|/||v| H|АgИ щiльнo пpoвipили
зaпiлля, злiквiдувaлИ чepвoHУ пapтИзaнKy в зaвидiвськoмy лiсi, тa
Тe сaMe CтapaлИся зpoбити з вiддiлoм УПA.
Тeпep вiднoшeння дo УПA
B зв'язкy з вiдступoм нiмцi пoчaлИ cтaBИт|Аcя дo вiддiлiв УПA

'.Кpaщe,'. Бyли випaдKИ, щo пpи зyстpiнi

з вiддiлoм нe

вiдкpи.
пepeгoвopiв (oкoлиця
Boлo.п.имиpa, Miсяць бepeзeнь_квiтeнь). Бyв випaдoK, KoЛи вiддiл
УПA виотyпив в oбopoнi сeлян з c. ГнiЙнo i poзбив гpaбixницькy
бaндy Maдяp, тo нiмцi цiлкoм цe Пpoмoвчaли. Cepeд свoГo вoяцTBa ПoчaЛИ пyCKaТИ вepзiТ пpo cпiвпpaцю з УПA, внacлiдoк нoгo
..Тeпep
BoяKИ BИсЛoвЛЮBaл|АCь,.
MИ в)Ke бiльшoвикiв пoб,емo. бo
бaндepiвцi з HaMИ''. l-{e свiднить пpo цe, як нiмцi дУMaЛИ Пpo Hac
BaЛИ BoгHЮ, г1.4тaлИ

зa KoMaHдИpaМИ

.п.Ля

спpaвд|.

Aлe.цe MaЛИ Mo)кЛивiстЬ, cтapaЛИся лiквiдyвaти i тaк в c. PaДoвИчaХ зHИщИЛИ 32 пoвстaнцiв, тa сTapaлИся зaхoпити цiлиЙ
вiддirl, щo Tм He в.цaЛoся a 26-|2]8' 5'44p' poзотpiляли в caдiв'
сЬKoMУ лiсi 6, i oднoгo paнИлИ (зi зв'язкy).
Зpaзу зHoB eBaKУЮТЬ сeЛa нa вiддaлi дo (мicцями) -l2 км вiд
фpoHТУ.

Cyдяни пo оилi вiйськa Й збpoТ Тa зaпaоy aмyнiцii, щo тeпep e
пiд фpoнтoм i нa фpoнтi- мoxнa сKaзaтИ, Щo Koли нiмцi нe дyМaЮтЬ HaсТУпaтИ Ha цlM BiдТИHKу, тo в KoxHoMУ paзi дyмaЮTЬ сИлЬHo

боooнитися.

Bисaдкa y ФpaнцiТ, тpeбa cKaзaтИ, Фк Haдтo He BплИHyЛa yeMнo нa бoeвиЙ стaH Boяцтвa. Moхнa булo нщи вИCлoвИ:
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..Boлieмo,

щoб дo нaс пpийшлa KУЛЬтУpнa Aнглiя, нiж бiльшoви..Зi
KИ'', iHшi знoв:
cxiднoгo фpoнтy бepщь нa зaxiд двa BoяKИ, a нa
оxoдi лишитЬся oдИн''...
ДизepцiТ сepeд нiмeцькoT apмii зapaз нe пoмiчaeтЬcя, нaтoмiсть чaстo втiкaють piзнi сxiднi HapoдИ, щo e пpИ нiмeцькoму
вiйcьку.

Пo бiльшoвицькiЙ cтopoнi
Бiльшoвики Ha цЬoMy вiдтинкy сKyпчyBaлИ yвary Ha Koвeль i
Ha oпaHУBaHHя .п.eяKИХ пyнктiв вищe Koвля тa нa Boлoдимиp. Ha
вiдтинкy Лyцьк_Гopoxiв пoвaхнiшиx сил He вИДaли, Пiдсилeння
цiei нacтини вiдтинкy зaУвaЖeHo в кiнцi квiтня (29,4'44 p. Йшoв
пepшиЙ бiльuий тpaнcпopт вiЙськ з Лyцькa нa Heсвiч). oднaнe пo
фpoнтoвiЙ тишi нe MoжHa cУДИтИ оили вiЙcьк. Cьoгoднi нa фpoнтi
в)кe MaЮтЬ бaгaтo тяxкoi apтилepii' якi щe зapaз в бoяx xoДнoТ
yнaстi нe бepщь.
HaстpiЙ бiЙцiв e 6oЙoвиЙ. Цe в пepшУ чepгУ нeнaвисть дo нiмцiв. ,.Цaлi He HacтУпaЮтЬ тoмy, щo нeмa HaKaзy, _ гoвopятЬ.
Bбpaнa ЧA нe нaЙгipшe (бaгaтo aнглiЙcькoгo взyття).
Хapнyвaння пoгaHe, aлe Ha 3УЗ бaгaтo ПoKpaщaлo' бo зpaзy,
з Пpиxo.цoM apмii, нaклaдaЮтЬ Ha оeлo KoнтИHгeHти. Бyвaють
BИпaдKИ (ЛyцькиЙ paйoн), щo дJlя бiЙцiв зaмiоть HopMИ xлiбa 2 кг
ДaзaлИ 2 кг муки, щoб сaмi coбi дeоь пeKлИ, Aлe отpoгo зaбopoнeнo бiйцям пpoсИтИ Tсти в HaceлeHHя. ocь пpиклaд: в c. TepткИ,
CeнкeвичiвCЬKoгo paЙoнy' бoeць пoпpocив У гocпoдИHi мoлoкa
iпoчaв пити. Ha тoй чaс вXo.цИтЬ KoMaHдИp iвiдpaзy: ..ТaкиЙ тo
cИHУ, чoMу пpocИш Тсти, ти гoлoдний! ЛюдeЙ гpaбили нiмцi Й
пoляKИ, щe тИ бepeш! Poзотpiляeм!,,. l зapaз пoясHИв гocпoдинi,
щo ЧA Мae Щo iстИ, щo HaсeлeHHя e oгpaблeнe i нe мoжнa вiд
ньoгo бpaти. | дiЙcнo, ЧA нa цiЙ нaстинi вiдтинкy ..He гpaбИтЬ'', a
всe пoЛaгoд)КУe чepeз гoЛoвИ ciльоькиx paд тa paЙoнiв, якиx вспiлИ пoHaсTaBлятv|.

KУди гipшe вiднoсять в пiвнiчнiй чaстинi ЦЬoгo вiдтинкy.

Koмсклaд чaстo дiстae aмepИКaнсЬKi Koнсepви. Цi взaгaлi

Kpaщe )кИBутЬ. Mix бiйцямИ a KoмaHдИpatv,И e вeлИKe тepтя' зpoд)Кeнe сoцiяльнoю нepiвнicтю, тa HeтaKтoвнe вiднoшeHHя KoMaHдИplв.
Пpo coюзникiв у бiйцiв дУMKa He пoгaнa (бaнaть peaлЬHy
дoпoмoгy), aЛe KoMсKЛaд He дyжe зaдoвiльниЙ' B тicнiшoMУ гypтKy MoxHa пoчyгИ: ..ПpиЙдeтьcя Щe Й з HИMИ вoЮвaтИ''. 3aгaльнa
,.lдeм тiльки
tУMKa сepeд apмli цe:
дo Бyгy' a дaлi xaЙ aнглiЙцi
вoЮЮTЬ''.
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Пepeмyнeння вiЙнoю вИдHe y всix. Пpo цe гoвopИтЬся нaвiть
вiдвepтo Й в.цивнiй фopмi. Ha мiтiнгoвiв с. ГipкoпoЛoHKa, Лyцькoго
paЙoнy' пoлiтpук сKaзaв: .,.[I,a, тoвapИщ, K ПepBoмy MaЮ дУMaeМ
вoЙнy KaHчaTЬ. Haдoeлa вaМ, a чтo ГoвopИТЬ HaM''"
Пepшими УсTaHoвaMИ, щo iх opгaнiзyють бiльшoвиKИ' цe
вoeHKoMaTИ i стaницi HKBД.
Moбiлiзaцiю пpoBoдяTЬ нaЙдoвшe нa пpoтязi мicяця пo пpИxoдi в д:aниЙ тepeH. Bзaгaлi двi нe.цiлi пo пpиxoдi вiЙоьк сильниЙ
pyx. Tyг Be.цeнHя пpoпaГaн.п,и, мoбiлiзaЦii, пepшi apeшти. Пicля
Toгo пpoПaгaндИBнoГo шУMУ вЖe MeHЦle' a чopHa poбoтa HKBД.
.!,yмaю, щo poблять тoMy B тiЙ пepeoдi, Щo Maсa пicля пepexoдy
вiЙськ здeзop[ieнтoвaнa] тa [...]pибитa (зaоугepoвaHa силoю),
opгaнiзoвaнi лю.ци МУоятЬ KpИтИся, вiддiли УПA кoнспipyються _ дoтeпepiшнiй шиpшиЙ нaш pyх нaзoвнi Уcтar. [.{e бiльшoвики
Й викopиотoBуЮтЬ ДЛя пpoвeдeння cвoТx aкцiЙ.
Ha мoбiлiзaцiю люди в бiльшoстi ЙДyГЬ. Bci пi.цлягaючi мoбiлiзaцiТ згoлoшУЮтЬся дo paйoнoвoгo 8o6HKoMaтУ, .o.e пepeвoдИтЬся
пepeгляд, aЛe яК ПpaвИЛo, з вoeнKoМaтy нixтo He вepтaeТЬся (oкpeмi oдиницi, яKИХ Bol-|И ЛИшaЮтЬ.д,ля свoeТ poбoти). Cвящeнники
мoбrлiзaцiТ нe пiдлягaють. Koxнoмy звiльнeнoMy .цaЮтЬ пoсвiдкy,
писaHoю звичaйнoю MaшИHКoЮ (бeз пeнaтки), дe зaзHaчУeтЬся
з яKИХ пpИчИH дaнa ocoбa звiльнeнa. Пepeбyвaти в сeлax пicля
мoбiлiзaцiТ МУжЧИHaM HeMo)KлИBo, бo скopo зЛoBЛятЬ, тoMУ щo Ha
мoбiлiзaцi ю пoKЛ ИKyeтЬcя BecЬ здopoвиЙ eЛeМeHТ.
Apeшти в тepeнi дoсi пepeпpoвaДxУвaЛo BИKлЮчHo HKB.ц (i
вiЙськoвi вi.пдiли HKBД). 3 apeштoвaнИMИ ПoBo.Д,ятЬся пo стapoмy. Haпp. Ha ст. Heсвiн, CeнкeвичiвсЬKoгo paЙoнy, apeштoвaнИХ
.п,ep)KaтЬ y BeлИKoMy фiльвapoЧHoмУ хлiвi, дe вoни цiлиЙ нaс
лeхaтЬ, a oбepтaютЬcя ЛИшe Ha KoMaндУ. Цe e пepexiдниЙ пУнKт,
звiдси вiдстaвляють дaлi.
3вiльнeним, ЧoГo дyxe мaлo бyвaе, BИ.цaЮтЬ тaкi пoсвiдки:
,.Cпpaвкa

Bидaнa гpil(дaHинУ (тaкoмy тo) в тoм, чтo oH бьtл зaдepxaн
(тaким тo) PaЙoтдeлoм HKB! И УвoЛЬнeh.
Упoлнoмoчeн. (тaкoгo тo) PaЙoтдeлa HKB.Д,.''

спpaвки стpiнaлись пиcaнi pУKoЮ i нaвiть HeГpaмoтHo,
.Д,o нaшoгo pyХУ пocтaвИлvl,cя cкpaЙнo вopo)кo. HaЙвaхнiшe'
Щo cтapaЮтЬся зa всякy ЦiнУ ПoстaвИтИ пpoТИ нac бiйця ЧA.
Пoминaючи вci вiдoзви, Щo Тx виД,aвaли бiльшoBИKИ зa пi.п,писaми
XpУщoвa i piзниx oбкoмiв, тpeбa зГaдaтИ тaкиЙ фaкт' нa фpoнтi
бpaк aмyнiцii (У бiльшoвикiв цe чaотo бyвae), a пoлiтpyк ocЬ яK
l.{i
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..He мoжнa
дoвeстИ aмунiцiТ, бo в
цe пoяcнЮe Пepeд бiЙцями:
poвeHcЬKИX лicax зiбpaлoся 15 тисяч бaндepiвцiв i вoни нИщaтЬ

зaлiзницi тa УHeMoxЛИBЛЮЮтЬ д.oотaвy вoeннИХ тpaнспopтiв''. Piч
ясHa, щo тaКe пoясHeння poбитЬ cвoe, бo бoець, якиЙ нeмae чим
бopoнитися пepeД нiмцями, нiби нepeз УПA, мимo всЬoгo вИpoбляe нeгaтиBHy ДyМKУ пpo УПA.
Чи вдacться бiльшoвиKaм ПocТaвити ЧA пpoтИ нac, цe бyдe
зaЛeЖaтИ вi.ц нaшoТ poбoти в ЧA: нaявнocтИ нaшИХ людeй в ЧA,
Maсoвo-poз'ясHЮBaлЬHoТ poбoти пpo бopoтьбy УПA тa пpo Haшу
пoстaHoBKy взaгaлi, пoбopювaння нiмeцькoТ пpoпaгaндивнoТ лiтepaТypИ, пoбopювaнHя вИсЛy)<HИцЬKИХ тeчiЙ, як мeльникiвщинa i
iншиx (Tpeбa пaM'ятaТИ, щo бiльшoв|АKv| р,ля кoмпpoмiтaцij нaс,
пiд пoняттям нaцioнaлЬHo-BИзBoлЬHoгo pyxy пiдтягaють i MeЛЬникiвщинy, бульбiвщинy i всякиx iнших oпopтунiстiв. Bою пiдлУ
i вислужницькy poбoтУ, HaПp.: мeльникiвцiв, вoни oзHaчaЮтЬ
пoHятTяM ..poбoтa Укpaiнськиx HaЦioнaлiстiв''. |-{им вoни ХoчутЬ
кoмпpoмiтyвaТИ в oчaХ Hapo.цy сaмoстiЙницькиЙ pyx УПA).
Tpeбa вeCтИ гoстpУ ПpoТИвoeнHу й пpoтиpeЖИMHy пpoпaгaнтpeбa сKaзaтИ, poбoтa e нeзaдoвiльнa. .[yxe вaxHe
Зapaз,
дУ.
e пиоaнi кличi, лeтючКИ Тa тaктичнi aкцiT УПA _ oбopoнa нapoдУ
пepeД TepopoM.

З-пiд фpoнтy бiльшoвиKИ пoчaЛИ eвaKyвaтИ ceЛa з пoчaтKoМ
ТpaвHя. Тeпep стapaЮTЬся oчL4cтИт|4 пaс шИpИHoю дo 20 км.
Бyвшa чepвoHa ПapтИзaнKa Ha зaдaХ ЧA бyлa вИKopИcтoвУвaнa дo бopoтьби з УПA. Teпep ii peopгaнiзyють,
.Qoклaднi iнфopмaцiТ дoЛУчУЮ oKpeMo.
Укpaiнський Лeгioн Caмooбopoни
Лeгioн ствopeниЙ мeльникiвським пpoвiдHИKoM Coлтиcoм1
Шeвцeм нa Лyннинi в гpуднi 1943 p. Тeпep ШвeЦь нiби вiдкoлoвся.
Пpoвiдникoм УЛC e CoЛтИc, KoMaHдИpoм _ пoл[к]. Гapaсимeнкo2,
вишкiльним _ пoл[к]' Kвiткaз.
ociДoк УЛC e [в] Гpyбeшeвi зa Бугoм.
oснoвнoю poбoтoю УЛC r бopoтьбa з сaмoстiйнИцЬKИM pУXoM
УПA. Boни в|/1|1УCтt4лИ pяд ЛeтЮЧoK, B яKИХ стapaЛИcя cпЛяMИтИ
бopoтьбy УПA, a KoЛИ HeдaЛoся цe зpoбити, пpelцсTaвИти ТТ в oчax
Hapo.цy бeзнaдiЙнoю.

i

.Qo

бiльшиx пoдвигiв УЛC нaлexитЬ apeштУвaHня pядУ HИзoBИX

poбiтникiв УПA, a ocтaнHЬo дpУгa Tapaоa, якoгo вбили. Тepeнoм
дiЙ ix [e] по цeЙ бiк Бyгa з BoлoдимиpщИHИ. oдин з вiддiлiв oнoлюе Юpкo ГaЙвopoнськиЙ.
Лiтepaтypy УЛC зaлунyю.
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HacтooТ нaсeЛeHHя

ЗвiтoвиЙ тepeH e фpoнтoвolo зoHoЮ. 3 o.цнoгo бoку, вхe
yкpiпляються бiльшoвVl,KИ, З ДpУгoгo нiмцi. B цeЙ нaс MoЖHa BИpo6ити пpaвильниЙ ПoгЛя.ц пpo MaсИ. Tepop ПapТИзaHKИ, пepexiд
фpoнтiв' нiмeцькi aкцii, гpaбeжi' бiльшoвИЦЬKa .цiйcнiсть .цaЮтЬ
пpaвильний oбpaз MopaЛЬHoГo cТaHУ HaсeЛeHHя. I тpeбa CтвepДИтИ, Щo HaсeЛeHHя e зa HaMИ. .Д,oкaзoм B цЬoМУ e aктивнa пiд/],ep)KKa визвoльнoi бopoтьби зi стopoни мaс. HaceлeHHя Heсe
BоЮ MoжЛИBУ дoпoMoгУ дЛя вiддiлiв УПA- дoПoMoГa xapчaмИ,
tнфopмaцiями. Tpeбa сKaзaТИ, щo в пiвнiчHИХ Тepeнax (Koвeль,
Paтнo ...) нaсeлeння нe вiдстae, a нaвiть пepeвИщar дeякi paЙoни
п|B.п'eHH|'

.Qo зpoстy TaKoгo CTaHУ пpИчV||1ИлИCя гpaбeжi нiмцiв i бiльшoвикiв. Якщo Haпp.: нa Лyннинi ЧA мaлo гpaбили, тo нa Koвeльщинi
дyжe гpaби ли. НиЩили xyдoбу, aби лишe нIАЩИт|/1, a пoлiщyк нa
мaтepiяльнi мoмeнти дужe вpaзливиЙ.

| кoли

в пepшiЙ фaзi бiльшoBИцЬKoГo

ПpИХoДУ

булo виднo

пpИпЛИB нaстpoTв бiльшoвицьKИX, Тo ТeПep e iнaкшe. e випa.п,ки
ПoBopoтУ .цoдoMУ чИ Дo УПA тoгo мiсцeвoгo eЛeмeнтУ якиЙ 6ув
пiшoв дo ПapТИзaHKИ чepвoHoТ (з с. Грa Cтapa нa Koвeльщинi,
BepHуЛoся з ЧA 17 хлoпцiв, зaбиpaюни зi сoбoю збpoю). Hapoд

пoбaчив ПpaBдИBo щe paз Moскву' Baxнe тiльки вмiти цe всe
вдepЖaтИ в cвoТх pУKaХ.

Пpoпaгaндa бiльшoвицькa вeликoT poбoти нe poбить. BiДoзви
XpУЩoвa бeз вi.цгУкУ. Пpo змiнy KoнститyцiT нixтo нe ГoвopИтЬ.
Зaгaльнo гoBopячИ пpo фpoнт i фpoнтoвy ПoЛocУ тpeбa скaзaTИ' Щo MИ Mo)KeMo рУХaТИсЬ ЛИшe зaв.цяKИ сИMпaт|яM HapoДУ'
Чaстo Hapoд iдe нa влaснi )КepтBИ, збepiгaюни )t(Иття пoвстaHцяM'
Haпp.: ЛoвЛятЬ нiмцi людeЙ, в кpaЙньoмУ вИПaдKу гoспoдap iдe
сaм, aбo XтoсЬ з po.п,ИHИ, a Пoвстaнця He вИдa.цУтЬ.
Aлe e сeлa пo нiмeцькoмУ бoцi, якi лoяльнo.цИBЛятЬся нa нiмцiв i нa ЖepТBИ зi свoelстopoHИ He.0,У)Кe ЙдУтЬ. l-]е e тaк би cкaзaти
зaлoмaнi сeлa. l-{e тi, дe нe булo дo pуху УПA нaшoT poбoти, дe нe
вИХoвУBaЛoся людeЙ, a ЛЮдИ зaxoПИЛИсЬ ЛИшe ПepшИMИ пepeMoЖHИМИ aкЦiями УПA i пo пepшИX пopaзКax вiдпaли вiд нac. Тaкиx сiл стpiнaеться бiльше в пiвдeннiй чaстинi ТepeHУ.
Гoспoдapкa
Beснянa сiвбa пo нiмeцькiЙ стopoнi пpoйшлa зaдoвiльнo, з
бpaкy тяглoвoi сИлИ1 Пo бiльшoвицькiй стopoнi дeщo гipшe. Мaлo,
aбo цiлкoм нeoбсiянoю лИLJJ|АлaCя фpoнтoвa сMУгa 5-]0 км |x|Аp|АHoЮ.

ool

Kpiм тoгo в пpифpoнтoвiЙ пoлoсi cильнo знищeнi [oс]iннi
зaсiви oКoпaмИ, aбo пoвикoпyвaнi нiмцями. Були випaдKИ, дe
нtмцi пpиopЮвaЛИ зaсiви (с. Kopитниця).

Хyдoбa в пpифpoнтoвiЙ омyзi e знищeнa, Люди [в] oдяги
зaбeзпeн[eн]i слaбo. Bce xoдилo в yбpaнняx вЛacнoгo виpoбy, a
виpoбляти тeпep r HeMoxЛИBo,
Гoлoдy щe зapaз нe пoмiчaeтЬся, aЛe тpeбa спoдiвaтиcя, бeзпepeчнo цe бУдe зaЛexaтИ вiд хoдУ фpoнтoвиx дiЙ, вiд МoЖЛиBocти зiбpaння ЖHИB.
Тpeбa дoбaчити' щo в нacлiдoK ..свoбo.8.И'' HaсeЛeнHя HИщИтЬ
дyxe лiс, зoKpeMa пo нiмeцькiй стopoнi.
l-{epкoвнe пИтaHHя зapaз He aKтУaЛЬHe.

Cлaвa УкpaТнi!
Пoстiй 2О'6.44
UдABO' ф. 383З' oп,
.l

/-/|хАaтвiЙц
o
1

, cпp, 121 , apк' 26-29, Koпiя.

Mиxaйлo (|вaн) Coлтис-..Чepкaс', (-1944)- У 1944p,

-

к.p, пoлiтинний пpoвiд.

ник Укpaiнcькoгo лeгioнy сaмooбopoни (31 -Й oхoрoнний бaтaльйoн SD).
2 Boлoдимиp Гepacимeнкo (Гapaоимeнкo) - ..Туp... У 1944 p. - K.p Укpaiнськoгo
лeгioну сaмooбopoни (31 -й oхopoнний 6aтaльЙoн SD). Пoлкoвник ApмiT УHP
3 Пeтpo .Qяleнкo _ .'oлeксaндp Kвiткa.., ,.Kвiткa'' (1895-1965)' У 1944_1945 pp. -

кep. спeцUJKoли paдиcтiв тa peзидeнтУpнoi мepeхi Aбвepy (..3oндepштaб.P..),
зaстУпнИK, к-p Укpaiнськoгo лeгioну сaмooбopoни (31 -Й oxopoнний бaтaльйoн

SD). K-p З-гo пiшoгo пoлкy (УкpaiнсЬKe визвoлЬHe вiйськo), oкpeмoi yкpaТнськoi
пpoтИтaнKoBoi бpигaди..Biльна Укpaiнa'' (УкpaТнськa нaцioнaльнa apмiя). ГенepaлxopунжиЙ Apмii УHP'
4 cтeпaн.Л,рaницький (Ceмeнюк) _ ..AндpiЙ..' .,МlaтвiЙ'' (1920 р. н.)' У 1944 р. - сУспiлЬнo-пoлiтИчниЙ peф.
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Bo

..Tуpiв'.'

пiвнiннo-сxiднoT Гo HBPo.

PEзloME
.[o нeтвepтoгo poздiлy збipникa

включeнi тpИ дoKУMeHтИ

гpУПИ (Bo) ..Тypiв'', щo дiялa Ha тepИтopiТ BoлиноькoT oблaстi тa

в пpИлeглИx paЙoнax пiвДня Бiлopyсi (дoкумeнти Ns 162-164)'

.,ПoлтaвоЬKoГo',
зaгoBi.qкpивae poздiл пoвiдoмлeнHя КoМaH.цИpa
.,Haзapa
нy
KpигИ'' (Kлимук) вiд 28 Лютoгo 1944p. пpo ПoГpaбyвaння paдяHоЬкИМи вiЙськoвocлyxбoвцями цивiльнoГo Haсe..Biтaлiя''
лeHHя (дoкyмeнт N9 162). Звiт кepiвникa
вiр'22 тpaвHя

1944p. oпИсye нeвдaлi спpoби нiмeцькoгo вiЙcькoвoгo КoMaHдyвaHHя сИлoЮ пiдпopя.цкУвaти coбi ПoBсTaHCЬKi пiдpoзДiли нa
Boлoдимиp-Boлинщинi (дoкyмeнт N9 163). Toдi KoMaH.t].УBaHню УПA Bдaлoся BИвeстИ з кiльця oтoчeHня зaгiн iм. |. Бoгyнa'
|нфopмaцii сycпiльнo-пoлiтичнoгo peфepeнтa вiЙськoвoТ oKpУгИ
,.Maтвiя'' (C..ЦpaницькиЙ) вiд 20 нepвня 1944p. iнфopмyють пpo
пepexiд нiмeцькo.pa.цяHcЬKoгo фpoнтy тepитopieю BoлинськoТ
oблaстi (дoкyмeнт N9 164).
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sU]ЙMARY
Chapter Four of the сo|leсtion contains three documents issued
by the ..Turiv'' group (Vo), whiсh was aоtive on the territorу of Vo|yn,
ob|ast and in adjaсent raions of southern Be|arus (doсuments 162-l64).
The сhapter opens with an announсement from Commander
..Po|tava'' detaсhment, dated 28
..Nazar
(Klymuk)

of the
Kryha''
Februarу 1944, conсerning the |ooting of the оivilian population by
Soviet troops (document 162). A report bу Ieader..Vita|ii'' from 22
May -t944 dеsсribes the unsuсcessfuI attempts of the Germany
mi|itary оommand to subordinate insurgent units by forсe tn the
Vo|odymyr-Vo|yns'kyi area (doсument 163). At that time the UPA
command sucоeeded in removing the l. Bohun detaсhment from
enсirc|ement' |nformation prepared by the responsible leader for
Soсial and Politiсa| Affairs of the Military okruha сommanded by
.,Matvii'' (S. Dranyts'kуi), dated 20 June 1944, announces the shift of
the German.Soviet front to the terrrtory of Volуn' ob|ast (doсument
164),
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з'eдHAHHя гPyп (l33''
(..зABИxoсT',,
iм. XMЕлЬHиЦЬKoгo)
п l B H lч H o.3AxlдH иЙ кpдЙ
(..xMЕлЬHиЦЬKИЙ,,
..MoсKBA'' ,,Лlс'')
,

,

oPгAн lзAцl

Й H

o

-

визвoлЬHoго Pyxy
\.^ Б"o"..'

тЕPитoPtAЛ ЬH и и г!oдlЛ стPyKТyP
HA вoли}l|, пoлlсс!, пoдlллl (1945 p.)
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кoMAндyвAнHя з'eдHAHня гPyп l.33',
21 х<oвтня 1944 p.

HAКAз

- 20 сiчня

Ne 165

пPo пPизHAчЕHHя

1945 p.

HAчAJIЬHиKA lllтAБy

з'eдHAHHя гPyп

21 жoвтня 1944 D

УПA
K3Г ч.

..33',

HAKAз
3 днeм 21 'х'44 poKy пoKЛИKyЮ K-pa oстpiжськoГo нa HaчaЛЬникa штaбy з'eднaння гpyп (HШ ЗГ).
3 днeм пpизHaчeHHя к-poвi oотpixськoмy пiдпopяДKoвУЮ
к-piв гpyп i зaгoнiв. Bсi нaкaзи Йoгo бeз oзИвУ викoнyвaти!
ПoстiЙ дня

21.X..1

944 poку
Cлaвa Укoaiнi!
Гepoям Cлaвa!

K-p Яpoк*

KЗГ /!убoвиЙ/

ДАPo' ф' P-30' oп, 2' cпp. 26' apк. 5. Оpигiнaл, Pукoпис

" Ha,Цnис у тиryлi
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Гpoмaдoю oбyх стaлtть тa дoбpe

вИГoL^Тp|тЬ

сoкИpУ!

!еpeвopит

H

Xaсeвича

Ne 166

нAКAз KoMAHдиPAM
тA спIBPoБ|тHикAM штAБ!в
y спPAвl oPгAHlзAцlЙHиx пPизHAчEHЬ

Ne1

1

УПA

лиcтoпaдa 1944p,

M.п. 1.Xl..1944 pокy

зГ..3з,,

245/oх/i|
Члeнaм штaбy ЗГ, к-paм гpyп i зaгoнiв тa члeнaм
HAKAЗ ч..l

Тx

штaбiв

1. Згiднo HaКaЗy ГK УпA з дня 1.Vl||'.1944 p. (ч.[.,.].9) пepeбиpaЮ KoMaнДyвaHHя нaд гpупaМи ..Зaгpaвa,' тa ..Typiв''.

2. .(o вiйсьKoвoГo штaбy пpи ЗГ ,.33'' пpизнaнyю слiдyюниx

к-plв:
1. Ha нaн[aльникa] штaбy зг'зз'.
к-pa ocтpixсЬKoгo
.. oпep[aтивнoгo]
.. Явopeнкa1
2, ..
вiддiлy
.,
..
||
|, Чyгкy
3. .. вИшK[iльнoгo]
..
4,
ПoгiдHoгo
.. пoлiткepiвникa
5.
нaн[aльникa] пepс. вiддiлy .. Бypлaкy
.. K-тa пo тИЛy
.. Biтaлiя
o.
.'
I.
чX
пoдp. Бiлy2
B.

.'
..

гoспoдapчoгo
к-pa Kapoгo
-м cвoiм зaстyпHИKoМ пpИзнaчУЮ K-pa ocтpiжськoгo
(l
ll
2-м
Явopeнкa
Haкaз вaxний з.цнeM oтpИМaння.
-l

||

Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!

K3Г /!убoвиЙ/
.ЦАPo, ф. P-З0, oп, 2, спp' 26, apк, З. opигiнaл, Pукoпиc
1 Микoлa Пaвлoвич - '.Леoнiд Явopeнкo,', ..Л. Явopeнкo'' (1914_1946). У 1944 p.
нaч. oпepaтИвНoгo вiддiЛy, ШBШ гpyпи ..Тypiв'', нaч. oпepaтивнoгo вiддiлу зГ "33"
(..Завихoст..). 1945 p' шBш зг.33'(.,3aвиxocт',' iм. Хмeльницькoгo). Пopyнник
УПA вiд -l .X|..l943 p.
2 Лю6a Гнaтюк - ,.Бiлa,'' ..Kвiткa,' (1922_1945)' y 1944-,l945 pp. - peфepeнткa xiнo..Туpiв,',
цтвa' кеpiвник УчХ вo
пiвнiннo-зaxiднoi Гo HBPo. нaн. вiддiлу ЧХ штaбy 3Г
.,33,',
пpoвiдниця жiнoцтвa П3K .,Moсквa,' ( 1945),

-

669

Ne 167

N9

HAKAз КoMAl.|ди PAM пIдPoздlлlB
в oPгAHlзAцlЙHиx спPAвAX

3

Злиcтoпaдa 1944p.

УПA

ПocтiЙ 3.X|.44 p.

ЗГ

Ko мaнди pa м фopмaцi Й,

HAKAЗ ч. 3
бpиraд, зaгoнiв' вiддiлiв, пiдвiддiлiв

l. Устaлюю слiдуюну HaзвУ i склaд бpигaд, зaгoнiв, вiддiлiв,
пl.цвiД.о,tлtв:

1. БpигaДa iм. ЛaЙдaкиl
кoмaндиtp Яpoк
N9 N9 зaгoнiв l541 , 1542' 154З'
Ns пoл[ьOвoi] пoшти 050

2' БpигaДa iм. oстpoгo

KoMaH.цИp ГaлaЙ.цa

.l644, .l645' 1646.
Ns пoльloвoi] пoшти 0150
З. Бpигa.п,a iм. Maзeпи
кoмaндi,lp Бypя
N9 Na зaгoнiв 1747,1748.1749'
N9 пoль[oвoi] пoшти 0250
4. Бpигaдa iм. Boвчaкa
кoмaндиp Гoлyб
Ns N9 зaгонiв 1850, 1851 ' 1852.
N9 поль[oвoi] пoштtи 0350
5. Бpигaдa iм. БaЙди

Ns N9 зaгoнiв

KoМaнД,Иp Лисиil
Nq Ns зaгoнiв 1953, 1954, 1955.
N9 пoль[oвoi] пoшти 0450

6. Бpигaдa iм. Haзapя

KOМaH.0'Иp

Bepxoвинeць2

Ns N9 зaгoliiв 2C56, 2057' 2058.

Nq пoль[oвoТ]пoшти 0550
ll. Cклaд KoMaH.s'УвaHня бpигa.ци
1) Kоlиaндиp

2)
З)
4)
5)

Пoлiткeрiвник
tst,lшкiльниЙ

ПepсональнltЙ
Ресt, tsСБ
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6) |нтeндaнт

7)Лiкap aбo фeльнep
8)нoтa BCБ i зв'язкy
Пpимiтки: вишкiльниЙ, пoлiткepiвHl4K' пepсoнaльниЙ, peф.
BCБ вхoдятЬ в сKлaд штaбy 6pигaди }la пpoeKт кoм[aндиpa] бpигaАи тa пicля зaтвepдXeн н я кoм [aндиpa] з' однaн н я.
lIl. Cклaд зaГoнУ
1 ) Koмaндиp
2) ПoлiтiнстpyKтop
3) BишкiльниЙ
4) БyннyхниЙ
5) Peф. BCБ
6) Xapн [oвиЙ] пiдотapшинa
7)Фeльнep
8) 2 сaнiтapи
9) 2 кyxapи

10)2 вiзники
1 1) PiЙ BCБ + piЙ зв'язку
12) 2 вiрдiлИ + 2 лaнKи мiнoмeт[iв] (6 cтpiль[цiв]) aбrэ
1 3) 4 пiдвiддiли + 2 лaнKI4 мiнoмeт[iв]
lV. Cклaд пiдвiддiлy
Koмaндиp + 3 poi
V. Cклaд poя
PoЙoвиЙ + 6 cтpiльцiв
Vl' УзбpoенHя poя
.t
кyлeмe1 2 aвтoмaти, 4 кpicи' 1 пicтoль.
Cлaвa УкpaTнi!

Hl.l.lз

Koм[aндиp] 3Г

/ocтpiжcькиЙ/

/!убoвиill

.Qyжe тaeмнe*

пiоля викopИотaння зниuдити*

дАPo' Ф' P-30' oп'
1 K-p..Лaйдaка''
..3aгpaвa''.

-

2, cпp.26, apк,6-7' opигiнaл, Pукoпис

Mикита Cкyба (19.| 7-1944t.У 1944p.

Coтник УПA вiд 17.l||..lg44 p.

2ГpигopiЙTpoцюк - ...(eм'ян',, ..Bepхoвинeць
6pигaди ..Пoмстa Бaзapy'' (iм. Haзapa). 1945-

opг., вiйоьк' peфepeнт П3K
*

..Л|о'' (,.Moсквa',).

-

K-p курeня ГрупИ
рp.

- к-р

ицькиЙ''

Haдnиc у тиryлi.

671

'

Ne 168
HAKAз KoMAHдиPAM пlдPoздlлlв
B oPгAHlзAЦlЙHиx спPABAX

Ne4

8

yпA
зГ

лиcтoпaдa 1944 p.

Пocтiй, дн[я] 8.Хl'44 p.

245/tl

HAKA3 ч. 4
Koмaндиpaм фopмaцiЙ, бpИгaд, зaгoHiв, вiддiлi в, пiдвiддiлiв
Haкaзyю:

II.].[иоциплiнa

1. Зaвeсти в вiддiлax BeлИKy-зpaзKoBУ дисциплiнy'

HaЙмeньшиX пpoBиH aбo нeдoтягнeнЬ в виKoнyвaннi слyхби нe
вiльнo пpoпyсKaтИ aбo дapyвaти.
.1.

[||.] Bиxoвaння вишкiл
Bиcoкo пoотaвИтИ вишкiльну тa вИхoвHy poбoтy в вiддiлax'

2. .Цoвeсти дo пoлiтиннoi гpaмoтHoотИ всix кoмaндиpiв

i

3. Шиpoкo poзпpoпaryвaти зa щo бopeтьоя УПA. Шкoлити

i

оTp|ЛЬЦlв.

вИХoвyвaтИ нa oсoбистoMy пpИKлaдi кoмaндиpiв i пoлiтпpaцiвникiв.
B виxoвaннi звepнщи yвaгy i впo[Тти] тe, щo всi пoвстaнцi як
yЧaснИKИ вИзBoЛЬHиx зMaгaнЬ нe e пepeciчHИMи тиг|aMи.
B шкoлeннi, пoвeдiнцi тa вИKo|lУвaннi бoeвиx зa.цaч дoвecтИ
зMaгaHня
зa пepшeHсTBo мiх кoмaнд.Apa|'АИ i стpiльцями (кoм.
дo

зaгoHУ, вiддiлУ, пiдвiддiлiв, poя).
4. HaЙкpaщИx пoвcтaнцiв пoпуляpизyBaтИ, тiльки вмiлo, щoб
He здeMopaлiзyвaти. .{oвeсти в вi.пдiлax дo ПoшaHИ тИХ, Xтo дiЙснo
вiдзнaнився в бopoтьбi.

5. B вiддiлax MyситЬ пaнУвaти пoшaнa пoлeгЛИХ кoмaндиpiв
отpiльцiв. Пoлeглиx кoмaндиpiв i отpiльцiв (Boвнaк], Haзap,
Maзeпa2) вшaнУвaтИ cИпaHHяМ MoгиЛ. KoxниЙ cтpiлeць MyситЬ
знaтИ ЖИттeпИс KoMaндИpa iмeнi якoгo e бpигaдa.
6. PoзвивaтИ вeЛИKy HeHaвИстЬ дo тИХ, Щo з.п.aЮтЬcя )KИвЦeM
HKB.[-тaм, a тi jх деякиЙ нaс [нe] вбивaють. |-{e бpexливa ЛaсKa,
якa e нiчим iншим як тiльки ..ЛoByшKoЮ,,.

i

|||.

БoЙoвa aктивнicть

1. Пiднeсти бoйoвe нaстaBлeння вiЙоькa чepeз бoi нaстyпaль-

HoГo ХapaKтepУ тa peЙдy.
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3a oбopoннi (нeнaстyпaльнi) бoТ бyдyгь вiдпoвiдaти KoMaH.цИpи. Beсь чaс пpoяBЛятИ вeЛИKУ aктивнiсть ПpoтИ BopoГa (зaсiдки,
HaсKoKИ, BoвчИ яMИ, HИщeHня мoстiв, тeлeфoнy, сoв. aдмiнiстpaцii).

B oбopoнi Hapo.цУ стaвaTИ.цo бoю з нepiвними силaми' laти
.п'oKaз, щo МИ бopeмoся зa нapiд. KЛИч: '' Beоь хлiб нapoдoвi|''
.Д.o всякoгo poдy aкцiЙ вИKopИcтoвУвaTИ тИХ, щo кpиються вiд
мoбiлiзauli.
2' |1iд чaс бoiв тa BсяKoгo poдy aкцiЙ MyсИтЬ бyти виcoкa
бoевa кapнiсть. Ha кoxний бiй визнaчитИ нopмy вИтpaтИ aмyнiцiT,
нa кpiс, KУлeмeт, фiнкy. 3a витpaнeння бeз ДoзBoЛу 1 -гo нaбoя
звepx HopMИ сувopo KapaтИ, як зa дiяння Ha KopИстЬ вopoгa, якиЙ
стapaeтЬся BИчepпaTИ нaс з aмyнiцiI.
Лoвити пoЛoHeHИХ, здoбyвaти tцoкУМeHтИ нe якiсь дpiбницi.
3нaючи N9 чaстини Ivlo)KHa дiяти пiД ТТ мapкoю. 3 дoкyмeнтiв вiд
пoЛoHeHИХ MoХHa дiзнaтись пpo бiльшoвИцЬKУ тaKтИKУ ПpoTИ Hac,
зHaнHя якoТ oбoв'язУe KoMaHД,иpiв i стpiльцiв.
Пepсoнaльнi дoкyмeнтИ ПepeсИЛaтИ пo aдpeсу Maксим aбo
ocтoiжськиЙ.
Tpoфeй нe вiльнo зaдep)кУвaTи cтpiльцями у ce6e' Tpoфei
пpИзHaчye тa спpaвeдЛИBo poзд|ЛЮr KoMaHдИp.
3ayвaxeння: Пpи BсяKoгo poдy aкцiяx KoМaHдИpИ cпiвпpaцюють з пpoвi.t],HИKaMИ тepeнУ.
lV.

Дiлoвoдствo

1. 3aвeсти дiлoвoдствo всix peфepeнтiв.

2' Beсти xpoнiкy всix вit.цiлiв вiд зaгoну aбo

сaмocтiЙнo.

вiддiлУ, щo дie

3. Beсти книгy бoeвиХ ХapaKтepИстИK стapшИH, пiдотapшИH,
стpiльцiв.
4' Cклaдaти мiсячниЙ плян poбoтИ KoMaH.п.Иpaм i всiм пpaцiвHИKaМ штaбiв.

1

V. Koнтpoля
KoнтpoЛЮ пpaцi i xИття в вiддiлax.
cИстeMaтИчHУ
Зaвeсти
'

a) вiЙськoвиЙ вишкiл,
б) пoлiт. вишкiл,
в) зaгaльниЙ вишкiл,

г) бoЙoвe HaстaвЛeHHя,

д) сoцiяльнa piвнicть,
e) вiднoшeнHя дo HaсeЛeнHя,
e) вoгнeвa кapнiсть,
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i) гoспoдapчИ спpaвИ,
T)

сaнiтapнi спpaвИ.

2. Увaжнo cлiдити зa BeHepИчHo ХBopИMИ, BKaзУЮчИ Haтe, щo
цe спeцiяльнa poбoтa HKB.ц' яKa ПpяМye чepeз зapaxeHHя Д,oBeCТИ

дo зHИщeння УкpaiнсЬKoгo Hapoдy.

Vl. Зaбopoняю
1' ЗaдepжyвaтИ в вiддiлaх стpiльцiв з iншиx вiддiлiв (дeзepтиpiв, мapкeтaнтiв, ТИX, щo, MoвЛяB, вiДбилиcь вiд свoгo вiддiлy).
Bищeзгaдaниx нeгaЙнo вiдcилaти дo Tx вi.пдiлУ. Пpo ПepeХoвyвaHня ix в тepeнi (бoiвки) пoвiдoмлятИ MeHe.
Тi, щo CKpИBaЮТЬ згaдaHИx' бyдyгь вiдпoвiдaти пepeд вiйськoвИM ПoЛeвИM сУдOM.

2. Miняти oдяг Удeзepтиpiв ЧA' якi ПoХotятЬ зi сxiдниx oблaс-

тeЙ.

З. Kapaти биттям, Зa пoбoi виннi бyдyгь вiдпoвiдaтИ пеpe.ц
BПC.
4. Kapaти КapoЮ смepтi чepeз poзстpiл бeз сyдy.
5. Bживaти '.CтiЙ xтo ЙДe'', a пpяMo ..Cтiй,, o.t],ИH .П,o Пo.0.aнHя
KЛИЧKИ.

V|I. Cyди

Cуд скликae KoM' бpиraди, в виЙняткoвИХ вИпaдKaX KoM. зaгoHУ.

CyД зaсУджУe Ha KapУ смepтi Чepeз poзстpiл зa:
1.

2.

дeзepцiю

дeфeтизм

3. нeвикoнaHHя HaKaзУ
4. злoдiйотвo
5. нищeння збpoТ
6. дeмopaлiзaцtю вiдцiлУ.
V|ll. 3вiти
Звiги |lollcИлaт|А бeз зaпiзнeнь.
2' Ц]oб нe бyлo oпiзнeнь BIАCIАлaтИ бeзпoсepe.п'ньo свoТми
1

.

KУp,epa[\4И пo зв' язKy.

3. Зa нeтoчt.liсть звiтувaння бyдy KapaTИ кoм. бpигaди.
4. Tеpмiни звiтyвaння:

3вiтувaти пpo пеpeбiг ЖИТТя вi.цдiлiв i тoчнo ПpИ.цep)KУвaтИсЬ

сЛlДУЮчoГo:

a) Cтaн людeЙ, збpoT, aмyнiцiT, BИpяДУ paз Ha мiсяЦь
кoжнoгo
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]

-гo.

б) PaннiЙ звiт щo .t0 дeнь KoхHoгo -l-гo, 10-гo, 20-гo
мiояця.

в) 3вiти poзвiдки щo 5 tнiв, нeгaЙнo в вaXHИХ BИпaдKaХ.
г) oпepaтивнi звiти нeгaЙнo пiсля пpoвeдeнHя oпepaцiЙ.

д) ГocпoдapчиЙ звiт (зaгoтiвля пpoдyктiв, зaпacИ iбpaки)
щo 10 днiв.
e) CaнiтapниЙ звiт - oдИH paз Ha мiсяць.
Пpo пoявлeння iнфeкцiЙниx xвopoб пoвiдoмляти нeгaйнo.

в/з /Л. Явopeнкo3/

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
в/з /oстpixcькиЙ/

HШз

3aлyнeнi

KлИчv1

кoм' 3Г

нaдpyKУвaти в вeликiЙ кiлькoстi i пoшиpити в

HaсeлeHИХ пyнKтaХ тa лlсax.

ДAPo' ф' P-30, oп. 2, cпp' 26, apк,

8-1 1. opигiнaл' Pукoпиc.

1 oлeксiЙ Шум -..Boвнaк'' (1919-1944'.У 1944 p. _ tlJBШ гpyпи..Typiв''. Coтник
УПA вiд 3.|V.1944 p.
..Тypiв'.'
Coтник УПA
2 lвaн Koбиць - ..Maэeпa'' (-1944)-. У 1944 p, - к-p сoтнi гpупи
вiд 29 ||l'1944 p.

(1914-]946)'У1944p.3MикoлaПaвлoвич-..ЛeoнiдЯвopeнкo'',..Л,Явopeнкo''
..Tурiв''' нaч oпepaТИBнoгo вiддiлу 3г "з3"
нaч. oпepaтИвнoгo вiддiлy, ШBШ гpyпи
(..3aвихocт..). 1945 p.
УПA вiд 1 .Х|.194з p.

,

_ шBш зг'33'(..Зaвиxoст,,.

iм' Xмeльницькoгo). Пopyнник

Piк нapoд>кeння нe уcтiйнeнo.

675

Ne 169

дoдAтoK дo нAKAзy

N9 2

тA пoпPAвKA дo HAKAзy N9 4
18

УпA

лиcтoпaдa 1944 p.

ПoстiЙ 18.Х|.44 p.

зГ

245/X

.цo.цAтoK.Цo HAKA3У ч. 2
вiд 31.X.44 p' s |ll
Bишкiльним 6pигaди iм. Бaйди пpИзнaчyЮ cт. бyЛaвнoгo

Cтaooгo,

ПOпPAвKA.Цo HAKAЗУ ч. 4
вiд 8.Х|.44 p.
B нaкaзi ч. 4 0 V| в пyнктi 5 пoвиннo бри:
He вживaти ..cтiЙ xтo Йдe'', a пpяМo ..cтiЙ'' oдИH дo пoдaHHя
..нe'''
KJlичKи; a тoMУ внecти пoпpaвку дoПИcуЮЧи

Cлaвa УкpaТнi!
в/з /Л.

Hшз

Явopeнкo/

Гeooям Cлaвa!
в/з /oстpiжcькиЙ/

,ЦAPo' ф, P-З0' oп, 2, cnp.63, apк,30. opигiнaл. Pукoпиc.
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Koм.3Г

Ne 170

HAKAз KoMAHдиPAM пlдPoздlлlв
в oPгAHlзAцl Йнo.oпЕPAти Bниx спPABAX

N9

8

18

УпA

листoпaдa 1944 p.

Пoстiй 18.Х|.44 p'

зг

245/ll
HAKAЗ ч' 8
Koмaндиpaм фopмaцiй
Haкaзyю
.l

i

бpигaд

l. Збiльшeння вiддiлiв

. Бpигaди iм. oстpoгo, ЛaЙдaки, MaзeпИ, BoвнaKa, БaЙди

збiльшити .цo 3-oх зaгoнiв.
2' Бpигaду iм. Haзapя збiльшити дo 6-ти зaгoнiв.
.l

Il. Гoспoдapчe зaбeзпeчeHHя

Звiти тa пepeвipкa вiд.цiлiв вИKaзaЛa, щo oкpeMi KoMaHдИpИ
нe зaбeзпeчИлИ щe дo сЬoгo нaсy вiддiлiB XapчaмИ згiднo видaниХ
в цiЙ спpaвi нaкaзiв.
2. Зa нeДoстaTнe зaбeзпeчeння вi.ц.цiлiв ХapчaмИ KoМaHдиpи
бpигaд будyгь вiДпoвi.цaти пepeд BПC, як зa caбoтaж.
3. Звepx HopМИ Xapчeвo зaбeзпeчитИcЬ KoM. Яpкoвi, Бypi,
Bepxoвинцeвi.
.

llI' Bишкiл, зaПpaBa
Paз нa мiсяць пpoвeсTИ:
1. Bпpaви з цiлими бpигaдaми, зaгoHaMи

a) впopяд'

б) пoлeвa слyxбa (мapш, poзвiдкa, зв'язoK, убeзпeнeння, зaсiдKa' HaсKoK' MaHeвpУBaHHя' пpopив з oKpyхeHHя' М|HoBaHHя дop|г'
KoПaHHя вoвчИx яM' зaвaЛЮвaHHя дepeв, пpoсlK' HищeHHя Мoст|в'
тeлeфoнiв, бyдoвa Kлa.цoк, пepeпpaвa чepeз piнки, бaгнa).
2' 2 paзи нa мiсяць peЙди цiлими вiддiлaми в свoЙoмy тa oПepaТИвHoMУ тepeнi iншиx кoмaндиpiв.
3. PeЙди бeз тepeнoвИХ пpИ пoMoчИ KapтИ.
4'Paз нa мiсяць кoxниЙ пoчoт MУCИтЬ звeстИ бiй oфeнзивнoгo ХapaKтepУ.
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|V. .[ивepсiЙнi гpупи
[1]. Koжнa бpигaдa нeгaйнo зopгaнiзye дивepсiЙну ГpyпУ
cилi вiд 1 5-30 чoлoвiк.

Bсi ди вe pсi й н i гpуп и BИ сTУп aЮTЬ
lД'lЮTЬ пlД' Coв|цЬKoЮ MapKoЮ.

п iД, o.п.н и

м ПCeвдo M,,.Д,яЧe

H

в

Ko',

2. Зaвдaнням дивepсiйнoi гpупи о:
a) тepopизyвaТИ BopoГa тaМ' дe вiн нaс He спoдiвaеться (мicтo,
paЙцeнтp тa в нaЙ6лИх<ЧtАх [x oкoлиць: шoсa, cтaницi, paдiевi
пункти

);

б) викpaдaТИ CoB' пpaцiвникiв для зiзнaнь тa вбивaти нaйбiльш
шкiдливий .0,Ля Haс eЛeMeнl BИкpaД,aтИ .цoKУMeHтИ.

V ЗдoбУвaти paдioстaнцiй
oпepaтивHoмУ тepeHi дiяння вiддiлiв e Bopo)кИ poзвiднi
отaницi з paдioзв'язKoM' зaBдaHHяM яK|Ах e cлiдкyвaти зa HaшИM
pуХoM тa CKopo iнфopмувaтИ пpo цe' Ti стaницl HaЛe)KИтЬ злiквiдyBaТИ тa здoбри paдioaпapaтИ HeПoшKo.фкeHИMИ.
П po здoбyття paдioaпapaтiв нeгaЙнo пoвiдoмляти.

B

V|. Диcциплiнa

в знaчнiй мipи впливae бpaтaння
тa те' щo KoMaHдИpИ зBepTaЮТЬся
чepeз .,тИ'' дo пiдкoмaндниx (кoм. зaгoнiв, вiддiлiв' пiдвiддiлiв), a
тi в цeй сaм спoсiб lД,o сBoгo зBepXHИкa.
З oдеpхaнHяM цЬoГo зHeстИ в вiддiлax ..тИKaHHя'' i злe зpoзyмiлe бpaтaння. Mix кoмaн.цИpaмИ a пi.п,влaдними мycить бщи
tpУ)кHe спiвжиття, aЛe MyCИтЬ бути зaхoвaниЙ тaкт тa олyжбoвe

Ha пocлaблeнHя.цИcцИплiни

KoMaHlцИpa

з

п|дКoMaHДн|А|vilА

в|дHoшeHHя.

.l

V|l. Haкaзи

Bсix кoмaндиpiв зoбoв'язую:
a) вeсти книгy нaкaзiв,
б) знaти HaKaзИ oдepxyвaнi вiд свoTx звepxникiв,
в) викoнувaти ix тoчнo i свoечacнo.
.

V|ll. 3вiти
Bиявилoсь щo oкpeмi KoMaHдИpИ:
1. He oдсилaЮTЬ свoeчaснo всix звiтiв.
2. Пiдписyюни нe пpoвipяЮтЬ звiтiв i HaдCИЛaЮTЬ нiсeнiтницi.
З oдepxaнняM ЦЬoгo:
1. Haдоилa.гИ B oKpeсЛeниx тepмiнax всi звiти.
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2' Звiти пepeд пiдпиоaнням пepeвipити.
3a нeдoтягHeнHя в звiтyвaннi бyдy кapaти кoм. бpигaд.

в/з /Л.

HшЗ

Явopeнкo/

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
в/з /oстpiжcькиЙ/

Koм. ЗГ

ДAPО' ф. P-З0' oп, 2, спp' 26, apк' 22-2З. Оpигiнaл, Pyкoпиc.

Ne 171

N9

12

HAкAз.пoвlдoMлEHHя
KoMAHдиPAM пlдPoздlлl в
пPo виKoHAHHя сMEPтHиX виPoKlB

24 лиcтoпaдa 1944 p'

УПA

Пoстiй 24'х|.44 p'

245/tl

HAKА3 ч. 12
Koмaндиpaм фopмaцiй, бpигaд, зaгoнiв, вiддiлiв, пiдвiддiлiв
Пoдaю.цo вiДoмa
Пoкapaнo KapoЮ смepтi чepeз poзстpiл:
I. B виЙнятKoвИХ oбстaвинax бeз piшeння вiЙськoвoгo ПoЛe-

вoГo сyдУ:
1. 5.Vl||.44 p. cтpiльця Maлoгpoш Kaлiнa псeвД,o Буpeлoм з
..352'' зa нaMoBУ

пiдвiддiлy

дo дeзepцiТ.

2. 9,v|||'44 p. стpiльця Псeвlцo BipниЙ з пiдвiддiлУ ',2B4', зa

HeBИKoF{aHHя HaKaзу.
l|. Ha пiдстaвi piшeння вiйоькoвoгo пoЛeвoгo cу.цУ:

.25'|х.44 p. стpiльця Kиpилoвин Mикoлa пceBдo Хмapa з пiдвiддiлy ..543'' зa гpaбiЖHИцЬкy пoвeдiнкy пiд нac opгaнiзaцiТ xapнiв
тa сaмoвiльнe вi.п.цaлeння з вiддiлу.
1

44 p. cтp iл ьцi в Ф a p и нy MихaЙ лa п c e в.0,o B o p o н e ць к и Й,
Бaгнюкa Пaвлa псeв.цo Пiсня зa зpaДУ.
3. 1,х'44 p. вicryнa Cвiтяднyкa Iвaнa псeвдo 3aець зa спaHHя
2. з0

.|х,.

нa стiЙшi.

|.r

//

Ч

4' 28'х.44 p. стpiлЬця Biтoвщикa Пeтpa, пceBдo Бopoвeнкo зa
lцeзepцlЮ.

Haкaз цeЙ пpoнитaти

в/з /Л. Явopeнкo/

пepe.п,

yciмa вiддiлaми.

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

Hшз

вlз /ocтpiжcькиЙ/
Koм. 3Г

ДAPo' Ф, P-30' oп,2, cпp' 26, apк,24, opигiнaл, Pукonиc
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HAкAз кoMAHдиPAM пlдPoздlлIв
Й Ho.oп ЕPAти в H иx сп PAвAX

в oPгAH lзAЦI
N9 1З

25 лиcтoпa,о,a 1944 p.

УПA

Пoстiй 25.X|.44p.

245/
HAKA3 ч.

.l3

Koмaндиpaм фopмaцiЙ , 6pигaд, зaгoнiв
l, oхoплeння мaс
B oпepaтивHИx тepeнax фopмaцiй, бpигaдe бaгaтo людeй, щo
KpИЮтЬся пepeд чepвoнИMИ тa тaKиХ, щo He КpИЮтЬся' a r сИМпaтИKaMИ Haшoгo pуxУ. цi лЮдИ e ПacИвHИMИ вopoгaмИ сoвiцькoi

влaдИ. lx нaлexить зaктивiзувaтИ' пxнyl.и дo чИHy, дo спiвпpaцi з
HaМИ, дo виcтyпiв ПpoтИ вopoxoi вЛaдИ.
Taм, дe He Mao Mo)кЛивoстi зpoбити цЬoгo, opгaнiзaцiЙнa
сiткa, мycять poбити вiддiли УПA, a тoмy:
Koмaндиpи з пoлiтiнcтpУKтopaмИ дoлo)<aтЬ зycИЛЬ, щoб oпaHyвaтИ MaсИ, якi симпaтизy|oтЬ нaм, якi e вopoгaмИ пaнУючoгo
pexИMy в CCCP.
ЛюдeЙ тИх, яKщo HeМa N4oxлИвocтИ втiлити в вiддiли _ зaaнгaкyBaтИ в poзвiдкy, зв'язoK, гoопo.цapKy.
B cкopoмy чaсi нe омiють бути в тepeнi ..тopбeшHИкИ'', HaЦJi
,.дядi'', ..тЬoтi'', ..дiвЧaтa'',
a MycятЬ бyти нaшi спiвпpaцiвники.
Пiсля зopгaнiзoвaння i нaлaднaння пpaцi, вiддiл пpи вl.цxo.цl
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Пepe.цae спiвпpaцiвнVI,KIBнaЙблvDКчИЙ opг. сiтцi, aбo iншoмy вiддi-

лoвi, щo пpИxoдИTЬ в цeЙ тepeн.

3aувaxeння: пpИдepЖyвaтИоЬ вeликoТ oбepexнoсти, щoб в
нaшi pяди He вкpaвcя вopoжиЙ aгeHт.

l|. oxopoнa кoмaндиpiв
Bopoжa poзвiдкa пoiнфopмoвaнa пpo тe, щo oкpeмi KoMaH.
диpи пepexoдятЬ з вiддiлy дo вiддlлy з MaЛoЮ oХopoнoЮ i тoму
HKBД poбить цiлий pяд MaлИx зaсiдoк (15-30 нoл.) нa зГa.цaHИX

KoMaHдИp|в' a тoMУ:

Зaбopoняю |(oMaHдИpaм фopмaцiЙ, бpигa.ц, зaгoнiв, вiддiлiв
pУxaтИсЬ в тepeнi з MeHшoЮ oХopottoЮ як вiддiл. Koмaндиpaм пiдв|.ц.ц|ЛУ' poя _ з yс|Мa п|.цЛeглИI'/|V| BoяKaMИ.
||l.

Тaктикa HKB.Ц-истiв

Пoдaю Дo вiдoмa, щo HKB!-истИ пpИдep)кyЮтЬся слiдyюнoT

тaКтИ KИ:
1 . CкpитиЙ пiдxiд нa мicцe зaсiдки

2. ПoстiЙ в лiсi.

'

3. Bвeдeння в блyд виiздoм чи вi.д.xoдoм з зaсiдки в paЙцeHтp _ в дiЙcнoсти нeпoмiтним i скpитиM MaнeвpoM, пoBopoт Ha
тe сaMe M|сцe зaсlдKИ.
lV. Haшa TaKтИKa
Пiсля дoнeсeння poзвiдKИ, щo вopoГ вeдe пiдгoтoвкy дo aкцii,
тoбтo oпУстИв paЙцeнтp, oTягHУB чacтИHИ з oХopoHИ зaлiзницi,

oсягHyв пeвнi ceлa як виxiднi стaнoвИщa дo пpoвeiцeння aкцiТ нaшi вiддiли ЙдyгЬ нaтилИ вopoгa з цiллю oбcтpiлy тa HaсKoKУ Ha
paЙцeнтp, HИщeHHя тeлeфoнy, мiнoвaння, HИщeHHя Moстiв, зaоiдKИ Ha дopoгax близькo paЙцeнтpy, мiнoвaння зaлiзницi, висaдки i
HacKoКУ нa пoTз.о,и. Пiсля тoгo вiддiли вiдxoдять iншoю дopoгoЮ'
He тoЮ якoю

Пyнкти

i

Йuли вИKoHУвaтИ зaBдaHHя.

лiнiю зв'язку пepeнeсTИ пoзa тepeн aкцiT. 3в'язoк нe

мoхe бyги пepepвaниЙ.

V. Koнcпipaцiя

Пoвчити вoякiв пpo сТpoГe пpИдepжУвaнHя зacaд кoнспipaцii,
якa мiстo тoгo, щoб в бiльшoвицькiй дiЙснocти cкpiплa, To Haвпaки пoслaблa.
Poзкaзyeться KoMУ нe тpeбa пpo вCe, щo дieться HaBKpУгИ'
.,Х''
Hпp.: Йду в poзвiдкУ в
сeлo. ЙдУ нa зB,язoK нa ..Y, хщip' Йдy нa
,,Z''.
стpiну KoM.
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Пicля пoвopoтy зHoвa poзKaзye KoMy He слiд знaти пpo пepeBeдeHHя poзвiдки, пpo Te, щo Ha зв'язку e KoМ. ,'Z'' , aбo, щo тaкий
KoN4aHдИp вiдiйшoв B нaпpяМKy..A,'Дe зHaxoдИтЬcя вi.пдiл ..N'''
Пoвчити i cлiдити зa тИМ' щoб тaкi вИпa.цKИ He MaЛИ мiсця в
вiддiлax i нa зв'язкy. Bинниx тягHУт|А дo сyвopoТ вiдпoвiДaльHocтИ'
яK зa д|яHHя Ha KopИстЬ вopoгa.
Poзвiдни дaнi згoлoшyвaтИ тoMУ KoмaндИpoвi, щo вИсиЛaв в
poзвi.цKy, в виЙняткoвИX вИпaдКaХ тoMy, яKoгo .цaHИй вiдтинoк з
paцii викoнУвaHня зaвД,aHHя бeзпoсepeдньo iнтepeоye.
Пpo мiсцe пepeбyвaння KoMaHдИpiв i вiддiлiв, Tx нaпpямoк
Мapшy нe вiльнo нiкoму poзKaзyвaтИ.
V|' Biдписи кap
вi,цпис KHИГИ Кap Тa ПocТaHoв

tlo дня 15.Х||.44p. пpИслaти

вiЙоькoвoгc пoЛeвoгo сy.цУ'

Cлaвa УкpaТнi!

вiз lЛ' Явopeнкo/
Hшз

Гepoям Cлaвa!
в/з /ocтpiжcькиЙ/

ДAPО' Ф' P-ЗО' oп.2' спp.30, apк' 2-3' opигiнaл, Pукoпиc.
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Koм. ЗГ

Ne 173
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HAKAз KoMAндиPAM пlдPo3дlлlв
в oPгAHIзAцIЙ Ho.oп ЕPAти в}| иx сп PAвAX

25 лиcтoпa,а,a 1944 p.

14

Пoстiй 25.X|,44p,

УпA

зг

245/tl

HAKA3 ч. 14
Bciм кoмaндИpaм фopмaцiЙ, бpигaдi зaгoнiв
Haкaзyю:
.Ц'o дня 1O.x|l.44 p. зaбeзпeнити всix cтpiльцiв в зaлiзнi пopцii

слiдyючoю

кiлькiотю.

Ha стptльця:

1. cyxapiв 1 кг

2. тoвщy

3.
4.
5.
6.

сoлi

1

0,25

''
'1

кpyп aбo гopoxy 0,25 кг
нaсникy aбo цибУлi 5 гoлoвoк
Якщo e мoжливiоть дiотaти кoноepвiв _ тaкox.
3aлiзнi пopцiТ пoвиннi мaти cтpiльцi воe пpи оoбi i бeз.0,oзвoлУ
кolЛaндиpa нe зУживaтL1.
Koмaндиpи .цaЮтЬ зiзвoлeння дЛя зРKИття цИХ пopцiй тoдi,
Koли He бyдe xoднoi мoxливoстi пpoвянтyвaнHя з ciл (aкцiя зиMoвa).

Зa викoнaння цЬoГo HaкaзУ вiдпoвiдaють oоoбиcтo кoм' бpи-

гaд i зaгoнiв'

Cлaвa УкoaТнi!

в/з /Л'

Hшз

Явopeнкo/

Гeooям CлaвaI

в/з /oстpiхcькийl

Koм. ЗГ

ДAPo, Ф, P-30, oп.2, cпp.26, apк. 25. opигiнaл, Pукoпиc.
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HAКAз.пoBlдoMлЕHHя
BtЙсЬKoвиM KEPIвHиKAM
пPo пPизHAчEHHя KoMAHдиPA зг

[15]
УпA
..ЗaвИxoст''
M

14гpyдня 1944p,

ПocтiЙ 14. ХlI. 44 poкy

245/tl

Чл[eнaм] шт[aбy] 3П к-paм гpУп, K-paМ 6pигaд
.|[5]HAKAз н.

3гiднo нaКaзУ ГK УпA з дня 29.X|.44 p. к-p KaЙдaш пepeбиpae
KoMaHдyвaнHя Haд 3Г..3aвиxoст''. чЛeHИ шт[aбy] 3П к-pи гpуп тa
бpигaд йoмy пiдпopядKoвУЮтЬоя.
Bоi нaкaзи Йoгo бeз oзИBУ вИкoнУЮтЬ.
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям CлaвaI

K-p /ДубoвиЙ/

ДАPО' ф' P.30' oп' 2, cпp.26' apк.26. opигiнaл. Pукonиc.
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N9

16

HAкAз oсoБoвolvly скJlAдoвl зг
y виxoBHo.oPгAHlзAцlЙHиx cпPABAX

УПA

ЗГ..ЗaвИxoст''

14

ПoстiЙ

.14

гpудня 1944p,

гpудня 1 944

p

'

HAKA3 ч. 16
Koмaндиpaм бpигaд
Ha пiдстaвi нaKaзУ гK УпA вiд дня 29 лиcтoпaдa 1944 p. пepeбepaю KoMaHдyвaHня з'eднaнHяM гpУп ..ЗaвИxocт'',
Cтpiлецькoмy, пiдстapшИHоЬKoМУ й cтapшинсЬKoMy оклaдoвi
HaKaзУЮ:
* Утeкcтi:0
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1. Koxнoчaснo пiднocити piвeнь вiЙськoвoгo зHaHHя.

Cкpiпити дисциплiнy.
Cкpiпити вiйськoвy дpужнiсть i бpaтepствo в вiйськy'
Bивчити тaIсиKу вopoгa' Йoгo пpийoми в пoбopЮвaнHЮ Haс.
Пocилити нyЙнicть, бeзпoщaднo пoбopювaти poбoтy вopoхoТ aгeнтypи внщpi й нaзoвнi вiддiлiв'
6. Пoсилити бoeвy aктИвHiсть, бити вopoгa пo всЬoмy тepeнi
Й в йoгo oпopнИx ПУlзKтax.
7. ПpaцювaтИ Ha,о, пiдвищeнням пoлiтзнaння.
3aкликaю: Твepдo сToятИ нa стopoжi святoi бopoтьби зa вiльнe й нeзaлe)кHe xИття пoHeвoлeHИx нapoдiв, бщи вipними iдeям
УкpaТнськoI HaцioнaльнoТ Peвoлюцi.i, з пoовятoю Й хepтвeннiстю
Йти в 6iЙ зa стpeмлiнHя HaUJoгo HapoдУ a)K дo ix oотaтoчнoгo здiЙ2.
3.
4.
5.

cF{eння.

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
7

/KaЙдaul/

'||.45 p. Яpoк

ДAPo, ф, P-З0' oп.2, cпp. 26, apк.27. opигiнaл. Pукoпис.
1ЮpiЙCтeльмaщyк-..KaЙдaш'',..PУдий,'

..Тypiв'',

зг.3з'

(1920.]945)'У1944-1945pp.-K-pгpупИ

(..3aвиxoот..). Пopyнник УПA вiд 1.X|..|94з p.
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Ne 176

Ne 17

HAKAз KoMAHдиPAM БPигAд y спPAвAX
oп ЕPAти в Ho.тAКти ч H oТ дlял ЬHoстl
17

УПA

гpудня 1944 p.

Пoстiй 17.X||.44p.

зГ,.зз''
245/tl

HAKA3 ч. 17
Koмaндиpaм бpигaд
|. Poзвiдкa, зв'язoK, yбeзпeнeння
Poзвiдкa, зв'язoK, yбeзпeнeння _ цe oснoвнi спpaвИ, якi piшaЮTЬ пpo вдaнi, aбo нeвдaнi в кoxнiЙ apмiТ, a в нaшiЙ зoKpeмa.
Пepeвipкa вiддiлiв тa втpaTИ пiд нac aкцiЙ вкaзуЮтЬ Ha Te, щo в
oKpeMИx бpигaдax нeзaдoвiльHo пoстaвЛeHa poзвIдKa, злe I HeпoстiЙнo пpaцЮe зB,язoK, MaЛУ вaгУ пpИKЛaдa6ться cпpaвi Убeзпe.
чeHHя' a тoМy з oдepХaHняМ цЬoгo:
1. Пocилити poзвiдкy.цo тoгo, щoб кoxнe ПoявЛeHня BopoГa
нa вiддaлi 50 км бyлo зГoлoшeHe дo 24 гoдИH.
Шляxoм вiЙcькoвoТ aгeнтypнoТ poзвiдки мaти всi poзвiДчiдaнi
пpo вopoгa, щo вKaзaHi в iнстpyкцii вeдeння poзвiдки.
2. ПoстiЙнo в.цep)кУвaтИ зв'язoK кiлькoмa cтpiльцями, poeм, a
KoЛИ вИMaгaють oбстaBинИтo Й пiдвiддiлoм, вiддiлoм, зaгoнoМ.
Ha пepepвaння зв'язKy нiчoгo He Мo)кe BПлИHУтИ (aкцiя, зaсiдкa, бpaк пepeпpaвИ i т. д.).
Tepeн вeликиЙ, piнки дoвгi - вopoГ нe в силi ix тaк oбсaдити,
щoб нe Мo)кнa бyлo пpoЙти.
Bopoгa, якиЙ стaе нa дopoзi HaшoГo зв'язKy, tv|ИHУтИ, a КoЛИ e
мoxливiсть (силa), poзбити.
3. Cильнe yбeзпeнeння MycИтЬ бyти в MapшУ, бoю' нa пocтoЮ'
нaвiть пiднac KopoТKoтpИвaЛoгo зaдep)кaнHя вiддiлy (5-10 xв.).

HaймeньшиЙ вiддiл, нaймeньшa Гpyпa людeй (2-x) нe смie
нe yбeзпeнИвшИcЬ вiдпoчивaтИ, cтaтI4 бaлaкaти, aбo зaйти в
ХaтУ,

Biддiл yбeзпeнyeтЬся зaстaBaMИ, зaстaBИ BИстaBЛяЮть стiйки, iншi гpyпи (piЙ) убeзпeнyються cтiЙкaмИ з KУЛeMeтoм, aбo
aвТoМaтИчHoю збpoeю, дo 5-ти cтpiльцiв yбeзпeнyютЬся aЛяpMo.
вими (Tдyни фipaми нe вiльнo cпaти).
Biддiл, щo вeдe poзвiдку, Mae зв'язoK з iншими вiддiлaми, з
бoiвKaми, з пУнKTaMИ зв'язKy й сepйoзнo убeзпeнyeтЬся, He Mo)Кe
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бyти нeспoдiвaнo зaскoчeниЙ, нe бyдe МaтИ вTpal a HaвпaKИ,
MaтИMe МoхлИBoстИ aTaКyвaТИ BopoГa, вeсTИ бoi нaстyпaЛЬHoгo
ХapaKTepУ.

Зaстaви iстiЙки вИстaвЛяЮть нe шaблoнoвo спepeдУ, ЗЗaдУ, з

o.цHoГo l .цpУгoгo бoкy, a зaЛe)KHo вiд тepeнy.
Miсцe зaстaв iстiйoк BKa)Кe Tepeн, тiльки гpeбa в ньому зopi-

eнтyвaTИсЬ - тpeбa oбЙти ДoвKpУГИ мiоця пoотoю' a виДнo бyде
Дe ПoсTaBИтИ зaсТaвИ, дe стiЙки.

Hiкoли спpaвИ убeзпeнeння He зBaЛЮBaTИ Ha слyжбoвoгсl'

чepгoBoГo, aбo бyннyxнoгo.
Koмaндиp e вiДпoвiдaльниЙ зa вiд.цiл, тoMУ He хтoсь _ a вiн
MУсИтЬ yбeзпeнll.гись.
Heyбeзпeнeний вiддiл ЛeГKo зaсKoчити i BИKЛИKaТИ в HЬoМУ
пaнiкy, B peзyЛЬТaтi чoгo r вeЛИКl BТpaтИ, a пepeBa)Kнo сepeД
KoMaHдHoГo сKЛaдy, ТoМУ щo кoMaH.цИp cТapaeтЬся здep)КaтИ poЗпaнiкoвaниЙ вi.п.Дiл, сaM з MaлoЮ ГpУпKoЮ людeй встУПar в бiЙ, в
яКoMУ гинe' бo цiлиЙ вiддiл не бpaв УчaстИ в бoю i воя силa вopoXoгo BoГHЮ бyлa зocepeдЖeHa Ha HЬoMУ.
УбeзпeнуeмocЬ Тoмy, щoб бeзпeчнo шKoЛИТИ. шKoЛИТИсЬ,
пpaцЮвaТИ, вi.цпoчити, тa щoб KoMaH.цИp Maв Чaс Fia BИдaHHя
нaкaзiв У BИПa.цKУ зближeння BopoГa, aбo тo.цt KoЛИ зaсTaBи Йoгo
з.0'ep)KУЮТЬ.

Зa зaнeдбaння yбeзпeчеFlня KapaтИ кoмaндиpiв нaйвищим
вимipoм KapИ яK зa сaбoтaж.
ll. .[opoги tв'язKУ тa ПepeMapшy вiддiлiв
Bиявилoсь, щo зB'язKoвцi ходять i пpoвoдять гpyпи людeЙ
i вtддiли oдHoЮ i тoю ж topoгoЮ' MoтИBУЮчИ тИМ, щo He зHaЮТЬ
..бeзПeчнa',,
iншoT, Ta щo ця.цopoГa
щo нa iншiЙ нeмa пеpeпpaвИ,

КлaдoK, чoвнiв, бpoДiв.

Зв'язкoвий МУсИТЬ зHaТИ кiлькa дopiг. Йoмy нe вiльнo CаMot\4У
xoдИTИ oД,HoЮ.о,opoГoЮ i пpoвoдити нeю людeЙ'

Ha кoжнiЙ pivцi в oпepaтИвHoмy тepeнi зpoбити нaЙмeньше 5
t|еpeпpaв (клaдки, чoвHИ, пopoм iншi).
3 oднoТ пepeпpaBИ нe вiльнo KopИотaТИоь бiльшe яK .цBa рaзИ
П|Дpяд.

Тaкi пepeпpaвИ MaЮтЬ вeлИчeзHe знaчiння пiд vaс акцiЙ для

ПepeKИ.цKИ оИЛ Ha тИЛИ вopoГa.

Ill. BибуxoвиЙ мaтepiял, мiни

Пiд чaс aкцiЙ HKBД-|АCтИ пepeKИДaЮТЬ вiЙськo aвтaMИ

вИKopИCТoByють пiдвoди для пiдвoзУ aмУнiцii iтяxкoТ збpo[.

Тa
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3гiднo пpийнятoi HaMИ тaKтИки - зaмiнyвaтИ Ha тИлaх вopoгa
всi дopoги, MoстИ тa зaлiзницЮ, тoМУ в вiддiлax пocтiЙнo MУсИтЬ
буи вeликa кiлькiсть вибyxoвoгo мaтepiялy тa мiн.
Зa нeпpидбaння вИ щeзгaдaHИx мaтepiялi в будyгь вiдп o вiдaти
K-pИ.

IV. Aктивнiоть
HeзвaxaючИ Ha тe' Щo в кiлькox пoпepeднix нaкaзax вKaзУвa.
лocь, щoб пpoяBлятИ вeЛИKУ бoЙoвy aктивнiсть, дeякi вiддiли ii нe
пpoяBЛяЮтЬ - зocepe.пxyЮтЬся B o.qнoMУ тepeнi, кoнспipyються,
a вopoГ |'лaлLА|\Аv| гpyпaMИ oПepye, гpaбить, HИщИтЬ нaceлeння бeз
пepeшKoд зi стopoни нaшИХ чaсТИH.
Ha свoо oПpaвдaнHя KoМaHдИpИ пoдaЮтЬ тaкi apгyмeнти:
..MaЛo
людeЙ, вiдiЙшлo бaгaтo Ha шJKoлУ' бaгaтo нa oxopoнi xвopИХ
i т' д.'' oпpaвдaння тaKe e МaЛo пoвa)кнe' Пpи oxoтi мaлoю кiлькiстю людeЙ пepeвaxaЮчoгo вopoгa MoЖнa ввecЬ чaс нeпoкoТти i
HaHeстИ йoмy вeликi втpaти.
Яокpaвим пpИKлarцoM цЬoгo e тaкi фaкти.
1. !ня 3.Х.1944p. 20 стpiльцiв пiд KoMaH.цoЮ кoм. ГaлaЙди
piшyним HaотУпoM poзбили 60 HKB.Ц-иcтiв з тaким BиKЛaдoM: вopoг
.|
втpaTИB 126iйцiв + ] лeйтeнaн1 з нaшoi отopoHИ лeгкo paнeний.
2, !ня 11.Xl.-1944p, З2-oх стpiльцiв пlд кoмaн.цoЮ KoМ.
Швopнoгo зpoбили HacKoK нa paЙцeнтp Maнeвини. Bислiд HaсKoKУ; зaЛoгa Maнeвичи втiклa нa пiвдeнь вiд зaлiзницi. Bбитo сУtДЮ
тa кiлькoх пpaцiвникiв HKBД. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
Чaс-вiд-нacy ПpoвoдИти aкцii B шИpшoмУ мaсштaбi, aбo в
цiлoмy oпepaТИвнoмy тepeнi.
Ha чaс aкцiй пiдпopядKoвУвaти всi збpoЙнi cили в тepeнi

(бoТвки)зaпiлля.

V. Пiдгoтoвкa дo oпepaцiЙ
[...].
8' БioгpaфiЮ пaтpoнa бpигaди'
IХ. Гiгieнa вiддiлiв
Пepeвipкa вiддiлiв вИKaзaЛa, щo сПpaвa гiгieни е зaнeдбaнa,
зoKpeMa, вiднyвaeться бpaк MИлa, яKoгo He пoBИHHo бpaкyвaти.
Xиpy e пiд дoстaтKoм _ пo сoдУ KaУcтИЧHУ пocЛaтИ .цo KoМ.
Poмбal , вИгoтoвИт|А MИлa в.цoстaтнiЙ кiлькoсти (пo сoдУ зГoлoшУ.
вaтИсЬ з бляшaнoю пoсyдoю).
Teкст пapaгpaфiв V.VIll вiдcунiй.
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X. Biднoшeння дo xiнoк
Bиявилoсь, щo oKpeMi стpiльцi, a нaвiть KoMaH.цИpИ вiднoсяTЬCя дo ж|HoK з пoBHИM ЛeгKoвa)(eHHяM'
l-{e в ocнoвнoмy MУсИTЬ змiнитися. Xiнки в МИHУЛИx вИзвoлЬHИx зMaгaHHяx вiдiгpaли нeaбиякy poЛЮ, бiльшy poЛЮ Mo)KУть вiдiГpaTИ B тeпepiшнiх зMaГaHHяX пpи вiдпoвiдHЬoMУ дo HИХ пiдxoдi
пoшaнi (poзвiдкa, зв,язoK, сПpaвИ caнiтapнi, жiнoчi вiддiли).
Toму в вiддiлax MУсИТЬ ПaHУBaTИ пoвHa пoшaнa i ввiнливe вiдHoшeHHя дo Х|HoK.

i

Xl. 3нищити дo 1.l'45 p. в oпepaтИBнoмy тepeнi

a) вci мoсти
б) сiткy тeлeфoнiннy
в) paдioпyнкти

Xll. Зaвaлити вci дopoги
Cлaвa УкpaiнiI
Гepoям Cлaвa!
/KaЙдaш/
Koм. 3Г

/ОcтpiжcькиЙ/

Hшз

7.||,45 p. Яpoк

ДАPo' ф, P-З0, oп' 2' cпp, З0' apк. 10.1
opигiнaл' Pукoпиc'

1;

ф, P.30, oп' 2, спp,63, apк, 29,

.,Apxип''' ..Kyбiк''' ..Poмб'' (1909-1946).
У 1944_1945 pp. - к.p coтнi,
6pиraди,.Coбopнa УкpaТнa'' (iм. Boвнaкa). 1946 p. - peф. зв,язкy ПЗK (..Moсквa'',
..Хмeльницький''' .,Лic..). Coтник УПA вiд 7.|||.1946 p.
1

Тиxiн Зiннук

-
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Ne

Ne 177
HAKAз y спPABAX
oп EPAти B Ho.тAKтич H oi дlял

[18]

Ь

HoсTl

[Гpудeнь] 1944p

[...].

oпepaтивнe
B нiч з 31'Xll нa 1.|.45p. oбстpiляти, a MeHшl Bopoжl oПopH|
пУHKтИ Ц|ЛKoM зЛlKвlД'УвaтIл' спaлИтИ Bc| МoсTИ' пopвaТИ ТeЛeI|.

фoнiннi спoЛyчeHHя тa зaмiнyвaТИ lп,opoгИ B oПepaTИвнoМУ тepeH|

бpигaд.
.l

II|.

Bишкiльнe

. ЗopгaнiзУвaтИ пo бpигaдax i пepeвишкoлllт|A нa мiсцяx

вишкiльнi ГpУпИ з тИM poзpaXУHKoM, щoб нa вiддiл бyлa вишкiльHa гpУпa в склaдi 4-ox oсiб (1+3). B тiЙ цiлi сТягHyтИ з 6pигaди
вiдпoвiдню кiлькiсть кaндидaтiв, щo MaЮтЬ вiЙськoвиЙ вишкiл з
pe гуля p нoТ apмiТ ( н [a]

п

pИ KЛaд пoл

ьськoT)' зpo6ит и 2- oх

т

ижнeвиЙ

пepeвишкiл в цiлi oзнaЙoмлeння Tx з вишкiлЬHИM МaTepiялoм,
тepмiнoлoгieю тa MeтoдИKoЮ BИшKoЛУ. Bикoнaти Й звiтyвaти дo
25.|.45 poкy.

2, ПpиcлaтИ в poзпoря.цХeHня KoMaH.цИ 3Г нa 20.|.45 p. пo
3 кaндидaти нa фeльнepський вишкiл. KaнДи.цaти МУсятЬ MaтИ
..Пoмотa Бaзapу'' виоилar 6
Д'oстaToчHУ ocвiту (6-8 кл.). Бpигaдa
KaHДИДaт|в.
|V.

Пepcoнaльнe

.[o дня 15.|.45 p. пpИсЛaТИ:
]. Bнeски дo вiдзнaнeHHя зa зaЛУчeHИM взipцeм. Пoдaвaти
вHeоKИ дo вiдзнaнeння й для тиx отpiльцiв, пiдстapшИH, щo Bпaл|/|
в бoяx у 1 943 i |19]44 poKaХ'
2' Пepсoнaльнi дaнi i бorвy xapaKтepИcтИKy вПaвшИX coТeнниx кoмaндиpiв.
V. Bиxoвнe
пiдгoтoвKy дo вiдcвяткoвaння piнницi Cвятa
Coбopнoсти (22 ciння) тa Cвятa Kpщ.
2. Пiдгoтoвити вiддiли дo пpиЙняття |1pLАcяг|А нa Cвятo Kpyт.
.1

.l

. Пpoвecти

.

V|. Бoeпoипaои
.[ня 15.|.45 p. пepeвeсти oблiк тa зaМaгaзИHУвaтИ зaПaсoвУ

* Teкcт пolaтку
ДoKуMeнтa вiдcунiй.
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збpoЮ, aмyнiцiЮ Тa iншi бoeпpипacи (вибyхoвi мaтepiяли, мiни i т.
д'). Пpo BИKoHaнHя .п,oнeстИ в тoМУ caМoMУ тepмiнi.
Увaгa. Гoспoдapкa Й oблiк бoeпpипacaMИ HaЛe)кИтЬ .цo KoМ.
6pигaди' .Qo пoмoнi кoм. бpигaди бepe кiлькox пeвниx, iдeЙHИХ, ХapaKтepниx кoзaкiв, щo вiдпoвiдaTИМyгЬ зa мaгaзинaцiю.
MaгaзинyвaтИ тaK, Щoб aмyнiцiя булa poзЛoЖeнa в тepeнi вi.цпoвiднo дo oпepaцiЙ вiддiлiв. MaгaзинyвaтИ |Аaл|Аlиv| пapтiями.

2. Ha зимoвиЙ пepioд, тo e вiд 1.| дo 1'V45p.,.п.oпoвHИТИ
HopMУ aмУнiцiТ в вiд.цiлaх дo:
a) 150 нaбoTв нa отpiльця,
б) 400 нaбoiв нa KУлeMeт.
|-{iei нopми KoМaHдИpИ вi.пдiлiв нe смiють пepeстyпити Й
пepeд УпЛИвoМ цЬoгo тepмiнy пoHoвЛЮвaтИ.
V||.

Зв'язoк

1. ПpислaтИ B poзпopяд)КeHня KoMaHдИ 3Г дo 15.|'45 p. двoX
здисцiплiнoвaнИx iдeЙниx тa oбзнaЙoМЛeHИХ з тepeHoМ стpiльцiв,
якi б пoвнили слyxбy зв'язкy дo бpигaд.
VI||.

lншe

]. УнeвaxнЮЮ HaKaзИ Гoспoдapчoгo peфepeнтa 3Г ч' 1 8.0,
25'х|'44p,,ч,2 вiд 1.Х|I.44 p. i н. 3 вiд2.X||'44p'
2. Ha 2О,|'45 p. вислaтИ B poзпopяlп)KeHня KoMaHдИ 3Г воix

отpiльцiв тa пiдстapшИH. щo ПoxoдятЬ з сxiдниx oблaстeЙ, фyнкцiйниx' якщo ix He MoХHa зaстyПИтИ - Hl.
Cлaвa УкpaТнi!

Hшз
/ocтpiжcькиЙ/

Гepoям Cлaвa!

Koм.SГ
/KaЙдaш/

Haкaз ч. 18
7.Il. Яpoк
ДAPo, ф. P.30' oп. 2, спp. З0, apк.22'

12. opигiнaл. Pукoпиc.
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Ne 178

Ne 19

HAKAз KoMAHдиPAM БPигAд y спPABAX
oPгAH lзAцI Йн иx тA звlтHoстl

20 гpудня 1944 p,

УПA

Пocтiй 20.X||.44p.

245/tl

HAKA3 ч. 19
Koмaндиpaм бpигaд
I.

Kнигoвeдeння

Пiд нaс пepевipки BИяBИЛocЬ, щo oкpeмi KoMaH.0,ИpИ He Mo)KyгЬ
дaTИ тoчHoгo звiтy зi стaнy людeй вiддiлy, пoЛeгЛИx, paнeниx i т.
п., з бpaку KHИl Ha пi.цстaвi яKИХ MoжHa булoб тoчнo звiтyвaти, a
тoMУ, з oдepжaнHям взipця, зaвeстИ слiдУючi KнИгИ в бpигaдax i

зaГoHax.
1 ' Пoлеглиx.

2' Paнeних'
Пpoпaвшиx бeз вiстi.
Cлyжбoвoгo cтapшИHИ.
Чepгoвoгo пiдcтapшини.
Cлyжбoвoгo виТздy.

3.
4.
5.
6.
7.

BiДpяДжeння.

8.

leзepтиpiв.

9. Kao.
10. Haкaзiв.

ll. Haкaзи
B книзi нaкaзiв пoмiщaти HaKaзИ oПpaцЬoвaHi нa пiстaвi нaкa-

зiв кoм. 3Г тa нa oснoвi пepeвipки вiддiлiв i пoтpeб вiЙськoвoгo
жИТтя.

Haкaзiв кoм. 3Г нe вiдписyвaти, a poзpoбляти в шиpшiй
фopмi' з пoдaнHяM вЛaсHИХ пpиклa.цiв.
Haкaз тaкий МУcИтЬ 6ути яcниЙ, He Moжe B нЬoMУ бщи тaкoгo
..HaKaзУЮ
яK:
згoЛoшУBaТИсЬ Ha Чac'' (KoM. бpип Cтeпaн), aЛe кoмy,
KoЛИ' в яKИХ вИПaдКaХ, Тa яKa ПpИчИHaбулa' щo KoMaH.циp вмicтив

TaKe B HaКaзl

-

He Пolцae.

Koжний HaKaз MУCИтЬ бyти пiдпиcaнV,|Йт|Аlи, xтo Йoгo вИ.цae.
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Пpизнaнeння фyнкцiйних
1. Koмaндиp бpигaди пpИзHaчУe:
a) кoм. зaгoнiв i пo.цae.цo зaTвepд)KeHHя кoм. ЗГ,
||l.

б) нoтoвих,

в) бyннyxниx.

2. KoмaнДиp зaгoнУ ПpИзHaчУо:
a) poЙoвиx,
б) xapнoвoгo пiдстapшинy,
в) писapa.

|V. Peopгaнiзaцiя вi.пдiл iв
Зaбopoняю ПepeвoДИTИ в вiддiлax peopгaнiзaцiT бeз вaжниx
пpИчИH. Чaстi peoргaнiзaцiТ i змiнa фyнкцiйниx вiд,rмнo BПЛИBаЮТЬ Ha бoездaтнiсть i нopмaлЬHe )КИТТя вiддiлУ.

V. Пepeвipкa збpoT
oкpeмi KoMaH.цИpИ сaмi нe пepeвipяютЬ Ta He слiдять зa Пepeвipкoю збpoi, тoму бувaюТЬ BИПa.цKИ, щo пiд чaс 6oю кyлeмет, aбo

aBToMaт

..зaТявся,'.

oснoвнoю пpИчИHoЮ ТaKИХ BИпa.E,кiв - зa нe[ни]щeння збpoТ.
oбoв,язкoм KoХHoГo KoMaHдИpa- чaсТa пepeвipкa збpoi,
a зoKpeMa пepeд висИЛKolo в слyжбy (зв'язoк, poзвiдкa, сTe)Кa'
зaстaвa)

'

Bиcлaти в слyжбy з HeсПpaвHoю збpoeю _ piвнoзнaнHe з TИM,
щo BИCлaTИ бeз збpoТ.
Vl..Qисциплiнa

B кiлькox пoпepeднix HaKaзaХ BKaзУвaЛoCь нa скpiплeHHя .цИсциплiни. B дeякиx вi.пдiлaх Д,исциплiнa скpiплa, в ДeяKИХ в цЬoMУ
HaПpяMKУ зpoблeнo.цy>кe MaЛo. Чoтoвi тa poйoвi He BИMaГaЮтЬ
слyxбoвoгo вiднoшeння пi.цвлa.п,ниx /цo HИX' MoвЛяв: ..Шкoдa вiн
зMepз' ПepeToМЛeниЙ,6o зpoбив 5--1 0 км,'. Ha щo вiн мar C-тaBLАтИ
..нa
стpуHKo''. Цe r пiдлизyвaння дo пiдвлaдHИХ, яKe B
Пepe.ц MHoЮ
нaЙбiльuиЙ мipi впливaе нa пoслaбЛeнHя дисциплiни.
PoЙoвиЙ Пepe.ц чoтoвИM зaвХдИ CTar Ha сТpУHKo, слyxaо Йoгo
,,TaК
l'', ПoвTopЮe Йoгo нaкaз, бeз жoдниx
HaKaзУ, вi.цпoвi.п,ae:

дискусiй й.цe Йoгo BИKoHУBaТИ. B цeй caмиЙ спoсiб зaХoвУeТЬCя
CTp|ЛeцЬ ПepeД' poЙoвИM'

Зa iншe вiднoшeння, пiдлизyвaння дo пiдвлaДHИX Ta Д,apoBaHня нaЙмeншИХ ПpoBИH KapaТИ яK зa.п'eМopaлiзaЦiю вiддiлУ.
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V||' Kapи

-1.

Cyд зaоУ.ц)кУe Ha KapУ оMepтИ чepeз poзcтpiл, кpiм пoдaнoгo в нaкaзi ч. 4 вiд B.ХI.44 p. зa:
a) втeнy з пoля бoю,
б) пaнiкy.

3a згaдaнe' ПiД [ ..] i5, кoмaндиp Mae пpaвo зacтpiлити в бoeвиx oботaвинax бeз сyдy.
ПoлeвиЙ сУД poзгляДae спpaвИ, якi пi.цпaдaють пiд тoчки 1-6
Vll
нaкaзy ч 4 вiд B.X|.44 p. тa пiд a, б тoЧKИ 1 s V|l нaкaзy н. 10
$
вiд 20.X||.-44 p.
Якщo сУд He зaсУд)ryr Ha КapУ cMepтИ, тo пepeдae Bиннoгo.0.o
пoKapaHня кoм. бpигaди.
2' Kapи сМepтИ нe вiльнo зaмiняти Ha KapHУ МyштpУ, стiЙкy пiд

кpiсoм iт. п.
3. |ншi кaoи:

a) стiЙкa пiд кpiсoм,

б) кapнa MУштpa,
в) пpaця пoзa чepгoЮ.

4. Kapaти гoЛoдoM' пoбoями, aбo iншими фiзинними Kapai,4И
сyBopo зaбopoняeться.
V|||' BивчeнHя пoзeMeлля (тepeнУ)
Бувaють нaстi випaдкИ, щo вiддiл (piЙ, чoтa, сoтHя, стexa,
poзвi.цкa) пpoxoдятЬ oдHoЮ дopoгoЮ кiлькa paзiв тa Koли пpИЙдeтьcя зHoвa Йти цieю дopoгolo, шyKae пpoвiдникiв. Taкi [...]
бyвaють тoMУ, щo KoMaHдИp [i] стpiлeць нe слiдять зa дopoгoЮ,
йдyть oпУcтИвшИ гoЛoBУ, бo Тx вeдe пpoвiдник.
Koмaндиpи oKpеМИX вiддiлiв, cтeж, poзвiдки пiсля пpoЙдeнoi

oпис: дoв)кИнa в KpoKax, якa (пiщaнa,
мoстки,бpoди iспeц[iaльнi] знaки
(вeликиЙ KaмiHЬ, cпaЛeHa xaтa, сyxi дepeBa' вeликиЙ ПeHЬ, зa ним
250 кpoкiв дopoгa влiвo' зa HeЮ 7З2 кpoки шЛяx якИМ нaм тpeбa
Йти, нaпpaвo вiд шляxy - гaляBV1Ha дoвжинoю 1 км.
У зв'язкy з цИМ poйoвий здae мiсянниЙ звiт з кiлькoсти пpoЙдeних KМ чoтoвoМy, нoтoвиЙ KoМ. зaгoHУ, KoM. зaгoHy кoм. бpигaди. Koм' бpигaди tп,ae KoМ. 3Г мicячниЙ звiт зi зpoблeниx peЙдiв

.цopoГИ MycятЬ дaтИ тoчниЙ

бoлoтистa iт. п.), cкiльки

TТ

Й якi

в кM.

-|

.

Bсi звiти

IX. 3вiти
г1plАсИлaтv| сBoeчacHo.

Taк у тeкcтi. Пeвнo мae
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буи:X|

2. B звiтax ..стapшИHИ'', .,пiдcтapшИHИ'' пoдaвaтИ зa paнгaМИ,
a нe фyнкцiями.
X.

Sгiднo нaKaзy ч. 5 вiд 10.Xl.44 p. KoM' бpигaд MaЛИ пpисЛaтИ
дo 3Г дo26'X|'44 p. ПepсoнaлЬнИx, aбo писapiв.
He вci KoMaH.п,ИpИ нaкaз цeЙ виKoHaЛИ, a тoMУ вИнoшy дoгaнУ
KoMaHдИ poвi Bepxoвинцeвi тa ГaлaЙдi.

]

.

Хl. |ншe
PoзiслaниЙ пpoeкт iнстpyкцiT ..oбoB,язKИ фyнкцiЙниx''

зHaТИ | тoчHo вИKoHyBaтИ.

-

2. Poзiслaний взipeць ..oпepaтивний звiт''.l - зHaти всi йoгo
ТoЧKИ, пpИдep)кyBaTИсЬ пpи cKлaдaнню бoйoвиx нaкaзiв тa oпpaЦювaHHЮ oпepaтИвHИХ зBlт|в.

3. PoзiслaниЙ пpoeкт iнстpyкцii'.PoзBiдKa'' - зHaтИ всiм кoмaнДИpaМ i cтpiльцям, якi пpoвoдять poзвiдкy, нa пiдстaвiTT пpисилa-

ти звiт poзвitки.

Cлaвa УкpaТнi!
Ъpoям Cлaвa!

Hшз

/KaЙдau/

/Остpiжcький/
т '||,45 p.

Koм. ЗГ

Яpoк

ДAPО' ф, P-30' oп.2, спp З0, apк,5-7'

1З, opигiнaл, Pукoпиc'

Тeкст взipця oпepaтивнoгo звiтy нe публiкyeться (flAPo' ф. P.з0' oп. 2, спp. 30.
apк' 14-21).
1
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HAKAз KoMAHдиPAM БPигAд y спPAвl
BtllAнyBAHHя пAM'ятI зAгиБлиx BoIHlB

21 гpуt'ня 1944 p.

Miсцe пocTo|о 21 гpyдня 1944p,

УПA

Зг

.,33,'

HAKAЗ ч. 20
Koмaндиpaм бpигaд
Cпoкoнвiчнa бopoтьбa Укpaiнськoгo Hapoдy зa вiльнe, caMoBИ.п,aЛa з сeбe бaгaтo гepoTнниx пocтaтeЙ, Щo стaли

стiЙнe ХИTТя

TТ

сИMBoЛoM Ta д)кepeЛoм твopнoT

cИл|/1 рJ.|я

MoЛoдИx пoкoлiнь.

Bихoвaнe нa гepoiннИx ПoдBИГaX слaвHИХ пoлкoвoдцiв:
Cвятoслaвa 3aвoйoвникa, Бaйди, Хмeльницькoгo, БoгyHa, Ha
бeсмepтнoму нинi Kpyт, БaзapУ MoЛoдe пoкoлiння УкpaТнськoгo
Hapoдy дoКaзaЛo щe paз cвoЮ .п,ep)КaвHИЦЬKУ зpiлiсть i збpoЙHИM зpИвoм 1943 poкy сTвopИBшИ Укpaiнськy Пoвстaннy Apмiю
cвorЮ xepтвeнiстЮ, Kpoв'Ю Тa пoсBяТoю, зacвi.п,чилo любoв дo
Бaтькiвщини. УкpaТнcькиЙ Hapoд цИM aKToM KИHУв вИзoв дo
бopoтьби TИcячKpaт ПepeвaxaЮчИM opдaМ нai,п,никiв, CТeлячИ
тepниcтий шЛяХдo вoлi тpyпaми свoТх нaЙкpaщиx сИHiB,
бopoтьбy вe.п,e .п.aлi, Фк дo TТ oстaтoчнoгo зaвepшeнHя.

cя

B цiЙ бopoтьбi

цЮ тяжКУ

aЛТap вoлi Бaтькiвщини He paз oCвятИв-

ГapячoЮ, святoЮ кpoв'Ю бopцiв-гepoТв зeмлi KoвeльськoT,
Пoлтaвськoi, Kиiвськoi, Гaлицькoi тa iншиx.
Boни свoeю )КepтвoЮ, сBoeЮ KpoB'Ю щe paз зacвiднили Й
окpiпили aкт coбopнoсти yкpaTнсЬKИX зeМeЛЬ.
|x пoстaтi й xepтвa бУдyгь HaГa.п'уBaТИ вiддiлaм' щo Boни
HИMИ KepУвaли Й BИХoBУвaлИ, щo бopoтьбa щe He сKiHчeHa, щo
BoЛя HapoД'У KoшТУвaтИMe дopoгo, щo нaЙбiльшi жepтви цe нiщo в
пopiвнянню з овoбoдoю.
|x дyх витaтИMe Ha.ц нaми й вчИTИMe як любити Бaтькiвщинy й
Пoвe.цe HaC B ocтaтoЧHиЙ, виpiшaльниЙ бiЙ.

У

Boни нaзaв)KД,И ЛИшaтьcя BoTнaми-Гepoями У сepцяX
сepцяХ УкpaTнськoгo Hapoдy.

HaUJИX,

IoMУ HaКaзУЮ:

Уciм бpигaдaм y свoЙoмy oпepaTИвHoмy тepeнiдo 25.l.45 p.
B|АcIАПaтИ МoгИлИ сл. пaм['ятi] сoтникoвi Boвчaкoвi.
2. B oпepaTИBHoMУ тepeнi ..Xoлмоькoi', 6pигaди Bv|c|Апaт|А
].

МoГИЛy cЛ. П. пop. Чyтцi, вишкiльнoмy peф. ЗГ ..3aBИХoст,,. Учaсть
взяти всiм бpигaдaм, дeЛeгУЮчИ o.цHУ чoтУ з кoxнoi.
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..ПoMстa Бaзapy'' _ cЛ. п' кoм. Haзapoвi (Kpизi)'
3. Бpигaдi
4. Бpигaдi ..ПИЛявцi'' _ cЛ. п. xop. Пaвлюкoвi.
..Хoлмськiй'' бpигaдi_ CЛ. п. кoм. Буpi.
5.
6' Бpигaдi ..ПaMятЬ Kpyг'' _ cл. п. KoM. ЛaЙдaцi.
..Хoвтi Bo.ци'' сЛ. п. кoм. oстpoмy.
7. Бpигaдi
8. KoмaнДиpи бpигaд вшaнУЮтЬ пaM'яТЬ впaBшИX оoТeHHИХ
кoмaндиpiв, пiдстapшин i стpiльцiв:
a) збipним ПoоМepтHИM HaKaзoM в дeHЬ Cвятa Kpyт
б) висипaнням збipниx МoгИЛ B чecтЬ впaвшИХ пiдстapшин i кoзaкiв
в) пoдaнням дo пoоMepтниx aвaнciв тa вiдзнaнeнь
Biчнa cлaвa впaвшИМ Гepoям!
HaTздникaм смepть!

Koмaндиp ЗГ /KaЙдaш/

Читaв дня7,||.45 p. Яpoк

ДAPo' ф' P-З0' oп' 2, cпp, 26, apк, 29. opигiнaл. Pукoпиc'
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lle 21

УПA

нAкAз вoTHAM зг y спPABI BшAHyBAHHя
пAM'ятI зAгиБлoгo пoPУчHиКA ..чyтKи''

21 гpудня 1944p.

зГ..3з''

ПoстiЙ 21.X||.44p.

HAKA3 ч. 21
Cтpiльцям, пiдстapшинaM' отapшИнaм 3Г ..ЗaвИХoст''

Cтpiльцi, пiдстapшини i стapшини!
Дня 4 лиотoпaдa [19]44 poKy BпaB сMepтЮ Гepoя нa пoлi слaви
в бoю з HKB.Ц пop. Чyгкa - MaMoн, нлeн штaбy 3Г..ЗaвИХocт''.
L]им кpoвниM aKтoM зaкiнчив Baш дpуг, BИХoвHИK i кoмaндиp
с8o6 ЮHe )KИття, )KИTl я TpУд2кeHИKa, бopця-peвoлюцioнepa.
Biд нaЙмoлo.ц|.lJИХ лiт лyкaвa дoЛя KИ.цaЛa Йoмy пiд нoги нe
квiти -тepня. ТяжкaсoвiтоькaдiЙснiсть, щo в нiЙ пpoжИв сл. п. пop'
Чуткa 22poки, He злoMИЛa Йoгo мoлoдoTдyшi, a HaвпaKИ зaгapтУвaлa Й cпpяMУвaлa Ha I.J.JЛяХ бopoтьби зa вoлlo Бaтькiвщини. 3
цЬoгo шляXy сЛ, п. Пop. Чyгкa, син квiтунoТ ПoлтaвськoТ зeмлi, нe

oУ/

зiЙшoв, He cХИбИв iтpyднy пУтЬ paTнoгo ЖИття зaвepшИв нaтихiЙ,
зaдyмaнiЙ y лiсax Koвeльщинi.
Йoгo життя, пpaця, HeпoХИтHa вipa в Пepeмoгу нexaЙ зaBXДИ
бУдe Baм пpИKлaдoM _ свiтилoм yтя)кKИX, KpoвaвИx зМaгaHHяX зa
iдeT yкpaТнськoТ нaцioнaльнoT peвoлюцiТ.

Йoгo дyх вeотИMe в бiй cинiв Пoлiccя зa зoлoтoвepxий Kиiв,
зa зoЛoТy пшeHИчHУ Пoлтaвщинy, a)K Дo oстaтoчнoТ пoбiди.
У зв'язку з цieю сУMHoю пo.цieю, нaKaзУЮ:

1. B oпepaTИBHoMу тepeнi ..ХoлмоькoТ'' бplлгaди в|АсИпaтIA
в чeстЬ сЛ. п. пop. Чyтки MoГИЛУ. Учacть взяти всiм бpигaдaм,
BИcЛaвшИ.п,eлeгaцiю в склaдi oднoi нoти.

2. BшaнувaтИ ПaM,ятЬ впaвшoгo тpoХBИлИHHoЮ MoвчaнKoЮ
пoстaвi ..пoчeстЬ дaЙ'' пiсля пpoчИтaHHя HaKaзy.

в

Cлaвa впaвшИM Гepoям!
HaTздникaм смepть!
Haкaз пpoчИтaТИ пepeд всlмa вi.одiлaми ЗГ .,ЗaвИxocт',
Koмaндиp ЗГ /KaЙдaш/
7,||.45 p. яpoK
,ЦАPo' ф' P-З0' oп, 2, спp' 26, apк, 28, Оpигiнaл, Pукoпиc'
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HAKAз KoMAHдиPAM БPи гAд
У сп PAвAX oPгAHI3Aцl Й Ho. Bи ЦJ Klл ЬH
гlгleHи тA звlтHoстl

1

иx,

22 гpудня 1944 p.

УпA

Пoстiй 22.х||'1944a,

зГ,,33''

245/||/б

HAKAЗ ч. 1
Koмaндиpaм бpигaд
opгaнiзaцiЙнe
Пoдaю дo вiдoмa кoм. бpигaд, щo caнiтapнi cпpaви пo 3г
дo вiдкликaHHя Лaгo.цИтИМe пo.0.. .[oлинa.
|.
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a)К

Haкaзи TТ тa poзпopядЖeнHя вiднoснo сaнiтapнoT олухби пo
бpигaдax пpиЙмaти дo вiдoмa i викoнaння.
ll. Bишкlльнi спoaви
Дo 20'|'45 p. зopгaнiзувaТИ вИшKoли caнiтapiв.
1. Koм. Bepxoвинцeвi.
KaндиДaтiв в чиcлi 8 oсiб BИcлaтИ кoм' Bepxoвинцeвi, кoм.
Poмбoвi Ta KoМ. Iгopoвi. Як вишкiльнaCИлa пpиЙДe пoд. Евa.
2. Koм. Яpкoвi (в/з Cтeпaнoвi).
Kaндидaтiв нa caнiтaрiв в чиcлi 8 ociб B|АcлaтИ кoм. Яpкoвi,
кoм. Tкaчевi, кoм. ГaлaЙдi,
Гiгieнa тa cTaH здopoв'я пo вiддiлax
1 |IIn6 cnпа6iгтll.И uя.т|/n,
чaсTИM aevпnniшшo
зaХвop|HHяI\4

I||.

| шИpeHHЮ eп|Д'еMlИ пo
вi.пдiлax, чaстo KoнтpoЛЮвaтИ стaH гiгieни в бpигaдax. B тiй цiлi
зapяtLАтИ лiкapськi пepeглядИ. Пepeгляд дoKoнyr фeльнep пpи
бpигaдi двa paзИ в мicяць.

lV.

Звiти

1. .Цo 0 числa Ko)кHoгo мiсяця B|АcИлar|А звiти пpo сaн[iтap-!

нy] poбoтy пo бpигaдaХ зa пoдaнИм взipцeм. Звiти вигoтoвЛятИ B
тpox пpимipнИKax' Bисилaти кoм' 3l пoд. .Qoлинi, oдин пpимipник
зaЛУчyвaTИ.цo aктiв пpи бpигaдi.

Cлaвa УкpaiнiI
Гepoям CлaвaI
7

.||'45 p. Яpoк

Koм.3Г /KaЙдau/

ДAPo' Ф. P-30' oп.2, cпp' 26, apк. З0. opигiнaл. Pукoпис,
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1

HAKAз-пPиBIтAHHя вoTHAM зг
з HoвoPIчHиMи святAMи

1ciчня 1945p.

УПA

ЗГ..Зaвиxocт,'
1lЗЗ

ПoотiЙ 1 сiчня 1945 o.

HAKAЗ ч.

1

Cтpiльцям, пiдcтapшинaM, сTapшИнaм, пoлiтiнсTpУКтopaM
.Д.eнь святa Hoвoгo 1945 poкy, сBяТKуЮТЬ вiДдiли УПA в нoвiЙ
сoвiтоькtй лiЙснoстi.

699

Минулий 1944p. бyв пepeлoMoвИM для отpiлeцЬKoГo сKЛaдУ
poKoМ пpoби й lспитiв зptлoстi дЛя KoМaHдHoгo'
ПepexiД фpoнтy, мaсoвi aкцiТ, в якi вopoг KИHУв вeличeзнi cили
Ha Haшe зHИщeHHя, He дaЛИ спoдiвaниx yспiхiв, нa якi нepвoнi oкyПaHтИ чИCлv!.лИ.

З тиx всix пpoб i вopoХИx yдapiв _ ми виЙuли цiлo-пoбiднo.
пpo BeЛИKУ здисциплiнoвaнiсть тa тBepДУ HeПoxИтHУ вoЛЮ стpiлeцтвa, висoкi пpoвiдницькi пpикмeтИ KoMaHдHoгo
l-{e свiднитЬ

сКЛa.0'У.

Cкpiплeнi МopaЛЬHo, зaгapтoвaHi в тяжкиx бoяx, бyдeмo смiлo
чoЛo вopo)ким зaзixaнняM нa вoлю Й бaгaтствa Haшoгo

стaBLIтV1

Hapo.цУ.

З пoсвятoю бyдeмo Йти в бiЙ зa зaBepшeнням iдeaлiв минyлиx пoкoлiнь Укpaiноькoгo Hapoдy й не опiчнeмo нa тpyднiм

шЛяХУ збpoйнoгo зMaГy, aж дo вiдбyдoви УкpaiноькoТ Caмoстiйнoi
CoбopнoТ lepжaви.
Bciм, щo пpoЙшли тя)кKУ пpoбy, Bv1тplА|'t1aли, He зЛoМИлИсЬ тa
пoбiднo BстУ|1|Ал|/1 нa пoplг нoвoгo 1945 poкy, poKy тяxKИX щe для
Hac зMaГaHь _ ..Cклaдaю вiд сeбe Й oсoбoвoгo cKлaДy штaбy 3Г
пotяKУ _ бaхaю вeceЛИХ свят Piздвa Xpиcтoвoгo тa BeлИKИX Пepeмoг в ]945 poцi''.
Bipю, щo Bи oпpaвдarтe пoлoxeнi нa Baс нaдiТ нaшoгo Hapoдy, пiдeтe нa нoвi бoI, з нoвим дocвiдoм, lцo HoвИX пepeМoг.
Hexaй xивe УкpaТHcЬKa Haцioнaльнa Peвoлюцiя!
Cлaвa бopцям зa CaмocтiЙнy Coбopнy УкpaTнcьку !epxaвy!
Cмepть Cтaлiнoвi Й Йoro HKB!-iвським пpиxвoстням!

Koм. ЗГ ..ЗaвИХoст'' /KaЙдau/
Haкaз цeЙ пpoнитaтИ

Пepe.o,

ДAPo' ф P-З0, oп. 2, cпp. З0, apк'
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yсiмa вiддiлaми.
1,

opигiнaл.
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HAKAз y спPAвl BIUAHyвAHHя пAM'ятl
зAги Блoгo пoPyч H и KA ..oстPl)КсЬKoгo,'

2 ciчня 1945 p'

УПA

ПoстiЙ 2,|.45 p,

зГ..3з''

HAKA3 ч. 2
Cтpiльцям, пiдстapшинaM, отapшИнaм ЗГ,,ЗaвИХocт''

Ha шляxy нaшoi овятoТ бopoтьби зa УкpaТнськy CaмocтiЙнy
Coбopнy.{epxaвУ сKЛa.цae Haш Hapo.ц Ha )КepТвeнник Бaтькiвщини
)KИТТя i кpoв свoix нaйкpaщиx синiв. Ta Тxня Kpoв He Й.п,e нa МapHo.
Boнa зpoдхye тисянi HoвИx бopuiв, HoвИX мeсниKiв, якi йдyть
слi.цaми пoПepe.Д'HИкiв дo нaмiчeнoТ мeти' Xoднi жepтви впaвшi
в бopoтьбi з нaТздникaMИ He зaЛяKaЮTЬ нaс i нe зУПИHяTЬ нaшoT
бopoтьби.
Cтpiл ьцi, пiдстapши

н L4,

cтapШV1l|А.

Дня 27 гpУДHя 1944p. пoЛяГ гepoЙськoю оMepТЮ в бoю
з HKB.Д,-исTaMИ пopУчник Гoлoбeнкo-oстpiжський, шeф i нлeн

штaбy ЗГ ,.ЗaвИХoсT''.
B йoгo oсoбi тpaтить УПA HeBтoMHoГo peвoлюцioнepa, opГaнiзaтopa пepшИX вiДдiлiв Тa HeУсTpaшИМoГo ПapтИзaHa, якoгo вi.п'нyли нiмeцькi тa бoльшeвиЦькi нaТздники.
B зв'язкy з цieю CУMHoЮ i бoлючoю пoдirю HaKaзУЮ:
1 ' BшaнyвaТИ пaM'ятЬ BпaBшoГo ТpЬoXХBИЛИHHoЮ MoBчaHKoЮ
..пoчeстЬ
в пoстaвi
дaЙ'' пiсля пpoчИTaHHя HaKaзУ.
2. B oпepaтИBнoMУ тepeнi бpигaди iм. Coбopнa УкpaТнa B|АCv'|пaTИ B йoгo чeсть MoгИЛУ пpи унaстi всix бpигaд.
Cлaвa BПaвшИM Гepoям!
HaTз.п,никaм смepть!
Koм. 3Г в/з /Л. Явopeнкo/
Haкaз ПpoчИтaтИ пepeiц всiмa вiддiлaми ЗГ'.ЗaвИХoсT''
ДAPo, ф, P-30' oп' 2' cпp. 26, apк' 4. opигiнaл' Pукoпиc'
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HAкAз вoiHAM зг y спPAвl BllJAнyвAHня
пAM'ятl гЕPoTB KPyт

20 ciчня 1945 p.

УпA
зГ "33''

Пocтiй 20.l.45 p.

HAKA3 ч. 3
Cтpiльцям, пiдcтapшинaм i стapшинaм 3Г,.ЗaBИXoот''

22 ciчня 19.|B p. lп,звoнИ CвятoТ Coфii спoвicтили пpaкняхiЙ
стoлицi i воьoмy yкpaTнcькoмy нapoдoвi' Щo спoвнИЛИcЬ Пpaг.
HeHHя бaгaтьox пoкoлiнь - Укpaiнa вcтaЛa з Пут.п.o вiльнoгo caMoстiЙнoгo )кИTтя.

Уpoнистo зBУчaлИ cлoвa |V УнiвepcaлУ Цeнтpaльнoi Paди:
..Biднинi УкpaТнськa
Hapoдня Peспyблiкa сТae сaмocтiЙнoю, вi.ц
нiкoгo HeзaЛeXHoЮ cУBepeHHoЮ [дepхaвoю] yкpaТноькoгo Hapo-

ty".

Hapoд BCтaB з вiкoвoгo снy i вiщим Гoлoсoм спoвicтив cвiт' щo
вiн живe i бyдe ЖИт|А, щo зHoвy стaв.пoвHoвЛacHИM гoспoдapeM
свoe| зeMЛ|.

Гapнi cлoвa. Ta, щoб iх пepeтвopити в tiЙcнiсть, пoтpiбнa бyлa
збpoЙнa cилa'Ta ТТ нe бyлo, бo cпpaвy opгaнlзaцiТ збpoЙнoT сили,
яKa eдИHo Moглa зaбeзпeЧити нapoдoвi вiльнe дep)KaBHe жИTтя,
УpядoM зЛeГKoвaЖeнo. УкpaТнa зocтaЛaся бeз вiйcькa. l-{e вмiлo
..ЗeMЛя
BИKopИCтaЛи бoльшeвики. Boни Kv|HУлИ пpИМaHлИBi кличi:

i вoля. Mиp i cвoбoдa. Piвнiоть i бpaтepствo'',

oЧepHЮЮчИ Haш

ypяд, зaKИдaюни йoмy буpxyaзiЙнiоть i кoнтppeвoлюцiю.
Ha цeЙ ПpoпaГaHдИвниЙ кoник гapHИХ слiв пepeтяГHУлИ чac-

TИHy ГpoMaдяHcтвa,

Тa Moсквa.Moсквoю. ПiдгoтyвaвшИтИM чaсoм apмiю, пiшлa
вiЙнoю нa бeзбopoHHУ, HeпpИгoтoBaHУ, зacKoЧeHУ Укpaiнy' U.{oЙнo
тoдi, кoли нa УкpaТну кiлькoмa шЛяxaмИ йшлa пepeМaЛЬoвaHa
Ha чepBoнe MoоKoBcЬKa opдa' вiдкpvlЛIАcь HaшИM пpoвiдникaм
зaолiплeнi чepвoнИM ДУpMaHoM oчi. Ta бyлo вжe зaпiзнo. Чepвoнa
MoсKoBоЬKa op.цa Д,oKoчУвaлacЬ пiд Kиiв.
l сaмe в тoй чaс, KoлИ вИХoвaнi poсiйсьKoЮ шKoЛoю стapi
ДyХoМ ЛЮдИ He poзyмiли тiei пpaвди, щo вopoг xoч би якi пpe.
кpaснi свoбoдoлюбнi кличi нiс, всe oдHo r вopoгoМ. l-{e зpoзyмiлa

МoлoдЬ. Boнa знaлa' щo з MocKaЛeM пpиЙдeться бopoтись нe
сЛoвoM' a дiлoм i мeчeм. Boнa пepшa KИHyЛacЬ pятувaтИ чeоTЬ

yкpaiнськoT д,epxaBИ.
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!ня 27

ciння стyдeнтськиЙ кypiнь, зopгaнiзoвaниЙ

з мoлoдi

..Ш-{e
He вMepЛa УкpaTнa,, вiд'Тxaв нa
киТвоьких шKiЛ, з мoгyтнiм
нepiвний бiЙ, нa бeзcмepтнy cЛaвy, щoб свoТми MoЛo.п,ИMИ ГpУДЬMИ пepeгopoДИтV| Bopoгoв| шЛяX дo стoЛИцl.
!ня 29 сiчня нa зaснiжeниx пoЛяХ Kpyт зaклeкoтiли 3 оoтнi
скopoстpiлiв Тa гapMal зaсИПaЮчи снiгoвi oKoПИ ГopCТKИ УKpaТнськиx лицapiв. Ta нe здpiгHУЛИCЬ ЮHaKИ. Biдвaжнo, He зHaЮчИ
CТpaХУ CMepТИ, билиcь з .цecяTИKpaтHo пrpeвa)KaЮчИM вopoГoM.
Лилacь кpoв. ПaдaлtАтpУП|А. Билиcь.цo oсТaнHЬoгo нaбoя, a пoтiм
З oKЛИKoМ..CЛaвa'' KИHУЛИсЬ B aТaKУ нa бaгнeти. Пoлягли всi.35
ЮHaKiB, якi пoпaли B пoЛoH, бyли xopотoKo зaKaтoвaнi мoскoв-

сЬKИМИ KaTaMИ.

Cтpiльцi, пiдстapшини i стapшини!
B нepiвнoмy бoю зaнaЙвиЩиЙ iдeaл, зa Укp[aТнську] lepхaвy
вПaЛo З00 юнaкiв, якi втiлювaл|/1 B сoбi нaЙбiльш вoгнeвi нaцioHaЛЬHo-peвoлюцiйнi ПopИBИ, якi виявив yкpaТнськиЙ Hapo.ц У
1917-20 pp. Ta Тxня святa Kpoв He пoЛИЛaсЬ Ha MapHo. Boнa змилa
з УКp. HapoдУ ПЛяМУ paбствa, сТBopИлa тИп Hoвoгo yкpaTнця _ дiЙсHoГo HaщaдKa вЛaДapнИХ KHяЖИX пpeдкiв. Boнa.д,oвeлa, Щo ЛИшe
бeзoгляднa i жopстoкa бopoтьбa .цaстЬ HaM пpaBa' a He чУжa
ЛaсKa i чyxi iдeT. ixня кpoв KЛичe KoХHoгo з нaс вi.п.п,aти воi свoi
C|Ал|A' cтaтИ нa нaЙвaжчoMУ пoстУ нaшoT бopoтьби зa Укp[aТнcькy]
Caм[oстiйнy] Coб[opнy] .[epxaву. lхня кpoв i кpoв yсix тиx дpyзiв-

peвoлюцioнepiв' щo в бopoтьбi з MoсKoBсЬкo-бoльшeвИЦЬKИМ
i нiмeцьким oKУПaHтoM сKpoпИЛИ УKp. зeMЛЮ, BiЧHo КЛИKaTиMe
Укpaiнцiв yсix зeмeль, HeПoXИTHo Йти в 6iЙ зa HeзaЛeЖнe, свoбiдHe жИТТя в yкpaТнськiЙ дepxaвi, й вiчнo HaгalцУBaТИMe oKУПaHтaM
УкpaТни, щo вiльнoгo KoзaЦЬKoгo УKp. Hapo.цУ нixтo пoнeвoЛИТИ He
зM|г l He зMoЖe.

Cтpiльцi, пiдстapшини i стapшини!
Haм сyдилa дoЛя зaвepшити дiлo зaпoчaTKoвaнe бeзсмepтHИMИ KpУтяHцяMИ зa ПaHУвaHHя Haд HaшИMИ бaгaтствaми. Знoв
пpиЙшлo ПeKЛo вiЙни нaЙбtЛЬшИX свiтoвиx iмпеpiaлiстИчНИX пoтУг.
l тaк як У [19]17-19 pp.' сПЛИBaЮчи KpoB'Ю, cТoятЬ Пepeд cвoТм
HeMИHУчИM УПaдKoM' Hapoд Haш, HayчeHиЙ гipким дoсвiдoм MИHУЛoГo, He ПpИгЛядaeТЬся BЖe MOвчKИ пoдiям, a з пicнeю ...Д,epxaвa,
Цe KpoB i зaлiзo, свoбoдa цe вiстpя Мeчiв', пpo.цИpaeTЬоя Ha вЛaC.
HИХ сИЛaХ кpiзь хвилi бeзкpaЙньoгo Mopя i oпaнoвaнo Beдe Haш
нaцioнaльний кopaбeль пiд свoTм нaцioнaльнИM пpaПopoM дo
свoТx piдних бepeгiв'
-7^a

Пaнyвaння Moскви, Пoльщi, тepop Hiмeччини пepeKoHaЛИ

всiХ, щo вiльнe xИТТя МoЖЛИвe лИшe У cвoTй дepжaвi.

Бopoтьбa, щo Тi зapaз пpoвoдИМo, цe бopoтьбa цiлoгo yкpaIHоЬKoгo HapoдУ paзoМ з ПoHeBoЛeHИMИ HapoдaMИ зa BlлЬH|
нaцioнaльнi дepxaви всix нapoдiв, зa Укp[aiнськy] Caмoст[iЙну]
Coб[opну] .[epжaвy, зa чeстЬ нaцiТ, зa гiднe хиття л|oДИHv|'
Cьoгoднi Haс He 300, a вeсь yкp[aiнськиЙ] нapiд пepeтвopИвcя B
oдИH вeЛИKий вiйськoвий oбoз, a зaчaтKoN4 peгуляpнoi yкpaiнськoi
apмiT стaлa Укp[aТнськa] Пoвстaннa Apмiя.
БoльшeвицькиЙ пoнeвoЛЮвaч зHoвУ cтapaeтЬся oтpyiти
Haш Hapo,t], свoiм дуpмaHoм. Тa дapeмнi йoгo пiдлeсливi слoвa.
,[apeмниЙ йoгo тpyд. Mи знaeмo, щo Moоквa i Бepлiн нiкoли пpиятeляMИ нe бyдyть, щo тiльки бopoтьбoю з HИMИ здoбyдeмo coбi
свoT пpaвa. Бaзapy, KpИBaвИX Kpyт i всiх бpaтнix MoгИЛ, зaсiяниx
пo цiлiй Укpa[нi, MИ He зa6ули i нe зaбудeмo.
HeдaлeкиЙ в)Кe чac, щo iз святoТ кpoви ГepoTв i yкpaТнськoГo чopHoзeму' який BoHa зpoсИлa, вИpoстe Moгyrня cилa вiдpoдЖeHoгo укpaiнськoгo Hapo.цy' пoвотaнe вiльнa Укp[aТнськa]
Caмoст[iЙнa] Coб[opнa] .Цepжaвa. Haс нeпoxИТHo пoвeдe дo нei
BeликиЙ ГepolнниЙ ,ЦУx кpУтянцiв.
Гepoям Cлaвa! _ HaТздникaм cмepть!

Koм. 3Г ..3aвИxocт,' в/з /Л. Явopeнкo/
Haкaз пpИЧV.|тaтIА в дeHЬ 29.l пepeд всiмa вiддiлaми 3Г. Пo пpoчитaннi HaKaзУ BшaHyBaТИ пaM'ятЬ ГepoTв Kpyт i Тх пpoдoвxyвaнiв,
щo ЛягЛИ зa нaЙвищиЙ iДeaл, зa УCC.Ц 3.ox xвилинHoЮ MoвчaHKoЮ
в пocтaвi ..пoчeоть .traй',.
,ЦАPo' Ф. P-30' oп.2, cпp, 30, apк.8-9' opигiнaл, Pукoпиc'
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HAKAз KoMЕHдAнтAM HAдPAЙoHIв
..слAвyтA',
пPo пoдAЛЬl.lJy дlялЬHlcтЬ
Bo
1

1

24 жoвтня 1944 p.

.1.l

HAKАЗ ч.
Bсiм кoм[eндaнтaм] CБ н-paЙoнiв Bo ..CЛaвщa''

Бepyнi пiд yвaгy oбстaвини сУчacHoгo чaсУ, a в гoЛoвнoмУ
нaдxiд зv|lиИ, яKa ПpИHeсe HaM бaгaтo нeспo.п,iвaнoк.
Haкaзyю:

1. Heгaйнo заMaГaзИHyBaти в Ko)кHoMУ paЙoнi якнaЙбiльшe
кapтoфлiв, L{е мусить бри викoнaнe в лiсi iтo в бaгaтьoх мicцях.
2. B мipу MoжЛИBoсTИ, тoвщУ i м'ясa ТaKo)к зaмaгaзИHyвaтИ B
мiсцяx HepoзKoHсПipoвaниx i лiсиcтиx'
3' oбoв'язкoвo в Кo)KД.oмy paЙoнi MУcИTЬ бри зaмaгaзиHoвa.
He зepHo' яK oBec | жИТo B гoJ.oBHoMУ.
4. Пiдгoтoвити всiх пpaцiвникtв CБ дo Ha.п,Xo.о.яЩoT зими.
Обяcнити всiм, щo ЗИMa Mo)Кe бщи тяжкa i Щo дo нei тpeбa бщи
гoТoви М.

пepeвeдeHHя i кoнтpoлi цie.i poбoти HaзHaчaЮ дp. Iскpy,
яKoMУ MУcитe пpи явцi звiтyвaти пpo xi.ц пoвищиx poбiт.
.Д.o

24.X-44p,
ДАPo' ф. P-З0'

Cлaвa УкpaiнiI
oп- 2, cпp. 6З, apк' 6' Koпiя' Pукoпиc
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HAкAз KoMЕHдAHтAM HAдPAЙoHIв
Bo ..слAвyтA'' в oPгAHlзAЦlЙHиx
тA звlтHиx спPABAX
Ne 15

14гpудня 1944p,

УпA
Пiвнiчнo-зaxiднa Bo

УсБ

HAKA3 ч. 15
Bсiм н-paЙoнним кoм[eндaнтaм] CБ в oкp[yзi] ..Cлaвщa''

Бepyни пiд yвary зимoвиЙ нaс, пiд який вopoги опeцiaльнo
BИ|1tАЩV|т|А Haш pyx' УсИt1Итv|.цo MaKcиМУM нaшy нyЙнicтЬ, HeдaТИcь сeбe cKoMпpot'4eтУвaТИ, пocL4л|АтV|
якнaЙ.цaлiЙ Йдучy oбepexнiсть iтoмy HaKaзУЮ:
1. He пiзнiшe дня 5-|-45 poкy я MушУ мaти звiт пpo людeЙ з
ciтKИ, яки бyли apeштoвaнi нepвoними i випyщeнi яK aгeнТИ, чИ
яки втiкли. loклaднo Пo.цaтИ cкiльки ixтo пpaцюо в Hac з тaKИX
людeй тa Ha яКoмy стaнoвищi, тa ни пpoвipeнa opГaHaми CБ.
2. Haкaзyю щe paз, вoсTaнHr, nocилитV1 вiЙськoвy.цисциплiнУ
сepeд KoзaЦтвa BoП-iв, чи CБ. HeмoжливиЙ тaкиЙ стaH, як бyв
Дoоi _ пiяHствo, лiнивcтвo Тoщo.
3. oбoв'язкoвo пepeвipити i скpiпити всi зв'язКИ, як тo CБ чи
iншиx дiлянoК, нe смiс бути нa зв'язку нi oднa ЛЮДИHa нeпepeвipeнa opгaнaми CБ. Пocилитtл бoeвi зв'язкИ, сeбтo нe смie пoЧТa
хotv|тIА пo ЛЮдяx HeПoКЛИKaHих, зaбopoняЮ KaтeгopИчHo пoсИЛaти вaхнiшу ПoчтУ штaфeтoю, a oбoв,язкoвo MУсяТЬ бщи cпeцiaльнi гiнЦi, щoб цe нaвiть бУлo вiд 100-200 км'
PaЙoн з paЙoнoм (з [нaд]paйoнoм) MусяТЬ бyти зв'язaнi
гiнцями' 3aбopoняю KaТeгopИчHo пУсKaтИ пo зв'язKax piхниx
дeзepтиpiв тoщo. Лю.цeЙ нeзнaЙoмиХ, яKИ ЙдУть бeз зв,язкy ни
сKepoвaнHя, apeштoвaтиi дaвaти дo пepeвipки.
4. 3aбopoняЮ KaТeгopИчHo тoЛepУBaтИ дeзepтиpiв з УПA,
пpиЙмaти дo BoП-y Toщo, тaки нeгaЙнo MaЮтЬ бщи вiдстaвлeнi
дo УПA'
Пepeвipяти pixниx людeЙ чИ тo З УПA чи ciтки, яки шляЮтЬся
пo тepeнi бeз окepoвaння.
5' Haлaднaти якнaЙскopшe i нaЙшиpшe poбoтy B отaHИцяХ,
пiдгoтoвляютЬcя нa тe, щoб

яKa e oсHoBHOЮ зaГaЛЬHoгo Haшoгo дiяння.

6. Haжaтиcь cпeцiaльнo пiд вiдп<rвi.п,aльнiсть рaЙoн[ним] CБ
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KoM[eндaHтoM] нa твopeHHя яKHaЙшИptlJИx лiHiй aгeнтypHoT poбoтИ пo cтaHИI.1яХ.

7. Зaкoнопipyвaти сИлЬHo poбoтy CБ. oбмeжyвaтИcЬ в гoлoвнoмУ дo нiнниx poбiт.

8. Ha дeнЬ' нe пiзнiшe 10-|-45 poKy, paзoм зi звiтoм дaти
дoклaднi спиоKи пpo BпaвшJих пpaцiвникiв CБ i сiтки пo тaкиЙ
фopмi: 1. Псeвдo ,,'..2' Piд зaнятгя ...'. з. Koли згинyв ,,'',4'
Kopoткa ХapaKтepИcтиKa, в якиx oбстaвинax згИHyв. Taкox дaти
гepoiннi пo.цвИгИ пpaцiвникiв' яKщo вoHИ e. Cпиcки мyсять бyги
.t-|X-44
p. пo 1-|-45 p'
вИcтocoвaнi пoчинaючi вiд
9. Haгaдyю щe paз, щo зa HeтoЧнiсть, cпiзнeння звiтiв бyдy
пoтягaтИ дo вiдпoвiдaлЬHoстИ.
3a дoсi HeвИKoHyвaння нaкaзiв, щoдo пoдaвaHHя звiтiв, дaю
пepшe yпiмнeння i нaгaнy дp. Пiдкoвi тa дp. Mapкy. Зaзнaнyю, щo
зa пoвтopeнHя пoBищoгo, бyдy пoтягaтИ дo cтислoi вiдпoвiдaльнocти.
H.paЙoни MyсятЬ тpeбyвaти вiд paЙoнiв зaMKHeHHя мicяця
дня 20 i тoдi бyдy я Maти нa чac, xoч i нe з цiлoгo мiсяця.
Mнoю зayвaжeHo дoсi, щo ЛeгкoвОкaтЬоя нaKaзИ гopи i тaк
.l3
мiЙ нaкaз ч.
пo дiлy звiтy щoдo гoспoдapки я дoci He oтpИМaв,
цe зi cтopoни дp' Mapкa тa дp. Пiдкoви цiлкoм нeoпpaвдaнe.
0. Пo.цaвaтИтaB|АcИлaти опeцiaлЬHИМИ гiнцями нa мiЙ пyнкг
щo 10 днiв iнфopмaцii з тepeнy. Boни MyсятЬ бщи тoннi i шиpoки,
ceбтo пo.цaвaтИ вce, щo cтaлoся в тИx дHяХ в тepeнi. |нфopмaцii
(кoпiТ)дaвaтИ тaKo)к KoMaHдИpaм зaг[oнiв] УПA, якщo тaKИ oпepУють в тepeнi.
.Qo пoвищиX тoчoK HaKaзУ зacтocУвaтисЬ чeснo i отapaннo, бo
щe paз HaгaдУЮ' щo Мo.)Ke в MeHe тepпeцЬ yвipвaтись'
.1

Пoстiй 14-X||-44 p'

Cлaвa Укpaiнi!
/ШвopниЙ/

,ЦAPo, ф. P-З0' oп, 2, cпp. 35, apк. 119-120. opигiнaл. Pукoпиc'
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HAKAз KoMEHдAHтAM нAдPAЙoH|в
вo .,слAвyтA'' пPo пPизнAчЕHHя
N9

дPyгA..ФЕдocя''

16

УпA
Bo..Cлaвyгa''
УсБ

15гpудня 1944p.

HAKA3 ч. 16
Bсiм н-paЙoнoвИМ кoм[eндaнтaм] CБ

B зв'язку з виMoгaMИ тepeнy пpИзнaчyЮ свoiм зacryпHИKoМ
дp. Фeдocя.
Bсi Йoгo HaKaзИ' iнcтpyкцii тa вкaзiвки, пiд vaс мoЙoi вiдcyrHocтИ вИКoHУвaтИ бeз диокyciЙ, axдo вiдкликaння.
'l5.Xll-44 p.

Cлaвa Укpaiнi!
/ШвopниЙ/

ДAPo, ф. P-30' oп' 2, спp.35, apк, 121' opигiнaл. Pукoлиc.
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зAЛyчHиKиN91'2
дo звlтHo. l HФoPMAти вHoгo дoKyM EHтy

[Жoвтeнь] 1945 p,

3aлyнник

N91

loясHEHHя

.цo

тoчKИ

1

Пiд тoчкoю ..KiльKicть poзглянyгиx спpaв'' poзyмieтьcя лiквiдaцiю Ko)кдoгo ceKсoтa зoKpeмa, УcтiЙнити cкiльки poзгляHyгИx
cпpaв i якi oсoби вИстУпaЮтЬ в дaнi[Й] cпpaвi нe Moxнa, з пpИвo.
дa тoгo щo нeМa пpoтoкoлiв, a дpyгe i лю.цeЙ. Piвнo ж ЧoмycЬ тaK
poзумiли peф. CБ' Щo кoxдиЙ злiквiдoв[aний] нoлoвiK пpeдстaвляe coбoю oднУ спpaвУ. Цe в слiдyюнoмy звiтi yзгiднeтьоя.
Пiд тoнкoю a) aгeнrypa зoвнiшHa, poзyмieмo лiквiдaцiю вopoЖoгo eлeмeнтy, якиЙ дie нa зoвнi.
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Пpи цi[й] лiквiДaцiT бpaли УчaстЬ yсi кaдpи, вКлЮчaЮчИ нaвiть
cтaHИчHИX' a pa.цшe Хтo чyв зa оoбoю вЛaдУ, He дИвЛячИcЬ чИ цe

HЬoгo нaлexИтЬ, зaЙмaвся HИщeHHяM cикcoтiв. B цю тoнкy
вpaХoвaЛoоь yсiх злiквiдoBaHИX o.0'ИHИцЬ нa тepeнi цiлoТ oкpyги зa
пpoTяг нaсy вiд дня ] -| дo 1-V|ll.45 p. i вiд 1-V||| дo 1-Х.45 p'

.0,o

Пiд тoнкoю б) aгeнтуpa внрpiшня
вopoгa внyтpi _ He вpaХoвyюvи вiЙськa.

_ poзумirться лiквiдaцiю

Лiквiдaцieю aгeнтypИ внщрiшньo'i зaЙмaлиcя лИ|,! пpoвiднi
peф' CБ Ta KoMaH.цИpи. HaЙiнтeнзивнiшe.qiялa ця aГeHтУpa Ha тepeнi нaд[paйo]нy KoлкoвоЬKoгo, Цe лИш тoMy, щo ту були нacaдxeнi
HKBДI.'.] стapi aгeнти, тa якi в Haс.цoпХaлv|cя Beл|АKиx пocтiв.

Пepшим тaKИM дiяЧeм Ha ЦЬoMУ тepeнi цe бyлa нaд[paЙoнoпpoв.
жiнoЦтвa Mapтa, якa зopгaнiзУвaЛa aГeнTуpнy сiткy i зa
]вa
coбoю хoтiлa зaкpiпити. Bci пi.цвлa.цнi Тi жiнкi сTвepдИЛoсь були

вхe He B )KИBИx.
ДpУгими тaKИM|л KpупHИMИ aгeнтaМИ бyли: Bepнигopa, |скpa
тa Tapaс, нo i инLшi мeншi' кoтpi yxe вepбoвaнi н|А|\А|А.
Cпpaв Ин|,l.lИХ He зaпoдaeТЬся тoМУ, щo piхнi peф. CБ i нaчe
зaпo.п.aЛИ piжнo poзyмiюни. o.цнi пишyгЬ, щo дo цИХ спpaB BpaХyвaв злiкв[iдoвaних] оиксoтiв, гoлoвИ, сeкpeтapi _ a.цмiнiотpaцiю,
Иншi нaтoмicть мaлa .цoзa зaпoдaЮтЬ пpaвИльнo. B cлiдуюнoму
звiтi цe узгiднeться.
3aвepбoвaнo дo poбoти CБ фaктиннo Мaлo з тИx пpИчИH, щo
MaЛo MaeМo сИл, a Пo-.цpУгe щo Цi люДe якi мoгли б Цe дiлo.цoбpe
aгeHTK|, яKI

ПocтaвИТИ МeHшe MaЮTЬ [стиннiсть] з MaсaMИ.

Зaлунн[ик] Na2

HOBE B тAKTИЦ| HKB.ц

B мiсяцi вepеснi тa жoвтнi бoльшoвикИ стoсУHKoвo пepeвoдИ.

зaсiдки iтo пi.ц pixним вИ.цoM.
Cтoсують дУЖe чaстo peЙд пiд HaшoЮ MapKoЮ. Toдi гoвopять yсi

ЛИ MeHшe aкцiЙ, a бiльшe оТoсyBaЛИ

yкpaТнськoю MoвOЮ, спiвaють УKp. peвoЛЮцiйнi пiонi Ta HaзИвaЮчИ

оeбe по ПсeвДax. Пiд чaс ТaKoгo peЙдУ стapaЮтЬCя всiмa спoсoбaми дoвiдaтися вi.ц сeлян щoсЬ зa пoвcтaнцiв. fute цe Тм нe
BдaeтЬся' бo xiнкi тaKo)к вxe пiзнaли ix пiдxiд i кoли нe пoбaчaть
знaЙoмoгo, гoвopИТИ ЛИшHЬoгo нe бУдyгь.
oQля пepeвeдeHHя poзвiдки в тepeнi HKB.Ц-иоти пepeбipaлись
в хiнoнy o.цe)кУ i пiД Цим BИ.цoM cлiДили зa pУxaмИ пoвстaнцiв
(cтpiнaлoсь в p.HaX Koвeльськoмy тa Любeшiвоькoмy).
B Kiвepeцькoмy p.нi HKBД taлo р\ля.цeяKИХ жiнoк oтpyту тa
гoBop|АЛИ' щoб вoни зaтpoЮвaЛИ xapнi i пepeД,aвaЛИ ДЛя пoвcтaн-
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цiв. Xiнкi цeГo He po6или, a нeгaйнo зГoЛoсИЛИ свoiм знaЙoмим
пoвCтaHцяM. Piвнo ж y MaнeвицЬKoMу p-нi oдин aгeнт oпoвiдaв,
щo MaB .цopУчeнHя вiд HKBД' пepeдaвaTИ зaтpoенti лiкi пoвстaнцяM. B пoчaткax lцoстapчaв лiкi нeзaтpoенi, дoбpi тolиу, щoб ми
нiчoгo нe пoмiчaли i пoтвepдили, щo лiкi r }п,У)ке дoбpi, a в пiзнiшoMУ Maв .цaвaтИ зaтpoeH|.
B p-нax Mоpoнaнcькoмy. BoлoдИMИpeцЬKoму, KiвepецЬKoMУ,
Koлкoвоькoму HKB.Ц Moвляв губить ПpoвoКaTИвнi листки Ha HaшИX
люДeй. Пiшyгь, Щo HeMoв тaкiй тo oсiбняк е Тxнiм пpaцiвникoм,
пИшУTЬ йoму якiсь зaвlцaнHя, щoб кoнспipyвaвся пepeД HaМИ
тoщo. oкaзуеться, щO цi лЮДV1, Hа яKИX ПИшУтЬ ПpoвoкaTИвнi лист.
KИ' e aгeHТaMИ.

oстaннiми чaсaMИ стpибки KoпaЮтЬ для сeбe зИMOвHИKИ
нaнiч в Tx пepexoвУЮтЬся. Бувaли BИПaДKИ в Koлкoвськoму,
BoлoдимllpeцЬКoMУ p-HaX Haшa бojвкa пpoЙдe цiлe cело (стaницю стpибкiв) i нtкoгo нe Мo>КУтЬ зЛoвИTИ. Bиднo цe cпeцiяльниЙ
нaKaз вiд HKBД.
Пpиxo.п,ять з Hiмeччини з poбiт pixнi lиyщини ixiнкi, яKИ
^/aЮТЬ
фopмaльнi дoKУMeHтИ вiд HKB.Ц' щo дaний oсiбняк ПpaцЮвaв Ha
poбoтi в Hiмeччинi i тeпep звiльнeний Дo.цoМИ. HKB.ц циx лю.п,eй
вИкopИсТoвуо спeцiяльнo з HiмeччИHИ' BИcИлaЮТЬ /].o Haс, KoTpИM
ДaЮTЬ щe в Hiмeннинi iнстpуктaж пpaцi.
Taкox пpибувaють ЛЮ.0,e, нaвiть цiлi poдиниl (KoвerlьLt.1инa) з
Cибipу' якi щe 6ули вивeзeнi в [19]42-4З poцi. Тyт )кe }]a мiсцяx
пepeбyвaння poзпoвiдaЮTЬ Пpo ГoЛoД, Пpo окспЛУaтarliю poбoчoТ cили i знyщaння нaд бiднимИ poдИHaМИ, яKИ тaM oп|Аt+|АлИCя'
oднi гoвopяТЬ, щo пoвтiкaли, дpугi нaтoмiсть мaють ДoKyMеHТИ
звiльнeння. l-{e piвнo x HKвД poботa. Знають бoльш[oвики], що
цe нaшi poдИHИ i якi мaють нaЙкpaщi дoвip'я в нaс, тoMУ KИ.цaЮтЬ
дeяKИХ з Cибipу Haзaд дo.цoМУ ЛИшeHЬ тoмy, aби мaти свoТx poбiт-

i

HИK|в в Haс.

HKBД oстaннiми чaсaMИ, KoЛИ ХoчУтЬ.цaHOгo oсiбняка зaвep6увaти дo свoeТ poбoти, тaк пpиТxджaЮтЬ внovi. apeштoвують
тpИMaЮтЬ Йoгo в р-нi дo тиx пip пoки Д,aний oсiбняк нa спiвпpaцю
ПoгoДИТЬcя. Koли тaк' тoдi вИПУCKaЮТЬ йoгo в пepш.liм iнстpуктa)кeM .0,o.0,oMУ piвHo )К вHoЧi.

ЦДАBo' ф З8ЗЗ oп,

1,

cпp.23З, apк.45-46 Koпiя Pукoпиc
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пoяс}|EHHя дo сл lдчo-oп ЕPAти вHoгo

звlтy сБ

ЗAГAЛЬHЕ ПoяCHЕHHЯ
слiднo-oпepaтивHoГo звiту CБ пpи ЗГ
iм. ХмeльниLlЬKoГo нa ]945 p.

1945

rэ.

3Г склaдaeтЬcя з 6-ти бpигa.ц i o.qнoТ сoтнi пoчoтУ Koмl. дp.
Maкcимa:
1. Бp. ..Xoвтi BoдИ'' к-р ГaлaЙдa' мiоцe oпepaцiЙ- цуMaH.
cькиЙ лic.
2,Бp,..ПaM'ятЬ Kpyг'' к-p Яpoк, мiсцe oпepaцiй _. p-н Boлoди.
MИpeцЬ, .Qyбpoвиця, Paфaлiвкa, лiс телeцькиЙ, тpипyтeнcький тa
пoбepexжя p. Cтyбли.

..XoлМськa бpИгaдa''* к.p Tкaн, мiсЦe oпepaцiЙ
мiж p. Cтoxoдoм a Тypieю, p-н ГoлoбськиЙ, МopoнaнськиЙ.
4. Бp. .,Coбopнa Укpaiнa'' K-p KУбiк, мiсцe oпеpaцiЙ мix p. CтoХoдoм a Typieю, p-н K[aмiнь]-Koшиpськ, CeДлищe, Koвeль, лiс
Cкулинщинa, Bepxи тa CaмшaнщИHa.
5. Бpигaдa .,Пилявцi'' к-p |гop, мiсцe oпеpaцiй мiж Бугoм a
Typieю в HaДp.Любoмль, лic ПpилyбщИHa.
6. Бp. ,,ПoМстa Бaзapу'' к.p BepxoвИHeцЬ, мtсцe oпepaцiЙ нa
пiвнiн p. Пpип'ять' тepeH oкp. БepeстeЙськoi.
7. Biддiл ..AзiяTИ'' к.p Бypлaкa, пoЧoт [кoм.] 3Г Дp. Maксимa.
,.Хoвнi Boди'', сiткy
1945 p' з 1 сiчня poзпoчaТo пepeвipку в бp.
aгeнтУpнУ вiдкpитo - poзpoблeHo aГe|lтa Юрaся, шeфa штaбy
6pигaди. Юpaсь бyв aгeнтoм з 1940 p,, зaвeобoвaниЙ в шкoлi
c..П.oвгoшиТ, p-н oстpo)KeцЬ. Aгeнтypy oЧoЛЮBaв y вiддiлi Bopсlн
(сxiдняк), нepoзpoблeниЙ, 6o пi.п, чaс слi.п,ствa втiкaв _ зaсТpeЛИли. Aгeнтypa МaЛa зaBдaHHя якнaйбiльшe пepeвepбyвaтИ Koзaцтвo i кoм[aндниЙ] сКЛa.Д', дoнocИтИ нa HKB.[ пpo всi НaKaзИ згopИ
тa пpo всi мiсця пpoстoЮ. |дуни нa сeЛo Пo xapнi, гpaбити i бити
людeЙ, щoб якнaЙбiльшe HacТaвИти людeЙ пpoтИ УПA. Пicля poз.
poбки бeзвapтicниx типiв злiквiдoвaнo.
Пicля зaкiнчeння вiЙни aгeнтypa poзпoчaЛa дaлi овoю poбoтy.
B мicяцi липнi вiддiл зHoвy взятиЙ пiд пpoвipкy' пiд нaс пpoвipки
пoKaзaлaся aгeHтуpa нaдaлiдiяльнoю, пpo щo дoклa.цнiшиХ дaHИX

3. Бp.

HEMA,
* Taкутeкстi,

712

Бpигaтa ..ПaM'ять Kpyт'' бyлa пepшe пepeвipeнa вiд aгeнтуpи 7.|.45 p. Пpoвipкy бyлo дopyнeнo дЛя олiднoгo дp. Бopисa.
Aгeнтypy вiдкpитo' Maтepiaлiв з poзpoбки HeMar _ вПaл|А paзoм
з Бopисoм.
Пo смepтi к-pa бpигaДИ Дp. Яpкa peштки poзбитoгo вiддiлy
пepeбpaв aгeнт HKB.[ Apшин, якиЙ цeй вiДДiл дoвiв дo цiлкoвитoi дeмopaлiзaцiT i poзклaдy. Пo yсyнeннi Apшинa нe з бpигaди,
a вiдцiлy, ПoсTaвЛeHo нa Йoгo мiсцe KapмeЛЮKa' ТaКo)K aгeнтa

HKB.ц, якиЙ з aГeHToM Cтiжкoм ,цoкiнчив цiлиЙ вiддiл' ТaK щo пpИ
пepeвipцi вiддiлy У мiсяцi вepeснi бyв пepeвepбoвaниЙ нa 90%.
Aгeнтуpa KopМИЛa KoзaцTBo ТИM, щo oт УПA poзЛeтИтЬся, a всiM,
xтo бyдe зв'язaниЙ з HKB.Ц, бyдe пpoщeнo Bсe' щo тiльки ХTo пpoBИH|АB ПpoTИ бiльшoвикiв. Baxнiшi aГeHтИ були у вiддiлl: к-p вiддiлУ KapмeЛЮK, чoтoвиЙ Biктopнук, нoтoвий Mapшy1 якi aктивнo
ПpaцЮBaЛИ i 6ули poзpoблeнi. 3 цeТ мaсoвoТ aГeHтУpИ чaстИHУ
УсУHeHo, a всiх мeнш вИl-iHИХ вiдiслaнo ДoДoмУ.
Бp. .,Хoлмськa бpигaдa''* B зИMoвИЙ нaс пepeвipки нe зpoблeHo ТoMУ, щo He булo зв'язку. Poзпoнaтo пepeвipкy в сepпнi. Пpи
пepeвipцi вiддiлy poзKpИтo aгeнTУpУ: сoтHя .Qнiпpoвинa мaйжe
цiлa пepeвepбoвaнa. CoтeнниЙ.[нiпpoвин1 бyв шeфoм aгeHтУpИ у
свoTй сoтнi тa зaвepбувaв з сoтнi Пoнa.ц 50 чoл. He зaвepбoвaнИХ
л|АLJ-JИлocя 10-15 кoзaкiв. Caм .Qнiпpoвин бyв зaвepбoвaний нepBoHoЮ ПapTИзaHKoю i бyв cпeцiaльнo виcлaниЙ щe в 1943 p. дo
УПA, щoб ТУт сТaвИТИ aгeHтУpHУ poбoту тa пo.п,aвaти дaнi Пpo всe'
щo вдaсTЬся ПoчyТИ чи пoбaчити.
B 194з p. .{нiпpoвин бyв y пoчoтi K-pa зaГoH'y' дp. Гoлyбeнкa.
ДpУгa CoТHя, яКУ oчoЛЮBaв Дp. Пoнoс, тaКo)к пpи пepeвipцi викpитo aгeHтУpУ, aЛe MeHшy, ТoMу, щo шeфoм aгeHтypИ був кoзaкn{уб,
якиЙ нe MaB ТaKoГo дoсТУПy яK сaM к-p. Kpiм тoгo сoТHя Пoнoсa
сКЛa.с,aЛaся з KpaщoГO eЛeМеHТУ (стapoгo кoзaцтвa), якoгo тpyднiшe бyлo зaвepбyвaти. Aгeнтypa бyлa мaЙжe вcя зaвepбoBaHa чepBoHoЮ ПapTИзaHKoю i вислaнa Ha пepeвepбoвку УПA. Aгeнт !уб,
щoб вибитисЬ Ha KoMaHдний пocl зa6ив к-pa Пoнoca пiд нaс бoю
з бiльшoвикaми. KpaщиЙ eлeмент з вiддiлУ зaбpaнo нa poбoту в
тepeH' a peшТy poзIгHaHo.
Бp. ..Coбopнa УкpaTнa'' пepeвeдeнo ПepшУ пepeвipкy в сiчнi
1945 p', пiд нaс якoТ вiдкpиTo aГеHТУpнy сiтку' Шeфoм aГeHTУpИ
y вiддiлi бyв сxiдняк Пypхaлo, якиЙ був шeфoм штaбy 6pигaди,
Пуpxaлo був скинeний дeсaнтoм нa нiмeцЬKУ стopoHy в цiляx
poзвiдки вiд бiльшoвикiв. Зa нiмeцькoТ дiйснoстi бУв y пoлiцiT,
Taк у

тeкстi

tt5

a тaKo)< бyв пoв'язaниЙ з чepвoнoю пapтИзaнKoю. Пpи poзвaлi
Hiмeччини йдe дo УПA, дe здoбyвae сoбi дoвip'я y кoMaHдyвaHня.
Пiд чaс слiдcтвa нaмaгaвcя втiкти, a тoMУ бyв зaстpiлeниЙ пpи
зимoвiЙ пepepoбцi i чaстиннiЙ лiквiдaцiТ aгeнтypИ. Бp. .,Coбopнa
Укpaiнa'' вдpУгe пiдпaдae пiд пepeвipKУ в вepeснi 1945 p. Пiд нac
пepeвipки вiдкpилoоя, щo iснye дpУгa aгeHrypHa сiткa, якy oчoлЮe
буннyxниЙ Шpaм (aгeнт HKB.ц з 1940 p.), якиЙ дЛя дoпoMoги coбi
взяв aKтивниx aгeнтiв opлa [i] .Д.poв'янoгo' якi дoпoмaгaли Йoмy
y пepeвepбoвyвaннi вiддiлy. Biддiл зpeopгaнiзoвaнo. ЧeониЙ eлeмeнт пiдпopядKoвaHo coт. .Qyбoвoму2.
Пpи бp. ..Coбopнa УкpaТнa,' пepeгляHyгo штaб к-pa Pyдoгo:
шeфa штaбy Явopeнкa, тex[нiннoгo] пpaцiвникa ШвaЙкa, оeKpeтapKy i paдисткy |pкy. |pкy i Швaйкa poзpoблeнo як aгeнтiв (пpoтoкoЛ |pки нaдсилaю з звiтoм). Явopeнкo, бoячись poзpoбки, втiк.
Тeпep apeштoвaH иЙ бiл ьшoв ИKa|'li|А'
Бp. ,.Пилявцi'' пepeвipкУ пepeвeдeHo в ЛЮтoMy. Aгeнтypу пpи
пepeвipцi poзKpИTo. .Цoклaдниx.цaHИx з пepeвipки нeMa, бo мaтepiaли впaли paзoм з дp. Kpилaнeм пiд чac aкцiТ, щo вi.цбyлacя в
нac poзpoбки вiддiлy 15.||.45 p. нa K[aмiнь]-Koшиpщинi.
Бp...Пiмстa Бaзapy,' пepeвipкy пepeвeдeHo в лЮТoMУ 1945p.
П pи пepeвipцi poзкpитo aгeHтypУ' Шeфoм aгeHтУpИ бyв.(opoшeнкo
(cxiдняк), бyннyжниЙ 6pигatи' 3 вaxнiшиx aгeнтiв бyли: сoт.
Чopнoмopeць, шeф BCБ Apкaн, чoтoвий Taнкicт. Aгeнrypa мaлa
зaвдaHня дoHoсИтИ пpo всi pщи вiддiлy. Kiлькa paзiв бyли згoЛoшeнi плaни Bepxoвинця [дo] пpoпaгaHдивHoгo peйДy нa пiвнiч.
.[oвiдaвшисЬ пpo цe, HKB.Ц cтaвИЛo зaотaвИ нa KopoлiвcЬKoMУ
кaнaлi, Чepeз aгeHтypHe дoнeceHHя ы1aли MaгaзИHИ з XapчaMИ тa
бoeпpипaсaми.
Пiсля вiдxoДy K-pa Beрxoвинця дo 3Г вiддiл oчoлИв He вИявлeниЙ тoдi aгeнт Xмapa (сoтeнниЙ), кoтpиЙ зaвiв peштки вiддiлy
нa пiвнiч i нa oднoмy мicцi стoяв цiлиЙ тижteнЬ тa poзryЛювaв'
aХ пoKИ бiльшoвики вiддiл [oтoнили], пiд чac нoгo Xмapa здaвcя,
a вi.цдiл poзбили. (Хмapa oчoЛИB спeц. гpУпy HKBД пo бopoтьбi з
УпA).
Biддiл ..AзiятИ,,, в cKлaд яKoгo BxoД,илa 6iльшa нaстинa пiдсТapцJИH i кpaщoгo Koзaцтвa УПA, бyли цe ЛЮдИ зi всix вi.цдiлiв з
цiлoгo тepeнy. 3 цим збopoм людeЙ пpИплИлo дo вiддiлУ бaгaтo
aгeнтypИ' Пepeвipкy i кoнтpoлю вiддiлy poзпoчaтo в мiсяцi нepвнi
1945 p. Poзкpитo aгeнтa ХMeля' щo бyв aгeHToM HKBД з .1940 p.,
зaвepбoвaниЙ щe в шкoлi. Ciтку aгeнтypИ' яKy oЧoЛЮвaв ХMeль,
poзpoблeнo. oпiсля вiдкpитo aгeнтa Cocну (coтeнний), якиЙ був
зaвepбoвaниЙ в 1940 p. Topнинським HKB.Ц' Biд ньoгo пiшлa
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сипKa Ha бaгaтЬox Людeй вiддiлy, чaстИHa '.нa лiвo''. Cлiдчиx, щo
пpoвo.0'ИЛИ чИстKУ y вlДдlЛl' чacтИHHo зaстpaшИлa тaKa BeлИKa
кiлькicть aгeнтУpИ пpи к-poвi 3Г тa пoчaли пiдoзpювaтИ Ko)KHoгo,
xтo бyв У вiддiлi, в aгeнтypнiЙ poбoтi. Cлiдcтвo пpoвoдИлoся тiльки
[pyк]oю, цe дeякi пpИзHaвaлИся дo свoеТ aгeнтypнoi poбoти, xoЧ
були Й нeвиннi. Taк сaмo i cипкa булaнa HeвИHHИХ людeЙ.
Пo зaкiнчeнню cлiдствa y вiддiлi ..AзiятИ'' пoKaзaЛoсЬ' щo
Heмae aнi oднoгo KoзaKa, aнi кoмaндиpa чeснoГo' a тpeбa сKaзaтИ,
щo чeснi людИ y вiддiлi бyли, нaвiть мoxe пoсвiДчI4т|1фaкт пpo тиx
лю.п,eЙ, щo пoвтiкaли вiд слiдотвa, як Kopeнь, Чepeн, якi згинyли
чeсHo в бoю з бiльшoвикaMИ' тa ШугaЙ i BигoвськиЙ' якi дo цЬoгo
чacУ пepeХoвyЮтЬся вiд бiльшoвикiв нa вЛacнy pyкy. Cлiдствo у
вiддiлi .,Aзiятiв'' пpoвo.0,ИB дp. Фeдь.
|нiцiaтopи aгeHтypИ пo вiддiлax бyли пepeвaжнo вислaнi вiд
HKB.ц, люди зi сxiдниx oблacтeЙ, aбo стapi кaпeзиcти3, якi iдeй.
Ho пpaцЮвaлИ пo отopoнi бiльшoвикiв. Kpiм тoгo бyли Й тaкi, щo
вИпa.п.Koвo onv1н|АлИся в pyКaХ вopoгa l пepeд отpaxoМ сMepтl
пiшли нa cпiвпpaцЮ, ПoB,язaвcя тa пpaцЮвaB! Moвляв, щoб бyлo
всiм дoбpe, Бaгaтo бyлo aгeнтiв з дeзepтиpiв ЧA, яKИХ вИKopИcтaлo HKB.Ц яK ЛeгKoгo тИпa в ЧA, a пoтiм Bv|с,Илar' Йoгo нa пpaцЮ,
щoб oпpaвдaв cвoe дoвip'я пepeд HKвД. .Цядькo cпoчaтKy бoiться, a пoтiM пpИвИKHe i тягнe, щo Йoмy сKФкyгЬ.
Ha вepбoвкy мaсoвoi aгeнтypИ BпЛИHyлo: зaкiнчeння вiЙни,
стpaХ пepeд 20 липнeм тa iншi бiльшoвицькi aгiтки, a зi стopoни
УПA poз,яснювaльнoi poбoти нe бyлo.
Cлaвa УкoaTнi!
ПoстiЙ, дHя ...

Гepoям Cлaвal

.194 p.-

ДAcБУкpaiни, ф, 13' cпp.376, т,58, apк. 154-155. Koпiя,
.1
|вaн.[eм'ян.lук -...[нiпpoвин', (-1945)**' У 1944-1945 pp. - K.p сoтнi ..ХoлмськoТ,'
бpигaди'
2 Йocип TюбaЙ - ',flубoвиЙ'' ' У 1944-1945 pp. - K-p сoтнi бpигaди ..Coбopнa

УKpaтнa,'. БулaвниЙ УПA.
3 Йдeтьоя пpo нлeнiв KoмyнicтиннoТ паpтii 3ахiднoT Укpаiни (Kпзy).

* Taкутeкcтi,

** Piк нapoдхeння нe
устiйнeнo'
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лист-звlт PЕФEPEHтA сБ пзK ..яllJKlHA,'
дo дPyгA пPoBlдникA
14

гpудня 1945 p,

.Цpyжe! 3дopoвлю щИpo!
Я знaxoдxycЬдoвKpУгИ poдiни, тyгстaH eинwиЙ яктaМдe бyв
paнiшe, тyг тicнiшe. Maси зтepopИзoвaнi aгeнтypoю зoвнiшньoю
тa HaшИМИ ПpoвoKaтopaми. Людe нe xoчyгЬ вipити щo Mo>кHa
щocь зpoбити щoб нiхтo нe зHaв, гoвopятЬ, Щo Bсe oдHo бyдyть

зHaтИ.

e нaкaз щoб людe пo сeлax твopИЛИ сaмooбopoни (стpибкi)
.l0-20
пo
Ha сeлo, дaЮтЬ збpoю iпo 5 шт. нaбoTв. |-{e всe opгaнiзУЮтЬ з дeмoбiлiзoBaнИx з ЧA. BтягaЮтЬ пpИMУcoвo, a нi тo нa
.Цoнбac нa poбoти. !ядькi зaляKaнi, Тдyгь нeзнaюнi щo з тoгo дaлi
бyдe. нeкaють змiни iAмepикi.
Цiкaвe о з aгeHrypoю. Heмae oднoгo Haшoгo чoлoвiкa, щoб нe
бyв зaвepбoвaниЙ' Чи тo отaничниЙ чи гoЛoвa, ceKpeтap aбo тaк
тpoшкi Haш, всe пepeвepбoвaнo i нacтaвИлI4 otv||1дpУгoгo гляДiти.
Koгo нe вдaЛocЬ зaвepбyвaти в apмiТ, вepбyють тyг. дуDкe тя)кKo
згoЛol.lJyютЬ Пpo цe нaм, бoяться щo Mи iх пoлiквiдуeмo, aЛe KoЛИ
вжe пiдe Ha ЩИpИстЬ i пoбaчить, щo Йoмy зa цe нiчoгo нeмa, тoдi
знoв нaйкpaщиЙ.ця.цькo, B тaкix я тeпep пepeбyвaю iдeщo poблю.
Пo ceлax, TaM .цe бyв нaш pyХ' тeпep тaM Xo.п,ятЬ пo кiлькa
бiльшoвикiв i питaють зa бaндiтaми. B тepeнi нa зaxi.ц, тaM дe
KУtИ B|Аcлaв я cвoTx людeЙ з Пiвднeм, щe стaH гipший. Taм вжe пo
сeлax e пoТвopeHi отpибкi i cлiдять тaM дe внoчi сoбaкi бpeшyть, a
paнo [UУKaЮть, Пiвдeнь згиHУB .|7.X| як гepoЙ в бoю з отpибкaми згoлoсИв дя.Д,ЬKo, тoЙ в кoтpoгo були нa квapтиpi. .Qoклaднiшe пpo
цeЙ тepeн He MoЖУ HaПИсaтИ бo сaм TaM He бyв, a з oпoвiдaння
тИx, щo BИCKoчИлИ з бoю. Як бyдe Мo)кJlИвo, пoTдy сaм, пpoвipу як
тaМ e.

.lз.Х||
flo Aлeксaндpa я вИслaв зв'язoк
- бyдe тyт нa пepшi днi
ciчня. 3 Mиpoнoм мaв стpiнy. Якщo Йoгo Ця aгeнТKa нe нaбpaлa,
мae цiкaвиЙ Maтepял _ дУМaЮ яKoсЬ пpoвipити.
20.Хl| бyдy бaчитиcь з tp. ,.X''. Якщo Baм щoсь тpeбa, Пpoшy

HaпИcaтИ'

Baм висилaю 500 apк. кaлькi_ зaбpaв в Kapтoнa. lJ-l,e e сxoвaнa' Ho вiн тeпep нe Мoxe вiднaЙти. Hoвинoк бiльшe тaкix нeмa.
Бiльшoвики гoвopяTЬ пpo вiЙнy з coЮзHИКaМи.
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гo.

Ha цьoмy кiннy, пишiтЬ Щo нoвoгo. Бaжaю всЬoгo нaЙкpaщo-

14.Х||.45 p. гoд.

.19

Изьятo y .,ГHaтKo'' 7 /x|'46

Cлaвa УкpaTнi!

г. в

Лoкaчeвск[oм] p-нe.*

/Яшкiн/

ДА CБ Укpa|ни, Ф. 13' спp' 398, т.22, apк.37 (кoнвepт), apк.

1-4.

opигiнaл. Pукoпиc.

' Ha,цI1ис нa звopoтi
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Ha стaнoвищi. Дepeвopит H. Хaоeвичa

Ne

191-196

вlЙсЬKoвl тA PoзвlдyвAЛЬHI зBlти
25 хoвтня 1944 p.

- [вepeceнь]

Ne 191

PoзвlдyвAJlЬHиЙ звlт пPo
3БPoЙHt/|х, c1/|л HA

1945 p'

PAдяHсЬKиX
тEPитoPlT гo

Cкyпнeння iдii вopoxиX сИл

дlТ

25х<oвтня 1944o.

Ha

тepeнi ч. [...]-

Koли pyшив фpoнт Ha зaХi.ц, вi.цiЙшли воi фpoнтoвi чaстини
нa фpoн1 a зaлИLJJ|АлИоя ЛИшe пo paЙoнoвиx i oблaснИx цeHTpaХ
вiд 40 дo 170 нoл. Kpiм цix вiддiлiв зaлИШ|АлИcя в oблaстяХ MaHeв.
pyюнi пoлки BB HKB.Ц з спeцiяльнИМИ зaвдaHHяMИ ..B 6opьбe з
бaн.цiтiзмoм''.
Ha зaгoспoдapeHИx зeMЛяx yкpaiнськимИ сeЛяHaMИ - нa бyвших фiльвapкax i пoльсЬКИХ KoЛЬoHiях6ули гoспoДapcЬкi вiЙськoвi
вi.пдiли (кocapi), c|/1лag|А вiд 50 дo 100 ociб.

3 вiддaлeнням фpoнтy нa зaxiд пoхвaвИЛaсЬ Haшa poбoтa.

Ha пiвдeннiй чaстинi Гo пoв'язaнo cкpiзь зв'язKИ i твopeнo вlддiли
УПA. Ha пiвнiчнiЙ чaстинi Гo дo тoгo чaоУ вiД.цiли, якi бyли пaсИвними пepeйшЛИ дo aктивниxдiЙ.
B пoлoвинi сepпHя нa пiв.п'eннiй чaстинi Гo пoявилaсЬ пap-

тИзaHKa пiд кoмaндoю Koлпaкa в оилi (зa нeтoнними poзвiдoчHИМИ дaними) oKoЛo 2000 oсiб, пoчaЛa пapaлiзyвaтИ Haш pУХ.
Пepeвoдилa aкцiT нa вiДдiли УПA i opгaнiзaцiю в тepeнi, пpИ чoMy
сИЛЬHo rpa6илa нaоeлeнHя. Пocувaлaсь вoHa з зaxoдy нa схiд,
з тepeнy Гopoxiвськoгo i BoлoдиMИpeцЬKoгo в нaпpямi Лyннини
чepeз paЙoни'. CeнкeвичiвcьКИЙ, ЛyцькиЙ, oстpoжeцький, чaстИHHo ПiддУбeцькиЙ i oлицькиЙ, пepexoдяни в paйoни Piвeнщини
i .{yбeнщини. B цeЙ сaм чac B paйoнaх: |-]yмaнь, .Qepaxнe,
Cтeпaнь, Cтидeнь i Koлки Пepeвo.п,Жeнo цiлиЙ нaс aкцii мicцeвими paЙoнoвИg|А cИлal\АИ пpи пoмoнi MaHeвpyЮчoгo 8-гo пoлкy BB
Teкcт зaкpecлello,
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HKBД. Biддiли вiд тиx aкцiЙ нe пoнeсЛИ BeЛИKИХ втpaт, нaтoмiсть
opгaнiзaцiя в тepeнi, a зoKpeMa зB'язKИ зaзHaлИ вeлИKИХ yдapiв,
були i piдкi випaдки смepтi. B нaдpaйoнi Cтoлинськoму i KaмiньKoшиpськoмУ aкцii в цeЙ нac мaЙxe He пpoвoдИлИсЬ.
B пepшиx .цHяx BepeCHя Ha отaнцiТ в Kiвepцяx BИсaдИЛacЬ
дивiзiя PKKA з pУMyHоЬKoгo фpoнтy нa вiдпoнинoк. .Qo пoсТolo
зaнялИ сeлa i лiсa вздoвж зaлiзнoi дopoгИ вiд мicтa Piвнoгo дo
Koвля. HKB.ц, вИKopИcтoBуюни цi вiЙськa, poбилo пoстiЙнi oблaви. Чacтинa вiЙськ з цiеТ дивiзii вжe виТхaлa нa зaxiдний фpoнт.
B пepшиx .qHяХ вepeсня з-зa Бyгa пpибyлa I| тaнкoвa apмiя
нa вiдпoнинoк, poзмiстИвl.lJИсЬ в тepенi Koвeльщини пo сeлax i
лiсax вздoвж зaлiзницi: Boлoдимиp-KoвeлЬ, KoвeЛЬ_Бepeсть.
HKвД piвнo ж BИKopИстoвye цi сили дo oблaв пpoТИ нac. Тими
cИлalиИ po6или aкцiю мix p. Bихoвкoю a Cтoxoдoм в дняx вiд
24'|х'44 p. дo 7.X.44 p. Пo poзвiД,чИx .цaHИX (вiд мoлoдoгo лeйтeнaHтa цiri apмii) бpaлo yчacтЬ 24000 чepвoHoapMiЙцiв, уxивaюни

тaнкiв i гapмaт.
Miж Cтoxo.цoм a Cтиpoм 6ули piвнo x aкцiТ в .цняx вit 15.|X дo
30.|X'44 p'.цe РKивaли нaвiть лiтaкiв: УчaотЬ в aкЦii 6paли ПoHaд
.|45-гo

500 oоiб iз

MaнeBpУЮчoГo пoЛKУ BB HKBД.
Haзaгaл yci aкцiТ бiльшoвикiв нa вiДдiли УПA нe пpИHeCЛИ
бiльшиx вТpaт, нaтoмiсть силЬHo orpaбили HaCeЛeHHя (iз збiжxя i
хyдoби) тa BИЛoBЛeнo бaгaтo HaсeлeHHя, BИBoзяч|А Йoгo нa фpoнт
i poбoти B зaвoдaХ.
Biд 10.X.44 p. нepвoнi po6илиaкЦiТ мiж p. Гopинeм a CтoXoдoM,
УЧacтЬ бpaлo oКoЛo 2000. Aкцiю зaкiнчeнo 18.х.44 p. ДЛя УПA вoнa
He пpИHeCЛa xoдHИХ У.цaplв.
Biд 12.Х,44 p. пoчaЛa вi.ц'iж.цxaти

дpyгa тaнKoвa apмiя нa
фpoнт' Koтpa стoяЛa нa вiдпoниHKУ пo зaлiзницi: Boлoдимиp_
Koвeль, Koвeль_БepeстЬ.
oпepaтивнi звiти i тoчнi poзвiднi дaнi з цiлoгo тepeHУ BИшЛЮ

cЛ|дyЮчИM paзoM.

ПoстiЙ, дня25.X,44p'
Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!
ДA CБ Укpai.ни, ф. 13, спp' 376, т' З0, apк. 185. Koпiя'
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зв!т пPo Бo[ пlдPoздlлlB yпA

[Лt.:cтoпaд] 1944 p.

зB|T

flня 5.V|||.44 в с' ПepeсKaля (кapтa Kyхoцькa Boля) нaшi вiддiли звeли бiЙ з нepвoт|Аl'AИ, Bopoг вiдстyпив BтpaтИвшИ oдHoгo

Cтapшoгo лeЙтeнaнтa вбитим тa кiлькox paнeнИХ. Bтpaт влaсHИx
нe бyлo. Здoбщo oднУ фiнкУ, пИCтoля, aмyнiцiю.
!ня 16.VIll.44 нaш вiддiл зHaХoдИвся нa вiдпoнинкy в с. CeдЛИщaX (пiвд. зax. вiд Любaшeвa Haд Cтoхoдoм). Biд нaпpямкy вiд
Любaшeвa нaд'ixaлo 2 фipи чepвoHИХ. Biддiл УПA зpoбив HaсKoK.
Bopoг вiдступив, втpaТИвшИ S.ox вбитими, a 5 BзяТo B пoЛoн'
Miж пoлoнeними бyлo 2 жiнки (мix ними oдHa оeKpeтap HKB.Ц).
3дoбyгo oднy фiнку, кiльKa кpiсiв тa зaхвaтИлИ пoнry (кopeсПoHдeнцiю). Був убитиЙ Haш o.t],ИH стpiлeць'
.Цня 1 4'v|||'44 в с. Llиp (нa пiвнiнниЙ зax. вiд Любaшeвa) вiдбyвоя зycтpiнниЙ бiЙ мiх УПA i нepвoHИMИ. Bopoг л||/IIJJиIB oдHoгo
вбитoгo i o.цнoгo paHeнoгo. Mи втpaтили 2-ox вбитими, Чepвoнi
B|.0.cтУПИЛИ.

18.Vl||.44 в с' oстpoвcьк (пiвн. оxi.ц вiд Kyхoцькoi Boлi) нaшa
чaстИHa звeЛa oбopoнниЙ бiй з нepвoнИMи чacтИHaMИ HKB.ц.
Boни пaнiчнo втiкaли ЛИШaЮЧИ фipи з ТoЛoM тa iншими вибуxoвиMИ peчoBИHaми.

Xepтв

y лЮ.цяX нe бyлo.

28'v|||'44 Ha XУт. Hoxик (пiвн' сxiд вiд KУxoцькoi Boлi) вiддiли
HKBД зpo6или HaсKoK Ha HaшУ чaотИHУ УПA, aлe вiн нe вдaвcя.
Чepвoнi вiдстyпили з пoля бoю.
З.х.44 в с. oльблe Pyськe (п[iв]н. зaх. вiд Kaмiнь-Kaшиpcьк)
вi.цдiл УПA пiд KoMaн.цolo Coлoвiя звiв зyстpiнниЙ бlЙ з HKB.Ц.
Bбитo 7 HKB.Ц-истiв. Haшиx бyлo 3-ox paнeнИХ. Чepвoнi вiдстy|1v1лL4 '

8.х,.44 в с. |-l-{oдpoгoщa Ha xyт. Гoлки (п[iв]н' зax. вiд Paтнa)
вiддiл УПA пiд KoMaH.цoЮ Чapдaшa зpoбив HaсKoK нa вiд.цiл HKBД.
B бoю нepвoнi BтpaтtАл|А 4-oхвбитими (мix нИMИ Haчaльник paЙo-

HoвoГo HKB.ц p-нy Paтнo i шкiльниЙ iнспeктop), oдHoгo взятo в
ПoЛoH, 3.ox paнeнo' 9|'paт BЛaсHИХ нe булo. здoбyтo oдИH KУЛe,.HaгaH',.
Meт' oДИH ППш, 2 кpiси, oдин
ToГo )K .цHя дpУгиЙ вiддiл
пiд кoмaндoю Яpa звiв нaступaльниЙ бiЙ в о. Блoти Beликi (п[i]вд.
сxiд вiд Koбpиня). Пoлe бoю бyлo вiддiлoм oПaHoвaнo. Bopoг
втpaтИв 2-oхвбитимИ, oдHoГo paнeниM i B oсiб ПoЛoвЛeHo. Bтpaт
вЛaсHИX нe бyлo. Здoбyгo 10 кpiсiв i 1 ППш.
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12,х,44 B с. Caмapi (кapтa Paтнo) вiддiл УПA пi.ц кoмaндoю
Bеpxoвниця B Hacryпal.lЬнiм бoю зHИщИв вopoХу стaнИцЮ мiлiцii.
Пoмiн, яKa HaсTyпaЛa з M. Paтнoгo BKJlЮчИЛaсЬ в бiЙ з peзepвoЮ.
Bopoг BТpaТИB 16 вбитими (мix ними лeйтeнaнтa). У нaс булo 3.ox
вбитиx i 1 paнeний. Здoбyгo oдиH cтaнKoвий кyлeмeт i peштa кpiciв.
1|.'].х.44 в с. Чepняки вiДдiл УПA пiд KOMaHдoю Бoзa звiв
HacTупaЛЬHиЙ бiЙ з чepвoHИМи. B6итa 2.ox нepвoниx i 5 взятo в
пoлoн (в тoмy числi лeйтeнaнтa). 3дoбyтo 2 ппш, 6 кpiсiв' oдHoгo
.,Haгaнa',

i o.п.нoгo

гtiотoля ТТ.

24.х.44 (нa сxiд вiд Бiлoгo Бopy вiддiл УПA пiд KoMaHдoЮ
Чeдaшa звiв зycтpiнниЙ бiЙ з чepвoнИMи. Bopoг втiк з пoля бoю
зaЛИшaЮчИ 4-oх вбитиMИ, o.цHoгO paHeHoгo, 4 пoлoнeниx. B
нaс бyв oдин в6итиЙ i oдин paнeниЙ. 3дoбУтo 1 мiнoмeт 50 мм
.l
нiмeцькиЙ, 9 кpiсiв, Ппш, 1 MП, диски дo KУлeМeтa.
26.х,44 в с. |.ioвociлкa (кapтa flивин| нaш вiддiл звiв зycтpiн.
ниЙ бiЙ з чeрBoHИMи. Biддiл oпaHyвaв пoлe бoю. Bтpaти вopoгa
.l
4-oх в6итими, 3-ox спaЛeHo Ж1/1Bv|M|А (нe з,цaлиcя)' 1 paнeниЙ,
пoлoнeниЙ. ЗдoбУтo 1 ППш i 4 кpiси'
27 'х'44 B p-Hax Moкpaтин, !ивин, Koбpинь знИщeнo вaxливi-

шиx мocтiв тa 3 км тeлeфoнiнн[oT] сiтки.
1,х|,44 в с. oвзiчи (вiд.ЦpoгiчИщa нa п[iв]н. сxiд) вiддiл пiд
Koмaн.п,oЮ Гpaбa звiв бiй з чepBoHИMи. Тут взятo B пoлoн 5 HKBД.
истiв (в тiм числi кaпiтaнa piннoТ фльoтилi!нiпpo-БyзькиЙ кaнaл).
3дoбУтo2пПш' 2кpicи i 1MП'
1 ,х|'44 в c. Aнтoнoвo, p-H Maлopитa в зyстpiннoмy бoю з чep.
вoHИMИ вiддiл УПA пiд KoМaн.п.oЮ Бoзa знищив 2-oх HKB.[.-истiв,
взяB в пoЛoH стapшoгo лeЙтeнaнтa. 3дoбyтo 1 ппш, 2,,Haгa|]И'' i
] пiстoль.

2,х|.44 в с. Гypськ (кapтa Koбpинь) нaш вiДдiл poззбpoTв 6

чepвoHиХ. 3дoбyтo 6 кpiciв.

5,х|,44 в с. oca (кapтa Дивин) вiд.цiл УПA пiд KoMaн.п,oЮ
БoЙoвoгo зHИщИв гpyпу HKB!-иотiв в чиcлi 6 ociб.
oгляд тepeHy нa пiвнiч вiд Пpип'ятi

БiльшoвиЦькi чacтини poзтaшoвaнi в cлiдyючИX пуHKтaХ:
!ивинськиЙ p.н, в paй. цeнтpi HKBД в силi 180 oсiб, 100 oсiб мiлiЦti iaДмiнtстpaцli.
oпopнi ПУнKтИ: [1]) Пoвiття - 80 oсiб, 2) Paдoстiв _ 80 oсiб' 3)
Koбoвичi _ 50 oс., 4) oсa _ 50 ociб.
PaЙoни.,1 ) Koбpинь _ зaгaльниЙ cтaн - 240 oci6,2) Aнтoпoль _
200' з) .[poгинин _ 280' 4) Янiв _ 2з0'
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Kpiм цьoгo чaстo пpиiждхaють спeцiяльнi частини э Бepестя
Poблять вИПaдИ Ha ceЛa, зaбиpaють людeЙ ]a з.tlИpaЮтЬ сИЛoЮ
пocтaBKУ. Haceлeння дo чrpвoHИХ стaBИТЬся tsopo)Ko' Ha залiзницi Бepeоть_Пинськ pyх зaлiзниЦi невеликиЙ. Чepвt.lнi оpгaнiзУloTЬ poбiтнинi бpигaди дo бyдoви [шлlюз нa flнiпpo-БУзЬKOМУ
(Kopoлiвcькoму) кaнaлi. Ciльсr,кi ГoЛoвИ Пеpeвe)<.i-tО oКЛaдaЮТЬся
з бyвшиx чepBoнИХ пapTИзaFi. Пiвнiчнa tloЛoса дo 20 км вiд Paтна
дo с. Koбeль цiлкoвитo зHИщeнa (пepевaжHo ЗHИщrHi селa)
Haсeлeння нa пiвнiч вiд зaлiзницi Бepeсть-ПИHсЬK в рaлiюсi 15 км
cтaвИтЬcя дo Haс пpИХИЛЬHo, .цaЛЬuJe ПepеBa)KFlo бiлоpyси lиaлo
свiдoмi.
oгляд тepeHУ мiж зaлiзниL1eю l(овeль_Бeрeсть
i Cтoxодoм тa Пpип.ятю

10.Vlll.44 в о. Яйнo (кapтa Kaмiнь-Kaшиpськ) пiдвiддiл УГlA
зycтpiвся з чepBoHИMи в cилi 16 осiб. Haшi чaстини бoю Нe ПpИняли, тiлькИ пpoвeЛИ пoлiтиннy poботу в с. Bеpxax' {ього д.ня
пiдвiддiл poззбpoiв лeЙтeнaнтa, Здoбутo 1 ГlПШ' IB] Сoшиlннo
poззбpoeнo 2-ox нepвoнoapмiЙцiв.
24'v|||'44 вiддiл УПA зpoбиB HacKOK Нa aepoдрoм. 1]добУтo
15 кpiсiв, 1 ппш, 1 кyлeмe1 3 дaлeковиДИ, 15 кoмпaсiв, 2oО ll
oл|АB|A, 50000 оoвiтськoТ aмУн itti l' 20000 aмунiцiТ бiлtьшогсl кaл iбpy'
1 paкeтHиK, 15 paкeт i oднy шИl]eЛЮ.

25.v|||.44 пiдвi.цдiл УПA пiд Kol"4aнД.oЮ Пypхaлa зpoбив HaОKOK
нa о. Kpинeвичi нaд Cтoxoдoм, дe бyl-lи poзтaшotsai.ii i:lKB/.l-исти.

Cтaницю HKBД poзбитo. Здoбутo 2napi чoбiг, 2 MУHI1УpИ, ] шинe.
лю. l-l,ьoгo сaМoгo.0,Hя B с. Kaгли poззбporнo нepoвнoapмiйця'
26'v|||'44 здoбyгo вiд нepвoгtoapмiЙцiв тpaнCпopт, 19 ц житa
тa 10 ц мyки. Чepвoнoapмiйцiв poззбpoенo i пущеttо'
1'|х.44 пiДвiд.цiл УПA зpoбив HacKoК нa lиiстeчкo Heоyхoiжi, дс
мicтилoся HKBД. Miс-гeчкo здoбyтo. Bopoг BтapTИB ot1Hoгo вбитoгo' 3-ox paнeнИx. Bтpaт BЛacнИХ не бyлlo. ЗДoбУт.э ППLi-] i oДяГ Тa
взУття.

2.|х,44 в с. Гpoбoвo (кapтa Koвeль) зHИщeiro сeKсoтa НKBД.
Здoбyгo oдин кpiс i 2 гpaтaти,
З.|х'.44 ГpУпa пlдвiддiлУ УПA зpобилa HaсКoK нa с" Пэpoдище
(кapтa Koвeль)дe мiстилoся HKB.Ц. З.цoбУтo 4 ППш, 1 кpiс' 1000
шт. фiнкoвoТ aмУнiцiT' 1000 шт. aMrpИKaI.'|CЬкoT aмунiцii, i0 гpaнaт
i 6 пap чepeвИK.

7.|х'44 o.цИH з пiДвiддiлiв зpoбив HaсKoK Ha M. Heсyxоixi.
ЗдoбУтo paдioaпapaт, 4 кpiси, 3 шинeлi, тpи пapi взУТTЯ.
т2З

19.lX.44 Ha Хyг. с. CKУMeH (кapтa Koвeль) нaш пiдвi.цдiл зpoбив
HacKoK Ha гocпoд,apчУ чaстИнy (зaбиpaлa сiнo). 3дoбщo 3 кpicи, 3

шинeлi, 3 пapi чepeBИK. Пpoвeдeнo пoлiтиннy poбoтy i пoлoнeниx
бiЙцiв виПУщeHo,
24.|х'44 poзвiдкa .цoHeслa, щo дo с. Beлимчe (кapтa Paтнo)
пpибyлo 40 oоiб чepвoнИХ. 25'|х'44 HaшИХ .цвa пiдвiддiли пiд
KoМaндoЮ coт' Xмapи зpoбили плянoвий HaстУп Ha ЧepвoнИx.
Зaв'язaвоя бiЙ. Пoлe бoю oпaнyвaли нaшi. Bopoг втpaтИв вбитими 1B ociб (мix ними 2 сeкpeтapi пapтii, paЙ. пpoкypaтop, гoЛo.|3

пoлoнeниx, Mi>к нИMИ
вa paЙoну i кiлькa лeЙтeнaнтiв HKBД)'
мoлoдиЙ лeЙтeнaнт HKгБ. У нaо був otинв6итиЙ i oдин paнeниЙ.
.l
Здoбyтo кyлeмe1 20 кpiciв, 4 фiнки, 1 MП.
10.х.'44 3-oх бiйцiв звoдИлИ зуcтpiнниЙ бiЙ з нepвoHиMИ.
Bopoг вiдотyпив, втpaТИвшИ oднoгo вбитoгo i oднoгo paнeнoгo.
.l
Bтpaт вЛaсHИХ нe булo. ЗдoбУтo кpiс, пapy нoбi1 2uинeлi.
3 12 нa 1З'х.44 зHИщeHo MocтИ Ha тaKИx шЛяХax: KaмiньKaшиpськ_oлeксiiвкa, Kaмiнь-Kaшиpcьк_Paкiв Лiс, KaмiньKaшиpськ_ПyЙнo. 3нищeнo тeлeфoннy лiнiю Kaмiнь.KaшиpcькBepxи нa вiддaлi 5 км.
(кapтa Koвeль), дe
13'х,44 зpoблeнo HaоKoK нa c,
'(opoтищe
poззбpoeнo 2-oх лeЙтeнaнтiв, пpoвeдeHo
з HИMИ пoлiтиннy poбoтУ | вИпУЩeHo.
1з.х'44 зЛoвЛeHo стapшИHУ в с, .[opoтищe пiд чac BИKoнyвaння Йoгo тaЙнoТ poбoти Ha KopИcтЬ HKB.ц. Пo пepeолyxaннЮ зHи-

щeHo. Bзяли вi.п, ньoгo oднo ППШ i шинeль. B тoЙ дeнь зHИщeHo
Мoстa нa p. Typiя.
28,х|'44 гpУпa з пiдвiддiлy УПA з c. Гopнo (кapтa Koвeль) вiйоЬKoвИMИ xИтpoЩaмИ, бeз стpiлy зaбpaлa paдio зi вciми дoдaткaми. oбслyry i oxopoнy poззбpoTли i пpoвiвши пoлiтиннy poбoтy
BИnУстl4лVl''

25,|х'44 вiддiл УПA звiв зустpiнний бiЙ

з

бiльшoвИKaMИ

в

l.{yмaньщинi. Biддiли УПA вiдcryпaли пiд сИлЬHИM HaтИсKoM пepe.
BФкaЮчИx cИЛ Bopoгa. Bтpaтили oдHoгo КyЛeмeтчиKa з KУлeMeтoM.
25.|х.44 мiж с. ЦУмaнь i БepeстянaMи зHИщeнo вузькoкoлiЙнy
лiснy зaлiзнИцЮ тa зaлiзничнi спopyдИ.
3.х. 44 в oкoл и цi вaнo вoi .[o лИH|/1 Hap\ Гo pи нe м бyв зaо кoнe н и Й
чepBoHИМИ в cилi 60 ociб нaш вiддiл. Пoмимo мaлo[ cv|лиЗ нaшoТ
cтopoнИ (20 ociб), пoвстaнцi пiшли в Koнтpнaсryп. Бiльшoвики пo
пepeстpiлцi втiкли з ПoЛя бoю, лИшИли 12 вбитими (в тoму чиcлi 1
лeЙтeнaнт). 3 нaшoi стopoнИ o.циH лeгKo paнeниЙ.
|

ДA CБ Укpai'ни, ф. 13, cпp. 376, т' 75, apк' 68-70' Koпiя,
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звlти пPo дlялЬHlстЬ пlдPoздlлlв
з'eдHAHHя гPyп yпA

[З1 бepeзня] 1945 p,

УпA зг "33,'

1

ПoстiЙ, З0.12.44

зBlT

Biд нaсy пepeХoдУ дo звiтoвoгo пepioдy пepeвeдeHo:
1. KoмплeкгyвaHHя 6pигaД,, вiддiлiв i зaкpiплeння зa нИMи
тepeнy, вpaxoByючИ лicнi мaоиви [3]Г.
2. oнищeння i зaкpiплeння мaсивiв i тoчoк тaKтИчHoгo пoЛoжeHHя.

3. Пoпoвнeння вибyвших зi cтpoю.
4. Bишкoлeння вiЙськoвo-пpoвi.цниx кa.цpiв.
5' opгaнiзaцiя тexнiнниx i сaнiтapних вишкoлiв. Bишкoлeння
пoдaeтЬcя в звiтax peфepeнтiв. Пpoпoнyeтьcя:
a. пoшИpeнHя ТepeнУ дiЙ i Йoгo зaкpiплeння,
б. збiльшeнHя чИсeлЬHocти 6pигaд,
в. opгaнiзaцiю вишкoлiв ЮHaцЬKoгo i фeльдшepсЬKoгo,
г. opгaнiзaцiю кapтoгpaфiннoгo вiддiлy.

УпA зг "зЗ" 1/2

зB|Т

BiД чaсУ ПepexoДУ дo звiтньoi дaтИ BИшKoЛИ пepeпpoвaAryKУвaЛИсЬ пo бpигaдax, зaГoHaХ i нoсили вoHИ XapaKтep peKpyтCЬKoгo
вИшKoЛУ вiднoснo дoHoBЛeHHя тa пoЛeвoT слуxби вiднoснo стapИX
стpiльцiв, .Д.o вишкoлy цЬoГo BИKopИстoByBaЛoсЬ Ka.цpИ з пiдcтapшинськoi тa ЮHaцЬKoi шкoли MИHУлoгo poкy. l-{i шKoЛИ MaЛИ пpaK-

тИЧHo XapaKтep _ Ha пoсToяX' MapшaХ, зaс|Д'кax' HaсKoKaХ' п|д чaс

пoвHeHHя вapтiвнинoi слyxби iнспeкцiЙнoгo стapшИHи i нepгoвoгo
пiдотapшини в гapнiзoHaХ, Ha зaстaвax, пoлeвiЙ вapтi, стeхi. Bсe
вKaзУвaЛoся Haгля.ц'Ho BИKopИcтoBУЮчИ тepeн Ha ПpaBИЛЬHlсТЬ
тa спpaвнiстЬ вИKoHaHня. 3бiльшeння вiддiлiв зa paxУHoK Hoвoгo
ПoПoвHeHHя Ta чaстИHИ вибyпя зi cтpoю cтapИХ кaдpiв ПoсTaвИЛo
з'eдHaHHя пepeд HoвИM зaBДaHHяM
зopгaнiзyвaHня пiдстapшинськoТ шKoЛИ пixoти. Ha шкoлy стягHeHo oKoлo 100 стpiльцiв з
piзниx чaстИH.

-

.0,ля вжитку

к-piв, як пiдpyнний мaтеpiял oпpaЦЬoвaнo пpoeKТ

iнотpyкцiТ: a) вiддiл в мapшi, б) вiддiл нa вiдпoнинкy.

flля вИшKoЛy
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бeзпoсeредньo y вiддiлaХ BИГoтoBлeHa npoгpaмa _ peKpyrськиЙ
вИшKlIl

Пo тepeнi [З]Г пepeвeдeHo B .цвox пyHKтax виLшкiл оaнiтapiв,

Щo B)кe ПpaЦ|oЮтЬ по вiДдiлаx.

УПA ЗГ 'ЗЗ'' 1/1

SBIT

Ha чaс oпepaТИвHoi звiтнocти [3]Г дiяння пpoХoдИЛo poяMи,
чoтаMИ, Пiвсoтняш.lи, сoгнi ipiдшe кypiнь.
.Л.ля oxопrleння t:l зaкpiпЛeHHя ТepeнУ, пepeвe.цeHo HИЩeHHя лiквiдaцiю CТaНИцЬ HKBД, стpибкiв, aдмiнiстpaцii, мoстiв, зaсoбiв
зЕ'язKУ i сгloлунeнь, оботpiл paЙцeнтpiв lцЛя oоaд)кeнHя вopoгa
BИKЛЮчHo в paЙoнaх.

Cистeмa дiЙ в MeтoдaХ сТocoBaHo зaоiдки i нacKoKи. Bикoнaння
oПepaТИвHИx дiЙ звoдитЬся пo бpигaдaх oKpeмo.
[lсlстiЙ. дня ЗО.12,44
ЗaлV.tllикiв 9

K.p 3Г /-lП/,aкcим

3aлyчникN9

1

ПoстiЙ, дня 30,Хl.44"

УПA ЗГ

Бpи гaдa ..ПoMсТa Бaзapy''

ЗB!Т
прoBeДeнoгo pеЙдy бpигaдoю ..Пoмотa Бaзapy..
''2

i

т-орeHi пiвнi..'lниx зeМeЛЬ УкpaTни

тe oкpaTни Бiлopyсii

/]ня 1,11.1944 p. пiсля пpoвeдeнoi пiдгoтовки, зaгoHИ "335.1''
..3з52'' пiд кoшtaндoЮ Хop,
Bepxoвиlнця вИpушИЛи в пiвнiчниЙ

peЙД'

Зaвдaння: ББЛ, oфoptvtити.iхтa BтягHУтИ дo збpoйнoi бopoтьби пpоти бoльшeвицЬKoгo peжl1My.
Зaгoни BИpУшИЛИ iз дiвинськo-мloKpИЦЬKиx лiсiв чepeз Caмapi
a Пpивiття в HaПpяMIry Paдoсьoвa. B свoЙoмy peЙдi дня 18'1.|
* Taк
у
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тeкстi

o гoд. 15-iЙ нaстynv1лИ Ha вopoжиЙ oпopниЙ пункт Гapaвиця,
.Д.ивeнськoгo p-Hy, зaxoгlИЛИ Йoгo тa ЗHvl,Щ|Ал|А. Bоpoг в силi 4З
ЛЮдa вoeH Hoi oxopoни тa 2 cт pибкiв мiсти вcя в Гapaв и цi. Haотyпoм
з пiвнiчнoТ стopoнИ БiлooзepсьKoгo KaHaЛУ тa вiд сeлa Paдoсьoв
пicля 25 xвИлИHнoгo бoю зaхoплeнo нaсeЛeниЙ пyнкт Гapaвиця
Bтpaти вopoгa 12 вбитих тa paнeнi. Bлaснi вТpaтИ 2-ox paнeних
Здoбyгo 12 uт. збpoT, aмyнiцiю, пpИЛaДдя i 4 фipи вiЙськoвoго
мaйнa тa xapнiв. Знищeнo шЛЮз. Beнepoм 18.11'44 p. вiдмaшepoByЮ дaлЬшe нa сxiД чepeЗ с' Cвapинi в нaпpяMKy Boтинь дo

Kopoлiвськoгo кaнaЛy.
Дня22.11.44 нa мicцi пoотoю нa xyтopi Tepeбyнь зiстaв зaaTaкoвaниЙ вiддiлoм HKBД в cилi 160 людeЙ' щo пpибyв з Koбpиня,
У виолiдi бoю, щo TpИвaв 4 гoд. 30 xв., вбито 42 HKBД'-истI,I, в
тiм числi 5 cтapшин тa щe бiльшe paнeHИX. Здoбуто 2 кулeмети,
19.цecятoк, 2 снaЙпepи i 1.l ППШ' Bлaснi втpaтИ 4 зaбитихi 3-сэх
paнeHИХ. B бoю нaЙбiльшe вiдзнaнились сr бyлaвниЙ Бpayмiн,
булaвниЙ MиpoвиЙ i Бopoвий, кyл. Cмaгa, Boвк i Kpук.
Ha дpУгий дeHЬ чepeз Kopоинi, Бaлaндинi, Moкpе, Kpaснe
пepexoд>кy в пoслaвcЬкi лicи. 3aгони пpoxoдятЬ ПpoПaгaндИвним peйдoМ чepeз Bлaсoвцi' Biнoвo, Бaлaндинi, Moкpе, .Д,eльсl<,
Cимexoвичi' Kpaснe.
Дня 7'12.44 зaгiн..3з51'' пiд кoмaн.цУвaHHяM ст, булaвнoгo
Бopa знищив тeлeфoннt,lй пyнкт зB'язКУ в Xoмiчeвi -Т.a шЛЮз B
Пepepyбi, MoлoткoвицЬKoГo 1э-нy' ЗвiльнеHo пoHa.ц 200 poбiтникiв
пpИMУcoвo зaбpaниx Дo пpaцi. .[oбyтo тpи кpiси, вiйськoвиЙ oдяг,
знИщeнo мaйотepнi, зHИщeнo мaЙстеpнi нa шлюзi i сiльpaдy.
PeЙ.цУючи дня 1 ] .12 нacтyпoM Ha сeЛO Пepexpecтя , ЗнИЩ|АлV|
отaHицЮ стpибкiв в силi 40 людa. Bтpaти вopoгa 7 в6итихТa Д,вoХ
зaХoпЛeHиХ в пoЛoH. 3дoбyгo 9 кpiсiв. B бoю вiдзнaнився булaвниЙ БoЙoвиЙ. B с' Пepexpeстя Чepeз Пoтaпoмoвинi, Яенкoвинi,
Coлoви вiдxoдкУ дaЛЬшe нa пiвнiч пiд Ясьoлду.
Дня 17 '12 зaгoни poзчЛeHoвУю нa вiддiли для зHИщеHHя CтаHИцЬ вopoгa B оeлaХ, Haстyпoм в нiч з 17 нa 18,12.44 знищeно тaкi
пУHKтИ:

1) Ляскoвичi

Бpaвлинa.

_ в cилi 33 людeЙ

пi.ц кoмaнДУвaHняМ Cт. бУл"

2) Дoотoсвo_ в силi 13 людeЙ пiд комaндУвaHHяМ

бУл.

Бoeвoгo.
3) Moтoль _ в силi 40 людeй пiд кoмaндyвaнняM бyл. Гpaгiiтa.
4) Kpoтoлo - в силi 17 людeЙ пiд кoмaндyвaHНяM бyл. Хмapul.
5) Пopiння _ в силi 15 людeЙ пi.п, кoмaн.цyвaнням бул.
Mypвoгo.
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6) Дyбaя _ в cилi 45 людeй пiд кoмaндyвaнHяМ cт.

вiст.

.[opoшeнкa.

У виcлiдl нiчнoгo HaсKoKУ нa пoдaнi пУHKти вopoг втpaтив 68
людeй в xивiЙ cилi, 18 кpiciв, 21 пПш' 4 кyлeмeти, 7 пiстoль, 6
фip piзниx мaтepiялiв.
oднoнaснo пpoBe.цeнo збopи в кiлькaHaдЦяTИ ceлaХ Янiвськoгo
тa MoлoтoвИцЬКoгo p-нiв. CтвopeHo oдHУ бoTвкy з мiсцeвиxлюдeй,
вИяcHeHo цiль бopoтьби тa пoдaнo нaпpяМl-li. Пiсля пpoвeдeнoi
poбoти вiдхoджy в тepeHИ Лoгiшинcькoгo l TepeжaнсЬKoГo p-Hу,
дe opгaнiзyю двi бoТвки сaмooбopoни.
!ня 21,1'44 в с. oльшaнкa ЛoгiшиноЬKoгo p-HУ звe.цeнo бiй з
бoльшeвикaми.У вислiдi бoю вopoгa poзiгнaнo, зaбитo от. лeЙтeн[aнтa] тa o.цHoгo бiЙця. 3дoбщo KУЛeMeт тa кpiс. 3 с. oльшaнкi
пepeMaшepoвУЮ дo с. Kлeтнo, дe y зустpiннoмy бoю з чеpвoHИMИ
вбитo мл. лeЙт. i 2-x HKBД-истiв 22.12'
.[ля пpoвeдeння глyбшoi poзвiдки дня 24'12 дiлю вiЙськo нa
двa вiддiли. ПepшиЙ пiд кoмaндyвaHHяM бyл. Хмapи вiдxoдить в
HaпpяMlq Koлoсoк, Coмiнa, BoгoнИнa, Poздзялoвинi, Пишкoвинi
i oпoль. .QpyгиЙ пiд кoмaндУвaHHяМ ст. бyлaвнoгo Бpayмiнa нa
oбpiв, Byлькa oбpiвcькa i oпoль. Caм з вiддiлoм в склaдi 50 людeЙ
пepeХoд>кУ чepeз Пiшкoвичi, Moтoль дo oпoля, кyдa пpибyвaЮTЬ
вiддiли пiсля викoнaHHя зaвдaння _ 3 ciння [19]45 opгaнiзoвaнo
бoiвки сaмooбopoHИ в с. KЛeтнa, Boгнищe тa вИдaнo Tм збpoю тa
aмyнiцiю.

Пpoвoдяни peйД, к-p Хмapa звiв бiЙ

в c. Moгнищa

i

PoздзялoвичaХ, a K-p Бpayмiн звiв бiЙ в с. oпopiв. 3iбpaвши вiДдiли
.|5
в oпoлi, зHИщeHo в c. Kpимнo
стpибкiв i сeкpeтapя сiльpади, i

.45 пepeMaшepoвУЮ Ha пiвдeннy стopoнУ Kopoлiвоькoгo KaHaЛУ,
.l
пpoвoд)кy
Piздвянi Cвятa з цiлoю бpигaдoю, i дня 1 сiння [19]дe
45 p. зaгoни вiдxoдять в HoBoпpИзнaчeнi тepeнИ oпepaтивниx дiй.
5'

1

/_/ BepхoвИHeцЬ
oПЕPATИBHLАЙ ЗB|т
6pигaди iмени Haзapa
5'12.44

_B

ЗaлvчникN92

c. Пepiкaля вiдбyлaся пepeстpiлкa мiж

нaШИ|v|И

чaстИHaMИ i нepвoними. У виcлiДi вopoг втpaтИв oД,Hoгo вбитoгo
i кiлькa paнeнИХ.
10,B.44 _ Haш вiддiл зHaХoдИвся в о. Ceдлищaх i з нaпpямкy
м. Любeшeвa нaд,ixaли двi фipи чepвoHИХ. B бoю Bopoг BТpaтИв
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3-x вбитими, 5 взятo B пoлoH, мiж ними двi xiнки - oдHa з HИx
.l
..Haгaн'', кiлькa
кpiciв i
Ir] сeкpeтapKoЮ в HKBД. 3дoбyтo Ппш,
ПoшTУ. Bтpaти влacнi oДинвбитvtЙ.
14.B.44 _ в c. Пиp вiдбyлaся пepeстpiлкa мiж нaшим пiдвiддiЛoM a чepвoHИMИ, внaслiдoк чoГo Bopoг втpaтИв oдHoгo вбитoгo i
1 paнeнoгo. Bтpaти влaснi 2вбитi.
18.8.44 _ B о. oстpoвськy зacтaвa Haшoгo пiдвiддiлy oбcтpiЛялa чepBoHих, яKi BTiKЛИ, зaЛИuJaЮчИ нa фipax тoл' зaпaлЬники i
aMyH|ц|Ю'

20.8.44 - Ha ХУтopax Бoжиx нepвoнi нaсKoчИлИ Ha Haш пiдвiддiл. Haскoк He B.цaBся. Чepвoнi втiкли.
З,10.44 _ в с. oльбie Pyськe нaш пiдвiДдiл пiд KoMaн.цolo
Coлoвiя у стpiннiм бoю з чepBoHиMИ вбив 7 чepвoHИХ. Bтpaти
влaснi 3 лeгкo paнeнl.
['.']'10.44_ B с. Шepгoщe Ha Хyт. Пoликa oдин вiддiл пiд
KoMaH.D.oЮ к-pa Чapдaшa у бoю з чepвoHИMи вбив 4-ox, мix ними
HaчaЛЬHИKa p-HoBoГo HKB.ц p-нy Paтнo тa шкiльнoгo iнопeктopa,
двoX взятo B пoЛoн, [З]-x paнeнo. Здoбyгo oдИн KУЛeMe1 2 кpiси
i ..HaгaH''. B с. Бoлoтo Beликe вi.пдiл пiд кoмaндyвaнHяM к-pa Яpa
opгaнiзoвaнИM HaстУпoM знИЩИв вopo)кУ гpyпУ. Bтpaти вopoгa: 2-x
в6итих, Bзятo в пoЛoн 3 i oдин paнeний. Здoбyгo 10 кpiсiв i пПш.
12'10,44 _ в c. Caмapi пiд кoмaндoЮ K-pa Bepxoвинця зHИщeHo сТaHИЦЮ мiлiцiТ. Пoмiч, якa нaдiЙшлa з M. Paтнoгo, [y]вiЙшлa

в бiй. B бoю вopoг BTpaтИB 16 в6итими, мix HИMИ лeЙтeнaнт.

ЗдoбУтo стaнкoвиЙ KУЛeмel pelштa кpiси. Bлaснi втpaТИ 3 вбитi i
oдин paнeниЙ.
14.10.44 _ в о. Чepнянax Haш вiддiл пiд кoмaндoЮ K-pa Бoзa в
бoю з чepвoнИMИ в6ив 2-х, Bзяв в пoЛoH 5-x, в тoмy чиолi лeЙтeHaHтa. Здoбyтo 2 ППш' 6 кpiciв i2 пicтoлi.
24.10,44 - в стpiннiм бoю з чepBoнИMИ вбитo 4-х i paнeнo
1-гo тa4-x взятo в пoЛoH. Здoбyгo oдин мiнoмeт 50 мм' 9 кpiсiв,
.1
1 ппш'
MП. Bлacнiвтpaти oдинвбитиЙioДин paнeниЙ.
26.10.44 _ в с. Hoвociлки в отpiннiм бoю вбитo 4-х бoльшeвикiв' oднoгo paнeнo i тpи спaлeнo XИBцeМ. 3дoбyтo ППш i 4 кpicи'
27.10.44_ в paЙoнax Moкpaни, .Д,ивeнь, Koбpинь зHИщeнo
17 мoстiв тa 3 км тeлeфoнiннoТ опoлyки.
1'11.-44 - в с. oвд[з]iнe вiддiл пi.ц кoмaн.цoю Гpaбa звiв бiЙ.
Bзятo в пoЛoH 5 HKB.Ц-истiв, в тoмy чиолi кaпiтaнa piнкoвoгo
флoтy (.ЦнiпpoбУгcЬKoгo [...]poя). 3дoбyгo 2 пПш, 2 кpicи i 1 пт.
1'11'44 - в о. Aнтoнoвo в cтpiннiм бoю з чepвoHИМи пiдвiддiл
*

Утекcтi:1О
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пi.ц KoM' K-pa

1

Бoзa взяв в пoЛoн cт. лeЙт. HKB.ц i 2 вбитo. 3дoбyгo

ппш i3 пicтoлi.

2.11.44 _ Haш пiдвiддiл poззбpoiв 6 нepвoниx, здoбyгo 6 кpi-

с|в.

5.11,44 - нaш пiдвiддiл в с. oсoв пiд кoм. к-pa Бoeвoгo зl{ИщИв гpупУ HKвlц в чиcлi 6 oсiб.
oгляд тepeнУ зa Чaс вiд 1 .Х.1 дo 15.X|.1944 p'
.Qив[и]нськиЙ p-н'

Бoльшeвицькi чaстини poзтaшoвaнi в слiдyюниx пyнктax. B
оaМoMy Цeнтpi HKBД.|8 ociб тa мiлiцii iaдмiнiстpaцiT 100 oсiб.
Пoвiтгя _ B0 ociб, Pa.цocтaв _ 80 ociб, Xaбoвичi_ 80, oсca - 80.
Koбpинcький p-н.
ЗaгaльниЙ сTaH - 240 oci6 _ Aнoпoль- 280 ociб, .Qpoгiнин 280 oс.' Янiв _ 280 oсiб (зaгaльниЙ стaH пo paЙoнaх).
Kpiм cтaлиХ cИл в тepeнi пpoTзджaють спeцiяльнi чaстини
з Бpeсть-ЛИтoвсЬКa, якi poблятЬ BИпa.цИ Ha ceлa. Зaбиpaють
пoстaвKy i лoвлять людeй. Ha зaлiзницi Бpecть-ЛитoвськиЙ_Пiнськ
pц пoТздiв нeвeликиЙ' Чepвoнi opгaнiзyють ..ЧepвoHi 6pигaди'' дo
poбoти шлюзiв, Гoлoви пo сeлaХ пepeвФKнo з чepвoнИx пapTИзaн.
Гocпoдapнi Mo)KЛИвoсти: Пiвнiчнa пoлoсa дo 20 км пoнaд piнкy
ПpИп'ять вiд Paтнa to с' Heб цiлкoвитo знИщeнa _ гoспoдapнi
бaэи _ цe лiвa i пpaвa стopoHa зaлiзницi Бpeсть-ЛитoвськиЙ
Пiнcьк. Лiснi мacивИ: пУщa Pyжaнськa, oпapoвськi лiси тa MacИв
дoвKpyгИ Bигoнiвськoгo oзepa пpидaтнi дo пapтИзaнки. Ceлa в
цЬoMУ paйoнi пepeвaжнo знищeнi, Haсeлeння нa пiвнiч вi.ц зaлiзницi Бpeсть-Литoвськ в paдiУci 15 км стaвитЬcя пpИХИЛЬHo' дaлЬшe пepeвФкнo бiлopyси мaлo свiдoмi.
ЧиceльнiстЬ Bopoгa пoстiйнo змiнюeтьоя. Haсeлeння He paдe
чepвoHИMИ i щopaз бiльш вopoxeдo нИX стaвИтЬся. Beликa ЧaстИHa сИMпaтИзye з вiддiлaми УПA. Тepeн вiд p-нy Ясьoлди нa пiвнiч
cИлЬнo знищeниЙ гocпoД,apчo.
i

oПEPATИBHИЙ Зв|т
вiд 1 .1 1 . дo [3]0. 11 . 44

ЗaлучникNe3

1'11,44 - в c. Aнтoнoвo, p-H Maлopитa пiдвiддiл з вiдцiлy,.2056,'
пiд кoм. к-pa Бoзa в cтpiннiм бoю з нepвoнимивбитo мл. лeЙт. HKBД
i взятo в пoлoн cт. лeйтeнaнтa. 3дoбщo oдHo ппш i 3 пiстoлl.

З'11'44 - в с. oсca, p-н.Qивeн [пiдвiддiл] пiд кoмaндoЮ K-pa
Бoeвoгo oКpyЖИв в Хaтax i спaлив 6 HKB.Ц-истiв i oднoгo BaхKo
paHИB. 3дoбyгo 400 шт. нaбoТв i 2 диcки дo ППШ.

7З0

18.11.44- вiд.цiЛ "2056" зHищИв вopo)<ИЙ oпopHИЙ пУHKт
в Pa.цocтoвi. 50 oсiб oХopoHИ тa 20 oсiб oзбpoeниx пpaцiвникiв
Бiлoгo tllлюзy мiститьcя нa стaнцii Гapaвиця. Пpoвaдять вИлoвЛю.
вaння людeЙ тa збip пoстaвKИ. Узбpoeння: 6 кyлeмeтiв, 9 aвтoмaтiв i peштa кpicи. Плaнoвим нacтyпoм oпopниЙ пyнкт Гapaвиця бyв
зaxoплeниЙ HaшИМ вiддiлoм o гoд. 5. Bтpaти вopoгa: 8 в6итих,
15 paнeниx. Здoбyгo: 8 кpiоiв,850 шт. aмyнiцii i 1200 шт. мyн[iцiТ]
мaдяpcькoi, o.о.нa фipa мaЙнa (взyгтя Й oдяг) тa 3 фipи xapнiв.
Bтpaти влacнi: 2.х лeгкo paнeHиХ.
22,11'44 - вiддiл ,.2056'' i,2057' пpиЙняв 6iЙ з 1aтaлioнoм
HKB.ц з Koбpиня нa xyгopi Тepeбyнь, p-н Янiв' Узбpoeння вopoгa
10-15 кyлeмeтiв, 2 мiнoмeти, peштa кpiси i aвтoмaтИ, У вислiдi
бoю, щo тpИвaв 4 iпiвгoдинИ, вopoг зiотaв poз6итий. Haшiвiддiли
oвoлoдiли пoлeM бoю o гoд. 16.40 хв. Bтpaти вopoгa 40 вбитих,
40-50 paHeHиX, здoбyгo: 2 кyлeмeти, 2 снaЙпepи, 2 дeоятки, 9
ппш, [3] кpiси. BлaснiвТpaтИ: 4вбитих,3 paнeнii .l пpoпaв бeзвiстi. Miж в6итими бoльшeвикaми був cт' лeЙтeн[aн]т к-p бaтaлioнy,
3 лeЙтeнaнти i 1 мл. лeЙтeнaнт.
-|

3aлyчникNs4

oПЕPATИBHИЙ зBlт
6pиraди..Пoмстa Бaзapy'' зa мiсяць X||.1944 p.

З.12.44_ cИлauИ peЙдуюниx зaгoнiв .,3351'' i ..3352'' знИщe.
Ho вopo)KУ тoнкy зв'язкy Хoминiв i вoдниЙ шлЮз в Пepepyбi p.н
Moлoткoвичi. B бoю, щo вИв'язaвcя з oХopoнoЮ tllЛЮзУ, зa6итo7
чepBol]ИХ. 3дoбyro 7 кpiсiв тa гoспoдapнe мaйнo, Bлaсниx Bтpaт
нe бyлo,

.з351,' пiд кoм. бyл. Бoeвoгo зl{ИщИв
6.12'44 - вiддiл зaгoнУ
oпopниЙ пyнкт стpибкiв в с. Пepexpecтi в силi 40 ociб. B бoю, щo
тpивaв 25 хвилин, вбитo 9 cтpибкiв тa двoХ зaХoплeнo в пoлoH.
3дoбyгo 6 кpiсiв, 2 Ппш. 1.1 кoмплeтiв вiйcькoвoгo oдягy' 7 пap
взУття тa oдИн тpaKтop. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
17,12'44 _ poзчЛeHoвaнi зaгoни ..3351'' i ..3352'' в aкЦii Ha oпopнi пyнкти Янiв i Мoлoткoвичi, щo мicтятьcя пo ceЛaХ: Ляскoвичi,
.Д.oстoeвськ, KpoтoBo, Hoвoстикa _ зHИщИЛИ iх. У виcлiдi зaбитo

4 нepвoних, мiж ними леЙтeнaнтa HKBД i oднoгo

пpoKУpopa.

3дoбyгo 29 кpiciв, ] 1 пПш, 2 кулeмeти, 7 пiстoлiв, oдяг тa взyгтя
з Kooпepaтиви в Kopoткoвi тa Ляскoвичax.
19'12'44 _ в с. Пopiнчя зaxoпЛeнo в пoЛoH гoлoвy, сeкpeтapя i
oдHoгo мiлiцioнepa. 3дoбyгo 3 кpiси.
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зaгoнИ ..з351" i ..зз52'' B c. oЛЬшaHцi в зyстpiннiм
бoю з HKB.ц в силi 85 чoлoвiк, вигнaв Йoгo зi ceлa i вбив мiж iншиMИ cт. лeЙтeнaнтa тa K.pa poти. 3дoбyгo 1 кyлeмeт тa2 кpiси, 1
ппtll. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
20,12,44 - зaгiн "335.t' в стpiннiм бoю з чoтoЮ кiнниx poзвiдникiв HKB.[ p-нy ТoлexaнИ, зaбитo 4 нepвoниx. Bлacнi втpaти: 1
19'12.44

-

paнeниЙ.

22,12.44 - зaгiн ..з352'' HacKoKoM нa ceлo oпoЛь, p-н.Цpoгiчин
зaxoпИв в пoлoH гoЛoвy ciльpaди, сeKpeтapя тa 7 yнacткoвиx мiлiцioнeplв.
3дoбщo 7 aвтoмaтiв i 2 кpicи.
25,12,44 - зaгoHИ "3351" HaоKoKoM нa зaKвaтИpoвaниЙ взвo.ц
HKB.ц в c. PoздлtяxeвИчax p.н ToлexaнIl - зI1ИЩViв Йoгo. Bбитo 8
HKB.[.истiв, peштa poзбiглaоя. 3дoбyгo B дeсятoк. Bлaснi втpaтИ

1в6итиЙi2paнeнi.

ЗaлyчникN95

oпЕPATИBHИЙ звlТ
вiддiлy .,Aзiят'' зa мiсяць X i X|.44
11 '10,44

-

вiддiл ..Aзiяти'' стpiнyвся в лiсi Kpacний Бip з двoмa

сoтняMи чepвoниx. B зycтpiннiм бoю здoбщo 7 кpiciв, 2 пПш,
снaЙпep, [3] диcки .цo KyЛeмeтa, 1 пicтoль, 550 нaбoiв i 4 пaлaтки'
Bтpaти вopoгa 15 вбитi, з тoгo 2 лeЙтeнaнти i пoнaд 15 paнeниx.
Bлaсниx втpaт нe бyлo.
22.11,44 - цeЙ сaм вiддiл зpoбив HaскoK нa гpyпУ чepвoHИX
гpaбiжникiв в c. BeликиЙ oбзip. Haв'язaвся oдHoгoдинHиЙ бiЙ'
внaслiдoк якoгo poзбитo вiддiл чepвoHиХ. 3дoбyгo 1 ппД (з тpьoMa дИcKaMи), 6 кpiсiв, 2 ппш з 2-мa дИскaMИ i 3-мa pixкaми, 450
шт. aмyнiцii сoв., 120 шт. aмyнiцii мaдяpськoТ з тpЬoMa дисKaMи дo
.|
.t
N4aдяpcЬKoгo KyЛeМeтa i пicтoль,8 пap взyггя,
кoжyx' 2плaЩпaлaтKИ, 7 штaнiв, 1 гo.цинник,2куфaЙки, 6 пaсiв. Bтpaти Bopoгa:
.t6
вбитиx, 2-x пoлoнeнИХ, в тoMy числi мл. лeЙтeнaнтa HaчaЛЬF|икa HKB.Q. Bлaснi втpaтИ oдиH лeгKo paнeниЙ, 262 uт, нaбoTв, тpи
paKeти, 2гpaнaти вiд paкeтникa i oднa мiнa з гpaнaToMeтa.
-|

oпЕPATИBHИЙ зBlт
бpигaди iм. Boвчaкa

3aлучникN96

10.8.44 - в с. Яйнi зycтpiвся нaш вiддiл з вiддiлoм чepвoниХ в
cилi 16 чoл. Бoю нe пpИHятo, ЛИ|.Дe пpoвeли пoлiтичнy poбoту. B
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с' BepxИ ЦeЙ оaМ Bд. poззбpoiв лeЙтeнaнтa' a в c, Coшиннo poз.
збpoeнo 2-x нepвoнoapмiйцiв'
24.8.44 _ вiддiл зpoбив HaсKoK Ha aepoдpoм. 3дoбщo 15 кpiсiв, [1] пПш, 1 кyлeмe1 [3] дaлeкoвиди,15 кoмпaciв, 2oo л oливи,
20000 aмУнiцii KpУпHoгo кaлiбpy, 2paкeтники ioднa шИнeля.
25.8'44 _ зpoблeнo нaсKoK Ha cтaницЮ HKBД в c. Kpинeвинi.
.|.1
3дoбyгo 2пapичoбtт,2 MyHдУpИ,
шинeль. Bлacнi втpaти oдИH

ЛeгKo paнeниЙ.
26'8.44 _ здoбyтo вiд нepвoнoapмiЙцiв тpaнcпopтl 10 ц хитa i
10 ц мyки. oхopoнy poззбpoeнo i пУщeнo'
1.11.44_ пiдвiддiл зpoбив HacKoK нa мicтo HecyxoTжи, дe
мicтилocь HKBД. Bтpaти вopoгa 1 в6итиЙ i тpи paнeних. Bлaониx
втpaт нe бyлo.
7 .11.44 _ пiдвiддiл зpoбив нaсKoK нa м. HecyxoTжи, здoбyвaюни poдioaпapa14 кpiси,2шинeлi i3 пapiвзУття.
8.11.44' - пiдвiддiл зpoбив нacKoKнaс. Гopoдищe, дe KвaтИpуBa.1
лo 7 HKB.[.ист|в. 3дoбщo 4 ППШ, кpiс, 1000 шт. aмУнiцii дo фiнки,
10 гpaнal 1000 шт. aМepИкaнсЬкoТ aмyнiцii тa шiсть пap чepeвиK.
19,11.44 - нa xщopi Cкyлин зpoблeнo HaсKoK нa oxopoнy бiля
сeлa. Sдoбyтo [3] кpiси, [3] шинeлi i тpи пapи чepeBИK. Пpoвeдeнo
пoлiт. poбoтy з пoЛoнeH|AMи|, якиx вiдпyщeнo,

25'11'44 - нaшi двa пiдвiддiли пi.ц Koмaндolo к-pa Хмapи
эpoбили HacKoK Ha чepвoHиx в чиcлi 40 oсiб в с. Beлимчe. Пo
двoгoдиннiм бoю нepвoнi вiдстyпили. Miх вбитими вopoгa бyли
2 ceкpeтapi пapтiТ, paЙoнoвиЙ пpoKypaтop, гoЛoвa paЙoнy, кiлькa
лeЙтeнaнтiв з HKГБ. 13 взятo в пoлoн, мiж ними мл. лeЙтeнaнтa
HKгБ. 3дoбyгo 1 Дп' 20 кpiciв,4 пПш, 1 MП. Bлacнiвтpaти 1в6итиЙ i oдин paнeниЙ.

9.1o.44 _ зpoблeнo HaоKoK нa дoмiвкy HKB.ц, Bтpaти вopoгa

oдинвбитийi2paнeнi.

12.1o.44 _ Kyщoвa бoTвкa зaвaЛИлa MoстИ нa слiдyюниХ тpaKтaх: Kaмiнь- Koшиpськ-OлeкciТвкa, K[aмiнь-] K[oши pськ]_ByЙнo,
K[aмiнь-]K[oшиpcьк]-Paкiв тa тeлeфoнiннy лiнiю нa вiДдaлi 5 км
KIaмiнь-] KIoшиpськ]-Bepxи.
10'1o.44 _ ТpЬox нaшИx кoзaкiв зyстpiлиcя з чepвoHИMИ.
Bнaслiдoк бoю вopoг втpaтИB 1 в6итим i 1 paнeним. 3дoбyгo oдин
.t
кpiс, 2 шинeлi i пapy чepeвИK.
1З'10.44 _ зpoблeнo HacKoK нa дoмiвкy в с..{opoтищa, в якiй
КвaтИpУвaЛo 2 лeЙтeнaнтИ з paйвoeнкoмaтy' 3aбpaнo вiд ниx

збpoю, пpoвeдeнo з

Hv|g|А

пoлiт. бeоiдy i вiдпущeнo. B цьoмy сeлi

знИщeHo тaKo)к гoЛoBУ, якиЙ спiвпpaЦЮвaB з HKB.Ц. 3дoбyгo oднo

Ппш

Й o.цHy шИHeЛЮ.

7ЗЗ

1з'1o,44 _ в с. HecyХoiхax зHищeнo Moотa нa piчцi
1З.1o'44
ниХ.

-

ТypiT.

oгляд тepeнy
в с. Kaмiнь-KoшиpcЬK пpибyлo oKoЛo 600 нepвo.

B'10.44 _ в c. Бyзaкi пpибyлo 120 HKB.Ц.иcтiв. B
'0,opoтищax
отoТть 30 ociб HKвД, в c. HeоyxoТжaх 300 oсiб HKB.(, в с. Гopнi
(paдiocтaнцiя) 15 oсiб, в Coшичнi 100 oсiб. Kpiм цьoгo пo тepeнi
peЙдУють ,.icтpeбiтeльнi oтpяди'' в сИлi 50-100 oсiб, якi пpибyвa.
ють з мiотa Koвля.

oПЕPATИBHИЙ ЗB|т
6pигaди..ocтpoгo''

ЗaлyчникN97

25.9.44 - нa L]yмaнщинi нaскoЧ|/1л|4 нa нaш вiд.цiл бoльшeвики. B oбopoннiм бoю вбитo 6 бoльшeвиKiв, з тoгo oдин лeйтeнaнт.
Bлacнi втpaтИ - KyЛeN4eтчиK з KУлeMeтoM, якИй пepeйшoв дo

бoльшeвикiв.
3.10'44 - нa oдИH вiддiл УПA нaскoчили 6oлыleвиKl4 в cилi 60
oсiб. B oбopoннiм бoю oдин ЛeгKo paнeниЙ. Bтpaти вopoгa: 1 [3]
в6итиx.3дoбщo двi гpaнaти i oднy дИсKу дo Дп.
9.10.44- пiсля дoпpoвaд)<eння poзвiдкИ K-p Пiдкoвa зpoбив
HaсKoK Ha чepвoнИx в с. 3oлoтoлин, яKИЙ нe Bдaвся. Bлaснi втpaтИ: K-p Дyб з CБ в6итиЙтa2-х кoзaкiв i 4.x paнeниx.
26'10.44 _ в цУMaнcькiм лiсi зHИщeHo вyзЬKoKoЛeЙкy тa зpoблeнo зaсiдкy нa пoтяп Bтpaти вopoгa oдИн пoлoHeнИЙ, влacнИx
Bтpaт нe бyлo.

з0..l0'44 _ пiдвiддiл poзбив КooпepaтИвy в о. Липнo. 3дoбyгo
120 пap cKapпeтoK, 2вaги, сiльтa отoляpcькi peнi.
1.1o,44 - нa пiдвi.пдiл к-pa Хoдaкa нacKoчилИ бoльшeвики.
Згинyв к.p Xoдaк i двoх кoзaкiв'
oгляд тepeнy пo дeHЬ 1.11.44 p,
l-{yмaнi зHaXoдИтЬся KoЛo 300 нepвoниx, в БepecтяHax
oKoЛo 50 ociб, в Xoлoнeвичaх 100 oсiб, в.Qepaxнeнськoмy p-нi
oкoЛo 300 oсiб.

B

B днi 29'11'44 в Цyмaнi кoлo .t50 нoл', в Бepeотянax 50,

в

ГapaЙмiвцi 50, в Липнoмy 50, в.Qepaжнoмy 50. Ha aкцiТ стягaють з
Piвнoгo тa Cтeпaня.
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oпЕPAтИBHИЙ ЗB|т
бpигatиiм' ЛaЙt'aки
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10.[10].44_ вiддiл к-pa.Qaвyнa в спiвдiянню з бoiвкoю K-pa
Kopи oкpyxИB ceЛo oзepcьк, Bиcoцькoгo p-HУ. B с. бyлo 9 бoльшeвИкiв, якиx пpивiв сeKcoтз цЬoгo оeлa. Чepвoнi в бiЙ нe встyпИлvl, KИt1УлV|cь дo чaЙoк i oзepoм дуМaли пpopвaтИcя з oKpy)кeHня'
Koли цe o.п.нaK iм нe вдaлocя, зtaлИcя бeз бoю. Пpoвiвши з HИMИ
.t
пoлiтгщipкy _ вiдпУщeнo' a сeKсoтa злiквiдoвaнo. 3дoбyгo ппш,
.!

пicтoльi9кpiоiв.
1З.10.44 _ пiдвiддiл УПA пiд кoм.3eлeнoгo в oбopoннiм бoю
пiд c. Kiдpи вТpaтИв 2-хвбитих i 1 лeгкo paHeнoгo. Bтpaти Bopoгa
.|6

вбитиx' Cили вopoгa: [-1]00 oci6, cили влaснi: 35 ociб.
17.1o.44 _ вiддiл к-pa .{aвyнa зpoбив HacKoK нa с. Bичiвкa,
p-н Bиоoцьк. B oсeлi бyли нepвoнi в оилi [3]00 чoл., якi збиpaли
пoстaвKy. Чepвoнi пaнiчнo вiдстyпил, зaлИшaЮчи 20 м xитa.
20'1o'44_ вiддiл к-pa .(aвyнa нa Хyгopi Глиннa p-н Cтoлин
пpИl-tяв бiЙ з нepвo|1|А|'А|А' Bтpaти вopoгa 1 вбитиЙ л-т мiлiцii з
Cтoлин[a] i пoлoнeниЙ мл. лeЙт' HKгБ. 3дoбyгo oднe ППШ i 1
пlcтoлЬ.

26'10.44 _ дивepсiЙнa гpyпa в силi 20 ociб пiд кoм. бУл.
.l
eвгeнa зBeлa бiй з нepвoнИMИ. Bтpaти збpoТ: 2 кyлeмeти, ппш,
1 пiстoль, 1 дeсяткa. Cилa вopoгa BeЛиKa, HeoKpecЛeHa. Bopoг
втDaт He Maв.

27,10'44

-

в лiоi Гopoбин, p.н.Д'убpoвиця бoльшeвики

зpoби-

ЛИ HaсKoK нa вишкiльниЙ пiдвiддiл УПA. Пiдвiддiл бoю нe пpиЙняв'
Bтpaти влaснi: 2-x cтpiльцiв пoпaлo B пoлoн, 100 кг Maслa i 200 кг

сУХap|в.

27.1o'44 _ в c' '., 6 км вiд Piвнoгo к-p Чaпaeв iнoтa к.pa Яpкa
HaсКoчИлИ нa HKB.Q в силi 50 чoл. Bтpaти Bopoгa 30 вбитих.
Bлaонi BтoaтИ 6 в6итиx,
28,11.44 _ згиHyв к-p Чaпaeв тa oдИH KoзaK. B бoю [здoбy]тo
тaбop.
5.11'44 _ бoльшeвиKи HaсKoчИлИ Ha пyHKт Heзiвaя' дe згИHyв
caм HeзiвaЙ тa 4 кoзaки. B цeЙ чac HacKaKye Ha чepвoних к-p Яpкo.
Bтpaти Bopoгa 5 вбитиx. Bлacнi втpaтИ - жoднi.
9,11.44 _ B с.Teльчi бoльшeвикИ HaсKoчиЛи нa зaпiллякiв.
Bлaснi втpaтИ 4 вбитими, ] вaжкo paнeниЙ. 3i збpoT 4 ППш, 3

.qecятKИ, 2,.MaвзepИ...

B.11'44_ зГИнУв пpoвiдник Topнинськoгo p.нy тa 2 кoзaки.

Bтpaти вopoГa 6 oоiб.
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B.12'44

-

зpoбЛeнo зaс|дKУ бiля Чopтopийcькa. Bтpaти Bopo-

гa7 вбитими, [3] пoлoнeнi. 3дoбУтo .l2 куокiв збpoТ.
17.12.44 _ вiддiл к-pa Cтeпaнa зpoбив зaсiдку Ha шЛяxУ
Hoвини_KaнoвиЧi, p-н BoлoдИMИpeцЬKИЙ' Bтpaти вopoгa _ 4
пoЛoHeнИx. 3дoбyгo 4 кpiси.
oгляД тepeнУ
Aкцii, якi бoльшeвикИ пpoвa.цИЛИ з пoчaтKoм Х| мiсяця в Tepeнax: Литвиця, Tpипрнi, Гpaнi i Гpицьки _ oKaзaЛИcя МИMo cтяГHУтиx бiльшиx сил зi оyсiдниx paЙoнiв _ cлa6ими. B peзyльтaтi якиx
згИHУв ЛИшe oдин KoзaK.
B c' Kypaжi, Тeклiвцi i Цeпцeвичax Bпaлo XepтвoЮ дeкiлькa
цивiлiв тa згpaбoвaнo дeякi гoспoдapнi пpo.цyКтИ.
B Koлкiвcькiм p-нi тaKoЖ чaстi aкцiТ. Чepвoнi пpиймaють aкцipoзпopoшУвaння
в тepeнi. Bнaслiдoк чoгo MaЮТЬ cyтинки зi
[ю]
сoбoю.
5.12.44 p.дo c. Kpaонoвoлi пpибули бoльшeвики i .цeякi сeксoтИ в чиcлi 60 oсiб, з дBoMa гpaHaтoМeтaми, якi oKoПaЛИcя тa
oгopoдИлИся KoЛЮчИM дpoтoM.

УпA зг ..33''
Бpигaдa iм. Лиcoгo

ЗaлyчникN99
HAЧЕPK

oпepaтИBHoгo звiту зa чaс вiд 15.1 1 пo

3.1

'3.45

1 , Cилaми вiддiлiв бpигaди дня 30.1 1 .44 пpoвeДeнo бtЙ з вiддiлaми HKBД в cилi [3]00 нoл. в p-нi Гoлoвнo' БiЙ тpИвaв 1/2 гoд
Bopoжi втpaтИ 27 вбитих, BЛaсHИX втpaт нe булo.
2. Biддiл к-pa Чyмaкa] в м[iсяцi] гpyднi |19J44 пpoвiв HacТУпaльнi бoi в p-нiЛюбoмль' Bepбa, ТуpиЙcьк' MaтiТв.
3. ,Цня 15.12.44 в с' Typинaни, BepбсьKoгo p-HУ звeдeнo бlй
з HKBД' в cилi [...] людeй. Бoльшeвикiв poзiгнaнo. Bтpaти BopoГa
8 вбитиx, в ТoMУ числi i нaчaЛЬHИK вИHИщУвaлЬнoгo бaтaльйoну
пaспopтHoгo стoлa. Bтpaти влacнi: 3 лeгкo paнeнi. 3дoбутo: 1 ДП'
з ппш, .1 ппс' ] Mп, 2 кpiои'
4. !ня 18'12'44 в p-нiЛюбoмль в стpiннoмy бoю з чepвoHИМИ
вбитo 4' 3дoбщo 4 кpicи. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
5. flня 27 '12,44 вiддiл пi.ц кoмaндУвaнHяM |гopa пepeвiв
нaстУп Ha cтaнИцЮ cтpибкiв в с. Пoтaпaх, Maтiовоькoгo p-нy. БiЙ
тpИвaв oдHУ гoдИHy. Bбитo 3 стpибки.

i
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Пoстiй з1.3.45
ДA CБ Укpaiни, ф,
1 MИKoЛa

13,

K-p 3Г /_/Мaкcим
cпp. 398, т,

1

,

apк' 99- 105. Фaтoкoпiя,2

Яцeнюк-..Чумaк..(1914-1945)' У 1944-1945 pp.- K-p сoтнi бpигади

.,Пилявцi,. (iм.
Лисoгo).

2ToтoжниЙ тeкст: ЦA MBCA, спp. Х/-16' apк. З18-324. Koniя.
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зBlт дIялЬHocтl ..xoлMсЬKoТ.. БPигAди

[Kвiтeнь] 1945 p.

..XoЛMCЬKA.. БPИгAtlA
..Хoлмськy.. бpигaдy opгaнiзye ст. бyлaвниЙ Бyp'я Ha тepeнi
МopoчaHсЬKoгo тa МaHeвИцЬKoгo Л|сHoгo MaоИвy в ]vllcяцяx Bepeс-

1944o,
Бpигaдa фopмуeться

нi й жoвтнi

з вiддiлiв coтHИкa ocтpixськoгo, щo
дiяли нa тepeнi ХoлмЩини Й пepeЙuли фpoнт в мiсяцi сepпнi тoгo
)K poKy тa мicцeвиx бoТвoк.
B мiсяцi хoвтнi 6pигaдa зicтaе цiлKoвитo yфopмoвaнoю й
сKлaдaeТЬоя з тaКИx вiдцiлiв.
a) ПepшиЙ зaгiH пiд KoMaндyвaHHяM ст. бyлaвнoгo Бpoдяги,
в силi 85 людeЙ, дiс нa тepeнi MopoнaнсьKoгo тa Любeшiвоькoгo
paйoнiв.
б) .Цpyгий зaгiн пiд KoМaHдyвaHHяМ ст. бyлaвнoгo.Д.нiпpoвинa,
в силi 70 людeЙ, дie нa тepeнi MaнeвичiвсЬKoгo, чaстИHHo
Koлкiвськoгo Й Гoлoбськoгo oaйoнiв.
B) ДB ГpУпa в силi 12 люд.eЙ пiд кoмaндyвaнняM бyлaвнoгo

Apмaтньoгo.
ЗaгaльниЙ стaн бpигaдИ Ha ,цeHЬ opгaнiзaцiТ _ 1 82 бiЙцi.
B пepioд opгaнiзaцii вiддiлiв тa нeгaЙнo пo Tx зopгaнiзoвaннi'
чepeз вiд,плaтнi aкцiT тa зaсiдки Ha вopoгa, пoвстaнцi знИщуЮтЬ
Йoгo стaницi тa oпopнi пyHКтИ пo ceЛax, збивши Йoгo в paйoн.
Bopoг сTягHУBшИ бiльшi оили вiЙськ HKBД poбить сильнi oблaвИ Ha тepeнl дiЙ вiддiлiв, дe в .цУ)кe чaотиx вИпa.п.KaX .o.oxo.п,ИтЬ дo
сИЛЬHИx бoТв' B нepiвних бoяx з вopoгoM в лici бiля с. Kyxoцькa Boля
дня 23'Xl.1944 p. смepтЮ гИHe KoMaHдИp Буp'я вpaз зi штaбoм.
Koмaндyвaння бpигaдoЮ в ДaЛЬшoмy пepeбиpae xopyнхий
Tкaч' 3 xBИЛИHoЮ пoяBЛeHHя в цИxTepeHax вiддiлiв УПA нaсeлeння
цiлкoвитo зЛИBaeТЬcя з
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дiляни.цoлю й HeдoЛЮ.
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Пi.ц

кiнeць мiояця сeрпHя 1944p' xoлмськi вi.цдiли пiд кoмaн.

дувaHняM сoTHИKa oстpiхськoгo пpибули Ha тepeн MopoчaHсЬKИx
лiciв зaЙнявшИ вслaBЛeниЙ в циx мiсЦeвoстях лic KрaсниЙ Бip.
У бeзoгляднiй Пoлiсськiй пyщi втoHyЛИ пoвстaнчi вiддiли Й здa-

вaлoсЬ щo Тyг цeHтp лiсoвoгo князiвcтвa, дe нixтo непpoшeниЙ

зaЙти тyди нe смie.
Biддiли, Щo MaшepУвaли зi зaxoдУ нa сxiд в)Ke в дopoзi 6ули
ввecЬ чaс пИЛЬHo слiджeнi BopoгoМ i нaвtть тo.п,i, кoли пoвcтaнцi
пoтoнyлИ в лiсниx ХaщaХ вopoг He пpИпиHИв cвoйoгo poзшУKУ.
Зaгiн стoяв нeдaлeКo вiд хyгopiв Пoстopoннe, пoвстaнцi вiдпoчИвaлИ пiсля дaлeкoгo MapшУ. Бiля гoд. 1-| з пiвдeннoТ стopoни
тaбopy пpoЛУHaлИ стpiли. Koм. oстpiжcькиЙ зapядИв aЛяpM i сoтнi
зaЙняли бoЙoвi cтaнoBИ|Ja.
Зaотaви пoвiдoмили пpo Haсryп бoльшeвикiв. Bopoг HacтyПaючи oбмexИBcя в poзстpiльнiЙ дo poзпoЛo)KeнHя нaшИX чacтИH.
Poзпoчaвся бiй вiд Кoтopoгo зaгopiвся лiс.
PoзпoлoжeHHя BлacнИх сил булo y фopмi poмбa оИЛoЮ тpЬox
оoтeHЬ. Bopoг poзпopяд)KaB cИЛoЮ Пoнaд П'ятЬ сoтeHь. 3 мicця
дe зaгopiвcя лic вopoг пoчaв HaтиCKaти Ha сoтHЮ Хoми з ЦiллЮ
зpoбити пpopИB oбopoннoT лiнiТ. З лiвoгo фpoнтy пoЧaлa aтaKyвaтИ
вopo)кa кiннoтa. l-{iльним вoгHeM, щo вiдкpили Йoгo кyлeмeти змiсця пoлeтiлo з кoнeЙ 6 вepxiвцiв тa Bпaлo 9 кoнeЙ, peштa зaвepHУЛa
Haзaд. БiЙ зaтявcя дaЛЬшe Й poзpiзнити влacниЙ вoгoнЬ вiд вopoхoгo булo гoдi. Пpo мiсцe вopoж|АхcИл Мoxнa бyлo opieнтУвaтИся
тiльки no paKeтaХ Щo ПaдaЛи B отopoHy нaшoТ лiнii oбopoни.
БoльшeвикИ HaстyпaЛИ тиxo бeз шyмy й тoмy тoчHo УcтaлИтИ
мiсцe Bopo)кИX oсHoBHИx cил булo тpУднo. Пiд пpикpиттяM чaгapникiв бoльшeBиKИ зблизилvlcя нa вi.пдaль 50 м iпepeЙшЛИ в aтaKУ,

aлe цiльний oгoнЬ кyЛeMeтчИKiв i стpiльцiв HИщИТЬ вopoгa пepeд
лiнieю' oднa гpyпa бoльшeвикiв вилiзлa Ha дepeвa, звiдки пoчaлИ
вecТИ цiльниЙ вoгoнЬ, aлe ix зaввaжИв пoлiткepiвник 3oлoтapeнкo
Й aвтoмaтнИM вoгHeM. спiльнo з L|oтoвИM Peвaeм пoзбивaли eнкaвe.0'ИсTlв яK гpУшoK'

Koмaндиp ocтpiжcькиЙ вибpaвши дoгiднy xвИлVi|lУ дaв нaKaз
пpoтИHacтyпy.
Ha вiдтинкУ, Щo HИM KoMaндУBaв бyннyжниЙ
дo
БиcтpиЙ, кoтpиЙ з KpИKoМ ,.)fioпцi бoльшeвики втiкaють!'' зipBaв
чoти дO прoтИнaотУПy' пpopBaв Bopo)КУ poзотp|ЛЬнУ тa зaaтaKyвaв Bopoгa з I]paвoгo флaнгy. Bopoг здeзopiентУвaвшИсЬ пoчaв
poзбiгaтися пo лiсi' B цьoмy )K прoтИнaстyпi зaгинyв i сaм бyннyжниЙ БиcтpиЙ, B гoдинi 15 30 xвилин бiЙ зaкiнчився. 3aбpaвши
BлaоHИх paнeHИХ тa вбитих l(oМaндИp oстpiжоький дaв нaкaз дo
вIдMapшУ.
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Bлaсниx втpaт булo 6 вбитиx i 3 paнeниx. Bтpaти вopoгa були
пoнa.ц 25 вбитих тa стiльки ж paнeHИХ.
Kiнeць мiсяця вepeсHя вopoг в oпepaтИвHoмy тepeнi пpoвoдИв
o6лaви, в нaслiдoк чoгo всi сeлa зaЙнятi бoльшeвицьким вiйськoм.
.Цня 30.IХ.,l944p.для opгaнiзaцiТ хapчiв зaгiн пiд KoMaH.цУвaHняM сoтHИКa oстpiжськoГo Тa сoтHя Бoзa пpибуЛИ .пiO с. Гpивa.
Poзвiдкa дoнeсЛa, щo в сeлi зHaXo.цИтЬся oKoЛo 50-ти бoльшeвикiв
(пoгpaнинникiв). B зв'язKy з тИM KoM. ocтpiжськиЙ дaв тaкиЙ нaказ:

a) Coтeнoму Hepoзлyннoмуl зpoбити зacTаBy нa дopoзi

Гpивa-Гpинeвичi.

б) Coтeннoмy Kyдияpoвi зpoбити зaсТaвУ нa дopoзi Гpивa_
Kaoaсин.
в) Coтeннoмy lгoрoвi зpoбити зacTaBУ пo дopoзi Гpивa.
г) Beсти HacтУп нa мiсцe poзTaшУBaHHя вopoГa HaKaзaHo
отapшoMy бyлaвнoмy Бpaвлинoвi'
Чacтини нeгaЙнo зaЙняли свoТ нaмiчeнi nyнкти, a cтapшиЙ
булaвниЙ Бpaвлин пoчaв HaсТyПaтИ. Пiдсyнувшись cкpulтo пiд
|.l.lKoЛУ .o,e M ИЛ ИсЬ нepвoнi ( цiлкoвитo poздягненi ) KoзaKИ вiдкpили
cильниЙ вoГollЬ, Чepвoнi He зMoгЛИ сXoПИTИCЬ нaвiть зa збpoю,
тaK щo чepeз 17 хвилин Тx Цiлкoвитo знИщeнo.
Ha гoлoс кyлeмeтiв.0,o сeЛa нeгaЙнo пpибyлa пoмiч нa aBтoМaшИHaX, щo нalxaлa нa зaсiдкylцe cтoяв Hepoзлyнний' Пiдпyстивши
нa вi.п.цaль 50-ти м зaсТaвa вiдкpилa вoгoHЬ пo aBтoмaшинi. Boгoнь
бyв тaк paптoвий i цiльний, щo вopoг нe вспiв нaвiть зaЙняти стaнo.
вИщa, a бiльшiоть вжe зiскoчиЛa з MaшИHи. .Qодaткoвa ПoMiч ПpИбyлa щe з с. KapaсиH, щo вB,язaЛaсЬ в бitl з вiдцiлoм Kyдияpa'
Ha сигнaл paKeт, щo Тх пoдaв KoM. Oстpixcький зapядxeнo
вiдмapш. Biддiли зiйшлися нa зiбрaнoму пyнктi. Пo зpoблeниx
пiдpaxyнкax вopoг втpaтИB в бoю ПoHaд 4О вбитtлми тa бiльшe 30
paнeHИMИ'

B бoю здoбyтo 1 ст[анкoвиЙ] кyлeмeт .,MaKCИМa'', 5 ДП' 12
aвтoмaтiв, 16 сBT тa 12 кpiсiв'
Дня 2з.Хl '1944 p. нa мicцe зaKBaтepУBaHHя штaбу
Mopoнaнськoгo paЙoнy (в лiсi бiля Kyхoцькoi Boлi) нaсKoчИЛИ
вopoхi пoгpaнИчHИки. Koмaндиp Буp'я Bpaз з oxopoнoЮ ПOПaЕ} в
oKpyЖeHHя з яKoгo вiв бiй oКoЛo 3 гoдин. B бoю зaгИHyB кoм. Бyp'я,
нaчaлЬHИK poзвiдки !вигyн тa 12 кoзaкiв.
14.x|l. 1944p. o гoД. 19-тiЙ в о. Beлицьк Гo.гIoбськoгo paйoнy
нoтa пiд KoMaндУBaHHяМ ст' бyлaвнoгo !нiпpoвинa звeЛa з 5-мa
eнкaBедИстaмvl 6iЙ, Енкaвe.цистИ зaввa)KИJlИ Haшe вiйськo й пoчaли втiкaти з ХaтИ вiдcтpiлюючИCЬ, ГlpИ Чoмy BTpaтИ Е]opoгa були 1
вбитиЙ,1 paнeниЙ' Здoбyгo -l ППш'
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Bлaсниx втpaт

_

2-ox paнeниx.

19.Xl|.1944p' чoтa з вiддiлУ ,.333.. пiд KoMaH.цyвaHHяM ст.
бyлaвнoгo .[нiпpoвинa зHиЩилa пiвтopa кiлoмeтpa тeлeфoнiннoi
лiнii нa вiдтинкy Kpивиця-MeлЬHИця. Цьoгo ж дHя Ця сaмa чoтa
oбстpiлялa Meльницю. ЕнкaвeдистИ, щo зHaxotv|лIlcя в мiстeнкy
пoвтiкaли дo Гoлoб.
24,х||'1944 p' нoтa пiд KoМaндУвaнням .{нiпpoвИчa зHИщИЛa
tвa Й пiвкiлoмeтpa тeлeфoнiчнoi лiнiT нa вiдтинкy MeльницяГoлo6и'

3a чaс вiд 26-27.X||.1944p. нa тepeнi Гoлoбськoгo

paЙoнy

зHИщeHo мicцeвиx aгeнтiв HKB.ц.

30.Х|l.1944p' нa мicцe пoстoю вiддiлy ..з331" тa .ЦB гpyпИ
в УpoчИсЬKy Лeбeзин мiж 3aгopiвKoЮ a CoфiянiвкoЮ HaсKoчИлИ
пoгpaнИчHИкИ оИЛoЮ 6 coтeнь. Пoгpaнинникiв пiдвiв aгeнт, щo
тoчHo вKaзaB мiсцe poзтaшУвaння вiддiлy. 3 пoгpaниннИKaMи звeдeнo бiЙ, щo тpИвaв пiвтopи гoд'Ини' 3 oглядy Ha вeЛИKy чИоeЛЬнУ
пepeвaгy вopoгa влaснi вiддiли бyли змyшeнi вiдiЙти.
B цьoмy бoю вopoг втpaтив 21 вбитими Й 30 paнeними.
Bлaсниx втpaт булo:7 вбитих i 2-oх paнeних.
Biд .|-.12.|'1945 p. piЙ людeЙ пiд кoмaндyBaHHяM бyлaвнoгo
Apмaтньoгo, нa тepeнi Гoлoбcькoгo paЙoнy, знИщИв 25 aгeнтiв
HKBД тa 7 сiльськИx yпpaв.
7'|,1945 p. piЙ пiд KoМaндyвaнням ApмaтHЬoгo в c. Koшiвкa,
Гoлoбськoгo paЙoнy зЛoBИв 1.гo eнкaвeдистa, щo бУв виcлaниЙ
Гoлoбським HKBД з цiллю пpoBeдeHня poзвiдки пpo мiсцe poз.
ТaшyвaHHя тa cиI1.4 пoвcтaHчИХ вiддiлiв. Енкaвeдистa пo слiдствi
poзсTp|ЛяHo.
.l4.|..1945

p. piЙ пiд KoMaHдУвaнням ApмaтнЬoгo зaбpaв 7 м
оoлi в м. Coкiль.
15.|'1945 p. в Гoд. 21-iЙ2 poТ пiд KoмaндУвaнням Apмaтньoгo
зpo6или HaсKoK Ha eHKaвeдистiв y Biльцi Пopcькiй, якиx бyлo 15
oсiб. B зBerцeHoMУ бoю бoльшeвИK|/| втpaтилИ 4 в6итих. Bлaсниx
втpaт нe бyлo.
Beнepoм Ця сaMa гpyпa зpoбИлa HacKoK Ha oХopoнy Moстa в
сeлi Cвидники в cилi 30 cтpибкiв. БiЙ тpивaв .| гoдинy в вислiдi
яKoгo вся oХopoHa зЛo)KИлa збpoЮ' a eнKaвeдИcти пoвтiкaли.
3aбpaнo 24 кpicи,
16.|.1945 p' Ha xyгopax с. Лишнiвкa, MaнeвицЬKoгo paЙoнy пiд
vaс вiдпoнинкy.[B гpупи ApмaтнЬoгo HaсKoчИЛИ пoгpaHИчHИKИ в

силi 50 oсiб. БiЙ тpИвaв бiльшe пiвтopи ГoдИHИ, пicля чoгo гpyпa вiдiЙшлa. Тoмy щo в цeЙ нaо булa снixнa пoнoвa, вopoг пepeслiдxyвaв
пo cлiдaх гpyпy ApмaтHЬoгo, в нacлiдoк чoгo гИHe 4-ox cтpiльцiв.
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17. |. 1945 p. .цB Гpyпa пepeЛoвиЛa вopo)кoгo poзвiдчИKa, яKoгo
пo cлiдствi poзстpiлянo. Здoбyгo 1 ппl.lJ'
Biд 1-20.ll.1945 p'.QB гpупa Apмaтньoгo з|lИЩИлa нa тepeнi
Гoлoбськoгo paЙoнy 5 гoлiв c/yпpaв щo спiвпpaцЮBaлИ з HKB.( тa

B стpибкiв.

17 '|.1945 p..QB гpyпa Apмaтньoгo злoвИЛa poзвiднилa HKв.ц,
якoгo пo cлiдствi poзотpiлянo.
3.|l.1945 p..[B гpyпa HacKoчИлa Ha eнKaвeдиотiв в м, Coкiль.
Пo вopoгoвi вiдкpитo вoгoHЬ i вiД пepшиx стpiлiв вiн втiк, вбитo
.|
-гo пoгpaнИчHиKa.
5.||.1945 p. вiддiл пiд кoмaндyвaнHяM Apмaтньoгo в силi 40
oсiб звiв бiЙ з пoгpaнИчнИKaми в c. Koшiвкa. БiЙ тpИвaB пiвтopи
г o tИl1|4 Й п o гpa н и н н и ки вiдi Й ш ли ЗaлИ|JJИвulи 4 - oх в6ит ими Й 1 . гo
paнeHoгo. Bлaснi втpaтИ 2.ox paнeниx.
20.||'1945 p. пiд чaс пoстoЮ .[B гpyпи нa Хyгopax м. Coкiль
зiстaли зaaтaKoвaHi пoгpaниннИKa.'l||/| в cилi 40 бiйцiв. 3aв,язaвcя

бiЙ у виcлiдi якoгo 4-ox eнкaвeдистiв вбитo тa 2-oх paHeHo.
3дoбрo 1 кyлeмeт тa пiстoль ТТ.
27,||.1945 p. нoтa пiд KoMaн.п.УвaHням Kaлини нaсКoчИЛa Ha
вiддiл eHKaвeдиcтiв в чиcлi 24-oхбiйцiв в ceлi Фopoвичax. У вислi-

дi бoю, в6итo 9 eнкaвeдистiв тa 2-oх paнeнo.
10.lV.1945 p. 2 poT кoмaндИpa Гapтa квaтepУвaЛИ нa хyтopi
с. Kyлькoвичi, Koлкiвоькoгo paЙoну. Пicля дoнeceнHя aгeнтa пiдсУнyлИсЬ eHKaвeдИсти тa вiдкpиЛи вoгoнЬ. Cтpiльцi вiдстpiлюючисЬ пoчaЛи втiкaти. Bлacнi втpaтИ 3-ox paнeниx.
14.lV1945 p. чoтa пiд KoMaндoю ст бyлaвнoгo .Qнiпpoвинa
зpoбилa HaсKoK нa HKB.Ц i cтpибкiв' щo зHaxoдИЛИоЬ в с. Лoтoгoщe Гoлoбськoгo paЙoнy. 3вeдeнo бiЙ пiд чaс KoтpoГo стpибки
poзбiглись i скpились.
.|-нy
Bбитo 3-ox eнкaвeдистiв тa спaЛeHo
мaшину. 3дoбрo 2
кpicи тa 1 aвтoмaт.
.l,

2 i 3.lV.1945 p. cL^лalиИвiддiлy .,з3.l.1,. зHИЩeнo стaницi стpибкiв в c. Koпилля, Kyкпi Й Haвiз. Cтpибки пopoз.
бiглиcь тa пoхoвaЛи збpoю.
3дoбyгo 5 кpiсiв тa 5 мeтpiв сoлi.
B дняx 31.l||

-

lJДАBo' ф. 3838' oп,

1,

cпp, 91a, apк. 1-2, Koпiя'

.|
Пaвлo MикитюK - ..HepoзлунниЙ.. (1914-1945l. У 1944-1945 pp к 1.l uoТHi
зaгoHy iм. |. Бoгyнa, зaгoнy 6pигaди,.Пилявцi,.(iм. Лисoгo). Пopyнник УПA вiд

l6.Vlll,1945 p.
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зBlТ дlялЬHoсTl БPигAди ..пoMстA БAзAPy''

[Чepвeнь] 1945p

БPИ ГAДA

..

ПoMcTA БAзAPУ',

Бpигaдy ..Пoмстa Бaзapy'' OpГaнiзye з кiнцeм мiсяця сepпHя
1944p. KoMaHДиp бyвшогo ..Пoлтaвоькoгo.. зaгoну сoтHИK Haзap,
щo дiяв Ha тИX-Xe тepоHaХ в чaсi нiмeцькoi oкуnaцiТ. Бpигaдa
HapaхoBУе пoЧaтKoBo oKoЛo 50 пoвстaнцiв тa пpoвaдИтЬ з мiсця
кiлькa yспiшниx бoiв з вopoгoМ.
flня24'V|||'1944 p. зHИЩИвшИ oзбpoeнy oХopoHУ BopoГa в cилi
47 чoлoвiк зaХoПЛЮо MaГaзИH збpoi, бoепpипaсiB тa BИpядУ в сeлi
Kpaонiлoвкa.
УфopмoвaниЙ пepuиЙ вiддiл пpoХoдИтЬ кopoткиЙ вишкiл тa
ГoТoBИтЬся дo peдy в пiвнiчнi тepeHИ Пoлicся.
Дня 12,|х.1944 p. нa мiсцi пoстoЮ бiля о. Хaбapищ
Любeшiвськoгo paЙoнУ o гoд. 7.30 paнкy вiддiл зaaтaкoвye двi
сoтнi eнкaвeдистiв. Bив'язyeтьсябiЙ B яKoMy, пpoшИTИЙ вopoxoЮ
KуЛeЮ гИHe KoMaHдиpбpигaдИ CoтHИК Haзap.
Koмaндyвaння бpигaдoЮ в дaЛЬшoMУ спaД,ae Ha HaчaЛЬHИKa
штaбy ХopУHxoгo Bepхoвинця' яKИЙ нa тepeнi Paтнiвськoгo тa
!,ивинськoгo paЙoнiв oстaтoчHo yфopмoвye бpигaдУ тa пepeшKo.1

лЮe

Il.

3 пoчaткoм мicяця

ЛИcтoПatцa бpигaдa HaчИсЛЮe пoвних 3

зaгoHИ' яK|АМИ KoMaHдУЮтЬ:
Пepший зaгiн _ стapшиЙ булaвниЙ Бpавлин
lpугиЙ зaгiн _ cтapшиЙ булaвниЙ Хмapa
Тpeтiй зaгiн - булaвниЙ Яp
Biддiли бpигaди, зa КpИв.цИ Щo Тx нaнiс нoвиЙ oKУпaHт HaceЛeHHЮ пiвнiчнoгo Пoлiсся, BBeсЬ чac вeдyTЬ вiдплaтнi aкцiТ. l тaк
.l8.V|Il.1944p'
вiддiл в силi 40 людeЙ пiд кoмaндУвaHняM ст.
дня
бyлaвнoгo Бpaвлинa зpoбив зaсiдку 6iляc. Ceдлищe. 3aмaскoвaнi
KoзaKИ ЛeжaтЬ в KУщaХ бiля дopoги. o гoдинi 12.40 зopeць пoвiдoМЛяe, щo вiд отopoни Любeшiв Тдe двi фipи бoльшeвикiв. Cepeд
кoзaкiв ТИшИHa, нyти тiльки HaKaз KoМ' Бpaвлинa, щo пepeдaЮтЬ
пo лiнiТ: ..Cтpiляти тiльки пo дpyгiЙ фipi, кoли пepшa дoТдe дo
Moсry!'' B мoмeнтi пiд'Tздy фip пaдaють отpiли, в вислiдi якиx 3.ox
eнКaвeД,ИсТiв вбитo a 5-ox.п,iстaоться в пoлoн, мiж ними Й ceкpeтap HKB! Любeшiвськoгo paЙoнУ. ЗдoбУтo 1 ппш' 1 ..HaГaH',, 6
кpiсiв тa пoчтa. Bлaснi BтpaтИ 1 в6итиЙ.
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17. V|||'1944 p. poзвiдкa з вtддiлy Бpaвлинa пiд кoмaндyвaнняM ст. вiстyнa Гpaнiтa, зустpiвшиcЬ з eHKaBe.t].ИCтaMИ в сeлi l-{иp,
1 -гo eнкaвeдИстa вбивae й ] - гo paнИтЬ. Koзaки BepтaЮтЬ дo тaбopy пo виKoнaHнЮ зaBдaHHя.
.18.VI||.1944p. poзвiдкa
цЬoгo

х вiддiлу пi.ц кoмaндoю вiсryнa
Mиpoвoгo, зaввФкИвши iдyниx бoльшeвикiв, зaсiдae B кyщax,
Koли нaд'Txaли фipи, вiдкpилa пo HИХ BoгoHЬ. Пpи пepшиx стpiлax
вopoг зaЛИшИв фipи Й пoчaв пaнiчнo втiкaти. Пpи ltьoмy зaxoг.lлe.
Ho тoл, зanaлЬHИKИ тa aMyHIц|lo.

з'X.1944 p.в c.oльблr Pyськe, Kaмiнь-KaшИpоЬKoгo paЙoну
пiдвiддiл пiд кoмaндyвaHHяM ст. вiстунa Coлoв'я y встpiннiм бoю
знИщИв 7 eнкaвeдиотiв. Bлaснi втpaти _ 3-oxЛеГKo paнeниХ'
8'Х..1944 p. дo Хyгopa Гoлиш, Paтнiвськoгo paЙoнy бoльшeвики пpиixaли зaбиpaТИ зaЛИшeнi пiд нaс фpoнry бoeпpипaси.
Пiдвiддiл пiд кoмaн.п,yвaHHяM ст. булaвнoгo Чapдaшa, HacкoKoМ
нa xщip вiдбивae бoепpипacи тa вбивaе 4-ox eнкaвeдистiв, в тoМУ
числi нaчaлЬнИKa Paтнiвськoгo Рo HKB.Ц' 3дoбУтo 1 кyлeмeт.QП, 1
пПш, ..Haгaн,' тa 2 кpicи,
9,X..l944 p. вiддiл пi.п' кoмaндУвaHHяM булaвнoгo Яpa нaскoKoМ Ha вopo)Ky гpУпУ в c. Бoлoтa Beликi, Koбpиньськoгo paЙoнy
HИщИтЬ'ti. У вислiдi
2-oх бoльшeвикiв вбитo, a 8-ox Bзятo в пoлoн. 3дo6щo 10
кpiсiв i 1 Ппш.
12.х.1944p' в с. Caмapi, Paтнiвськoгo paЙoнУ вiддiл пiд
KoMaHдУвaHHяM ХopУHхoгo BepxoвИнця в плaнoвiм бoю зниtцив
стaHИцЮ стpибкiв. Пoмiн, щo пpийшлa булa з м. Paтнo, вв'язaлaся в бiй y якoмy вopoг сTpaТИв 16 вбитиx, мiж ними 1.гo лeЙ.
тeнaHтa. B бoю здoбyгo 1 стaнкoвиЙ KyЛeмeт тa 15 кpiciв. Bлaснi
втpaти: З-ox вбитиx, 1 paнeниЙ.
14.х.194|4] p. в с.Чepнянax, Paтнiвськoгo paЙoнy пiдвiддiл
пiД KoMaHдyвaнHяI\4 ст. бyлaвнoгo Бpaвлинa зHИщИв 2.oх eнкa-|-гo
лeЙтeнaнтa.
вeдистiв, a 5.oх зaxoпИB B ПoЛoн, в тoMУ чиcлi
3дoбyгo 2 ППш, 6 кpiciв, 2 пiстolli.
24'х,.1944 p, вiддiл пiд кoмaндувaHHяM ст бyлaвнoгo Чapдaшa
в с. Beтли, Любeшiвcькoгo paйoнy, в бoю з eHKaBeД.ИстaМИ знИщив 4-ox тa 4-ox зaxoпИв E} пoЛoн, 1-гo paнeнo. 3дoбУтo: 1 мiнoмeт (50 мм), 9 кpiciв, 1 ППш' 1 Mп, дИсl(И дo KУлeMeтa, Bлacнi
втpaтИ: 1 в6итиЙ,.1 paнeниЙ.

26.х.1944 p. в c Hoвoсiлки, ,[ивинсЬкoгo paЙoнy пiдвiддiл пiд
KoMaH/],УвaHняM cт. бyлaвнoгo Бpaвлинa y встpiннiм бoю з нepBoHИMИ зHИщИв 4-ox eнкaвeдистiв' 3-ox сxoплeнo XИвцeМ, 1-гo
paHeHo, 1-гo взятo B пoЛoH. 3ДoбУтo 1 Ппш i 4 кpiси.
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27 )<'1944 p' пiдвiддiл пiд кoмaн.цyвaнHяM ст. вiотyнa Гpaнiтa в
paЙoнax Moкpaни, .!.ивин, Koбpинь зl]ищИв -l 7 гoлoвнiших мoстiв
тa 3 км тeлeфoнiннoi сiтки.
1.Xl.1944p. пiдвiддiл пiд кoмaндУBaHHяM ст. вicтyнa Гpaбa
HacKoкoМ нa мiсцe зaKвaтepУвaння HKB.Ц в с, oвeтчи, Янiвськoгo
paйoнy зaХoпИв в пoлo|l 5-ox eнкaвeдиcтiв, в тoMУ чиcлi кaпiтaнa.
3дoбрo 2 ппш, 2 кpiси, 1 MП.
2.х|.1944 p. B с'Aнтoнoвo' .П,ивинcькoгo paйoнy пiдвiддiл пiд
KoMaндУBaнHяM от. бyлaвнoгo Бpaвлинa знИщив 2-oх eнкaвe.цис.
.|
тiв тa зaxoпИв B пoЛoH cт. лeйтeнaнтa HKB.{. 3дoбщo пПш i 3

п|стoл|.

2'х|'1944 p. пiдвiддiл пiд кoмaн.цyвaнHяM вiотyнa Mиpoвoгo
в с. Гypськ, .QopoгининоЬKoгo paйoнy poззбpoTв 6 бiльшoвикiв.

3дoбщo 6 кpiсiв.

5.X|.1944 p. пiдвiддiл пiд кoмaндyвaнHяM вiстyнa Бoйoвoгo в
с. oсоa, .Д.ивинськoгo paЙoнy зHИщИв гpyпУ eнКaвeдистiв в числi
6 oсiб' B дpyгiЙ пoлoвинi мicяця ЛИcтoпa.цa 1944p. зaгoнaMИ
бpигaди зpoблeнo peЙд нa тepeн Бiлopyсi.цЛя зopгaHiзoвaння тa
вKJ.lЮчeHня дo бopoтьбИ пpoтИ coвeтсЬKoгo peжiмy HaоeЛeHHя' щo
KpИлoсЬ вiд бoльшeвицькoi мoбiлiзaцii нa фpoнт
B склaд peЙдуюнoгo вiддiлу BХoД,ятЬ зaГoни ,.3351' i ..з352u,
щo KoМaндye HИМИ oсoбистo KoMaHдиp 6pигaди xopyнжиЙ
Bepxoвинeць' Peйд пoчИHaeтЬоя з оiл .Л.ивинськoгo paЙoнy Й дня
-t
B.Х|. 1944 p. peйдyюниЙ зaгiн здoбyвae Пepшy oпopHy ТoчKy oxopoнИ Kaнaлiв _ Paдoстiв. 3aгiн, пiдоyнyвшись пiд пункт Гapaвиця
yдapoМ вiддiлiв з пiвдня тa cxoдy, пiсля 12-ти хвилиннoгo бoю
зaХoПл]or вopoxиЙ oпopниЙ пyHKт. Bтpaти вopoгa _ 8 вбитиx.
Здoбyгo 12 кpiсiв, t|lcKv| дo KУЛeMeтa тa 1 фipy piзнoгo мaЙнa. Ha
мicцi знищУeтЬся бiлoзepськиЙ шлюз. Haсeлeння з зaХoпЛeнHяМ
вiтae пoвcтaнцiв, щo пoяBИлИсЬ тyг Bпepшe.
.Цaльший HaпpяM peЙДy спpяMoвyeтЬcя Ha Cвapинь, Boнищe,
Boтинь i дня 22.X|.1944p. зaгiн' пpибУвшИ Ha xyтip Tepeбyнь,
зaтpиMУrтЬcя рJ1я кiлькaдeннoгo вiдпoнинкУ. o гoд. 12.10 зi cxiднoТ
стopoнИ пoчaЛa BecтИ вoгoнЬ KУЛeMeтHa зaстaвa. KoнтpoльниЙ
KoМaHдИp

- булaвниЙ

БoЙoвиЙ згoЛoсИв, щo вiд Biтинa HaстУпaЮтЬ

нepвoнi' Koмaндиp BepxoвинeцЬ .0.aв нaKaз бyлaвнoмy БoЙoвoмy
poзтaшУвaтИ чoryдo oбopoни нa пiвдeннo-оxiднoмy yзгip'T xщopiв i
вМИтЬ чoтa зaйнялa свoi отaнoвиЩa. Пo цiлoстi тaбopy aляpм. Чory,
щo стpИMУвaлa Haоryп вopoгa й ТТ бoЙoвy зaстaвy нeгaЙнo вiдтягHeнo з пoля бoю' з oглядy Ha HeспpИятлИвe пoлoЖeHня тiеT чoти.
Bopoг ПoчaB aтaKyBaтИ yзгip'я з цiллю зaЙняти xщip. Ha пpaвиЙ флaнг oбopoни вBeдeHo чoтУ ст. вiстyнa Гpaбa тa вИсЛaHo
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УДap ззa.цУ сT. вiстУHa Mиpoвoгo' ЗaxoплeниЙ вopoxиЙ бorць
зiзнaв, щo сИЛИ вopoгa вИHoсятЬ 175 oзбpoeHИХ пoгpaHичникiв
HKBД. Koмaндиp BepxoвинeцЬ .Д,aB HaKaз чoтoвoмy БoЙoвoму
втягHyгИ в бiЙ oснoвнi cили вopoгa, oдHoчaсHo aTaKУ}oчИ ззaдy й
пpaвoгo KpИлa чoтaМИ Mиpoвoго й Гpaнiтa. Пiсля пoдaнoГo paKeт.
Hoгo cИгHaЛУ чoТИ Mиpoвoгo Й Гpaнiтa пiшли в HaстУп, зМycИвlrlИ
Bopoгa пpиЙняти oбopoнy нa вигiдниx .o,ля HЬoгo cTaнoвИЩaХ.
Пoлe вopoжoi oбopoни пi.пдaнo мiнoмeтнoмy oбстpiлoвi, пiсля
яKoгo пepeйшoв в aтaKУ ст. 6улaвний Бpaвлин, щo сИлЬнИМ УД,apoМ ЛaMae лiнiю вopoxoT oбopoни з пiвнiчнoi cтopoнИ.
БiЙ тpивaв 4 гoдини 30 xвилин. У вислiдi бoю зaбитo пoнaд 40
eнKaвe.п.Истiв. B тoму числi 6-oх сTapшИH тa27 cеpжaнтiв. 9 бoльшeвикiв _ бiйцiв зaХoПЛeHo в пoЛoH. MaЙxe всi вopoжi бiЙЦi зiстaЛИ пopaHeHi, лишeнь з ПpИчИH нoчi нeвeликiй вopoжiй нaстинi вдaлoся втiкти. Bлaсниx втpaт бyлo 4-oхвбитими тa S-ox paHeHИMИ'
Пiсля зaкiнчeння бoю Beчepoм 22.Y'|.1944 p. зaгiн вi.о,мaшepoвУe B
HaпpяMКy CухиЙ Bepx, Biвнeвo. PeЙдyни вe.п,eтЬся opгaнiзaцiЙнy Й
ПpoпaгaнlцИвну poбoтy сepeД. мiсцeвoгo HaсeЛeHHя, яKe зaХoпЛЮеться iдeeю бopoтьби зa сaмocтiйнiсть УкpaTни.
3 Biвнeвa зaгiн нepeз.Д.oльськ, Koлiнo, Moкpe пepeмaшepoBye B с. Kpaснe, .Д.e зaTpИMУeТЬся дЛя дoвшoгo вiдпoнинкy Й poзв|.0'KИ.

B тepeнi, дe пpoЙшoв зaгiн тa зBoдИB бoi, з пoнaткoм мiсяця
гpУдHя Bopoг poзпoчaв сильнi oблaви, Д,Ля чoГo KИHyB oкoлo 6
coТeHЬ ПoгpaHИчнИкiв HKBД..Qля викpиття мiсця пoсгoЮ пoBcтaHцiв HKB.Ц вИKopИстoBye мiсцeвих сeкоoтiв. oднaк яKИХoсЬ yспixiв
згaдaнi oблaви бoльшeвикaM He пpИHeсЛИ.
Дня 5.ХlI.1944 p. вiддiл кoм. Бpaвлинa вiдxoдитЬ B с. Xoмичoвo, Пepepyб. B с. Xoмичoвo вiн нищить тeлeфoнниЙ зв'язoK, a в
..Пepepyб', сiльськy
i
с. Пepepyб HИщИтЬ шЛЮз
УпpaBУ.
З Kpacнoгo зaгiн вiдхo.цИтЬ B пoсЛoвськi лiси Й дня 7.XII.1944 p. пiдiЙшoB .П,o сeЛa Пepeхpeстя, дe мiотилaся Bopoxa oПoрHa
тoчKa в силi25 люДeй. БyлaвниЙ БoЙoвий дiстae зaв.п'aнHя зHИщИтИ BopoЖУ ТoчKУ. Пiдтягнувши вi.пдiл в cилi 40 людeй дo скpaйнix
xal зHeHaцЬKa aТaKУо тoчKУ. Bopot, щo He спoдiвaвся HaшoГo
yДapУ, в зaмiшaннi пoчинae тiкaти. Бiй тpивae 12хвилин, y вислiдi
якoгo зaбитo 7 енкaвeдиотiв тa 4-ox зaxoплeнo B пoЛoH. 3дoбyтo
3 Ппш, 8 кpiciв, зHИщeHo тpaктop CTЗ.

12.х||.1944p. poзвiднa чoтa пi.ц KoMaHдУвaHHяМ ЧoтoвoГo

CoЛoB,я, Пepexoд,ячИ Чepeз c. Ляcкoвичi в фopмi бiйцiв HKBД'
зaХoпИЛa B пoЛoн ГoЛoBy сiльськoТ yПpaBИ тa 2-aх УчaCтКoBИХ
пoЛ|Lla|в.

15.Хl| .1944 p' чepeз c. ПoтaнoBИчi зaгiH вiдХoдИтЬ зa
Kapoлiвський кaнaл i зaтpимyeтЬся B с. Coлoви, звiдки чepeз
Якшy_Kpoтoвo вiдxoдИТЬ дo Hoвociлoк, Moлoткoвичiвськoгo
paйoнy. У всix сeлex, щo Чepeз ниХ пpoxoдить зaгiн, пepeвoдятЬcя вiчa'
Пiсля пepeвeдeнoТ poзвiдки нiччю з 1Bl19.X||.1944 p. зaгiн
poздiлюeтьcя нa 6 oпepaтИBнИХ ГpУп, щo aтaKУЮTь вopoxi тoчKИ
в с. Ляскoвинi, floстoeвo, .Д.pyxилoвичi, Kpoтoвo, .[убoe, дe зHищУ6тЬся 5 сiльськиx Упpaв, пpИ чoMУ зa6итo 39 eнкaвeдистiв,
в ТoМу чиcлi 6 лeйтeнaнтiв i 2.ox кaпiтaнiв, a тaKoX paЙoнoвoгo
-12
пПш, 9 сBТ'
пpoKypopa Moлoткoвичiвcькoгo paЙoну, 3дoбyгo
9 пiстoлeтiв тa 1 ] кpiсiв' 3 Hoвociлoк чepeз Пopiння' дe зaxoпЛeнo
в Пoлoн пpИ пepeМapшi 2-ox eHKaBeдИстiв, зaгiн пepeХoдиTЬ дo
oльшaнKИ, Лoгiшиноькoгo paЙoнy.
19.X||.1944p. нa мiсцi пoотoЮ в c. oльшaнкa зaгiн зaaтaKoвye
вopoХa сoтHя. Пicля 7-ми хвилиннo.i пepeстpiлки сoтHя Хмapи
пepexoдитЬ в HaстУп вiдкидaюни вopoгa тa пepecлiдyюни Йoгo aж
дo о' Твapдiвкa. B бoю зaбитo cтapшoгo лeЙтeнaнтa HKBДтa 2-ox
pядoвИx.

.Qocвiдкoм 20.ХIl.1944p, зaгiн пepexoдИтЬ дo Бyсcи в paЙoнi
Янiв i звiдси дo Kмiни в paйoнi TeлeХaни, тyг зyстpiлиcЬ з вopo.
xoю poзвiдKoЮ B силi 1-Т чoти, Bив,язyeться пepeстpiлкa, в якiЙ

зaбитo лeЙтeнaнтa, KoM. взBoдy тa 1-гo бiЙця, Пiсля цьoгo зaгiн
чepeз Глиннe вiдxoдить дo Гoщi.
B цьoму ж чaсi вopoг, зoоepeдИвш|А oДиH бaтaлioн пoгpaничникiв HKB.ц, двi сoтнi aBтoMaтчИKiв пpи пiддeржцi 32*-oх
тaнкiв poзпoчaв пepeслiдувaти зaгiн, ,[o зyстpiнi пpиЙшлo нiнню
22.х||..i944p. бiля с. Гoщa, aлe пiд пpикpиттям нoчi з зaaТaKУвaHня зaгiн виxoдИтЬ He пpийнявши бoю. oцiнивши кpитиннiсть
ситyaцiТ, зaгiн poбить кpyгий MaнeBp нa зaхiд, вpиBaЮчИcь в пiвнiннy нaстинy lopoгинИнсЬКoгo paЙoну' Bтpaт зaгiн нe пoтepпiв
xaДHИX. 3oсepeджeнi вopoгoм сиЛИ вe.цyгь oблaви в лiсниx MaсИ.
вax ТeлeхaнcЬKoГo' Лoгiшинськoгo тa пiвнiчнiй чacтинi Янiвоькoгo
paЙoнy.

B мiжчaсi зaлишeнi в

ЦЬoMУ тepeнi двi дeвepсiйнo-poзвiдчi

ГpУпИ (в paЙoнi Тeлexaни_Лoгiшин) вИKoHyЮтЬ свoi oпepaтивнi
зaвдaнHя тa, зopгaнiзyвaвшИ Двi бoТвки з мiсЦeвoгo HaсeЛeн.
Hя, вepтaЮть нa мiсцe пpизHaчeHHя. oбидвi згa.цaнi дивepсiЙнi
гpyпИ тa зopгaнiзoвaнi бoТвки oб'еднyютьcя пiд кoMaH/],УвaнняM

cт. бyлaвнoгo Бpaвлинa тa poблятЬ дoдaтKoвиЙ peЙд пo тepeнi
*
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Taк у тeкстi. Пeвнo мae бути:

3-2

Teлexaнcькoгo тa Лoгiшинськoгo paйoнiв чepeз с. Bигoнoщa,
Coмiнo, Poздзялoвинi, Baлiщe Й iншi. Зaкiнчивши цeй peЙд вiддiл БpaвлиHa ДoЛУчУe 1.|.-l945p'lп,o зaгoHу. B cвoйoмУ peЙдi
BoHИ зHищyють 17 eHKaвe.0,Истiв, в тoмy чиолi З-ox кaпiтaнiв i 1-гo
MoЛoдшoГo лeЙтeнaнтa.

3aгiн нe пpиЙнявши 6oю 22.X||'1944p' вiдxo.п'ить в paЙoн
lopoгiнин тa зa/],epxуeтЬся в о. Oпoль в яKoMУ лiквiдye гoлoвУ

сiльськoi yпpaвИ тa 6 eнкaвeдистiв, пiсля чoгo вiДхo.цить в c. !poбoти. Ha пoсТoЮ в с. flpoбoтИ вИЛoвЛЮrться 4ypядoвцi, мiх ними
HaчaЛЬнИKa зв'язкy дpУГoгo paнгУ, пapтИзaнa, KoM. poтИ. Звtдси
зaгiн вepтae в PaтнiвськиЙ paЙoн, дe пpoвoдИть piздвянi свяТa.

Bopoгдaльшe пpoвoдИтЬ poзшyKИ зa вiДдiлaмИ' ш{o тpИвaЮтЬ
Фк дo 6.|..t 945 p. Зaгiн вBeсЬ чaс зHaxoдИтЬся в мaнeвpi Й впacти
вopoгoвI Ha сЛI.0'И ДУ)Ke Тя)KKo'
6'|.1945 p. зaгlн пpибyвae в с. 3aлyxiв, Paтнiвськoгo paйoну
Й звiдcи нa xyгopi с. Beликa Глyшa, Дe пoв'язaвшИсЬ з coтHeЮ
бyлaвнoгo Яpa, вiдсвяTKoвУe Piз.цвo тa ГoтoвИтЬся дo нoвoгo
peЙдУ.

Cвяткyвaння Piздвa ПpoХoдИТЬ дy)кe CKpoMHo, a ГoсTИтЬ
пocтaнцiв тИпoвa пoлiськa Хaтa, в якiЙ вl.цпoчивaо вoяцтвo ЗгaдУ.
ючИ нИзKУ пpигoд, щo МaЛИ Tx в нe.п.aвнoмy peйдi.
Biддiл пiд кoмaн.п.УвaнHяМ бyлaвнoгo Яpa в нaсi мiсяцiв лиcтoпaдa Й гpyдня дie нa ТepeнaХ KoбpиньщиHИ, дe HИщИTЬ кiлькa
стaнИцЬ HKBД Тa вopo)кУ aдмiнiстpaцiю, щo ДoщeнТУ гpaбyвaлa
HaceЛeнHя. HeвeликиЙ пpoпaГaндИвниЙ peйд poбить цeЙ вiддiл в
пiвнiннy чaстИHУ Koбpиньщини.
oб'eднaвшИсЬ paзoM, цlлiстю сил бpигa.цИ пoчИHaeтЬся нoвиЙ peЙд нa пiвнiчнo-зaxiДне Пoлiсся (Koбpинь_KapтyзБepeзa) й .l.l.|.1945 p. бpигaдa, peйдyюни, пiддoдить пiД с. BижичHo' в якoMy мicтилaсь cтaнИця стpибкiв в силi 32-ox людeЙ.
Зaгoни у виглядi HKBД вxoдятЬ дo ceЛa тa зaKЛИKaють дo ceбe
стpибкiв. Koм. BepxoвИHeцЬ тa cт. булaвниЙ МaлиЙ пepeвoдять
пepeвipкy дoкyмeнтiв у стpибкiв тa спpaвнiсть збpoi. Cтpибкtв
пocтaвлeHo B ЛaвУ й от. бyлaвниЙ Бpaвлин з свoiми KoзaKaМИ в
мoмeнтi пepeвipки ПpoвoдИтЬ poззбpoення стpибкiв. Bсix poз.
збpoeниx стpибкiв зaПpoвa.E.ХeHo.цo c. Caмapи дe зpoблeнo вiчe
Ha KoтpoMУ нa бaжaння HaсeЛeHHя, зa зHУщaHHя Haд HИM, стpибкiв
пoКapaнo сMepтЮ, Пpи poззбporннi зaбpaнo 3 мaдярсЬKИХ КУлeьАeтv1,7 aвтoмaтiв, 22кpicи тa 1750 шт. aвТoMaTнoT й 1920 кpiсoвol
aмyнiцiТ.

Beнepoм зaгoHИ вi.д,xoдять .Д.aЛЬшe нa пiвнiч в !ивинcькиЙ
дe 13.|.-l 945 p. зyстpiвшисЬ з гpУпolo бoльшeвикiв вив'я-

paЙoн,
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зУeтЬся бiЙ' Пiд пpИKpИттяM нoчi зaгoни вiдpивaються вiд бoю Й
вiдxoдять дaЛЬшe в нaмiчeнoмУ HaпpяMKУ.
14.|,1945 p' зaгoHИ зaДep)кУЮтЬ в с.,Qoбpe, Aнтoпoльськoгo
paЙoнy. Tут пoвстaнцi зуотpiнaютЬ Хoч cKpoмHo, aлe гapячe HoвиЙ
Piк _ нaдiю HoB],lХ пepeMo)KHих бoiв в 1945 p Ha вiдмiнy в цeЙ дeнь
з XapЧoвИХ зaпaсiв 6pигaди BИдaHo для кoзaкiв Meд, цyKop. KoHсepвИ тa бiлиЙ xлiб. l-iiлиЙ дeнЬ пoвcтaнцi пpoвoдяTЬ нa вeсeлiй
poзMoв| з HaсeЛeHHяM.
B гo.ц. 9.30 вeнepoм бiля сeЛa зaтopoxкoтiв вiз. Bиcлaнa
стeжa пoвiдoмилa, щo зaxiднЬoЮ cтopoнoю пiдcyвaЮтЬся чep-

вoнi. 3apядKeнo aляpM тa poзтaшoвaнo oбopoнy. Bopoг пiсля
бoю .l3.l.1945 p. цiлий чac вiв poзшУKи зa HaшиMи чacтИHaмИ
Й стexi, Lцo пiдcУнyлИcя рДя кoнтpoлi оeлa, HaixaЛИ Ha HaшУ
зaсТaвy, HaтИсK BopoжИX стex вiдбитo. Ha Гoлoс отpiлiв тa вopo.

жi сигнaли paКeт чepeз двi гoдини пpибyлa бoльшeвикaм пoмiч
з !ивинa тa Aнтoпoля. Пoчaвcя cильниЙ нiчниЙ Haстyп. Bopoxi
aтaки зiстaли вiдбитi й вiддlли вiдмaшepoвyЮтЬдaлЬшe в HaпpяMкy KopoлiвсЬKoгo KaнaЛy. Ha вiддaлi 3-ox км вi.ц ceлa зHoвy зycтpiн
з вopoГoM, щo Йшoв Ha .цoпoмoгy дo мiсця нeдaвнЬoгo бoю. Tщ
зaaТaKoвaниЙ вopoг пaнiчнo poзбiгaeться Й вiддiли вiдмaшepoвyЮl.Ь дaЛЬшe Iriд пpикpиттям нoчi. Пepeйшoвши чepeз сeлa (1
2), зaтpимyeмocя нa хщopi Гaлик бiля Kopoлiвcькoгo кaнaлy Й тр
пepeбyвaeмo ПpoдoB)К 15 i 16 сiчня.
i

15,|.i945 p. чoтИ poзХoдятЬcя вeчepoM пo оeлaХ
.[opoгiнинськoгo paйoнУ дe пepeвoдятЬся ryгipки з HaceлeнняM
тa poз.п,aeтьcя Тм лiтepaтуpy. Haсeлeння пepeKoнaвшИcЬ, щo B
сeлa пpибyлИ пoвстaHцi, тeплo зyстpiнaють Tx тa пpиймaють вciм
чим бaгaтa пoлiськa xaтa.
Beнepoм 16.l..|945 p. нa мiсцi пocтoЮ нa xщopi Гaлик o гoд.
10'20 нaс зaaтaKoвye з зaхiднoi стopoHи сoтня eнкaвeдистiв.
3нoвy пoчИHaeTЬоя бiЙ в яKoMУ сoтня кoм. Xмapи пepeХoдИтЬ в
HaстУп i вi.цкидae вopoгa з Хyгopa. Bopoг пpи втeнi зaлишaс мiнoMeТ тa зaпaснi мiни, CтягнУвши вiд.цiлИ з отaнoвИщ, пiд пpИKpИттям нoчi вiдхoдимo дaлЬшe нa пiвнiчниЙ сxiд. Cнi[ щo впaв .l5.l,
дeкoнспipye нaшi слiди' тoМУ дpyгУ coтнЮ вИсЛaHo B HaпpяMKУ
Ha пiвдeHь, щo зaтpИMУoтЬCя Ha Хyгopax c. Cвapинь, a з пepшoЮ
сoтHeЮ вiдxoдху нa xyгopi с. Ляxoвичi, .[opoгiнинcЬКoгo paЙoнy
дe зaтpИMУeмocЬ дoсвiткoм 16 ciчня.
Paнкoм нepвoнi, HaтpaпИBши нa нaшi слi.ци, ЙдУть зa нaми Й
сИЛoЮ 3-oх сoтeнь зaaтaKoвУЮтЬ Haо нa xyгopaХ' Тoмy, щo тepeн
дляпpиЙняття бoю був для нaо He спpИятЛИвИЙ, cтpимyючИ Bopoxий нaступ вiдxoдxy B cвapИHсЬKиЙ лic' У вiдстyпi з нaшoi стopoHИ
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пa.цae poЙoBv|Й CтeпoвиЙ тa 3-ox кoзaкiв. ЦiлиЙ дeнь MaUJepУeMo

лiсoм i пiд вeнip, з'eдHaвшисЬ з tpугoЮ сoТHeЮ, зaTpИMУeмocЬ

te вopoг стpaТИвши
нaшi слiди в лiсi дaльшe Haс He пepeслiдye. B цьoмy ж нaсi для
yнeМo)<лИвЛeння HaшoГo дaЛЬшoгo пpoHИKaHHя нa пiвнiч eнкaвeдe стaвить сильнi зaпopнi зaстaвИ нa KopoлiвсЬKoMУ кaнaлi.
Biдпoчивши Ha xyгopax с. Cвapинь, вiдxoдимo пiд Beлику Глушy
цЬoГo x paЙoнy, КyдИ стягaЮ й тpeтю CoтHЮ. Тут, гlepeвiвшИ peop.
гaнtзaцiю тa впopядKУвaв[UИ пlдpoзДlли, piшaю пpoсMИKнyгИcя
чepeз ЛюбeшiвcькиЙ paЙoн нa схiд, звiдки Mo>кHa бyлo б овoбiднo
дiстaтися в пiвнiнну чacтИHУ ПiнcькoТ oKpУгИ дe бyв нaмiчeниЙ
Тepeн дiЙ для чaстИнИ вiддiлiв.
Ha Xyгopax c. BeтЛИ, Любeшiвськoгo paйoнy

B тepeнi дiЙ бpигaди нa пiвнi.lнiм Пoлiссi poзПoЧИHaЮтЬоя
сильнi oблaви. Bopoг всiмa силaMИ нaMaГaeтЬся вИKpv|тИ тa
З|1иЩI4т|А тyт пoвстaнськi зaгoни' 21 .I.1 945 p. пpибyвaeмo нa
xyтopi с. Bopoкoмлe, .цe пo lцoнeсeннi мiсцeвoгo сeKсoтa KвaтepyЮчy дpУгУ сoтHЮ зaaтaKoвУЮть нepвoнi CИЛoЮ 150 людeЙ.
Kвaтepyюнa coтHя зaЙнялa oбopoнy вiд кpaю xyтopiв i стpllмaлa
вopoхиЙ Haстyп. B цьoмy x чaсi KИ.цaeMo нa пpaвиЙ вopoxиЙ

флaнг для зaaтaKУвaнHя з кpИЛa Й тилу тpeтЮ сoTнЮ, яKa Heспoдiвaнo зaaтaкoвУe вopoГa тa ЛoMИтЬ Йoгo лiнiю HaсТУПу. Bopoг
втiкae з пoля бoю зaлишaючи 1 1 в6итих тa 6 paнeниx дiстaетьоя
в пoлoн. З нaшoi cтopoHИ гИHe чoтoвИЙ от. вiстyн Tpутькo тa 2-ox
кoзaкiв. B цьoмy x чaсi нa тepeнi Любeшiвськoгo paЙoнУ BopoжиЙ нaтиcк e мeнший нix в тepeнaх дiй 6pигaди, тoMУ Ha мiсяць
лютиЙ зaTpиМyЮоь з вi.цдiлaми.цля вiДпoчИHKу, пepешKoлeHHя тa
зaMIHИ BИpaдy.

.|945 p.
нa мiсцi пoоToЮ в лiсi бiля Бiлoгo oЗepa
Любeшiвськoгo paЙoнУ, пo .цoнeоeннi мiсцeвoгo сeKсoТa, Hac
.t],ня 10

ЛЮтoгo

зaaтaKoвye двi вopoxиx сoтнi' Пepшa Moя сoTHя зaЙмae oбopoнy
й пicля 15.ти хвилиHHoгo бoю пepeхoдИтЬ B HaсТУП вiдкидaюни
вopoгa з Йoгo стaнoвищ, пpИчoMy poзбивae Йoгo нa двi гpупи.
PoзiгнaниЙ вopol зiбpaвшись пpИ пoмoчi paкeтниx сигнaлiв,
зaaтaКoвУe Haо вдpyгe. Biдбивши Й цю aтaку вiдмaшepoвУrMc в
глyб лiсy. Bopoц Haтpaпивши нa нaшi cлiди, йдe зa нaми дaлi Й
зaaтaKoвУe нaс Ha KopoткoMу вiдпoнинкy y вiддaлi 10 км вiд мiсця
пocтoЮ. БiЙ пoчaвcя Ha cУMepKУ. BopoхиЙ HaоTУп вiдбитo Й щe
цieТ x нoнi пepexoдИMo Ha пpaвиЙ бepiг piки Пpип,ять. Тyт цiлiсть
poзпoдiляю нa Двi гpупИ .п,,|я yлeгшeHня MaHeвpy Й сaм вiдxoдxy
в лiо Kpимнo.
.[ня 17.|l..1945 p, o гoд. 13.30 нaс зaaтaKoвУe Bopoxa oблaвa,
пpoxo.цилa
в цeЙ нaс i нaтpaпИлa Ha нaшi слiди. Пiд пpикpитщo
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тяM дepeB вopoг пiдПoвз Фк.0,o сaMИX стiЙoK i вiдкpив дy)кe сИЛЬниЙ вoгoнь, з мiсця пepeЙшoвшИ B aтaKУ' Cили вopoгa BИIloc|Алv|
пoHalц 200 пoгpaничникiв HKB.ц. Тoмy, щo Hacтyп бyв нecпoдiвa.
ний, oбopoнy зaйнялa тiльки oдHa чoтa Ta пoчoт. |ншi двi нoтi стpa.
тИвшИ зв'язoK вицoфaлися з пoЛя бoю нe стpИMaBшИ нaKaзУ.
ЧacтиHa, щo вpaз зi мнoю зHaХo}цИЛИсь в oбopoнi, зiстaлa
зaaтaKoBaнa вдpyгe з флaнry.цe зЛoMaнo нaш oпip. B цьoмy бoю з
нaшoТ стopoHИ пaдaЮтЬ вбитими оoтeнний Бpaвлин, чoтoвi Гpaнiт
iБoЙoвиЙ, от. вiстун.[opoшeнкo, ceкpeтap MaлиЙ тa 18 кoзaкiв.

Bтpaти Bopoгa 28 вбитих.
Пicля нeвдaчHoгo бoю стягaю peшTУ сoтнi тa пoпoвнюю ii
сИлaМи 2-oT Й 3-oТ в тpaктi чoгo з 3-ox сoтeнь opгaнiзyю 2 _ пepшa
пi.ц кoмaндУвaHHяM ХopУHxoгo Хмapи Й дpyгa пiд кoмaндУBaHHяM
ст. вiстyнa Mиpoвoгo. .{ня 11 бepeзня тИMчacoвo KoМaHдУBaнHя
бpигaдoю пepeбиpae xopyнжиЙ Xмapa.
.(o вiддiлy BДИparТЬся тиф, дe o.цHoчaсHo хвopie 6iля 4О
пoвcтaнцiв, яKv|х .|8 бepeзня .|945 p. нa Хyтopaх с. Cyшиннo Kaмiнь.Kaшиpоькoгo paйoнy зaaтaKoвye 1B0 пoгpaничникiв
HKBД' )кepтвoЮ Чoгo пa.п.ar 18 пoвcтaнцiв, в тoмy числi ст. бyлaвниЙ Cтeпoвий - вишкiльниЙ6pигaДи'
З днeм 5 квiтня 1945 p. KoМaндИpoм бpигaди зiстae пpИзHaчeниЙ пiдхopyнxиЙ rигp - мoлoдиЙ, Maлo зaгapтoBaHий, мaЛo
пpИгoтoвaниЙ Дo бopoтьби B сoвотсЬKiй .цiйcнocтi. Чepeз бpaк
KoHтpoлЮ внyтpi бpигaди пoшИpЮотЬCя вopo)Ka aгeнтypa' щo BнoсИтЬ poзKлa.ц тa пi.цpивar мiць бpиraди, Чepeз ДoнeceHHя aгeнтiв
в нiч з 20 нa 21 нepвня 1945p. вopoг, CтягHУBши oKoлo тиcячi
ПoгpaнИчHИкiв HKB.Ц, зaaтaKoBУe тaбip. B paптoвoмУ HaсKoкУ
ГИHe KoМaHдиpTигp, сoтeнниЙ MиpoвиЙ, чoтoвi Meдвiдь, Moвчкo
тa 24 кoзaкiв. Biйcькo, щo oцiлiлo вiд пoгpoмy в цeй чac, пiдпopядKoBУeтЬся пpoвiдникaм тepeнiв Бepeстeйcькoi opгaнiзaцiйнoi
oKpУГИ _ oлeксaндpoвi тa Гaовi1.

1aгaльниЙ стaн бpигaД,и_322 oсoби

Пpoдoвx iонyвaння бpигaди:
Згинyлo в бoяx
Умepлo вiд пopaнeнь
3вiльнeнo пo xвopoбi
Пpoпaлo бeзвicтi
.{eзepтиpувaлo
3нищeнo aгeHтУpolo
Пoкapaнo нepeз BПC
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1З4
21

oсiб
'(

18
14

16
47
19

tl

Пepeдaнo opГ.

ЧИHHиKaM 53
paзoм
з22

ociб

LlДABo' ф. 3836' oп. ' cпp. 197' apк. 215-217. Koпiя.
1

,1

Mикoлa П'ятигopик

-

..Biктop'', ..Гaй'', ..Пpaвoслaвний.' (.1946).

у 1944-1945

pp. _ Kep'iнтeндaнcькoгo вiддiлу зг "з3" (..Зaвиxoст',). У 1945-1946 pp. peф' CБ,
пpoв БepeстоЙськoТ oкp. (..Il|'') ПopУчник CБ вiд 22,|,1948p.
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.'.Igъа''H.,'.lff'rlу"
[Bepeceнь] 1945p.
БPИ ГAДA

.'сoБoPHA УKPAI

HA''

Бpигaду .,Coбopнa УKpaiнa'' opгaнiзye KoMaHдИp бувшoT сoтнi
"0222" ХopyнжИЙ Poмб (Kyбiк) нa тepeнi Koвeльcькoгo тa KaмiньKaшиpськoгo paЙoнiв. Фopмyвaння вi.в.дiлiв пpoxoдИтЬ в мiсяцяx
сepпнi тa вepeснi 1944p. ЗaгaльниЙ стaн бpигaди нaдeHЬ opгaнiзaцii винoсить21B стpiльцiв, щo стaHoBЛять тaкi вiддiли:
a) Пepшa coтHя пi.ц кoмaндУвaHняМ бyлaвнoгo .Дyбoвoгo в

cилi75 отpiльцiв.

б).Цpугa coтHя пiд кoмaндyвaHHяM ст. бУлaвHoгo 3aлiзнoгo1 в
cилi 7О стpiльцiв.
в) TpeтiЙ вiддiл пi.ц кoмaндУBaHняM ст. бyлaвнoгo Ястpyбa в
силi 58 стpiльцiв.
г) !B гpyпa пiд кoмaндУвaнHяM бyлaвнoгo Koмapa в cилi 14
стpiльцiв.
Пiдгoтoвкa тa oснoвнe пepeшKoЛeння вiД.цiлiв пpoХoдИтЬ в
мicяцяx cepпнi, вepeснi тa xoвтнi. oднoнaонo вiд пoнaтку свoeТ
opгaнiзaцiТ вi.цдiли вeдyгЬ зaтя)KHy бopoтьбy з вopoгoМ.
.|0.V|||'1944p.

в о. ЯЙнo Kaмiнь-KaшИpсЬKoгo paЙoнy,
нoтa пiд KoMaHдУвaHHяM cт. бyлaвнoгo.Qyбoвoгo пpoвeлa пoлiтpoбoтy з вi.пдiлoм чepвoHoapMiЙцiв в силi 16 oсiб. B о. Bepхи цЬoгo
ж paЙoнy poззбpoeнo лeйтeнaнтa' a в c. Cyшиннo 2-ox нepвoнoapмiЙцiв.
24'v|||'1944 p' цeй сaм вiддiл HaсKoчИB нa вopoxиЙ aepoдpoM
.Цня

в

c. Bepxи. Зaбpaнo 15 кpiсiв,

1

ППш,

1

кyлeмe1

3

дaлeкoвиди, 15

KoMпaсiв, 50000 шт. кpiсoвoi aмунiцii, 2000 шт. кpyпнoкaлiбepнoi,
.|
paкeтник, 15 paкeт i 200 л oлИBИ.
26.Vl|l'1944 p. пiдвiддiл пiд кoмaндУвaнняM ст. бyлaвнoгo
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Зaлiзнoгo зaтpиMaв xapЧoвy вaЛKy дe зaбpaв 19 цxитa Й 9 ц муки.
Чepвoнoapмiйцiв poззбpoeнo тa вiдпyщeнo.
1.|х'1944 p. пiдвiддiл пiд кoмaндУвaHHяM буllaвнoгo Лeвa
зHИщИв стaницi HKBД в с. Kpинeвичi тa Нeсyxoixи Koвeльськoгo
paЙoнy. 3-ox eнкaвeдистiв зaбитo, a .l -гo poззбpoeнo. Здoбyтo 3
Ппш, -l кpiс, o.D'яГтa взyття. Bлacнi BтpaтИ .l лeгкo paнeниЙ,
7.|х,.1944 p. ПopyчHИK Чyткa

з

гpУпolo пoвстaнцiв зpoбив

HaсKoK нa paдioтoчKy в c. HeсyхoТжи. Зaбpaнo paдioaпapa1 4
кpiси, o.0,яГ тa Bзyгтя.
3.|Х. 1 944 p' пiдвiддiл пiд кoмaндyвaнHяM бyлaвнoгo.[yбoвoгo
зHИщИв стaHИцЮ eнKaвeдИстiв в с' Гopoдищe KoвeльсЬKoгo paйo.
нy. 3aбитo 5 eнкaвeдистiв. Здoбyтo 4 ППШ, 1 кpiс, 2000 шт. aмy.
нiцiТ кpiсoвoi Й 10 гpaнaт.
19.lX.1944p. пiдвiддiл пiд кoмaндУвaнняМ ст. вiстyнa Koмapa
в с. Cкyлин poззбpoТв чepвoнoapмiЙцiв, щo oХopoHяли ciнo.
Зaбpaнo 4 кpiси. a чepвoнoapмiЙцiв вiдпУщeнo.
25.lX.1944 p. вiддiл пiд кoмaндyвaHHяM бyлaвнoгo Хмapи
спiвдieю З чoToЮ бyлaвнoгo Тигpa, зpoбив HaсKoK Ha тИМчaсoBo
пpимiщeни Й paЙoн в c. Beлимчe. Bopoжi cили 40 eнкaвeдистiв тa
пepсoHaЛ paЙoнoвoгo yпpaвлiння.
Hacтyпoм, щo poзпoчaвcя в гoд. 7.30, пiсля 2-ox гoдиннoгo
бoю зaxoплeнo ceлo. У вислiдi бoю зaбитo 18 бiйцiв, в тoмy нислi
2 сeкpeтapi paЙкoмy Kп(б)У, гoЛoвУ paйoнy, пpoKypopa, 3-ox лeЙтeнaнтiв HKBД. Зaxoплeнo в пoлoн 13 eнкaвeд.истiв в тoмy нислi
МoЛo.ц|'lJoгo лeЙтeнaнтa HKгБ' 3дoбyгo: 1 ППД' 4 Ппш' 20 кpiоiв,
1 ППс. Bлaснi BтpaTИ 1 вбитиЙ,.l paнeниЙ.
9.y,.1944 p. pозвiдкa iз вiддiлy Ястpyбa стpiнyвшисЬ з пoгpaHИЧHИKaMИ B с. KaЧИH, вив,язaЛa бiЙ в якoму 1 зaбитo тa 2-oх

пopaHeHo.
10.|X.1944 p, poзвiдкa з вiддiлy Зaлiзнoгo зycтpiлaсь з пoГpaHИчHИKaMИ в с. Cyшиннo. Пoгpaнинники вiдкpилИ BoгoHЬ, a KoзaKИ
зaЛяглИ Й пo.laлИ вiдбивaтись. 2-ox пoГpaHИчHИкiв вбитo, a 2.oх
ПopaHeнo. 3дoбyгo 1 кpiс,
12,х,'1944 p. з|lищeHo MoстИ Ha тpaKтaХ Kaмiнь-KaшИpCЬK_
oлeксiТвкa, K[aмiнь-] K[aшиpськ]-Paкiв Лiс, K[aмiнь-] K[aшиpськ]_
HyЙнo тa 5 км тeлeфoнiннoТ лiнii пo дopoгax Kaмiнь-KaшИpсЬK_

Beoxи'

1з.X.1944p. piЙ пiд KoMaндyваHHяM ст. бyлaвнoгo Tигpa в

c..0,opoтинax Koвeльcькoгo paЙoну poззбpoТв 2-ox лeЙтeнaнтiв
paЙвoенкoмaтy Тa гoЛoвy сiльpaди, якoгo зa спiвпpaцю з HKB.Ц
poзстpiлянo. Зaбpaнo з пПш.
1з.X.-1944p. зHИщeHo мiст нa piнцiТypiя в c. Heоуxoixи.
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29.X|.1944 p. чoтa пiд KoМaH.I],УвaHHяM ХopyHЖoгo Poмбa зpoбилa нaскoк нa pa.п,ioтoнку бiля с. Гopнe' 3axoплeнo 1 aмepикaнcькиЙ paдioaпapaт Bpaз з всiмa тexнiчними пpИлa.o"цяMи. Sдoбyтo
1 aвтoкyлeмe1 1 .[П, 4 пПш, 4 кpicи, 1500 шт. aмУнiцiТ кpiсoвoi, 2
пaЛaтKИ.

31.X|l.1944p, oбcтpiлянo пyHктИ м. Koвeль, стaнцiю B)<oсИ,
м. Kaмiнь-KaшИpсЬK, с. Cyшиннo, HeсyxoTxи, Kpимнo.
2.|'1945 p' чoТa пiд кoмaндУBaHHяM ст. бyлaвнoгo Tигpa в
зaсi.ццi пo шoсi Koвeль_Бepeсть-Л[итoвськиЙ] зHИщИЛa BopoжУ aBToMaшинy' Bтpaти Bopoгa 1 вбитиЙ. Здoбщo 1 peвoльвep
,.HaгaH'',
50 кг пaпepy Й 3 пaлaтки.
20.||.1945 p. нoтa пiд KoMaH.цУBaHняМ ХopУH)<oгo Poмбa звeЛa
бlЙ нaxyтopax Лaпнi Koвeльськoгo paЙoнy з гpупoЮ пoгpaнинникiв
в cилi 12 бiЙцiв. Бiй тpивaв 4 гoДини, в вислiдi яКoгo Bopoг зiстaв
цiлкoвитo знищeнltй. Здoбyтo: 6 Ппш' 2 Дt1, 4 кpicи, 2 пicтoлi.
Bлaснi BтoaтИ 2-aх в6итих.
Hiччю з 10-11.|V.1945 p. вopoг пiдгoтoвив oблaвy Ha сKУЛИHcькиЙ лic, щo в HЬoМy зHaХo.цИBся вiддiл "зЗ42" пiд кoмaндyвaнHяM ст. бyлaвнoгo 3aлiзнoгo. Bopoг дiяв гpyпaми пo oднiЙ чoтi. У
виxi.цнiм мaнeвpi вiддiл зyстpiвся з oдHoЮ з гpУп дe вступив y бiЙ.
У вислi.цi бoю зaбитo 4-ox пoгpaнИнникiв, 1-гo paнeнo, 1-гo злoвлeHo )KИвИM. 3дoбУтo 4 ППш, 1 1 мaгaзинкiв дo нeськoгo KУЛeMeтa Й 4 ПaЛaтKИ.
...Д,яЧeHKo''
в зyстpiннiм бoю з Пoгpa12'|v'1945 p..[B гpyпa
HИчHИKaMИ B сKyЛИHсЬKoмy лiсi зHИщИЛa 3-ox вopoxиx бiЙцiв'
10.V.1945 p. Ha зaЛo)кeну мiнy пo зaлiзниЦi Koвeль-ПoвУpCЬK
нaTxaв бpoнeпoтяг. Bибyx мiни знищиB МaшИHy.
...(янeнкo II'' в c' Koлoдниця зHИщИЛa
15.V.1945 p..!B гpупa
гoЛoвУ сiльpaди, щo спiвпpaцЮBaв з HKBl. Зaбpaнo 1 кpiс.
1B.V.1945 p. Ця сaMa гpУпa зaЛoжИЛa мiнy пo зaлiзницi
Koвeль_CapнИ Ha кoтpy yвiЙшЛa вopoxa стexa сИЛoЮ B бiЙцiв,
пpи зpивi мiни вopoгa цiлкoвитo зHИщeHo.
...!янeнкo |''
HacKoKoM нa paдioтoнку в
19.V'1945 p. !B гpyпa
о. HeсyxoTх|4 ЗHIAЩИлa кepiвникa тoчKИ тa 2-ox стpибкiв.
..flянeHKo |'' зHИЩИЛa 2-ox лeЙтeнaнтiв
8.V|.1945 p..Д,B
HKГБ
тa 2-ox стpибкiв в с, Шкpoби. 3дoбУтo 1 Д|1' 2 пПш.
-l0.Vl.1945 p.
гpупa ...Д,янeнкo l|'' в зaciдцi пo шoо!

flB

Koвeль-Бepeсть-Л[итoвcькиЙ] зHИщИЛa 2 вopoжиx aвтoMaшИHИ, пoлKoвникa HKB.Q Bpaз з сiмйoю тa 4 слyxбoвцiв (сeксoтiв)
Любeшiвськoгo paЙoнy. 3aгaльнi BTpaTИ Bopoгa 8 вбитих'.l paнeниЙ' Здoбуo 2 ППШ' 2..Haralv|,''
B нiч з 14 нa 15'V|.1945 p. Ha зaЛoxeну мiну Koвeль-Capни
75З

в'ixaв пoтяг. Пpи зpивi мiни знищeнo MaшИнУ, 2

BaгoI||А, вбитo

мaшинiстa тa 2- oх пoмiчникiв.
26.V||.1945p. piЙ з вiддiлy ,.3343.. зpoбив зaciДкy пo шoсi
Koвeль_Бepeсть.Л[итoвоькиЙ]. B зaciдкУ в'Тхaлo 3.ox бoльшeвикiв, кoтpиx poззбpoeнo. 3aбpaнo oднy фipy нiмeЦькoгo мaЙнa тa

3 кoнi.

2'V|l|.1945 p. пo |.1JляХУ Kapпилiвкa-Bepxи ст. бyлaвний
flубoвиЙ poзпoлoxИB чory в зaсiдцi. B зaсiдкy в'Txaли пoгpaHИчl{ИкИ, щo po6или oблaвy в кapпилiвсЬKoму лici. Зaбитo 6 пoгpaничникiв тa звiльнeнo вЛaсHИx 2-oX зB'язKiвцiв, щo пoпaлИ в
пoЛoн. Здoбyгo: 2 пapoкoнних фipi, 1 кyлeмeт.
18.V|l|.1945 p. вiддiл ,.з343.. пiд кoмaндyвaнHяM ст. бyлaвнoгo
.Qубoвoгo зpoбив HaскoК Ha cтaниц|о cтpибкiв в с. Beлимчe' Cили
вopoгa 30 бiйцiв. Пiсля 12-тихвилиннoгo бoю стaнИцЮ зaХoпЛeнo. 3aбитo KoMeHдaHтa стaницi тa .| -гo cтpибкa. 3дoбyгo .t aвтo.
мa1 1 кpiс. Bлaснi втpaтИ 1 в6итиЙ'
B нiч з 27_28'v|||,1945 p' чoтa з вiддiлy "з34з.. тa .{B гpyпa
...[l.яЧeHKo
||', пiд KoмaндyвaнняM булaвнoгo Maякa зpoбили HaсKoк
нa стpибкiв в с. Бyцинь Ceдлищaноькoгo paйoну. Cили вopoгa 43
бiЙцi, влaснi 30 стpiльцiв. 3aбитo 2-ox cтpибкiв тa ].гo пopaHeHo'
3дoбщo 1 кулeмeт.ЦП, 1 aвтoмaттa 19 кpiсiв.
31.Vl|l.1945 p. flB гpyпa,..Д.янeHKo |'' зpoбилa нacKoK нa пoгpaничникiв в cилi 30 бiЙцiв, щo зHaxoд|АлИcь в с. Heсyxoiжи. БiЙ
.t
тpИвaв 0 xвилин, пiсля чoгo гpyпa вiдiЙшлa. 3aбитo 2-ox пoгpaничникiвтa.|-гo пopaнeнo. f,дoбутo 1 кулeмeт.[П, 1 aвтoмaт.
з.|x.1945 p. чoтa пiд кoмaндУвaнHяМ ст. бyлaвнoгo .Qyбoвoгo
эpoбилa зaсiдкy бiля с. Kapпилiвкa, B зaсiдкy в'Тxaлo З-ox бyвших
чepвoниx пapтизaнiв, Koтpиx пoбитo нa мiоцi.
1з'IХ.1945 p..[B гpyпa ...Д,яЧeHKo'' пiд кoмaндyвaнням вiстyнa Kубyся зpoбилa HaсKoK Ha cтaHиЦЮ cтpибкiв в c' Пocтyпeль
Paтнiвcькoгo paЙoнy. Cили вopoгa 10 бiйцiв. Bopoг здaвcя бeз
бoю. PoззбporHИX стpибкiв вi.цпyщeнo, a 1-гo пoвiшeнo Й зaмiHoвaHo' Ha дpyгиЙ .t].eнЬ eHKaBetИcтИ пpибули дo ceлa тa пoчaЛИ
знiмaти пoвiшeнoгo' вiд вибyxy мiни зaгинyлo 9 eнкaвeдиcтiв тa
кiлькox пopaнeнo. 3aбpaнo 10 кpiсiв.
lJдABo' ф. 3838' oп,
1

Maтвiй |cюк _ ..Зaлiзн

иЙ',

CтapшиЙ бyлaвний УПA.
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1,

cпp.91a, apк. 3-4. Koпiя.
.У 1944-1945 pp. - к-p coтнi бpигaди '.Coбopнa Укpaiнa...
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BlЙсЬKoвo.пoлIтичHl зBIти
тA lнФoPtvlAцll пPo зAгv|Блу.х
[Листoпaд] 1944 p'

-

тpaBeHь 1946 p.
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orляДИ пoдlЙ тA oписи БoTв yпA l Boп

[Лиcтoпaд] 1944p,

зBlT

зa M-ЦЬ |Х.X-X|-1944
lI.

oгляд тepeнy н[-paЙoн] _ Koлки
.|4.|X

бiльшoвики в кiльKoсти 150 oсiб, poз.
бившиcь пo гpУпKaХ вiд2О-40 oсiб' poбилИ poзшyкИ в paйoнaх
Cтидинь, .Qepaxнe i l-[yмaнь, дe кiлькa paзiв нaскoчИлИ Ha мiоцeвi
ГpyпИ BoП-y' B ощинкaх впaлo 4 кoзaки CБ: в тoмy числi кoзaк
Шapлoтa poзipвaв ceбe гpaнaтoЮ; кoзaK Apтeм виcтpiляв yci
нaбoi' зaбивши пpИ тoMУ тpЬox бiльшoвикiв i дoстpiлився. Пiд нac
бiльшoвицькoгo peЙдy зЛoвлeнo булo 17 oоiб цивiльHoгo HaсeЛeHHя тa зHищeHo тpИ гocпoдapcтвa.
.|6-22.lХ
B.цняx вiд
бiльшoвики пepeвoдИЛИ вивoзKy нaceЛeHня в Cибip: BИвeзeнo 18 poдин. 9 poдин пpизнaчeниХ дo вИвoзy
втiклo. Пpи вивoзцi cкoнфiскoвaнo 23 гoспoдapcтвa' з тoгo тpИ
B дняx вiд 1.|X пo

Ц|лKoM опaлeHo.

B дняx вiд 19 дo 24,|X бiльшoвицькi вiЙcькa зaKвaтИpyвaлИся в кiлькoотi oкoлo 1500 oсiб в сeлax paЙoнiв KoлкИ, Kiвepцi тa

ЦУмaнь. Cпeцiяльниx aкЦiЙ He пepeвoдили. ПocтiЙ ix тpивaв oKoлo
двox тиxнiв, пiсля нoгo poз'ТxaлиcЬ пo гpyпax в piзнi стopoни, в
бiльшiЙ чacтинi нa фpoнт.

B дняx вiд 18 дo 28.lХ бiльшoвики, po6или aкцiТ нa цyMaноькиЙ лic, дe бyлa кiлькa paзiв cтpiнa з вitдiлaми УПA [тa] BoП-y,
B peзУЛЬтaтi чoгo згИHУв oдиH KoзaK з BoП-y тa двoХ кoзaкiв iз
зaгoHy ГaлaЙДи.3i стopoни вopoгa бyлo 12 xepтв, пpи тoмy здoбщo oдин KyЛeMeт. B тoЙ жe нaо в p-нi Cтeпaнь бiльшoвики poби755

Бoльшeвицькi людoлoви lepeвopит

l-{.

Xaсeвичa

ЛИ aКцiЮ ЛoвЛeHHя ДiвчaT нa poбoтy. Злoвили BсЬoгo тpи дiвнини,
oдну вбили, oдHУ paнIАлИ. Пiд чaо кoнтpoлi лiсy бiльшoвики в6или

зi сoтнi Coмa тa зaMopдyвaЛи .цвi poдинИ в Хaтax
пiд лiсoм. B p-нi Kiвepцi тa Koлки пpoвoдИЛИ нepвoнi кiлькa paзiв
нeвeликi aкцiT, aлe бeз peзyльтaтiв, злoвлeнo лИшe кiлькa чoлoвiк

o.п.Hoгo KoзaKa

шИв|ЛЬHoГo HaCeлeHHя.

.|
B дняx вiд 1 дo 0'X бiльшoвИKИ, зтягнУвшИсЬ зi Cтenaня,

.Д,epaxнoгo i ГаpaЙмiвки в кiлькoстi oKoЛo 120 oсiб, пpoвeЛИ aкцiю
Ha сTИдИHсЬKo_МИцЬKИй лiо, Дe HaоKoчИлИ нa мiсцeвиЙ BoП.
Haскoчeння булlo тaк HaГЛe, щo He вспiли пpиЙняти бoю i BoП
вицoфaвся. Тoдi paнeнo тpи стpiльцi. He знaЙшoвши нiчoгo в лiсi,
кiлькa дeнь пtдpяд poбили зaсiдки бiля ciл Гyтвин, Tpoстянeць,
Япoлoть, Biлькa, Хaлин iЗбyж. Toдiв6или oдHoгo сeЛяHИHa, злoBИЛИ ДeCять i Двi сaнiтapки тa paЙпpoвiдникa Moгилy. Пiсля тoгo
вiдпpaвились в .Д,epaжнe. B тиx сaMe дHяX бiльшoвики в кiлькoоти
-l50 чoл' ПepeBeЛИ aкцiю нa
.[epaжeнськиЙ i l-{умaнський p-ни.
Boни були стягнeнi з Kлeвaня' Пiд чaс aкцiй злoвлeнo бyлo цивiль..oстpoгo'' i oднoгo вбитo
них людeй дBoХ, oдHoгo KoзaKa з вtддiлУ
бiля сeлa Cкоeгитiвки.
3.Х бiльшoвики зpoбили вeликиЙ HaсKoK нa о. ПoстiЙHo, .цe
зЛoвЛeHo oKoЛo 40 ociб цивiльнoгo HaсeЛeHHя i згинyв сЛ. П.
Caмоoн' кoзaк вiд HЬoгo paнeний. Бiля с. Гapaймiвкa бiльш[oвики]
злoB|/1л|А oдHoГo зв,язKoвoгo i нaскoчили нa BoП. Xepтв з нaшoi
стopoHll нe булo' Haшими 6ув зaбитиЙ зpaдHИK зi зв'язкy Бyянa _
Mиpoгtьo, якиЙ вiв бiльшoвикiв.

B paЙ[oнax] Koлки тa Kiвepцi в нaс вiд 1.10.Х бiльшoвики
oбмexyвaлИCя лИшe кiлькoмa зaсiдкaMи, якi Тм цiлкoм He вдaЛИCЬ

Тa ЧaсТИMИ виТздaми нa гpaбyнoк сiЛ, тa cтяГaнHя пoсl.aвKИ.

5.Х BoП p.ну Cтeпaнь зpoбив зaсiдку нa HKBfl-истiв бiля

с. Bepбнe, .0'e двoХ тя)кKo paнeнИx i тpox в6итиx; здoбрo фiнкy
тa кiлькa кpiсiв. Бiльшoвики нa дpyгий .цeнЬ, взявши бiльшу силy,
cПaлиг||А кiлькa бyдинкiв, бiля якиx булa зaсiдкa. Kiлькa дeнь пiзнiшe бiльшoвИKИ oKpУЖИЛИ внoчi сeлa Cвapинi, ПoлиЦi, Гopoдeць
тa Bepeтeнo, зЛo8ИBши кiлькa дeсяткiв сТapИX гpoМaдян Ta Haгpaбившr,i piзнoгo мaйнa. l-{e вce вiдпpaвили в Paфaлiвку, дe пpoTя.

гoМ десяТЬ .о,нiв зaстaв ляли людeЙ piзaть .п,poвa.
[\tlя7 Х в с. |вaнчи apeштoвaHo бiльшoвиKaми оiм'Ю paЙ[oнoвoгo] гtpoв. Бoгдaнa тa зHИщeHo i спaлeнo ГocпoдapKy.
1 4.X нepвoнi пepeТзджaюни з !epaxHa чepeз сeлa Tpoстянeць'
3oлol.oлин, BeликиЙ Mицьк тa Cтидинi , вбили oдHoгo KoзaKa,
o.Ц,HoГo paнИЛИ i п'ять ЗЛoBИлИ (в тoмy нислi oднoгo сТaHИчHoГo з
цих сiл)' Bepтaюни Haзa.ц, нaсKoчИЛИ на зaсiдкy BoП-у iлишивши
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Ha пoлi бoю оiм тpyпiв, вepнУЛИ Haзaд в Cтидинi. 16.X в зв'язKy з

пoвИщИM' apeштyвaлИ кiлькa ociб в с. Maйдaнi тa спaЛиЛи oднe
гoспoдapствo' пiсля нoгo вiдiйшли дo .Цepaxнoгo.
B тиx caмиx дняХ пepeвoдИлИ poзшyKИ в ceлax l-{yмaноькoгo
p.Hy, aЛe бeз peзyльтaтy.
B дняx вiд 16 дo 30.X бiльшoвики пepeвeлИ випaдoвi aкцii нa
ceлa CтидиHсЬKoГo i ,Цepaxeнськoгo paйoнiв. HaслiдK|4.' злoBИлИ
кiлькa сeлян, в тoMy чиcлi cтaничнoгo, в6или двox MoлoдИX xЛoпцiв ioднoгo paнИлv,|.

Xoтiли зaбpaти двi poдини, aЛe вoHи пoвтiKaли, кpiм стapoгo дя.цi, щo нe мiг втiкти. Йoгo зaбилИ, a Гocпoдapcтвo cnaлV|лИ'
BoП .[epaxeнсЬKoгo p.нy зpoбив зaciдкy бiля c. MaЙдaн i yгpoбив

зaстУпHиKa paй[oнoвoгo] гoлoви, гoлoвУ paйспoxивспiлки тa
oднoгo HKB.Q.иcтa' 3дoбyгo двi фiнки i двa пiстoлi. Бiльш[oвики],
вepтaЮчИ чepeз c. БИнaль, зaбpaли 9 дiвчaт.
Biд пoлoвинИ цЬoгo мiсяця axдo кiнця пo цiлiЙ (yмaнщинi пepexoдИлa aкцiя, в якiЙ згинyв oдИн lо/щeвиЙ тa чoтoвиЙ з УПA. Пiсля
цЬoгo Чepвoнi oпyстили кiлькa пyнкгiв, в яKиХ дoвший чaс пepeбувaли. B Koлкiвськoмy p-нi в дpyгiЙ пoлoвинi цьoгo мiсяця тaKoж
oKoЛo 150 нepвoниХ пpoвeли пepeвipкy сiл тa чacтиннo лiсy, алe бeз
peзультaтiв. Гpyпa BoП-y пepeлoвИлa 5 бiльшoвикiв тa пepeвipивши
ix, пycтилa. Пepeпpoвa.цилa тaKox кiлькa зaсiдoк, в яKИХ знищeнo 7
.|6
HKB.Ц-иcтiв,
пopaнeнo тa здoбщo кiлькa кaвaлкiв збpoТ.
3 дня 24-25.х в о. БщeЙкax нepвoнi в кiлькoсти oкoлo coтнi
HaсKoчиЛИ нa гpyпy BoП-y, пpи якiй бyв paЙ[oнoвиЙ] пpoвiдник Бoгдaн. 3aв'язaвся бiЙ i тyт згинyв paй[oнoвиЙ] пpoв.
Cтeпaнcькoгo p-l{У' тa oдин кoзaк бyв paнeниЙ. Бiльшoвикiв бyлo
5 вбитиx i кiлькa paнeHИХ. Toгo сaмoгo дня BoП зHИщИв мicт нa
тpaкгi Paфaлiвкa-Cтeпaнcькa Грa тa пiдмiнyвaв дopory. .Цвi бiльшoвИцЬKi МaшИнИ HacкoчилИ нa мiни i oднa з них poзбИлacЬ нa
зHищeHoМy мoстi, a дpyгa пoлeтiлa в пoвiтpя.
Пpoтягoм цЬoгo M-ця гpyпИ BoП-iв пo воix paЙoнax н.нy (кpiм
Kiвepeць, бo тaм BoП-y нeмae) poбили чaстi зaciдки нa HKBfl,
HИЩИл|А Мocти в тepeнi, тeлeфoнiннi лiнii тa зaвaлювaли лiснi
дopoгИ' Пepeвeдeнe кiлькapaзoвe poзKИдaнHя тa poзKлeювaHня
кличiв iлeтючoк' Пicля цьoгo бiльшoвики стapaЛИсЬ пoяонИтИ нa
зiбpaнняx, щo He poбить цe УПA' a пooдИнoKi гpoмaдяни ciл' B
цiлoмy тepeнi пpoтягoм ЖoвтHя нepвoнi 6aнДи зaймaлися гoлoв Ho
гpaбyнкoм HaсeЛeння.
.[ня 1.X в о. Пoлицяx нepвoнi пpoвeлИ зiбpaння. Kopиотaюни
з нaявHoстi людeЙ вибpaли .l 5 дiвчaт i apeштoвaнИМ пopядKoм
пoпpoвaдИли в Paфaлiвкy.
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.[ня 3.Х| нepвoнi в кiлькocтi 40 чoл. HaсKoчИлИ нa xyгip 3aлicся,

бiля c. Bepбve, дe бyлa poзтalloвaнa чoтa УПA з зaгoHy Яpкa тa
кiлькoх людeЙ iз ciтки. Г1pиЙняли бiЙ, в якoмУ впaЛo HaшИx дBoХ
кoзaкiв з BoП-y, paй[oнoвиЙ] пpoпaгaндиот Лeвaдний i paЙ[oнoвиЙ] юнaк. .{ня 4.X| в м. Cтeпaнi злoвлeнo KyщeBoгo Mapкa.
.Цня 2.X| нepвoнi в кiлькoстi двoХ сoтeHь пpиTxaли внoчi з
Piвнoгo, oKpy>кИЛИ c. Xaлин Cтидинcькoгo p-Hy тa Ha.Д, paнKoм
пepeвeЛИ гeнepaльнi poзшУKИ пo всix бyдинкax, зЛoвИвшИ пpИ
цoMУ двox кoзaкiв з вiддiлy ГaлaЙди.
.Цня 1O.Xl бiльшoвики в cилi .п.вoX сoтeHЬ пpoвaдИли aкцiю пo
лiсi Maйдaн-Гщвин. Tyт бyлo нaшИХ двi нoти УПA ГaлaЙди i гpyпa
BoП.y Удaрнoгo. Бiльшoвики oKpyxиЛИ лiс i в гoд. 1-iЙ дня пoчaлИ
}iaстУп. Haшi бyли змушeнi зaЙняти KpyгЛУ oбopoнy i бopoнитися
нa вiддaлi50-100 М a>Кдo нoчi, Bнoчiopгaнiзyвaли клинoвиЙ пpopив, якиЙ цiлкoм в.o.aвcя. ПiД чaс цЬoГo бoю бyли XepтBИ з нaшoi
cтopoнИ _ двa poЙoвиx, KУЛeМeтчИK тa 5 кoзaкiв BoП-y' з вiддiлy
ГaлaЙДи - вбитo 4 кoзaки, a 3-ox здaЛИсЬ ЖИвИt\А.А. У бiльшoви.
кiв _ 26 вбитих тa чИMaЛo paHeHИX (тoннo нeвiдoмo). Чepвoнi
лe)кaЛИ Ha стaнoвИщaХ ФK дo paнKy, a paнo, пpoвipивши пoлe
бoю, пiшлИ в с. Хaлин i Збyx. B Жaлинi зaaтaKУвaли н-гo кoм[eндaнтa] Пpoзopoгo, який оaм сeбe зaстpiлив, a вiд гoспoдapнoi
peфepeнтypИ дpуг Гpiм тa oдИH KoзaK здaлИcЬ )<LАB|^MИ (Гpiм зa
тpи тиxнi вepHyвcЬ, нiби втiк; вe.цeтЬcя слiдствo).
B дняx 12-1t-14-15.Х| нepвoнi пepeвoдили aкцiю пo вcix
сeЛax Cти.цинщини, пiд нaс якoT злoвили тiльки тpЬox пiдлiткiв. Пo
дopoзi бiля о. Пepeтoкiв зyстpiли овящeHHИкo, Щo вiз пoстaвкy'
oтхe збiжжя зaбpaли, a сBящeHHИKa зaMop.Е,yBaлИ'
.Qня 13.Xl нepвoнi в кiлькoстi пoнaiц 100 ociб oкpyжили с. Гo.
poдeцЬ i зaтpимaли B0 ociб цивiльнoгo HaсeЛeHня: з тoгo 30 oоiб
пyстИлИ' a peштy taтpИMaлt^. L.I.e бyли ПepeвФкHo poдИHи пoвтaн.
цiв. B пepшiй пoлoвинi цЬoгo М-Ця вoHИ пepeвoдИЛИ щe дeкiлькa
poзшyKУЮчиx aкцiй пo p-HaХ Цумaнь тa Koлки, aЛe тyг тiльки
пoгpaбyвaл И тa злoBИ ли кiл ькa л юдe Й цивiл ьниx.
B paЙoнi Kiвepцi нoвoзopгaHiзoвaниЙ в p-нi aктив пoчaв свoЮ
дiяльнiсть, яKa зaKЛючaлacЬ в Haв'язaHF{Ю зв'язKiв, вiдшyкaнню
людeЙ тa opгaнiзувaннЮ opг. оiтки. Бiльшoвики зpoбили.цeкiлькa
нaлeтiв нa цю нeвeлИчKy гpyпy i тут впaв paЙ[oнoвиЙ] пpoвiдник.
B дняx вiд 16-23.Х| гpyпи BoП-y пepeвeЛИ кiлькa yопiшнИx oпepaцiЙ в p-нi l-iyмaнь: poззбpoТли .15 стpибкiв y с. Бepecтяни, злo.
вИЛИ двoХ HKB.[-истiв, здoбyли збpoю тa oдяп B c' Xypaвинiтa щe
[в] oднoмy з сiл poззбpoeнo отpибкiв тa вбитo тpЬoХ eнкaвeдистiв,
i тaк - зHищeHo тpИ пyнKтИ стpибкiв тa здoбyгo paзoм 34 кpicи.
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B oднoмy з ciл KoлкiвсЬКoгo p-нУ сeKсoт пoвiв бiльшoвикiв

У oсHИцЬKИЙ лic нa мiсцe пoстoю мiсЦeвoгo BoП-y. Bi.ц нeспoдiBaHoгo HaоKoKУ згИHyЛo чoтИpИ KoзaKИ | тpЬox paHeнo тa втpaчeHo
сiм кaвaлкiв збpoТ. Двa днi пiзнiшe BoП зpoбив зaсiдкy бiля Cтиpa'
KУ.цoЮ пpoТздxaли бiльшoвики. Зaв,язaвся бiЙ, пpинoму вбитo сiм
бiльшoвикiв тa тpИHaдЦятЬ втoпЛeнo, здoбyгo тpИHa.ццятЬ кyскiв
збpoT, o.0.яг тoщo.
!ня 20.Х| чepвoнi в кiлькocтi 60 чoл, пiшли нa oсoBИцЬкиЙ лiс
Cтeпaнськoгo p-нУ. Tщ нaтpaпиЛИ Ha пУHKт зв'язкy i зaмopдyвaли
двox зв'язKoвиx. Miсцeвa ГpУПa BoП-y зpoбилa зaсiдкy бiля сeлa

lвaнчi тa пpoХotячy гpyпу бiльu.loвикiв poзiгнaлa, зaЛИшИвшИ Ha
пoлi бoю п'ять бiльшoвикiв. Пoнyвши бiЙ бiльшoвики пiдiйшли з
Paфaлiвки нa пoмiч. Tщ згинулo нaшИХ Двox i чoтИpЬoх paнeнo' a
бiльшoвикiв щe шicть бyлo paнeниx.
!ня 20-29.Х| щoдeннo пpиТздxaли бiльшoвики гpaбити сiнo
Ha ХУТopa Злaзьнo. Miсцeвa гpyпa BoП.У тa чoтa Яpкa з ГpУпoЮ
Чaпarвa зpoбили Ha HИX HacKoK, Шiсть бiльшoвикiв зЛoвЛeнo
Ж|АB|^|,nи, кiлькa вбитo, пoнaд.t].eсяTЬ paнeнo, a peштa в пaнiцi poзбiглaсь' З нaшoi стopoни Bпaв сл. п. Чaпaeв тa щe oдин кoзaк i
бyлo двox paHeнИx.
B iншиx тeoeHaХ бeз cпeцiяльниx змiн.
oгляд тepeнУ

-

н-paЙoн Cтoлин

B пepшиx дняx BepeоHя вeЛИKa кiлькiсть ЧepBol-lИХ бyлa poзTaшoвaHa в ceЛeХ Paфaлiвськoгo paЙoнy (в шiстьox сeлax HaЧио.
ЛЮBaЛoся oKoЛo 700 нoл.).

6 i 7'lХ oKpyХИЛИ мiоцeвy гpyпу BoП-у i зaв'язaвся дy>кe
нepiвниЙ i нeщaсливиЙ бiЙ' Bпaлa цiлa чoтa кoзaкiв тa злoB|Ал|А
чoТoвoгo, яKoгo зa кiлькa днiв пiзнiшe пoвiсили. Bтpaнeнo тpи
кУЛeMeтИ тa Дeщo з aмyнiцii. Зi стopoни чepвoHИХ булo вбитo
пoHaд ДBaдЦятЬ тa бaгaтo paнeнИХ.
Цiлa aкцiя тpИвaЛa дo 16.lX. B нiЙ згинyв зacтУпHИK paЙ[oнoвoгo] кoм[eндaнтa] CБ .Qзвiн, poзвiдниця CБ oкcaнa (злoвлeнa),

oднa сaнiтapкa. Злoвили paЙ|oнoвoгo] пpoпaгaH.o,Истa, якиЙ

пoтiм пiшoB Ha УсЛУГИ чepвoHИM. Kpiм тoгo згИHУв кoм[aндиp]
BoП-y Шпaк тa ТpЬoХ кoзaкiв. B зв'язку з тим цiлa ДpУГa ПoЛoвИHa
мiсяця в цЬoMУ p-нi пpoвeлaсЬ Ha opгaнiзувaннi нoвoгo opГ. aпapaтy. opгaнiзoвaнo Haнoвo BoП в нислi нoти, якиЙ в KopoТKoMУ
нaсi (дo кiнця вepeсня) зpic дo 50 чoЛ. KoшToм poззбpooння 22
стpибкiв в с. Beликoму Хeлyцькy. B днях 21-23.|х poззбpoeнo сiм
тeлeфoнiстiв, дe зaбpaHo oдИH KУлeMeт тa п'ятЬ кpiсiв.
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B paЙoнi BoлoдимиpeцЬ чepвoHi пepeвoдилИ нaсKoKoBi aкцii
нa мiсцeвy гpyпy CБ (BoП нe бyв opгaнiзoвaниЙ) в дняx вiд 2 дo
.l2.lX.
Toдi бyлo спaлeнo 40 xaт в c. Пoлoвля. B цьoмy сeлi ми лiквi.
дyвaЛИ пepeдтИM гoЛoвнoгo оeKоoтa (paЙoнoвoгo). Mимo вcЬoгo
зi стopoни нaшoi xepTB нe бyлo, кpiм кiлькox цивiльниx гpoMaДян.
.|3'|Х
вiддiл УПA Cipoмaxи.l зpoбив зaciдкy бiля с. Зульня,
.[ня
дe бyлo poзбитo aвтo бiльшoвикiв чИсЛoM дeв'ятнaдцять oсiб.
Чepвoним нaдiЙшлa пoМiЧ, нaшi вiдотyпили. B бoю згинyлo п,ятЬ
кoзaкiв з вiддiлy i бyлo тpЬox paнeHИХ. Бiльшoвики cпaлилИ Двa
гoспo.цapcтвa, BзяЛИ кiлькox людeЙ тa дiвнaт.
B оeлax B. Цeпцeвинax, Teклiвкa, Kiдpи тa .{убiвкa нepвoнi
poзтaшyвaлиоь. Tyт зЛoвлeнo oKoлo тpидцяТЬ чoлoвiк цивiльнo.
Гo Haсeлeння, пoгpaблeнo тa зHИЩeHo сiм гoспoдapотB. Бiльшe
.цo кiнця вepeсHя в p-нi Boлoдимиpeць нiчoгo нe зpoблeнo.
HoвoopгaнiзoвaниЙ Boп 23.|x зpoбив зaсiдкy Ha чepвoнИx бiля
с. Kiдep. Чepвoнi були poзбитi (Тх булo дo 30) i лицили тpьox вбитV||'АИтa кiлькa paHeHИx. З нaшoТ отopoнИ )KepтB нe бyлo, здoбyтo
кiлькa кpiсiв.

B p.нi.[yбpoвиця пpoтягoм вepeсHя вeЛИKИx aкцiЙ нe бУлo,
po6или кiлькa випa.п,iв Ha ceлa opвяниця, Kуpaх, Kpyпoвe, Coxи
i Пpaцyки. Toдi згинyв paЙ[oнoвиЙ] гoспoдapчиЙ Xoмa тa дBoХ
кoзaкiв BoП-y. Apeштoвaнo кiлькa HaшИХ дiвчaт, з якиx тpЬox
зaсyдxeнo пo дeсятЬ poкiв. MiсЦeвим BoП-oм бyлo poззбpoeHo
тeлeфoнiстiв y с. 3aлiшaни i злoвлeнo 16.lX чoтИpЬox HKB.Ц-истiв.
B с. Kypax нepвoнi CПaлИл|А вiсiм гoспoдapсТв тa зaбpaли кiлькa
poдИH' яKИx пoT|M BИпУЩeHo.

B p-нi BиоoЦьк нepвoнi He пpoявЛяли цiлкoм aKтИвHocтИ пo

BИлoвЛЮBaHHЮ Haс' лишe oбмe)<yвaлИсЬ гpaблeнням HaceЛeHHя.

Miсцeвим BoП-oм бyлo злoвлeнo в сeлi 3aмopoнeнi 7.|X дeсять
бiльшoвицькиx poзвiдникiв, здoбyгo дeв'ятЬ кpiсiв i двa пicтoлi.
Пpoтягoм мiсяця в гoЛoBHoMУ зKoHтaKтoByвaЛoCЬ пpoвiд тa opгaнiзoвyвaлocь BoП' Жoдниx iншиx poбiт нe пpoяBлялoоь, тiльKи
нepвoнi 16.|X вiдкpилИ otIAH MaгaзИH зepHa, яKoгo зpaдИв гoспoДap. B двox iншиx paйoнax He пpoвoдИлoсь нiчoгo cпeцiяльнoгo
тoМy, щo цeЙ тepeн бyв дoоi HaMИ He oпaнoвaний,
B дняx вiд 1 дo B.Х нepвoнi, cтягнувшИоЬ з Paфaлiвки тa
MaнeBИЧ, пepeвeЛИ peйд пo ceлax Myмнинi, Cepxiв, Гaлyзiя i
oзipцe, щoб стягнyгИ пoстaвкy, Пo нoчax чaстo poбили зaciдки,
aлe нixтo нe впaB. Устaнoвили Ma[UИHy дo мoлoтiвнi збiхxя пoлякiв, aлe гpyпa BoП-y зaбpaлa MaЦJИHy i тaк лишилoся ax дoсi.
.{ня 6'X гpyпKa чepвoниx- 35 чoл' BИсKoчИлa нa xщopi
B. l-{eпцeвиЧ, BoлoдимИpeЦЬKoгo p-HУ. тyг ЗлoB|АI1И cтaHИчHoгo,
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вбИлИ кoзaKa з вiддiлУ Kopи тa пopaнилИ oдHoгo дядькa. Cпaливши
Хaтy Ha Teклiвськиx Xyгopax, вiд'ixaли .цo Boлoдимиpця"
.Цня 4.X гpУпa чepвoнИx чисЛoM дo 70 чoЛ. пpoвeли peЙ.ц пo

ceлax Kpyпoвe, 3aлiшaни, Kpивиця тa Литвиця, щoб стягHyги
пoстaвKy. ПoгpaбившИ сeлян, 8.X вiд'Тxaли дo.flубpoвицi.
.100

ociб нacKoчи.
.Цня 6.Х гpУпa чepвollиx числoM oKoлo
лa нa сeлo Coxи, дe пoгpaбилИ сeЛяH' спaлИл|А дecятЬ гocпo-

дapств' зaбpaли ciм дiвчaт тa вiдпpaвилИсЬ чepeз Бepexницю нa
Пo дopoзi в Бepexницi poзвepнyлИ Moгилy.
lyбpoвицю.
.|
1
.Х
coтня чepвoнИх oKpУЖИЛa о. .Д,oвгoвoлЮ, дe спaЛИлИ
.Цня
oднy xary i злoвили дeв'ять дiвнaт. 12.Х нepвoнi в кiлькocти 16 oсiб
пiд нaшoю MapКoЮ пiдiЙшли пiд c' ocтpiвцi, дe вдaЛocя Тм злoвитИ чoтoBoГo iз зaгoнy Kopи Бoдpикa' стaHИчHoгo i oднyдiвнинy.
13.Х гpyпa чepвoHИХ (20 ociб) пiшлa пiд нaшoю МapKoЮ Ha
TeклiвоькиЙ xyгip, стapaлaся знaйти зв'язoK' щo iм нe вдaлoся.
Пpoxoдяни пoвз xaтy, дe бyлo 4-ox нaшиx людeЙ, KИHУлИ гpaнary,
вiд якoТ згиHyлo двoX, a oдHoгo зЛoвИЛи xИвИМ. Цьoгo ж дHя в
Бepeжницi злoвИли стaничнoгo тa зaMopдУвaлИ o.цl.{oгo гoопoдa.
pя. .Qня 17.X cтaничнoмy вlцaЛoсь втiкти iз фiнкoю з lyбpoвицi.
.[ня 1 6-23.Хбiльшoвики poбили зaоiДKИ в сeлaХ: ЖeлУцьк, Чyдлi,
Бaбцi, Coпaчiв (Paф[aлiвськиЙ] p-н), Pyднi, Kypaшi тa Зaлiшaни
.[yбpoвицьKoгo p-Hy. 3aсiдки нe дaЛИ жoднИХ peзультaтiв.
Дня 24.X в|Алoв|4л|А воЮ Moлoдь тa дiвнaт в с. Бepecтi. .{ня
[16].X в с. Bичaвкa бiльшoвики в числi 40 ociб збиpaли пoстaBKy.
Чoтa Яpкa тa мiсцeвиЙ вoп' зpoбивши зaоiдку, poзiгнaли бiльшoвикiв, якi в пaнiцi пoвтiкaлИ, зaлИ[l.JИвшИ зiбpaнe зepнo. Haшi
зepHo зaбpaли'
.Цня 23.X сoтHя Яpкa тa мiсцeвиЙ BoП зpoбилИ Haотyп Ha
с. Cepники, Bиоoцькoгo p-нУ' Бiльшoвики, пoЧyвши пpo HaотУп,
втiкли в c' ПoгoстЬ, зaлИшИвшИ Kaнцeляpiю тa вce зiбpaнe збiжxя. Пpaцiвники CБ тoгo )к p-нy зaбpaлИ Moлoчapню в ceлi Tимeнь.
.Qeнь пiзнiшe бyлo poззбpoeнo дeсятЬ ociб _ cтpибкiв в о' oзepoк,
гoлoBУ ceлa,яKиЙ був в нepвoHИХ пapтИзaнaxзлiквiдoвaHo, peштa
пyщeнa ЖИBИt{|И.
B дняx 27.29,х бiльшoвики пpoвoдИЛИ pяд зaоiдoк в ceЛax
.flyбpoвицьKoгo тa Paфaлiвськoгo p-нiв, peзУлЬтaтoM чoгo зЛoвлeнo paЙ[oнoвoгo] кoм[eндaнтa] Пiдкoвy, oдl{oгo стaнИчl]oгo тa
чoтИpИ дiвнини. Дня 27.X HeвeлИкa гpУпa чepBoниx HaCKoчилa B
лiсi бiля с. Kpyпoвe нa вишкiльнy гpyпy УПA вiддiлy Яpкa, peзyль.
тaтoM чoгo зЛoвИЛИ o.E,Hoгo KoзaKa.

Бoiв бiльшoгo xapaKтepy нe булo, ЛИ[Ue дHя 29.X бyлa нeвeЛИчКa cyгИчKa з бiльшoвиKaмИ в о. БiЛaшax, дe згИHУB o.цИH KoзaK
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BoП-у, a з бiльшoвицькoT cтopoHИ oднa жepтвa тa П'ятЬ paнeHИX.
PaЙ[oнoвий] пpoв. BoлoдимиpeЦЬKoгo p-Hy з кiлькoмa КoзaKaмИ
BoП-y нaтKHУвcя нa бiльшoвикiв в с. Aндpyгa, дe, зaбившИ тpЬoХ
бiльшoвикiв, вiдстyпив, пpИ чoМy був paнeниЙ oдин KoзaK з BoПУ.Дня 28.Х oпep[aтивнa] гpyпa CБ пepeЛoвИлa пpи зycтpiнi з нep.
вoHИMИ бiля Bopoнoк, BoлoдиMИpeцЬКoгo p-Hy oдHy poзвiдчицю
тa вбитo тpЬoХ HKB.Ц-истiв.

.{ня 1'X[|] нepвoнi в кiлькoотi 60 чoл. всKoчИЛи в с. 3yльня,
BoлoдимиpeцЬКoгo p-HУ, дe злoтилv| тpи дiвнини, пoгpaбили
тpЬoХ гoспoдapiв тa cпaл|Ал|A дBa гoспoдapcтвa i вiд'Тxaли в
с. B. Цeпцeвичi. У B. Цeпцeвинaх пpoбyли двa днi, збиpaли оxoДИнv|тaз6иpaли пoстaвКу. Пpи тoмy зaбpaнo тpЬoХ стapикiв i двi
ХiнKи, якиx пoтiм вИпУщeнo.
Дня 2.X| гpУпa HaЩoгo зв'язKy злoвИлa в с. Heтpeбa,
BoлoдимиpeцЬKoгo p-HУ oдl{oгo HKBД-истa, a дpугиЙ втiк, cлiдoм
нoгo пpиixaли з Aнтoнiвки i Бepexницi oкoлo 120 нepвoнИx' пoнa6ивaли кiлькoxлюдeй, пoгpaбили i вiд'Тxaли Haзaд.
3.Хl пpибyлo 70 чoл. чepвoнИX в c. Mумницi, PaфaлiвcьKoгo pнy. Пoбaнивши бaгaтo cлiдiв пixoти тa кiннoти (бaндepoвцoв), нe
зpoбивши Hiнoгo, вицoфaлиcя нaзaд.
.Цня 3.XI в о. Cepxiв, Paф[aлiвськoгo] p-нy нepвoнi в кiлькocтi
З0 чoл. ПpИвeзЛИ MaшИHy дo мoлoтiння пoЛЬcЬКoгo збixжя. Гpyпa
BoП-y пiшлa yHeMo)KЛИвИтLА цe, ПpиЙшoвшИ, He зaстaЛИ вЖe чepвoHИx' лишe зaбpaЛИ MaшИHУ.
.Цня 6.Хl нepвoнi в кiлькoстi 120 людa пpиi.xaли нa Kiдpи'
Boлoди[миpeцькoгo] p-HУ, te зacтaлИ oпep[aтивну] гpупy CБ.
Пicля пepeстpiлки cпaлИлИ тpИ гocпo.цapствa, apeштoBaнo .0,вa
гpoм[aдянинa] ' Хepтви з нaшoi сTopoHИ _ o.Ц,ИH KoзaK, зi стopoни
чepвoHИx _ тpv1,
.Цня 7.Х| нepвoнi в кiлькoстi 50 ociб всKoчИли в с.3aлiшaни,
ДУбpoвицьKoгo p-HУ, дe oбcтpiляли мiсцeвиЙ aктив тa paнIАл|А
o.цнoгo кoзaкa CБ.
.Цня B.X| пiд вeчip Гpyпa чepвoниx в кiлькoотi 60 чoл. пoявИ-

Лaоя в c. Пyзня, Bисoцькoгo p-нy. Гpyпa BoП-y зpo6илa нa HИx
зaciдкУ i poзiгнaлa чepвoнИХ, пpИ чoмy нepвoнi MaЛи п'ятЬ )Kepтв.
Ha дpyгиЙ дeнЬ чepBoнi cпaлили TpИ гocпoдapcтвa, злoвили кiльKoХ гpoМaдян.

flня 1 1.X| гpyпa чepвoнИX в кiлькoстi 60 oсiб пiшлa нa c. Ясeнeць i Ceлeць, lyбpoвицьKoгo p-Hy' дe пoгpaбилИ HaсeлeнHя'
зa6paли чoтИpИ дiвнини тa вiд'Txaли Haзa.о. в мicтo'
B с. Kypaш, .{yбpoвицЬKoгo p.l-ly бiльшoвики в кiлькoстi B0
чoЛ' спaЛИЛи вiciм ГoспoдapсTв poдИн пoвстaнцiв.
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.Цня 12.Xl гpyпa чepвoнИХ в кiлькoотi 00 чoл. HaсKoчИлa Ha
(дe
я сaM бУв) в с. Coбiщицяx, Paф[aлiвcькoгo] p-нy. Пiсля
CБ
нeдoвгoТ пepeстpiлкИ HaМ Bдaлocя вицoфaтИcЬ, BтpaтИвшИ o.t],Hoгo Koзaкa тa чoтиpИ кoнi. 3i стopoнИ чepBoнИХ впaЛo 4-oх i 3-oх
paнeниХ. Ha дpyгиЙ дeHЬ чepвoнi спaлили xyгip, пoблизу бoю, тa
зaMopдyвaЛИ дpyxИHу oдHoгo пpaцiвникa CБ'
Пiсля цьoгo вдняX 15-16-17-18.х|,44 p. нepвoнiв кiлькoстi500

чoл. пepeвot|АлIА aкцiю пo ceлaХ Paфaлiвськoгo p-нУ зa Cтиpoм

тa пo ceлax i лici MopoчaнcЬKoгo p-нy. Peзyльтaти слiдyючi:

в

Paфaлiвськoму p-нi Хepтв нe булo, лишe oбcтpiляли гoспoдapчУ
гpyпy CБ, зaбpaли двi niдвoДи i cпaлили xaтy.
-l7.X|
нepвoнi в кiлькoстi 100 чoл. oKpyХИЛИ с. PaД.eжeвo'
.Цня
эл>BV|лV| 6 гpoм[aдян] тa стaничHoгo с. Хiнoчi i вeнopoм вiд'iхaли
Haзaд y Boлoдимиpeць.
Дня 21.Х| пpoвeдeнo MHoto святo Бaзapy, Ha яKoMУ бpaлo
yчaстЬ oKoЛo 400-500 люДeй тa BoП-и н-paйoну. B чeсть cвятa
дня 22,X| BoП-oм бУв знищeний пyнкт cтpибкiв в с. Kaнoничi, дe
бyлo вбитo сiм стpибкiв, п'ятЬ paHeHo, peштa poзбiг[лaоя].
.Qня 23.Xl нepвoнi, пicля бoю в Kaнoничax, пpиТxaли в оeЛo,
t1o Д|АBИ л|/1сь тa п o отp iл я в ш И ТpoХИ, в i.0,' ТXaл И'
!ня24-25.Хl нepвoнi в кiлькoстi 70 чoл. пpиiзджaли в c. oзepo, noгpaбивши вi.п,'Тхaли. Biд дня 25.Xl дo кiнця мiсяця нe бyлo
нiчoгo гiднoгo yвaгИ.
Aкцiя, яКa пoчaЛaсЬ з дHя 5.ХI з Paфaлiвськoгo p-HУ' зaтягЛacЬ в p-н Mopoннo i .цня 19'Х| oкpyжeнo в Чepвoнoмy Бopi гpУпKУ
УПA кoм. Бypi, дe вЛaоHe вiн згинyв тaбiля ньoгo сiм кoзaкiв ioдин
-l
кoзaк CБ тa зв'яз[кoвиЙ], peштa 3 чoл. ви цoфaл иcь. Зaблoкoвaнo
нepв[oними] хyгopa тa сeЛa Ha чaC дo 24'Х|, пicля чoгo poз'iхaлись
дeсЬ зa Cтoxiд в ГoлoвHoMу. Kpiм пoвИщoГo, Beл|АKИх спyстoшeHЬ
нe зpoбили. Tyт тaкox B цИХ дняХ oблaв впaЛa paЙ[oнoвa] пpoв.
oлeнкa.
.1

K[aмiнь] -Koшиpський н-paйoн

B мiояцi вepeснi 1944p. B цЬoмy н-paйoнi нe бyлo цiлкoм
зB'язKiв з мiсцeвим aKтИвoM paЙoнниx пpoвoдiв зa BИHятKoM
MopoнaнсьKoгo p-HУ.
Пpoтягoм цiлoгo мiсяця бiльшoвики B цЬoMy paйoнi He пpoявлялIА вeЛИKИX зУсИЛЬ нa aкцii' МoЖe тoМy, щo нaш pУx бyв дУxe
слaбeнький. Лишe пpи кiнцi мicяЦя, кoли пpибyв oдИн з вiддiлiв
УПA, нepвoнi пoчaли в кiлькox сeЛaХ (xyгop[aх]) po6ити зaсiдки,
яK Hпp. бiля xyгopiв Бopoвa oбcтpiляли нaш piй BoП-y' якиЙ iшoв
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пo Xapчi, )Кepтв He бУлo. Kiлькa paзiв пepeвotv|лИ MaлИMИ гpyпKa-

ми зaоiдки бiля PiчицькoТ Biльки'
HaceлeHHя.

}цe

злoвИлИ ciм oсiб цивiльнoгo

Biддiл УПA cтpiвоя з бiльшoвИKaMИ бiля с. Mopoннo i зaв,язaвcя бiЙ. Чepвoниx poзiгpaнo, KiлЬKa вбИтo, пiоля чoгo бiльшoвиKИ вИнeслИоя з c. Mopoннo дo c. Пoгocть бiля Cтиpa.
Micцeвa гpyпa BoП-y тa paЙ[oнниЙ] aкгив пepeвiв кiлькa пpoпaгaндИвнИx peЙдiв, в кiлькox сeлax poздaнo KooпepaтИBИ р\ля
нaсeлeнHя.
B м-цi xoвтнi, дeщo пo пpининi сильHiшoгo Haшoгo pУХy,
нepвoнi пoчaЛИ pУXaтиоЬ i тaк: дня 13.X нepвoнi, зiбpaвшиcЬ з
Любaшeвa тa Пoгoстя, пepeвeлИ aкцiю пo oкoлицi бiля Kцoцькoi
Boлi, Tapaxy, Бopкiв тa бiля xщopiв Бopoвoi, B peзyлЬтaтi чoгo
бyлa cтpiнa з мiсцeвим BoП-oм тa aKтИBoM. Bпaв oдИH KoзaK тa
нaшi нe Haв'язyвaлИ
дBox paHeниx. Пo пpининi мaлoТ кiлькoстi
.13
чoл. цивiльнoгo нeсeцiлкoм бoю. Пiд чaс тo[ x aкцii зЛoвЛeHo
ЛeHня' з чoгo вiciм oсiб BИпУщeнo, peштУ вИBeзeнo.
Пpo peштy н-paйoнy лишe MoxУ cKaзaти тe, щo бyлo кiлькa
cyrИчoK нa Cтoxoдi, peзультaтiв чoгo He зHaЮ.
B p-нi Ceдлищe пpoв. .floктopeнKo пpoвiв кiлькa бoiв з нep.
вoHИМИ з пoсepe.цHiми виcнoвкaми. Бyлo кiлькa Xepтв з нaшoТ
cтopoHИ, a тaKox з вopoxoi. .Цoклaднoi кiлькoстi нe знaю.
B p-нi Любaшiв paЙoнниЙ aктив дiяв, aлe He бyлo з HИM щe
зв'язKy. |!oЙнo B лИстoпaдi нaв'язaнo.
ДА CБ Укpai,ни, ф, 1З' cпp. 372, т. 68, apк. 229-234. Koпiя.
..Cipoмaxa''

(1910_1945). У 1944-1945 pp.- к-p вiддiлУ
1 Фeдip Tpoфимнyк ..Cтapoдyбськoгo.' зaгoнy, вiддiлy зaгoнy .,!opoш,, (зг ,44')' пoлiтиннo.пpoпaгaндИвHoгo п|дpoздlЛУ,
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oпEPAтивHE 3вEдЕHня пPo БoТyпA
в xoлMсЬKlЙ oKPyз!

[Чepвeнь] 1945p,

ХoЛMCЬKA oKPУгA

oпИс

БoТB УпA

(oпepaтивнe звeдeння)
.Qoд[aтoк] н.1

B пepшiЙ пoлoвинi ciчня 1945 p. пiд c. ГopoдИщe вoл. Bapяж
iз вaлкoю пoльськoT мiлiцii, яKa, oгpa6ивtltи згaдaнe ceлo, веpтaЛaся дoмiв. Bиcлiд бoю - вiдiбpaнo
нaгpaбoвaнe пoляКaмИ мaЙHo, тa вбитo 4-ox мiлiцiянтiв. Bлacниx

бoТвкa [CБ] звoдить бiЙ
)кepтв нe бyлo.

.1945

p' вiддiл УПA (Чepникal) poзгpoмив в с. Max..iотpeбKiв'', якy нacatилv| тaм бoль.
нiвoк вoл. Бeлз, стaHицю
шeвицькi пoгpaHИчHики з цiллю пepeслiдyвaння yкpaiHсЬKoгo
HaсeЛeHHя. 3гaдaнa oпepaцiя вiд6улaся з вeЛИKoЮ мaйстepнiстю _ пpoтягoм кiлькox гoдин знИщeнo 74-oх бoльшeвикiв.
Bлaсниx Жepтв нe бyлo'
Бiля .15.Il|.1945 p' вiддiл УПA (Чepникa) зaдaв нищильниЙ
yдap Ha cтaнИЦЮ пoльcькoТ мiлiцiТ в с. Kpилoвi нaд Бугoм. l-{e бyлa
вiдплaтa зa зЛoЧИHИ зaпoдiянi цieю стaницЬolo пoлЬcькoi мiлiцii
дoBKoЛИчHЬoмy yкpaTнсЬкoмy HaceлeHHЮ. У вислiдi бoю вnaлo
37-ox пoлЬсЬKИХ мiлiцiянтiв. Bсix apeштoвaHиХ пoлякiв (цивiльнe
нaceлeння) пo зaкiнчeнню бoю звiльнeнo. 3лiквiдoвaнo cтaницю пoлЬсЬKoi мiлiцii, бiльшe нe вiднoвлeнo' a-BлaсниХ )кepтB нe
булo..a
4 квiтня 1945p. Ha Koл. Kopнyнoк вoл, .Qoлoбичiв, пoв.
Гpyбeшiв' HKBД oкpркилo гpyпy пpoвiднoгo aктиBy oУH, щo склaдaЛaся э 20.ти oоiб. Пo кiлькaгoдиннoмy бoю, з дeсятИKpaтHo
пepeвaжaЮчИM вopoгoМ' згИHyЛo сMepтЮ гepoiв 16 oоiб' в тoMy
чиcлi 3 жiнки. .{вox paнeниx бoльшeвики зaбpaлИ з coбoю, a ЛИшe
двoм зi згa.цaнoi двaдцятки пoщacтИлo виpвaтися з oKpy)<eнHя.
Пo cтopoнi бoльшeвикiв' з oглядy нa зaнятi ними вигiднi бoeвi
стaнoвИщa тa чИceЛЬHy пepeвaГУ, втpaт нe бyлo.
25 тpaвня 1945 p. вiддiл УПAтa CБ пiд пpoвoдoм кoм. Чepникa
пepeвiв вiдплaтнy aкцiю нa стaницi пoльськoi мiлiцii в с. Хopoбpoвi
тa мiстeнкy Bapяxi. Цe стaницi пoльcькoi мiлiЦii' якi в пiвдeннiЙ
1

1

бepeзня
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Гpyбeшiвщинi дaлиcя yкpaiнськoмУ HaceлeHHi нaЙбiльшe взHaKИ.
Бyдинoк стaницi пoльськoi. мiлiцii в Хopoбpoвi здoбyтo штУpMoМ'
a бyдинoк вapяxськoi мiлiцii poзбитo вa)кKoю збpoею' Miлiцiя
цieT стaницi знaЙшлaоя пiд pУмoвИЩeM, B виолiдi aкЦii пoвнiстю
злiквiдoвaнo oби.цвi стaницi пoльоькoТ мiлiцiТ. 3 влaсниx втpaт бyв

oдинвбитиЙ й кiлькox paHeниХ'
oсь як oпиcУe Цю пoдiю oчeвидeцЬ: ..l-{Ивiльнoгo HaceЛeння - жiнoк i Дiтeй, якi сxopoнилиcя були в Koстeлi, Хoчa з вiдтaм
i бyв кyлeмeтниЙ вoгoHЬ - MИ He чiпaли. Bcix втiкaючиx з мicтa
бyлo зaдepжaнo Й вiдвeдeнo в бeзпeчнe мicцe, a пo зaкiнчeннi
бoю вiдпУщeнo. Mи пoKapaЛИ бaндитiв, виcлyxникiв бoльшeвИзMУ' a цивiльнoгo HaceЛeHня нe чiпaли' Пo цьoмy фaктi poзKиHeHo дo пoЛЬсЬKoгo HaсeЛeнHя в|дпoвlдH| лeтючKИ' a дo peштИ
стaHИцЬ пoльcькoi мiлiцii вИслaнo oстepe)KeHня. Spyйнyвaння
цЬoгo нeбезпeчнoгo чepвoHoгo гнiздa yкpaТнськe нaceлeння стpi.
нyлo paдiснo, a пoлЬcЬкi нaцioнaльнi чинники cтaBИлИcя дo цЬoгo
фaктy зi зpoзyмiнням.''
B пo.цiбниx вiдплaтниx aкцiяx пepeвeдeних вiддiлoм УПA
кoм[aндиpa] Чepникa тa oб'eднaниx бoiвoк CБ нa пoчaтKy тpaвllя пoляKИ втpaтиЛИ в Kpиcтинoпoлi ,l5 мiлiцiянтiB, a Ha Saбyxxi
3 мiлiцiянтiв. B вислiДi вiдплaтниx aкцiЙ, пepeвeдeHИХ зaгaдa.
ним вiддiлoм в мicяЦяХ тpaвeнЬ, чepвeнЬ 1945 p.' пoЛяKИ втpaтv|лИ в пiвнiчнiЙ Гpyбeшiвщинi 25 штУpМoвиKiв, a в пiвдeннiЙ
Гpyбeшiвщинi 20 штypмoвикi в.
LI,ЦАBO'

Ф' 3833' oп.

1,

cпp. 125, apк. 45. Koпiя.

-l
pp. - к-p |-i
- .,Чepник'', ..Ягoдa'' (1922-1945I, У 944-1945
..Boвки'',2$-ro
Xoлмcькoi сoтнi
Хoлмськoгo тaктИЧнoгo вiдтинкa ...Д'aнилiв'' (Bo

1 Map'ян Лyкaсeвин

..Буг'').
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Мaйop УПA вiд 17.lx.1945 p.
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[Tpaвeнь] 1945 p.

XoЛMсЬKA oKPУГA
ЛИстA BпABшИX
(дoд[aтoк] н. 2)

Bсeвoлoд _ Boлoдимиp - Xopт, нap. 1 924 p' в о. Boйслaвичi
пoв. Хoлм - пpoв. oУH нa пoB. ХoЛМ, згИHУв нa пoч. сiчня 1945 p.
(зaмopдoвaниЙ пoлякaмИ B М. Гpyбeшeвi).
2. ЯЦишин _ Лicoвик, нap. B с, XЛoпятин вoл' Бeлз _ чЛeH
.|945
p.
oкp[yжнoгo] пpoв[oдy] oУH, згинyв Ha пoчaтKу лЮтoгo
p.
в
с.
Kлятви пoв'
3' Mapiя Moзoлa_ Cкyпa, нap' 1920
Toмaшiв - cпiвпpaцiвник oкp[yxнoгo] пpoв[oдy] oУH, згИHУЛa пpИ
кiнЦiлютoгo 1945 p. (зaмopдoвaнa бoльшeBИKaMИ в м. Bapяxi).
4. Boлotимиp.{pyсь - PoMKo, Hap. в с. Гвoздiв пoв. Гpyбeшiв _
зaстУпниK оoтeHнoгo УПA, згинyв в ЛЮтoMУ 1945 p.
5. |вaн Бopис - Гpaнi1 нap. B c. Лaскiв пoв. Гpyбeшiв - члeн
oУH _ чoтoвиЙ УПA, згинyв в ЛЮтoMу 1945 p.
6. TeoдoзiЙ Koзa_ Яpoпoлк- HaдбуxниЙ_ ДУмниЙ, нap. в
с. Шиxoвичi пoв. Гpyбeшiв _ oкp[yxниЙ] пpoв. пpoПaгaндИ, згИHУв
в бoю з бoльшeвикaMИ нa кoл' KopнyнoK вoл. .Qoлoбинiв, Дня 4
1

.

квiтня 1945 p.

.l924p. в с. Угнин
7. Hiнa Baвpищyк _ Улянa _ Bпepтa, нap.
вoл. .[yбoвa Koлoдa, пoв. Paдзинь, cпiвпpaцiвник oкp[yжнoгo]
.l945p. Ha KoЛ. Kopнyнoк вoл.
пpoв[oдy] oУH, згинyлa 4 квiтня

.{oлoбинiв (в бoю з бoльшeвикaми).

8. eвгeнiя Aнтocюк_ .Цapкa- Чopнa' нap. 1925 p. в с. Бoгyтичi вoл. Moлo.цятичi' пoв. Гpyбeшiв - опiвпpaцiвник oкp[yxнoгo]
пpoв[oдy] oУH, згинулa 4 квiтня 1945 p. Ha Koл. Kopнyнoк вoл.
.Цoлoбичiв, пoв. ГpУбeшiв (в бoю з бoльшeвикaми).
9. .Дмитpo Cфopaк _ Cиpoтa _ Пoтaп _ пpoвiдник oУH нa пoв.
Гpyбeшiв, згИHУв 4 квiтня 1945 p. Ha Koл. Kopнyнoк вoл. .0,oлoбинiв,

пoв. Гpубeшiв (в бoю з бoльшeвикaми).

10. Пeтpo Бaлкo- Cвятoслaв_ Koсap- зaсТyпнИк oкp[yxнoгo] пpoв[iдникa] oУH, згинyв 4 квiтня 1945 p. Ha KoЛ. Kopнунoк
вoл. .Qoлoбичiв, пoв. Гpyбeшiв (в бoю з бoльшeвикaми).
.t.l.
KaпиЦя - Apтeм, Hap. в Гpyбeшiвськoмy пoвiтi, нлeн пoв[25
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iтoвoгo] пpoв[oдy] oУH, згинyв 4 квiтня 1945 p. Ha KoЛ. Kopнунoк
вoл. !,oлoбичiв, пoв. Гpyбeшiв (в бoю з бoльшeвикaми)'

12. Mapiя Пpистyпa- Cлaвкa, нap. Гpубeшiвськoмy гloвiтi_ опiвпpaцiвник пoв[iтoвoгo] пpoв[oдy] oУH, згИHУЛa 4 квiтня
1945 p. Ha KoЛ. Kopнyнoк вcл. .{олoбИчiв, пoв. Гpyбeшiв (згинyлa

в бoю з бoльшeвикaми).

13. Дyб_ Ястpyб, нap. 19.t9 p. в с. Липiвкa пoв. BoлoДaвa,
члeн oУH _ оoтeнний УПA, згинyв 4 квiтня 1 945 p. нa кoЛ. Kopvунoк

вoл. l]oлoбичiв, пoв. Гpyбeшiв (в бoю з бoльшевикaми)'
] 4. Mикoлa Hiкифopyк _ Hiмфa _ Дyб - Caтaнa, Hap. в с. Бoгopoдицi, пoв. Гpyбeшiв - oбл[aсниЙ] пpoв. oУH нa Хoлмщинi в pp.
1941-42' a вiдтaк iнтeндaнт УПA нa тepeнax Xoлмщини, згинyв 6
квiтня 1945 р. (в бoю з бoльшeвикaми).
-15.
Typ_ чЛeH oУH_ poЙoвий BoП-y, згИHУB 22.V'1945p.
(зaмоpдoвaниЙ пoльськoю мiлiцieю в м. Bapяжi).
16. Зipкa- чЛeH oУH _ poзвiдник УПA' згинyв 26.V.1945 p.
(зaмopдoвaниЙ пoльськoю мiлiцieю в с. Зaвишнi),
17. Cipкo - члeH oУH _ бoЙoвик CБ, згинyв 25.V.1945 p. (в бoю
З пoляKaMИ в м. Bapяжi).
Дня 4 квiтня 1945 p. Ha Koл. Kopнyнoк вoл, !oлoбичiв, пoв.
Гpyбeшiв, в бoю з бoльшeвиKaMИ зГИHyЛo щe B oсiб. L[e нлeни
oУH, aбo УПA, пpo яКИХ He МarтЬся ЖoдHИХ пepсoHaЛЬHИХ.п,aHИХ.

e лишe вiдoмим, щo 2-ox з цieТ вiсiмкибули poдoм з с. Kopкoвa
вoл. Bapяж, a2-oxбyли poдoм з с. Гoнятинa вoЛ. .Цoлoбичiв. o.цин
З HИХ, цe пpaBдoПoдiбнo, oлекоaндep MeДвi.ць _ бoeвик CБ.
I-lДАBО' Ф, З833, oп' 1, спp' 125, apк' 46. Koпjя'
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пEPEлlK BтPAт цивlлЬHoгo HAсЕлЕHHя

[Tpaвeнь] 1945 р

сТPAТИ ЦИB!ЛЬHoГo HAсЕЛЕHHя

Хepтви

(дoд[aтoк] н. 2Б)

в ЛЮдяХ

c.ЯpoслaвeцЬ вoЛ. Уxaнi _ зaМopД,oвaнo пoЛяKaMи 50 oсiб

Cтaшiц
Уxaнi
Тepaтин

1' -

''

)'

"

4

"

12

10

"

s.1.1945 p. )
(18.1.1945p.)
(1

(25.11.19a5 p.

)

(25.l|,19a5 р.)

Уxaнi, вoл' Ухaнi

.{oбpoнин
Зaвишня
. зaMopДoвaHo ПoЛяKaми B ociб
Bижлiв
" '10 " (20.111.1945 p.)
oпiльськo
..
.. 6 ,, (2з.v 1945 p. )
Boйслaвичi
" 3 " (24.V.1945p.)
Koстяшин
Koнoтoпи
" 2 " (12.V.1945p.)
!aнi цi зiбpaнi пpинaгiднo Й тoму r .цaЛeKo ile пoвнi .ЦiЙснe
чИслo зaМopдoвaнИХ пoЛяКaMи yкpaТнцiв r ДaЛrКo бiлlьшe.

Maтepiяльнi стpaти
oгpaблeнo пoЛяKaMИ тaкi сeлa: Mipнe, Moдpинeць, Тepeбiнь,
.(oбpoмиpинi, ПepecoлoBИнi, Hoвoсiлки, Kлюсiв, HoвиЙ Двip,
.[oбpoнин, Bинники, ЗaвИшHя, oстpiв, Бopaтин, Лiвчe, Bижлiв,
Хнятин, Ceбeчiв, oпiльськo, Бoяничi, Хоpoбpiв, Цеблiв, Пepeвoдiв,
Kлотяшин, Mетeлин, Чepнинин' Koзoдaви,
(Пеpeнислююни пoгpaбoвaнi селa, a-Bзятo пiд yвaгy лишe
цi.a, в яKИx пoЛяKИ зaбpaли укрaТнcькoмy HaсeлeHHi щoнaЙмeншe
50 % всякoГo ГoспoДapоЬKoгo мaЙнa. Peштy сiл мeнш огpaблeниx
пiд увaгу He BзяTo.)
Cпaлeнo пoвнiстю aбo чaстиннo тaкi сeлa:

oпiльоькo' Бoянинi, Xopoбpiв, |-{eблiв, Bижлiв, Пepeвoдiв,

Бopaтин, Пepeмишль, Meтeлин, Чеpнинин, Koзoдaви.
ЦДABo' ф,3833' oп'

1,

сtlp'

125, apк. 47' Koпiя'
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oпEPAтиBHE зBЕдЕHHя пPo БoТyпA
в лyцЬKIЙ, KoвЕлЬсЬKlЙ
тA Б ЕPEстЕЙсЬK! Й oкpyгдx

[Гpудeнь] 1945p'

oПИC Бolв УПA
(oпepaтивнe звeдeння)
.[oд[aтoк] н.

1

ЛУЦЬKA oKPУГA

.Цня B.V|||.1945 p. в Topнинськoмy paЙoнi бoльшeвики в cилi
1500 людeй, poбляни oблaвy нa сa.д,iвськиЙ лic, oKpУXИЛИ в HЬoМу
бoТвку УПA, щo сКлa.цaлaся з 9.ти oсiб. БiЙ, звeдeний бoiвкoю iз
Пepeвa)кaЮчV||v||А cИЛa|iИ Bopoгa, тpИвaв вi.ц 4 гoД. paHKУ.цo пoлУдня' PtшуниM пpoтИHaстУпoМ пoвстaнцi пpopвaЛИcя з вopo)KoГo
oKpУЖeHHя. Пi.ц чaс пpopИвУ з пoвстaнцiв згинyли: кoм. Г', кoм.
бol'вки Гaйдeнкo Й кoзaки Kмiн тa Koля. БoльшeвИKИ в цьoмy бoю
BтpaтLlл|А ]0 людeЙ в6итими Й нeвiдoмy кiлькicть paнeнИMИ.
Пpo peштy бoТв з цirТ oкpyги бpaкye ТoчHИx i винepпyюниx
.цaHИХ.

KoBЕЛЬCЬKA OKPУГA
15 Х|l.1944p. кoм. сoтнi Чyмaк звiв бiй з бoльшeвИKaMИ B
сeлi Typинaни, Bepбськoгo paЙoнy. БoльшeвИK|А, B числi Дo 50
ociб, були poзбитi, зaЛИшИв|'lJИ 8 в6итими, Mi)к яKИMИ HaчaлЬHИ-

кa ..lcтpебiтeЛЬHoГo бaтaлioнy', Й нaчaльниKa ПaCпopтHoгo Уpя.цу.
Здoбуто 1 кулeмeт ...Qиxтяpoвa'', 3 ППш, .l ППс, 1 Mп iдвa кpiои.
Bтpaти пoвcтaнцiв: 3 лeгкo paнeHИХ. Бiй тpивaв 2гoр,'
16.ХlI 1944p' нa хyтopi о. Paдoвинi, Туpiйcькoгo paйoнy,
зaKвaTИpУBaлaэя paЙoнoвa бoiвкa в чиолi 7 чoлoвiк. Пpo цe нeгaЙHo ДoнeсЛИ .цo HKBД мicцeвi сeKcoTИ. Heпoмiтнo 7 eнкaвeдистiв
пiдтягнyлися пiд xaтy Й вiдкpили пo нiЙ вoгoHЬ. Пiд чaс oбopoннoгo бoю Тa HaMaгaHHя вИсKoчИтИ З xaтИ, впaB KoM. paй[oнoвoT]
бoТвки Й oдин KoзaK, a paй[oнoвиЙ] пpoвiднИK тя)KKo paнeниЙ'
Бoльшeвикiв змушeнo дo втeчi'
27,х||,1944p. в с. Пoчaпи MaтiТвcькoгo paЙoнy, кoм сoтнi
Чyмaк зpoбив HaотУП Ha стaHИцЮ стpибкiв. У виcлiдi KopoтKoгo
бoю вбитo тpЬoХ стpибкiв i здoбyтo тpи кpiси. Пoвстaнцi Bтpaтv1лИ
oдHoгo KoзaKa вбитим'
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10.|..|945 p' paЙoнoвa бoiвKa пiд пpoвoДoM Maтa1 ПpoвeЛa
HaсТУп Ha cтaнИцЮ стpибкiв с. Bигaнкa MaтiTвоькoгo paЙoнy.
Bбитo тpЬox стpибкlв. 3 пoмiж пoвстaнцiв o.цИH тя)КKo paнeниЙ.

12.|.1945

p'

гpУпa бoльшeвикiв зaскoчилa сoтHЮ

KoM.

Hepoзлyннoгo в нУ.п.ИзЬкoмy лiсi. Coтня вiдстyпилa, втpaтивши 1
KoзaKa вбитим i caнiтapку (пoпaлaся живoю).
2,||.1945 p. бoльшeвИKИ, пoпaвшИ Ha олiди oднoгo вiддiлy
УПA, стягнули cвoi мiсцeвi cили пiд пapидубськиЙ лic, дe зHaХoдИлaся бpигaдa УПA кoм. |гopя в cклaдi сoтeнЬ Hepoзлyннoгo
Й Чyмaкa тa бoiвoк Гoлoвeнськoгo й Мaтiiвськoгo paйoнiв.
Haступaюнoгo з двox отopiн пpoтИвнИKa пoвcтaнцi кpiвaвo вtдбили, пicля чoгo бoльшeBИK|А тИМчaсoвo вiдстyпили, .ЦoвiДaвшись,
щo Bopoгoвi йДe з двoX стopiн сИлЬHa пiдмoгa, кoм, lгop дaв
HaKaз вiдотупaти. ПoвстaнЦi вiдв'язaлися вiд вopoгa, зaЛИшaЮчИ
нa пoлi бoю здoбyтi тpoфeТ. У виолiдi пepшoгo пiвтopaгoдИHнoгo
бoю бoльшeBИKИ BтpaтИЛИ 27 вбитими, мiх якиt'ии 2-ox лeйтe.
нaнтiв i нeвiДoмe чИcЛo paHeHИMИ. Пoвстaнцi He MaЛИ ЖoдHИX
втpaт.

'||.1945 p. paЙ[oнoвa] бoТвкa Maтiiвськoгo paЙoнy пiд кoмaн.цyBaнHяM Maтa зpoбилa HaсKoK Ha cтaHИцЮ стpибкiв y c. Пoнaпи,
тoгo ж paЙoнy. У виcлiДi KopoтKoгo бoю paнeнo 7 стpибкiв i здo6уo 2 фiнки, 2 кpicи, .| 3 дисoк дo KУЛeмeтa ...[ИХтяpoвa,', B00 шт.
нiмeцькoТ aмyнiцii й 10 pyнниX гpaHaт. Пo стopoнi пoвстaнцiв нe
бyлo жoдниx втpaт.
B-9.||.1945 p. бoТвкa MaтiTвcкoгo paйoнy пpиЙнялa бiЙ з пoгpa7

HИчHИKaМИ 6iля c.

Бик ГoлoвeнcЬKoгo paйoнy. Пiсля кopoткoгo

бoю бoiвкa вiдступилa бeз втpaт.
1 2'||'1945 p. нa xyгopi с. Moкoвичi ТypiЙськoгo paЙoнy зaKBaтepyвaЛa paЙ [oнoвa] бoТвкa. Пepeiзджaюнi дopoгoю нa 2-oх фipмaнKax eHKaвeдИсTИ зaввaЖили стiЙкoвoгo Й пoчaлИ oKpРКyвaтИ Хaтy.
Пoвiдoмлeнi бoeвики пiд гpaдoм KУЛЬ вИCKoчИл|А э хaтИ, зaнялv|
oбopoннy лiнiю i вiдкpили пo eHKaBeдИстaX вoгoнь. Бoльшeвики
вiдбiгли дo He.цaЛeKиx oкoпiв, звiдки пoчaЛИ вiдcтpiлювaтися. B
тoЙ чaс ДpУгa ЧaстИHa бoTвки, щo знaxo.цИлaся в сyоiднiЙ xaтi,

зaйшлa бoльшeвикiв з зaдy. B вислiдi бoю бoльшeB|АK|А BтpaтИл|/1
5 вбитими, мiж якими 1 лeЙтeнaнт. Пoвстaнцi здoбyли 2 кpicи,2
Й 1 дecятизapядKУ. Bтpaт He MaЛИ )кo.0,нИХ.
фiнки
.l5.ll.1945 p.
бoльшeвикИ зacKoчИли бpиraду УПA кoм. Iгopя
бiля с. Bepxiв Kaмiнь-KaшИpcЬKoгo paйoнy, У вислiдi KopoтKoгo
.|0
бoю згинyлo
кoзaкiв. Бpигaдa вiдстyпилa.
28.Il.1945 p. paй[oнoвa] бoТвкa пiд кoмaндyвaнням Maтa
зyстpiлaся в c. Шaйнo Maтiiвськoгo paЙoнy з eHKaвeдИсTaMИ.
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Пpинятo бiЙ, Пoвстaнцi здoбули 2 пapi кoнeЙ i 2 вoзи. Paзoм з
згopiв 1 eнкaвeдиcт. БoТвкa He N4aлa x(oд,HИХ вТpaт.
3.|||..l 945 p' нaxщopi с. Тopгoвищe MaтiТвськoгo paЙoнyзaквa.l
ТИpУвaЛИ бojвкa в числi 5 чoлoвiк i зB,язoK Maкapa в чt,lслi 8 чoлoвiк. B тoй чaC яKpaз вiдбувaлaся oблaвa. Пoбaчивши бoльшeвикiв,
Щo йшли вiд лiсу Бip' повстaнЦi пoчaли MeТУшИТИсь. Бoльшeвики,
завBaxИBши Тx' пoчaли FiaсТУП з тpЬox бoкiв. Пoвстaнцi вiдкpили
cьcльниЙ вoГoHЬ. БoльшeвикИ o.цHaчe лiзли впepeД, Щo KИHyЛo
.Г]eяKИХ повстaнцiв в пaнiкy. 7 кoзaкiв, щo пoчaЛИ втiкaти, були
зaбtлтi У вислiдi ДaЛЬшoГo бoю нaдpaйoнoвиЙ пpoвiдник Bopoн,
Йoгo заступник ЧoptlиЙ i 3 кoзaки пoпaЛИ B пoЛoH, шеф зв'язку
ltlaкaр вбитиЙ, a prштa, ПpopвaвшИcЬ, втiKЛИ. Пo стopoнi бoльшeвикiв вбvlтиЙ oлин лeйтeнaнт HKГБ.
12'|v 1945 p. нa кoлoнiТ Bepбиннo Typil"lськoгo paЙoнy, зaKвa.
тrpУBaЛa paйoновa бoТвкa в числi 30 чoлoвiк. Пepeбувши спoкtЙнo oл'ин .цеHЬ, Пoвcтaнцi oстaлИCЬ Ha ToMУ CaMoMУ мiсцi Й нa
дpУгийl Ha донесeння мiсцeвиx сeкcoтiв ДpУГoгo .t].Hя paHo сЮ.цИ
пiлтягнyлo свoТ сили paЙoнoвe HKBД. Bпepед BoHИ вИсЛaли 15
eHKавеДИCТiв, якi щe з.цaЛeKa ПoчaЛИ oбcтpiлювaтИ XaтУ' в якiй
бyлa бoТвкa. Koзaки блискaвичнo вИсKoчИЛИ з хaтИ Й лoчaли
боpoнитulоя' Koли пoвстaнцi стpiлили кiлькa paзiв з гpaHaToMeTa,
oДнa l"liнa BпaЛa мiж eнкaвeдистiв' бoльшeвик|А пoЧaл|/1 тiкaти. B
шейl чaс ЧaстИHa повстaнЦiв зaЙшлa Тх ззaдy Й вiДтялa Тм дopoгу
д]о втечi' Большевик|А ЗaляrЛИ B oKoПaХ i пoчaли вiдстpiлювaтиcя,
aЛе {oзaKИ смiлo пiДлaзИЛИ Дo oкoпiв i зaкиДaли Тx гpaнaтaми. У
вислi-цi бoю большeвИKИ BтpaтL4л|А7 вбитими й З тяжкo paHeHИMИ,
2 Пna.т2ЦIli
цд
пlэnцlл{И )кoД}]ИХ
v^пLJI/Y BТpaТ'
ртneт
рiпr
,- ,",*'B|I7CIУ|1ИлLА,
Oo HaOЛИ)КaЛaся
ХaToЮ

Bopo)Ka ПlдМoгa,
-1945
p. ПoлK BB HKBД poбив oблaвy Ha cKУЛИHCЬкtлЙ лic
Koвельськогo paйонy, дe HaсKoчИв Ha пoвсTaнчиЙ вlдДiл Kyбiкa. У
вислiдt KopoтKoгo бoю пoвстaнЦi втpaтили 6 кoзaкiв вбитими й 2

с

l,1Л

Ьi-]a
]

ЗV

oaHeНИ МИ

'

'v 1945 p. нa рaЙoнoвy бoTвкy Maнeвицькoгo paйoнy HaCKoчили бoльшеBИK|А. БiЙ тpивaв KopoТKo. Пo стopoнi пoвстaнцiв _ 1
27

вбитиЙ

'

21.v.1945 p. в с' Зaoзip['[] MopoнeBcЬкoгo paйoнy пoвстaнчиЙ
вiддi.п БуЙнoгo зpoбив HaсKoK Ha гpУпУ eFiKaвe.t],Истiв в нислi дo 5
oсiб. Bнaслiдoк бoю 10 бoльшeвикiв вбитo. a 5 cтoибкiв зЛoвЛeнo
...{иxтяpoвa'', 1 пПс, 3
ЖИB|А|'А|А' Пoвстaнцi здoбули 1 кyлeмeтa
.1

фiнки, З кpiси..Maвзеp'', [...]десятизapяДKИ Й2пicтoлi' Пo отopoнi пoвстaнцiв

- 2-ox paнeнИХ.
25V.1945p. боТвкa кyщa ЧepeMoшHo Maнeвицькoгo paЙo-
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HУ зpoбИЛa зaсiдKУ Ha pa.п'Истiв' щo ixaЛИ бiля Лoмaчинки. Пo
o.цHoгoдИHHoму бoю 2-oх бoльшeвикiв вбитo, a o.цHoгo paнeнo.
З-пoмiх пoвстaнцiв 1 кoзaкa ЛeгКo paнeHo.
25'V.1945 p. B с. Kyxoцькa Boля MopoчeвсЬKoгo paЙoну вiдщiл
УПA пiд KoMaHдoЮ БyЙнoгo зpoбив зaсiдкy нa вiддiл paйoнoвoгo
HKBД. Пiд чaс бoю бoльшeЫАK|А BтpaтV|ли 2-ox eнкaвeдистiв, щo
.l
були в нepвoнiй пapтизaнL,цi, пoвотaнЦi з'цoбУЛИ фiнкy' 1 кpiсa i
-1
пicтoль.
25.V.1945 p. бoiвки CБ тa зв'язкy зpoбили зaсiдкy нa 35 бoльшeвикiв. У вислiДi бoю бoльшeвt4KИ вТpaTИЛИ 7 людeЙ вбитими Й
2-ox тяжкo paHеHИMИ, a ПoвстaHцi здoбули 4 кpiси, 2 дeсятизapядKИ й 1 кулeметa,..[иxтяpoвa',, He пoнiсши ЖoдHИX вTpaТ.

25,v,1945 p. KУщевa бoTвкa пiл. кoмaндoю BoТна зpoбилa
зaсiдкy нa бoльшeвикiв бiля с. Гopнo Maневицькoгo paЙoнy. У
вислiдi oдHoГoДИHнoгo бoю 2-ox бoльшeвикtв вбитo Й

ЛeгKo paHeнo ] пoвстaнця.

1 paнeнo тa

2т'v.1945 p. бoiвкa Любeшiвськoгo paЙoну зрoбилa зaсiдку
нa гoлiв сiльpaд i стpибкiв, щo Йшли з paйцeнтpу. Пiсля пepшИХ
стpiлiв oстaннi пopoзбiгaлися. oднoгo стpибкa paнeHo.
28.V.1945 p., iдУчи нa зaсiдку з с. Чyдлi Paфaлiвськoго paЙo.
ну, бoльшeBИKИ зaввaжили З пoвстaнцiв, щo Тxaли вepxot.л. |Tiсля
.l
кopoткoT сУтИчKИ, пoвстaнцi вiдтягнулися, вTpaТИвши кoня.
29.V1945 p. бoiвкa Любeшiвськoгo paЙoнy зpoбилa зaсiдку
Ha aвтoMaшИHУ, щo Тxaлa з Kaмiнь-KашИpсЬKa дo с. Пнiвнe. У
вислi.цi бoю вбитo ]2 бoльшeвикiв i спaлeнo aвТoмaшинy. Пo отopoнi пoвстaнцiв - бeз втpaт.
29.V.1945 p. дoвiдaвшИсЬ, щo в с' oзepяни TуpiЙськoгo paЙoHУ, зHaХotяТЬся тpИНaДцятЬ стpибкiв i шiсть зв,язKOвИx HKB.ц,
paйoнoва 6oiвкa вИpУLUИЛa, щoб )x poзбити Й злiквlдyвaти мiоцeвi,lй кoлгoсп. Kpiм циx стpибкiв _ як пiзнiшe уCтaЛеHo _ в сeлi булo
щe 50 eHKaвe.qИCTiв i отpибки з paЙцeнтpу. [1oвстaнцi, в вислiдi
piшунoгo HacTУпУ, рoзiгнaли бoльшeвиKiв, вбили 2-оx стpибкiв
CПaлИлИ KoЛГoсГl. Пo стopoнi пoвстaнцiв - 1 вбитиЙ.
з0.V.-1945 p. pau:loнoвa бoТвкa Kaмiнь.KaшИpсЬKoгo paЙoнy зpoбилaзaciдкy нa бoльшeвикiв. щo хoДИлИ пo тepeнi тa збиpaли пoзи..,[ихтяpoвa'',2
кy. У вислiдi бoю гloвстaнцi здoбyли 1 кyлeмeт
дeся.
тИзapядKИ Й 5 кpiсiв. Пo стopoнi бoльшeвикiв B вбt,lтиx, з пoмix яких
i

2 eнкaвeдис ти Й 3 ГoЛoBИ сiльpaд. Пoвстaнцi He N4aЛИ )кo.цHИX BТpaT.

30.V'.|945 p. paЙ[oнoвa] бoТвкa Любeшiвськoгo paЙонУ зpoбилa зaсiдку нa бoльшeвикiв, щo Txaли з Любeшoвa до Hовиx

Чеpeвищ. У вислiдi KoрoТKoГo бoю вбитo 7 eнкaвeдиcтiв тa здoбутo 7 кpiciв.
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з0.V 1945 p. paЙoнoвa бoiвкa Любeшiвськoгo paЙoнУ Тa oдHa
нoтa вi.цдiлy УПA пiд KoMaHдoЮ Пoнoсa зpoбили зaciдкy Ha чepвoHиx, щo Тхaли aвтoм дo Любeшoвa. Пiд чaс бoю вбитo 15 бiльшoвикiв тa спaлeHo aвтo. Пoвcтaнцi нe MaЛИ Xoд,HИХ втpaт.
5.V|.-l945 p. KoМaндиp сoтнiУПA Hepoзлyнний викoнaв HaсKoK
нa paйцeнтp 3aбoлoття. З гapбapськoi apтiлi зaбpaнo 4 пapi нoбiт

випpaвлeнy шкipy.
5.V|,1945 p. гpyпa пoвстaнцiв HacKoчИЛa Ha cТaнИцЮ стpибкiв y сeлi [...]ищe Kiвepцiвськoгo paЙoнy Й зниЩилa Тi. 3дoбyгo 3
кpiси, 1 ппш i [.'.] ппс.
6.V|,1945 p. гpyпa пoвстaнцiв пiд кoмaн.цoю Бyнтapя зaмiнyвaлa6iля Koвля шocy БepeстяtKoвeль' Пiд чac зpИBУ мiни знищeнo ] aвтoмaшинy, вбитo 1 кaпiтaнa Й пopaнeнo мaЙopa.
6.V|.1945p' paйoнoвa бoiвкa TypiЙоькoгo paйoну пiд нaс
HaокoKУ Ha cтaнИцЮ отpибкiв с. Bepбиннo, цЬoгo x paйoнy, в6илa
HKBД' сeKpeтapя paЙкoмy BЛKсM (лeЙтeнaнтa) i
УчacтKoвoгo
.13
зaбpaлa
отpибкiв У пoЛoн.
7.V|.1945 p. Kyщeвa бoiвкa в опiвДii з чoтoвИM Пoнoсoм (зi
сoтнi УПA Бpoдяги) зpoбилa зaciдкУ Ha ЧepвoнИx, щo Txaли aвтoMaшИHoЮ з Любeшoвa дo с. Угpининl. Пi.ц чaс бoю вбитo 12 бoльшeвикiв. Пo стopoнi пoвстaнцiв бeз втpaт.
Ha пoнaткy чepвHя ГpУПa пoвстaнцiв знищИлa B C.l-{eпцeвинi
BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy стaнИцЮ стpибкiв i oxopoнy зaлiзницi.
8.V|.1945 p. paйoнoвa бoТвкa Ceдлищaнcькoгo paйoнУ зaKвaтepУвaЛa в лici бiля c. Пiсoчнe. Пiсля нiчнoT poбoти KoзaKИ Tвepдo
пoзaсИпляЛи. Бyв тiльки oдИH aЛяpMoвиЙi oдИH вapтoвиЙ, Haних
HaсKoчИЛa гpУпa бoльшeвикiв в числi дo 60 нoлoвiK, oкpyхилa Й
пoчaЛa KИtaтVI ГpaHaти. B вислiдi KopoТKoгo бoю пoвотaнцi втpaтили З кoзaкiв в6итими Й 5 paнeнимИ, a тaKo)K oдHoгo кyлeмeтa Й
i

5 кpiоiв.

10.Vl.1945 p. paЙoнoвa бoТвкa Maнeвицькoгo paЙoнy HaскoчИлa Ha cтpибкiв в с. Kapaсин.4 стpибкiв oбeззбpoeHo, a peштa
пoвТ|KaЛИ.

1з.V|'

1

945 p. Гpyпa пoвстaнцiв злiквiдyвaлa стaнИцЮ стpибкiв

в сeлi Biлькa |-{yмaньcькoгo paЙoнy.

15.V|.1945 p. гpупa бoльшeвикiв в склaдi 40 чoлoвiк гapнiзoнy

i 17 стpибкiв poбилa oблaвy

Ha зaмщaнcький лic бiля с. L{юпpик
Ceдлищaнськoгo paЙoнy. B лici стpiнyлися з вi.п.цiлoм УПA. Пiсля
кopoткoТ пepeстpiлкИ, нe MaЮчИ втpaт, пoвcтaнЦi вiдcтyпили.
-16.V|.1945
p. гpУпa пoвcтaнцiв пi.ц KoMaHдoЮ Koмapя зaмiнувaлa зaлiзницю Koвeль_Capни бiля c. Уxoвeцьк. Пiд чaо ТТ зpивy
згИHУлo кiлькa бoльшeвикiв.
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1 s'Vl' 1 945 p. стapшиЙ дeсяTHИK УПA Kpyк2 зpoбив HaсKoK нa
стaHИцЮ стpибкiв в с. Гopoднo Гoлoвeнськoгo paйoнy. Пiд нaо бoю

2-ox стpибкiв тяхкo paнeнo, a -гo ЛeгKo. Пo стopoнi пoвcтaнцiв
.1

бeз втpaт.
21,v|.1945 p. в с. Beликi ЦeпЦeвичi BoлoдимиpeцЬKoгo paйoHУ ГpУпa пoвcтaнцiв зHИщИЛa CTaHИцЮ стpибкiв. ПiД чaс бoю
BзяTo в пoЛoн 5 стpибкiв, Txньoгo KoMaнДИpa Й сeкpeтapкy. Paзoм
з будинкoм згopiли ГoЛoвa сiльpaди i 3 стpи6ки. Пoвстaнцi нe
MaЛИ )KoдHИХ вТpaт.

28.V|.1945 p. чaCTИHa бoТвкlt Maнeвицькoгo paЙoнy в числi 5
oсiб зpoбилa зaсiдкy Ha ГoЛoвУ сeлa Лишнiвкa, якиЙ ще з чoТИpмa стpибкaмИ CТяГaB гpoшeвиЙ пolцaToK У сеЛяH цЬoГo x сeлa. У
вислi.цi вбитo ГoЛoвУ сiльpaди тa здoбутo 1 фiнку, 3 кpiси, 4 гpaнaтi, 600 кpб., 1 paKeТHИK i 4 paкeтi.
2B'V|.1945 p. бoльшeвики зpoбили зaсiдкy бiля с' Coкaчi
Гoлoвeнськoгo paйoнy. Ha цю зaсiдку нaтpaпИлИ кoм. |гop
Bapнaк' Пiсля кopoткoТ пepeстpiлки пoвстaнЦi вiдтягHУЛИся, He
i

ПoH|сшИ ХoдHИX Bтpaт.
28.V|. 1 945 p. KУщeBa бoТвкa в склa.цi 7-ox чoлoвiк тa пiд пpoвoдoм Boiнa пoПaЛa в с. Лoмaчинкa MaнeвицЬKoгo paЙoнy нa зaсiдкy. He BTpaТИвшИ piвнoвaги, пoвстaнцi пiшли B HaстУП. Cтpибкiв
BИгHaHo з сeЛa, 1 -гo paнeнo' Пo отopoнi пoвстaнцiв - бeз втpaт,

2.VIl|'.l945 p. piй кoзaкiв бyв виcлaниЙ Дo с. Любaxiв
Paфaлiвськoгo paйoнy .цЛя Пoлaгoд)KeHHя пeвнИx спpaв. Пiд чaс
зближeння Дo CeЛa KoзaKИ пoчУЛИ якиЙсь шopxiт. Bиолaнo poзвiдкy, якa yстiйнилa Пo ГoЛoсaХ, щo в кpaЙньoмy сaдl зHaХo.цятЬcя
бoльшeвики. З нaкaзy рoйoвoгo KoзaКИ гtiдпoвзли дo caдкy Й вiдKplАЛlА вoгoHЬ, БoльшeвикИ, Пo ПrpшИx стpiлaх, пoтiкaли, BТpaТИвши 1 -гo вбитим i 1-гo paненим.
2.V||l.]945p. Д,oвiД'aвшисЬ, щo шЛяХoM з Koлoк to oсницi
мae Тxaти гapнiзoн в числi дo 30 нoлoвiK, KoMaH.цИp BoП-y AндpiЙ'
BзявшИ 40 кoзaкiв, зpoбив зaсiдку бiля о. Kyлlкoвинi ToГo )к paЙoнy.
PoзтaшувaнHя CИЛ булo уплянoBaнe тaк, щoб дaти бoльшeвИKaм
тiльки oдин виxiд.п.o втeчi _ в piкy Cтиp. Пoвстaнцi скpилИCя в .o.BoX
пoблизькиx xaтax i piL|ИЛИ нe зaчiпaги большeвикiB, яKЩo б iх Тxaлa
зaBeЛИKa cилa, Koли вaртовиЙ пoвiдoмив, щo TДe 2З фipмaнки тa
нa кoжнiй c|'4ДИть пo кiлькox бoльшeвикiв, piшeнo нe зaчiпaти Тx. Пiд
нaс пepeiзду фipмaнoк бiля xa1 iloм. AнДpiй зaBBa)<ИB, щo Ha кoxнiЙ
фipмaнцi сИ.Д,яТЬ пo oднiЙ xiнцi (якi мaбщь вiдвeзли дo мiстa KoHTИHгeнт збixхя) тa пo oД.HoМУ бoльшeвикoвi. Тoдi вiн вискoчиB чepeз
..)0toпцi,
зa мнoю! БиЙ
вiкнo Й пoбiг в HaПpяMKУ фipмaнoк з oKЛИKoМ:
Чepвol-|У зapaзy!'' B тiй xвt,lлинi, влyнeниЙ KyЛeЮ, вiн гинe.
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lpугиЙ piЙ, зaнявшИ CBoe стaHoBИщe, зMУcИв дo вitстУпУ

чaсTиHУ бoльшeвикiв, a кiлькoХ зaгHaв У piKy. 3a тe пepшиЙ piЙ'

спaнiкyвaвши пiсля CMepти Aндpiя, He зaHяB пpизнaнeнe йoмy
мiсцe, чИM .цaB мoжливicть бoльшeвикaм з Пepeднix фipманoк
зopгaнiзyвaтИся Тa пiти в пpoтИнaстУп. 3 oглядy нa нeспpиятливi
УMoвИHИ' пoвстaнцi вiдтягнулися в лiо. У вислiДi ЦЬoгo бoю бoльшeвИKИ BТpaтИЛИ B вбитими й 5 втoплeнИ$tlv'|,a пoвстaнцi - KoM.
Aндpiя, 6 кoзaкiв, .t кyлeмeтa..,Д.иxтяpoвa'', 2 ппш i 5 кpiсiв.
3.V||l'.l945 p. бiля c' oблaпи Koвeльськoгo paЙoнy, paЙoнoвиЙ
пpoвiдник з бoТвкoю зpoбив зaсiдкy нa шoсi Koвeль_БepeоTя.
Koли нaблиЗИлacя фipмaнкa, нa якiй Тхaлo 5 бoльшeвикiв, пo
нiЙ вiдкpитo вoгoHЬ, y вислiдi якoгo вбитo 1-гo лeЙтeнaнтa, 2-oх
pя.цoвИХ бoльшeвикiв тa .t .гo стpибкa. З oглядУ нa зближeння
бiльшиx cил бoльшeвикiв, бoТвкa бeз втpaт вiдотyпилa.
.l945p. paЙoнoвa бoТвкa пiд кoмaндoю Бyнтapя зpo7.VlIl
билa в oкoлицi c'О6лanи, нa шoсi Бepeстя-KoBeЛЬ, зaсiдкy.
AвтotиaшиHУ, яKa нaближaлaсь, пiдпyщeнo нa вi.пдaль 40 м i вiДKрИтo пo нiЙ вoГoHЬ. Пiсля кopoткoгo бoю вбитo 6-oх paдистiв з
..ПрaвiтельственнoЙ
связi HKB.[,, i спaЛеHo aвТoMaшИHy.
.14.V|ll'
1945 p. BoП Paфaлiвоькoгo paйoнy зyПИHИBся Ha .U,eHЬ
в лici бiля с. Гaлyзя. БoльшeвикИ' HaтpaпИвшИ нa слiд, пiшли пo
HЬoМУ Й всe збли)KуBaлИся Дo мiсця пoстoЮ вiддiлу. BapтoвиЙ'
ПoчУвшИ з.цaЛeKa шapудiння, зapaз poзбyдив KoMaHдИpa Й peштy
кoзaкiв. З нaкaзу KoМaHд,Иpa пoвстaнцi Зaляглv| в лiнiю, a KoЛИ
бoльшeвикИ в)кe 6ули близькo, вiдкpилИ пo HИХ вoгoнЬ. He спo.цiвaючиоь тaKoгo HaпaдУ, бoльшeвики пaнiчнo K|АHУл|Аcя BтiKaти,
BТpaТИвшИ 1-гo вбитим i ]-гo paHeнИМ. Пo стopoнi пoвстaнцiв
)КoДHИХ BTpaТ.

15 VlIl.1945 p. бoiвкa Paфaлiвськoгo paйoнy зpoбилa Ha xУTopi с. lвaнинi, цьoгo ж paЙoну зaсiдкy в виcлiдi якoТ вбитo 2-oхi
рaHеHo 2-ox бoльшeвикiв.

16.Vlt| 1945 p. бoTвкa MaтiТвськoгo paЙoнy, яKУ oчoЛЮвaB MaT,
зaaTaКУвa.Пa стpибкiв, щo бyли пpиТхaли пo KoHТИHгeнт Cтpибки в
пaнiцi втiкли, зaЛИшaЮчИ 2-oх вбитими'
16.VIll' 1945 p. в oкoлицi с. Гpaнi lyбpoвицькoгo paйoнy' бoльшeвИKИ в силi 00 чoлoвiк пepeвoдИЛИ oблaвy, пiд нac якoТ нaтpa.
гltллИ Ha боiвку тoгo )к paЙoнy Ta Ha зв,язoк Пpяxки. BИв'язaвся
бiЙ, в якoмy ЗгИt1УЛИ Пpяжкa тa KУЛeMeтник Явip.
.,1

1 7.Vl||. 1 945 p. BoП KoлкiвCЬKoгo paйoнy пi.п. кoмaндoю Aндpiя
зpoбив зaсiдку пpи дopoзi бlля с. Pудники l-]умaньcькoгo paЙoнy,
КУ.цИ MaB пepeХoдИтИ унaсткoвиЙ з гpУпoЮ стpибкiв. Koли oстaннi
З'яBИлИcя, пoвстaнцi, пiдпyстивши Тх зoвciм близькo, вiдкpили пo
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ниX вoгoHЬ. Bбитo УчaстKoвoгo Й 2-oх стpибкiв, a 4-oх зaбpaнo в
пoЛoH. Пoвотaнцi здoбули 1 aмepикaнcькиЙ KУЛeMeT, 1 пПш, 6

кpiciв i 2,'HaгaHИ''.
18.V|||.19a5 p. в с. Koпиллi Koлкiвськoгo paЙoнy, пiсля кopoт.
кoi пepeстpiлки o.п'ин ПoBстaHeцЬ вбив cтpибкa. oднaнe вИпaдKoвo згИHyв i цeй KoзaK, a сaMe: пiдiЙшoв дo вбитoгo отpибкa,
вxoпИв зa цiвкy йoгo CBТ i пoтягнyв дo сeбe. B тiЙ сaмiй xвилинi з
CBT видoбyвся стpiл i кoзaк oсTaвся вбитиЙ. Як виднo, в цiвцi бyв
нaбiЙ, a KoлИ KoзaK пoтягl-|Ув зa нei, пpипaдKoвo KИBHyгo cпyотoвиЙ язичoк.
1B.V|||.1945

p. cтpибки з с. oсницi Koлкiвськoгo paЙoну, в
чиcлi 27 нoлoвiK, poбили oблaвy нa куликiвськиЙ лlc. B лiсi cтpiHУЛИся з мiоцeвим BoП. Зaв,язaвся бiй, y вислiдi якoгo пoвстaнцi
вТpaТИЛи 2-ox стpiльцiв i 1-гo KУЛeMeтчИKa.
Пpи кiнцi cepгlня 1945p. в с. Kpoпилiвцi гpyпa пoвстaнцiв
зHИщИЛa зa дoпoMoгoЮ Haсe,leHня З-ox oзбpoениx бyвшиx сoвeТсЬKИx пapтИзaн тa гoЛoвy сiльpaди, щo сТягaЛИ в цЬoMУ x сeлi
KoHтИHгeHт збixжя.

20.V|||.1945 p. BoП Paфaлiвськoгo paЙoнy зpoбив зaсiдкy нa бoльшeвикiв, щo BeзлИ кaмiнь з с. oзipцi дo Paфaлiвки.
Пiдпyстивши Тx нa 50 м, вiдкpv1лИ г1o HИХ oгoнЬ. Бoльшeвики в
пaнiцi пoвтiкaли, зaлИLJ.lv|BШИ 3 кpicи, 2 ППш i 1-гo KУЛeмeТa.
Пoвстaнцi вiдтяли Тм дopoгy вiдстyпy. Пoбaчивши бeзвихiднe

ПoлoжeHня, BoнИ зaляГлИ в кaнaлi Й пoчaли вiдстpiлювaтися. Пiд
чaс бoю paнeнo кoм. BoП-у Koлoдeнкa, кoм. paЙoнoвoТ бoТвки
Гyсaкa Й ].гo стpiльця. Бoeм нe бyлo кoму ДaЛЬшe KepУвaтИ'
Пoвстaнцi, зaбpaвши oдHoгo кpiоa, 1 ППш icвoТх paнeниx' вiдстyпили. Пo .цвoХ дHяХ кoм. Гyсaк УMep' Бoльшeвики втpaтили 2-oх
вбитими й 3-ox paHeнИМИ.
28.V|l|.1945p. кyщeвиЙ .(oля зi свoТми KoзaKaMИ зpoбив
зaсiдкy в лiсi бiля о. Cyxa Boля Paфaлiвськoгo paйoнy нa бoльшeBИK|в' щo BeзЛИ MoЛoт|ЛKУ' тa Ha дBI ceKсoTKИ' щo з HИMИ пpИТзджaли в ceЛo (щe пepeДшe були втiкли дo paЙoнy). У вислiдi
KopoтKoгo бoю paнeнo 2-ox бoльшeвикiв тa 2 сeкоoтки Й спaлeнo
Moлoт|лKУ.

28.V|||.1945 p. кiлькa кoзaкiв, щo

Тx

oнoлювaв 3aeць, [y]вiЙшли

в.цeнЬ У сeЛo Лaпнi KoвeЛЬсЬKoгo paЙoнy. Hiчoгo He зHaЮчИ, BoHИ

йшли опoкiЙнo вулицeЮ сeлa. B оeлi вoнИ зaввaxили чoлoвiкa в
вiЙоькoвiЙ унiфopмi' щo сKИД,aв .цpoBa. .Д.yмaли, щo цe дeмoбiлiзoвaний. Koли пiдiйшЛИ дo HЬoгo нa кiлькa кpoкiв, пoбaчили нa
зeмлi кyлeмeтa. Тo.цi ЗaeЦь спpИТHИM cKoKoМ вХoпИB KyЛeMeтa
тa вбив цЬoгo бoльшeвикa, Koли з ХaтИ BИcKoчИB дpУгиЙ i пoчaв
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cTpiЛятИ, зaстpiЛeHo й цьoгo. Пoвстaнцi, здoбyвши 1-гo кyлeмeтa
...Д.ихтяpoвa',
тa 1 ППШ, вiдтягнулися з CeЛa, бo нeдaлeкo cТoяЛo

бiлшe бoльшeвикiв.
29.V|||.1945 p. в с. oотpiв Kiвepцiвськoгo paйoHУ, гpУпa
пoвстaнцiв oбeззбpoТлa пiд нaс вЛaсHoгo нacтУпУ 5 стpибкiв тa
cпaлИлa MaшИHу, якoю бoльшeBИKИ MoЛoтИЛИ збiжхя Ha Пocтaвкy, Пoвстaнцi здoбyли 1 сBI 1 ПпC i 3 кpiси.
29,V|||.1945 p' гpУпa пoвCтaнцiв poзiгнaлa cтpибкiв y с. Лищe
Kiвepцiвcькoгo paЙoнy тa здoбyлa 2 кpicи'

з1'V|||.1945 p. мiсцeвa бoТвкa зpoбилa в с. ocличoвинi Typiйcькoгo paЙoнy зaсiдкy нa бoльшeBИKiB, щo вepTaЛИ з
oсличeвa дo Kyпинeвa. B вислiдi кopoткoгo бoю вбитo CeKpeтapя
paЙcУдУ' зa в iдyюнoгo paЙзeм вiддiлy, зaступ н ИKa Г oлoз|А paЙ кoмy
Й 1-гo отpибкa тa ПopaHeHo -нy KoMсoMoЛKy.
.1

12'|х.1945

p. бoiвкa Maтa зpoбилa в с,

Mизoвo

Ceдлищaнськoгo paЙoнy, зaсiдку Ha eHKaвeДИстiB, Щo стягaЛИ
зepнoпocТaвкy. Bбитo 2-ox eнкaвeдистiв, a 1-гo paнeHo' З.пoмiж
пoвcтaнцiв BПaв KoзaK Яpoслaв'
2. |Х.1945 p. дoвiдaвшИсЬ, щo з paйцeнтpy TypiЙськ в с oсли.
чoвичi пpиТxaли бoльшeвики пo збixхя, кoм. бoiвки Bopoн з 9-мa
KoзaKaMИ зpo6ив нa шляХУ oсличoвичi_TypiЙськ зaсiдкy. Koли
бoльшeвикИ BepтaЛИ, пoвстaнцi, пiдпyстивши Тx нa мaлy вi.пдaль
вiд сeбe, вiдкpили пo HИX BoгoHЬ. У вислiДi KopoтKoгo, aлe iнтeнзИBHoгo вoгHЮ, вбитo 22-oх eHKaвe.цИстiв' сeкpeтapя paЙcyдy'
зaстУПHИКa гoЛoвИ paЙвикoнкoМУ, HaчaЛЬHикa paЙзeмвiддiлy тa
рaHeHo 1-нy кoмсoМoЛKу. Peштa пaнiчнo пoвтiкaлa. 3дoбyгo 1
.'.Д,иxтяpoвa''
KУЛeМeT
й 13 фiнoк.
з lХ.]945p, бoТвкa [.[yмaньськoгo paЙoнy зpoбилa зaсiдкy
Ha шЛЯХУ ГepaЙмiвкa_Бepeотяни . Koли нaд''iхaли aвтoмaшИFloЮ
бoльшeвикИ, щo сTяГaЛИ зepHoпoстaвKУ, пo HИХ вiдкpитo BoгoHЬ.
Здoбyтo .1 бaньку бeнзини, 1/2 бaньки oлИBИ тa cПaЛeHo aBтoMaшИHУ. Бoльшевики пoвтiкaли.
5.lХ ]945 p' нa шoci Бepecтя_KoBeЛЬ oдИH пoвстaнeць вбив
пepeТздхaючИХ i]a мoтoциклi 2-oх сoвiтсьKИХ стapшИн. Biн здoбyв
MoтoцИKЛЬ i 2 ППш. Пo кiлькox.цHяX ЦЬoгo пoBотaHця в6ив стpибoк, вИcлaний HKBД пiд мaокoю ..yгiKaЧa з pyк HKB.[''.
B пoлoвинi вepeсня в с. Бyцинь Ceдлищaнcькoгo paйoнy
Гpyпa пoвстaнцiв злiквiдyвaлa сTaHИЦЮ стpибкiв, щo сKЛaдaЛaся
з дeмoбiлiзoвaнИХ з ЧA, стapикiв тa юнaкiв, paзoм в числi 22-oх
чoлoвiк' Bсix oбеззбpoсHo, a -гo пoвiшeнo.
-l
0.lХ.i945 p. дoвiдaвшисЬ, Щo HaчaлЬHИK cтpибкiв вiд'ixaв
cтяГaт|4 KoHтИHГeHт, a cтpибки з цieТ нaгoД,И пopoзХo.цИлИсЬ Пo
.1
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ХaТax, paЙ[oHoBИЙ] пpoвiдник L{yмaньськoгo paйoнy, пpи унaстi
кoм. бoTвкИ XУKa' пoлoзИл|А )кИвцeМ всix стpибкiв. Злoвивши
BПepe.ц oдHoгo cтpИбKa, вoHИ Хo.п.ИЛV| 3 HV|M вiд xaти дo хaти Й
-|
вИЛoвЛЮвaли стpибкiв Пo oдHoMУ. Пoвстaнцi здoбули 1 кpiсiв i
зH|АЩvIл|А

бyдинoк сiльpaди. Пoгoвopивши зi стpибкaми,

ПУщeHo.

12,|х.1945

p. paЙoнoвa

Тx

poз-

бoTвкa Любoмльськoгo paЙoнy пiд

KoМaH.цoЮ Kpyкa poзбилa в с. Пiдгopo.п'Ho, цЬoгo ж paйoнy, стa-

ницю стpибкiв. Bбитo 3-ox стpибкiв. Пoвстaнцi здoбyли 3 кpiси i
.l
BтpaтИлИ -гo кoзaкa.
15.|X.1945 p. ]2 кoзaкiв пiд кoмaндyвaHHяM Pубaя (гocпoдapний l-{yмaньоЬКoгo paйoнy) зpoбили зaclдкy нa бoльшeвикiв, щo
Тxaли aвтoмaшИHoЮ шЛяХoМ Бepeстяни-Гepaймiвкa, Пiсля пepшиx стpiлiв бoльшeвики пoвтiкaли. AвтoмaшиHУ сПaЛeHo.

15.|Х.1945 p. ДoвiДaвшИсЬ. щo в с. |-{eпцeвинi
BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy, зaKвaTepУBaлa бoТвкa Teмpязнoгo,
бoльшeвикИ BLАpУШ|АЛИ B HaпpяMKУ ЦЬoгo х сeЛa. Teмpязний,
зaвчaoУ зopieнтyвaвшИсЬ, щo бoльшев|/1KИ пiдсyвaютьcя в
HaпpяMKУ Хaт, в яKИХ зHaxoдИЛИCя ПoвсТaнцi, poзпoлoжив кoзaкiв
.ц'o бoю, пocтaнoвИвши сoбi BLАгpaт|А цeЙ бiЙ. Koзaки, пiдбaдьopeнi
piшyнiстю Cвoгo KoMaH.п.Иpa, cпoкiйнo oЖ|/|ДaлIА пpoтИBHИKa. Koли
нa6лизилиcя бoльшeвики, вiдкpитo вoгoнЬ. Saв'язaвся бiй, щo
тpИвaв пiв гo.п,ини' Пoмимo чисeльнoi ПepeвaГИ бoльшeвикiв, Tх
зМУшeHo дo вiдcтyпy. Пoвстaнцi oпaнyвaЛИ пoлe бoю, 2-oх6oльшeвикiв вбили, a S-ox, якi щe нe вспiли втiкти, зЛoвИЛИ Ж|АBL4лI4'
Тaкox здoбyли 1 ппш тa 1 кpiс ..Maвзep''. Пo стopoнi ПoвcтaH-1
цiв _ ЛeгKo paнeниЙ.
.|5.|Х.1945p. пoвCтaнeцЬ
HeчaЙ з ЧoтИpмa KoзaKaMИ пepeХo.цИв Чepeз с. B. ХoлУ,цськ PaфaлiвcЬKoГo paйoну, дe зyстpiвся
з гpyПoЮ бoльшeвикiв. 3aв'язaBся KopoтKиЙ бiЙ, пiд нaс яKoгo
cпaЛeHo paКeтoЮ oднУ ХaтУ' Людськиx xepтB нe бyлo,
17 '|х.1945 p. Ha ХУTopax с. Гiшин Koвeльськoгo paЙoну oдин
ПoвCТaнeцЬ в кopoткiй сyтинцi вбив 1-гo лeйтeнaнтa тa здoбyв
-гo ..HaгaHa,'.
19.lХ.1945 p. пiдpaЙoнoвиЙ loля тa пiдpaЙoнoвиЙ .Qoнбaс,
дoвiдaвшисЬ, щo B c. oстpoвцi BoлoдимиpeЦЬKoгo paйoну, зaлишИлoся тiльки 5 стpибкiв, a peштa ви.iхaли B ТepeH, зpoбили нa цe
сeЛo HaсТУп. Cтpибкiв, щo бyли пo xaТaХ, пoЛoвИЛИ живими бeз
o.n,нoГo стpiлy. 3дoбули 1-гo мaдяpсЬKoгo KулeмeТa з 5-мa MaгaзИHKaMИ, 3 ППш i2кpicи. Taкox cпaЛeHo бункpa.
21 ,|х,1945 p. пiдpaЙoнoвиЙ loля з ] 0-мa KoзaKaMИ HaсKoчИв
внoчi нa CтaHИцЮ стpибкiв y ceлi.[oвгa Boля BoлoдИMИpeцЬKoгo
-,|
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paЙoHУ. Злoвивши бeз cтpiлy вapтoвoгo, вiн пiшoв з HИМ в бyнкep.
Cтpибки, нe зopieнтyвaвшИсЬ в нiм спpaвa, Ha HaKaз.Д,oлi злoжили
збpoю. Cтpибкlв poзпУщeнo, a бункep cПaлeнo. ПoвстaнЦi здoбy.1-нy
ли
фiнкy й бiльшe кpiciв.
23.lx.1945 p. peфepeнт CБ Kiвepцiвськoгo paйoнy, ввiЙшoвшИ в cеЛo [Я]poмeль Kiвepцiвськoгo p-HУ, poззбpoiв бeз стpiлу
стapшoгo лeЙтeнaнтa i pядoвoгo eHKaвeдИстa.

25.lX.1945 p. paЙoнoвa бoiвкa BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy
cпiльнo з вiддiлoм УПA Kapмeлюкa зpoбиЛa Hacтуп Ha стaHИц|о
стpибкiв с. Paдиxeвo, ЦЬoГo x paЙoнy. Пoвстaнцi He знaЛИ, щo
тoдi якpaз пpибyлo щe 20 бoльшeвикiв. 3aв'язaвcя 6iЙ, якиЙ
тpИвaB 3 гoД. Пoвстaнцi HaстУпaлИ з вiдкpитoгo мicця нa бyнкep.
Бункpa здoбyти He B.цaЛoсЬ. KapмeлюK дaв HaKaз вiдотyпaти.
Бoльшeвикv| BтoaтИлИ 4-oх в6итими й 5 paHeнИМИ. Пo cтopoнi
пoвcтaнцiв 2-ox paнeних.
26.|X.1945 p. пiдpaЙoнoвиЙ loля, дoвi.ц,aвшись, щo бoльшeBИKИ MaЮтЬ вeзтИ ЦЬoГo дня збiжxя, зpoбив Ha HИХ зaсiдкy. Koли
нepвoнi пiд'iхaли нa 10 M, пo ниx вiдкpитo BoгoHЬ.4-ox бoльшeвикiв вбитo, 4-ox злoвлeнo )кИвИMи, a 1 ЛeГKo paнeниЙ втiк.
Пoвстaнцi эдoбули 1-гo кyлeмeтa, 1 ППШ' 2кpicи Й фipмaнки зi
збixхям.
27,|х1945 p. 8 кoзaкiв пiд кoмaн.цoю Гoнти зpoбили зaсiдку
Ha шЛяXУ 3aтишшя_Xoлнeвичi нa бoльшeвикiв, щo MaЛИ вeзтИ
збixxя. Koли oстaннi нa6лизилИCя, пo ниx вiдкpитo вoгoнь. Пiсля
пepшИX стpiлiв бoльшeвикИ пoвсKaKyBaлИ Дo HeдaЛeKoГo KaнaЛy,
звi.цки ПoчaЛИ вiдстpiлювaтися. Toмy щo Mo)кHa бyлo спoдiвaТИсЬ ДoпoMoги бoльшeBИKaM' пoвстaнцi вiдступили. Бoльшeвики
BтpaTИЛИ 2-oх вбитими Й 1-гo paHeHИM. Пo стopoнi пoвотaнцiв бeз втpaт.
27,|х,1945 p' 40 кoзaкiв пiд кoмaндoю Teмpязнoгo зpoбиЛИ нacтУП нa бoльшeвикiв, щo cтягaлИ KoHтИHгeHТ в с. Pyдня
flубpoвицькoгo paЙoнy. Bopot, пoмiтивши HaстyпaЮчИХ, KИ|lУвся
в poзтiн. oднoгo бoльшeвикa зЛoвленo )кИвИM.
27.|х''1945 p. paЙoнoвий пpoвiдник Бyнтap з 9-мa KoзaKaMИ
виЙшoв Ha дopoгУ в лiоi Koлду6и (бiля c. oблaпи Koвeльcькoгo
paЙoну), KУдИ MaЛИ ixaти aвтoмaшИHaмИ бoльшeвикИ, Щo вoзИ.
ЛИ .цepeвo. Чepeз дeякий чac пoявИЛaся aBтoMaшИHa. Бyнтap
зa.цepxaв ТТ знaкoм pyки. З MaшИнИ виЙшли 2 нepвoнoapмiЙцi тa
nИтaлИ ..в чoM дeЛo''. Бунтap пiд coвотоьKoЮ MapKoЮ пepeвipяв
.цol(yмeнтИ, a KoзaKИ в тoЙ чaс poззбpoювaлИ чepвoнoapмiЙцiв.
Чepeз кiлькa хвИл|А|1 нaд'Txaлa Дpугa aвтoМaшИHa. Бaнyни Пepшу,
зaдepЖaлaся i дpyгa. Шoфep виЙшoв з aвтoMaшИни Й зaпитaв в
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чoMУ пpИчиHa зУпИнKИ. 3 ним пoвстaнцi зpoбили Тe сaмe, щo Й з
пoпepeднiми Йтaк пo нepзi зaТpИМaЛи бeз стpiлy щe 3 aвтoмaшинi' Тaким чИHoM oбeззбpooнo 8-ox чepвoнoapMiЙцiв' яким пpoчИТaнo ..3a
бopьбy УПA'тa вiдпyщенo. Здoбyгo 5 пПш' 3

нтo вiдьoт

кpiси тa cпaлeHo 5 aвтoмaшин.

28. |Х..1 945 p. нa BeлимeцЬKИX Хyropяx CeДЛиЩaнCЬKoГo paйo-

HУ' оoтHя бoльшeвикiв зaскoчилa в oднiй xaтi 2-оx пoвстaнцiв

-

Пepнeнкa Й Koсa. 3aв'язaвся 6iЙ, пiдчaс яKoгo o6идвa пoвстaнцi
згИHУЛИ, вбивши 1 -гo бoльшeвИKa, a 1 -гo paHИBшИ.
30.|Х.1945 p. 11 стpибкiв з c. Гopoдця зaaTaKУвaЛИ KлУHЮ, B
якiй знaхoдИЛv|cя KoзaKИ CухиЙ Й Miтькa' Пoбaчивши, щo сaмi не
ДaДyгЬ paди, стpибKИ пoKлИKaЛи coбi в пoмiч бoльшeвикlв з с. Aнтoнiвки BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy. Пpибулo 20 бoльшeвикiв, якi
вi.цpaзУ вiдкpили cильниЙ вoгoнЬ. oдин сepхaнТ зKoЧИв навiть
в KЛy|lЮ, aлe вiдpaзy oстaвся в6итиЙ. Toдi бoльшэBLАKIA BзялLАс,я
Ha штУчKИ. Boни пpитягHУЛИ з с. Cвapинь мaтiр кoзaкa Cyxoгo Й
пiслaли TТ дo клyнi з HaKaзoM, щoб Тi cИH здaBся xИвИM, бo iнaкшe
Йoгo зaб'ють. o.цнaчe пoвстaнцi нe пitд,aлися бoльшевИцЬKИМ
пiдстyпaм i piшyнo вiдкинyли Тx пpoпoзицiТ' Boни piшили битися дo
кiнця. БoльцleвИKИ, пoбaчивши, щo MaTи вepTae з клунl бeз синa,
вiдкpили пo клyнi вoгoHЬ, .цe пepшoЮ вбили мaтip Cyxoго тa пiдпa..CЛaвa

УкpaТнi!'' Й
лИЛИ KЛУHЮ' Koзaки вИоКoчИЛИ з t<лtyнi з oKЛИKoM
зaГИFtУЛИ. Tiлa oби.цвox кoзaкiв бoльшeвик|А BK|^|lуI1lА в oГoнЬ,

6.X.1945 p. Дo с. Bидpини Paтнeнcькoгo paЙoнy пpи6улo 7
стpибкiв i отapший лeЙтeнaнт для збиpaння зepнoПocтaвки. Ha
HИХ HaсKoчИлa гpУпa УПA пiд пpoвo.о.oM Kyбyсa. Пiсля кopoткoгo
бoю вбитo 2-ox стpибкiв тa paнeнo cтapшoгo лeЙтeнaнтa.
7'х'1945 p. нaдpaЙoнoвиЙ пpoвiдник з бoiвкoю HaсKoчИв Ha
отaнИцЮ стpибкiв с. Любoнин 3aбoлoтоькoгo paЙoнy. Cтpибкiв
poзiгнaнo, a в o.цнiЙ xaтi зaлишився УчaсТKoвиЙ oлсЙнiK, щo Hе
зopieнтyвaвся в ЧoMy спpaвa. Бyдyни зaaтaKoвaниЙ, вiн ПoчaB
вiдcтpiлювaтиcя' Пiд нaс стpiлянини зaгopiлaся Xaтa, в якiЙ згopiв

тaKo)< oлеЙнtк.

9.X.1945 p. ДoвiдaвшИсЬ, щo в с' Meдвexe Koлкiвськoгo
paЙoнy [е] 25 cтpибкiв, a пiд Тxньolo oxopoнoЮ кiлькox сeксoтiв
з дooKoЛИшнix сiл, кoм. BoП-у Бoгдaн з 23.мa KoзaKaMИ зpoбив
Ha HИX HaсKoK. Пoвстaнцi l|e зHaлИ, щo дo сeЛa сaМе пpиTxaлo Щe
.15
бoльшeвикiв. Бoгдaн зaлИ[lJИв [3]людeЙ нa зaлiзницi, щo пpoХoдИЛa бiля сeлa y вiддaлi o.п,Hoгo кiлoмeтpa, яK зacTaвy, l0 oсiб
HaзнaчИв }цo Haстyпy Ha сeЛo з пoЛя, a ]0 iншиx дo нaступy вiд
зaстaвИ (вiд стopoни зaлiзницi). Пepшi в сeЛo встУПИЛИ KoзaKИ'
щo HacтУпaли вiд зaлiзницi. 3yстpiвши BapтoBoГo, вoни oбстpi-
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лялv1

Йoгo. Зaaляpмoвaнi цим, бoльшевикИ пoчaЛИ вИсKaKувaТИ

з бyдинкiв. B цeЙ чaс нaспiлa ДpУГa грУПa з пoля. БoльшeBИКИ

ЗaлaлИлv| бyдинoк, щoб бУлo вИ.цHo HacТУПaЮчИx i вiдкpили пo HИX
вoгoнЬ. Пoвcтaнцi oсвiтили сeЛo paKeтoю Й вiдкpилиуpaгaнниЙ
BoгoHЬ. БoльшeвикИ |-|oпaлV| в пaнiкy й пoчaли тiкaти в HaПpяMKУ
зaлiзницi. Boни втpaтили2-oх бiЙцiв, 3-oх стpибкiв тa 4-ox aгeнтiв
HKB.ц. Cпaлeнo ХaтУ' B якiЙ жили сeKсoтИ. Пoвcтaнцi здoбули 1
кpiс i.100 шт aмyнiцii, a втpaтИЛИ ]-гo кoзaкa в6итим'
9.X.1945 p. кyщoвий Явopeнкo зaaтaKУвaв стpибкiв, щo шУКaли пiдвoди нa ПiсoчeнсЬKИХ Х}тopax (CeдлищaHсЬKoгo paйoну).
Пi.ц чac бoю 1-гo стpибкa вбитo, a peштa пaнiчнo гloвтiKaЛИ, зaл|А-

шaЮчИ2кpiоий1пПш.
9'Х.1945 p. бoiвкa Paфaлiвськoгo paйoнy зpoбилa зaсiдкy
нa стpибкiв. Пiд нaс стpiлянини вбитo 1-гo стpибкa. Пo стopoнi

пoвcтaнцiв oaнeний ooЙoвиЙ Гoлкiн'
9.Х.1945 p. в лici Koлдyби бiля с' oблaпи Koвeльськoгo paЙo.
paЙoнoвa
нy,
бoTвкa в yнiфopмi HKBД зaтpИMaЛa тa oбeззбpoiлa
7-ox нepвoнoapмiйцiв, щo Txaли Ha 5-oХ тяГapoвИX aвтoмaши нaх (5
.1
шoфeрiв, лeЙтенaнт i 1 стapшинa)' ЧepвoнoapмiЙцям пoвстaнцi
,.Зa
пpoЧИтaЛИ
щo бopeться УпA,, i вiдпyстили Tx. Пoвстaнцi зДo6ули 4 кpiои, 4 ППш i cпaлили 4 aвтoмaшини.
,10.Х.1945 p' paЙoнoвa
бoТвкa зycтpiлaся зi стpибкaми в с. .[i.0,oвИЧaХ Kiвepцiвcькoгo paЙoнy.3aв,язaвся бiЙ, пiсля якoгo стpиб.
KИ KИHУЛИcя вpoзтiv. Людських ХepTв нe бyлo.
.11.X
1945p. BeчepoM кoм. Ткaч з свoТм вiддiлoм зpoбив
HaоТУп нa с' oзipцi Paфaлiвськoгo paйoнy' .п.e зaKвaТepyвaлись 70
бoльшeвикiв. Зaв'язaвcя бiЙ, пiД. чac якoгo вбитo B бoльшeвикiв.
Пo стopoнi пoвстaнцiв paнeHo 1-гo чoтoвoгo, яKoГo бoльшeвики
зaбpaли )кИBИМ. Бoльшeвик|АBЖIАл|А 2 мiнoмeти Й пoвстaнцiбули
зMУшeH| в|ДcTУпИтИ.

13 Х.]945 p. в c. Bишeнкax KiвepцiвсЬKoгo paйoнy, мiсцeвa
бoTвкa poззбpoTлa 6 стpибкiв тa здoбyлa 2 кpicи ',Мaвзep,' i 4
сoBeтсЬK| KDlcИ.
1з.Х.1945 p. дoвiдaвшись вiд сeксoтiв, Щo в лiсi Яцкoвинi
бlля с. PУдня !убpoвицькoгo paйoHУ зaKBaТИpУBaЛa бoТвкa
Тeмpязнoгo, бoльшeвики зiбpaли з кiлькox сiл .цo 50 стpибкiв i
пoчaЛИ oблaвy' HaтpaпившИ Ha вapтoвoГo, BoHИ o6стpiляли Йoгo.
Koмaндиp бoiвки ДaB HaКaз тpoХИ вiдстyпити вiд мiсця пoстoю Й

зaлягт|А. Бoльшeвики, пpиЙшoвшИ Ha цe мiсЦe пoстoЮ, ПoчaЛИ
зaбipaти peнi, щo Тx нaвмиснe лИ|JJV|л|л пoвстaнцl. Toдi ТемpязниЙ
.цaв HaKaз вiдкpити пo HИX BoГoHЬ. БoльшeвикИ KVIHУлIICя вpoзтiн,
.l
вTpaтИBшИ -гo paнeним. Пoвстaнцi нe мaли xoдHИX BТpaт.
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17.х'1945 p. бoiвкa Paфaлiвськoгo paЙoнy пiд пpoвoдoм
!opoшeн кa зpoбилa зaciдкУ Ha [!ляХУ Paфaлiвкa_Boлoди ми peць.
Бoльшeвики зi стpибкaми вeзЛИ пo|.lJтУ з PaфaлiвкИ дo
Boлoдимиpця Й нaTxaли Ha цЮ зaсiдкy. Пoвстaнцi вiдкpили пo
HИХ вoГoHЬ, внaслiД.oк чoгo вбитo -гo отpибкa [i] 2-ox paHeнo'
Пoвстaнцi здoбули 2 кpiси [..']'
18.Х.1945 p. ГpУпa бoльшeвикiв, пoвepтaючи зi зaсiдки,
HaTpaпИЛa нa пoстiЙ кoм. KapмeлЮKa' B кopoткiЙ сщинцi пoвcтaHцi втpaтили ] -гo кoзaкa вбитим,.l .гo paнeним, a 1-гo бoльшeвики
зaбpaли xИBИM.
19.X.1945 p' Kiвepцiвськa бoiвкa oбeззбpoiлa Ha xУTopax
c. Гoдoминi cтapшoгo лeЙтенaнтa ЧA. ПoгoвopИвшИ з ним, Йoгo
звiльнeнo. 3.цoбУтo 1 ППш.
20.Х..l945 p. Ha сepХoвИцЬКoMУ бoлoтi Paфaлlвcькoгo paйoнy,
бoльшeвикИ нaтpaпИли нa пoстiй 6-ox кoзaкiв. oкpyжeнi кoзaки
KИHУЛИся нa пpoбiЙ. B бoю 5 з ниx ЗaгИнУл|4, a 6-гo, тя)кKo paнeнoгo, бoльшeвИKИ зaбpaли ЖИвИM.
21'х.1945 p. гpyпa пoвстaнцiв зHИщИЛa CтaнИцЮ стpибкiв y
с. B. Цeпцeвинi BoлoдиMИpeцЬKoгo paйoну. Чaстинa стpибкiв зги.1

HУЛa' a чaстИHУ взяTo B пoЛoH.

21'х.1945 p. бoTвкa Гoнти зi сoTeHHИM Cipoмaxoю HacKoчИЛИ
Ha сTaHИцЮ cтpибкiв в с. Цeпцeвинi BoлoдиMИpeцЬKoгo paЙoнy.
CтaниЦю стpибкiв зHИщeHo. 12 зa6итo,3-ox paнeнo, a pelшТa
пoвтiкaлa.3.цoбУтo 1-гo кyлeмeтa' 2 кpiси Й пoнaд 10 фiнoк.
22'х'1945 p. TeмpязниЙ виpiшив poзбити бoльшeвикiв
стpибкiв, щo cТoяЛИ в с. B. l-{eпцeвинi BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy,
тa cпaл|Ат|А ixнiЙ бyнкep. HaЙвiдпoвiднiшoю ПopoЮ дo цьoгo вiн
ввaЖaв нiч. Bзявши 45 нoлoвiк, вoни пiдпoвзли якнaЙбЛИ)Kчe .Д'o
oкoпiв. Пicля тpьoxгo.цИHHoГo бoю пoвстaнцi вдepлися в бyнкep.
БoльшeвикИ, ПoпaвшИ в пaнiкy, ПoчaлИ здaвaTИcя. Tiльки кiльKoХ Пpopвaлиcя Й втiкли. З вopoxoi стopoHИ Bпaлo 19 чoлoвiк.
Пoвстaнцi BзяЛИ B ПoЛoH 5 бoльшeвикiв тa здoбyли 1 кyлeмe1
2 CBт' 3 ППш' 15 кpiсiв, 1 пicтoль, 2 кoнi й 3 ciдлi. Пo стopoнi
пoвстaнцiв _ 1 paнeниЙ.
2З'х.1945 p. в с. Яpeмнi Kiвepцiвськoгo paйoнy, KiЛЬKa стpiль.1.гo
стpибкa Й здoбули 1 CBТ i 25
з
цiв бoТвки Kpукa poззбpoiли
нaбoТв. Йoгo пyстилt.;. oднaнe, пiсля 3-ox днiв вiH згoлoсився в
paЙцeнтpi, дe Йoгo apeштУвaлИ.
27.х.1945 p. в c. Бaбки Paфaлiвськoгo paЙoнy, гpУПa eHKaвe.цистiв тa бoльшeвИцЬKИX пapтИзaH стpiнулa Д,BoХ пoBсТaнцiв. B
кopoткiЙ сyтинцi oбox пoвстaнцiв тяxкo paнeHo й зaбpaнo Ж|АBИMv1
в пoлoH. Пo дopoзi бoльшeвикИ o.п.HoГo з нихзa6или.
i
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B oкoлиЦi с. Зaмшaни Ceдлищaнськoгo paйoнy, бoльшeвики,
дiзнaвшиcь Пpo poзтaшУвaHHя гpУпИ пoвстaнЦiв, oкpужили iT з
двox бoкiв: з oдHoгo бoкy нaотупaли, a з дpУгoгo ЗaлЯгл|А в лiнiю'
B бoТ пoвcтaнцi втpaтили 7 кoзaкiв вбитими' Peштa пoвстaнцiв
вИpBaЛaся пpoбorм з oKpУXeHня.
28.х'1945 p. paЙoнoвa бoiвкa Kiвepeцькoгo paйoнy, пiд нaс
пepeХoДУ чepeз c. Cуоьк, тoГo X paЙoнy' HaтpaПИЛa нa xaтy, в якiЙ
бyли зaквaтиpовaнi бoльшeвики' Koли пoвстaнцi зблихyвaлися дo
тiеi xaти, бoльшeвики вiдкpили вoгoHЬ. Пoвстaнцi poзГopHУ,lИCя в
лaву i пoнaлИ oKpУXУBaтИхaтУ, Piвнoчacнo вiдкpили пo нiЙ вoгoнЬ.
Бoльшeвики пaнiчнo пoвтiкaли, зaлИшaЮчИ o.цHoгo вбитoгo.
з.Х|'1945 p. в лici Kaлдyби бoiвкa Бунтapя сnaЛИлa oдHe ГpУзoBe aвТo й взялa в ПoЛoн B нepвoнoapмiЙцiв. Здoбyгo 1 кpiс.
Cepeд ПoЛoHeHИX чepвoHoapмiЙцiв пoвотaнцi пpoвeли бeсiдy нa
тeми .,U-J,o тaкe УГBP,'тa ..3a щo бopeться УПA', poзд,aлИ лиcтiвки
Й вciх poзпуcт|АЛ|4.
4.Хl,.1945 p. пoвcTaнчa гpyпa Kубуca зpo6илa зaciдкy нa
стpибкiв, щo вepтaЛ Ися з ТepeHУ.цo сeлa Cepaxoвинi Koвeл ьськoгo
paЙoну. ПoвстaнЦi здoбули 1 кyлeмeт.ЦП з 3-мa Д|АcKaglА' 2 ППш
.,1
тa сoвотськиЙ кoiс.
-16.Х|.-1945 p.
ГpУпa пoвстaнЦiв пiд кoмaнД,oЮ сoтеHHoгo
poззбpoiлa
Hepoзлуннoгo
стpибкiB Тa зHИщИлa сiльpaду в с. Гopixoвo Maлopитськoгo paЙoнУ. ПoBcтaнцi здoбyли 6 кpiciв тa 1
ППP
]9.XI --1945 p. пoBcтaнeцЬ Бyнтap, дoвiдaвшисЬ, Щo в о.ДУбoвa KoвеЛЬсЬKoГo paйoнy зaKвaтepУвaвся o.п,ИH лeЙтeнaн1
ПoсTaHoBИB эaЙти.п,o HЬoгo. Koли ввiйшoв в кiмнaтУ' HaCTaBИB Дo
лeЙтeнaнтa фiнкy Й KpИKHУB: ,.Pyкi в вBrpХ!''. Лeйтeнaн1 нeмoв би
цЬoгo Hr ЧУв, пpoдoвжУBaB чLАCтИrИ чoбoти. Koли Бyнтap ПoBТopив свiй HaKaз j вiн спpитнo KИHУBCя Ha HЬoгo Й, вiруиливши цiвкy
фiнки, пoЧaв з HИM бopикaтися, a нaвiтЬ всТИГ BХoпИти зi стoлa
peвoЛЬвеp' Бyнтap оХoпИв лeйтeнaнтa зa pУKИ, нe дaюни Йoмy
Mo)KЛИBoстi cтpiлити. Koли жiнкa лeЙтeнaнтa кИHУЛacя нa пiдмoгу
чoлoвiкoвi Й в xaтi CчИHИвся 6iльuиЙ pyХ' сaмe вчacнo BсKoчИв дo
кiмнaти кoзaк Mиxaйлo, щo бyв нa пoдвip'T тa зaсTpeЛив лeйтe.
HaHтa. ЗдoбУтo пicтoль T1, шинeлю Й мУндУp.
19.Хl.1945 p. бoiвкa Бyнтapя зpoбилa зaciдкy нa шoсi в oKo.
лицi с. oблaпи Koвельcькoгo paЙoну. У виcлiДi кopoткoТ стpiляHИHИ спaЛeнo oДHУ aвToMaшИHy, вбитo сeKpeтapя paЙпapткoмy
Любeшiвськoгo paЙoну тa paнeHo oдHoГo бoльшeвикa.
' У тeкcтi:
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20.Х|.-l 945 p. нa шoci Koвeль_Бepecтя, в oкoлицi с. MислИHa,
гpУпa пoвстaнЦiв poзбилa oдHe гpyзoвe aвтo. B бoю вбитo пepшoгo ceKpeтapя paЙкoму KП(б)У Пo стopoнi пoвстaнцiв _ лeгКo
paнeниЙ KoзaK Яpoслaв' Здoбyтo oдИH aвтoMaт.
20/21'х|,1945 p. бoльшeвикИ HaпaлV1 Ha чoTИpЬox кoзaкiв з
вiддiлу !'убoвoгo, щo KoПaЛИ в c. Гipнo Maнeвицькoгo paЙoну кpиiвкy. У вислiдi кopoткoT CУTИЧKИ 2кoзaки згИHyЛИ, a2втiкли,
21.х|.1945 p. в с. oссa ГpУпa пoвстaнцiв poззбpoTлa 2-ox
бoльшeвикiв (отapшиЙ сep)кaHт i pядoвик), щo oxopoHяли26тpoфeЙниx кopiв. 3дoбyтo ] aвтoмaт i 1 кpiо.
23.x|.1945 p. дo o.цнoi xaтИ с. KлюcьK, в якiй днювaЛИ KoзaKИ
Шyляк i Bишня (з бoТвки Meтeликa3), зaйLUoB yнaоткoвиЙ HKBД.
Пoвстaнцi зaпpoпoHУвaли йoму здaTИся. Koли вiн КИHУBся тiкaти,
йoгo зaстpiлeнo, 3дoбутo 1 aвтoмaт тa 1 пiстoль.
24.х|,1945 p. KoзaKИ HiмeЦь, ГaлaЙДa й Хмapa (з бoТвки
Bopoнa) вбили в буДинкУ ciльpaди с. Бoбли сeKpeТapKУ сiльpaди
й лeгкo pat|АлИ o.цHoГo лeЙтeнaнтa HKBД тa сeKpeтapя КoMсoMoлy. 3нищeнo бyдинoк сiльpaди тaзливниЙ пУHKТ MoЛoKa.
26'Xl.1945 p. в о. Paдoвичi кoзaки Hiмeць, ГaлaЙДa Й Xмapa
poззбpoiли B cтpибкiв. 3дoбyгo 8 кpiсiв. Пiсля Цьoгo зHИщИЛИ
будинoк сiльpaди тaзливниЙ ПУHKт MoлoKa.
з.Хl|.1945 p. в c. Poкитниця KoзaKИ ШпaK, Шуляк i БoйoвиЙ (з
бoTвки Meтeликa) зaсKoчИЛИ в xaтi Й ЗлoBИлИ XИBЦrM УчaстKoвoгo
.1
HKBД. Здoбyтo 1 aвтoмaт i пiстoль. Учacткoвoгo злiквiдoвaнo.
7.Xl|.1945 p. пiд чaс oблaви в пapиДУбcЬKoMУ лiсi paЙoнoвa
бoiвкa пiд кoмaндoю paйпpoвi.п'никa ГaмaлiT пpиЙнялa бiЙ з пoгpa.
HИчHИKaMИ. Бoiвкa вiдстyпилa нe пoнiсши XoдHИx BTpaт.
15.Х||.1945 p' пoвстaнцi_ зв'язKoвi тa чaстИHa paЙ[oнoвoT]
бoТвки пiд кoмaндoю Гaмaлii, пpийняли в пapидyбсЬKoМУ лiсi бiй з
eHKaвeдИстaми. Пoвстaнцi втpaтили 2-oх кoзaкiв з paй[oнoвoгo]
зв,язку Гpoмa тa ixнe yзбpoeння.

p. в лiоi Kaлдyби гpyпa пoвстaнцiв зaбpaлa вiд
нiмцiв,
пoЛoHeHИХ
Щo тaM ПpaцЮвaЛИ, двi пapi кoнeЙ i знищилa
вoзИ.
Чepeз
пapy
гo.цИH дo лiсy пpиЙшли чoТИpИ чepвoнoдBa
нiмцiв. Пpи цЬoМy вoHИ зyстpiлиcя з
вiдшyкaти
apмiйцi, щoб
Гopoдникoм
i Пoнуpим. Зaв'язaвся кopoткиЙ
KoзaKaMИ CтeпoвиM,
paHIАлV'|
2-oх нepвoнoapмiйцiв тa 1-гo
бiЙ, пiд чaс яKoгo пoвотaнцi
-гo
2
кyлeмeтa
тa
кpiои.
нiмця й здoбyли 1
16.X||.1945 p. HaХy-opяxс. oблaпи Koвeльськoгo paйoнy, бoiвкa Бунтapя зpoбилa зaсiдкy нa бoльшeвикiв, щo Txaли фipмaнKaMИ
в лiо' Пiсля пepшИХ стpiлiв бoльшeвики пaнiчнo пoвтiкaли, зaлИшaючи двi пapi кoнeй з BoзaMИ, oДИH KУЛeMeт ДП тa 2 сoвeтськi кpiои.
15.Х||'1945
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БEPECTЕЙCЬKA oKPУгA
27.|||.1945 p. ПiД чaс oблaзVi Ha пocЛiвсЬKИй лiс (paЙoн lвaнiв)
y сyгинцi з бoльшeвиKaмИ згИHув чoтoвий УПA.Цyб paзoM з кiлькo-

мa отpiл ьцями. Paнeнoгo .П,eкaнa бoл ьшe
1.V.1945

ви к

и зaбpaли жИ

в И гЙ.

p. гpУпa пoвстaнцiв oботpiлялa paЙцeнтp Kaмiнь-

Kaшиpоьк, в цeнтpi якoгo бyв вивiшeниЙ нaцioнaльниЙ пpaпop.
10.V.1945 p. oKpУХHa бoТвкa зpoбилa зaоiдкy в лiсi Якyшa, дe
ixaли фipмaнКaMИ 25 стpибкiв. Пo них вiдкpитo вoГoнЬ. o.п,нoгo
стpибкa зЛoвЛeнo >кИвИM' a peшТa, ЗaлИUJ|/1вI!|А фipмaнки, пoвтiкaли. Пoвстaнцi зДoбyли 20 мaгaзинкiв дo Ma.п,яpсЬKoгo KУЛeMeTa

4 диcки.0'o KУЛeМeтa ,..Д,ИХТяpoBa''.
15.V1945p. зpoблeнo зaсiдкy Ha двoХ cтpибкiв, щo iхaли
Пoнa.t], Пpипяттю. oбидвox пoбитo. Пoвстaнцi збpoi нe здoбyли,
бo cтpибки TT пoки.п,aли B вoдУ.
-17'V.1945 p.
oKpУ)KHa бoТвкa зpoбилa зaсiдкy в с. Зaбpiддя
Paтнiвоькoгo paЙoну нa cтpибкiв. ПiД чaс стpiлянини зЛoвЛeHo
ЖИBИI\АИ 3-ox стpибкiв. Пoвстaнцiздoбyли 1 фiнкy й 1 кpiс зiснaЙПepoM. Пo стopoнi пoвcтaнцiв _ oДИH вбитиЙ KoзaK.
25'V.1945 p. KУщeвa бoТвкa Kaмiнь-KaшИpсЬKoГo paЙoну
мaлa бiЙ з бoльшeвиKaMИ B c. Bидepть Любeшiвоькoгo paЙoнy.
БoльшeвикLА BтpaтИлИ7 вбитими, мiх якими зacтУп|iИKa HaчaЛЬникa HKB.{Любeшiвcькoгo paЙoнy. Пoвстaнцi втpaт He MaЛИ.
I-]я оaмa бoТвкa poзбилa CтaHИцЮ cтpибкiв в c. Toбoли KaмiньKaшиpськoгo paЙoнy тa B с. .{epeвoк Любeшiвськoгo paЙoну.
2'5'v'1945 p. вiддiл УПA paзoм з paЙoнoвoю бoТвкoю
Любeшiвськoгo paЙoнy зpoбив зaсiдку Ha шЛяХУ KaмiньKaшиpcьк-Ceдлищe. У виcлi.цi poзбитo 1 aвтoмaшинy тa вбитo
дo 10 бoльшeвикiв. Пo стopoнi пoвстaнцiв _ бeз втpaт
21 .Vl' 1945 p. бoльшeвикИ oKpУЖИЛИ вiддiл пoвстaнцiв y с. 3aПpИП'Яття Paтнiвcькoгo paйoнy. B зaвзятoмy| aЛe нepiвнoму бoю
згИHУЛo 20 пoвстaнцiв, a кoм[aндиp] Тигp зaстpiлився. Чиcлo
вбитих бoльшeвикiв нe вiдoмe.
11.|Х.-1945 p. гpУпa пoвстaнцiв зpoбилa зaсiдкy Ha шЛяХУ
Бopисiвкa-!ивин Ha тИХ, щo oХopoHяЛИ тpaнсПopти з Hiмeннини.
3лoвлeнo двoх бiйцiв ЧA й oднoгo бyвшoгo coBeтсЬKoгo ПapТИзaнa. Bсiх oбeззбpoонo. ЧepвoнoapмiЙцiв звiльнeнo, a ПapтИзaнa
пoKapaнo. 3дoбyтo 2фiнки й -l кpiс.
12.|х,.1945 p. нa хщopi Зaбoлoття Янiвоькoгo paЙoну, бoльшeвИкИ oКpу)КИЛИ 6 пoвстaнцiв. B бoю 4 пoвстaнцi згинули, 1
paнeний, a 1 виЙшoв цiлиЙ' Бoльшeвикv1 BтpaтИлИ 4-oх в6итими
Й

Й кiлькa paнeнИMИ.
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12'|х.-1945

p. шiсть пoвотaнцiв зa.цepxaЛИся Ha xутopi

Зaбoлoття Янiвськoгo paйoнy. He минyлo 10 xв., як бyдинки, щo
в HИХ BoHИ бyпи' oкpyжили бoльшeвики. ПoвстaHцяM trpийшлoся
BИpIАBaтИcя з oКpУ>кeHHя пpoбoeм. Пiд чaс пpoбиття oKpУxaЮчoГo
ПepсTeня, тя)КKo paHeHo paй[Oнoвoгo] пpoвiдникa Гopyнa Й кoзaкiв Cyкa, oлeгa, Cтpiлy Й Maлoгo.
Paнeнi пoвстaнцi, пoбaчивши бeзвихiднe ПoЛo)кeHня, пoчaли дoстpiлЮBaTИ oДИH lцpУгoгo. ЧoтиpЬoХ МepTвИx i oднoгo
Тя>кKo paHeHoгo бoльшeвики зaбpaли нa фipмaнкy й пoвeзли дo
!'opoгининa. oстaннiЙ, нaдpaЙoнoвий Пiнщини B., пpoбивши сoбi
дopoГУ пoмiж шicтьмa бoльшeвикaми, виЙtlJoв HeУшKo.п)КeHИM.
БoльшeвикV| BтpaтИЛV| 4.oхвбитими Й кiлькoх paHeHИMИ.
B веpeснi -l 945 p. в лiсax с. Poкoмля гpупa бoльшeвикiв двa
paзИ aТaKУвaЛa гpуПУ пoвстaнцiв. Пpи пepшiЙ сщинцi згИHyЛo
4-ox пoвстaнцiв, a пpИ дpуrиЙ 7. oбиtвa paзИ Ha мiсцe пoсТoЮ
бoльшeвикiв пpивoдилИ сeKCoTИ.
B веpeснi 1945 p. бoiвкa Paтнiвcькoгo paЙoну poзбилa стaницю стpибкiв в с. Постyпeнь. 7-ox стpибкiв злoвлeнo ЖИBИMИ,
...{иxтяpoвa''
тa 6 кpia 3-oм BдaЛoсЬ BТeKТИ. 3дoбУтo 1 кyлeмeт
сiв. oднoгo стpибкa ПoKapaHo KapoЮ сMepтИ чepeз пoвiшeння.
Пoвiшeнoгo пi.цмiнoвaнo, в нacлi.п,oK чoгo ПpИ Йoгo знiмaннi мiнa
.16
-l-l
paнилa.
вбилa щe
oсiб, a
B.X.1945 p. кiлькa пoвотaнцiв зpo6или зaсiдкy нa стpибкiв, щo
Йшли з с. с. Д. Дo с. Б. У вислiдi KopoтKoГo бoю oднoгo стpибкa
вбИтo, lцBoХ тяжKo paнeнo, a oдHoГo злoBЛeHo XИBИM.
ЦДABo' ф.38З3' oп,

1,

спp, 125' apк.24-34, Koпiя.

,]

..|\4aт,'
(_1 944)-' У 1 945 p. - пpoB. Maцiiвcькoгo p.ну.
ПЛaтoH CaМoсЮK 2 |вaн Гoлoвaн _..Kpук'' (_1946)-. У,1 945-,1 946 pp. - к-p пiдpoздiлу 6pигa..Coбopнa Укpaiнa'', кep. paЙoннoi бoiвки Любoмльськoгo p-Hy, бoТвки

CБ

ди

CтaрoвихiвcьKoгo p-HУ.
.1945
p. - кep KУщoBoi бoiвки у TуpiЙськoмy p-нi'
З |вaн Baсилюк - ..П,4eтeлик'' У

- Piк нapoд>кeння
нe устiйнeнo.
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202
сп исoK з^гИБлlАx БoPцI B
y лyцЬKlЙ, KoBЕлЬсЬKlЙ
тA БEPЕстЕЙсЬKI Й oкрyгдx
Ne

[Гpудeнь] 1945 p'

ЛИсТA BПABшИX
(дoд[aтoк] н. 2)

ЛУЦЬKA oKPУгA
1. Kpyк _ paйoнoвиЙ пpoвiдник, згИHyв в кiнцi ciчня 1945 p.'
пoпaвшИ Ha зaс|.цKУ.
2. Cipкo_ зГИнyв в квiтнi 1945p. бiля влaснoгo дoMУ, з pyK

бoл ьшeвикiв.

3. Бocий - зaотpiлився в
)KИвИM в pУKИ бoльшeвикaм.

4'

Г.

мicяцiлипнi ]945 p., щoб нe пoпacтИ

_ згИнУв B.Vlll.1945 p. в сaдiвськoмy лiсi в бoю з бoльшe.

BИKaМИ.

5. ГaЙ.qeнкo _ KoMaH.цИp бoТвки, згИHУв B.V|||'1945 p. в caдiвсЬKoMУ лiсi в бoю з бoльшeвикaми.
6. Kмiн _ KoзaK, зГИHУв 8.Vlll.1945 p. в caдiвcькoмy лiсi в бoю
з бoльшeвикaми.
7. Koля - KoзaK, згИHУB 8.VIll.1945 p. в сa.цiвоькoмy лiсi в бoю
з бoльшeвИкaми.
Kpiм вищeпoДaHИX, згИHУЛИ щe слiдУючi пoвстaнцi, Пpo яKИX
Hе MaeMo пoKИ щo мaйxe хoдHИХ дaHИX: в мiсяцi тpaвнi 1945 p.
ЗгИI1УлLА в бoю з бoльшeвиKaМИ тpИ KoзaКИ; в мicяцi липнi 945 p.
в PoxищaнcЬKoMУ paЙoнi зГViHУлV| тpИ KoзaKИ з мiоцeвoТ бoiвки,
щo HaCKoЧИл|4 нa зaсiдку; в мiсяцi липнi в Topнинськoмy paЙoнi
ЗгинУлИ в сyтинцi з бoльшeвиKaMИ дBa KoзaKИ з мiоцeвoТ бoiвки
.1

KoBEЛЬCЬKA oKPУгA
1 . *--*, KoМaHдИp бoТвки ТypiЙоькoгo paйoнy, зГИHУв 16.Хll.1944 p' нa xщopi о. Paдoвинi ТypiЙськoгo paЙoнy в бoю з бoльшeви-

KaMИ.

2. ---' кoзaк з бoТвки Туpiйськoгo paЙoнy, зГИHУB .l6.X||. 1944 p,
нa хyтopi с. Paдoвинi TypiЙcькoгo paйoнy в бoю з бoльшeвикaми.
*
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Taк у тeкстi

з. ---, стpiлeцЬ зi оoтнi Чyмaкa' зaгИHyв 27.х||.1944 p. в с. Пoчaпи MaтiiвсЬKoгo paЙoнy пiд нaс HaстyпУ Ha стaHИцЮ стpибкiв.
4. ---' кoзaк зi сoтнi HepoзЛyч|loгo' згИHУB 12.|.1945 p. в
HУ.Д,ИзЬKoMу лiсi пiд чaс HaсKoKУ бoльшeвикiв.
5. Maкap _ шeф зB'язKy, зГИHУB 3,Il|.1945 p. нa xyтopi с, Topгoвищe MaтiiвсЬKoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
6' |вal _ oKpУ)KHa peфepeнткa УЧX, згИHyЛa 1.|.|v1945p,
пiд чaс oблaви в лiоi пiд Бepeстянaми |-iумaнськoгo paйoну, дe,
ПoПaвшИ в бeзвиxiднe пoлoЖeHHя, зacтpiлилaся.
7. .--, стpiлeць з paЙoнoвoi бoiвки Maнeвицькoгo paЙoнy, зги.
.17.V.1945
p' в бoю з бoльшeвикaми.
нyв
-1945
p. нa пiвнiчниx
ТУp,
згИHyв
в дpугiЙ пoлoвинi тpaвHя
B.
тepeнax в бoю з бoльшeвикaми.
9. Яp' згИHУB в дpугiЙ пoловинi тpaвня 1945 p. нa пiвнiчниx
тeoeHaХ в бoю з бoлЬшeвикaми.
10. ---' KoзaK з paЙoнoвoТ бoТвки, згИHУB 29.V.|945 p. в с. oзepяни Typiйськoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
11. Myxa, згИHУB пiд чaс oблaBИ, щo вiдбУлaся 2/З,V|,.t945 p.
в oкoлицi с. Цeпцeвичi.
12' ---, КoзaK з бoТвки Тeмpязнoгo, згИHУв 4.V|.1945 p. в лiсi, в
oкoлицi с. |-{eпцeвичi в бoю з бoльшeвикaми.
13' ШвopниЙ - peфepeнт CБ Пiвнiчнo-зaxiднoгo KpaЮ, згИ|lУB
10.V|.1945 p. в c. Гpaдиcьк MaнeвиЦькoгo paЙoнy в бoю з бoль.
шeвИKaMИ.

14, ---, cтaничний с, Hoвaки BoлoдимиpeцЬKoГo paйoнy, зги.Vl.1945 p. пiд нaс oблaви, яKУ пepeBoДили бoльшeвикибiля
с. Pa.циxiв BoлoдимиpeцЬKoгo paЙoнy.
.15.
---, зв'язкiвeць, згИHУв 14.V|..|945 p' пiД нaс oблaви, якy
пepeвoдИЛи бoльшeвИKИ нa с. Бiлiнь i Cкyлинь Koвeльcькoгo
нyв

1 1

paЙoHУ.

]6. ---, KoзaK, згИHУв 16.Vl.-l945 p. бiля с. Beлимчe, дe, пopaнeниЙ бoльшeвикaми Й в бeзвиxiднoMУ пoлo)Кeннi, дoстpiливcя.
17, БиcтpиЙ _ кущoвий, зГИHУв в пoлoвинi чepBHя бiля с. Бoooвичi в бoi з бoльшeвикaми.

18. Koвaлeнкo_ .ЦУб- peфepeнт пpoпaГaHди Koлкiвщини,

згИHyв в пoлoвинi чepвHя бiля с. Бopoвинi в бoю з бoльщeвикa.
|v|И.

19. AндpiЙ_ KoMaHдИp BoП-y Koлкiвськoгo paЙoнy, згИHУв
2.V|||.1945 p. бiля с. Kулiкoвинi, Тoгo ж paЙoнy, в бoю з бoльшeвиKaMИ.

2О. TихиЙ - KoзaK, згИHУB 11.V|I|.1945
Kiвepцiвськoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.

p. B C.Гoдoминi
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с.

21. .Qнiпpo _ пiдpaйoнoвий пpoвi.Д,HИK, зГИHУв 12.V|l|.1945 p.

Лищe Kiвepцiвськoгo paйoнy, пiдсryпнo в6итиЙ мiсцeвим

стpибкoм.

22, --- ' зв'язкiвeцЬ, згИHУв 12.V|||.1945 p. в ЧopтopийсЬKoMy
лiсi Koлкiвcькoгo paЙoнy в cyгинцi з бoльшeвикaми.
23. Пpяжкa_ шеф зв'язкy' згИHУв -l6.V|||.1945 p. в oкoлицi
с. Гpaнi.Qубpoвицькoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
24' Явip _ KУЛeMeТчик з paЙoнoвoТ бoТвки !убpoвицькoгo
paЙoну, зГИHУв 16.V||l.1945 p. в oкoлицi с. Гpaнi !убpoвицькoгo
paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
25. ---' KoзaK, згИHyв з BИПa.цKУ 1B.V|||.1945 p. в с. Koпилi
Koлкiвськoгo paЙoнy.
26. ЗaлiзняK _ CoтeHHиЙ, згинув 20.V|||..1945 p. в о. Гpaддя
Koлкiвськoгo paйoнy, HaсKoчИBшИ нa зaсiдкy бoльшeвикiв.
27. Koля- КoзaК зi сoтнi 3aлiзнякa, зГИHУв 20.Vlll.1945p.

в

с, Гpaддя Koлкiвськoгo paйoнy, HaсKoчИBшИ нa зaсiдкy бoльшeвИKlB.

28. Яpoслaв _ нaдpaйoнoвиЙ пpoвiдник ЛюбoмeльщИ|1v|, зГL4.
нyв 23.VlIl.1945 p. з pyк бoльшeвикiв'
29' BopoшИЛoв - нaдpaЙoнoвий шeф зв'язKy Koвeльщини,
ЗгИHyB 2з.Vl||.,l945 p' з pyк бoльшeвикiв.
30. CyмниЙ _ зГИHУB 6'lX.1945 p. B с.ЛиЩe, HaтpaпИвшИ Ha

зaсiдкy бoльшeвикiв.
з1. --.' KoзaK, зГИHyв B.lХ.1945 p.' пiдстyпнoвбитиЙ BИCЛaнИM
eHKaBeдИстaми стpибкoм.
З2' ЯpoслaB _ KoзaK з бoТвки Maтa, згИHУB 12.|X.1945 p B
о. Mизoвo Cе.цлищaнськoгo paЙoну в бoю з бoльшевикaми.
3З. Гуоaк- KoMaH.п,Иp paйoнoвoТ бoТвки, згИHУв 20.V|||.1945 p.
бiля о. oзipцi Paфaлiвcькoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.

З4. ---' KoзaК з paйoнoвoТ бoТвки Любoмeльськoгo paЙoнy,

згИHyв 12,|х.1945 p. в с. ПiдгopoдHo, ToГo ж paЙoнy, в бoю зi
стpибкaми.
35. Bиxop _ стaHИчHИЙ' згинув 24'|х'1945 p' в с. Бopoвинi
Koлкiвськoгo paйoнy, пoПaвШИ нa зaсiдкy бoльшeвикiв.
36' ПepнeнKo - KoзaK, згИHУB 28.|х'1945 p. нa BeлимeцЬKИХ
XУтopaХ Ceдлищaнськoгo paйoнy в бoю з бoльшeвикaми.
37. Koсa _ KoзaK' згИHУв 28.lХ'1945 p' нa BeлимeцЬKИX ХУTopяx CeдлищaнсЬКoГo paйoнy, в бoю з бoльшeвикaми.
38. ---, KoзaК з вiддiлy TкaЧa, згИHУB 19.|Х..1945 p. в кpиiвцi в
сeлi Бopoвинi, Koлкiвськoгo paЙoнy з pyк бoльшeвикiв Тa Ha.П,oнeсeHHя сeKсoтa.
39. ---' KoзaK з вiддiлy Tкaчa, зГИHyB 9.|Х..l945 p. в кpиТвцi в
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Ceлi БopoBИчi Koлкiвcькoгo paйoнy з pyк бoльшeвикiв тa Ha .п,oHeCeHHя ceKcoтa.

40' Maяк- KoзaK з вiддiлy Пepнeнкa, згИHУв 28.|Х..l945 p. в
зaMшaHcЬKoму лiсi Ceдлищaнськoгo paйoнy в бoю з бoльшeвиKaМИ.

41.

KoзaK, зГИHyB 5.Х.1945

p. в c'

.[oвгoBoЛя

BoлoдимиpeцЬКoгo paЙoнy, HaтpaпИBши нa зaсiдкy бoльшeвикiв'
42, ---, KoзaK з BoП-y Бoгдaнa, згИHУB 9.X.1945 p. B с. Meдвexe Koлкiвcькoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
43,---, KoзaKз бoТвки Maтiiвcькoгo paйoнy, зГИ|-lУB 10.X.1945 p.
бiля с. Mизoвo в сyгинцi з бoльшeвикaми.
44'БoЙoвиЙ _ poЙoвиЙ вiддiлy Kapмeлюкa' згИHУв 1 1 .X.1945 p.
бiля гaiвки KpacниЙ Бip, пoпaвши нa зaсiдкy бoльшeвикiв.
45. HeдoльниЙ _ кoзaк з вiддiлу Kapмeлюкa. згИHyв 1 .X..|945 p.
бiля гaiвки Kpaсний Бip, пoпaвши нa зaсiдкy.
46. ШyотpиЙ _ кoзaк з вiддiлу Kapмeлюкa, зГИHув 1 1 .Х.1945 p.
.|

бiля гa.iвки KpaсниЙ Бip, пoпaвши нa зaсiдку бoльшeвикiв.
47. ХypaвeЛЬ - KoзaK з paЙoнoвoT бoiвки Бyнтapя, зГИHУв
14.X|.1945 p. в о. Лiйнo, пoпaвшИ нa зaсiдкy бoльшeвикiв.

48. Bopoн _ KoзaK з paЙoнoвoi бoТвки Бyнтapя,

14.Х|.1945 p. в c. ЛiЙнo, пoпaвшИ нa зaсiдкy бoльшeвикiв.

зГИHУB

49. Mикoлa- стpiлeць, згИHУв 17.х.1945p. в с. Пiдвисoкe
Koзинськoгo paйoнy в сщинцi з бoльшeвикaми.
50. -.-, KoзaK з вiддiлУ Kapмeлюкa, згИHУв 1B.Х..l945 p. в бoю
з бoльшeвикaми.
51. ---' КoзaK, зГИHУв 20.х'1945 p. Ha XУтopяХ с. Липнo
{yмaнcькoгo paЙoнy, ПoПaBшИ нa зaсiдкy бoльшeвикiв.
52' ---, cтpiлeць, згИHУв 27 ,х'1945 p. в с. Бaбки Paфaлiвськoгo
paйoну, тя)кKo paнeниЙ, a oпiсля зaМopдoвaниЙ бoльшeвИKaMИ.
53. БiлиЙ - KoзaK' зГИHУв 30.Х.1945 p. B сyгИчцi з бoльшeвиKaMИ в сeлi Гopoднeвo |-{yмaнськoгo paЙoнy.

54. Cтeпaн _ KoзaK з Пoчory CИвoгo, зГИHyB 21 .х|'1945 p. пiд нaс
oблaви нa c. oблaпи, Гiu-;ин i .Цopoтищe в сщинцi з бoльшeвикaми.
55, Дyб - зaсТУПHИK oKpyЖHoгo peфepeнтa CБ, зГИHУB B
oстaннix дняХ лИcтoпaдa 1945 p. нa .[epaжнeнщИHi в cyтинцi з

бoльшeвикaми.

56. ..., KoзaK, згИiiyB 12.Х|.1945 p. з pyк бoльшeвикiв.
57. Xмapa_ KoзaK з вiддiлy .[yбoвoгo, згИHУв .lB.Х||,1945 p.
бiля c. Гopнo Maнeвичськoгo paЙoнy, HacкoчИвшИ нa зaсiдкy.
58. Kaлинa _ KoзaK, згИl-tyв 24'х||.1945 p. в лici бiля c. Kapaсин
Kaмiнь-KaшИpоЬKoгo paйoнy, .цe, тяXKo paнeниЙ бoльшeвикaми,
вiн дoстpiлився.
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59. oлeнa _ нaдpaЙoнoвий пpoвiдHИК, згИHУB 27 'х||,1945 p. нa
ХyгopяX Maкoвищe Гoлoбiвськoгo paЙoнy в бoю з бoльшeвикaми.
60' Xмapa _ KoзaK, згИHУB 27 .х||.1945 p. нa ХyгopяХ Maкoвищe
Гoлoбiвськoгo paйoну в бoю з бoльшeBикaми.
Kpiм вищe пoДaHИХ вПaвшИХ пoвcтaнцiв, згИHУЛИ щe слiдyюнi.
Пpo яKИx Maeмo ДУ)кe MaЛo вiдoмoстeЙ.
15 |l.1945 p. ЗrИнУЛVl10 кoзaкiв з 6pигaди кoм' lгopя в бoю з
бoльшeви к aми бiля c. Bepxiв Kaмiнь. KaшИpсЬKoГo paЙoну.
3.||l'-l945 p. зГИHУЛИ 7 кoзaкiв в бoю з бoльшeвиKaмИ Ha xутopi
Topгoвищe Maтiiвськoгo paйoну.
13 V..1945 p. згИHУЛИ 6 кoзaкiв з вiддiлу Kyбiкa в бoю з бoльшeBИKaМИ B сКУЛИHcЬKoмy лiоi Koвeльcькoгo paЙoнy.
Пiд нaс oблaви 2lЗ,v|'1945 p. в oкoлицi с, Цeпцeвинi згинули
2 кoзaки'
Пiд нaс oблaви бoльшeвикiв 2/3'VI.1945 p. в Boлoдимиpeцькoму paЙoнi згинули 3 пoвстaнцi.
2.Vll|.1945 p. зг|,4HУЛИ в бoю з бoльшeвикaми бiля с. Kyлiкoвичi Koлкiвськoгo paйoнy 6 кoзaкiв.
5 V|||.1 945 p., HacKoчИBши нaзaоiдкубoльшeвикiв, бiля с. 3нaм e p в кa l-]умaноькo гo paЙo ну, ЗгИ|1У лLА 2 кoзaки,
Пi.ц чaс oблaви бoльшeвикiв 5.V|ll. _ 10.Х.1945 p. в oкoлиЦi
сiл: Kiззя Й Бик Гoлoвiнcькoгo paЙoнy ЗгИHУлV:' 2 кoзaки'
] B.V|. 1945 p. пi.цчac oблaвибoльшoвикiв в oкoлицi сlл Cкyлин,
HeсуxoTжи Koвeльськoгo paЙoнy згIАHУлИ 3 пoвстaнцi _ зв'язкoвi
Cивoгo
18.VlIl.1945 p. в кyликiвськoму лici в бoю з бoльшeвIАKaM|А
.t
ЗгИHУлИ стpiльцi Й кyлeмeтник з мiсцeвoгo BoП-y'
28.lХ.-1 945 p., пi.ц чac бoльшeвицькoТ oблaви згИHУлИ B зaMшaHCЬKoМУ лiсi CeДлищaнcЬKoГo paЙoнy 4 пoвстaнцi з гpУпИ Пepнeнкa.
B мiсяцi xoвтнi 1945 p. згL4нУлv1пiд нaс бoльшeвицькoТ oблaви
i

'

в oкoлицi сiл Kiззя ЙБик2 пoвcтaнцi.
20'X.-1945 p. ЗгИ|1УлИ в бoю з бoльшeвиKaMИ Ha cepxoвИцЬKo.

мy бoлoтi Paфaлiвськoгo paЙoнy 5 кoзaкiв.

28.X'1945 p. ЗГv||1УЛ|А в бoю з бoльшeвикaми бiля c. ЛiЙнo 2
пoвcтaнцi, HaсKoЧИЛИ нa зaсiдкy.
B oкoлиЦi с. Зaмшaни Ceдлищaнcькoгo paйoнУ ЗгIАt1Ул|А в бoю
з бoльшeвикaми 7 кoзaкiв.
20/21'х|.1945 p. згИtlУлIА в с. Гipнo Maнeвицькoгo paйoнy,
дe KoпaЛИ кpиiвку 2 кoзaки з вiддiлy.Qyбoвoгo, Ha KoтpИХ HaпaЛa
гpУПa бoльшeвикiв.
25.Х|l.-l945 p. згИ|1УЛV12 кoзaки з paЙoнoвoгo зв'язкy Гpoмa
пiд нac бoю з бoльшевикaMИ в пapИДyбськoму лiоi.
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БЕPЕсТЕЙсЬKА oKPУГA
1 . ДУб - чoтoвий, згИHУв 27.|||.1945 p. пiд чaс сyТИчKИ з бoльшeBИKaMИ в пoслiвськoмy лiсi Iвaнiвськoгo paЙoнy.

2.Tиrp _ KoMaH,0,Иp вiддiлy УПA, згинув 2.l.V|.1945 p. в с. Зaпpип'яття Paтнiвськoгo paЙoнy, дe' пoпaвшИ B oKpУXeння бoльшeBИK|в

I

He MaЮчИ вИХoдУ' зaстp|л|ИBся.

3. CтeпoвиЙ _ кoзaк, згИHУв 2.VIl|.1945 p. в оyтинцi з бoльшeвИKaMИ пiд нaс oблaви бoльшeвикiв в Kaмiнь-Kaшиpcькoму
oaйoнi.

4.

MикoлaeHKo

_ KoзaK'

2.V|11.1945 p.

з

згИHyB

в cyтинцi з

бoльшeвИKaпАИ

5. Maтpoс _ Koзaк, зГИHyв, HaTpaПИвши нa зaсiдкy.
6. Cушкo _ oKpУ)КHИй пpoвiдник БepeстeЙЩини, poдoM

Гopoxiвщ|,4|1И, Зг|А|1Ув

Paтнiвcькoгo paЙoну,

в бoю з бoльшeвИKaМИ бiля с. Peчиця

7. БoгДaн - oкpуxний peфepeнт CБ БepeстeЙЩини, poдoм з
мiстa Лyцьк, зГИHУв нa Любeшiвщинi.
B, Xвиля _ oKpУ)l(HИй пpoвtдник БepeстeЙщИHИ, poдoм з
ГopoхiвщинИ, згИHУB в бoю з бoльшeвиKaМИ Ha Хyгopax 3aбoлoття
Янiвськoгo paйoну.
9. Kpисa _ oKpУ)кHИЙ peфepeнт CБ' згИнyв Ha ХУтopax
3aбoлoтгя Я нiвськoгo paЙoну.
10. oлeксa.

opeл2 _ KoMaH.цИp oкpyжнoТ бoТвки БepeстeЙщИHИ' poДoM
з о. Xoтeшiв' згИHУB в бoю з бoльшeвиKaMИ нa ХУтopяХ Зaбoлoття
Янiвcькoгo paЙoну.
12. БiлoвиЦький, poдoм з c..Д,epeвoк Любeшiвськoгo paЙoнy,
згИ|lyв в бoю з бoльшeвиKaмИ Ha ХyгopяХ Зaбoлoтгя Янiвськoгo
1 1.

paЙoHУ.

-l3.

Лимaнюк_ вишкiльниЙ peфepeнт БepeстeЙськoi oKpУгИ,

poДoM з с. Mилянoвичi MaгiТвськoгo paЙoнУ' зГИHУв в бoю з бoльшeвИKaMИ бiля c. Mexисiття Paтнiвськoгo paйoну.
14. Лeв- пpoвiдник БepecтeйсЬKoгo нaдpaЙoнy, poдoм з
м. MaтiTв, зГИHУв в сщиvцi з бoльшeвиKaМИ Ha хщopiс. Пiдбopoнчя Paтнiвськoгo paйoну.
15. Бoйкo _ paЙoнoвиЙ пpoвiдник, згИнyв в cщинцi з бoльшeвИKaМИ в квiтнi 19a5 p. в paйoнi Бepeзa-KapТУзЬKa.

16. Липa_ paйoнoвиЙ peфepeнт CБ poДoм

з

с. Пoвlття

.Д.ивинськoгo paЙoнy, згИHyB в сyтинцi з бoльшeвикaми в квiтнi
1945 p' в c. Зiлoвo Aнтoпiльськoгo paйoнy.
17. Bеснянкa _ paйoнoвий кoмaн.п'иp бoТвки, poдoM з
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М. rп.ИвИH, зГИHУB B cyr.Ичцi з бoлЬшeвИKaMИ в

мiсяцi тpaвнi 945 p.
.1

в с. Kлeтищe.Д,ивинcькoгo paЙoнy.
1B. Явopeнкo _ КoзaK' poДoM з c. Пoвiття.Д,ивинськoгo paЙoнy,
зГИHУв в мiояцi нepвнi 1945 p. в c. Caмapa Paтнiвськoгo paЙoнy.
19. ГopoшeнKo _ KoзaK, poДoM м. .[J,ивин, згИHУB в квiтнi 1945 p.
в .Д.ивинськoмy paйoнi.

20. MaндpiвниЙ_ пpoвiдник .Д.ивинськoгo paЙoнy, po.цoM з
м..Qивин, зГИHУB в сyтинцi з бoльшeвиKaМИ Ha !ивинщинi,
Kpiм вищeпoДaнИX впaвшИX,

ЗгИt1УлV|

щe слiдyюнi пoвстaнцi,

Пpo KoтpИX Heмae тoчнiшиx вiдoмocтeй:
17.V 1945 p, згИнУB y с. Saбpiддя Paтнiвськoгo paйoнy 1 кoзaк
з oкpyжнoТ бoТвки в бoю зi стpибкaми.
1.|Х.1945 p. в бoю з бoльшeв|АKa.\АИ нa хрopi с.Saбoлoття

Янiвcькoгo paЙoнy згL4I1ул|А 4 пoвотaнцi.
12,|х,1945 p. зг|АHУлV| в бoю з бoльшeвиKaMИ Ha xyтopi с. 3aбoлoття Янiвськoгo paйoну 4 пoвстaнцi.
B мiсяцi вepeснi 1945 p. згИt1УлIA в бoю з бoльшeвиKaМИ B
лiсax с. Poкoмля 11 пoвотaншiв.
Пpимiткa: вi.цнocнo пoпepeдHЬo ПoдaHИХ oпИсУ бoТв i лиcти
впaвшИХ зaзHaчyЮ, щo з oГЛядy нa бpaк тoчнiшиx звiдoмлeнь,
вoHИ е дaЛeKo HeПoBH|.

LIДABО'

ф З8З3' oп'

1,

cпp, 125, apк. З5-З9. Koпiя,

1 Гaлинa Шмaткo - ..Boлинянкa'', .,|вa'' (1923-1945). У 1944-1945 pp _ рeф. УЧХ
Koвeльськot oKpУгИ'
2 Cтeпaн Трусeвин - ..opeл'' (-1945)-. У 1945 p _ peф. CБ Любeшiвськoгo р-Hу,
Keр' бolвкИ БерeстeЙськoi oкpyги.

*
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Piк нapoджeнl1я нe устiйнeнo'

Ne
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lHФoPMAцlТ з лyцЬKoT, кoввльськoТ
тA БЕPEствЙськoТ oкрyг

[Гpудeнь] 1945 p

B|сTKИ з TЕPЕHУ
(дoд[aтoк] н. 3)

ЛУЦЬKA oKPУГA
24'v|||.1 945

p.

o.п,нa жiнкa

з c. Шиpoкe, зaвiзши

KoHТИHгeHт

збiжжя дo Гopoхoвa, вepТaЛa ДoДoмУ. Пo дopoзi взяЛИся нa фipMaHKУ oдИH eHКaBeдИсT з гoЛoвoЮ сiльpaди. Пi.ц чaс Тзди eнкaвeдИCТ вCe вCKaKУBaв в ПpИдopo)Kнi сaДки, тpяс яблyкa Й гpyшки тa
HoсИB Тx нa фipмaнку. B с. Cтaвиськo вiн зaЙшoв дo oднoi хaтИ, З
якoТ виЙшoв oбвaнтaxeниЙ пляшKaMИ, a зa HИM гукaв 70-лiтнiЙ

дiдУсь: ',BiддaЙ кapaсiн!''. Bскaкуюни нa фipмaнкУ, eHKaBe.цИсТ
зaгубив гopня з ПшoнoМ. Bepнyвся i зaбpaв пopo)Kнe гopня, бo

пшoнo BИоИпaЛoся. B с. Лoбaчiвкa знoвy BсKoчИB .п,o oднoТ xaти,
якoТ виЙшoв з кiлькoмa ПЛяшKaMИ з сaMoгoHoм. 3a ним iшлa
)KiHKa, Щo пpoсИЛa, щoб BepHУB xoч би oдин лiтp. Eнкaвeдист
сKoчИB нa фipмaнку Й нeсвoiм гoЛocoМ зaKpИчaв Ha ПoГoHИчa:
..ПoГaHяй!''.
.Д,oixaвши дo сMoЛяBськoгo лiсy, eHKaBeдИCт взяв вiд
xiнки вixки, сХoвaB сBoЮ шaпKУ Тa пoгaHяB щo сИЛИ, poзгyблюЮчИ Пo дopoзi нaкpaдeнi пpoДУKTИ. Koли зaТxaли дo БepeсТeчKa,
,,!e
eHKaBeдИCт вiД.д,aв нaгpaбoвaнi peнl овoТй жiнЦi. Ha ТТ зaпит:
взяв'', - вiн вiдпoвiв -..Бepi дaЙ пpян!',.
25.Vlll.1945 p' в с. Pхищiв Бepстeнкiвськoгo paЙoHУ УЧaCTKoвиЙ HKB.Ц з дecятЬMa стpибкaми нiби apeштУBaв o.цHoгo стpибкa
з с' Бyжaни. .ЦpУгoгo .цHя ЦЬoгo ,.apeштoвaHoгo', вeзЛИ Пoчepeз
сeлa Бyжaни Й Г1iлгaни' a в сeлi Шиpoкe вiД'Цaли йoму збpoю Й

з

|1УCтV1Лv|

'

26.V||l.1945 p. в с. Пiдбepeззi Гopoxiвськoгo paйoну спeцiяльHa aгеHТУpHa гpУПa вбилa з HaKaзУ HKГБ oднoгo чepвoHoapмiЙця
тiльки зa тe, щo вiн нe xoтiв з.цaTИ oдяг. Цiллю ЦЬoГo ПЛaHoвoГo
вбивствa булo виклиKaTИ HeHaBИCТЬ чepвoнoapмiйцiв дo oУH, aбo
взaгaлi недoвip'я дo yкpaTнсьKoГo вИзвoЛЬHoГo pУXУ.
г-'lil||Д .,^^
чaс l|epeсУBaHHя сoBоTcЬKИХ в|ИсЬK з зaХoдУ Ha CX|.0'

(пеpeд вiйнoю з Япoнieю) oднa чacTИHa ЧA зaдepжaЛaся B
м. Луцьк. Cтapший лeЙтeнaнт цieТ чaстини виЙшoв Ha pИHoК,
дe зyстpiв MaЛoгo, oбдepтoгo ХЛoПчИHУ, в яKoMУ CKopo пiзнaв
cвoйoгo синa. B тiЙ xвилинi пpибiглa Й Йoro ДpУ)KИHa. З плaчeм
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poзПoвiдaлa вoнa Йoму пpo тяЖKе ЖИТтя Дoмa (в Лeнiнгpaдi),
муciлa виTз.цжaти Й шyкaти йoгo
в УкpaТнi. ЛeЙтeнaнт, щo Maв Ha ГpУ.цяХ pяд вiдзнaк, вИсЛуXaBшИ
oпoвiдaння жiнки пpo злиднi йoгo poдини, зipвaв всi мeдaлi з
гpyдeЙ i кинyв ix пiд нoги. Ha цe пpийшлo кiлькa eнкaвeдиcтiв, якi
apeштУBaли лeЙтeнaнтa, Йoгo жiнку Й ДI4тv1HУ. Bсe цe дiялoся нa
oчax бaгaтьox люлeЙ.
3.lХ.1945 p. зaKвaТepoвaнi бoльшeвиKИ в с. Гpyшoвi
Гopoxiвськoгo paЙoнy хoДИлIА Пo хaТaХ i пpимушувaли сeлян, щoб
з.цaвaЛИ KoнтИнгeHТ збiжхя .t].o BИзHaчeHoгo peчrHця.
5.|X'1945 p, бo,пьшeвИKИ, щo зaKвaтepyвaлИ в с. Гpyшoвi
Гopoxiвськoгo paйoнy, poзiЙшлися пo двoХ-ТpЬoх Ha кiлькa xaт
cидiли пo нepзi в кoжнiЙ xaтi .цoти, пoки ДaниЙ гoсПo.цap He з.П,aBaB
звi.п.ки, He MaЮчИ кУcoчKa xлiбa,

i

BвeCЬ KoHТИHГeHT збiжжя.

5.|X.1945 p. дo с. Фуоoвa Гopoxiвоькoгo paйoнy пpиixдхaли
двi aвтi бoльшeвикiв i зaгpoзиЛИ сeЛяHaM' Щo яK дo тpЬoХ днiв нe
здaдУтЬ визнaчeниЙ KoHТИнГeHT xлiбa тo злiквiдyють ixнi гoспo.0'apCтвa.
.l0.

|Х. 1 945 p. Дo с. Ciльцe пpибyлo кiлькox жиДiв, щo xoдили зi
збpoeю пo сeлi Й raняли сeЛяH, Щoб вitвoзили збiжжя'
B сeлi Бyxaни БepeстeнкiвсЬKoгo paйoну бoльшeвицький
пpoKУрop Ta сУlцдя зacУДИJlИ Ha M|сц| o.цHoгo сeЛяHИHa зa HeздaЧУ
KoHтИHгeНту xлiбa Ha.цвa poKИ TЮpMИ.
16.lX.1945 p. .гlo с. Ciльцe Бepecтeнкiвськoгo paЙoнy пpиТx.п)Kaв B спpaвi KoHтИHгeHTiв пpoкypop. Хiнки, щo MaЮтЬ чoлoвiкiв
y ЧA з ПЛaчеM пpoсИЛИ, щoб iм зMeHшИтИ KoHTИHГeHT збiжхя.
Бoльшeвики пpиЙняли Цe з гЛУMoM, a пiзнiшe нaсмiхaлися й пoкa.

зУвaЛИ, яK сeЛяHИ Пepe.ц HИMИ пЛaЧУТЬ.

18.IХ.1945 p. paЙoнoвe HKBД дaлo пiд CУёп. зa нeздaчУ KoHТИHГeHтУ збiжжя сiмнaдцять людeй з с. Фyсoвa Гopoхiвоькoгo
paЙoнy.

KoBЕЛЬCЬKА oKPУГA
Ha пoнaткy тpaBня .1945 p. гpУПa пoвстaнцiв BИсaДИЛa ПoТяг
бiля Пoльоькoi гopи Koлкiвськoгo paЙoнy.
B пoлoвинi мiсяця TpaвHя 1945 p. oПepaтИвHa ГpУпa пoвсТaHчoГo КypeHя Kубiкa BИcaДLlлa нa лiнiТ Бepecтя-KoвeЛЬ тpИ пoТягИ
тa o.цИH бpoнeпoтяц яKoГo зHИщeHo тaK, щo Йoгo вЖe He МoЖHa
бyдe вiдpeмoHTyвaТИ.
4.V|. 1 945 p. бiля о. Зaнepненe MaтiТвськoгo paЙoнy бyлo вбитo
нeвiдoмими лЮдЬMИ двox стpибкiв, a oднoгo paHeнo.
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Ha пoнaткy мiсяця чepBHя 1945 p. ГpУПa пoвCтaнцiв знищилa

в oкoлицi Paфaлiвки мiст iзaлiзницю.

B мiсяцiлипнi 1945 p. кiлькa бoльшeвикiв кyпили нa бaзapi в
м. Koвлi чoтИpИ лiтpи гopiлки. Bипивши iТ, шicть з HИх згИHУли бo,
яK oKaзaлoся пiзнiшe гopiлкa бyлa зaтpуeнa.
B Koвлi нa бaзapi o.цИH чepвoнoapмieць пpo.цaвaв шИHeЛЮ.
Пoбaчивши цe, пpиЙшoB lцo HЬoгo eHKaBe.п,Иcт i нaмaгaвся BИpBaти йoмy шИHeЛЮ з pyK. Чepвoнoapмieць нe дaвaвся. Miж oбoмa
зчИHИЛaся бiЙкa, Haвкoлo HИx сxoдИЛИся чepвoHoapмiЙцi тa eHKa-

вe.цИcтИ. Paптoм eнKaBeдИCт вiдскoнив' вХoпИв кaмiнь i poзбив
чepвoнoapМiЙцeвi гoЛoвУ. Toдi п pиоyтнi нepвoнoapмi Йцi сХoгlИЛИ

eHKaвe.п'Истa i пpилю.цнo Йoгo вбили,
1.V|||.1945 p. в с' Липнoмy L]yмaнськoгo paЙoну бoльшeвики
зaбpaли вiд двox сeЛяH зa HeBИКoHaHHя ГpoшeBoГo пo.цaTкУ двi
KOpOBr.
1

'VIIl.1945 p. в BoлoдимиpeцЬKoMy paЙoнi бoльшeвикИ Пepe-

BoДИл|А зaгaЛЬHy кaмпaнiю сТягнeHHя KoHТИHгeHТiв збiжжя. Пpи

ЦЬoMУ лю.qeй Maсoвo гpaбувaли. Зaбиpaли нaвiть суxe збiхжя з
пeчi пpигoтoвЛeне Д.o MЛИHa, били жiнoк Тa зaсTaвЛял|А |\АoлoтИтИ

збiжжя K|АяМ|A в xaтi.
B мiсяцl сepпнt 1 945 p' в ЛюбoмeлЬCЬKoMУ paйoнi eHKaBeД,Иcтv1 хoДv|лv| якиЙсь чac пiд MapKoЮ пoвстaнцiв пo лiсi тa ХyгopяХ,

з6иpaли xapнi Й Hoс|/1л|А зaсMaЛeнe вiдpo. Пepeд ЛЮдЬMИ нapiкaсeбe зa тe, щo He пiшли з пoBИHHoЮ дo opгaнiв сoвrтськoТ
BлaДИ Дo2О липня, бo, мoвляв' [x стiльки Й oстaлoся Й тeпep пpи-

.пи нa

Йдeться зaГИHУтИ.

B мiсяцi сepпнi 1945 p. в о. Ceкyнь Ce.цлиЩaнськoгo paЙoну

eHKaBe.цИCт|/1 злoB|АлИ дBaHaДцяTЬ чoлoвiк, зaBeзЛИ в paЙцeнтp i
Зaч|А|1ИлИ B лЬoхoв|' дe |Х дepxaлИ ДoI|А' ПoKИ |M He BдaЛoCя зMУ-

людeй зaпиcaтИCя в стpибки.
B tиiсяцi оepпнi .l945 p. в c. БyЦиltь Ceдлищaнськoгo paЙoнy
HKBД.цaЛo HaKaз мicцeвим дeмoбtлiзoвaнИM з ЧA згoлoс|Ат|/1cя B
paйцeнтpi, дe в Пopядкy мoбiлiзaцiТ Тt"l дlaнo збpoю Й втягнeнo в
cтpибки.
25.V|l|.1945 p. .цeсятЬ бoльшeвикiв xoдили пo ХyгopяХ с. Paз.
Cv|тv| ц|Ах

HИчl П|д МapKoЮ ПoвcTaHцlB Тa пpoв|pяЛИ дoKУMeHТИ.

B мiсяцi сepпнi 1945p. в oднiЙ мiсцeвoстi Mopaнeвськoгo
paЙoнy eHKaBeдИстИ гloK|АHУл|А тopбy, нiби згубили, в якiй був
пoдaниЙ фaльшивиЙ cпИсoK aгeнтiв HKBД в pядaХ УПA Й oУH.
27.v|||.1945p. в Cтapoмy Чopтopийськy пiд Чaс пoХopoнy
oдHoгo сeЛяHИHa бoльшeвицькиЙ aгiтaтop HaМaгaвся зpoбити бiля цepКBИ мiтинп Biн влiз нa кpiслo Й пoчaв aгiтyвaти.
799

CвяЩeнник, He звФKaЮчи нa aгiтaтopa й зaкiнчивши Moлeбeнь,
pУшИв Ha цBИHтap, a зa HИM пiшли всi люди, Aгiтaтop oотaвcя Ha
кpiслi сaм. Ha дpУгиЙ дeHЬ ПoKЛИKaЛИ свящeHнИKa Ha cтaнИцЮ
HKBД' дe йoгo лaялИ тa ЗaпИтУBaли: ..3aчeМ .цeлaeЦJ HacMrшKу з
нaшiх aгiтaтopoв?''.
28.V|||.1945 p. бoльшeвикИ нa|лaГaлИCя ствopИти в с. CтapiЙ
Paфaлiвцi оaмooбopoну. Чepeз тe, Щo MoЛoдЬ нe xoтiлa бpaти
збpoT в pyки, ixнix бaтькiв ПoapeштoBУBaл|/1 Й noсaдили B ЛЬoХ.
ЩoЙнo тoдi сини apeшToвaHиx бaтькiв пoГoдИЛИся взяти збpoю в
pУKИ, aЛe бaтькiв.цoТeпep щe He вiдпyщeнo.
з0.VI||.1945 p' cтpи6ки з с. Paзнич Koлкiвськoгo paЙoнy хoДИпiд
ли
МapKoЮ пoвстaнцiв пo с. CьoмкИ тoгo ж paйoнy тa гpaбили
сeЛяH. Koли б гoспo.цap BИХoДИв з хaтИ, вoHИ MaЛИ HaKaз стpiляти
пo HЬoМУ, щoб ix XтoсЬ нe пiзнaв.
1.lX 1945 p. ГpyПa бoльшeвикiв злoвилa нa дopoзi oднy xiнку
Й знacилувaлa

ТТ.

2.|Х.1945 p. Дo с. Kapпилiвки l-.l.yмaнськoгo paЙoнy бoльшeBИКИ прИвeзлИ пapoвy мoлoтiлкy, яKolo .цHяMИ i нoчaми MoЛoтИЛИ
гoспo.цapсЬкe збixxя Й зaбиpaли Йoгo.
7.|Х.1945p. в с.Xoлнeвичi бoльшeвикLА лoв|Ал|A xлoпцiв тa
дiвчaт для poбoти в ТapTaKУ м. ЦУмaнь.
9.|Х.1945 p. бoльшeвИKv| з Toмaшeвa гpa6или в с. oмeльнo Koлкiвcькoгo paйoнУ сeЛян, B яKИХ зaбиpaли )КИтo, пoЛoтHo,
Упpя)KIN4eДзУЛИKlв.
9.lХ..l945 p. Ha XУтopi с. Koстюxнiвкa Koлкiвcькoгo paЙoнy
бoльшeвики пiд мapкoЮ пoвCтaHцiв вкpaли B oдHoгo Гocпoдapя
.0'Bor тeЛят.
1

.1

.

|Х.

1

945 p. дo с. oмeльнo Koлкiвськoгo paЙoнy пpибyв пpo-

KУpop з ГpУПoЮ бoльшeвикiв тa пepeпpoвaдxУвaв мiтинг. 3 пoчaтKУ ГoвopИB Пpo зДaчУ зepнoПoоТaвoK, a нa кiнeць хoтiв вибpaти

гoЛoBУ сiльpaди. Пepшe ПpoKypop сKaзaB, щoб тi, щo бaжaють
вибopу ГoЛoBИ сiльpaди, пi.цнecли pуки. Pyк нe пiднic нixтo. Пicля
цЬoГo прoKypop зaпИтaB xтo He Хoчe сoBeтCькoT влa,ци. Ha цe piвнo
x нixтo нe вiдпoвiв. Toдi oдин eHKaBe.цИст, щo був пpисщнiй Ha ЦИХ
вибopaх, пoбaчивши CтaBЛeHHя сeЛяH, зBepHУBся.цo HИX з KopoТKoЮ пpoмoвoЮ, чИ paДшe лaйкoю, в якiй скaзaB; ..BИ всi бaндити,
вaс yоix вИвeзeМo нa Cибip.,' Ceляни oдИH Пoзa ДpУгИM poзiйшлиcя пo дoMaX. Ha дpyгиЙ Дeнь Цi сaмi бoльшэBИKIА пoгpaбyвaли
оeЛяH l BepHУлИ Дo Mlстa.
12.|X.1945 p. Чepeз с. ПoлицiбoльшeвикИ ПepeBoзИли сiнo' в
яKe ПaсТyХИ-пiдpocтки BлoЖ|'/1л|А зaпaЛeнУ гyбкy. Пo якoмyсь нaсi,
сiнo зaнялoсЬ пoЛyм'яМ iзгoplлo paзoM з BoзoM.
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.|945
p. в с. Пoвypcьк Maнeвицькoгo paйoнy
B мiсяцi вepeснi
зa тe, щo сeЛянИ нe бyли в отaнi здaтИ впoвнi визнaчeниЙ кoнтИHгeHт xлiбa, бoльшeвики oгpaбили всix гoспoдapiв пoгoлoвнo
Й oснoвнo тaK, щo нe бyлo чим зaсiяти пoля. Bнaслiдoк цьoгo
бoльшeвикИ зtv|УcИлИ oKoЛo 100 гoспoдapiв зaписaTИся B KoЛГocп
(гoвopили: ..He мaeтe чим ciяти, тo вcтyпaЙтe в KoЛГoсп, MИ BaМ
дaмo''). B цьoму x сeлi oгpaблeнo оeЛяHИHa Mixaя (...) .цo HИтKи
тaK, щo сьoгoднi вiн хoдить i жeбpae пo знaKoMИX лlo.0,яХ.
Ceлянинoвi.Циxкo Apсeн[y] з с. oблaпи Koвeльськoгo paЙoнy
булo зaзнaчeнo КoнтИнгeнry збixxя нa 40 coтнapiв, в тoЙ Чaс яK
УвeсЬ Йoгo ypoжaй cтaнoвив 1 8-20 сoтнapiв.
B мiояцi вepeснi 1945 p. нa xyгopi oблaпи, сKopИсТaBшИсЬ з
вiдсyгнoстi Baci CкУлинeць, бoльшeBИKv|, щo Xo.цИЛИ зa KoHтИHгeHтaMИ, пiдкoпaлиcя дo XaтИ Й orpa6или,t'i,
.l
Пpи кiнцiвepeоня 945 p. зiстaницic. Mизoвo CeдлИщaHсЬKoгo
paйoнy пoвтiкaли мaЙжe всi стpибки. БeзпoсepeдHЬo пpИчИHoЮ
цЬoгo бyлo пoгaнe мaтepiяльнe зaбeзпeЧeнHя тa зaгaлЬHe вiднo.
шeHHя дo HИХ бoльшeвикiв.
.1B.|Х.1945 p.
в c. Cepxoвi Paфaлiвоькoгo paЙoнy стpибки гpa6или гocпotинь, зaбиpaЮЧИ пoЛoтнo, гpoшi Й iншe' .[еякi пoвoД|АлИcя дeщo Чeмнiшe, пpoс|Алv1Тсти. Aлe тiтки нa Цe He звepTaЛИ
увaгиЙ iсти нe ДaBaлИ' To.цi стpибкИ шyKaЛИ caмi. Koли зHaXoДИЛИ
MoЛoKo. тo вИлИвaли Йoгo Ha зeMЛЮ.
19.lХ.1945 p. в c. 3aлiщaни .ЦУбpoвицЬKoГo paЙoнy 30 бoльшeвикiв poзxKИдaлИ MoГИЛy, вИcИпaнУ в чecтЬ BпaвшИХ бopЦiв зa

вoлю.

20.lX.1945

p' 30

бoльшeвикiв квaтepУвaлИ пiд мapкoю

пoвстaнцiв в c. Якyбнинi l-{yмaнськoгo paЙoнy. Пo дoмiвKaХ гoвo.
pИЛи вИKЛЮннo укpaТнсЬKoЮ MoBoЮ тa cпiвaли peвoлюцiЙнi пiснi.
21.IХ..|945 p. стpибoк з с. Лищe зaстpiлив HaчaЛЬHИKa HKГБ,
щo пpибУв з c. oотpiв Kiвepцiвськoгo paЙoнy. Cтpибoк мaв зaмip
зaстpiлити щe Й iншиx бoльшeвикiв, aлe зaciкся aвтопиar Йoгo
ЗлoBIАлИ Й вiдстaвили дo в'язницi.
.l5
22.|х.1945 p' дo с. PУ.цкa Paфaлiвcькoгo paЙoну пpибулo
бoльшeвикiв, щo гo|1Ил|А сeЛян вi.цвoзити KoHтИHГеHт збiжxя, a
ТaKox виpyбyвaли Й зaмaзyвaлИ peвoлюцiйнi кличi.
25.|Х.1945 p. гpyпa eHKaвeдИCтiв i стpибкiв в кiлькoстi дo 20
oсiб пpибyлIА to сeлa Яцyлi, дe зpyЙнyвaлИ vioГ|АлУ, BИсИпaHУ B
чeсTЬ впaвцJим бopцям зa вoлЮ.
29.|Х..|945p. нa пoЛях с.Tpипoтнi .Qубpoвицькoгo paЙoнy
гpупa бoльшeвикiв вибиpaлa кapтoплi зaгaЛoM, He ДИBЛячИcЬ чИя
вoнa бyлa.
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з0.lХ.1945 p. в с.Tpипoтнi lyбpoвиuькoгo paЙoнy бoльшeвики
пiдслцoвУвaлИ poзМoвИ пo Xaтax.
B мiояцi вepeонi 1945 p. бoльшeвикИ apeшTУвaли пiдлiткiв з
с. CoЛoв'e, Heцi й Пiдоинoвкa MaтiTвськoгo paЙoнy, зaкидaючи Тм
хoДИлv1 BeчepoM пoпiд вiкнaми тa

oУH'
ociнню 1944p. paЙвикoнкoм .(yбpoвицЬKoГo paЙoнy вИдaB
HaKaЗ пoзнiмaти з MoгИЛ BПaBшИХ пoвстaнцiв ХpeстИ, a нa iхнe
мicцe пoстaвИтИ пipaмiди з вiдпoвiдними (пpoпaгaндивнo-бoльПpИHaЛeЖHiсть дo юнaцтвa

шeвИцЬKИMи) нaдписaми. Пepeд цИM B.п,aлoся б зpoбити з6opи
HaсeЛeHня з цiллю вMoвИтИ лю.цeЙ, щo опpaв)кнiм визвoлитeлeM
yкpaТнcькoгo HapoдУ явЛяeтЬся Чepвoнa Apмiя, a нe УПA.

B с. oблaпИ eHKaBeдиCтИ спaлLtлИ гocПo.п.apкy Haтaлки
Poмaшук, пiсля чoгo нaxaбнo бpeхaли ЛЮдяM в oчi' пoшиpЮЮчИ
вiсткy, щo цe зpoбили пoвстaнцi.
2.х,1945 p.27 6oльшeвикiв orpaбили с. 3aлiшaни.
4.х,1945 p. мaйхe вся aдмiнiстpaцiя paйoнy cтягaлa KoHтИHГeHт збiжxя пo сeЛaХ Cepxoвинi, Гaлуззя, oзipцi Й Чyдлi
Paфaлiвcькoгo paйoну.
5.X.1945 p' Дo с. oсoвa BoлoдимиpeцЬKoгo paйoнy пpибулo
30 бoльшeвикiв. щo гpaбyвaли ceЛяH, зaбиpaюни Bсe, щo Тм пoпaдaлo пiд pyки.
12.Х.1945 p. пoмix бoльшeвикaми мiсцeвoТ aдмiнiотpaцii тa
гapнiзoнy з c. Бyцинь Ce.цлищaнськoгo paЙoнУ BИн|АK з Heпopoзyмiння нa xщopi ceлa Coкoлищe 6iЙ, пiд нaс якoгo бyли вбитi гoлoвa paйpaди тoГo )к paЙoнy Тa HaчaЛЬнИк стpибкiв.
13.Х.-1945 p. оKЛИKaнo дeмoбiлiзoвaнИX з ЧA Koлкiвcькoгo
paйoнy нa зiбpaння, Ha яKoMУ iм булo сКaзaнo бpaти в pУKИ збpoю
Ta TBopИтИ пo сeЛaХ в цiлi oбopoни вiд ..бaндИтiB', сaмooбopoну.
3 пpиcщнix нixтo нa Цe нe пoгo.t].ИвCя, a poзMoвИ скiнчилися нa
сKapгaХ' щo ЗaвeЛИK| ПoдaтKИ.
14.Х.1945 p. дo с. oмeльнo пpиТxaлo 6 фipмaнoк бoльшeвикiв з пpo|qpopoM' Щo CтягaЛИ пoДaтKИ i кoнтингeнт збiжxя.
oднoнaснo ПpoKуpop зaсУдXувaв нa мiсцi тИX, щo He BИкoHaЛИ

дaHИХ HaKaз|B.

15.X.1945 p. чepeз c. Pyдники l.]yмaнськoгo paЙoнy пepeiщдxaлa гpупa бoльшeвикiв з гapMaTKoю. B цьoмУ сeлi кiлькox
пoвстaнцiв сaмe скiнчИЛИ УпopяДKУвaHHя MoгИЛИ, висипaнoi в

чeстЬ BпaBших бopцiв зa вoЛЮ. Пoбaчивши ЦЮ MoгИлУ, бoльшeвикl,1 пoчaЛИ стpiляти в нei з ГapMaтKИ.
17.X.1945 p. в L{yмaнi нa тapтaкy poбiтники зaштpaйкувaли,
.цoМaгaючИсь, щoб iм збiльшиTИ HopMУ ХapчувaнHя' Boни дiстa.
вaлИ Ёqвa paзИ Ha дeHЬ lсТИ, a.0,OMaГaЛИся тpИ paзИ.
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21.х'1945 p. paфaлiвcькa бoiвкa пiд мapкoю бoльшeвикiв ввiЙшЛa дo м. Paфaлiвкa. Пpoвiдник paйoнy HeчaЙ з тpЬoMa KoзaKaMИ
зaйшoв to шпИтaЛЮ, .цe лe)кaв paнeниЙ кoзaк Boвк. BiднaЙшoвши

Йoгo, пoвстaнцi xoтiли Йoгo зapaз зaбpaти. Boвк нe пoгoдИBся Ha
тe. Гoвopив, щo яK вилiкyeться тo BтeЧe. Тoдi Heчaй вийняв пiстoля
й зaстpiлив йoгo нa лiжкy, a сaм з бoТвкoю пiшoв в овiй нaпpямoк.
22.х'1945 p. бoiвки .{oнбaca Й .П,oлi BoлoдимиpeЦЬKoгo paЙoHy HaоKoчИли в paйцeHтp, Дe cпaЛ|Ал|А KoЛгoсП i зaбpaли кaбaнa
тa 4 кoнi.

23'Vl|l.1945 p. в KiвepцiвcЬKoMУ paйoнi бoльшeвики д.aлvl
HaKaз' щoб 1928p. xлoпцiв згoЛocИвся в paЙцeнтpi. Bсi тi, щo
згoлoсИЛися, були вивeзeнi нa poбoти в .Qoнбac.
24'х.1945 p.дoс. Любaxи пpибули 10бoльшeвикiв, щoзaбpaли в paйцeнтp 10 дeмoбiлiзoвaHИХ з ЧA' Taм Тм дaвaли збpoю з
..caмooбopoнy''. Koли вoни нe
пpoпoзицieЮ тBopИтИ B цЬoMу оeлi
Згot|Ал|Аcя, Tx пocaдили в тlopмy.
29.Х'1945 p' eHKaBeдИсТи зaбpaли стpибкiв з сiл Чeтвepтнi,
Липнa, Гoдoмичi, Cyськ i oмepдинa Kiвepцiвськoгo paЙoнy тa
вИBeзЛИ нa.Цoнбac. Пo дopoзi чacTИHa стpибкiв втiклa дotoMУ, дe
знoвa взяЛa збpoю B pУKИ'
1.Х|-20.x|.1945 p. гpyпa eHKaвeдИcтiв, в числi 16 чoлoвiк, мaйxe щo.цeHHo poбилa зaсiдки B oKoЛИЦяX сiл Cвинapин,
Bepбиннo I i Bepбиннo ||. Пpи ЦЬoмy BoHИ дo.o.epxyвaлися тaкoi
тaKтИKИ: Ha дeHЬ зaкoнопipoвyвaЛИся в лiсi, aбo в якiйcь xaтi' a нa
нiч iшли нa зaсiдкy.

5/6.x|'1945 p. в M. Koвлi згopiлa нa BoeнстpoТ eлeктpiвня. B
пiдпaлi ПocylцxУЮтЬ пoлoHeHИx нiмцiв, щo TТ бУдУвaли.
7.xl..1945 p' в Koвлi oдин кaпiтaн тa лeЙтeнaн1 зycтpiвшИ Ha
зaлiзницi KHИгoвoдa, oгpaбили Йoro Й эaбpaли вiд ньoгo гpoшi,
ylп,aЮчИ з оeбe yкpaiнськиx пoвcтaнцiв.
..Унiвepcaл УГBP''.
7.Хl..1945 p. в M. KoвлipoзлiпЛeHo ЛeТЮчKИ
7/B'х|'1945 p, в м, Koвлi бoльшeвикИ святKуBaЛи 28-му piнницю ХoвтнeвoT peвoлюцiТ. З цieТ нaгoди вiйськoвi дiстaли пpидiл
гopiлки Й nили дo бeзтями, a KoЛИ KoMуоЬ зaбpaклo' тo Йшoв yнoнi
тa гpaбив цивiльнe нaоeЛeнHя, Цi .цнi визнaч|nлИcя MaсoЮ CKaHдaлiв, кpaдiхeЙтaбiЙoк'
B мicяцi лиотoпaдi 1945 p. в с. Глyxи Зaбoлoтськoгo paЙoну
oднoгo BeЧopa xтoсЬ зi оeлян вбив кoлoм зaстyпHИKa сlльpaди, щo
зaщИpo вИKoHyвaв нaKaзИ бoльшeвикiв.
15.Х|.1945 p. гpУпa eнKaвeдИстiв в числi 26 чoлoвiк CпaЛИЛa
хaтy вбитoгo пoвстaHця Хypaвля тa тaKo)к стpiлялa пo цивiльнoмy
HaсeлeHHЮ, щo зiбpaлoся Ha пoХopoH цЬoгo ПoвстaHця.
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15,Х|.-l 945 p комiсаp |JKiЗll УCСP ГrqсltиЙ t:l,l[\эг, HакаЗ (J[lГЕI
нaм HKB.Ц в Укрaiнi' Lцс-,iб всix iloвстaнЦiв Та ТИх' llto il()t]ЛЯB.
,,l.'|lиЙти
з ПoЕ14tlHcЮ''
ух|АЛЯл|/1C|] вi.п, мобiлiiзariil й нe MаJ.lИ зfu]oГl4
(ше
p.
ЗB' .'ПрИХol1У
Т.
20.Vll.1945
б\lти
остaНнiЙ
тeрмtн,цjlя
мав
дo
з пoBИHHolО''). без ЕCяKO| 'tr :]аl-\Lrр)(i].l-|l-lя Й Дaв|jjl,l tзiдповiдt;i ,l';,lt<y.
MeнТИ, вiлnускa:tl нa jxili t'ltCLil ?сrN49il]Kallrlq, rrёг-]IТЬ яrllrl б eсlни

зГoЛoсИлИся Й пiслiя

фopмi ЛeтЮчОK

L{lэoГО Тt''lll.,'l!ну.

Цeй нaкaз бyь видp'7g.ii]aHИИ

гil oбlteсt.t.lХ !ui3ЧoBQ):

У

Г;().lпoB(;ЮЛжеrlиЙ ч
тepeнi. l-Ja lиiтингe,: цl ЛеТЮчKrj IjUЗдlа1ваЛИ сeJl'{]-leiи с!1JlО!{.}. ttlсб Lji.
в cBoЮ чepГУ' l]e0е.цaва.JlИ ГioЕ]сjl aНllяi\,!'
30.Хl-2'ХiI l g45 r энr;u1 ij1,111..r.DРв|.,iКl,l ilеоовi1lлтl' дОK11.'.|Р!-iТt1
l-iI<i-.iai ;

HaсeлеijHЯ окnaТн м. K.ов,ttя.
3.XI| 1945p B С PОKt4т|.]i,1it,'] ПерeХoвV8аj.iИсjя З д;lз,lуlтлу.lу4'
ЧepBoHoaрМiЙЦi, nс-,Дrэlл з Чаpitiгiвсr-коt ilбластi Чсioоlз .]рil.I.lУ Г0спoдинi. в кoтpоТ всlни бvliи. в 5 гоi]' вrЧОl]a Гэольш:евик7l О|iрV)KИЛt,l

хaту й

BvIСГЭП',/| J.j,О HИX ГoCПО.|,Иl-lt,c

з ПijОГiсзИ|-liсiо,

L'iсli-r.

9oHИ зд].a.

лиcя, Одvlн:] д]езepгИl]lB glД,Dа.эv П()t]аF!lB ГoсПОдl1i1Ю Р.l-ri]3ЧillзСя
бiЙ, у висl:lil:li ЯKLlГo :зl_9pi.il;.; Ёзсi б1,7.'.у1111i/] a 'Ill.]:]ерTt4pL4. Не N4аt.l:i/l
iншoгo вИX )'п./, ilГ,t:l tl j;1E',,"'.
] 2.Хl|.194.5 р бопi,Ll.tеЁLtк'1 IloBl(:ИЛИ Тр!1t1i] вofloГО |1V'.|\А'4
пoвCТaHця в Йо'.с' BЛзСlioMv с. Cр:rl'Itнi Bl],l]Ol1l]l,ti4i](.IlЬкoГI , r)JЙ.]lt.'.
20 Хll.1945 р. ,t1о с. Г3ерxи Kaмtнь.i,.].аt,l.lИl).JЬKОt о райtонil гilиТхaлa групa большeвi.lкiв iц..,'б ПерtjЕlесIl,l ви6ю',Btlбэрl-uоi. t.iot.l!сti..
'
(в зв,язкy з ПpИIOТУГ]al{Flяl\/И л'o виборiв деl.t1iтaтiгi v Bсl;lховiiy l.reД,у

CCсP)' Haсслeнця

вiдьtоtlгlялг-'ся Й-ir,i r.,i :зiii1:lання i(оли ГlОЛt,Lltr]вИKaM вдaЛOCя iJИ,1OЮ ljа3I.riiя.т'1 \рaхV| r1t].,ltj!1 ili;Ч,]ЛLl tlll'iLitlliIl,
..Bибopну Koшliсitо,'. Зiiс-тзвлiя,пr,l i :)Л(fL]УгlaТИ :;;] t1ii3Ha|ii;1! .. l-il:t"rl1
_ i]i)|. ] il-:;.il]ii].]'i;
nnnoil Цэ.-о,-оцt:о
,',,. lie ГOIli]{;УLJilЛО l-ll .]i-r. Hi Гli-lО
'.i4
.BИ0L.|jL|oi
Toдi бoльшeBi,]КL,l Пp()ЧИТitJlИ CКJ]all Bilэil[iЧ{]|..{t)l il;,:l:,.l'!
r

Koмiоi.i Й

пoДeTKиl. вiд'

,

прvtс:tiii.ц!1B!rИ зМirl-|I||А1.'з Пr.]Л,'i

]] ,

i.,c/L!4l.litl

.i

a

t;lt;.li

l,:<a,l иi

24х||']94{i р. в с Еil+i-rxti i{аl'.i|]tь-i<.аtitL-,:J'lс:Ь{'(]ГО t)iii,1Ci;V бu'.rli-'
u.JrГзИK|А 1lnц'-;;lп11 |i!,/[ r;1 J',36;lаililг, l.tалиl!lLj' 1:|lil!.1 ' |.ii.l..КL].IL,ll-,IlIl1
Ha зaсiЛKV .,'r;,-li,ti]еljИKttз в lti,;i rliП'] C |l.'111;11,14r.; l l;i 1Я)]<!.(.i i).]||(;il14il
..i.-tк
ilу/rе ъсirи t-.i7r;;1,.i.
дoотpirlився L,1ого ПСJlj|с;l/lЛИ з Hа+.1lr,4i;O|',,l:
шaM''.

B гpУднi 1Э45 p, Ha KCЛ. }./аvlil'eн Гс.,r-пorэськtlГО i)aЙОi-!',i Гр.! .:]
бoльшeвикiв iiiд п,laркoiО ГIoi]CIati|.tiЦ вбИЛa roЛоl"4 ,+l'il]l',i o,.ll]Гll о
чеpвoнoapl",t

iЙ

i-{ql

B гpУднi 9.:,j i;. з о"оiliЙ t.лiсtt,*ilосil lYDl''lсЬl((J1i, 11;1[,11,rl.1.y;.1--ri7i.i)
бoльшeвu.lкiв' ili:i t\lа'r.}i(oЮ п()!]с.l аilt.liЗ 1".j(, i.i)llil-4l.lL,l Ai- rr.р. ]tv1 tICl')(l:'
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Ha XyтopяХ с. oблaп',l KoвeлЬськoгo
рaЙону вночi кt,пькa большевикiв tзкpaли Е ГoсПo.Ц,apя, щo )KИвe
НeддaЛeKo шo(..И. KopOBУ. Koли цеЙ' зFaЮч!], Lцo To зpoбили бoль.
ш]eвИKИ, ПIшoв зГDЛ|С,ш.]УЕjаlи гl 1.,аЙцентрi, йlcму вtд],повiлИ, Щo тo

зpс,бИЛИ |loвCГaHц|.

B мiсяцi гpУднi

]945 p. гriсля появи в пl' Koвлi ПoвстaнчИХ
Jli:\iЮЧoK еH|(aвeД,ИсТt4 кiЛЬKa paзiв на l'llсяt1ь po6или BHoчi Пepeвi 1экy докуьtrt tтi в по П l]И вaiH ИХ дloМ?iХ, Lrjlll Очaсl,{O нaкaзуюни, щoб
нiх-гo гlе пpиЙlиав

Hа1

i-ilЧ

tlеЗHailoмиix люl{eй.

B мiсяш,i гpy.цtli 19a5 p. в с. i,iостtохнiвка KoлкiвCЬKoГo paЙoнy
лейтeнiэнт вKpaв s гl.цнoj to,]llОг\Иl1i ttiзняt.l.]lзнaвшись Пpo цe, ГocПoди1l1я Lr;]з.tloГHaЛ:i ЛeЙ.Гei]аiilа в дpyгtЙ хaтl Й C,lЛoЮ вИтягHyлa
()tsoГO П;BHЯ з йlого l.э1.L)vl
B Kов,лi B шtiсяi1iв (;ТОяЛo ]2О00 вoОHHoПc,rloHеHИX сoветiв (щo
булrи у нiь;еL.цькому пi-'лrэнi), B мiсяцi ГpУ/]Hl 1945 p. Tx oстaлoся
тiЛьу:'tц ijL.;0 PешТУ вИtезeнt,] нa.!oнбaс.
БЕPЕCТЕЙCЬKA. oKPУГA
B Дняx B-]O.Vii.1045 p. бoльшeвикl4 звУ)кУBaЛи зaлiзницю нa

вi/rтиr-.lкУ Бepeстя_, iVнiнeць. [.|pо пpt,iнинУ ЗByХУвaHHя зaлiзницi нe
Mo)<Ha нiчогo -го.ll-,liшtого сKaзaТИ. ПpaвДoгlotliбнo це зpoблeнo для

..тpoфeТв,,

з Зaхi.цнoi Евpoпи.
-l92B
2,Vl| 1945 p. дo рirЙцeнгpy |вaнtв ПoкЛИKaHo мyжеськиЙ
р iн н и к дл я кi.tl L-каJ-lе i] lJoГo вi иjськовoгo B И l.ll KoЛу. П iсля зaкi нчeH Hя
BПрaB всi;r' l.loклиlкaHО .цo клюбу Д,Ля ПpИMУCoBoГo вПИсy в KoMсolиoл ПiД чac ЦЬoГo BПИсУBa[]Hя ьtaйжe воi xлoпцi пopoзбiгaлися.
10.V||| 1945;l, в lи. Янoвi пoлЬськi пapТИзaнИ зHяЛИ з пocry
двox бiйцiв ЧA Й забоa.п|/1 х<|лв|А|$|А Двоx лeЙтeнaнтiв.
25.Vlll..l945 p. в Г1iнську AK пepевелa чИCTKУ сeксoтiв пoсepeд
УЛеГш€JHHя

Й пpискорel-iHЯ Пeрeзoзy

ГioЛЬCЬКИХ po.D'ИH,

1'|X.1945

pз

M. Янoвa пpиТхaлo 200 бoльшeвикiв, щo poз.

TaшУBaЛИCя llo ХУтopax оiл oгlaдищa' oмeлинa, BиcKИ, Пoдищa й
Biвнeвo, Чaстинa з HИХ Haсt4ЛЬHo MoЛoТИлa в лю.п,eй збiжхя, пpинoмy:зaбиpaЛLl Bсe зеpнo' He ЗaЛИшaЮчИ ЛЮдяM нaвiть Ha пpo)КИТoК, a дрyГa чaсТИнa в loйt чaо po6илa зaсiдки,

B веpеснi 1945 p. дo с. Борисiвкa Paтнiвоькoгo paЙoHу пpИбув вiдщiл l.lKBД з aГeнТoм Xмapoю Й виapештyвaв всix людeй, дo
KoтpИХ oотaннiй зaХoДИB пiсля yплянoвaнoi бoльшeвикaми ..втeчi

з pУк HKBll'.'

B веpeснi 1945 p. бoльшeвицькиЙ лiтaк' тaк звaниЙ ..KУKypy/]зяHИK,,' oсiв нa пaсoBИсЬKУ бiля с. Хaбoвичi Koбpинcькoгo paйo805

Hy. ЛЬoтчИKИ пoвИскaKУBaлИ з ЛiтaKa Ta пiшли

дo стa.п.a oвeЦЬ, щo
пacЛИся HeдaЛeкo. Taм злoвилИ oдHoгo бapaнa, зapiзaли, oблy-

тa, взявшИ Йoгo нa лiтaк, вiдлeтiли.
B мiсяцixoвтнi 1945 p. в бaгaтьox мiсцeвoстяxЛюбeшiвськoгo
paЙoнy вiддiли HKBД, пpoсoвУЮчИсь в тepeнi, пopoзKИ.цaЛи \t|oгИГ1|АлИ'

пoвстaнцiв, пoсKИдaлИ xpeсTИ Й т. д. oднaчe HaceЛeнзapaз пiсля цьoгo зHoBa Bпopя.цKyвaлo тi мoгили.

ЛИ впaвшИX

Hя

Пpимiткa: вИЩeпo.цaHi вiстки з тepeнУ, з oглядУ нa бpaк тoчнi-

шИХ ДaHИХ' plвHo X явЛяЮТЬcя HeBИЧepпyюЧиMИ.

UдАB1, ф' З8ЗЗ' oп'

1,

cпp, 125, apк, З9-44, Koпiя'

Ne
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зBlт пPo зAгиБЕлЬ KoMAHдиPA ..сEPгlя''

[Tpaвeнь] 1946p'

Гepoйськa сMepTЬ сЛ. п. K-pa Cepгiя

17

'2.46 p.

пoлoвинi лютoгo .l946p. нaшa кiннa гpyпa (пoнoт K.pa
Cepгiя) KвaтИpУoтЬcя в МИ.цзЬKoMУ лici .ЦepaжHeHсЬKoгo p-HУ.
Beликi снiги, якi чaстo пoчaлИ пaдaтИ, зaэтaB|Алv| нaс бeзнaстaнHo pУХaTИсЬ пo лiсax. 15.2'46 p. paHo, HaтpaпИвши нa нaшi cлiди,
пpиiхaли Ha Haш пoстiЙ двa кiннoтники Бoндapeнкo i Kaлинa.
Mи ix зaдepxaли iчepeз ниx внoчi з .l 5-.| 6.2'46 p. нaв'язaлИсь з
Микoлoю, якиЙ щe тoТ x нoчi пpибyв дo Haс.
Koмaндиp, oбгoвopивши дeякi cпpaвИ з Mикoлoю' Пoстaнoвив нeгaЙнo' взявшИ tв'язKoвИX Бoндapeнкa i Kaлинy, вiд'ixaти з

B

чaсТИHoЮ KiHHoтИ нa зaxiд.
16,2'46 p. KoМaHдИp дae мeнi пeвнi зapяджeнHя вi.t],HoсHo lп.eя-

спpaв' a пepeдyсiм щoдo вiддiлy oльхи i, визнaнИвши мeнi pяд
пyнктiв (пiсля 20.2i 1.3.46 p.), вiд'Тxдxaо з кiлькoмa стpiльцями
(Bиxop _ poйoвиЙ, Haзap - Лeгeнь, Mapкo - БepeжниЙ, Ястpyб i
Лiдa) плюс Kaлинa тa Бoндapeнкo.
З peштoю кiннoти я ocтaЮсЬ B тoмy x тepeнi,
26'2,46 p. BeЧepoм нa MидзькиХ xyгopax стpiнyв я Haзapa,
який вiд'iжд)Кaв з K-poм. Biд ньoгo я дiзнaвся якa тpaгeдiя отpiHУЛa KoMaHдиpa i TИХ, щo з HИM вiд'iхaли. Haзap poзKaзУвaв:
''...3 МИдзЬкoгo лiсy 'iхaли ми в зaxiдньoмy нaпpяMKy. Mинyвши
Cильнo' зaдep)KaЛИся Ha Xyгopax мiж Хypaвинaми a oмeЛьнoм
KИХ
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l.{yмaнськoгo p.HУ. Ту1 вхe мaЙжe Haд paнoK, зaKвaтИpyвaлИсЬ в
otнiЙ xaтi пiд лiсoм. Koнi пpимicтLАл'А в клyнi, a сaмi пiщли в Хaтy.
3a клyнeю BИCтaBИл|A вapтУ, яKa MaЛa эopIAтV| пo слiдax aх дo лiсу i
Ha HeвeЛИчKУ гaЛяBУ, яKoЮ MИ пpoТхдxaли. Пiд xaтoю бiля двepeЙ
отoяв aляpмoвиЙ. 3aки poзвиднiлo, Kaлинa зaMaсKyвaв гiллякaми
i caнчaтaми cлiд вiд ГaляBV| (в лici) a>К дo ХaТИ.
Cкopo пpoйшлa Пepшa змiнa i нa вapТУ cтaлИ: Kaлинa _ зa
КЛyHeЮ - пo слiдax i Яотpyб _ пiд xaтoю, яK aЛяpМoвий. He пpoЙшлa гoдинa чaсУ, як пo хaтi пocИпaЛИсЬ ryстi cтpiли. Mи кинулиоя
дo двepeЙ, aЛe пo HИХ вжe сТpoЧИЛИ вopoжi KyлeМeТИ i aвтoмaти
тaK, щo .цe Ko MУ .Д,o вo.п,Ил oс Ь вИ cкaKУвaтИ ч epeз вi кнa' B иcкoчИ Bш И
з ХaтИ, ми, вiдстpiлЮЮЧИCЬ, пoЧaлИ пpoбивaтиcя дo лiоy. BopoжиЙ
вoгoHЬ пoсИЛЮBaвcя. He .п,oбiгaючи дo лicy. Пa.цe пoДpУгa Лiдa.
Mи вскoчили в лiс. Ha кpaю лiсa, пiД oдHИM гpaбoм, зaЛягae Bиxop
i з .,!exтяpa'' пoчaв oбстpiлювaти бoльшeвикiв, якi ХМapoЮ гHaЛИCЬ зa HaMи дo лiсy. Aлe cКopo ПoXИЛиBcЬ, пoцiлeниЙ вopo)KoЮ
KyлeЮ.

Koмaндиp, як i зaвждИ, .цУ)Кe XoЛo.п,HoKpoвниЙ, вдepЖyBaB
ми cкopo i плaнoвo вiдступaли дaЛЬшe. Пoпepeдy глyбoким снiгoм бpoдили вжe paнeнi Бoндapeнкo i Ястpyб, зa HИMи
KoМaн.цИp i я з Mapкoм пo бoкax. .[aльшe но бiгли зa HaMИ бoльшeвИKИ. Тяхкo бyлo бiгти глyбoким cнiгoм, aЛe MИ, He зBa)<aЮЧИ
Ha тe, пoспiШaлИ, бo спoдiвaлИCЬ Bopo)кoi пoгoнi. 3мyнившись дo
KpaЮ, MИ пoKИДaлИ свoT шинeлi й iншi peнi. Пpoбiгли кiлькa кiлoмeтpiв i виЙuли Ha яKУcЬ HeзHaHУ мeнi кoлoнiю. Tyт ПoшУKaлИ зa
кiньми, a не знaЙшoвши Тx, Пo.п.aЛИсЬ дaлЬшe в лic. Hiгдe нe булo
нaЙмeншoгo слiдy, бo снiг, щo пaдaв цiлy нiн, пpИKpИB yсi стexки Й
пopя.п,oK i

.t].opoгИ. ПpoЙшли Щe кiлькa кiлoмeтpiв, яK Ha HaшИx KoHяХ HaгaHя-

ЮTЬ HaC бoльшeвики. ПoсипaлисЬ Пo Hac гycтi стpiли. Mи, вiдстpi.
лЮЮчИЬ, бiгли дaльшe. Bтiм пaдe ДpУг Mapкo, a вiдтaк KoЛo HЬoгo

пoxИЛивcя .цpУГ КoMaHдиp. Tiльки тихиЙ стoгiн BИpBaвся з йoгo
гpyдeЙ. Я скoчив в гyстУ Пoсa.цKУ Й слiДaми HaздoгHaB Ястpyбa Й
БoндapeHKa... ''.
Ha пoнaтку тpaвHя 1946 p. я, Haв,язaвшиоь з paЙoнoвИM пpoвiдникoм |-{yмaнщини Гoнтoю, стpiнyв мix йoгo стpiльцями дpУгa
Kaлинy, який мeнi oCЬ яK poзKaзУвaв: .....CтoЮ я пiд клунeЮ КoЛo
двepeй нa вapтi i poблю пaпipoca' .Д'eсяткa спepтa нa стiнy' Hapaз
з.зa клyнi вИХo.цИтЬ бoльшeвик i кaжe .П,o МeHe: ..Здpaвствyйтe''.
Я oдним pyХoМ сXoпИв дecяТKУ' зaгHaв нaбoя в цiвкУ i нaстaвив
бoльшeвикoвi в гpуди, aлe вiн сKoчИв зa KЛУHЮ. Paптoм пocИпaлИCЬ Пo xaтi густi стpiли. Я cкoчив в KЛyHЮ' дУMaЮчИ, щo нaшi
зapaз бyдyть бiгти .цo кoнeЙ. Ciв нa сBoГo кoня Й чeKaЮ, Щo.цaЛЬ-
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шe бУдe. Бaнy, щo з xaTИ бixaть дo лiсy, ни цe нaшi, чи бoльшeвиKИ, He зHaЮ. flo клyнi нixтo нe пpИХoдИB. Пoбaчив я нaдвopi ХaтHЮ

дiвнинy i спитaв iТ' щo poбитьcя. Boнa вiдпoвiлa, Щo нiкoгo HeMa.
Toдi я виiздxaю з клyнi i пpямyю в лiс. B лiсi двa paзИ Haпopoвся
нa бoльшeвикiв i з тpудoМ дoбивcя в свoiтepeнИ, дe нaв,язaвcя з
мiсцeвoю сiтKoЮ...,'.
Пpo нaслiдкибoa Bзнaв я пiзнiшe, KoЛИ пoпpoвa.п.Ив poзвiдкy.
Koлo xaтИ вбитo двox бoльшeвИKiв, a в лiсi, HeдaлeКo, .t].e вПaЛИ
Koмaндиp i Mapкo, вбитo 4-ox бoльшeвикiв. l.{e кoмaндиp i вipниЙ
Йoмy Mapкo вбили тv1х 4-oх, кoли тi niдлaзили дo HиХ' щoб взяти
Тx живими. Paнeнi oбидвa, вiдcтpiлювaЛИcЬ дoKИ бyлa змoгa, ax
вкiн цi оaмi пoД'oстpiлювaЛИсЬ.
Пiсля Цьoгo бoльшeвикv| гoвopИлИ, щo цe гpУпa кoмaндиpiвохiднякiв Тхaлa кyдись нa вiдпpaвy. CxiднякaмИ ввa)кaЛИ ixтoмy, щo
вoни билиcь з нeбyвaлoю мухнicтю i зaвзяттяM з пepeвФкaЮчИMИ
вopo)кИMИ cИлaМИ i, бyдyни paHeHИMИ, сaмi кiнчaли з coбoю.

oписaв Ceмeн (бyвший кoм, пoнoтy)
ДА CБ Укpaiни, ф, 13, cпp' 376,
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т.

47' apк.75_76. Koпiя.

PЕзloME
.Д.o п'ятoгo poздiлy збipникa вмiщeнo 41 дoкyмeнт з'eднaHHя
гpyп УПA ..33'' (..3aвиХoст'', iм. Хмeльницькoгo), щo дiялo Ha тepИтopii Пiвнiннo-зaхiднoгo Kpaю ..ХMeЛьницьKиЙ'' (..MoсKвa'', ..Лiс'').
KpaЙ oxoплЮвaв тepитopiю BoлинськoТ oблaстi i зaxiдниx paЙoнiв

PiвнeнськoТ oблaстi в Укpaiнi тa пpИлeгЛиx пiвдeнниx paйoнiв
Бiлopyci i cxiдниx Пoльщi. .[oкyмeнти poздiлУ зa тeМaтИKolо poзпoдiлeнi нa чoтИpИ нacтини-пiдpoздiли (дoкумeнти N9 165-204).
ПepшиЙ пiдpoздiл сKлaЛИ дoKУMeHтИ KoMaH.цyвaнHя з'eдHaH.
.|945
pp. (дoкyHя гpУп зa пepioд вiд21)кoвтHя 1944 дo 20 сiчня
MeHтИ N9 165.184). Cepeд HИX HaKaзИ кoмaндиpiв .,p.yбoвoгo,'

(|. Литвиннyк) (дoкyмeнти N9 165-167' 174)'..Kaйдaшa''
N9 175-.tB1) тa iхнix зacтyпникiв.

(Ю. Cтeльмaщyк) (дoкyмeнти

.QoкyмeнтaMИ нopмУвaЛacя opгaнiзaцiЙнa, вишкiльнa тa oпepa.
тивнo-тaктичнa дiяльнiсть гpyпи.
У дpyгoмy пiдpoздiлi пyблiкyються дoKУMeHти Cлуxби бeзпeки зa пepio д 24 жoвтня 1944 _ 1945 pp. (дoкyмeнти Ns 185- 190).
Cepeд нИx нaкaзИ KoMeHдaнтa CБ кoвeльськoТ вiЙськoвoT oкpyги
..CЛaвyтa'' ..Швopнoгo'' (М. Cepeдa) пpo HopMУвaнHя
дiяльнoc.l85-187)' лист-звiт peфepeнтa
тi cтpyктypи CБ (дoкyмeнтИ N9
CБ Пiвнiчнo-зaхiднoгo кpaю ..Яшкiнa', (П. Koвaльнyк) (дoкУмeнт
N9 190) тa дo.цaтKИ i пoяснeння дo звiтниx дoкyмeнтiв (дoкyмeнти
Ne 188-189).
Tpeтiй пiдpoздiл мiстить вiЙськoвl i poзвiдyвaльнi звiти oKpeмиx вiДдiлiв тa з'r.цHaння гpУп зa пepioд вiд 25 )<oBтHя 1944p'
.1945
p. (дoкyмeнти N9 191-196). Biн poзпoнинaeтЬcя
дo Bepeоня
poзвiдyвaльним звiтoм вiд 25 )КoвтHя 1944 p. пpo дii pa.цяHсЬKИx
збpoЙниx cил нa тepитopii гeHepaлЬHoТ oкpyги (дoкyмeнт N9 -191).
.{aлi пyблiкyЮтЬся звiти (вiд 3.l бepeзня 1945 p') з вiЙcькoвoi
тa opгaнiзaцiйнoi дiяльнoстi вiддiлiв з'eдHaHHя гpУп зa пiдписoM KoМaHдиpa .'MaксиМa''.. (|. Литвинчyк) (дoкyмeнт Ns-193).

oкpeмими звiтaми пpeдстaвлeнa дiяльнiсть y 1944-.l945 pp.
пoвстaHсЬKих бpигaд .,Пoмотa Бaзapy,', ,.CoбopHa УкpaТнa,' тa
..XoлMcЬKa'' (дoкyмeнти
Ns 194-196).

ocтaннiЙ нeтвepтиЙ пiдpoздiл cKлaлV| вiЙськoвo-пoлiтичнi
звiти тa iнфopмaцii пpo зaгиблих бopцiв зa пepioд вiд листoпaдa
1944 p..цo тpaвHя 1946 p. (дoкyмeнти N9 197-204). oписи бoЙoвиx aкцiЙ тa сyгичoK пpeдcтaвЛeнi y дoкyмeнтax Na 197, 198, 201.
|нфopмaцii пpo втpaтИ сepeд пoвcтaнцiв тa цивiльнoгo нaсeлeння y БepecтeЙоькiй, KoвeльськiЙ, ЛyцькiЙ тa Xoлмcькiй oкpyгaх
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пpe.Ц,cтaвлeHi У.цoKУMeнтaХ Ns 199, 2OO, 202. oотaннiй
дoкyмeнт

(N9204) вiд тpaвня 1946 p. мiстить iнфopмaцiю пpo гejoТннy
зaгибeль y бoю кoMaHдИpa кpaЙoвoгo KoMaндyвaHня УПA-Пiвнiч

,.Cepгiя'' (П.
oлiЙник).
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SUMMARY
Chapter Five of the сo||eсtion includes 4.,| doсuments issued by the formation of groups in UPA "33" ("Zavykhost," named
after Khme|'nyts'kyi), which was aсtive on the territory of the

*Khme|'nyts'kyi'' Northwestern krai (..Moskva,'' ..Lis''). Тhis krai enсompassed the territory of Volуn' oblast and the western raions of Rivne
oblast in Ukraine, and adjaсent southern raions of Be|arus and eastern Poland. The doсuments in this chapter are arranged thematically
in four seсtions-subоhapters (doсuments 1 65-204).
The first subсhapter consists of doсuments issued bу the оommand of a formation of groups for the period 2.1 oсtober 1944-20
.l945 (doсuments .|65-184).
January
Among them are orders issued
by сommanders ..DubovУi'' (|. Lytvynоhuk) (documents 165-.|67'
17 4),,. Kaidash'' ( lu. Stel' mashсh uk) (doсuments ] 75- 1 8 1 ), and their
deputies. These doсuments standardize the group's organizational,
training' and operationa|.taсtiсa| activity.
The seсond subсhapter сontains documents of the Security
Serviсe for the period 24 ocIober 1944-1945 (documents 185- 190).
Among them dre orders issued by "Shvornyi" (M. Sereda), the SB
оommandant of the Kove|, MiIitarу okruha ..SIavuta'' in сonnection with the standardization of the activity of the Seоurity Serviсe's
struсture (doсuments 185..187); a |etter with a report by ,,lashkin''
(P. Kova|'chuk), the responsib|e |eader of the Seсurity Service of the
Northwestern krai (document 190); and supplements and explanations to report-sty|e doсuments (documents 1 88- 1 89).
The third subоhapter contains mi|itary and inte||igenсe reports
from individual units and a formation of groups for the period 25
oоtober 1944.September 1945 (documents 19.l-196). |t beginswith
an inte|Iigenсe report dated 25 october 1944 about the actions of the
Soviet armed forces on the territory of the genera| okruha (doсument
191). This is foIIowed by reports dated 31 Marсh 1945 on the militarу
and organizational activity of units of a formation of groups, signed
by Commander ,.Maksym'' (|. Lytvynсhuk) (doсument .t93)' There
are a|so individual repofis on the aсtivity in 1944-1945 of the insurgent brigades "Pomsta Bazaru," "Soborna Ukraina," and "Kholms'ka"
(doсuments 194-196)'
The last, fourth, subсhapter оontains mi|itarу-po|itica| reports
and information on insurgent fatalities in the period from November
1944 to May 1946 (doоuments 197-204)' Descriptions of combat
асtions and оlashes are сontained in doсuments 197-198 and 20.1.

81'1

Information on losses among the insurgents and civilian population

in Berestia, Kove|,, Luts'k, and Kho|m okruhas is presented in doсu.|99-200
ments
and 202. Тhe final doсument (204) dated May 1946

contains information about the heroiс death in сombat of ..Serhii''
(P. oliinyk)' the сommander of the krai сommand of UPA-North.
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гPyпA ..тЮтюнHиK'',
3'eдHAHHя гPyп с.44',
(.l3г''' yпA.сxIд)'
п l BH lч Ho. сxlд}| иЙ кpдЙ
(..oдЕсA'', ..стEп'')

.у

"Т-\.*i

t

Haм окopились всi нapoди.

'[epeвopит

''МиpoHа'' i H. Xaceвича

Ne

205-221

кoMAHдyBAHHя гPyпи,,тют]oнHик",
з'eднAHня гPyп .з44'' ("зг")
18бepeзня 1944p.

Ne

-

10хoвтня 1945p.

205

HAI(Aз кoMAHдиPAM 3'eднAHЬ | зAгoHlв
в oPгAHI3AцIЙHиx' oпEPAти вl{иx
,w

гA lHllJиx

5

спPAвД(

18

УПA..Пiвнiчu
..TютюннИKa,'

бepeзня 1944 p.

пoстiЙ, дня 18.ll|.1944p'

Гpyпa

KoмaндиpaМ з'eднaнЬ i зaгoнiв
HAKA3 ч' 5
.|.

1.

3

$ opг[aнiзaцiЙнi] cпpaви
нaкaзy KoMaндИ УПA ..Пiвнiч'' дo гpyпи ..ТloтЮнHИKa''

пpидiлeнo двa вiддiли гpyпи ..3aгpaвИ''

_ вiддiл Bopoнa i

вiддiл

oднopoгa.
2. K.pa Жyкa звiльняю вiд oбoв'язкiв peфepeнтa poзвiдки тa
пpизHaчyю K-poм вiддiлy для cпeц[iяльниx] зaвдaнЬ.
3. K-pa coтнИкa Лиry пpизнaнyю peф. poзвiдки пpи штaбi
гpyпи ..TютюнHиKa''.

..ТЮтЮнHИKa''
16'I||.44 p. дo гpyпИ
пpибyв зi зaгoнy к-pa
oстpoгo вiддiл в числi ] +31 пiд KoMaHдoЮ к.pa Biтpa]

4.

!ня

,

5. K.pa лeЙтeнaнтa Biтpa пpизнaчyю зaсryпниKoM к-pa з'eд-

нaнHя,,XМeЛЬницЬKИЙ'''

6. K.piв - cepxaнтa Bишня, звoд|{oгo к-pa Aндpyшa, crp)к.
Kocтяк, Чoтoвoгo .Qнiпpo, нoт. Тигpa, пiдcтapшин Mypaвa i

Бaлтieць' пoвотaнцiв Kapпeнкo, Coкiлкo, .Q,oн, CoлoвeЙ, 3мiнa,
Хaлявa i оaнiтapa Kiлoк пpизнaчyю дo з'eднaння ..ХMeлЬницЬKИЙ''.
ФyнкцiЙнe пpизHaчeння oдep)кaтЬ вiд к-pa Пiньнyкa. Пoвcтaнця
Явopa пpидiлюю дo вiддiлy "00070'.
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7. Лeйтeнaнтa oоу2, пoвотaнцiв .{yбpiвcькoгo,

ЛьoтЧИкa,

Гpyзинa, Matяp, БtлиЙ, Пyгaн, HeнaЙ, БopзиЙ пpидiлююдo вiддi-

лy K-pa Гopeнкa.

8. ЛeЙтeнaнтa Koзaкa' пoвстaнцiв Caшy iXyкa пiдпopядl(oBУЮ
к-poвiЛизi.
9. Фeльдшepa Фeдькa пpИзнaчyю дo вiддiлУ к-pa Maгeльoнa.

$ 2. Cпpaви oпepaтивнi
1. Bсi вiддiли нeгaЙнo вiдxoдять дo poбoти в пpИзнaчeниx Тм
тepeнaХ.
2. Bсi вi.одiли, oзбpoeнi xoч би нaЙмeншим чИcлoмl, MyсятЬ
стaлo пepeбyвaти в лiсi.
3. Ha пocтoю в лici He cтoятИ дoв|.Дe 24-oх гoдиH- зaвждИ в
pycl' MaHeвpУвaтИ.
4. Biддiли нe смiють вoзитИ з сoбoю тaбopiв. Зaпaс xapнiв ни
мaЙнo вiддiлiв Mo)кнa вoзИтИ нa кoнi i poздiлювaти пoo.циl.|oKиM
стp|ЛЬцяM.

5. He пpиЙмaти бoТв нaKИHeHИx вopoгoM.
6. He poбитиaкцiЙ, дe He Maeмo пeвHoстИ ycпixу.
7. ПpaктикyвaтИ зaвжди зaоiдки, скpiзь пepeслiдyвaти i нeпoкoТти вopoгa, cлiдити вopoгa, бyги в нaстyпi.
8, Bишyкyвaти i нищити оeксoтiв HKвёц.
9. BiЙоькoвe мaЙнo _ цeбтo збpoю, aмyнiцiю, вИpяд' зaбpaнe

сeЛянaМИ пi.ц чaс пepexoдy фpoнтy, стягaтИ i кoли вoнo тeпep
нeпoтpiбнe для вiддiлy' MaгaзИHyвaти, З0o/o тpoфeiв дoстaвлятИ

дo гopИ.

3. Cпpaви вишкiльнi

$
.l. KoмaндиpИ, яKИМ
дopУчeнo фopмyвaння HoвИx вiддiлlв,

пo cфopмoвaнHЮ пepeвeдУтЬ вiр.цiли в нaлe)кнi мicця .цo вИшкo-

лy. Bишкoлoм в всix нoвoсфopмoвaHиХ вiддiлax Kepye кaпiтaн
ПoльoвиЙ.

2. BикopистoвУвaтИ ввeсЬ вiльниЙ чac нa пoстoяХ i в мapшax
дЛя вИшKoЛУ, вИyчИтИ спeцiяльнo пapтИзaнсЬкoi тaктикi.
$ 4. Cпpaви poзвiднi
1' Bci мaтepiяли poзвi.цчoГo ХapaKтepy дoбyгi B вopoгa нeгaЙ-

Ho BИcИлaтИ.цo гopИ.

$ 5. Cпpaви гoспoдapнi
1. Koxнe з'eднaнHя i зaгiн пiд гoспo.цapчИМ oГЛядoм MyоИтЬ

бyги сaмoвИстapчaлЬHИM.
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$ 6. Cпpaви caнiтapнi

B тepeнi вишyкyвaтИ

Me.цИчHиx фaxiвцiв

тa opгaнiзyвaти

MeдИKaMeHти. Koжeн paнeниЙ, Ko)KeH хopиЙ MycитЬ [бyти] зaбeзпeчeний вiдпoвiдними лiкaми i oпiкoю.
2. 3aбopoняю вiддiлaм KвaтИpyвaтИ пo xaтaХ, дe r xopi нa
iнфeкцiЙнi хopoби.
$ 7. Cпpaви зв'язKy
3вiти пpoвeдeHИx [poбiт] BI^cИлaтVi дo 25-гo кoхнoгo мiсяця. Бyти B стИсЛoмy кoнтaктi з гopoЮ. 3 гopи в HИз _ нaкaзи i
iнотpyкцiТ, з HИзУ в гopy - звiти i плaни дaльшoТ пpaцi. Bci cпpaви
зв'язкy пoлaгoджУвaтИ чepeз зв'язoK |lАикити. Biд кoxнoгo з,rдHaHHя гlpИcлaтИ пo 4-ox людeЙ дo Mикити. Пepeвeсти нoвi спискi
людeЙ з зaзнaЧeHHяNл тИX, щo впaлИ i вiдiЙшли, згoлoоИтИ дo гopИ
зaшифpoвaнo (з'eднaHHя ..Бaзap'' i ..XМeлЬницькиЙ'')' Haкaзи
-l.

виKoHУвaтИ тoчHo'

LLЦAB2' ф, З838' oп.

1,

cпp, 87a, apк. 15_16' Koпiя'

KBo /_/ Глiд

..Biтep'' (1905-)-. У 1944 p. к.p пiдpoздiлУ KуpeHя ..oстpoгo''
AндpiЙ БалицькиЙ ..Зaгpавa'')'
(гp.
шBш з'eднaння ..Хмeльницький'', пoмiчник (тepeнoвиЙ) K.pa сoтHi
..Чopнoти'' (гp' ..Tютюнник',). Лeйтeнaнт ЧA. 3гoлocився
paдянсЬKИх спeцopгa.l

дo

H|в.

2Bacиль ПчeлянськиЙ _..oсa'' (1921-)-. У 1944 p. - спiвpoбiтник вiЙськoвo.вишк.
..Тютюнник"
Зг "44" , Лeйтeнaнт ЧA.
вiддiлy, виKЛaдaч пiдстapшинськoi шкoли гp.
'
paдянськими
спeцoргaнaMи.
3aapeштoвaниЙ

*

Piк cмepтi нe уcтiйнeнo'
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HAI(Aз кoMAHдиPAM 3'едHAHЬ
y сп PABAX oPгAнlзAцlЙ H иx, oп EPAтll|BHl^x,
ви]JJк!лЬHиx тA зв'язкy
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20 квiтня 1944 p.

УПA..Пiвнiч''
..TютюнHикa''

пocтiЙ, дня20,4,44p'

Гpyпa

Koмaндиpaм з'eднaHь
HAKA3 ч. 6

s

1. opг[aнiзaцiйнi] спpaвИ

..Пiвнiч''
пpидo гpyпи
,.Зaгpaвa',
бyв з гpyпи
K-p зaгoнy Яpeмa зi cвoiм штaбoм i вiддiл
Чaйчeнкa,
1. 3 нaкaзy KoМaндИ УПA

2' K-pa

,,ПeтлЮpи''
Hиx дo

..ТЮтЮHнИкa''

Cтaльнoгo (Яpeмa) пpизHaчyЮ K.poМ з'eдHaння

тa дopyчyю oснoвнy peopгaнiзaцiю вiддiлiв пpИзнaчeз'eдHaння ..Пeтлюpи''.

3, K.pa Чopнeнкa (Xyкa) пpИзнaчyю K-poм з'eднaння

..Kpyrи''.

4. .Цo з'eднaння ..Kpyг'' пpизнaЧую K-pa ПaнЬкa, Koлoмieць i
пoлiт. виxoв[никa] 3aмчeнкa.
5. Лeйт. ocy пepeнoцly з вiддiлy Чopнeнкa дo K.pa
Пoльoвoгo.
$ 2. Cпpaви oпepaтивнi
1. K-pи з'eднaнь МyсятЬ бри caмoвИстapчaЛЬHi пiд кoждим
oГЛядoM' S'eднaння вeдe caмoстiЙнy гoспoдapKy' мoбiлiзaцiю
людeЙ i твopeння нoвих вiддiлiв. Bсi тepeни мyоятЬ бyги вкpитi
вiддiлaми.
2. Bвeоти в xиття тoчкi з нaKaзy ч.5, $ 2. Cпpaви oпepaтивнi'
$ 3. Cпpaви вишкiльнi

1. K-poвi Пoльoвoмy дopyчyю зopгaнiзyвaтИ cтaplrlинcЬKy

tUKoлу.

2. K-pи з'rднaнЬ пiдгoтoвлятЬ кaндидaтiв нa cтapшИHсЬKy
шKoлy i вишлють дo 30.5 ц. p.
3. B кoxнoмy з'eднaннi MусИтЬ бyги пiдcтapшиноЬKa шкoлa i
MyсятЬ мaти овiЙ кoмaндниЙ склaд.
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$ 4. Cпpaви

зв'язкy

1. .[epxaти cтиcлиЙ зв'язoK з гopoЮ, iнфopмyвaтИ MeHe пpo

xiд пoд[aльшoi] нaшoi poбoти, aлe чacтo. Bикoнyвaти сeЙ чac.

KBo /-/Глiд

lJдАBo' ф' 38З8' oп.

1

, cпp. 87a,

apк'

18. Koпiя.

Ne 207
нAKA3 y спPAвAX oPгAH!зAЦtЙHиx,
пoлlтичHиx тA БEзпEKи

N98
УПA .,Пiвнiч''

4липня 1944p,

пocтiЙ, дня 4'7 .1944 p'

Гpyпa .,ТЮтЮHнИKa''

HAKA3 ч. 8

1. K-pa Бopистeнa пpИзнaчyю пepшИM зacryпHИКoм пo вiЙ.
ськoвiЙ poбoтi.
2. Ha чaс xopoби к-pa KвaтиpeHKa пpИзнaчyЮ K-poM з'eдHaHня

..ХMeЛЬHицьKИЙ''

к-pa Cipoгo'

3. .Цpyзiв Tpeтьoгo i Heчaя пiдпopя.цкoвyю пoлiтиннoмy кepiв.

никoвi гpУпи Cтeпaнчeнкoвi.
4. K-pa Лигy звiльняю вiд oбoв'язкiв peф' poзвiдки i пpизнaнyю вoeн[ним] юpиcтoМ пpи штaбi гpyпи.
5. Peф. poзвiдки пpи штaбi гpyпИ пpИзHaчУю к-pa.(ибoвa.
6. Пoлiтичним кepiвниKoM з'eднaHHя ..XMeлЬницькиЙ'' пpизнaчyЮ oнищeнкa.

7. Пoлiт. кepiвникa з'eднaнHя ..XMeлЬHицЬкиЙ'' Хитpoгo звiльняю вiд oбoв'язкiв i пpизнaнyю пoлiт. кepiвнИKoM зaгoHy.
8. Saгiн к-pa Kopи i к-pa Cipoгo пpидiлюю дo з'eднaння
..ПeтлЮpИ,',

9. 3aступнИKoM K.pa з'oдHaнHя ..ПeтЛЮpИ'' пpИзнaчyЮ K-pa
Kopy.

,|0.

B oснoвyдaльшoТ пoлiтичнoi пpaцiпoклaсти пoлiт. вишкiл
пoвcтaнцiв i к.piв i пpoпaгaндивнy poбoтy сepeд нaсeЛeHня'
1 1. ЗaбopoняЮ K-paM t стpiльцям poзв'язyвaти опpaвy бeзпeки. Ha цe Mae пpaвo вИKл}oЧHo aпapaт CБ. 3oбoв'язую к-piв
стpiльцiв спlвпpaцювaти з CБ.
K-p гpyпи /-/ oлeкca Глiд
i

L]дАBo' ф. З8З8' oп.

1,

cпp, 87a, apк. 17' Koпiя,

819
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випиc вlд 26 ЖoBтня 1944 p.
з HAкAзy пPo пPисвoeHня
пIдстAPцIиHсЬKиX звAHЬ пPAцIBHиКAM сБ

31 сepпня 1944 p.

гo-сБ
Bипис нaKaзУ yпA ..зг' чиолo* з дня 31.гo cepпHя [19]44 p.
пpo пpиcвoeння пiдcтapluинсЬKИx звaнЬ слiдyюним пpaцiвникaм

сБ.
.|'

K.т Bo CБ

2. Cлyxбoвeць BCБ

..3Г''
3' K-т Bc[Б] пpи

Kaнцeляpист CБ
2. K-т CБ н-p
3. K-т бoiвки н-p**
4. K-т CБ p-нy
5. K-т BoП p-нy
6. K-т CБ p-нy
7. K-т BoП p-нy
B. K.т сБ вo[п]
.1

CтapшиЙ 6улaвниЙ
3eнoн
Cipкo

opeст

БyлaвниЙ
ЧyлиЙ

.

Tepeшкo
,[oвбeнкo
Пaнькo

Лиc1

Гapкyшa

Mopoзeнкo
Пeнepиця

9. K-т CБ н-p**

Гaлyзa

.10.

Лиcиця
CлiдчиЙ CБ н-p*"
Kopник
11. K-т CБ p-нy
Бoryн
12. K.т BoП p-нy
Kepмaн
1 3. BiЙськoвиЙ кopeспoHдeнт
CтapшиЙ вiстyн
TвepдиЙ
1. 3aст. к-тa
Гнaт
2. Чл. спpaвoвoгo звeнa
Cтeпaн
3. K-т CБ
Aнтoн
4.,, u

CЬ
p-нy

5'

БoЙoвик

6. CлiдниЙ н.p**
7. Зaст. к.тa CБ p-нy
*

Taк у тeкcтi.

**
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У тeкстi: нp

н-p**

|гop

Kнoпкa

ящyp

8. '' BoП p-нy
9' '' CБ p-ну
10. K-т CБ p-нy
.l.
1
K-т BoП p-нy
12' K-т CБ p-нy

Пepeбeндя
ГaЙдaмaкa
HeчaЙ

Iвaсь

13.BiЙcькoвиЙкopecп[oндeнт]
14'" "

БoЙoвик
1. K.т CБ p.нy
u u
15.

2.
3. 3aст. к-тa CБ

4. БoЙoвик
5' Cпp. p-н
6.

Bicтyн

p.нy

3в'язoк

Koлoдкa
Koсap
Kopкoтяг
ГaЙдaЙ

Coвa
3вyк
Яpoслaв
Янинap
Koбзap
MaЙ

Cлaвa Укpa.tнi! Гepoям Cлaвa!
Пoстiй 26.1o'44 p'

/Cидopeнкo Ceмeн/

,ЦAPo, ф' P-З0' oп. 2, cпp. 24' apк. 28. 3acвi,q,чeнa кoпiя.
вaсилЬ Бoмнyк -,.Лиc'', У 19zИ p. - к-p вiддiлy' сoтнi з,еднання ,.Xмeльницький'',
..Kpyrи','
вiддiлy з'eднaння ..Kpyrи''' зaсryпник з вiйськoвoT poбoти K-pa з'€днaння
к-т BoП Гoщанськoгo p.Hy' K-p тpaнспopтниx гpyп' стpiлeць вiддiлy ..Лeваднoгo,,.
БyлaвниЙ УПA вiд 3.,| .V|||.1944 p.
.l
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l HстPyKцlя 3 пoлIтич Ho. п PoпAгAHди вHoT
тA oп EPAти BHoT дlял Ьнoстl
Ne

Ne1

13

|HCТPУKЦIЯ ч.

вepecня 1944p.

1

K-paм вiддiлiв. ПpoвiдникaM тepeHy. Biйськoвим K-paM.
K-paм BoП-iв, дивepсiЙниХ гpуп i бoTвoк
|. 3aвдaння вiддiлiв i бoТвoк e дoпoмaгaти peв[oлюцiЙнo]пoлiт[иннiЙ] opгaнiзaцii y викoнaннi пoлiт[инниx] зaвдaнь пpoвoдy.
Тoмy, щoб виKoHyвaтИ тi зaвдaння, тpeбa вдep)Kyвaти пocтiЙниЙ
зв'язoK з Hapoдol\л.
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3aвдaння бoiвoк - aкцiТ
a. бoeвi
б' пpoпaгaндивнi
в. гoспoдapчl
п дивepciЙнi
.1.

Beдщь tuИpoкУ Macoвy пpoпaгaндy i aгiтaцiю cepeд Мac

Hapoдy.

2. Poзпиcyють cкpiзь, нa всix пЛoтaХ, cтiнax бyдинкiв, cтoвпaХ, дopoгoвкaзaХ' вaгoнaХ| MaЦJИHaх peвoлюцiйнi лoзунги. He
смie бри тaKoгo мiстa i сeлa, дe нe бyлo б нaшиx peвoлюцiйниx
лoзyнгiв. Пoyнy[в]aти нa[ш]иx лoзyнгiв yciх i poз'яcнювaти iх.
3. Beсти poз'яонЮвaльну poбoтУ сepeд мac. Haшa бopoтьбa e
пpoтИ pe)ки М нa, п poтИстaЛ iнcьКa, п poтИ тepopу H KBд.
4. ПoяснювaтИ HaцJe вiднoшeння дo чepвoнoapмiйцiв, пapтiйниx, KoмcoмoлЬцiв тa всЬoгo тpУдoвoгo нapoдy Paдянcькoгo
Coюзу.
5. Ми пpoти iмпepiaлicтичнoi вiЙни, пpoтИ вИHИщУвaння MoЛoдoгo eлeMeHтy Ha фpoнтaх.
6. BopoгХoчe Haс знИщИтИ ioгpaбити, xoнe, щoб Ми пoгИHУлИ
з Гoлoдy, тoмy вKaзyвaти нapoдoвi, щoб xoвaв xлiб i мaЙнo.
7 ' K.pи бoТвoк MyоятЬ д:бaти пpo пoлiт[иннy] виpoблeнiсть
бoeвикiв. Тpeбa шKoЛИтиcЬ, вчИтИсЬ. Koxeн бoeвик мycить бyги
peвoлюцioнepoм' Koxeн бoeвик МyсИтЬ бщи пoлiт[иннo] гpaмoтнИM. Biн мyоить знaтИ зa щo вiн бopeться. Biн мyсить вмiти
пoясHИтИ цe дpyгoMУ'

B. He смie бyти ЖoдHoгo HepoзвФKнoгo KpoКУ. Koxeн нaш

KpoK МУcИтьбути пpoпaгaндИвниЙ. 3 нapoдoM тpeбa oбxoдитись

дoбpe. Hapoд MyситЬ нaс любити, нaм спiвнyвaти i пoмaгaти,
1. Poзвiдкa в тepeнi

oпepaтивнi.цii
- вecти бeзпepepивнy.

a. 3a пepeсyвaнHяM УгpyпoвaнЬ BopoжИX вiЙcьк.
б. 3a кoнцeнтpaцiями вiйськ i ix дiями.
в. 3a aгeнтypнoю poбoтoю HKB.{ (пapaшyтист|А, ДИзepтv1pИ tllyKaючi свoix чaстИH i iншi aгeнти).
г. 3a мeтoдoм дiяння вiЙcьк HKB.ц.
д. Зa мopaлЬним cтaнoM вopoxиX вiЙськ.
Bcix зaтpимaниx пiдoзpiлих нaпpaвлятv| Дo мicцeвoгo CБ чи
BCБ. Пpo всiдaнi poзвiдки пoвiдoмляти свoiх нaЙблиЩих сyсiдiв
i

звepxникiв.

2' Зacitки нa вiйськa HKBД iix пpиcлужникiв poбитИ дe лишe

мo)кHa.
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a. пi.ц paЙoнниMи цeнтpaMи чи пiд ix виxiдними cтaнoвИщaми'
б. Ha дopoгax дo тИx пyнкгiв, KyдИ вoнИ слiдкyють.
в. Пpи пoвopoтi нa виxiднi стaнoвИщa.
Зaсiдки poбити щoнaЙмeншe 3-4 paзи нa мicяць. Hi в якoмy
paзi нe poбити зaciдoк нa iншi вiЙськa, кpiм HKB.Q.
3. .ЦивepоiЙнa poбoтa.

a. ПiдpивaтИ пyнкти, в яKИx знaxoдятЬся вiйcькa HKBД (в p-нax'
ceЛax iдpyгиx мiсцяx).
б. Hищити oпipнi пУHKти, в якиx poзмiщуeтьcя чacтo вiЙcькa
HKB.ц.

в. Hищити зв'язoK, яKИм пoоЛyгoвyeтЬся HKBД. HKBД бити cкpiзь

i зaвжди. He дaвaти

Тм oпaм'ятaтИсЬ' Heщaднo ниЩити всix
виcлyхникiв HKB.Ц (сиксoтiв' стpибкiв iт. д.). Зa вci пpoвeдeнi дii
звiryвaти свoiм звepxнИкaM. 3вiти нaдсилaти щoтиxнeвo,"
.l.

Bпopяд (вишкiл пooдИнoкoГo cтpiльця - ocнoвнi пocтaвИ,
звopoти, збipки, xвaти кpiоoм).
2. Пoльoвa слyxбa (вишкiл пooдинoкoгo стpiльця - в poзвiдцi, нaсryпi, oбopoнi i мapшi)'

3. Bapтiвниva слyxбa (пoльoвa стiЙкa, aляpMoвa, стiЙкa

в

сeкpeтi).
4. Bнyгpiшня слyжбa (пopядoк i вiднoшeння пpИ кacapHяHoмy
)кИттi, вiднoшeння пiдлeглиx дo кoМaндИpiв i нaвпaки, oбoв'язKи
стpiльця).
5, Bивчaння збpoi (кpiс' cкopocтpiл, фiнкa, MП i iншe).
6. opгaнiзaцiя пiдвiддiлiв (coтня вклюннo). ЛюдeЙ шкoлИти|
вИKopиотoвyюни нaЙмeнUJy змory.
3a викoнaння iнотpyкцiЙ вiдпoвiдaльнi: к-pи вiддiлiв, вiЙськoвi
к-pи, пpoвiДI1ИKИ тepeнiв тa K-pи BoП-iв, дивepсiйниx гpyп i бoТвoK.

ПocтiЙ, дня 13.9.44 p.

Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!
K-p

ПИлип**

Штaб..3Г''
Beнepa

/-/B.

ДAPo, ф, P-30' oп.2, cпp.24' apк,38-З9. Koпiя.
*
.Цaлi пpoпущeнo тeKcт aaгoлoвкa poздiлу: lll Bишкiльнi cпpaви (для 6oiвoк),
(Див. tlддвo' ф, 3838' oп, 1, cnp. 84' apк, 2.)

**

Нaдпиcутиryлi,
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HAKA3 KoMAHдиPAM I KEPIвI.|иKAM yпA
тA зAпlл ляу спPAвl BшAHyBA}|Hя зAгиБлиx
тA вlднoвлЕHHя iХ мoгил

25 вepecня 1944 p.

УпA -3г,,

HAKAз

K-paм зaгoнiв УПA, пpoвiдниKaM тepeнiв, вiЙcькoвим K-тaM,
к-тaм CБ, K.тaм бoiвoк iдивepciЙнИx гpyп

Bxe дpyгиЙ piк нaЙкpaщi cини yкpaiнcькoгo нapoдy в лaBax
УкpaTнськoT Пoвстaнчoi Apмii вeдyгЬ xopстoку бopoтьбy з вap.
вapcЬКИMИ нaiзникaМи _ oKyпaнтaмИ MoокoвсЬKИМИ i нiмeцьки.
MИ - зa Укpaiнcькy CaмoотiЙнy Coбopнy flepжaвy'
УкpaiнськиЙ cвoбoдoлю6ивиЙ Hapoд вмie цiнити вoлю - вiн

бopoвcя, бopeтьcя i нaдaльшe бyдe бopoтIlcя з вopoгaми, якi
XoтятЬ йoгo пoнeвoл|Ат|А| oгpa6ити i знищити. B тiЙ жopcтoкiЙ
бopoтьбi з дИKиMИ opдaMИ iмпepiялicтiв Укpaiнськa Пoвстaнчa
Apмiя зHИщИЛa бaгaтo вopoxИX бaнд _ МoскoвоЬKиx i нiмeцькиx.
Haшa peвoлюцiЙнa бopoтьбa дaлa нaM низKУ вeлeтнiв, лицapiв,
гepoTв укpaiнcькoгo нapoдy, якi вкaзyвaли нapoдoвi пpaвдивиЙ
шляХ вИзвoлeHHя.

l-{e

тi нeycтpaшимi бopцi, нaЙкpaщi сИHИ yKpa-

iнcькoгo нapoдy _ пoвстaнцi, кoмaндиpи, пpoвiдниKи, peвoлюцioнepи' нeзaбyгнi гepoi Peвoлюцii, якиx iстopики нaшoi peвoлюцiЙнo-визвoльнoТ бopoтьби зaпИшyгЬ зoлoTИМИ бyквaми нa
стopiнкaх iстopii.

Бopoтьбa нe cкiнчeнa, вoнa пpoдoBжУeтЬся, a дiлa гepoTв

бyдyгь нeзaбyгнi.
Haкaзyю:
-l.

Biднoвити всi cтpiлeцькi мoгили i Тx yпopядкyвaтИ.
a) пpикpaшУBaт|А ix вiнцями, квiтaми,
б) зpoбити нaпИcИ _ xтo cпoчивae' KoлИ i дe впaв, яK пpИслy.

xився Бaтькiвщинi,
в) мoгили BилoЖ|АтИ дepнИHolo, виpiзaти стeжeчKИ' oбвecти

чacтoкoлoM' пoотaвИтИ xpeстa.
2. Мoгили MУcятЬ буи виднi. Ha чинax yпaвuJИx вИxoвyвaтИ
MoлoдЬ' ЮHaцтвo iцiлиЙ нapoд.
3. Шaнyвaти стpiльцiв i кoмaндиpiв-гepoiв' Шиpoкo пepeпo.
вiдaти нapoдoвi ix )<итгя, ТХ ниHи, вивчaтИ Тx вeликi лицapcькi пpиKMeтИ
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-

нaсл|дyBaтИ |x'

4. Haкaз пepeдaтИ cвoТм KoMaHдиpaм i пpoвiдникaм дo нaЙ.

HИ)кчиx opг[aнiзaцiЙниx] клiтин тa нeгaйнo вИKol-lyвaтИ.

Cлaвa УкpaТнi! _ Гepoям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня25,9-44p'
K-p ..3Г'' /LJJигунин Дeниc/

ДАPo' Ф. P-З0' oп, 2, cпp. 35' apк. 81. opигiнaл.
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HAKAз КЕPIвHикAM yпA тA зAпlлля
y спPAвAX oPгAн lзAцl ЙHoT дlял ЬHoст|
тA MAтEPIAгI ЬHoгo зAБEз п Eч ЕH H я

25 вepecня 1944 p'

УпA "зг''

ПocтiЙ, дня25.9.44p.

HAKAз

K-paм зaгoнiв УПA, пpoвiдHикaM тepeн|в,
вiйськoвим KoМaHдaHтaм i кoмaн.цaнтaм CБ тa BoП-iв

Зaвдaнням peвoлЮцiЙHo-пoлiтичнoi opгaнiзaцiТ e бopoтьбa
з MoсKoBсЬкo-бlльшoвИцЬKИM pexИMoM i тoмy ввecЬ peвoлюцiЙниЙ aктив MyсИтЬ бyги oз6poeниЙ. Teмпo нaшoТ peвoлюцiЙнo-

визвoльнoТ бopoтьби MyсИтЬ збiльшyвaтиcь.
1. Тягнщи вci cили дo peвoлЮцiЙнoi бopoтьби. Bвecь тepeH
вкpИTИ вi.пдiлaми i бoiвкaми. He cмie бри нi oднoгo тepeнy бeз

нaшoi oзбpoeнoi cили.
2. Пepeвeсти oблiк збpoi тa вибyxoвиx мaтepiялiв, Тa пoдaти

дo гopИ.
3' ПepeнистИтИ BcЮ зMaгaзИHoвaнy збpoю тa aмyнiцiю.
4' Cтягнуи з тepeнy вci вiЙcькoвi пpилaддя, яK MaпИ, KoMпaсИ,
дaлeKoBидИ, cyMKИ, сiдлa i iншe. Bce пepeдaтИ дo штaбy..ЗГ''.
5. B зв'язкy з нaблиxeнHяM зИMИ всi вiддiли, бoiвки i зв'язoK
Ma}oтЬ пpИгoryвaти для сeбe лeЩaтa i бiлi мacкyвaльнi xaлaти.
6. Bсi вiддiли i бoТвки MУсятЬ зaбeзпeчитИсЬ Ha зИМy сMapyвaЛЬ.
дtя збpoi яK oЛиBa, бeHзИHa, MaKoвa oлiя i iншe.

HиMИ Maтepiялaми

K-p ..3Г'' /_/ Шигунин.Д,eниc
IJ'ЦABO' Ф' 3838' oп, 1, cпp, 87a, apк. 18, Koпiя,
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y
нAKAз спPAвl дEгPAдAц!Т з пoсAди
кo]vlAHдиPA "BEлEсA''

24 листoпaдa 1944 p,

УПA.,3г,'
HAKAS

Зa лeгкoвaкeнHя нaкaзiв KoMaH.Ц,yвaння ..зг'', щo пpИвeлo дo
вeЛИKИX BТpaт в ЛЮдяХ в бoю з бiльшoвикaми B.|X.1944 p. KapaЮ
пiдxopунхoгo Beлeоa:
1. Звiльняю зi cтaнoвищa K-pa вiддiлy
2. Пoниxyю в звaннi дo ст. вiстyнa
Пocтiй, дня 24,X|,44 p'
lJдАBo, ф' 3838, oп.

1,

K-p .,3Г'' /_/ B.Beнepa

cпp, 87a, apк.14, Koпiя,
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HAKA3 y спPAB! дEгPAдAцIT з пoсAди
KoMAHд|/|P^,,лv|c^u
2 гpудня 1944 p.

УПA..зг',

1epeнитaти в всix чacтинax
Koмaндиpaм зaгoнiв i вiддiлiв

HAKAз

1. Зa нeвикoнaння HaKaзу i дopyнeнoгo
пoвiднe вiднoшeння дo свoТх звepxникiв, зa
вiЙськoвi лaBИ тa пiдpив вiЙськoвoi дiстiплiн
.цeгpaдyЮ к-pa бyлaвнoгo Лисa дo pядoвoгo стpiльця.
2. Cтpiльця Лисa пpидiЛЮЮ дo к-pa Лeвaднoгo.
Пoстiй' дня 2.Хll. 1944 o,
lJдАBo, ф.3838, oп,
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1,

cпp.87a, apк.

K-p ..3Г'' /-/ШигуниЧ дeнИс
15. Koпiя.
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HAкAз з пPивoдy пEPEMoжHoгo Бolo зAгoHy
KoMAHдиPA,.стAл ЬHoгo,' з гAPHlзoHoM
BlисЬK HKвд
7

УпA.,зг''

гpудня 1944 p.

Пepevитaти пo всix зaгoHax

i вiд.цiлax

HAKAS
.Цня 1 1 .х|.1944 p. зaгiн УПAпiд KoMaHдyвaHням к-paCтaЛЬHoгo
звiв бiй з гapнiзoнoм вiйcьк HKB.ц м. Poкiтнa, кoтpoгo гapнiзoн
виTхaв бyв тoгoдня гpaбyвaтИ HaceЛeHня с' 3aлaв'я Poкiтянськoгo
paйoнy. B peзyльтaтi бoю вopoжиЙ гapнiзoн бyв знищeниЙ. }4a
.11
пoлi бoю вopoг зaлИшИв 117 в тoмy
oфiцepiв. 3дoбУтo збpoю
'
iaмyнiцiю.
MaйстepниM KepувaHням бoю вiдзнaчивcя K-p зaГoHУ
CтaльниЙ' Bмiлим КoMaHдУвaHням вiддiлaми i oсoбистoю вiдвaгoю пiД чac бoю вiдзнaчилися
к-pи Ciвaн i Heryс. Boяцькy мyxнicть пpoявИЛИ KoзaКИ зaгoнy,
a oсoбливo вiдзнaнилися ocoбистoю вiдвaгoю к[oзa]ки: .Qpaнкo,
Гaйдaмaкa, Cтpибyнeць,
Зa пpoявлeну вiЙcькoвy мaйстepнicть i вiдвary BИсЛoвЛЮЮ
к-poвi зaгoнУ Cтaльнoмy, K-paМ вiддiлiв Ciвaчoвi i Herycoвi, к[oзa]KaM зaгoHУ, aзoKpeMa.[paнцi, ГaЙдaмaцi i Cтpибунцeвi пpизнaння.
БiЙ пiд сeлoМ 3aлaв'я дoKaзaв, щo yкpaТнськиЙ пoвcтaнeцЬ
зд.i6ниЙ пepeMaгaтИ сильнiшe oзбpoeнoгo i бiльшe чИсeЛЬнoгo
вopoгa. 3aпopyкoю пoбiди яBляЮтЬся фaкти' щo yкpaТнськиЙ
пoBстaHeцЬ вoЮe зa святy спpaву' спpaBy вИзвoЛeHHя cвoГo HapoдУ Biд iмпepiялiстИчHИХ зaгapбникiв.
BiйськoвиЙ ЧИн зaгoнy к-pa Cтaльнoгo i вИщeзгarп,aниx к-piв
тa кoзaкiв, зoKpeп/a, пoвИHeH бщи взopoм нaслiдyвaння для iншиx

HaшИx пoвстaнЦlв.

Hexaй вopoг KИ.цar пpoтИ нaс дaльшi свixi бaнди пoсiпaк, yкpaiнський HapoД pyKaмИ свoТx пoвстaнЦiв змeтe tx з лиця свoeТ зeмлi i
вopoжoЮ KpoB'ю зaпИшe в iстopiю овoe пpaвo дo HeзaЛeжHoст,.
ПoотiЙ, дня7 '12.1944 p.
lLцABO' ф, 3838' on,

1,

K-p УПA

"Зг' /_/ Шигyнин,Qeниc

спp. 87a, apк. 11' Koпiя.
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HAKAз пPo пPисвoeHHя вtЙсЬKoBиx
звAHЬ кoMAHдиPAM
11 гГэуд,ня 1944 tl

УпA..зг''
HAKAз

o пpисвoeннi пiдcтapшИl-tоЬKИX звaHЬ сrliдyюниlи K-paМ:
1) BишкiльниЙ
opeл
cт. булaвнl,lЙ
2) Ceкpeт[ap] пpи ..3Г''
Meтeop
булaвниЙ

3) Bишкiльний

булaвниЙ

.Цжepя

4l

.(iбpoвa

7) Cтpiлeць

oдиceЙ
Бepeзeнкo

5) ГoопoдapниЙ н.нy*
6) K-p poя

8)
9)
10)
11)

12)

Бoчкa

'|'

Зaяць

''

.Д,ocтoнкa

'i

[..']сap
Cьмiльнyк

''

13)

14)

сТ.

"

cТ. B|CтyH
BIcтУH

Cтp|ЛецЬ

l-iинк

KpУк

',

ЗaвзятиЙ
Pyсинкo

15)
1 6) Лaнкoвий

Kуpсaнтaм 2-гo кypcy шKoЛИ KoMaHДИp|в пpИCвorHo зBaHHя:
Учкap
вiдмiнник
ст. в|cTУH
2) Biстyн
Kaшпep
1)

Cтpiлeць

3)

4)Cт.

вiстyн

Kpaвнyк

5) Biстyн

Paк
Meтeлиця

6)

KapиЙ

Cтpiлeць
7) Cт. вiстyн
8)Cтpiлeць
9)Cт. вiотyн

10)
11) Cт. вiстyн
12) "
''

,Ц,aлi

828

oУЛaвHИИ

пnбnо

Bepткий
Чyмaк
Лiсoвик
Пиcapeнкo

oвдieнкo
Kaлинa

,,"aun

"r.
булaвниЙ
в|отУH

дUUРA

пpoпуcк псeвдoнiмa у тeкcтi'

oУЛaвHИИ

,'
i4) ..
15) Cтрiлeць
,.
] 6)
17) Biотyн
..
] 8)
19) СтpiлецЬ
20) .,
21 ) Biстyн
2?) Cтpiлець
23) ,,
24) .,
25) Biстyн
26)Cтpiлець
27) ..
28) ,.
.,
29 )
з0) ,'
..
31 )
.13)

KyциЙ
)KaЙвopoн
CтpyнкиЙ

в|сTУH

стрибyн

.Д,aнилeнкo

HeщoIa
XpУщ
Бaзap

ст B|стУH
ПoсepeД'HЬo

.т

cтplЛеЦЬ

Cвiчкa

Мaксим
Boвк

J]eвко
ЯpиЙ
ШyгaЙ
ФpИДpИХ
Гoлуб

cт. в|сTyH
CТ. сTp|ЛeЦЬ

|вaH Кo

Bopoнaй
Дoн

829

oнepo
Лocь
Taнцьop
Гoлyб
Липa
Бiлкa
Бoлoтo
opeл

tl

al

Kyнep

3oзyля
Bepбa
Я6луня
Лeтючий
Бiлaн
ПoстiЙ дня
l

11

.Xll..l944 o.

LцAB)' ф, З83s, oп,

1

K.p ..3Г'' /_/ B, Beнepa

, cпp. 87a,

apк'

1

1- 12.

Koпiя'
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HAKAз пPo пPисBoeHHя вlЙсЬкoBиx
звAHЬ KoмAHдиPArvl
З1 гpудня 1944p.

УПA..Зг''
HAKAз

o пpисвoeннi

пiдстapшинсЬKИx звaHЬ зa бoeвi зaслyгИ слiдy-

loчИM K-paM i кoзaкaм:

1.
2.
1.
2.
з.
4,
5.
830

Cт.6улaвниЙ

.. вiотyн

Cт.

БулaвниЙ
Cт. вiотyн

Biстyн
..
..
.,

Moлoт
вeceлиЙ
Гpoм
БiлиЙ
Лoб

сMeтaнa

Aльфa

6.

'r

'
B.
9.

ЧoтoвиЙ
PoЙoвиЙ

7

Cт. стpiлeць

'10.

1.

Cт. стpiлeць

з.

PoЙoвиЙ

5.

t'

tl

Bicтун

Cт. стpiлeць

2.

'|r

4.

r'

tl

5,

'
B.

Koзaк

7

9.
10.
11.

KyциЙ

oбpiЙ

oсoкa

Пpaвий
Гoннap

Mipoшник
ДуM

(l

Cr

Kiннyк

'r
'ir

1з.
14.
15.

..

''
''

cтpiлeць
Koзaк

2.

tl

4,
5.

tl

nlt

10.

ПyнкoвиЙ
Шуляк

''

12.

7.
8.
9.

!иня

Явip

6.

6.

Bитpeбeнькo

Kipнyн

3.

1.

Филя
БуЙниЙ

4.

.l.

oктaвa
Гyсaк
CУниця

Cт. вiстyн

2.

6.
7,

Зaчeпa
ЗeлeниЙ

Xopoвeць
Cтopoж
Лaнoк
Maк
Шилo
Cвiчкa
Ciмoн
Зipкa
CiДлoвий

Koмпaс
l-]игaн

''
'l
tl
tl
t(

Moшкo

!ибaлo
Бaгнo
Coxa
Яpий

11.

ЛiнiЙниЙ

12.

ПpoЩaЙ

83l

.,
..

1з.
14'

KaсянчyK

пopтфeль

ПocтiЙ, дня 31.Х||'.t944 p.

lJДABo' ф. 38З8' oп.

1,

K-p ..3Г'' /_/ B.Beнepa

cnp. 87a' apк. 14. Koпiя.
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lHстPyKЦlя дlялЬнoстl oPгAHlзAЩЙHo.
пЕPсoHAп ЬHoгo стAPltJиH и

[1944 P']

opг[aнiзaцi Йнo-] пepсo нaльниЙ cтapUJ

И

нa ( вeдe

)

пpи з'eднaнHЮ вeдe:

.1.

l. opг[aнiзaцiЙнy] пepeпИсKy тa Bсe дiлoвoдcтвo' a caмe:

Евiдeнцiя:
a) cтapшин лiнii

б) caн. слyxби
в) пoлiт. вiддiлy
г) cтapшин пpaцiвникiв

CБ

д) '' '' пoлiт.. opгaн. тa peфepeHтyp в тepeнi
2) Peecтp пo стyп[e]ням (внeски нa aвaнс)
'' нaгopoджeниx (внeски нa нaгopoдy)
3)
.. пoKapaнИx
4)
'' yпaвшиХ
5)
6) Cтaтистикy УПA пiдcтapшин i стapшин.

7) CтaтиcтиKУ УпaвшИx пiдстapшин i cтapшин.
ll' Упopядкoвye тa oпpaцЬoвye oпepaтивнi звiти i вeдe тeчKУ
Haкaз|в'

Пpoвaдить бiблioтeкy тa ТТ cкoмплiктoвye.
flo пiд[пyнктy] |) Евiдeнцiю пpoвaдИтЬ пpИ пoмoчi свiд.. листlI|.

KIв.

Bзip:
Biддiл
Пiдвiддiл
Ns

1) Псeвдo. 2) Дaтa Hapoд)кeHHя. 3) Cтyпiнь. 4) Фyнкцiя. 5)
Biйcькoвe oбpaзoвaння. 6) Пiдстaвa пpИзHaHня стyп[e]н[я] нaкa-

8З2

зУ,7) Дaтa всryпЛeHHя в УпA.8) Aвaнси i пepeсyнeння.9) Унaсть
.l0)
Пopaнeння. 11) Kapи. 12) oпiнiя кoмaндиpiв iвитяг з
oцiнки вiЙськoвoгo зHaHHя
в бoяx.

.Цaтa. Пiдпио K-pa.

''
''

.Цo

шш

пepc. стapш.

cвiд.. листкiв HaЛeхИтЬ сKлaсTИ эaшифpoвaниЙ peeстp

N9N9 пpи згiднiй з NsNs свiД.. листкiв з пo.цaHHяM пpiзвищa, iм'я,
мiсця нapo.ц)КeнHя, в якiй apмii i в якoму poдi (слyxив) збpoT слyжИв тa aдpeс oпИсyBaHoГo.
.Qo кapтoтeки (свiД. листкiв) HaЛeЖИтЬ ЗлaДИтИ: a) cтaтистинниЙ листoк, б) eвiдeнцiю кapтoтeки (свiд. ЛV|cтK|А стapшин).
Biддiл...' Пiдвiддiл _ Il|АcтKvlвiд 1-200 вKЛЮчHo

]96 тa ]99 вiдiслaнi дня ..' нa пiдстaвi нaкaзy Ns... з дHя ... KoM.
з'eднaння пункт 7 дo KoMaHдИ з'eднaнь.
. ЛИстKa' Псeв.п,o, aбo пoз. 1 з' 4' B, 9, 0,
.Д,o пунктy 2 N9 свiд.
'
11 12,13.цo якoгo CтУпeHя пpeдстaвЛяeтЬся ...
'
,[o пyнкту 3 пoдaти вИтяГ з свiд'. листKa, яК BИщe тa зa щo,
кoли i дe вiдзнaнyвaниЙ, чИ Maв мicцe дo яKoгo вiзнaчeння пpeд.
стaвляeтЬоя.
Увaгa. Haлexить пpoвa.цИтИ peeстp paHeнИX з пoзицiями.
Ns свiд. ЛИстKa ЧИ Псeв.цo, функцiя, отyпiнь,.0.e пopaHeнo (в якoмy
бoю), ступiHЬ ПopaнeHHя.
.{o ||. oпepaт[ивнi] звiти нaлexИтЬ cKЛaДaти в тaкiм пopяlцкy:
1) piшeння к-pa, 2) ПoЛoх(eHHя Е]opoГa, 3) пoлoxeння влaснe, 4)
пoЛoxeння сyсiднix спiвдiюниx вiддiлiв, 5) пepeбiг бoю, 6) стpaтИ'
7) здoбщки (в пУнктi 2 i 3 oкpeоЛЮBaтИ сvlли), B) виснoвкИ пpo
MeтoдИ Bopoгa i влaснi, 9) шкiци,
opг[aнiзaцi Йнo-] пepсoнaльнi зaПpoвa.цять дiлoвoдотвo У пiДвiддiлi: a) дeнник к-pa, б) KHИГa щoдeнних нaкaзiв, в) тeнкa нaкaзiв
'1

l KopeспoHдeHц|| з КoМaH.цoЮ.

У вiддiлi:
a) книгa BплИBoBИХ i виxoдниx пИCЬМ
б) нaкaзи зBepХнИKa
в) нaкaзи пiдвлaдниx
г) oпepaтивнi звiти

д) poзвiдчiспpaBИ i звiти
i) гoспoдapнi спpaви i звiти

i)eвiдeнцiя

27

8зз

Гpyпa (з'eднaння) тeчKИ пo cкiлькoстi функцiЙ в штaбi. B тeч-

кax oкpeмi*

L|.цABO' ф. 38З8' oп. 1, cпp' 84, apк, 1, Koпiя,

Ne
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HAкAз з пPивoдy святA Hoвoгo PoKy
l ciчня

УпA "зг''

1945 p.

Boля нapoдaмl

HAKAз

Boля людинi!

Пoвстaнui!
Mинae щe oдИн piк бopoтьби Укpaiнcькoi Пoвcтaнчoi Apмii зa
HeзaЛexнУ Укpaiнськy.Qepxaвy, зa вoлю нapo.цaМ i людинi.
Ha пopoзi HoBoгo .|945 poкy вiддaeм Haлe)кнУ пoчeотЬ тИM
.1944
нaшИM дpyзяМ, щo в
p. впaлИ в бopoтьбi з iмпepiялiстИчнИM

нaiздникoм'
3a нaми двa poKИ гepoЙcьких зMaгaнЬ УПA з пepeвФкaЮчИMи
чИсeлЬHo вopoгaМИ. .Цo 1944 p. бyлo ix двa, cьoгoднi e в)кe тiльки
oдИH' aЛe оaMe oотaHнiЙ piк пocтaвиB Haс пepe.ц тaKиМи тpyднo.
щaМИ' вИMaгaв тaKoгo нaпpyxeнHя вс|Х Haшиx сИл' щo пepeд тИM
блiднe Bce' щo зaпИсaнe в icтopiю вИзвoлЬHИX зMaгaнЬ нapoдiв
св|тa.

3aгapбницькi пpaвитeлi CCCP KИHyЛи мiлioни тpyдящИx, oдягHeHИХ в чepвoнoapмiйськi унiфopми, щoб oгнeм i мeчeм пoKopити

сoбi нapoди Евpoпи i тi х пpaвитeлi кинyли цiлi apмiT пpoфecio.
HaлЬнИХ вбивць, зopгaнiзoвaниx HKB.[, HKГБ з Тхнiми дoнoщИкaми i CeKcoтaMИ' щoб oгнeм i мeчeм здyшИти визвoльниЙ pyх

yкpaТнськoгo i iншиx пoнeвoЛeHИх i викopистyвaHИХ нapoдiв.
Bopoг cпoдiвaвcя, щo зaHяBшИ BсЮ бeз peшти тepитopiю дiй
УПA, oкoлoвшИ дpoтaMи кoжниЙ квaдpaтниЙ мeтp зeмлi, lllyкaЮчИ зa пoвcтaнцeм, pясHo сKpoпИвшИ кpoв'Ю жiнoк i дiтeЙ нaшу
зeМЛЮ _ нac злoMИтЬ. Cтaлiн i йoгo бaндицькa Bлaдa xopcтoкo
пpopaxyBaЛaсь. Mи вIАтpv||'/iaлvl тяжкиЙ iспит i твepдolo вoяцЬKoЮ
стoПoЮ пepeотyпaeмo пopiг Hoвoгo pot(y, щe тiснiшe зrypтoвaнi

дoвKpyгИ нaшoгo KoMaHдyвaHня, дoвKpyги кepiвництвa нaшol
Hapoдньo-Bизвoльнoi PeвoлюцiЙнoi opгaнiзaцiT, пoвнi вipи, щo
* Teкcт бeз зaкiнчeння.

8З4

дiЛo нapoдHoгo визвoлeHHя овятet щo нeMa сИлИ' Koтpa Moглa б
cгIиItIАт|А нaЦJy бopoтЬбy зa нЬoгo.
Mи встoяли тoмy, щo нeпoxитHo вipили в пoбiдy, тoмy, щo в
вiчi смiялиcя смepтi, тoMy, щo зa нaМи отoяB укpaТнськиЙ Hapoд.
Пoвстaнцi! Пepeд нaми нoвиЙ piк, piк нoвoТ бopoтьби, нoвиx
nepeмoг. Ha нac дивИтЬся oгpaбoвaниЙ i скpивaвлeниЙ yкpaТнcькиЙ Hapoд' Ha Haо нaдieться вИснa)кeнa дo КpaЮ мaти, збeз[нeщ]eнa сeстpa, бeзпpиryльнi оиpoти в зaпiллi i силoю зaгнaниЙ нa
фpoнт бaтькo i бpaт'
Mи, щo пpoДoвxyeMo слaвнy тpaдицiю Haшиix кHязiB, ГeтЬMaнiв, кoзaцтвa' гepoiв Kpyг i Бaзapy, Maкiвки i Xyстy- He пoсopoMиMo зeМлi yкpaТнськoТ, зaвepшимo спpaвУ Heзaлe)кнoсти нaшoТ
БaтькiвщинИ' пoMстИMo зa cлЬoзИ i кpoв нa фpoнтi.
.|945
p. нaKaзУЮ г1ocИлИтИ збpoйнy бopoтьбy пpoти
B нoвoмy
нapoд|lиХ кaтiв, HKB.Ц' HKгБ i Txнiх пlдcoбникiв. Бeзнaстaнними
зaсiдкaми i нeспoдiвaHиMИ HacKoKaMИ нe .цoзвoЛИти вopoгoвi
виЙти зa бpaмy oпipнoгo пУHKтУ, пpи кoxнiЙ нaгoдi oчИщaтИ HaшУ
зeMлЮ вiд тiei зaгapбницькoТ пoгaнi.
Пoвcяцдeннo бopoнити HaсeлeнHя пepeД гpaбiжeм, вiдбивaти злoвлeниx людeЙ нa фpoнт чИ Ha Kaтopxнi poбoти.
BинищyвaтИ в пeHЬ вcix вислyжникiв стaлiнськoi Bлaд'И _
зpaдникiв, ceKоoтiB, шпioнiв.
3мiцнити peвoлюцiйнy нyЙнicть, щoб вopoг нiчoгo нe мiг
зHaТИ пpo нaшi тaЙни. Пoвотaнцil Пoздopoвляю Bac з Hoвим
Poкoм, бaжaю бaгaтo cИл pЛя швИдкoгo зl{ИщeHHя стaлiнськoгo
peжИMУ' щo являeтЬоя eдИHoЮ зaпopyKoЮ щacтя Haшoгo Hapoдy'
щaстя всix пoнeвoлeнИx сьoгoднi нapo.цiв Eвpoпи iAзii.
Hexaй xивe CaмoстiЙнa УкpaTнськa .Qepxaвa!
HexaЙ )киByrЬ CaмoстiЙнi .Qepхaви Пoнeвoлeниx Hapoдiв!
HeхaЙ xивe УПA _ Aвaнгapд пpoтистaлiноькoi PeвoлюцiT!
Cмepть iмпepiялiстaм Гiтлepу i Cтaлiнy!
.t
ПoстiЙ, дня .|..1945 p.

lJдABo, ф. 38З8' oп.

1,

K-p УПA "ЗГ

"

/-/

Шигyнин .Qeнис

cпp. 87a' apк, 16-17. Koпiя.
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HAKA3 пPo пoвEPнEHHя звAння l ФyHкцlT

KoMAHдиPy "BЕлЕсy"

10 тpaвня 1945 p,

УпA..зг''
HAKAз
Coлiднoю i вiддaнoю t.lpaцeю в бopoтьбiз oкyпaнтoм' з пoстaHoвoЮ oпpaвrцaтИ пoпepeднi пoмИлкi, cт, вiсryн Beлeо зacлУ)кив

нa пpИвepнeння Йoмy пoпepeдHЬoТ фyнкцii i пoпepeднЬoгo звaн.1
ня. З днeм тpaвня 1945 p. пpивepтaeтЬся ст. вiоryнoвi Beлeсoвi
зBaHня ХopУHxoгo, Xopyнxoгo Beлeсa нaзнaчyю к-poМ б[yвшoгo]
вiддiлУ Ciвaчa.

ПocтiЙ, дня 10.V.1945 p'

lJдАBО' ф' 3838' oп.

1,

K.p ..3Г'' /_/ B'Beнepa

cпp. 87a, apк, 14. Koпiя'

Ne
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нAкAз-пoвIдolvlлEнHя пPo БlЙ
з пlдPoздlлo]vl нKвд

5 нepвня 1945 p'

УпA..зг"
HAKAз
1 . flня з.6.1945 p. oб'eднaнi вiддiли УПA звeли бiЙ з бaндoю
HKB.ц' яКa HaMaгaлacя Haпacти нa пoстiЙ вiддiлiв. Bоiaтaки вopoгa вi.цбитo i влaонoю KoHтpaтaKoю poзбитo i poзпopoшeнo вopoгa,
який paтyвaвся пaнiчнoю втeчeю, зaли[.Uaючи нa пoлi бoю вбитих

i paнeниx.

2. B бoю з бiльшoвиKaМИ впaлИ: вicryн ЧaЙкa з пoчoтy K-pa
BacИля, вicтyн Бypнин з пoчory к-pa.[aлeкoгo. BпaвшИМ дpyзяM,
щo tГИHyлИ в бoю гepoйськoю cмepтю' вiддaймo пoчeстЬ oднo-

xвИЛИHHolо MoBчaHKolо.

З. K-paм i вoяцтвy oб'eднaних вiддiлiв, щo свoeю гepoЙcькoю
i cильнoю вoЛeю пepeMoгти дoKaзaли нeзpiвняннi зpaз-

пocтaвoЮ

836

Kи гepoйствa i пocвятИ cKлaдaю пpИзHaHHя,

Зoкpeмa, вИслoBЛЮlo

пoдяKy i пpизнaння зa вмiлe KoMaндyвaння цiлiстю к-poвi Ciвaчeвi,
K-paM вiддiлiв: Mopoзeнкoвi' Бoeвoмy (к-poвiз пoчoТУ п..Qибoвa),
Mисливцeвi (к-poвi пoчoтy к-pa Baсиля), Бopoлi (к.poвi пoчoтУ
к-pa .[aлeкoгo)' Шeпeлeвi i Лiщyнoвi.
K-paм i cтpiльцям з вiддiлy Mopoзeнкa: чoтoвoMУ Bopoнoму,
poЙoвoмy Ястpyбoвi, poЙoвoмy Бypлaцi, KyлeмeтчИKoвi Toпoлi,
стpiльцям : Бoгдaнoвi ( в бoю paнeниЙ ), Чiпцi' Coкoлoвi, Cyмнo[мy],

Чaпaeвy, Meд. ceстpi Лeci.

3

пoнoтy к-pa Baсиля

-

poЙoвoмy

Чopнoтi, кУлeМeтчИKoвi ЧaЙцi (впaв в бoю), aмyнiцiЙнoмy Чepнiлeвi,
KyлeNл. Лeвкoвi, лaнKoвoМy Бoгдaнoвi, стpiльцям Шyмoвi, Гpушцi

i Cвaтoвi (paнeниЙ в бoю). 3 пoнoту п. пoЛKoBHикa _ poйoвoмy Гoлyбoвi, стpiльцям Тpaктopнoмy i Kyщeвi. З пoнoтy к-pa
Heнипopa _ чoтoвoмУ ЧaЙкiвоькoмy i кулeм' Toнкoмy. 3 пoнoтy
к-pa .Д,aлeкoгo _ poЙ. Koзaкoвi, poЙ. Бpoдязi, poЙ. TaЙнoмy. 3
пoчoтy к-pa Miтькi _ KyлeM. Бyйнoмy, КyЛeм. Baськoвi, cтpiльцям:
Гopoшкoвi, Фiлaтoвi, 3aгipнoму. 3 пoнoтy к-pa lвaнa _ отpiльцeвi
Boоьмoмy (в бoю paнeниЙ).
4. Бorм з дня 3.6'45 p' з бiльшoвИцЬKoЮ бaндoю в лiсi бiля

с. Бopoвoгo Щe paз, як i бaгaтo вxe paзiв в piзниx бoяx, дoкaзaл|А Mv| бiльшoвицькiЙ нaвoлoчi, Щo пoвстaнцi УПA вiдзнaнaються
кapнiот|о, вiдвaгoю i зaвзяттям, дoвeдeнИM.0.o BпepтoстИ, пepe.ц
яKИM He встoятИсЬ Kpoвo)кaдHoмy HKB.Ц-истoвi' щo пiдстapшини
i стapшини УПA caмoocвiтoю i пpaктикoю в бeзчиcлeнниx бoяx
бiльш пpисвo.lли coбi вiЙськoBoгo зHaHHя' чИM тУПoлoбi кaцaпи в
свoix aкaдeмiяx, i з нaйбiльш KpИтИчHИХ мoмeнтiв зумiють виЙти зl
cвoТми вiд.цiлaми пoбiднo.
Mи дoкaзaли cтaлiнським дyшoгyбaM, щo B pя.п,ax УПA згypтувaлИсЬ нaЙкpaщi cини yкpaTнcЬKoгo Hapoдy, щo УПA MИlЙo тя)KKИХ
для нei yMoвИH бopoтьби з пepeвaxaЮчИМИ cИлalv.И ЧepBoHИX
бaнд мoжe i пpиЙмe кoxниЙ бiЙ, кoли бyдe ввaжaти йoгo пoтpiбним i виЙдe з нЬoгo пepeмo)кцeМ, бo yкpaТнськoгo пoвсТaнЦя
вeдyгЬ в бiй нe звipянi iнстинкти Ha)KИвИ, a пeКУчa жaдoбa пoMотИ
Haд вopoгoм, ЧИстa i святa iдeя yкpaiнсЬKoгo HapoдУ - здoбути
Укpaiнcькy .ЦepxaвУ.
Mи дoкaзaли згpaТ MocKoBоЬKИx гpaбixникiв, щo He пoмoxyгь Тм aнi Тxнi дикi уxopaзянi вepeски ..Уpa'', aнi тaнки тa лiтaки, a
npиЙдe чaс, KoЛИ УПA пepeйдe в piшaльниЙ нacтyп i зaвдaсть iм
ocтaтoчHoгo yдapy, бo тaкa e Boля Укpaiнськoгo Hapoдy, бo тaк
HaKaзye Укpaiнa.
5. KoмaндyвaHHя вИслoвЛЮe пoдяKУ всiм стapшинaм, пiдстapuJИнaМ i стpiльцям, якi бpaли учaстЬ в бoяx дня 3.6.45 p'
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Cклaдao свoо Пpизнaння тиM, якi вiдзнaнилиcь i KлoнитЬ гoЛoви
пepeд тvlt'АИ, якi як гepoi вiДдaлИ всe, щo MaЛИ нaЙдopoxнoгo cвoe )кИття зa Boлю Укpaiни.
Cлaвa УкpaТнi! Гepoям Cлaвa!
Пocтiй дня 5.6..|945 p.

K.p ..3Г,' /-/ B'Beнepa

tJДABo, ф. 3s3s, oп'
1

Тoтoxнa кoпiя:

.ЦA

1,

cпp. 87a. Koпiя.1

cБУ' ф.

.13,

спp. 376, т. 62' apк. 15.

Ne 221

списoK HAKAзIB гPyпи "тloтloH
тA з'eдHAHHя гPyп

1.

Haкaз

2' ''

3.
5.

6. (.

t.,.1

дня 18.3.1944 p. (opг[aнiзaцiЙнi] спpaви
iншe)- oлeксa Глiд
(ч.6) "
20,4'1944p. (opг[aнiзaцiЙнi] cпpaви
iншe) - oлeксa Глiд
"
25.5.1944p. (K-paм зaгoнiв, пpoвiд
(н.

iз

8) "
"
_
"
(ч.

.

8. ||

9.
10.

10 >кoвтня 1945 p.

[ни кaм] тepeHУ i iншe)

4. ''

7

5)

Hv.K"

"

838

_

"
"
u
"

Шиryнин.Цeнис

4.7.1944p. (opгlaнiзaцiйнi]

i

i

-

спpaви i
iншe)_ oлeкca Глiд
25'9.1944 p' (Пpo вiднoвлeнHя мoгил) _
Шиryнин.{eниc
24.11.1944 p. (.Цeгpaдaцiя к.pa Beлeca) Beнepa Baсиль
2J2J944 p. (Дeгpaдaцiя к-pa Лиca) _
Шиryнин.Цeнио
7 '12'1944 p' (3 нaгoди бoю в yp. Kибилi) _
Шигyнин,Цeнис
.|
1.12'1944 p. (Пpисвoeння звaнь) _
Beчeoa Baсиль
з] .12'1944 p. (Пpисвoeння звaнь) Beнepa Baсиль

11.

.,

12."
-lз.

u

"

1..1.1945

p.

.|0.5.1945

p.

(HoвopiнниЙ нaкaз)Шиryнин,Д,eниc
(Пpивepнeння звaнHя к-py

Beлeсoвi)

..

- Beнepa Baсиль

Beнepa Baсиль
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 10 xoвтня 1945 p.

HШ /BeнepaBacиль/

Bзятo в lЛeнe [пpи] зaдepжaннi. Bopoбeць
ДA cБ Укpai'ни (Tepнoпiль), спp. 31997, т'
opигiнaл, Pукoпиc'

1,

apк'

188 (кoнвepт), apк. 29.
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Bивiз нa Cибip..[epeвopит H. Хaсeвина

Ne 222
oпEPAтиBHv|Й BlдJlIЛ
7 веpeсня 1944

Ne

p'
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oпЕPAтиBHA lHстPyKцIя KoMAHдиPAM
зAгoHlв тA вlддIлIB
7

УпA,.зг''

вepecня 1944 p.

K-paм зaгoнiв i вiддiлiв
oпEPAТИBHA IHсTPУKц|я

]. 3бepeжeння вiЙськoвoi тaЙни:
a. 3aбopoнити cтpiльцяМ, KoМaHдиpaM звepтaтV|Cя дo свoiх
звepxникiв пo псeвдax, викoHyюнi[Й] функцiТ' a лИIJJэ пo вiЙськo.
вoMУ звaHHi - дpyжe xopyнжиЙ, ДpУжe сoтHИK i т. п., oсoбЛИвo пpИ
пpИсУтHoстi цивiльнoгo HaсeлeHHя.
б. 3aбopoнити oбгoвopЮвaтИ бoТ*, внyтpiшнe життя вiддiлy,
ХapaKтepИзУвaтИ к-piв пepeд цивiльним HaceЛeHняМ. Пpибyвши в
ceЛo чИ xyтip' нe гoBopИТИ нaceЛeнHЮ _.цe N4И були, якi ceлa пpoхoД|АлtА i кyди мaeмo Йти,
в. He гoвopИTИ з вoяKaМИ дpyгИХ вiддiлiв пpo тe, щo дieться в
Йoгo вiддiлi i якe зaвдaHHя Mae вiддiл.
He зaлишaти пpи сoбi ПИсЬМoBИХдoкyмeнтiв, кoтpi свiднили б
пpo нaшi pУХИ, He пиcaтИ гpипсiв, KoлИ цЬoгo нe вИМaгae олyжбa.
д. BiЙськoвy сПpaBy oбгoвopювaтИ л|/|L!e з ким нeoбxiднo - пo
cлyжбi,

e. Cвoe зaвдaHHя Moxнa сKaзaтИ стapшoМУ к-poвi, кoли вiн
цЬoгo BИMaгae i кoли Йoгo ocoбистo знaeTЬcя.
ПaM'ятaтИ, щo вopoг Хoчe Haо зHИщИTИ. HeoбepeжнИМ гoвopeHHяМ poзгoлoшУeм вiйськoвУ тaeMHицЮ, a тИM оaMИM дoпoмaгarMo вopoгoвi.
ПaM'ятaтИ, Щo BopoГ Haс Ha кoжнiм кpoцi пiдслyxye.
2. ГlocтiЙ тa Йoгo зaбeзпeчeння.
*

У тeкcтi: бoigки
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a. Haкaз нa oбeзпeчeння пoстo}o дao нaЙстapшиЙ к-p, cтexi,
вapтa' poзвlдKa.
б. БeзпocepeдHЬo викoнye нaKaз пo oбeзпeчeннi к-p нижчиЙ
Ha oдин стyпiнь, MaЮчИ дo пoмoчi слyxбoвoгo отapшИHy чи пiдстap[!иHУ. Bикoнaння нaKaзy KoHтpoлюe K-p пoдaвLtlи Йoгo.

Mи нe cмiомo [бyги] зaскoчeнi. Aлe в paзi зaокoнeння

He

втiкaти бeз бoю. ПpиЙмaюни бiЙ, дaeмo piшyнy вiдciч. | лишe пo
вiдкинeнню вopoгa Maeмo пpaвo вiдxoдити' He дoпycкaти вiдxoдy
бeз нaкaзy,
3. Mapш i йoгo oбeзпeчeння.
Bиpyшaюvи з мiсця пocтoю, зтягaeмo вapry тoдi, кoли вiддiл
}ry(e вИтягнeниЙ дo вiдмapшy. Пiд чaс Mapшy дiють гoлoвHe, бiчнe
oбeзпeчeння i тильнe, Maючи cтиcлиЙ зв'язoк, зopeнняM, з MaшepуЮчoЮ Koлoнoю. B paзi зaмiчeння чoгoсЬ пiдoзpiлoгo, зacтaнoвляютЬ Koлoнy дo poзвiдaння'
Пepeднe oбeзпeчeння BИc|АлaтИ y пoлi дo 600 м, в лiсi дo 300
M, внoЧi вiддaлi змeншeнi. Пpибyвaюни дo мicця пocтoЮ' вiддiл
зaтpИМуeTЬся в пoxiднoмУ пopядKу, дoKИ пepeднe oбeзпeчeння
сKoHтpoлЮe мiоцe пoстoЮ i виcтaвить вapту.
ПaM'ятaти, щo вopoг poбить зaсiдки.
|нстpyкцiю poзpoбити з yсiмa к.paMи i cтpiльцями.
ПoстiЙ' дня7.9.44p'

Cлaвa Укpaiнi!
K-p

/-/A'

CipиЙ

|1илиг1*

ДAPo' ф, P.30' oп' 2, cпp.24, apк' 42. Koпiя..
1 ПoдiбниЙ

.
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тeкст, тiльки вiд27'9,1944 p.:.QAPO, ф. P-30' oп. 2, опp. 24, apк. 56.

Haдпиc у тиryлi

22з

Ns

Ko нтPPo3 BIдyвAгl ьHу|Й
12

гpудня 1944 p'

B

ЦдIл

223

Ne

lHстPyKцlя пPo MlсячHиЙ звlт
кoHтPPoзBlдKи
12

Тaeмнe

гpуДня 1944 p,

Bиключнo для слyxбoвoгo B)кИтKУ

M|сяЧHИЙ зB|Т..У'
|' opгaнiзaцiЙнi спpaви'
..У''
I|' Poбoтa
B вiддiЛax УПA.
II|.

Mopaльн иЙ cтaн вiддiлiв УПA.

Cпiвпpaця в BCБ.
V' Cпiвпpaця з CБ.
..У,'
в тepeнi,
VI. Poбoтa
VII. Звiдoмлeння.
|V.

V| | |.

.[iлoвo-oпepaтИвl-|i спpaви.

|Х. 3вiт пoлiтичнoi poбoти.

X. 3вiт пpoпaгaндИвнoТ poбoти.
Хl. 3aгaльнa чacтИнa.
Xll. ХapaктepИcтИKa poбoти.
..У''
Х||I. Листa впaвшИx пpaцiвникiв
зa нaс звiтy.
ХlV. Листa вiдзнaчeниХ тa пo.цaнИx дo вi.цзнaчeння зa гepoЙcтвa
тa зacлУгИ'
XV. Piзнe.
XVl. 3aмiтки.
l. opгaнiзaцiЙнi спpaви
..У',).
.[iлoвa ЛaнKa (цeнтp
a) зacтyпHИK, пИcap' тeХ. звeHo,
б) бoiвкa, зв'язoK,
2, oзбpoeння, piд збpoТ, aмyнiцiя.
1.
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.,У'' y
вiЙcькy.
3. Cтaн сiтKИ
..У,'
a) шeфи
пo зaгoнax, вiд.цiлax, cпeц. вiддiлaх, BoП.ax.
б) скiльки зopгaнiзoвaнo (зaaнгaxoвaнo) Hoвиx людeЙ.
4. Пepeмiщeння (кepiвHoгo сKлaдy, cтpiльцiв)'
5. Bтpaти, здoбщки.
..У'' (aKгИв6. Зaгaльнa xapaктepИстИKa KoM. cKлarцyтa пpaцiвникiв
нiсть, зaввaги, злi стopoни).

Il. Poбoтa..У'' y вiддiлax УПA
..У'',
1. a) Cтaн фaxoвocти ЛЮдeЙ з

б) скiльки зpoблeнo вiдпpaв, ryгipoк, дiлoвиx отpiн з шeфaми
зaгoHiв, вiДдiлiв, спeц' вiддiлiв,
в) якi пoдaнo iнстpУкцii л|oдяM з ',У',,
г) якiтpyднoщi стpiнaютЬcя в poбoтi.
2. Koнтpoль poбoти .,У'' пo зaгoнaХ тa вiддiлax.
a) дe i cкiльки paзiв пpoвeдeнo Koнтpoль (виснoвки кoнтpoлi
poбoти),
б) випaдки poзкoнспipyвaнHя i нoмy,
в) вiднoшeння вiйськoвих к-piв дo ..Уu (i нaвпaки), тoч|-|o,
дoсл|внo.
|||,
.1.

MopaльниЙ cтaн вiддiлiв УПA
(кoжниЙ вiддiл зoкpeмa)

БoйoвиЙ стaн вiддiлiв.
a) зaцiкaвлeння стpiлeцтвa бoям и, зaci.цкaми,
б) oxoтa cтpiльцiв дo aктивнoстi,
в) бoЙoвиЙ стaн к-piв (вищиx тa ниxчиx).
2. Cпpaви вишкiльнiy вiйську.
a) cтaн вишKoЛy стpiльцiв, к-piв,

б) щo пpopoбляeтьcя (впopяд, пoлeвa слyжбa, внyгpiшня
cлyxбa, стpiлeцькиЙ вишкiл, пapтИзaHсЬкi дiТ, opгaнiзaцiя вiддi-

лiв).

в) ни викopистoвyeтЬся вiльний чac.
г) poзпoдiл дHя, зaHяття, пoлeвi впpaви i т. п.

3. Cпpaви вИХoвHo-пoлiтичнi.
a) ни кoм. cKлaд i стpiлeцтвo e oбзнaЙoмлeнi з пoлir oбстaнoвKoЮ* a.УгBP.a.

б)-* б.УгBP-б
в) як пpoxoдИтЬ вИХoвнa poбoтa,
*,Qaлi
*"
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викpecлeнo нaзву: HBPО
З пункту виKpecлeнo тeкcr: HBPo в вiйcьку

г) щo пpopoблeнo, який poзпoдiл виxoвниХ гoдИHl
д) зaцiкaвлeння к-piв iстpiлeцтвa, дИсKУс||,
e ) xapaктep Иcт.^Ka виxoвн и кiв (дoклaднo),
e) ни любить ix стpiлeцтвo,
ж) як цiкaвиться cтpiлeцтвo мiжнapoднiми пoдiями тa фpoн-

тaMи'

з) ни e нa цЮ тeмy гщipки,

i) ни святкyeтЬcя дepжaвнi cвятa: Бaзap, Kpyги, .{eнь 3бpoi,
Й) ни пoлiт. виxoвниK пpИгoтoвляотЬся дo пoлiтзaнять,
к) чи дo пoлiт. зaнятЬ в)кивaeтЬся Kapт (мaп).

4. Пoлiтичнo-виХoвнa poбoтa вiйcькa з нaсeлeHняМ.
a) скiльки пpoвeдeнo гyгipoк, сxoдiв, мiтiнгiв, xтo пpoмoвляв,
б) ни булo бaгaтo людeЙ,
в) зaцiкaвлeння HaсeлeнHя, яKi бyли питaння i вiдпoвiдi нa
HИХ'
б|А,

г) якi мae пИтaння нaceЛeнHя вiднoснo ycпixiв нaшoi бopoтьд) яКy aKтивнУ yчaстЬ бepyгь B тoмy вИХoвHИкИ,
e) як вiднoсИтЬся вiЙcькo дo Haоeлeння i нaвпaки.

5. Cпpaви гoспoдapнi.
a) гoспoдapчe зaбeзпeчeHHя вiЙськa (oд[я]п вз)rпя, xapнi),
б) пoдaти пpичИнИ HeдoMaгaHЬ тa бpaкiв,
в) як xapнyeтьcя вiЙсЬкo,
г) cпoоiб opгaнiзyвaння xapнiв длlя вiЙcькa,
Д) як виглядar пpaця вiЙськa з гocпoдapчиMИ чИHF|Икaми niдпIлля'
e) ни e iнтeндaнтypa, яK пpaцЮo,

e) як пpoxoдИтЬ зaгoтoвкa хapнiв нa зaпac'
6. Caнiтapнi спpaви.
a) окiльки оaнiтapiв, фeльдшepiв,
б) як пpaцюЮтЬ, чи poблять гщipки,
в) aптeнки, MoжлИвoстi дiотaти лtкlв,
г) вeнepиннi хвopoби i дpyгi, cтaн лiкyвaння,
д) пpичини HeдoМaГaнЬ, зaввaгИ, пoбокaнHя,
e) як pearye стpiлeцтвo нa сaнiтapнi cпpaви,
е) iнфeкцiйнi (eпiдeмiчнi)xвopoби в тepeнi i вiЙоькy,
ж) вeнepиннi xвopoби в тepeн|.
7. Bi.цнoшeння вiЙськa дo opгaнiзaцiТ'
a) як виглядae тeпepiшня зaлexнicть вiйськa вiд opг[aнiзaцii]
I

HaвпaKИ'

б) як цe вплИвae Ha вiЙськo,
в) пpинини HeдoМaгaнЬ, зaввaги, спoстepexeнHя,
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г) xтo сaMe cПpИчИ|iЮeтЬся дo poзЛa.цy мiж вiйськoм, a

opгaнiзaцieю,

д) ни зayвa(УeтЬся дiяльнiсть iншиx пoлiтичних УгpУпyвaнЬ

(в вiЙськy i тepeнi) i вiднoшeння ix дo HBPO* тa УПA.

8. Cпpaви зaгaльнi.
a) кiлькiсть дeзepтиpiв y звiтoвoмy нaci (cкiлькИ з тoгo пiшлo
дo бiльшoвикiв, дoдoмy, пpoпaЛИ бeз вiстi)' пoдaвaтИ пpoвipeнi
.цaH|'

б) скiльки cтpiльцiв вибyлo зi cтpoю пo xвopoбi, оKiЛЬKИ пopaнилo ceбe BMИcHo, скiльки вИпa.п.Koвo,
в) ни cтpiнaЮтЬcя пoбoi, лaйки зi стopoни к-piв нa стpiльцiв i
HaвпaKИ

'

г) ни i нaскiльки poзпoвсЮдxeнa у вiддiлax пiятикa (xтo тoмy
винeн),
д) якi тoвapиськi гpи в)КИвaЮтЬ K.pИ тa cтpiльцi (кapти, шaxИ,

дoмiнo),
e) скiльки нoBИХ стpiльцiв i к-piв згoлocИЛИоь дo УПA (дoбpoвoльцi, BoП, opг' оiткa).

.l.

.l

.

lV.

Cпiвпpaця з BCБ

a) Cкiльки i яких спpaв пepeдaнo дo BCБ'
б) xapaктepИcт.tKa poбoти BCБ, зaввaги, пoбa)<aнHя,
,.У'',
в) як вiднoситься BCБ Дo
г) як виглядae спiвпpaця з BCБ, якiтpУднoщi в cпiвпpaцi.
V. Cпiвпpaця з

CБ

a) Cкiльки i якиx спpaв пepeдaHo дo CБ,
б) як вiднoояTЬся opгaHи CБ дo ..У'' i HaвпaKИ,
в) xapaктepИcтИKa рoбoти CБ в тepeнi (aктивнiсть, злi стopo-

ни. зaввaги).
.1

.

Vl. Poбoтa ,.У'' в тeoeнi
a) Cтaн сiTKИ
в тepeнi,
б) ни сiткa .,У'' пpaцЮe зaдoвiльнo.
в) якi дaнo вкaзiвки лЮдяM з ..У'',
г) скiльки i якиx oдepжaнo iнфopмaцiЙ (дiлoвиx),
..У''
в тepeнi,
д) скiльки paзiв кoнтaKтyвaвcя з
e) xapaктepLАстиKa poбoти HвPo* в тepeнi (aктивнiсть, дoбpi
..У',

сТopoHИ' спoстepe)кeHня )'
*
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e) яKi дУMKИ вИолoBлЮe HaceлeHHя вiдHoсHo Haшoгo pУХУ,
ж) вiднoшeHHя HaсeлeнHя дo сeкcoтiв тa зpaдникiв,

з) стaн oотoрo)кнocти тa сaмooбopoнИ нaceлeHня пpoтИ ceKcoтiв, aгeHтiв, зpaдникiв,
i) в якиЙ cпoсiб тa яKy poзKлaдoвy poбoтy вeдyгЬ тaЙнi aгeнти
HKBс cepe.ц HaсeлeнHя (дyxoвeнствo вcix вipoicпoвiдaнь i ceк1
цJeпryнИ, опeкyлянти).
2. MopaльниЙ cтaн нaсeлeHня (гляди

1.

ЛIв.

пoлiт. poбoти).

V|l. 3вiдoмлeння
a) Cкiльки oдepxaнo звiдoмлeнь зa звiтoвий чaс,
б) якoгo poдy бyли мaтepiяли,
в) як Тх oфopмлeнo, вИKopИстaнo,
г)

.1'

- звiт

дo кoгo вИсИЛaeтЬся звiдoмлeння.

V|| l' .Qiлoвo-oпepaтИвнi cпpaви
a) Cкiльки i якиx спpaв poзpoблeнo пicля пoдaниx мaтepiя-

б) пoдaти piд спpaв (пoлiтиннi, дeзepтИpи, ceксoтИ' злoдlй-

ськi, piзнi),
в) скiльки i якиx спpaв в poзpoбцi (пpoдoвxyeтьоя збиpaння
мaтepiялiв),

г) скiльки людeЙ e пiд нaглядoм,
д) якi пoдaнo iнстpyкцii тa вкaзiвки людяM пo poзpoбцi cпpaв

тa HaглядУ лю.цeЙ'
.|

X. 3вiт пoлiтичнoi poбoти
. ПoлiтичниЙ oгляр,тepeFiy.

a) нaстpoТ мac i вiднoшeння дo нaс тa нaшoi poбoти,
б) вiднoшeння дo бiльшoвикiв iТxньoТ пpoпaгaHдИ!
в) бiльшoвИцЬкa aдмiнicтpaцiя i iТ вiднoшeнHя дo нaс (xтo
шKoдитЬ, xтo спpияe),
г) yнитeлi, дУХoвeнcтвo, лiкapi, Тx вiднoшeння дo нac i нaшoi

ooбoти.

2. MopaльниЙcтaн Haоeлeння. Cкiльки пiшлo нa мoбiлiзaцiю' злoвлeнo нa poбoтy, apeштoвaнo, втiКЛo дoдoМy (зaгaльнo).
a) вiднoшeння HaсeлeHня дo УПA.
3. Пoлiтичнa poбoтa з HaсeлeнHяM.
a) cкiльки пpoвeдeнo гщipoк, мiтiнгiв,
б) якe бyлo зaцiкaBлeнHя нaоeлeнHя'
в)якi питaння i вiдпoвiдi,
г) вopoxi чacoпИои, бpoшypи, лeтЮчKИ,
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д) фopМи

кличi).

вopo)кoТ пpoпaгaндИ. (Пoдaти дoслiвнo вopoxi

X. 3вiт пpoпaгaндивнoi poбoти
Фopми нaшoТ пpoпaгaндИ.
a) нaшi чaсoписИ, бpoшypи, лeтЮчKи.,
б) скiльки i якиx poзпиcaнo кЛИнiв,
в) cкiльки i якиx poзклeeнo кличiв iлeтючoк.
2. Hacлiдки нaшoТ poбoти.
a) пoдaти фaкти yспixiв, щo MИ дoбилиcь чepeз ПpoпaГaH.цИв.
1.

нy poбoтy,

б) з кiлькoмa гpoмaдянaМИ гoвopИв сaM (сeляни, poбiтники'
тpУдoBa iнтeлiгeнцiя ),
г) зaввaги' пoбaжaння, плaнИ,
д) звepнyтИ УBaгУ нa спoоoби вeдeнHя нaшoТ пpoпaгaндИ в
вiЙську iтepeнi (ни нe зayвaжeHo шкiдництвa aбo сaбoтaжу).
3. Щo гoвopятЬ люди (пoдaти дocлiвнo).
X|. 3aгaльнa чaстИнa
тepeнi'
a) кoли i в якиx мiсцяx бyли вiЙськa HKBC тa ix сили,
б) Щo вoни poбили, якi мaли зaв.цaHHя i нaмip.
2. Taктикa вopoгa i мeтoди Йoгo бopoтьби пpoти нaс.
a) вeдeння poзвiдки, оeксoтИ, стapi нepвoнi пapтизaни, тaЙнi
aгeHTИ, дезepтИpИ i iнвaлiди, шeптУHИ, спeKУЛяHтИ, дУХoвeнствo.
б) peЙдyвaння в тepeнi,
в) кoнцeнтpaцiТ cил (зoкpeмa yдapниХ нaстин).
З. MopaльниЙ cтaн Bopoгa.
a) скiльки бiЙцiв, oпepУЮчИХ ПpoтИ нac, дoбpoвiльнo пepe1

.

Bopoxi

CИл|4 в

Йuли нa HaшУ cтopoнУ'
б) скiльки здaлocя нaм в бoях,
в) ни вopoжi чaстини BoЮЮтЬ пiд пpимycoм чИ з oxoтoю,
г) скiльки дeзepтиpiв ЧA пepeЙшЛo чepeз тepeH в звiтoвoмy
чaci (з яких oблaстeЙ, p-нiв).
4' .[iТ свoТx вiйськ (зaгaльнa ХapaKтepИотикa).
a) бoТ' мicцe' чac, яK дoвгo, з яKИM вopoГoм, Йoгo cили, cвoi
с|Ал|А'

б) втpaти нaшi i вopoгa,
в) зaсiдкa нa вiЙськa HKBс iТx вислyжникiв'

5'.ЦивepсiЙнa poбoтa.
a) скiльки зipвaнo oпipниx пyнктiв вiЙcьк HKBc в p-HaX, ceЛax
i iншиx мicцяХ,
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б) cкiльки зHИщeHo зв'язку (тeлeфoн, paдio i т. д.), яким

пoCЛУгoвУeтЬся вopoГ'

в) мoсти, зaлiзниця' шoси iт. п.

6. oпис бoю, зaсi.п.кИ,

Cутv|чK|А'

a) oбстaнoвкa дo бoю,

б) пiд нaс бoю,
в) пiсля бoю.

г) сxeмa бoю (дoклaднo i виpaзнo),

д) aктивнiсть к-piв i стpiльцiв,

e) poзpoбкa бoю, пoяCHeHHЯ oбстaнoвки, oПepaTИвHe
BHeHHя .цo oписiв бoTв'

1

'

.П,oПo-

..У,'
Хl|. XapaктepИсTИKa poбoти

a) Пo.цaти зaввaГy з пpaKТИKИ минулoi poбoти'
б) скiльки пpoчИTaв фaxoвoT лiтepaтypи,
в) скiльки пpoвiв фaxoвиx poзМoB з вiДпoвiднИMИ lП,o тoГo

ЛЮ.0'ЬMИ'

г) чи вишкoлЮBaвся фaxoвo Ha oдep)КУвaниx iнфopмaцiях,
звiдoмлeнняХ тa poзpoбцi спpaв'
д) плaни, свoi piшeння.

1.

Хlll. Листa BпaBшИХ пpaцiвникiв зa нaс звiтy
a) Дe, KoЛИ, пoдaТИ тoчHo oбстaвИHи, бiЙ, зaсiдкa.
Х|V Лиcтa вi.цзнaчeниx Ta пo.цaHИХ дo Bi.цзHaчeHHя

зa геpoйcTBo Ta зaсЛyги
1. a) Пoдaти дe i як вiдзнaнився, зaсЛу)KИBCя.
ХV. PiзнeXV|. Зaмiтки
Звiт писaти яcHo, peЧeHня стилiзyвaТИ, пoпpaBлят|А цiлiсть.
Peчi вaжнiшi шифpyвaтИ тa Ko.цУBaти. Пoдaвaти фaкти (дoслiвHo, пpaвдИвo), якi пoтpiбнi ДЛя Kpaщoгo poзбopy дaнoгo пУHKTУ.

B звiтi вi.п,пoвi.п,aетЬся ЛИшe нa цi пyнкти, нa якi e мaтepiял,
фaкти чи влaснi oбдумaнi сПoсTepe)<eHHя, зaBBaгИ.
Koли дeяких зaпитiв нe бyдe чИМ вИПoBH|АтIА, |1е збувaти нимбyдь, кpaщe взaгaлi He пИсaTИ.
.Qe пoтpiбнo тaM Д,o.цaвaтИ:
*

Taк у тeкcтi,
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a) oцiнкy ЛюдeЙ тa poбoтИ (npoдyмaти, oбгoвopити, a тoдi

писaти),
б) cпiвжитгя людeЙ мix coбoю,

в) дoклaднi xapaктepиcт|/|Kv| (бoЙoвiоть, aктивнicть, пoлiт.

виpoблeння, opгaнiэaцiЙнe виpoблeнHя, зHaнHя фaxoвe i вiЙcькoвe)'

Фopмy звiry oбoв'язKoвo дoKлaдHo BIАBчvIтv|.
Poбoтa ..У'' являeтЬcя пoчeсHИм oбoв'язкoМ He тiльки для
людeЙ 3 ..У'', aлe Для кo)кHoгo члeнa opгaнiзaцii чи cвiдoмoгo
yкpaiнця.
..У'' _
цe дiЙснa внyгpiшнa i зoвнiшнa oxo.[oбpe poзбyдoвaнa
poнa пiдгoтoвки [дo] peвoлюцii тa peBoлЮцii (opгaнiзaцiя, opг[aнiзaцiЙниЙ] aКтИв, вiЙcькo' пpaця' тepeн).
Haшa ..У''' в бopoтьбi з вopo)кoЮ aгeнrypoЮ HKвс, вИкpИвae
i нищить бeзпoщaднo тaЙниx aгeнтiв, poзвiдникiв тa ix пoплeчникiв, оeкcoтiв, шкiдникiв, caбoтaxниKiв.
Bopoг в бopoтьбi з HaMи нe пepeбиpae в cepeдниKax, вiн
.цoпУcКaoтЬcя нaЙбiльш бeзличниx пpoвoKaцiЙ. Тoмy нaшa нyЙ.
нicть тa oбepeжнicтЬ МyситЬ бри скpiплeнa ззoвнi тa внyгpi.
Бepeжиоь aгeнтa HKвс!
Пoстiй, дня 12.12.44 p.

Koмaндиp /_/M. Чaгapl

Bзятo в MeHe пpи зaдepxaннi. Bopoбeць*
ДA CБ Укpai.ни (Tepнoпiль), cпp,

31

997, т, 1 , apк. 1 89 ( кoнвepт), apк.

1 1

15. Koпiя'

.l944-1945 pp.
Чaгap',, ..Miтькa''' .'Чaгap'', ..Чубин''. y
- Кep.кoнтppoзвiдyвaльнoгo вiддiлу зг "зз'' пoлiцiЙнo-викoнaвчoгo вiддiлy CБ ПCK. пpaцiвник CБ П3У3'
1

..M.

*
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Haдпиc в тиryлi,

-

Ne

224-226

слDкБA БЕзпEKи

17

жoвтня 1944 p.

- чepBeнь

1945 p.

Ne 224
HAKAз KEPIвHикAM сБ в oPгAHlзAЦlЙHo.
IHФoPMAтивниX спPAвAX тA ФoPMA
звlтy cл lдчo.oп EPAти вHoгo BIддlлy
17

жoвтня 1944 p.

HAKAз

Пpoвiдникaм CБ Bo, BH i BP
.{ля нaлaгo.Дxeння сИcтeMaтИчl-|oстИ пpaцi i BишKoлy Ka.цpiв
opгaнiв CБ пo лiнii слi.цчo-oпepaтИвнoi poбoти нaлexИтЬ УвeстИ

слiдyюнe:
1. Bciм кepiвнИкaМ слiднo-oпepaтивн[иx] вiддiлiв пoчинaЮчИ
paЙoнiв
i вгopy, сKЛaдaтИ мiсячниЙ плaн пpaцi.
вiд
2. Плaн пpaцi пpeдстaBИтv| cвoТм бeзпoсepeднiм звepxникaм'
a тi нa пiдcтaвi oтpИMaнИx плaнiв cKЛaдaЮтЬ плaн пpaцi цiлoсти
тepeHy i oкpeмo свiЙ плaн вИсИлaЮтЬ вГopy.
3. Шкoлити нoвi кaдpи як фaxoвo тaк i пoлiтичнo. He cмie бщи
члeнa CБ пoлiтичнo He гpaМoтHoгo.
4. Чepeз щoдeнний вишкiл бoeвикiв BпpoвaдИтИ вiЙcькoвy l
poбoнy диcциплiнУ, пiдтягти бoiвки CБ дo piвня вiЙcькoвиx вi.ц.цiЛlв.

5. K-pи бoiвoк CБ склaдaютЬ плaн вишKoлy i звiтyють щoмiсячнo вгopy пpo вiЙськoвиЙ i пoлiтичний вишкiл бoiвки.

6' .{oтpимyвaтИcя cyвopo зaоaд кoнcпipaцiT' зa Koжl.{oгo
нeoбaчнo впaвшoгo бoeвикa нece вiдпoвiдaльнicть к-p бoТвки.
Poзpiзняти oдHaК стИсЛy кoнcпipaцiю i бeз.цiяльнicтЬ, бo вiд oднoТ
дo дpyгoi лИtlJ oдИH кpoк. ПpитpИмУЮчИсЬ зaсaд кoнспipaцii MyсиМo пocИлити свoЮ poбoтy пo бopoтьбi з вopoжoю aгeнrypoю.
7. BпpoвaдИтИ дeKaднi звiryвaння з пpoBeдeнoi poбoти. B
звiтi мyсить бщи пoдaнa вся пpaця вИKoHaHa зa 10 днiв. He cмiе
бyти нi oднoгo дHя стpaчeнoгo нa бeздiяльнiсть.
85'1

B. Poзвiдчo-iнфopмaтивниЙ вiддiл виpoбляe лVIcтУ пiДoзpiлиx

oсiб в тepeнi i пepeдae ii пpoвiдникy CБ. Пpoвiдник CБ, пepeгЛяHУвшИ листУ, пepeдae Тi .цo cлiдчo-oпepaтИBнoгo вi.п.цiлy для
вИKopИcTaHня. Листa MУсИтЬ 6уи цiлиЙ чaс.0,oпoвl-|Ювaнa мaтepiaлa|А.l пo .t],aHИN4 poзвiдки. (Bзip лиcти дoлyнeнo.)

oкpiм тoгo, P|B

Пo.t].ae

дo CoB вiдoмoсти:

a. Пpo всix зaapeшТoвaHИХ бiльшoвикaми людeЙ, зaзнaчИв|.IlИ

oбстaвИHИ, ПpИ яKИХ пepeвeдeHo apeшт inpинини apeштУ.
б. ЗвiльнeнИX з apeштyлюдeЙ, Tx xapaктepИcтиKa, пoвeдiнкa в
нaсi слiдств в HKB.[, a тaKo)к пoвeдiнкa в тepeнi пo звiльнeнню.
в. Bсi пpoяви вopoxoТ aгeнrypнoi poбoти, кoли нaвiть людeЙ
He BИявЛeнo' a вИдHo тiльки пpoяBИ чи нacлiДки цiei poбoти.
9. CoB B|АcИлae paз y мiсяць звiт з пpoвe.цeнoi poбoти, a тaKoХ
мaтepiaли вaхнiшиx спpaв. Cпpaви, в яKиx с мaтepiaли' щo Moxнa
в iнших тepeнaХ BИKopИотaти, a6o якi тopкaютЬся спpaв цiлoоти
opгaнiзaцiТ, BИcИлaт|А нeгaЙнo вгopy (фopму звiтiв дoлyнaeтьcя).
3вiти з пpoвeдeнoT Co poбoти, плaн poбoти, мaтepiaлИ пoдaнi нepeз P|B склaдaти в 3-ox пpимipникax. oдин з HИХ ЛИшaeтЬся
в apxiвaх, дpУrиЙ пepeД,aeтЬся пpoвiдникУ сБ i вiдсилaeтьcя дo
бeзпoсepeдHЬoгo звepxнИКa, тpeтiЙ нe пiзнiшe 30 кoxнoгo мiсяця
бeзпoсepeдHЬo BИсИЛaти Ha aдpeсy: Bopoнiж Лyкa. Bсi дoKyMeHTИ, пaПepИ i opдeни cлaтI^ Ha a.цpeоУ: Bopoнix Лoбoдa.
Звiт пpo стaH гoспo.п,apки CБ, зaзHaчИвшИ в HЬoMУ вce Haяв-

нe мaйнo в стaницi, a тaKox дopoгoцiннocти i гpoшi, cЛaтИ
Boooнix Гнaт.
M.П.

.l7'10,1944p'

flvtлИГ1*
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/_/opлич

.{oдaтoк

Фopмa

" Нa.qпиC

Cлaвa УкpaТнi!

Ha

у титулi'

5.3вiльнeнo.......'.......

....'',....oсiб

6. Хapaктep Иcт ИKa poбoти cлiднo-oпepaтИ вHoгo вiддiлу.

Пiдпиc

П. C. CxapaKТepИзУвaти poбory в цiлocти CoB зa звiтниЙ

мiсяць, пoД,aтИ всi нeдoмaгaння' дoбpi сTopoни i пoбaжaння щoдo
poбoти CoB.
.[o пyнкry 6 звiт сKлaдaeтЬся пpoвiдникoм CБ i кepiвникoм

CoB. Пpи звiтi пoдaтИ

c:1v:,c пoKapaнИХ oсiб, зaзнaчивши iм'я i
пpiзвищe ПoKapaHoгo, мiсцe пoХoд)кeнHя i зa щo, вимiнa кapи
(спиc oбoв'язкoвo зaшифpУвaти).

Л|АCтА
ЛюдeЙ пiдoзpiлиx y вopoжiй poбoтi пo .,...,...........'....'p-HУ.
ч.
п/г1
1

Haзвa
сeлa.

Пpiзвищe, iм'я
тa пo бaтькoвi

Бopки

Пpиxoдькo |вaн
Cтaнicлaвoвич

Piк

oбтяхyюнi мaтepiaли

Hap.
1

92з

Бyв в УПA. Apeштoвaний 6iль-

шoвИKaMИ 12.2,44 p. зi збpoeю,
пo слiдствi звiльнeний. Тиxдeнь
пo звiльнeннi HKB.ц зaapeштyвa.
лo 10 члeнiв з Бopкiв. .Qo ньoгo

чaстo зaХo.цить HKB.[. Ceстpa

ХoдИтЬ дo .Qубнa дo HKBfl. Пiоля

пoбyту в Йoгo xaтi HKB.[ вiдкpилo 5 кpиiвoк, зa6paнo 17 oсiб. Цe
булo 17.6.44 p.

CуЙми Гуц Пaвлo

2

Гaвpилoвин

I918 B 1940 p. вИвeзeHИй бiльшoвиKaMИ в Kaзaxстaн. Пpaцювaв у

MTс. 1З.7.44p' BepHув дoдoMy.
.Qyжe цiкaвитЬся HaцJИM pуxoм i
ЛЮдЬMИ. .Qeкoгo слiдкyе. Чaстo
пoтaeMHo сxoдИтЬся y с|лЬpaд| з
кoм' cтpибкiв Mopoзoм. П'яним
ГoвopИB' щo бaндepiвцi r бaн-

Дити iiх тpeбa знищити, вiн пpo
тe пocTapaeться. Biд HKB.Q нe

xoвaeTЬся.
|Т. д.
Г1vlлvlп*

/LАPО, ф' P-30' oп, 2, cпp, 24, apк, 37' 57' Koпiя'
-

нaД,пИс у титулi'

85З

Ne

225

HAкAз KoMEHдAHтAM сБ вo y спPAвAX
зБиPAHHя пoтPlБHиx MAтEPlA,llв
тA лlтEPAтyPи

24 жoвтня 1944 p.

HAKAз

Koм[aндaнтaм] CБ пo Bo
1. 3тягнyги з тepeHУ всi KнИ)кKи, вишкiльнi мaтepiaли хapaKтepy cлiднoгo, poзвiднoгo i вiЙськoвoгo' Heзaлexнo нa якiЙ мoвi
дpyкoвaнi aбo писaнi:
a. Kpeмiнaлicтикa i iншi cлiдчo.вишкiльнi мaтepiaли.
б. Poзвiдкa, KoнтppoзBiдкa i шпioнaж.
в. Kpeмiнaльнi пoвiотi i oпoвiдaння,
п Cпoмини oкpeмИx poзвiдникiв i шпioнiв.
д. Хpoнiкa шпioнaжy,
e. Piзнi пoвicтi i oпoвiдaння, яKi пoв'язaнi з poзвiдкoю.
r. MaтepiaлИ KoHтppoзвiдки iт' д.
x. Пiдpyнники псиxoлoгii,
з. Уcтaв пixoти, кaвaлepiТ, apтилepiТ i iншi poди вiЙcькa чи
збpoi.
i. Maпи (кapти), вiЙськoвi iaдмiнiстpaтивнi.
2. Пpoвipити воi бiблioтеки opгaнiзaцiЙнi i цивiльнi i всi вищeзгaдaнi KHИ)КKИ i вишкiльнi мaтepiaли зтягHy|-И тa BИcлaтИ cвoМУ
звepxникoвi.
3. Пoмiж нaceЛeнняM пoвecтИ шИpoKУ пpoпaгaHдУ i пoяснИти,
щo цt книxKИ пpИHecУть бiльшy кopicть, KoлИ вoHи будyгь в pyкaх
opгaнiзaцii, a He гHИтИ в зeмлi. Toмy всi Kl{и)кКи, як фaxoвi тaк i
iншi' вiдкoпaти i пepeдaти opгaнiзaцii.
4' Bсi здoбyгicoвiтськi apxiви iдoкyмeнти He нищИти, a нeгaЙHo Пepeдaвaти cвoMy звepxникoвi.
5. Bci здoбyтi opдeHa i дoкyмeнти нa пpaвo нoшeння ix,
a тaKo)к iншi дoкyмeнти i пoовiдчeнHя, BИcИлaтИ cвoМУ звepХHИкoвi.

6. Зтягнyги вiд нaсeлeння Мaшини дo пИсaHня, кaнц[eляp-

ську] бyмary, KaЛЬKУ, мaтpицi i цикльoстилi.
e випaдки, щo ЧлeнИ opгaнiзaцii МapнyютЬ мaтpицi i кaлькy,
a нe зГoлoшyють свoiм звepХниKaм.
Bсi вищeзгaдaнi здoбрi, aбo зтягнeнi piнi нeгaЙнo Bv|cltлaтv|
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вгopy' 3a нeвикoнaння цЬoгo HaKaзУ вiдпoвiдaтиMyгЬ KoMaндaHтИ

сБ

вP.

ПocтiЙ 24,10.44p.

Cлaвa Укpaiнi!

ДAPo, P.30, oп.2, cпp' 24, apк,

58. Koпiя,

/-/ lvl,Гpaнeвин]

.,Bepшинa'', .,Зeнoll'', ..|вaнn, ,M. Гpaнeвин'', .Пoкic'' (1914.
Kopeцькoгo, Piвнeнcькoгo нaдp.' Capнeнcькoi
oкp., пpoв. Хитoмиpськoi oкp. (1945). Cт. бyлaвний вiд 3.l .V|||..l944 p. Пopyнник
CБ вiд 22.l' 1 948 p.
1 Mикoлa Boйтoвич
1945). У 1944-1945

pp.- peф.CБ

Ne
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MAтEPIAл Для oPгAHlзAЦlЙ HoТ пlдгoтoвKи
члEнlв визBoлЬнoгo Pyxy _
"AгEHтyPA тA як iT пoБoPювAти''

Чepвeнь 1945 p.

Maтepiял дo opг[aнiзaцiЙнoгo] вИшKoлy _
..Aгeнrypa тa яK

iT

пoбopювaти''1

1. MeнтaльнiстЬ i xopстoKicтЬ MocKaлiв.

a) вдaчa,

б) жopстoкiсть: знищeнHя Hoвгopoдa, зpyЙнyвaння Kиiвa,

KoлeсУвaHHя, вИpИвaHHя Hoздpi, вИpИвaHя yшeЙ i т. д.
2. Cпpoби вepбyвaння MoсKoвcЬKиМИ пoсoЛЬcтвaМИ пpиятeлiв
(aгeнтiв),
a) B)кивaF|Hя пiдKyпy,
б) пiдмoвa дo зparци,
в) пpoвoкaцii i пepeмaнЮвaHHя,
г)yдiлювaння aзИлЮ зpaдникaм iт. д.
3. Тaтapськa нeвoля,
a) poля, якy вiдiгpaЛИ MoоKoвсЬKi KHязi' oдepxyЮчИ яpЛиK,
бoяpи тa кyпцi, бoяpин xoлoп цapcЬKИй, MyЖИKxoЛoп бoяpcькиЙ;
б) нaтypaльнe cпopiднeнHя з тaтapaми (oдpyжeння);
в) aоимiляцiя бiльшoi чaстИHИ тaтapоькoТ пpaвлянoi вepxiвки
(тaтapcькиx Mypз) пiоля yпaдку 3oлoтoi opди (цap Бopис Гoдyнoв
вивoдив свiЙ piд вiд Зoлoтoi opди, Лeнiн - HaщaдoK отapoгo poдy
MУpз);

тi,

г) пepeйнятгя вiд тaтap aзiятськиx звичaiв: пiдстyпу, впepтoсбeзoгляднoiжopстoкoотi, кapaння нa гopлo нeтiльки вИHУвaтo-
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Гo' ЧИ тoгo' xтo пoпaв У HeЛaсKУ - aлe ц|ЛУ poдИHy тa cПop|дHeHИХ
(пpининa_ poдoвa пiмстa), пiдкУпУ, дoнoсiв, мaЙстepниx aзiй-

сЬKИХ пpoвoкaцii, xaбapництвa

i

4. Цap lвaн Лютий _ oпpиннинa.

т. Д.

a) нaЙбiльшe KopИстaB з yоiх тaтapських здoбркiв;
б) пpoявив нaЙбiльшy xopстoкiсть пpи пpибopкaннi MoскoвсЬKИХ бoяp, нepнi тa пiдбитиx нapoдiв (забив влaсHopУЧlto свoГo
синa);
в) дo здiйсHeHHя овoix зaмipiв вживaв вИxoBaнИХ HИM MoЛoдиx oпpинникiв.
5. Цapиця Coфiя _ сТpeЛЬцИ.
a) xopотoкo poзпpaвИлaся зi свo[ми вopoгaмИ пpи дoпoмoзi
свoTx cтpiльцiв, якi вИKoHУвaЛИ poлю пoдiбнy HKB.Ц.
6. ..Пpeoбpaxeнский пpИKaз,' зaснoвaниЙ Пeтpoм Beликим.
a) кepyвaння слiднo-oпepaтИ вHoЮ poбoтoю, пpи мiнeн ня тopтУp' poзсЛ|.цУBaHHя всix дoнoсiв;

б) кepyвaння aгeнтУpoЮ;

в) здoбyвaнHя MoскaЛями в УкpaТнi пiдступoм, пpoвoкaцieю
сoбi пpиxильникiв (aгeнтiв) оepeд стapшJиHИ кoзaцькoi, КoзaцтBa,
KУПeцтвa тa нepнi, сiюни вopoжHeчУ мiж пooдинoKИМИ cтaнaMИ,
oДHoчacoBo poбляниcя зaХисHИKoМ KoжlloГo стaHУ зoKpeMa, a
ТaKo)к сiяння вopoxнeнi пoмiж oкpeМИMИ визнaчнiшими oсoбaми.
7' ..Тpeтrс oтдeлeнie сoбствrннoЙ Йoгo |мпepaтopскoгo Bелiчeствa
KaнцeляpiT''
a) oxpaнкa

_

спeцiяльHa aгeнтуpa, зaMacKoвaнa aгeнтypa Coюз Pyсскoгo Hapoдa; aгeнтypa cepe.t], дyxoвeHствa i в мoнaстиpяX, цepКoBнi бpaтствa i ..кaзённьte чaйHь|e,'.
б) кopпyс xaндapмiв, пoлiтичнa noлi[цi]я.
в )зaкopдoнHa aгeнrypa пiд кepiвництвoм гpaфa Бoбpинськoгo,
мoсквoфlльcтвo B Гaличинi - читaльнi iм. KaчкoвсЬкoгo' MoсKвoфiльствo нa ЗaкapпaтcькiЙ Укpaiнi, .Qyxнoвин, читaльнi iм. .QyxнoвИчa.
B. Cтaн Haпepeдoднi peвoлюцii 1917 p.

a) пoдiл сyспiльствa Ha стaHИ: ДBopяHИ (шляхтa),

..ПoтoM-

ствeHHЬ|e пoчётньte Гpa)кдaнe'', ..пoчётHьte гpaЖдaHe'', мiщaни,
KoзaKИ' cеЛяHИ.
б) стaн oKpeMИХ оoцiяльниx гpуп: пoмiщИKИ, ПpoМИслoвцi,
кyп цi, peмiсники, poбiтHИKИ, сeЛянИ, тpУДoBa [iнтeлiгeн] цiя.
в) фopмa вoлoдiння зeМЛeЮ: в УкpaТнi.цBopoвa, в Moскoвщинi

oбr-циннa.
г) пoлiтиннi пapтii:

ти, PУП _ УHП.
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CP' сД MeHшeвИKИ,

C.Д бoльшeвИКИ, Kaдe-

9. Peвoлюцiя 1917-20 pp.
a) пoлiтиннi пapтii в Укpaiнi з пoчaтKoM peвoлюцiТ: CP - прaвi,
CP _ л вi, C.Ц' xлiбopoби -дepжaв н ики, хлi6opoби -дeмoкpaти, УH П
i

(сC)' УсP.

б ) o pгaнiзyвaн ня укpaТнcькoТ |-{eнтpaл ьнoТ Paди, ГeнepaльHoгo
Ceкpeтapiятy тa Maлoi Paди'
в) opгaнiзaцiя yкpaiнськoгo вiЙоькa: yкpaiнiзaцiя poсiйськиx
чacтИH, фopмувaння HoвИХ yкpaiнськиx пoлKiв, Biльнe Koзaцтвo,

yкpaTнcькi вiЙcькoвi з'Тзди.
г) дoгiдний гpУнт дЛя aгeнтypИ сepeд MocKoвcЬKoT мeншoотi
Ta зMocKoвщeHИХ eлeмeнтiв зaвдяKИ ii нeнaвиcтi дo всьoгo yкpaТнcькoгo: pociЙcькi пoлiтичнi пapтiТ, жидiвcькi пoлiтичнi пapтii'

Coюз Pyсскoгo Hapoдa, дУxoвeнcтвo' MoHaстиpi, змoскoвщeнe
poбiтництвo тa мiщaнcтвo.

д) ceляни: cвiдoмiоть, як вiднocилoсЬ дo yгBopeнHя yкpaiн-

CЬKoгo вiйськa, впЛИв бoльшeвицькol пpoпaгaн.ци, вiд пpиxИЛЬнoстi дo пoвcтaHЬ пpoтИ бiльшoвикiв.
e) aгeнтypa в пoлiтинниx пapтiяx _ бopoтьбiсти, УKП-icти,
гpУпa Шинкapя, гpУпa Bинничeнкa.
e) aгeнтypa в вiЙськy _ BoЛox, .Д.aннeнкo, вплИв бopoтьбiстiв

iУKП-iстiв.
10. Пepioд пicля 1 921 p.
a) aмнeотiя 1921 p. i зpoдxeнa HeЮ aгeнтypa в apмii, в pядax
пoBстaHЦ|B.

б) poзслoeння yкpaTнськoгo сycпiлЬcтвa - КoМHeзaM, poзKypKyлeння чaстИl-lHe кypкyл в тa пiдкypкyл ьни кiв.
i

в) ствopeння iлюзiT укpaТнcькoi paдянcькoi дepжaви для

пpИcпaнHя нaцioнaльнoТ нyЙнoстi _ yкpaTнiзaцiя Уpядiв, yкpaТнiзaцiя шкiльHИцтвa, пpИтягHeнHя дo пpaцi yкpaiнських HayKoвиХ
c|Ал.

г) poзбyдoвa aгeнтypHoT оiтки i пiдгoтoвлeння мaтepiялiв дo
лlKвlдaцll B yKpalHцяx дyxy спpoтивy.
д) знищeння кypкyлiв, яK KлaсУ - пiд paнгy кypкyлiв пiдтягнyгo
BвeсЬ aKтИв з сeЛa, cepeд якиx бyлo бaгaтo MaлoзeМeЛьниx i бeззeMeлЬHИХ' яKИХ Haзвaнo п|дкyplqЛЬнИKaMи.
e) пpoфiлaKтИKa _ зHИщeHHя eлeMeHry, якиЙ в вiдпoвiднoмy
мoмeнтi мiг вистyпитИ пpoTИ бiльшoвикiв, сBУ, пpoвoкaцiЙнi пpoцeсИ яK нпp.: Paмзiнa iiншi, лiквi.цaцiя бeз сyду' гoЛoд 1933 p'
e) oстaтoннa лiквiдaцiя свiдoмиx укpaiнцiв, yкpaТнськиx KoMyнiстiв, Любчeнкa тa iншиx.
1 1 . Aгeнrypa нa Зaxiдниx yкpaТнcьKИX зeMЛяx.
a) кoмyнiотиннa пapтiя _ KпзУ.
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б) пapтii, якi вxoдили в т. зв. ..HapoднiЙ фpoнт'', ..Ciльpoб''

|т. п.

в) плaтнi aгeHтИ _ шпiryни'
г) cпeцiяльнo вислaнi i зaвepбoвaнi нa мiсцяx.
.12.
Aгeнтypa нa 3axiдних yкpaТнсьKИХ зeМляx 1939-41 pp.

a) дoбpoвiльнi aгeнти _ члeнИ KПЗУ тa iншиx кoмунiзyюниx
пapтiЙ, cИMпaтиKИ, пpислaнi зi схoдy тa зaвepбoвaнi ними.
б) зaвepбoвaнi пpи пoмoчi [ДaнтФкy.
13. Aгeнтypa нa 3axiдниx yкpaiнсьKИx зeMляХ 1941 -45 pp.
a) зaлишeнa пpи вiдcryпy Чepвoнoi Apмii зi cпeц. зaвдaнHяM,
нaчaлЬHиKИ i кoмaндиpи HKB.Ц, aгeнти cxiдняки, зaxiдняки.
б) пapaшyг|/1cтИ тa пpислaнi чepeз фpoнт.
в) eвaкyipoвaнi cxiдняки, якi пepeд тИM MaлИ спeц. зaвдaHHя
y нiмцiв, a пepeд вiдcтyпoм oдep)кaЛи вiд HKB.Ц зaвдaння eвaKy.
ipyвaтись нa 3axiднi yкpaiнськi зeмлi i пpaцЮBaтИ нa шKoдУ УKpaiнcькиx opгaнiзaцiЙ.
г) зaвepбoвaнi пpи пoмoчi шaнтil(y _ злoвлeнi тa випyщeнi,
втiкaчi з .Qoнбacy, дeзepтИpИ; кoн'юнкrypaлЬнa aгeHтypa (нacтo
зaвepбoвaнi зa пocepeдHИцтвoM cвoix poдичiв).
14' Щo poблять з MaсoвoЮ aгeнrypoЮ пo вИKopИстaнню?
a) нищeння poзкoнcпipoвaHИХ aгeнтiв,
б) пicля ocтaтoчнoгo зaкiнчeння спpaвИ' для якoi бyли зaвepбoвaнi aгeHтИ _ лiквiдуються, oсoбливo тoдi' Koли aгeHт зaвepбoвaниЙ з-пocepeд члeнiв вopoжoi (дo HKB.Ц)opгaнiзaцii.
15. KoжниЙ MycИтЬ бopoтись з aгeнтуpoю.
a\

-^-^,r-^
Епдсr!
a,,.,|Е|

б) зaвдaння,
в) клiнкa (псeвдo),
г) пapoль (клинкa),

д) зв'язoк, aбo мiсцe згoЛol.ДeHHя.
16. Щo тpeбa poбити, щoб змeншити зpiст aгeHrypИ.
a) пpи кoxнiЙ нaгoдi пoяcняти нaceЛeHнЮ' щo MИ He гlpoвaдИмo бopoтьби з зaвepбoвaHИMИ aгeнтaMИ пpoти Тx вoлiiщo [..'] нe
пpaцЮютЬ Ha KopИcтЬ HKB.ц.
б) в тepeнi пoстaвИти poбoтy тaк, щoб HaсeЛeнHя вipилo нaм i
в вИпaдKaХ зaвepбoвaнHя пpoти Йoгo вoлi згoЛoшyвaЛo.
в) всi тaкi згoлo|.ДeHня тpИMaти в тaeмницi пepeд зaгaлoм.
г) пpи вИKoHУвaнHi свoix oбoв'язкiв нi в яким paзi нe зpa[х]aти
пpoтИ сeбe нaоeлeння, бщи тaKтoвниM i скpoмним з oсoбистими
виMaгaHHяMИ.

д) кoжний члeH opгaHiзaцiТ пoзa пpaцeЮ бeзпoоepeдньo
пpидiлeнoю Йoмy мyсить Цiкaвитися, щo дieтьcя HaвKoлo нЬoгo
858

i пpo вci свoi
opгaнaМ.

спoстepeжeHня пoдaвaти вiдoмoстi вiдпoвiднiм

e) y виняткoвиx вИпaдк€rx члeHи opгaнiзaцiТ MaютЬ пpaвo
пepeвoдИтИ cлiдcтвo зa дoзвoлoм тa згiднo з вкaзiвкaми вiдпoвiдниx чинникiв.

ПocтiЙ, дня ... чepвHя 1945 p.

Bзятo в Meнe пpИ зaдep)кaннi

-

/-/ Гoлociiвський

Bopoбeць*

ДА сБ Укpai.ни(Tepнoпiль), cпp. 31997' apк.

189 (кoнвepт),

apк' 18-20.

Koпiя.

o6cтaвини виклaдУ цьoгo мaтepiaлyдив' дoK. N9

1 Пpo

*

5.1

цьoгo збipникa.

Haдnиc у тиryлi.
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Пapтiя вeдe... .Qepeвopит ..Apтeмa''

227-236
зв!тHo. l HФoPп/lAтивнl дoкyMЕнти yпA
Ne

тA

15

зAпlлля

ciчня 1946 p. - 20 хoaтня 1946 p'

Ne

227

PlчHиЙ вlЙсЬкoв1|.Й звп гPyпи "тютк)Hник"
тA з'eдHAHня гPyп зЗ44'' ("зг")

15ciчня 1945p.

УПA.Пiвнiч
Гpyпa

..ТloтloHниKa''

yпA .зг" -

a-||44|'.a

в|ЙcЬKoвИЙ P|ЧHИЙ зв|т
зa 1944 piк
|'

opгaнiзaцiЙнi cпpaви

B мicяцi липнi пepeiмeнoвaнo гpyпy..TютюHникa'' нa нaзвy.,зг''.
..ТЮтюHникa''
Гpyпa
Штa6 гpyпи:

1) К-p oнepeтeнкo

-

2) Пeтpo Cтeпaнeнкo

tJJвш
- пoлiтвиxoвник

B склaд гpyпи ..T]oтloнtiикa'' вxoдятЬ cлhyючi з'eднaння:

3'eднaння ..ХMeлЬницЬкий''

..
2I ..
з)
4| ,.
1

)

..Бaзap''
..KpщИ''

..ПeтлЮpa''

Haкaзoм к-pa УПA-Пiвнiч

,.Тютюн

з

гpyпи u3aгpaвa'' дo гpyпи

н И кa'' п pидiлeнo cлiдyюнi эaгoни i вiддiли :
1) B м[-цi] бepeзнi пpидiлeнo зaгiн к.pa Яpeми з двoмa вiд-

дiлaми:

a) б-giдд;д-б к-pa Bopoнa в cилi 80 чoлoвiк

б) вiддiл к-pa Mopякa в силi45 чoлoвiк
2) B кiнцi M[-ця] квiтня пpидiлeнo вiддiл к.pa Пaщeнкa1 з зaгoнy к-pa ocтpoгo в силi 126 чoлoвiк.

3) B дpyгiЙ пoлoвинi м[-ця] бepeзня пpидiлeнo вiддiл к.pa
oднopoгa з зaгoнy к-pa Kopи в cилi 136 чoл.
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4) B пoлoвинi м[-ця] бepeзня пpидiлeнo вiддiл к-pa Biтpa з
зaгoнy к.pa oотpoгo в силi 32 чoл'
5) Ha пoчaтKy м[.ця] тpaвня пpидiлeнo вiддiл к.pa Бypi2 зi
зaгoнy к.pa* в силi 63 чoл.
6) Ha пoнaткy м[-ця] чepвня пpидiлeнo к-pa Бopистeнa з Йoгo
пoчoтoM в оилi 65 чoл.
7) Ha пoнaткy м[-ця] бepeзня пpидiлeнo к-pa Cipoгo (з гpyпи
..TypИ'').

K-p Cipий дoЛyчИв оaм бeз вiйськa.
8) B м[-цi] квiтнi пpидiлeнo к.pa Пaщeнкa, як зaв'язoK зaгoHу
в оилi 150 чoл. K.pa Cipoгo HaзHaчeнo к-poМ зaгoHy.
9) B м[.цi] липнi пpидiлeнo зaгiн к.pa Kopи.
10) B м[-цi] cepпнi пpидiлeнo зaгiн к.pa Гaмaлii.
1 1) Пpи кiнцi м[.ця] квiтня пpидiлeнo зaгiн к-pa Heдoлi в cилi

280 чoл.

З'eднaHня ..XМeлЬницЬкиЙ''
Штaб з,eднaння:
1) K-p Kвaтиpeнкo_Юpкo - K-p з'eднaнHя
2) '' ocтЮK - зacт. к.pa з'eднaння
3) ,' Хмypий
- пoлiтвИxoв|-|иK з'eдHaнHя
.1944
p. з'eднaння пepeopгaнiзoвaнo i пoтвopeнo
Дня 4 сiчня
мaлi вiддiли для пepeбyггя фpoнry, з пpИзнaчeнням вiдiЙтИ вecHoЮ дo пpaцi нa сxiднi тepeнИ Укpaiни.
3opгaнiзoвaнo cлiдyюнi вiддiли
1) Biддiл к-pa Koca,
стaн 50 чoл.
r
2| 'l
't Гpoмa
44tt
:

3)"
4lD
5)
6)

3opянoгo
,'oстюKa
''

'r

t

7\"
8)

"

9)

t'

10) '

,'Л|Аca
'' Пeтpyкa
'' Bopoнa

ЛИсoгopa
Хитpoгo
'' Mopoзeнкa3
''
''

Пoчoт к.pa гpУпИ

D

*
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D

"
"
"
"
"
"l|

з5,

"

12u

4O,

45'

12u

58"
44"
з3

'l

в.paзoм 373.в

.t5

чoл.

oнepeтeнкa 15 чoл.

Пpoлущeнo у тeкcтi. Пeвнo мae 6уи: к-pa Kopи

Biддiли к.pa Гpoмa i 3opянoгo в чaоi пepexo.цy фpoнтy poзiЙulлиcь. lншi вiд.цiли пepeбyли фpoнт i збepeгли cвoi ocнoвнi
cили, B нaсi пepexoдy фpoнry вiддiли здoбyли збpoю i aмyнiцiю.
.Qoбyгa збpoя - нeпoвнi дaнi: ]2 кул[eмeтiв], 1 гpaнaтoмe1 95
кpiсiв, 11 aвтoмaтiв' 55000 aмунiцii, 500 шr мiн .цo гpaнaтoMeтa'
300 кг вибyxoвиx мaтepiялiв. Пo пepexoдi фpoнry пepeвeдeHo
в тepeнi мoбiлiзaцiю, пoпoвHeHo вi.пдiли, якi пepeбули фpoнт'
3opгaнiзoвaнo нoвi вiддiли.
3opгaнiзoвaнo ол iдyючi вi.цдiли
1) Biддiл к-pa ЛeвaдHoгo, cтaн
70 чoл.
'' 94 t'
2) ', xop. П'янoгo4
"
3) Biддiл к-pa Чopнoти
103 н[oл.]
.. 263
4) Зaгiн к-pa Лиca
чoл.
Biддiл к-pa Чopнoти бyв вiдпpaвлeниЙ в пiвдeннo-зaxiднi
тepeltИ XитoмиpськoТ oблaстi зi зaвдaнням зaкpiпитись iдiяти в
тИХ тepeHax' Пiд нaс peйдy нa cxoдi вiддiл бyв poзбитиЙ бiльшo.
:

виKaMИ'
Пpинини: [1)] Дo вiддiлy, як пoмiчник к-pa вiддiлy i як тepeнoвиЙ в пpизнaчeнorЙУ тepeнi, бУв пpидiлeниЙ к-p Biтep. Як пiзнiшe
вИKaзaЛocЬ' ЛeЙт. Biтep бyв aгeнт HKB.Ц' Biтep пiдвiв вiддiл пiд
бiльшoвицькиЙ Удap. 2) Biйcькo бyлo зaмaлo вИшKoлeнe i нeпiд.
гoтoвлeнe дo пpaцi нa охoдi. Пo пoвopoтi зi сxoдy poзбитки зiбpaнo У вiддiл, якиЙ tiяв в тepeнi Kopeннини,
.[ня 5 квiтня к-p ocтюк бУв.вiдпpaвлeниЙ з вiД.цiлoм дo

пpaцi нa сxoдi в тepeнi paЙoнiв Бy[дa] Mapxлeвськa' Бapaшiв i
eмiльчинo. B пpизнaнeнoMУ тepeHi вiддiл бyв poзбитиЙ бiльшoвиKaМИ, K-p oотюк бyв вaжкo paнeниЙ B pУKy. Чaстинa вiддiлy к.pa
ocтюкa зaЛИшИЛacь дiяти нa схoдi, чacтИHa дoбилaсь нa зaxiд.
Biддiл к.pa П'янoгo' дiючи в бiльшoотi Ha пiвнoнi, дизepтиpyвaв' peштy вiддiлy пepeбpaв сoтник Boвк.
Biддiл к-pa ЛeвaдHoгo зaЛИшивcя дiяти в тepeнi Kopeннини.
Biддiл звiв кiлькa BДaлИх бoTв з бaндaми HKBД. Пiд чac BeоHяHИx
aкцiЙ poзфopMyвaвся i знoвy збиpaвся. Дня 21 вepeсHя бiльшy
чacтИHУ вiддiлy к-pa ЛeвaдHoгo пepeдaнo к.poвi oнищeнкoвi з
пpИзHaчeнHяM дo пpaцi нa сxiднi тepeни Укpaiни. Peштy вiддiлy
poздiлeнo дo пpaцi в тepeнi.
Biддiл к.pa Koca poзфopмoвaнo: 20 чoл. зaбpaв к-p
oнepeтeнкo дo пoчoту, чaстИHy вiдпpaвлeнo дo пpaцi нa сxoдi'
чacтинy вибpaнo Ha cтapшИHсЬKУ lrlKoЛУ, peuJтa зaЛИшИлaсЬ пpИ
к-poвi Koсoвi,
Biддiл к-pa Biтpa poзфopмoвaнo, ЧacтиHy пpидiлeнo дo з,eд..XмeльницЬKoгo'', peштУ вiдпpaвлeнo
HaHHя
дo пpaцi нa сxoдi.
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Пpи кiнцi M[.ця] лИпня к-pa Лиca пpИзHaчeHo K-poM зaгoнУ,
якиЙ opгaнiзyвaвся в Гoщaнcькoму p-нi. K-poвi Лисoвi пepeдaнo
зaгiн в силi 17О чoл' Ha 20 вepeсня зaгiн збiльш|АBcя Ha 263 чoл.

3i зaгoнy к-pa Лиca пepeдaнo 36 чoл. к-poвi oнищeнкy.цo пpaцi
нa cxoдi. Чaотину пpидiлeнo лo пpaцi пpИ тepeнoвoмy пpoвoд|,
peштa зiотaлacь дiяти в тepeнi. 3aгlн нe пpoявляв бiльшoi дiяльнoстi з пptАЧttl||А нeдoгiднoгo тepeнy для пapтИзaнсЬKИХ дiй. 3

чaоoM зaгiн як тaкиЙ пepeстaв iснyвaти'
.|
..XMeлЬHИцЬKИЙ',
пpидiлeнo зaгiн
.Цня тpaвHя дo з'eднaнHя
Heдoлi, якиЙ дiяв в oкoлицi p-нyTyнин. K-p Heдoля дicтaв зaвдaння дoмoбiлiзyвaти зaгiн i вiдпpaвити в iншiтepeни. B мixчaсi зaгiн
пoпaв пiд вeликy aкцiю в цЬoMy тepeнi, в peзyЛЬтaтi якoТ зaгiн бyв
poзпopoцJeний i вiднoвити Йoгo He вдaлoсЬ. K-p зaгoну Heдoля
пepeЙшoв дo бiльшoвикiв.
Biд24 сepпня пo 21 вepeсня в тepeнi p-нy Тyнин зopгaнiзoвaнo вiддiл 26 чoл. пiд кoмaндoЮ K-pa Cмiлoгo. Biддiл цeй пepeдaнo
дЦя сБ як BoП.
..XMeлЬнИцьKИЙ''
пpидiлeнo бoiв.Qня 23 чepвня дo з'eднaння
ку K-pa Юpeнкa в силi20 нoл., якa poбилa пoстiЙнi peЙди нa тepeни пiвдeннoi Хитoмиpщини.
!ня 3 вepeсHя бoiвкy к-pa Юpeнкa в склaдi 31 чoл. пepeдaнo
к.poвioмeлькoвi (CБ).
Ha пoнaткy м[.ця] бepeзня вiд з'eднaння .,ХMeЛЬHИцьKИЙ,'дo
э'однaння ..Бaзap'' пpидiлeнo cлiдyюнi вiддiли:
.t)
Biддiл к-pa Лиcoгopa

2) || I| Bopoнa
3) Biддiл к-pa Яpoгo
4) || || Mopoзeнкa.
чoл.

..KpyгИ''
вiдiйшoв вiддiл к-pa
.E.o з'eднaння

Лисa в cилi 92

3'eднaння ,.Бaзap''
B пe$ших дняx М[-ця] бepeзня сфopмoвaнo зaв'язoк з,eд.
нaHня ..Бaзap'' пiд пpoвiдництвoм i кoмaHдoЮ K.pa oнищeнкa
(Пaвлo).

Штaб з'eднaння:

- к-p з,eднaння
..oнищeнкo
2) ,,
Звapич - пoлiт. poбoтa
3)
Лv|coгip - зaст. пo вiйськy
B склaд з'eднaння BхoДItлv| cлiдyюнi вiддiли:
1) Biддiл к-pa Лисoгopa стaн 45 чoл.
2) || |. Bopoнa
"58u
1) K-p
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Яpoгo
'' зз
Mopoзeнкa ,12"

з)

u

4)

г.oaзoм 148.г
3'eднaння ..Бaзap'' бyлo пpизнaчeHe дo пoлiтиvнoi i вiЙcькoвoi
poбoти в пiвнiчнo-оxiдниx тepeнaХ Xитoмиpоькoj i пiвнiчнo.зaxiдHИХ тepeHax (пo .[нiпpo) KиiвськoТ oблaстeЙ' Biддiли з,eдHaння
..Бaзap'' вiдпpaвлeнo кoжниЙ зoKpeмa B пpИзHaчeнi
тepeни в пepшiй пoлoвинi м[.ця] бepeзня.
B пpизнaнeнИХ тepeнaх вiддiли пoтepпiли пoBHУ пopaзKy.
Чacтинa вПaЛa в бoяx, чacтИHa пoпaЛa в тЮpMУ i лишe МaЛa чaстинa дoбилaсЬ нa зaxi.п,'
Гlpинини пopaзKИ.

] ) Heдoдep)КУвaння K-poм oнищeнкoм .п,aHИХ Йoму згopи
iнстpyкцiй, вiддiли мaли Дiяти кoжниЙ oKpeмo в пpИзнaчeHoмУ
тepeнi, a в пoтpeбy poзбитись нa щe мeншi бoiвки. K-p oнищeнкo
зiбpaв вiйськo paзoм i звoдив бoI' щo дoвeлИ дo лiквiдaцii з'eд-

HaHHя.

2) oстaннiЙ вeликиЙ снiг кiнцeм M[-ця] квiтня'

3) Близькiсть фpoнтy нa пiвнoчi.
3,o.o,нaння

..Бaзap'' пepeстaЛo iснyвaти з кiнцeм м[-ця] квiт-

Hя'

З'о.о,нaння

.,KpyгИ''

B дpyгiЙ пoлoвинi M[-Ця] квiтня зopгaнiзoвaHo зaB'язoK
..KpyгИ''
з вiддiлУ к-pa Лиоa в силi 92 чoл.

з'rд-

HaHHя

1)
2)
з)
4)

Штaб з'e.д,нaння:
K-p Чopнeнкo, XУк _ K.p з'eднaння
'' Koбзap - пo пoлiт poбoтi
'',' ПaHЬKo, KoлoмиоцЬ _ пo CБ i poзвiдкa
Лv1c _ зaст. пo вiЙськoвiЙ poбoтi
3'eднaння бyлo пpизнaчeнe дo пpaцi нa лiвиЙ бepeг.Цнiпpa.

B пepшиx дняx м[-ця] тpaвня з'eднaння вiдiЙшлo в пpИзHaчeний тepeн' Пo дopoзi вiддiл мaв кiлькa BдaЛИХ бoТв, oднaк
чepeз p. .[нiпpo нe пepeбpaвcя чepeз стaвлeнi зi стopoни вopoгa
пepeшKoди.
Пpoвiвши 900-кiлoмeтpoвиЙ peЙд пo тepeHax KиТвоькoТ,
Xитoмиpськoi i MoзиpськoТ oблaстeЙ нa пpoтязi 70 .цнiв, вiддiл
пoBepнувся нa 3axiд. Ha Зaxiд пoвepнУЛaсь opгaнiзoвaнo лИшe
Maлa чaсТИнa вiддiлy. Бiльшa ЧacтИHa пo дopoзi ДИзepтИpУвaЛa,
a чacтИHa впaЛa в бoяx. Miж впaвшИMИ Д,вa ЧЛeHИ штaбy _ к-p
2B

865

Пaнькo i к-p Koбзap. З'сднaння ..Kpyти'', яК тaКr, пepeстaлo iснy.
вaтИ,

Штaб з'однaння;

1

)

З,еднaння ..ПeTЛЮpa,'

K-p Cтaльний, Яpeмa - к-p з'еднaння
,. Хмapa _ пoлiтвиxoвHИK (зaст. к-pa з'eднaння)
,. Tятивa _ poзвiдкa

2)
з)

R nипa
9
\,l\,tчAп э'опця
- -l+,,*HHя BХoдИлИ сЛ|дУЮчl B|Дд|ЛИ:
1) Biдцiл к-pa Bopoнa в силi
чoЛ,
.1
5'
oднopoгa, Ciвaчa в
чoЛ.
3) |{ D ЧaЙчeнкa в cилi
126 чoЛ.
4| || '' Mopякa

2) ||

силi

80
36

"45''

'Ц-paзoм 3B7-.a

З,еднaння сфopмoвaнo пpи кiнцi M[-ця] квiтня.
З,едHaння ,.ПeтЛЮpa', булo пpизнaчeHe дiяти в тepeнax пiвнiчнol'ЖитoмиpЩИHИ, гoЛoBнo в paЙoнax Cлoвeчнo i oвpyн. Як бaзa
з,e.цHaHHя бyв пpидiлeний тepeн paЙoнiв: Poкитнe, Kлeсiв, Capни,
Бepeзнe. Пepшийl вiдмaшеpyвaв нa сxiд вiддiл к-pa Bopoнa, .0,Hя
24 бepeзня' З вiД-.цiлoм Bopoнa вiдiйшoв к.p oнepeтeнкo.
Biддiл Bopoнa бyв слaбo BИшKoЛeHИЙ, чaстиннo здeMopaлiзoвaниЙ ПeрexoдoМ фpoнтy, peKpУтУвaвcя з MaЛoсвiдoмoгo
eЛeМeнтУ i мiзepнo ГoсПoДapчo зaбeзпeЧeHиЙ _ нeбoeздaтниЙ,
aнi зовнiшнiм виглядoм нe вiдпoвi.цaв пoтpeбaм Cxoдy. He мaючи
зaбeзпечeнHя ХapчaМИ. вiдцiл CKopo poзкoнспipУвaBCя в мapшi нa
схiд. Bсlpoг гtiшoв пo слiдax вiддiлУ. Ha oднoмy з пoстoiв вiддiл бyв
зaскочeниЙ бtльiL.loвикaми, пiсля voгo бyв змушениЙ ПoBepHУТИ
нa зaxijl.' Пepешкодoю в мapшi 6ули вoди i piки, якi в тoЙ нaс poзЛi4л|АCь'

lia 3axодi к-pa Bopoнa

зHяTo

з Йoгo стaHoвИщa зa нeдбaлe

KОг!4aHдyBaНгtя вiд.цiлoм. Biддiл poздiлeнo, бiльшy чaсТИHУ ПpИД!ЛeHo Дo K-рa Mopякa, a peштУ к-p CтaльниЙ пepeбpaв дo ceбe.
K-р Бг,rрlоtl зГИHУB зaскочeний вopoГoМ.

p,нтi 4 ТpaBHя вiдпpaвлeнo K-pa з'од.HaHHя з йoгo штaбoм i
ПoчoтОМ, i двoмa вiдцiлaми к.pa oднopoгa i к-pa Чaйчeнкa в силi
2.1 З чoл. нa схiд B пpИзHaчeниЙ теpeн з'о.цнaHня.

Paзoм зi з'rдHaнням вiДiЙшли к-p oнepетeHKo i к.p Пeтpo
Cтепaненкo зi свoTми пoчoтaМИ, якi вxoдили .E'o зaГaЛЬHoГo CTaHУ
з'rДнaHHя. Maючи Дoсвi.ц з пepШoГo MapшУ нa сxi.п,, щe нa мiсцi
BИМapшy з,eДHaHHq зopгaнiзoвaHo чoТИ-ДвaДцяTKИ, якi мaли.цiяти
oKpeMo в ПpИЗHaЧeHИХ тepeHax пoв'язaнi зi сoбoю.
бoo

He мaючи

.п,oKЛa.п.HИX

вiдoмoстeЙ пpo фpoн1 який стoяв тoдi

пoнa.ц p. Пpип'ять, дiючi чoTИ oпИHИлись мiж фpонтoм i зaпiллям
бiльшoвикiв. BдepxaтисЬ B цЬoМУ Тepeнi бyло TяХKo (пiвнiннi тepeни paЙoнiв Cлoвeннo, oвpyн), щO .цoBeЛo дo poзбиття бiльшoстi
чoт. Лишe чoт|/1pL4 чoтИ B цiлoстi ПoвepHУЛИ нa зaхiд. HaЙдoвшe
B.цep)КaЛИсь нa схo.п,i двi нoтi, чoTa К-pa Ciвaчa в p-нi Cлoвeчнo _ 4

i нoтa к-pa Baньки5 в |вaнкiвськiм рaЙoнi- 6 мiсяцlв.
K-p вiддiлУ Чaйчeнкo бyв нa сxoдi вaжкo paнeниЙ, yтpaтив зip
нa oбидвi oчi. B бoю нa Cxoдi згинуB чЛeH штaбy З'r.п.HaHHя K-p
Тятивa'
Haкaзoм К-pa ГpУпt4 н. 8 в м[-цi] липнiДо з,eДHaHHя ,.ПeTЛЮpa,'
пpидiлeнo зaгiн к-pa Cipoгo. B склaД, загol]У BXoдИЛИ вiддiли _ вiДдiл к-pa Пaщeнкaiвiддiл к-pa Буpi (вiддiл к.pa Буpi Ще ПepeдТИM
poзiЙшoвся).

мiо[яцi]

Haказoм K-pa ГpУпИ ч. B зaгiн к-pa Kyзьми пpидiлeнo дo з'с.цHaHK-pa Kyзьмy HaзHaчeHo зaсTУПHИKoМ к.pa з'eднaHня.
Haкaзoм [к-pa] гpУПИ Ч. B к-p Бopистeн бyв пpизнaнeний
ПepшИМ зaсТУПHИKoM K-pa ГpyПИ Пo вiйськовiЙ poбoтi. !ня 15.7
к-p Бopистeн бyв вa)ккo paнeний B гoЛoвУ в бoю з бiльшoвикaми i
ПoMep пpи кitlЦi цЬoГo Mlcяця.
B пoлoвинi М[-ця] Чepвня Пoвepнув зl сxoду K-p з'eдHaHHя
ня

,.Петлюpa''.

CтaльниЙ в тepeн-бaзa.
B теpeнi-бaзa пepeбyли вeснянi aкцii, збepeгли свoi oснoвнi
сили вiдцiли к-р[a] Пaщeнкa i к.pa Мopякa.
K-p Cтaльний взявся дo оpгaнiзaцrТ вiдLДillIв' Пoпoвнeнo вiддiЛИ K-pa Пaщeнкa i к-pa Mopякa. З pешl.оK oХopoliИ к-1эa Бopистeнa
i з нoвoмoбiлiзoвaниx сТBopeHo нaвиЙ вiддiл пiд кoмaндoЮ K-pa
Beлeсa. Biдщiли ПoПoвHeHo з poзбиткiв, щo пoвrpHyли зi схoдy i

дeзepтиpiв ЧA, змoбiлiзoBaHИX в тepeнi.
B пepшiЙ пoлoвинl M[-ця] CepПHя эaгaльниЙ стaн вiД'цiлiв
вИHoсИt] 226 чoл' Пoчoт к-pa Cтaльнoгo 30 чoл. Paзoм 256 чoл.
З вищeпoДaниx вiДДiлiв зopгaнiзoвaнo зaгiн ...Цopoш,,.
УПA..зг''
CклaД штaбу ,,ЗГ'':

1

)

2)
3)

4)
5)

6)

K-p B. Beнepa (oнepeтeнкo) _ шeф штaбу
Пoлк. Дибoв - poзвiдкa, зacТ. ,'
Cт. лeЙтeнaнт CiриЙ _ oпepaтивниЙ
Чoтap opeст (Kopбан) - вишкiльний
Cт. бyл. oпaнaс _ пepс. CТapшИHa
Бyл. Heнипop _ BсБ
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7) Cт' бул. Kapпo6 _ гoспoдapн[иЙ]
B) Cт. бyл. Coкiл - лiкap
9) K-p Cвятoслaвин _ вiдпoвiдaльниЙ зa пoлiт. poбoтy
Пiд кiнeць 1944p. зaгaльниЙ стaн пoчoтiв к-piв ..3Г'' вИHoсИв
111 н[oл].
B склaд..ЗГ'' вxoдИЛи cлiдуюнi зaгoHИ:
1) Зaгiн

...0,opoш,'

2) ||
з) ||

|t
||

ПpилyцькиЙ''

CтapoдyбоькиЙ''
3aгiн

...Д.opoш''

Штaб зaгoну:
K-p CтaльниЙ _ K-p зaгoHУ
2) ', Хмapa - пoлiтвиxoвник i зaот. K-pa зaгoнУ
3) K-p CxiднiЙ - Пepс. CтapшИHa
4) K-p HeспoдiвaниЙ _ BCБ
5) '' Meтeop _ оeKpeтap
6) '' Poгaтин _ poзвiдкa
B склaд зaгoнУ BхoДv1ЛИ слiдyюнi вi.пдiли:
1) Biддiл к-pa Пaщeнкa (Tятиви iм.)
2) l| ( Mopякa (Kopoбки iм.)
1

)

з)

ll

(

Beлeсa (iм. БyЙнoгo)
Тepeни дiЙ зaгoнy ...!,opoш'' _ нaдpaЙoн Capни з впЛИBoМ нa
оxiднiтepeHИ УкpaTни.
B дpyгiЙ пoлoвинi M[-Ця] cepпHя зaгiн poзiЙшoвся вi.п.п,iлaми
пo тepeнi в слiдyюнoмУ пopядКУ:
Biддiл к-pa Пaщeнкa вiдiйшoв y пiвнiннi тepeнИ нaдpaЙoнy
Capни зi зaвдaнням зaкpiпитиоь i дiяти y пiвнiннoмy p-нi Kлeсoвa,
Capн, Bисoцькa, lyбpoвицi пo p. Cлyн.
Biддiл к.pa Mopякa вiдiЙшoв y paЙoн .Цaвид-ГopoдoK, дe Maв
зaкp|пИтИся

'

Biддiл Beлeca вiдiйшoв У тqpeHИ p-нiв Бepeзнe, Koотoпiль
дoмoбiлiзувaТИcЬ. !ня 2О BepeсHя вiддiл к-pa Beлeca пepeбpaв

к-p Ciвaн i вiдiйшoв у пiвнiнниЙ тepeH p-нy Poкитнe зaкpiпитись i
дiяти в цЬoMУ тepeнi. K-p Beлeс вiдiЙшoв дo пpaЦi нa схiд.
B м[-цi] вepeснi зopгaнiзoвaHo тpaнспopтoвий вi.пдiл к-pa
Pу6aЙлa в оилi45 чoл. B м[.цi]лиcтoпaдi вiддiл к-pa Mopякa пpИ.п,iлeнo Дo зaГoHУ

.,CтapoдyбсЬKoГo'',

3aгaльний стaH зaгoнУ ..!opoш'' пiд кiнeць 19aa [p.] вИHoсИв

266 чoл.

Штaб зaгoнy:
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Зaгiн ,.ПpилуцьKий''

1) K-p .Д,ячeнкo, Гaмaлiя

..
.,

2)
3)

-

K-p зaГoHУ

BoвчeHKo _ зacт. K-pa зaГoHУ

ЯpoслaвeнKo

- пoлiтвихoвник

'' opЛeнкo - BCБ
5) K.p Гpиць _ poзвiдкa
6) ,, laнилo _ пepс. cтapшИHa
7) '' CМyшKo _ гoспoдapниЙ

4)

B склaд зaгoнУ BXoдИЛИ слiдyюнi вiддiли:
1) Biддiл к-pa Kaнтoвoгo' 3) Biддiл к-pa Myxи,

2) ., ,' CТpiлИ,

4)

"

'' oлЬХИ.

Тepeн дiй зaгoнУ _ пiвдeнниЙ тepeH Capнeнськoгo нaдpaЙoну
з впЛИвoM дiЙ нa оxiднi тepeни УкpaTни,

Ha пoнaткy м[-ця] вepeоHя пpибyв в тepeнИ ..3Г', вiддiл к-pa
Kaнтoвoгo. !ня 19 вepeсHя вiдпpaвлeнo в пpoпaГaндивниЙ peЙд
нa cxiднi тepeHИ УкpaТни. Peйд тpивaв мiсяць нaсy.
,.ЗГ''
пpибyв вiДдiл
У дpyгiй пoлoвинi М[-ця] вepeсHя в тepeн
к-pa Cтpiли. !ня 2З.9 вiддiл вiдпpaвлeнo B пpoПaГaндивний peйД
[дo] CxiднoТ УкpaТни. PeЙд тpивaв двa тиxнi.
Biддiл к-pa oльxи пpибув У тepeH ..3Г'' У м[-цi] лиотoпaдi.
..3Г'' y
м[-цi] гpyднi.
Biддiл-нoти к-pa Myхи пpибyв У TepeHИ
3 вiддiлУ к-pa oльxи вiдпpaвлeнo дo K-pa oнищeнкa 32 чoл.
для пoтpeб Cxoдy,
Пiд кiнeць 1944p. зaгiн нapaxoBУвaв 27B чoл, зaгaЛЬнoГo
стaHУ.

Зaгiн ..CтapoдyбськиЙ''
Штaб зaгoнy:

) K-p Kyзьмa _ K-p зaГoHУ

2) ..
Пeтpo - зaсT. K-pa зaгoHУ
3) .. MИpHиЙ - peф. BCБ
4) K-p Гpiм - пepс. стapшИHa
5) .. BeсeЛИK - сeKpeтap
1

B склaД, зaгoну вXoдИЛИ слiдyюнi вiДдiли:
1) Biддiл к-pa Cipoмaxи

2)

''

3) |.

|I

|(

Coмa
Mopякa

Tepeни дiй зaгoнУ _ пiвнiчниЙ тepeH CapнeнськoГo HaдpaЙoнy (cтвopeнo p.H Бepeзiв) пo piкy Гopинь, як бaзa i тepeни
БiлopyсiT пepe.ц iзa p. Пpип'ятЬ пo зaxi.цнiЙ iсхiднiй стopoнi (oкpy-

гa БiлopyсiТ)'
..3Г''
пpибyв к-p Kyзьмa
B пepшиx дняx м[-ця] жoвтHя B тepeнИ
з вi.пдiлoм в силi 82 чoл. .Цня 9..l0 к-p Kyзьмa вiдiЙшoв з вiддiлoм в
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ПpИзHaЧeнИй теpeн Бiлopyсii. B тoмy тepeнi Kyзьмa бyв paнeниЙ i
в пepшiЙ пoлoвинi M[-ця] ЛИCToПaдa ЛИшe з MaЛoЮ нaстинoю вiддiлy пoвepнУвся B тepeн-бaзa' Peштa вiддiлy зaлИШИЛaэь дiяти в
ПpИЗHaчeнИХ TepeнaХ. !o кiнця звiтoвoгo poку оpгaнiзoвaнo мaлi
гpУПKИ пo ] 0 i 5 чoл., якi вiдхoдили нa сxiд, a BИKoHaBшИ зaBДaHHя,
ПoBepТaЛИCя в тepeн-бaзa нa зaxiд.
Пiд кiнець 1944p. зaгiн нapaxoвУвaв ]75 чoл' зaГaЛЬHoгo
CТaHУ.

Пo 31 гpудня 1944 p. HapaxoвyBaЛoсЬ У ..зГ'' paзoM 830 чoл.

ЗaГaЛЬHoгo сTaHУ.
УПA-

П

iвнiч. Гpyпa

..TЮTЮHHИK,,

УПA..ЗГ,'

lI.

oпepaтивнiдi.

З'еднaння,,XмeльнИцьKиЙ''
Biд 7 сiчня пo 24 вepесня вi.гl.цiлt,t з'одHaHHя ПpoBeЛИ 24 бiльшиx iмeншиx бoТв, зpoблeнo Ha BopoГa 5 зaсi.цoк iшiсть aкцiй.
B peзyльтaтi знищeнo З20 чoл' i paнeнo З9B чoл. eнкaвeдистiв.
Bлaснi вТpaтИ: вбитими 37 чoл', з ТoГo З кoмaндиpи вiддiлiв i3

чoтoвi, paHeHИx 78 чoл.
(Звiти з бoТв пpoвeДeHИX вi.цдiлaми з'едHaHЬ ЛИшe Ha зax[iд.
ниx] тepeнax УкpaTни, з бoТв нa Cxoдi бpaкye ТoчHИX дaниx).
PeЙди
Biддiлaми з'eдHaHЬ зpoблeнo Пo .П'вa peЙди нa сxiДнi TepeHИ
Укpaiни (вiддiл к-pa Чopнoти i вiддiл к-pa oстюкa).
З,е.цнaн ня

..Бaзap,'

B тepeнaх дiЙ з,еднaнHя ..Бaзap'' (сxiднi тepeнИ УкpaТни) вiддiЛИ ПpoBeЛИ 4 бiльшi бoТ з пepeвaжaЮчИMИ СИлaIv1IА вopoГa (в бoяx
бpaлa УЧaCTЬ ПoлЬсЬKa бiльшoвицькa apмiя), З (тpи) бol'yспiшнi, 1

(oдин) нeвдaлиЙ.

З,rднaння ..KpуTИ',
B теpeнi дiй з,сднaння (сxiднi ТepeHИ УкpaТни) вiддiл пpoвiв 5
yспiшниx бoTв.
3, о.цнaння

..

ПeТЛ Юpa,'

B тepeнi-бaзa (зaxiднi тepeни УкpaТни)

вi.цДiли з,едHaHHя
ПpoвeЛИ 4 (нoтиpи) yспiшнi бiльшi бoI, 15 (п'ятнaдцять) зaсiдoк
i5 (п'ять)aкцiЙ. Зaсiдoк BДaЛv4х 14 (нoтиpнaДцять) aкцiЙ (нoтиpt4) 4,
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'

Ha тepeнax Cxoдy вiддiли пepeвeЛИ oдин бiльшиЙ вдaлиЙ 6iЙ,
12 (двaнaдцять) мeншиx бoiв i5 (п'ять) BдaЛИХ aкцiй нa ПУHKтИ
BHOC-y.

3 Д'iЙ
3aгiH

..3Г,'

,'.Д'opoш''

Biд пoнaтку свoгo icнувaння пo кiнeць 1944p' вiДДiли зaгo4, в тoмy 2бlльшi бoi з вiЙськaми
HKBД.
3poблeнo 5 вДaлиx зaсiдoк тa пpoвeдeнo 6 aкцiй, З яKИx Двi нa
пoтяГ. Тpи aкцii вдaлi. Пpинини HeBдaлИх aкцiЙ - вopo)кa poбoтa
aгeнтУpИ HKBД з HУтpa. B уcix бoях, зaсiДкax тa aкцiяx вбитo бiльш
.l2
взятo B пoЛoH, ts ToMy бaгaтo oфiцepiв. 3a
237 eнкaвe.п'истiв i
втpaтИв
30 чoл, вбитими i 50 чoл. paHeHИMИ.
чaс
зaгiн
caмий
цeй
3дoбyтo BeЛИКУ кiлькiсть збpoi, aмyнiцii тa вiЙськoвoгo вИpяДУ,
PeЙди
У звiтoвoму нaci oкpeмi вiД.цiли зaгoHУ зpoбили тpи poзвi.ЦoЧHo-пpoпaгaндивнi peЙДи дo p. Пpип'ятi (p-н .Цaвид.Гopoдoк),
oдИH пpoпaгaндивниЙ peЙд нa сxiднi тepeни Укpaiни.
HУ пpoвeлИ 10 бoТв, yспiшних

Зaгiн ..ПpилyцьKИЙ''
..3Г'' нe Пpoвa.п.ИЛИ вa)K.
У звiтoвoмy чaci вi.цдiли Ha тepeнaХ
нiшиx бoeвих дiЙ. B HoBoMУ тepeнi зaгiн пpoвaдИв Гoспo.цapЧУ
пiдгoтoвкy .цo зИMИ. Пepeвeзeнo o.цИH XapчeвиЙ тpaнспopт З
Kopeцькoгo нaдpaЙoнy в тepeH дiЙ зaгoну. 3aгiн звiв oдин yспiшниЙ бiЙ з HKB.Q-истaми i пpoвiв oдHУ aкцiю нa пoiз.цoк PoкитнeMaнулянкa. Здoбyгo збpoю i мaЙнo.
PeЙди
Biддiл к.pa Kaнтoвoгo зpoбив oKoлo 600 км ПpoпaгaндИвниЙ peЙр, пo пiвнiчнiЙ Житoмиpщинi нa пpoтязi o.цHoГo мicяця.
PeЙ.ц впoвнi нe викopисТaнo з пpИчИHИ вopoжoi poбoти aГeнТУpИ
HKBД в нyтpi вiддiлУ' Biддiл к.pa Cтpiли зpoбив oKoЛo 400 км
пpoпaгaH.цИвниЙ peЙд пo пiвнiчнiЙ XитoмиpЩинi нa пpoтязi 15
.0.H|в.

Зaгiн,,CтapoдyбcькиЙ''

У звiтoвoмy чaсi вiДдiли зaГoHУ в тepeнi-бaзa кpiм MaЛИХ сУтИЧoK з вopoгoM He зBoДИл|А бoiв. Пpoвeдeнo пiдгoтoвчy ГoCПo.цapчУ

poбoтy дo зИMИ'

PeЙди
Пo тepeнaх БiлopyсiT ПepeД i зa p. Пpип'ять (пo сxiднiЙ t зaxiд-
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нiЙ Бiлopyсii) пpoвeдeнo poзвiднo-пpoпaгaHдивнi peЙди |v|aлИMv|
вiддiлaми пo 20 i 10 чoл. Kpiм мaлиx сyгИчoK з вopoгoM peЙдyюнi
ГpУпИ нe звoдили бoiв.

3aгiн ..CтapoдyбськиЙ''

(!oпoвнeння з дiй зaгoнУ в тepeнi ГpyПИ ..Зaгpaвa'' зa

1944 p.)

opг[aнiзaцiйнi] спpaви

У пoлoвинi М[-ця] сiння пpoвeдeнo мoбiлiзaЦiю в тepeнi i зopгaнiзoвaнo нoвиЙ вi.вдiл 73 чoл. Biддiл yзбpoeнo зДoбУтoю У нiмцiв

збpoeю'
oпepaтивнiдiТ
.Цня 1 1 .l бeз бoю poззбpoенo нiмeцькy )КaндapMepiю в о. oco.l
..MaKсИMa'',
Ba, p-l-l .Д,yбpoвиця. Здoбутo 7л[eгкиx] KУлeMeТИ, KyЛ.
1 гpaнaтoмeт 82 мм, 50 кpiсiв, 60 пiстoлiв,40000 aмунiцii, 100 pyнHИХ ГpaHal 500 мiн дo гpaHaтoмeтa 45 мм, 5000 штyк aмунiцii Дo

MПi7штyкMП.
3 бiльшoвиЦЬKИMИ oKУпaHтaMИ _ бaн.цaми HKBД зa чaс вi.п,
25 оiн[ня] пo 2 вepeсня 1944 p. вiддiли зaгoHУ звeЛИ paзoм 16
бoТв, 6 бiльшиx бoiв, з яKИХ oдиH нeвдaлиЙ i 10 мeнших бoiв'
з яKИx тpИ нeвдaлi. Зpoблeнo 5 вдaлиx зaciдoк, пpoвeдeHo
тpи ycпiшнi aкцiТ, з чoгo oдHa Ha paЙцeнтp м. BoлoдимИpeцЬ.
Bлaснi вTpaтИ зa цiлиЙ чaс 49 чoл. вбитимИ, в тoMУ 4 кoмaндиpи, Bopoг втpaтИв B тoMУ чaсi oкoлo 257 чoл, убитими, в тoMУ
14 oфiцepiв i 10 чoлoвiк BзяTo в пoЛoн, в ToMy тpи oфiцepи.
ЗдoбУтo збpoю _ 5 л[eгкиx] кyл., o.E.ИH KУЛ. ..MaKсИMa,,, 33 кpicи,
.15
3 пiотoлi i
фiнoк.3дoбyтo бaгaтo зpИвl.|ИХ мaтepiялiв iвoeнHoГo вИpядy.

Bишкiльнi сПpaвИ

B

кiнцi м[-ця] бepeзня зopгaнiзoвaнo вишкiл нoвoбpaнцiв

oKoЛo 300 (тpистa) чoл.

B м[-цi] тpaвнi зopгaнioзoвaнo вишкiл caнiтapiв, який тpивaв

10 днiв.

B м[.цi] тpaвнi зopгaнiзoвaнo шKoлy пiдстapшин в числi 70

чoл. Шкoлa ТpИвaЛa пiвтopa м[-цi] нaсy.

B м[-цi] тpaвнi зopгaнiзoвaHo пepeвИшкiл стapшин i пiдстap-

шин, якиЙ ТpИвaв 20 днiв.

Зaввaги дo oпepaTИвниx дiЙ ..3Г,'

3 бoТв ПpoBeдeнИХ нa сxiдниx тepeHaХ УкpaTни He пoдaeтЬCя cтaтИCтИчHИХ дaHИX з бpaкy пoтpiбниx мaтepiялiв. He пo.цaнo
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Дaн|^х з Пpoвe.цeнИХ бoiв i aкцiЙ, дo яKИx бpaкyвaлo
пoтpiбниx мaтepiaлiв.
lll. Bишкiльнiспoaви

оTaTистИчHих

У м[-цi] тpaвнi opгaнiзувaлaоЬ стapUJИHcЬКa шKoлa. Шкoлa
нe вiдбyлaсЬ з пpИчИH BeлИKиХ BeоHянИx aкцiЙ зi cтopoнИ вopoгa.
B м[-цi] вepeснi пpИ ..ЗГ'' opгaнiзoвaнo пiдстapшинcькиЙ вишкiл
пpи yнacтi 45 чoл. Bишкiл тpИвaв 21 дeнь. У м[-цi] xoвтнi зopгaнiзoBaHo дpугиЙ пiдстapшинський вишкiл пpи yнaстi 42чoл. Bишкiл
.|
тpИвaв 8 днiв. Учacникaм BИшKoлУ пpИсвoeHo звaHHя.
lV' Пoлiтвиxoвнa poбoтa

Пoлiтвиxoвнa poбoтa y вiйськy пpoвoдИЛaсь нeзaдoвiльнo з

пpИчИHИ бpaкy вi.цпoвiДниx пoлiтвиxoвникiв' У м[.цi] гpyднi opгaнiзoвaнo вишкiл пoлiтвиxoвникiв зi воix вiддiлiв ,.3Г''. BИЦ.lKiл зaкiнчИBcя в м[-цi] сiчнi ]945 p.
V' Гoспoдapкa
..3Г,',

..ТютюHHИK'''
пiзнiшe
ГoспoдapниЙ aпapaт в тepeнi гpyпи
y звiтoвoмy poцi пpaЦювaB Heзa.цoвiльнo. Bopoжi збpoЙнi aкцiТ i
вopo)Ka poбoтa aгeнтypИ HKBД мaЙжe зoвсiм cпapaлiзyвaли гoспoдapчy poбoтy в тepeнi. Biддiли зaбeзпeнyвaлИcя xapчaMИ Ko>кHoчaсHoЮ збipкoю xapнiв вiд нaceлeння в дiюниx тepeнax нa Пiвнoчi.
Лишe дBa HeвeлИкi xapнeвi тpaнспopти пpИвeзeHo з Пiвдня.
B yмyндypoвaнHя, бiлля i взуття вi.пдiли зaбeзпeнyвaлИcЬ в
бiльшiй мipi сaмoстiЙнo' зДoбУвaЮчИ У вopoгa, aбo opгaнiзyюни
в тepeнi. Лишe MaЛy чaсТИну пoтpiбниx piнeЙ дaЛa гoспoдapKa

тepeHУ.

V|. Caнiтapнicпpaви

ПpИ ..ЗГ'' пpaцЮBaв oдин лiкap, кiлькa фeльдшepiв i кiлькa
Me.цсeстep. (Cили мaлoфaxoвi. )
Лiки opгaнiзyвaли зaГoнИ i вiддiли в бiльшoотi оaмoстiЙнo
чepeз cпeкyлянтiв, aбo нepeз людeЙ в тepeнi (нaсoм Пoпa.п,aЛИ
лiки зaтporнi- вopoжa poбoтa aгeHтypИ HKB.ц). [.''] лишe мaлy
чaстИHУ.цля вiйcькa лiкtв дaв УЧX. Зaгaльнo вlднyвcя бpaк пoтpiбHИx Л|K|в.

Пpoтягoм icнyвaння зaгoHУ ...Д.opoш'' дo кiнця 1944 p. в зaгoнi
булo 57 чoл. paHeHИX, пoMepЛo з paH: 1 чoлoвiк, Bиздopoвiлo:
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50 чoлoвiк. 6 чoлoвiк зaбpaли бiльшoвики зi сaн[iтapниx] пунктiв
)КИвцеM.

Cлaвa УкоaТнi!
ПoотiЙ, д'ня

-15

Геpояtи Cлaвa!

сiчня ] 945 p'

K-p

lJдАBo' ф. 38З8' oгt,

1,

l-lB.

Beнepa

cnp' 87a' apк. 19.27' Koпiя,

1 lвaн Гpинaн -..Пaщeнкo'', ..Хмeльничeнкo'' (1921 p.H^)'. У 1944-1s45 pр._ к-p
сотнi зaгону iм. Xt'leльницького' вi1цiлу з'sJlHаHl-tя ..Пeтлюpa'', вiддiлv iмt Тяl irви
зaгoну ..орош''' ЧЛен iloчoтУ l.tJBш Зг ''44'' ' Coтник УПA вiд 2z1.lV 945 р.
2 oлексaндр Pегeзa - ..БУря'' (1923 p. н.)- У 1944р _ к-р вiддiлy:,,;Д.гlaння
-1

..Пeтлюpa'',

3 Baсиль Пoзнaxiвський - ..ГЙopoзeнкo" ' У 1944-1945 рр -- к.р вi,tцiлу з'едtlaння
..ХшteльницькиЙ'', ..Бaзap'''
cпiвpoбiтник кoнтpoзвiдувa.пьнoгo вiддiлy Зг " 44,'
4 Пpoкiп Пoлiщук - ..П'яний', (190B-1945). У 1944 p. _ к-p сoтнi (з'rднaння iм.
Хмeльницькoгo гp .,Тютloнник..).
5 lr4иpoн CaдовськиЙ -.'Baнькa', (-1 914 ]946). У 1944-1945 рp. - K-p чoти (з'e/].
нaння ..Пeiлюpa'', зaгtн ..Дopош..), пpoвi.цник iвaнкiвоькоt о p-ну (ЖитotиИpсЬKа
окр't 13 )кoЕ}гHя 1945 p' _ зaгpимaниЙ pa.цяHсЬKИl,4И CпeLlОргaHaМИ 3aсуЛrхенtlЙ
/]o BИtцoI M|pи пoKapaF.iHя.
6 Бaтapeвиrн _ .,Kapпо.' (-1945)- У 1944-1945 p'

УпA.

Ne

- iнтeндaнт Зг "44'' Cт

булaг'ltlиЙ

228

зBIт пPo PEЙдotso- tTPoпAГAl.lди BHy
дlялЬl.|IстЬ пlдPotдlЛlB yпA B oKPyзl ,,4444"
17

вiд'

сеpпня 1 945

.р

зB|T
хoвтня -i944 p. Гlo l"4iсяЦЬ сepпeHЬ 1945 p. в oKpIpУзi] ,,4444"
(Хl,lтoмиpсЬКa oбЛ. i пiвнiчнi paЙoHИ Kиjвськoi o6ЛaСтL4)

a)

.l-еr)eн

цей1 вПoвHi НeoПaнoвaнИй opГ, сiTKoЮ.

зaKIlЮЧaЛa(]Я liЛЬKИ

B

ГlpoПaГaН[\|4B|1|Ах

Bся пpaця

prй.цaХ пiCЛя Пrpexoду

фpoнтУ Cг.rв.rення opп CiTKИ пoчaтKoвo BiД'tsLлC|АГ,a|lHя пooДИHol(./1Х ЛЮ.цeii Тa ГpУП в oзFiaчelli тepeни. Пiдбip ЛЮДеЙ в U'еЙ Чаc бyB
.цoCИl-Ь ЗаГ'a,tЬHИкoвt4Й. ПpOвiдHl4KaMИ ГpУП бУЛИ в бiльшiЙ чaсТИHi
ЛЮД.иl

эi оx[iдниx] oбЛacтeй Укpalни. Bислaнo зa ввecЬ чaс ]7 ГpУП

в чисlti

1i i77.

Paки життя нe уcriйнeнo
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Koжня Гpупa пepelц вiдxoдoм в тepeH бyлa дoклaднo пoiнфopMoвaнa пpo свor зaвД,aHHя в пpИзHaчeнoму [Й тepeнi, чepeз дoвгi,
всeoбiЙмaюнi вiдпpaви. Гoлoвним i oснoвним зaвдaнням бyлo:
opгaнiзaцiя, зaaнгa)<oвaHня HoвИX кaдpiв дo пpaцi i ix вихoвaння

нa пoлiт. плятфopмi УПA Й oУH. Koxня ГpУпa зoKpeMa дiстaлa
дoдaткoвi iнстpукцii., яK пpoCyBaTИCя в HoвoMУ тepeнi Й, як пpистУпaTИ нa мiоцi дo poбoти. Гpyпa, ПpяMУЮЧИ B oзHaчeнe мiсцe,
пoвИHHa збеpeгти пoBHУ тaЙну Cвoгo HaпpяМKУ, ПpocУвaTИCя KoHспipaтивнo пiд мapкoю дeзepтиpiв з ЧA, oминaти нaоeлeнi пyHKTИ,
пo дopoзi нe poбити Жo.цнИХ Пpoпaгaн.цИвHИx вИCТУпiв нi сyтинoк з

дepЖaBHИMИ opгaHaMИ.

.Цля бiльшoТ кoнспipaцii Й бiльшoiсвoбo.ци

pцiв кoxнa гpyпa

бyлa зaбeзПeчeHa ХapчaMИ (оaлo, оyxaрi)' oДяГoM, взУтТяM, дo
пpoпaгaH.цИ

нa мiсцi лiтepaтypoю з BИдaHЬ УПA Й кличi oУH.

oзбporння oднoi гpупи: aBтoMaтИ фiнки, кpiси, кyлeмeти, пiстoлi
Ta гpaнaтИ. B пpизнaнeниЙ тepeн ПpoсoвУBaТися пo тpИ paзoм, a
пpиЙшoвши нa мiсцe, .П,aнa ГpУпa oстaвaЛaся, пpИ ТoMУ OзHaчeHo
мepтвi пУHKTИ зв,язKy мix сoбoю, .п.aЛЬшe ДpУгa, тpeтя. Bсi вoни
мiж сoбoю вcтaHoBЛяЛИ 3в'язKИ, a o.п,Ha З HИx дepжИTЬ зB'язoK
ТaKox нa MepтBИx ПyHKтaX. Koжнa iз гpyп o.Д.epxaЛa KapТУ oзнaчeнoГo тepeHУ. Пpoвiдники Гpуп зa всякy цiнy MaЛИ BдepхaТИся в
тepeнi, вХИBaЮчИ всix мoжливиx мeтo.цiв..Qoпepвa пo зaaклiмaтизУвaHHЮ ПpИcтУПaтИ Дo opГ. poбoти в тepeнi.
Paньшe He BИоTyпaтИ' Hе poзкoнспipoвУBaТИ сeбe. a тим
сaMИM пiдгoтyвaти гpУHт.цЛя opг poбoти, .Qo кoжнoi ГpУпИ Дoлyнeнo дeкiлькa бoeвикiв Д,Ля oxopoни Й тeхнiчних poбiт.
Bислaнo слiдУючi ГpУПИ в p[-ни] eльcькa, oвpyнa, Чopнoбиля Biтep, .{унaй, Koшoвий. Koмaндиpoм пiД чaC пepeМapшiв _
Biтeo.

Гpyпa cвoЙoгo зaB.п,aHHя He вИKoHaЛa. Пo кopoткoмy нaсi
ПoвepHУЛa, oпpaвдyЮчись piзнимИ HeMo)KЛИвими oбcтaвИHaMИ,
як: зaбльoкoвaнi сeлa cтpибкaми, бpaк хapнiв, вeликi нaгiнки
HKBД' BTpaтИ вЛaсHИХ людeй i т' п. .[iЙснa пpИчИHa _ aгeнТ HKBД
Biтep нapoЧHo ПpoвoKУвaB сУTИчKи зi стpибкaMИ, дe впaлo 2-ox
бoeвикiв, a otHoГo paнeHo. Paнкoм дar нaKaз' щoб iти poззбpoiти
стpибкiв в сiльpaдi, зaoХoчУЮчИ ТИM, Щo Тx тiльки 5-х, дiйcнo булo
20, якi 6ули npигoтoвaнi нa зустpiн бo[вки. Caм oстaвся Д,aЛeKo B

лiоi' Cтpибки вiдкpили BoГoHЬ, бoТвкa мyсiлa вiдступити, лИшaЮЧИ д.BoХ вбитих, oДHoГo paHeнoгo пiдiбpaли. |-{e бyлo пpининoю Й
oпpaBдaнHям Йoгo .t],o пoвopoтy, MoBЛяв, нe бyлo в)Ke з ким Йти
.цaлi. BиcлaниЙ дpугий paз poзпOBiдar гoлoвoкpyжнi ПЛяHИ пpo
тe, яK вiH xoтiв сiсти Ha aвтoмaшину i зaixaти Ha ПpИзHaчeнe мiсцe,
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з aBтoMaшИHи йoгo oбстpiляли t всi poзбiгл|ИCя, a вiн мyсiв
BepHУтИCя' вlД.цaЮЧИ Пo дopoз| вCe сaЛo, щo oдepxaB Ha.цopoГУ.
B пepшoмy i вдpyгoмy BИПaдKУзBepHУТИ УвaГУ, щoби нoгoсь пoдiЙ як

бнoгo He ПpaKтИKУвaтИ.

Гpупa..Biтep'' в числi 1 i6. oзбpOrHHя: 1 кулeмeт,2 apтo4 кpiси. Гpyпa дiстaлa зaBдaHHя зaкpiпитися в
oKoЛИцяХ €льськa Й бeзпoсepeдHЬo cвorЮ пpoпaгaH.п,oЮ впЛИBaтИ Ha мiстечкo, ПpИчoMУ пpoлiзти CвoeЮ ПpoпaГaндoю в piнну
фльoтилю нa Пpип,ятi Й oпaнyвaти стaнцiю. Зaвдaння зoвсiм
He вИKoHaнo з нaвeдeнИХ вИщe пpИчИH. !,o пpизнaнеHoгo мiсця
\АaтИ, 3 пiстoлi'

нe дiЙшoв.

Гpупa'.KoшoвИй,, 1

i4.

oзбpoeнHя: 2 aвтoпдaти,3 кpicи,

1

ПiсТoЛь, тepeнoвi KapТИ. 3aвдaння: зBepHУТИ ГoЛoвHУ УвaгУ Ha
ПpИстaнЬ p. Пpип'ять- Чopнoбiль, oпaнувaти TТ. Зaкpiгlитися в

oкoлицi. !,o пpизнaнeHoГo мiсця не пpийшoв. Bеpнyвоя з ПoЛoвИHИ ДopoгИ, ПoKЛИKУЮчИCЬ Ha Biтpa iTxню нэвдaчУ MapшУ..ЦiЙонi
Г1p|Ач|А|1И _ aГeHт HKBД' пЛяHoвe зipвaння poбoти.
l]pyГa [гpyпa] _ !унaЙ 1 i 4, дo ПpИзHaчeHOгo мiсця .цiЙшoв
(oвpУч)' o.цHaK, зaBчaсHe BИявЛeHHя оeбе звepнУЛo УBaГУ HKBД i
ПoчaЛacя нaгiнкa, внaслiдoк якoi дoбився aЖ B ЗУЗ i тут paнeниЙ в
нaсi aкцii, зiстaвся. oдepжaнoгo зaвДaнHя зaкpiпитись i oпaнyвaТИ oKoЛИцЮ тa мiстeчкo oвpyн, яK KУЛЬтУpHий центp тИХ oКoЛИцЬ,
He BИKoHaв. Пpининa: ЗaсKope вИявЛeHHя cебe в теpeнi, HeoпaHoвaHHя щe пoo.цИHoких людeЙ в тepeнi, нi вiдпoвiдниx кoнспi.
paTИвoK. Пoчaли ПepшИM стpiнним лЮ.цяM poздaBaТИ лiтepaтуpу'
ПpИ пеpeсУвaннi з мiсця нa мiсцe бpaли TepeнoвИХ, poзПИТУвaЛИ
ПpяMУ ДopoгУ. Bсe цe .п,atsaЛo мoжливiсть зopiеllтувaтися вopoгoвi
пpo Тхнi pyxи i зpoбити нaгiнку.

Пeтpyк- 1 i 4' oзбpoення: 1 aвтoмa.г, 4 крiсr,t, 2 rriотoлi.
Пpизнaнeнe зaBдaHHя oПaнУBaТИ oKoЛИЦЮ i мiстeчко Звягeль
(Hoвгopoд-BoлинcькиЙ), як культуpниЙ i зaлiзничий вyзол
Зaвдaння Hе вИKoHaB. Пpинини: oсoбистa xaлaTнiсть i poзпepeзaнiоть. ЗaмiсТЬ HaПoЛeГЛивo[ t впepтoT пpaцi зaHявся poзбивaнням
KooПepaTИB i шукaнням вигiднoгo )КИтТя (гopiлкa, мeд i т. п.).
Шyляк_ 1 i 4. oзбpoeння: ] aвтoмal 4 кpiси, 1 пiстoль.
oдepxaнe зaв.t].aнHя oпaнУвaТИ oKoЛИцЮ i мiстo Бepдинiв, яr<
цeHтp дpiбниx ПpoMИсЛoвИX oдИHИцЬ (кoж. зaвoдИ' цУKрoBapHЮ,
зaл, стaнцiю)' ЗaвдaнHя He вИKOHaв, ПоKЛИKУЮчИCЬ нa xвopoбy.
Ha дoмaгaння Йти в ТepeнИ дo пpaцi, чepез кopоткиЙ чaC ПpИслaв звiт, видумaниЙ, BKaзУЮчИ нa пpopoблeНy HИM вжe poбoту.
Як виявилoсь пiзнiшe - Цe aГeHT HKBt' з эзмipoм BПpoвaДИтИ B
MИЛЬHe poзУMIHHя CтaBЛeHHя Д'o сПpaBИ.
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Bсi вищeзгaдaнi гpупи вi.п,xo.цили B Тepeн дo пpaцi в м[iсяцi]
жoвтнi 1944o'
Бopис1 вiдiЙшoв в м[iсяцi] лиотoпaдi. oзбpoeння,' 2 aвтoМaтИ,
3 кpicи, 2 пiстoлi. Paзoм ] i 4. Зaвдaння: зaкpiпитИсЬ B oKoЛИцi [м.]
Бiлa L{epквa, oпaHУвaтИ мiстo, яK KУЛЬтУpHиЙ цeнтp i зaл[iзнинниЙ]
вyзoл. BiдoмoстeЙ пpo HЬoГo HeMa жoдHИX.
oлeксiЙ - вiдiЙшoв в ЛИCToпa.о,i. oзбpoeння: 2 aвтoмaти, З
кpiси, 2 пiстoлi. 3aвд,aння: oПepУвaтИ i oпaнyвaти cepeдню тeнiю
.Днiпpa (нa пiвднi вiд KиТвa)' 3aвДaння He вИКoнaнo. Пo вiдxoдi з
мiсця вiдпpaвИ зaвepнyв свoТх бoевикiв, KaЖУчИ Тм, щo ..BИ XЛoпцi нe знaeтe, Щo тyт poбити, вepтaЙтe Haзaд'', a сaM дoЛУчИB дo
Бopисa. Пpo ньoгo HeMa ЖoдHИx вiдoмoстeЙ.
Cмiлий _ 1 i 4' Узбporння: 1 aBтoМaт, 4 кpiси, ] пiстoль.
BиcлaниЙ в м[iсяцi] гpуднi [19]44 p. ПpизнaнeниЙ тepeн - Звягeль
з oкoЛИЦяMи. Зaв.о,aння He вИКoнaв , XиткиЙ тип. Пpoйшoв 20 км в
глибину свoЙoгo ТepeHУ i вepнувся, вКaзУЮчИ Ha HeMo)кЛИвiсть з
oгЛяДУ нa пepeслiдУвaнHя HKBД.
ПaлiЙ- 1 i 5. Узбpoення: ] aвтoмal 1 кyлeмe1 4 кpicи, 1 пiстoль' BиcлaниЙ в м[iсяцi] xoвтнi I19J44 p. Пpизнaнeний тepeн Koзятин, яK вaЖЛИвИЙ зaл[lзнинниЙ] вузoл. B oкoличнoмy тepeнi
в.цepЖaвся (p-н Пoпeльня), aлe пpoяBЛяс дУ)Ke MaЛy aктивнiсть,
Ha вKaзaHИй пyнкт (Koзятин), щoб дiЙти, нe poбив ЖoдHИx спpoб.
Пyнкту oПopУ ТaM He мae. KвapтиpУсТЬоя в бiльшoстi пo свoTx piдниx i знaкoмиx' якi чaс-.п,o-чaсу пiдвoзять xлiб i iншi poди xapнiв.
.1
Pa.п'чeнкo - Лисoзуб2 _ 1 i 4' oзбpoоння:
фiнкa, 4 кpiои, 1
_
пiстoль. ПpизнaнeниЙ тepeн Aндpyшiвкa - мiстo i oкoлиця. .{o
пpИзHaчeHoгo мicця дiЙшoв' B кopoткoмy нaсi зaкpiпився. Пiсля
.цвox мiсяцiв пoбyтy в свoйoмy тepeнi вepнyвся пo зB,язoK, зa
лiтepaтуpoю i нoвими вкaзiвкaми, a яKИX He oдep)KaвшИ, ЧeKaB,
дoKИ He дiстaнe. Зимoю, в м[iсяцi] сiчнi, знoвa вiд'ixaв в свiЙ
ТepeH, Д'e спiльнo з Пaлiем ПoчaЛИ poзpoбку ТepeнУ. He мaючи
дaЛЬшИХ iнстpyкuiЙ Дo мiсяЦя л|АГ1Hя, пpибули paзoM зi свoТми
бoТвкaми Ha зB'язoК. B чaоi пepeбyвaння Ha зв'язKy вПaB o.Д,ИH
бoeвик (ЧумaЙдa) в сyтинцi з HKBД' двox iнших вiдпpaвлeнo, як
HeздaТHt4x Д.o пpaц|' Дo в|Дд|ЛУ.

Heстop _ t...] oзбpoeння: 1 aвтoмaт, 4 кpiси, -1 пicтoль.
BислaниЙ в м[iсяцi] жoвтнi 119144 p. 3aвдaння Mae дiстaти нa
мiсцi вiд Пaлiя в тepeнi Koзятинa. B пepших дHяХ ПpИ сщинцi з
H|<BД цiлa гpyпa poзбiглaся. Caм Heстop пpибув сюди нaзaд i
нixтo Йoгo тyди бtльшe He вИсИлaв.
Baнькa- гpyп[a] 1 i 5. Узбpoeння: 2 aвтoмaти, 4 кpicи,
2 пiстoлi. BiдiЙшoв в м[iсяцi] жoвтнi t19]44 p, ПpизнaнeниЙ
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тepeн- lвaнкiв i oкoлиця, яK

КyЛЬТУpниЙ oсepeёцoK цЬoгo )к
TepeHУ. Пpидepжуючись всix ДaHИХ Йoмy вкaзiвoк, дiЙшoв дo
свoйoгo мiсця пpизHaчeHHя, зaкpiпився, знaйшoв pяд кoнспipaТИ BoK, дe пpoвi в чacТИH Ho opгaнiзaцiЙHo -ПpoПaгaH.0'И BHУ poбoтy'

.Д,oклaдниx дaHИx HeMa.
Ceмyшкa
1 i 4. oзбpoeння: 2 aвтoмaти, 3 кpicи, 1 пiотoль.
HaзнaчeниЙ тepeн - мiстo Хитoмиp, яK KУЛЬтУpHий цeнтp oблaс-

-

тi i вaxниЙ зaлiзничиЙ вУзoЛ. B укaзaнiм цeнтpi He BДepжaвcя,

тiльки в oкoлицi. oпaнyвaв pяд кoнсnipaтИBoK i pяд людeЙ, тaKo)к
poзгopHУв пpoпaгaHДУ нaшoi iдeТ пpи пoмoчi гoвipoк, лiтepaтypи.
.[oклaднoгo звiтy пpo йoгo пpaцЮ B MeHe HeМae.
Пенepиця _ cTaH 1 i 4. Збpoя: 1 aвтoмa1 3 кpiси. BiдiЙшoв в
м[iсяцi] хoвтнi |19]44 poкy. Пpизнaчeний тepeH _ м. KopoстeнЬ, яK
o.Д,ИH з вaXЛИвИХ пyнктiв кoмунiкaцiЙHИX Ha пiвнoчi Пpaвoбepeжнoi
УкpaТни i oкoлиЦя. Пpидepxyючись всiх вкaзiвoк i зaсaд кoнспipaцiТ, вдepхaвся в oKoлИЦi, здoбувaючи сoбi зa кopoткиЙ нac дeкiлькa

кoнспipaтивoк (с. Caнiтapкa, Бoгушiвкa, Pyдня Бiлeцькa)' Пepшiднi
пo пpиxoдi гpyпa пepeбУвaЛa в лiсi й ПpИ тoMУ Чacтo ПpИХoДLAЛaB
сeЛo.o,Ля збipки хapнiв. Пpи зyстpiнi з нaсeлeнняМ poзKaзУвaЛИ пpo
нaшу бopoтьбy i в poзмoвi стapaЛИся ближчe пoзнaйoмити людeЙ
з HeЮ' ЛюдeЙ, Щo сКapХИЛИCЬ HaМ y свoТx poзпoвiдяx Пpo пeрeслiдyвaння Тx пaнyюним pe)кИMoм, стapaЛИся зyстpiнaти i чaстiшe
тУдИ зaХo.цИTИ, пepeKoнУЮчИCЬ тИМ сaMИМ пpo щИp|сTЬ |XHЬoгo
ГoвopeHня. .Qo тиx зHaKoMИХ ДaBaЛLA пiзнiшe пpaтИ бiлизнy, пeюги
xлiб, пpи нoмy Й пoМaгaЛИ iм мaтepiялЬHo, ХapЧaми ни гpiшми, здoбyвaюни щe бiльшy ПpИязHЬ (с. Caнiтapкa). Koли пiсля Цьoгo нiдe тi
ЛЮдИ He poзKaзУBaЛи нiчoгo, oстaBaЛИся дHЮвaТИ ни нoнyвaти. Пo
кiлькox тaкиx пpoбax шУKaЛИ в ДpУГoMy мiсцi тaк сaмo, пoпepeднi
зaЛИшaЮЧИ Ha чopHУ ГoдИHУ.

Caм ПeнepИЦя Bпaв в м[iсяцi] ciннi [19]a5p.' пepeбyвaюни

Ha сBяТa вД,oMa. Ha Йoгo мiоцe пiшoв щe B м[icяцi] гpуднi [19]44 p. lepкaч _ 1 i 5. oзбpoeння: -| кyлeмe1 1 aвтoмa1 4 кpicи, 3
пiстoлi. Maючи вХe дeщo oпaнoвaнe Пeнepицeю, .Д'epкaн дaЛЬшe
peЙдyвaв пo ЦЬoMy тepeнi, дoбувaюни людeй i квaтиpи (с. BeлiвKa, Kpaснoгopкa, Cтaвищe, Cyтин, Paкoшин). 3a чaс овoЙoгo
пoбyтy B цЬoMУ тepeнi зopгaнiзyвaв дeкiлькa людeй, як: Cтaвник,
Caнiтapкa, якi нe Дy>(e щe aKTИвHo, aЛe вKЛЮчaлИсЬ B бopoтьбy.
Пpи всякиx пpoпaГaндИвнo-бoевиx дiяx гpyпa вИKopИстoвyе свoi
кoнcпipaтивKи, зaбeзпeчyЮЧИCЬ тaM Хapчaми, a в paзi пoтpeби Й
)<ИTЛoM. Koли xoдить пpo вiднoшeнHя дo мiсцeвиx opгaнiв BлaДИ'
яK: гoЛoвa с/p, кoлгoсПy, УпoвHoвa)Кeнoгo HKBД, Й iншi, KepMУeться вiднoшeHHяM мiсцeвoгo HaсeлeHHя. Koтpi вiднoсяTЬся .цo
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M|с ЦeBoгo ilaсeЛеH l-]я ПoГaHo' Л lKBlДУrТЬся |l рИЛЮllнo' ЗaЛrжHO BlД'
oбCTaвИH (с. Злобинi, р-н KopoстeнЬ: УПoBHoвaжeниЙ НKBД вби-

тий нepeз вiкнo увeнip), iнших KapaHo tl.,|oMпoЛoM (цe мaлo мiсце
в Caнiтapцi).
.1
Дoн _ 1 i 4. Збpoя: 1 aвтoмa1 4 кpiси, пiстoля. Зaвдeння:
oПaHyBaTИ Тepeн бiля Xoбнoгo (Kaгaнoвин). BiдiЙшoв y м[iсяLцi] листoпaдi [19,]aa Ip.] paзошl з Biтpoм. Зaв.п,aння Hе BИKoHaB.
Поклt,tкyвaвся нa Biтpa i нeмoхливiсть пpoсyвaтИся.
Poмaн3 - виcлaнvlЙ в м[iсяцi] сiннi [19]45 p. Узбpoeння: 2
aвТoMaTИ, 4 кpiси, 1 пiстoль. Paзoм лю,цeй 6. Haзнaчeний.гepен _
Чепoвичi, ПотirвKa, Maлин, Чepняxiв, ЯK KУЛЬTУpHi ocepeдки тиx
oKoЛИцЬ i сaмi oкoлиL1i. B пpизнaчeниЙ ТepeH пpиЙшoв i тyт зaaклi-

MaTИзУBaBCя. нaЙшtoв pя.п, ,llюДeЙ, Lцо спiвпpaцЮЮтЬ (с. Ciнtвкa.
Pубaнкa' Шepшнi' БУдa oбодзiнськa i дp.)' Г1pибувши Lз ТеpeН,
зaКBaТИрУвавCя B XатaX HезHaйомиx, Д,aЛЬшe вiд центpy сeлa. Г|i.ц
.lас гleрeбvваHHя, Хlo ПрИхoдlV|s ,Щo хaтИ, ToГo He вiдnyскaв дo ЧаCУ
BitiХoДу. Ha слiдуюниЙ .l'eнь вiДxo.п,ив в ДpУГe мiоцe. l-{е тpивaлo
l]oTt1, Д'oKИ знaЙшoв ХaTИ з вt.цпoвi.цнишlИ ЛЮдЬMИ, в яKИX Пepe-

бувaв кpитинниЙнaс,

бiжyнoгo poкy злiквiдУвaв .П'вoХ
(oдин
з HИХ HaчaЛЬHИK УчaCTKa B
ш]ТaТHИX рoбiтникiв НKBД
ЧепoвицькoMУ р-H| в с. Cтaвiн, дpугий тaкий же в с. Pубaнкa,
о-н П[oтiев]кa), зa LЦo HасеЛеHHя Д,У><e вдяЧHr. B с. Ясногopки
р-н Чeпoвинi гoлoву оiльpaДи, Пo HaЦ. жидiвкy, яKУ BИшoЛoMПУваB, вoHa Hе Д,aвaЛa ЛЮДяM сПoKoЮ з BИKaчKoЮ xлiбa' зaбиpaлa
oсганнiЙ KУсoK, Ha дpугиЙ ДеHЬ BoHa зpiклtaся ГoЛoB5lв3цц9. J2
BвecЬ нaс булo двi cутинки з HKB!' oДHa в лiску зa о. Бeрковкoю

3a чaс вitl сiчня

.0,o ЛИПHя

p-н N,laлин, ДpУГa зaсiд]кa в сeлi!,eplлаHKa p-H Чeпoвt.lчi,.це згИHУB
oДин бoевик Miхaлкo Kyлiк' Нa зaсiдкy пoПaЛИ, ЙдУчvl цeнTpa.ПЬiloЮ Д'opoГoЮ сeJla. HKB.Ц-исти ПoчaЛИ бити з aвтoMaТИЧHoT збpoi.
Kо,rrи нaшi |loчaЛИ вiдстpiлювaт|,4эя, Bo|1И BTИХЛИ. Bтpати HKB.{:
OД,l4H Tя)KKo paнeниЙ, ПoMep зaкрl Йoгo зaвeзЛИ дo лiкaрнi. flpугиЙ
paHeHИЙ ЛeГшe.

HKBД KoЛИ BЖe бiльшe вИ"П,Ko в тepeнi pухи iншиx ГpУП, сТapaсTЬс'I poбити Г1poЧoсKИ тиx кyскiв лiсу, дe, нa Txню.0,УМKУ, Mo)Кe
бути схoвищe, aбo .п,e jxня poзвiдкa ДoКa)кe пpo постiЙ HaШo|
ГpУПИ' Пpoнoскy тaкy poбилo oдИH paз HKBД пpи пoмoнi мiсц-oвoГo aKТИBУ, T. зH. ГoЛoви сiльpaди, KoЛГocпУ, poбiтникiв MTC Aкцiя
ця скiнчилaся ТИM' щo нiкoгo з пoвстaнцiв He зЛoBИли. Пpoxo.п.или
лiсcвими лiнiями, отpiляюни зi всiеТ збpoТ пepeд ceбe. Пo дopoзi
ЗaхoДLАлV|.цo сeЛa' дe гpa6илtл всe, щo ПoпaЛo пiд pyки (мaслo'
сaлo тoщo),
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3i всix згa.цaHИx гpyп зicтaлися i дiють Ha CЬoгo.цHi cлiдyюнi: Ceмyшкa, BaнЬкa, ПaлiЙ, PoМaH, .Д.epкaн, Paднeнкo. Bci
iншi нe вдep)кaЛИcЬ з вИщeзгaдaHИХ ПpичИH. lo виcилкИ ГpyП
в цeЙ тepeн дo opп poбoти тpeбa Пa|'/|'ятaтИ, щo тУ.цИ MУсятЬ
iти люди нaЙкpaщi, пeвнi, iдeйнi; всiм спeкуЛяHтaМ, кapiepисТaM тaM мicця Heмae, бo нapoд пpИBИK нaс бaчити, яK oД,HИХ з
нaЙкpaщиx, Bсi xиткi тИпИ лИшe бУдУть кoмпpoмiтyвaти сeбe
Й opгaнiзaцiю. B paйoни cтeпoвi тpeбa людeй вiдвaжнiшиX, a B
paЙoни лlсoвi Mo)КHa MeH[J'l вiдвaжниx, тyт зaХИЩae лiс. B оTeПУ
нiкoли He Moхнa pятyвaтИся втeчeЮ. Тyт oбoв'язкoвo пoтpiбнa
вiдвaгa. Пpи оyтинцi з вopoгoм тpeбa oбoв'язKoвo вiДбивaтиcя'
Пpaктикa BИKaзaлa, щo нaйкpaщe oпepУвaтИ ГpУпoЮ 5 людeЙ:
2 aвтoмaти,2 кpiси i 1 пiвaвтoмaт. !o сaмoi пpaцi тpeбa людeй
бiльш пiдгoтoвити пiд oгЛядoM пoлiтичним, opгaнiзaцiЙним.
Koжний бoeвик MyсИтЬ бyти oднoнaсHo пpoпaгaH.цИCтoМ' opгaнiзaтopoM, a нe слiпoю MaшИнoЮ. Ha вci ПИтaHHя лю.цeй Мae дaтИ
вiдпoвiДь. B paзi кoли б бoeвик лИШИвcя бeз зв'язкy, MУсИтЬ
вeстИ свoю poбoтy бeз лiтeparypи, iнcтpyкцiЙ iт. п., бo нe Mo)Ke
бути для HЬoгo вИпpaвдaнням бpaк згaдaнoгo. oсoбливo тpeбa
зHaТИ дoбpe воi пoстaнoвИ в зeMeЛЬHИХ ПИТaHHяХ, яK бyдe виглядaти УкpaТнa, вiднoшeHHя дo унaсникiв ЧA, iнтeлiгeнцii, шкoли,
цepKBИ, пЛtoс дoKaзaтИ Ha бoльшeвицЬKУ Пpoпaгaн.цу пo вi.цнo.
шeHHЮ Дo Haц. мeншocтeЙ (пoлякiв, pуськиx). Ha всi цi питaння
MУcИтЬ дaти дoKЛaднy, poз'яcHЮBaлЬHy вiдпoвiдь. Пoтpiбнo бiльшe лiтepaтУpИ, a зoKpeMa тaKoТ, якa б дeмaсKУвaлa сoв. pexiм.
Haдaльшe зaктивiзyвaтv|.. BИcv|лKу i oсaджyBaHHя гpуп y всix
тepeHaХ; HИщeHня вcix зacoбiв BИзИсKy Haсeлeння: мoлoтiлoк,
тpaктopiв, мoлoнapнi.
б) Cycпiльнo-пoлiтични Й oгляд'
|-\iлиЙ тepeн пiд [гeoгpaфiнним] oгЛяДoM _ лiсoстeп. Пiвнiчнa
чacтиHa пoHaд p. Пpип'ять вKpИтa лiсaми, пiвдeннa _ лiсoстeп,
e пpocMИKИ лicy, a бiльшiсть cтeп. HaЙвaxнiшi кyльтypнi Й кoмyнiкaцiйнi oсepe.o,KИ _ Хитoмиp, Kopocтeнь, Koзятин, Бepдинiв,
Xвaстiв. Пpoмислoвicть poзвинeнa тyГ cлaбo. B пiвдeннiЙ чaстинi
e лИШe цyкpoвapнi (Aндpyшiвкa) i фaбpикИ пoсУД|4 (Kopoстeнь).
Haсeлeння пepeBaжHo пpaцЮe нa зeмлi. Бiльшiсть _ УкpaТнцi.
Haц. мeншoстi _ пoляки' бiлopyси, мoскaлi. Пoляки в)кe зaтpaтИЛИ свoЮ нaцioнaльнy oкpeмiшнiсть. Boни в бiльшocтi ввaжaють
сeбe yкpaТнцяMИ, свoei мoви He зHaЮTЬ. УстpiЙ тyг оoцiялiстичниЙ, тiльки дe-He-.п,e e oднooоiбниK, яKиЙ Мar He бiльшe 0,5 гa
зeмлi, .l кoня, КopoвУ iбiльшe нiчoгo, Зa цe плaтить вeликi пo.п.aтKИ, a в Koлгoсп вCтУПИтИ йoгo вхe He зMyшУЮть. Peштa HaсeЛeHHя
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e B KoЛГoоПi. Пpaця в кoлгoспi oбoв'язкoвa' зa вit.цaлeння вiд кoл-

гocпнoj пpaцi кapaють, вiдpiзyютЬ пpИсaдИбну зeмлю, вiдбipaють
KopoвУ, aбo судять, яK He.цИCЦиплiнoвaниХ.

ЦiлиЙ TepeH пi.ц oглядoм a.п,мiнiстpaТИвHИM пoдiлeниЙ нa
oблaстi (Xитoмиp), oблaсть нa paЙoни, /цЛя Kpaщoi кoнтpoлi

paЙoни нa кyщi (aлe кУщi нeoфiцiйнo), дaльшe нa сiльpaди, сeЛa,
6pиraди. Bся влa.цa в pуKaХ пapтiйниx кoмyнiстiв. Ha чoлi oблaстi
т. зв. oблaсниЙ кoмiтeт кoм, пapтiТ з paдoЮ депyтaтiв TpУдящИХ,
дaлЬшe _ BИKoHaвчИЙ KoMiTeт (викoнкoм). ПapткoмiтeT УХвaЛЮe
з pa.цolo, a BИKoHaвчиЙ кoмiтeт ПepeвoдИтЬ У жИття. Фaктичнo

ПapтКoм зoбoв'язуe ПapТKoM, тi x зoбoв'язуЮть тaкi x сaмi
paЙoннi iнстpyкцiT, цi .п.aльшe т. зв. сiльpaди, гoлiв кoлгocпiв, тa
сiльський aKтИв. Ha дiлi всi пocтaнoви iдyть зГopИ, бeз згoди вcяKИХ pa.ц, a сiльськi гoЛoвИ бeзпoсepeдHЬo ПepeвoдятЬ в життя цi
ПoсTaHoBИ

Aдмiнiстpaцiя склaдaeТЬоя ПepeвaЖHo з бyвшиx пapТИзaH, aбo ix спiльникiв. e тaкoж iнвaлiди, щo вepHУЛИся з вiЙни.
Hизькa aдмiнiстpaцiя нe вибиpaеться, a ПpИсИЛaeТЬCя зГopИ,
лю.п,eЙ всeцiлo iм вiд.цaниx, в бaгaтьox BИПaдKaХ poсiян (вклюнHo дo гoлiв ciльpaд i кoлгoспiв _ с, Caвищe; гoЛoвa сiльpaди _
'

с. Зaдиpи, p-н ПaлiТвкa). 3 poзпoвiдiлюдeЙ в iншиx пiдpoздiлax
aдмiнiстpaцiT, гoлoвнo пo мicтax, HeMae нi oднo[ iнотитyцiТ, в
кoтpiЙ би нe бyлo poсiян. З пoлlтopгaнiзaцiТ тiльки пapтiя i кoмCoMoЛ e .цoзBoЛeHi. Члeнaми кoмпapтiТ e чaстo гoлoвИ оiльpaд,
KoЛгoсп|B.

Koмсoмoл - цe opгaнiзaцiя мoлoдi. Moлoдь гopHeтЬся He
paдo' HaceЛeHHя ДИB|Aтьcя Ha цe яK Ha ЩoоЬ шaбльoнoвe. .Qe-нeдe пo сeлaХ r KooПepaцii. Члeнoм кooпepaцiТ MyсИTЬ бyти кoжниЙ
гpoMaдяHИн. KooпepaцiТ мaйxe нe зaбeзl IeчУЮтЬ тoвapaми. Boнa
iснye тiльки дЛя Тoгo, щoб збиpaтИ яГoДИ' яйця тoщo. 3a цe нaс
вiд нaсy пpИBoзяТЬ сiль, гopiлкУ, яKУ вИдaЮтЬ тiльки зa яЙця тa
кypи. Bвeоь здopoвий вiк нa вiйнi, oстaнHя MoЛoдЬ нa .Qoнбaci.
Moлoдшi пpaцЮЮтЬ в кoлгoспi. Хлoпцi пpи кoxнiЙ нaгoдi BПИBaЮТЬся, BeдУтЬ себe нeмopaЛЬHo. Пoнyття пpo Te, щoб нe пити,
.п,У)Ke MaЛe, He УявЛяЮTь coбi гуляння бeз гopiлки,
Пo кoлгoопaХ вИзнaчaЮтЬ HopMИ виpoбiткy пo 40 гa Ha
жiнкy. Haсeлeння пpt,i зycтpiнi з нaми .цoсИтЬ oтBepтo нapiкar нa
iснyюниЙ лaр' вил|АBae cвoe гope, вKaзУЮчИ Ha бeзпocepeднix
винувaнiв (гoлoви), пpИ чoMу пpocятЬ ix пoкapaти. HaЙбiльшe
цiкaвиться ПpoпaГaHдИ вHo-сeHзaцiЙними вiдoмoстям и ( пpo piзHoгo po.цУ сaбoтaжi, poзДaвaння кoлгoспiв, KooпepaтИB, aТeнтaтИ Ha УпoвHoвaЖeHИX HKBД i т. п.). oднoю з нaйбiльшиx бoлячoк
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HaCeЛeHHя с KoЛГoCПИ. .Цoки iснVr колгоcП, ЛЮ.E,i4 ввaжaють вiЙну
незaкiнчeнy. Зaкiннeння[м] вiйни ЛЮдИ BвaЖaють кiнeць большевИцЬкoГo ПaHУвaHHя (з poзмoв з HaCeЛeHHям)' НKB.Д'' B сBoЮ

Чepгy, y вiдпoвlдь нa всi нaшi pуxи пoшИpЮс рlзHoMaHlТHl вlсТ|,
щo Haчr б нaс poзбили, з нiмt-lяMИ в)кe cкiнчили' це ж сaмe бyде
iз нarulи,3i стapoT ПpoПaгaHДИ, щo нaшi б,ють. piжyтьлюдeЙ. тут

вжe нiщo нe прtlЙмaeТЬCя. Koли вб,ютЬ яKoГo ixньoго aГeнТa,
BoHИ сTapaЮТЬcя пoяCHИTИ ЛЮДяМl Щo це вбtали крaсноapмiЙця,
чИ яKoГOCЬ HeвИHHoгo ГpoMaДяHИI-,!a' O.П.HaЧе ЛЮ/]И сaMl ГlOМl)K
сoбoю ГoBopяTЬ ТaK, яК Цe вoHo Дiйсно CТaЛoCя. Cтр.;.уu пepeд
HaMИ Hе MeЮTЬ, лиt.uе бoяться нaслiдкiв пiсля нaшoi poбoтt,t
..Я
(oДнa жiнкa
БoднapiвKa

в с.
сKaзaЛa:
вaс нe бoюся, a бoюся
лишe свoЙoго оУоiД,a котpиЙ Mo)Кe ДoHeCти HKBД. Bибийтe мeнi
вiкнo. я вaM ДaM jсги. xлiбa iбyдy MaтИ вИПpaB.цaHHя, чoгo я BaC
вПУсТИJla до xaти,').
Пo селax l L]aсoМ poзтaш-]oBaHi чaстини зaПaCнИХ пoлкiв. i-{r
вiЙськoвoзoбoв,язaнi, aЛе He стpotiвi. Boни пpи зустpiнax з HaMt4
paДo poзKaзУЮтЬ Пpo Тe, як iх гoдyютЬ' яKe MaЮTь зaвдaння. Bони
ПepевaжHo ПpaЦЮЮ.ГЬ в лiсi нa зaГoToвцi дlpOB .!,Ля !oнбaсy. aбo
ТешУтЬ шпaЛИ. Зустpiнi з HaMИ нe бoяться' Bзaгaлi всi вiЙськoвi
ЧaсТИHИ зHaЮTЬ, щo вiЙськoBИX МИ нe чiпaемo, ЛИшe MoжeМo

зaбpaти збpoю

лtтeрaтуpa.

IТ

i шинeлi.

HaЙкpaщим засoбoм ПpoПaГaн.цИ e

пepедaютЬ З pУK Дo pУK i бiльше вipять, нix iншим

зaсoбaм ПpoпaгaHдИ. Гoвipкa з ПooдИHoKИMИ

ЛЮДЬMИ Mae TaKo)K
BеЛИKr ПpoПaГaн.цИвнe знaчiння. B гуpтi ПpoпaГУBaTИ вaЖче, ТoMУ
щo Мo)кe ДexТo iспитaв би дeщo, aлe бoiться свoЙoгo сyсiдa.
Зapaз пpoтиpeлiгiйнoТ пpoпaГaHj7IА, як тaкoТ' HeMaс. I-]epкви люди
вiдбyдoвyrоТЬ Ha вЛacHий кotLrт (c. Kpивоти, Pиплoвкa)' Школи пo
сеЛaХ 4-pi.lнi - пoчaткoвi. Hавчaння в ПoЧeТКoBИХ tl]KoЛaХ oбoв,яз-

KoBe.вiншиx_нi'
HKBД всi пpoяви нaшoj [lpoпaгaHДИ CТapaeТЬся злiквiдувaтll

(КлИЧi зaMaзУЮтЬ, лиtстiвки здиpaюr-ь). ЛюДей, яKИХ вoHИ пiдoзpiвaЮтЬ, Щo Haчe б мaють з HaMИ зв,язКИ, пepеслiдують. Бiлlя iхнix
xaтpoблять зaсiдки. Гpoзять, щo ix вивeзуть iт. п. З циx ПoГpoЗ
HKBД He Mar жoднoТ кopистi, бo нaсeлeння внaолiдoк [x зpoбилo
вИсHoвoK. щo Пpo ХoдeH Haш pУХ Hе дoHoCИТи i нiкoму Hе poзKaзУ-

HKB! пpи всix нaгiнкax вИKopИCтoBус всi мoхливi сили, якi
Мaс Ha мiсцi. Caмих HKB.{-истiв мaлo, нa p-H 5-10, peштa мiлiцiя в
кiлькoстi З0 ociб. ЗopгaнiзoвaHo пo ceЛax ГpyПИ, щo сКЛaДaЮтЬCя
зi cтpибкiв. HKBД piдко викopИсТoвУо ix y свor.Й poбoтi (в с Cи.
MoBKa p-н Kopoстeнь cтpибкИ He ПpOяBЛяЮTЬ )KoДнoi aктивнoотi).
!,e е бiльшиЙ pух нaшиx гpyп, HKB! Mar cпeцГpУПИ ДЛЯ бopoтьби
вaти.
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HИMИ (p-н Чeхoвичi

_ 40 KaвaлepИCТiв, якi BeC[r Ч?C iздять пo

тepeнi i poблять зaсiдки).

Cлaвa УкpaТнiI

17.8.1945 p.

/-iПaвлo
ДА CБ Укpai.ни' ф. 13, спp. З98, т,

1,

apк' 93-97' Фoтoкoпiя'4

1 .Д.aнилo Шумук-..БopeмськиЙ,',..Бopиc', (1914_2004). У 1944p - к.p пiдпiльrзoТ
гpyпи Бiлoцeркiвщини (Xитoмиpcькa oкpyгa),
2Микoлa Kpивoрyнкo -',Лиcoзу6''' '.Paднeнкo', У 1944-1945 pp, к.p пiдпiльноt
гpупи Aндpушiвщини (Хитoмирськa oКрyгa).
3 Boлoдимиp Kудpa - .,Poмaн'' ( 1 922- 1 955). 1944-1946 p. _ K-p зaгoнy (з'сднaння.'Бaзap.'; 1944), пiдпiльнoТ гpупи, пpoв. KoрoстеHсЬКoгo HaдP . ol(pУгИ (..Cхiд.';

1 945).
4 Toтoxний тeкст.:

l-{A

MBCA, спp Х/16, aрк. 329-Ззз'

Ne

229

oписи БolB з'eдHAнHя гPyп

с.444''
[Cepпeнь] I945 p'

KoPoТK|oПИсИ Бo|B

вiддiлiв з' с.цHaHHя гpУП', 444'' УПA-

П

iвнiч

.Д,ня 15.v||'44 p. вiДбУвся бiЙ бiля с. KaзИMИpKa, p.H Cтeпaнь
з BiЙcЬKaMИ HKBД. Haшi сили - вiддiл K-pa ПaщeнKa, пoЧoT K-pa
Бopистeнa i пoчoт К-pa сTaЛЬHoГo. сИЛИ вopoгa: бiльui cили,
щo Toдi пepeвo.цИЛИ aKЦiЮ. Haшi втpaтИ HeзHaчHi. Bтpaти Bopoгa_ BбIAтV1х oKoЛo 70 чoлoвiк i нeвiдoмe ЧИcЛo paHеHИХ. B цьoмy
бoю бyв paHeHИй K-p БopИCTeH (шBш гpyпи ,.ЗaгpaBa,,), якиЙ вiд

згa.цaHИХ paн пoMep 29,Y||.-44p.

.Qня 15.Vlll.44 p. вiдбувся 6iЙ бiля с. Тиннe, p.н Capни. Haшl
сИЛИ: вilпдiлИ зaГoHУ ...Qopoш'' (Пaщeнкa, Mopaкa, Beлeсa), пoчoT

к-pa CтaльHoгo i бoТвкa к-pa ГaмaлiT (пoлiт[иннoгo] peф. p-нy
Poкiтнo). Cили вopoгa: oKoЛo 500 чoл. (пoлк 203 вiЙськ HKвД, 16
стp[iЛeцЬKoT] бpигaди). Haшi BтpaтИ 10 чoлoвiк вбитих, Bтpaти
Bopoгa: в6итo oKoЛo 70 чoл., в ТoМУ нислi мaЙop, кaпiтaн, лeЙтeнaHт i феЛЬдшep.
*

У тeкстi пoмилкoвo: V|ll
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.[ня 20.Vl.44 p. вiдбyвся бiй в Kнязь-Ceлi, p-н Бepeзнe _ злiквiдoвaнo пyнкт BHoC-у. Haшиx втpaT He булo. Bopoг втpaтив 3-ox
вбитиx' Здoбyтo: oднa фiнкa, 2кpicи,1 paдioaпapaт (нaдaвнo-вiд-

бipниЙ).

!ня 29.V||.44 p. в с. Bиpi, p-н Kлeciв злiквiдoвaнo ПyHKТ BHOCy. Haшi втpaTИ: двa вбитi. Bopoг вTpaТИB 11 в6итих' 3.цoбyo: 3
фiнки' 9 кpiсiв, 1 paдioaпapaт (нaд[aвчo-]вiд[бipчий]).
3aгiн .,.Д,opoшa''

PeЙди
Biд 4'IХ дo 17.|X.44 p. вiддiл к-pa Пaщeнкa вiдбyв poзвiднoпpoпaГaHДИвний peйд нa пiвнiч зaлiзницi Capни-PoкИтHo в paЙoнax Cтoл ин. .[aвид-Гopoдoк.
Biд 4.IХ пo 12.|X'44 p. вiд1iл к.pa Mopaкa вiдбyв poзвiднo-пpoпaгaH.0'ИBHИЙ peЙл в p-HИ PoкiтeнськиЙ, .Цaвид-ГopoдoK.

У мiсяцi* [19]44p. вiдцiл к-pa Mopaкa poбив peЙд у p-н
!aвид.Пэpoдoк.
Бoii зaсiдки
Дня B.|Х.44 p. зpoблeнo зaсiдкy Ha шЛяxУ Tиннe-Знoсинi, p-н
Capни. Haшиx вTpaт He булo. BтpaтИ Bopoгa: 2вбитo' 1 paнeниЙ
(ст. лeйтeнaнт). Зaсiдку зpoбив вiддiл к-pa Пaщeнкa.
З'|х'44 p. вiдбyвся бiЙ пiд c.Зaлaв'е, p-н Poкiтнo. Bopoжt
вTpaTИ. 2 вбитo, 2 paнeнi.
8.|х,'44 p. вiдбувcя бiЙ бiля с. Biтькoвичi' p-н БepeзHe дe Ha
вiддiл к-pa Beлeсa HaПaЛo тpи сoтнi бoльшeвикiв. У вислiдi нaкиHУтoгo бoю нaшi BтpaтИ 12чoл, вбитими i 3 paнeних.
11.|х'44 p. зpoблeнo зaсiдку бiля с. Biля, p-н Poкiтнo. Bтpaти
вopoГa: 1 вбитиЙ,3 paнeниx. 3дoбyтo збpoю бeз влaсниХ BтpaT.
(Biддiл к-pa Mopaкa')
15.|х',44 p. вiдбyвся бiЙ бiля с. Хaдень, p-н Bисoцьк. Haшиx
Bтpaт He булo. Bopoxi втpaти нeвiдoмi' (Biддiл к-pa Пaщeнкa')
2З'|х,44 p. зpoблeнo зaсiдкy Ha шЛяxУ Tиннe_Знoсинi, p-н
Capни. Bтpaти вopoГa _ 17 в6итих' 4 paнeниx; бeз влacнИx втpaт
(вiддiл к-pa Пaщeнкa).
23.|х..44. p. зpoблeнo зaоiдкy Ha шjIяхУ Бiлa_Шaxи, p-н
Bиcoцьк. Bopoг вТpaтИв 4 в6итими; бeз влaсниX вТpaт.
!ня5'X.44 p. вiддiл к-pa Пaщeнкa пepeвiв aкцiю нa с. Kapaсiнь,
p-н Capни. Cилa вopoгa _ 30 мiсцeвиx стpибкlв i B0 кoсapiв. Aкцiя
He MaЛa )KoдHoгo успiхy. Haшi втpaти paнeниЙ B HoГy xop. Baсиль.
Bтpaти вopoгa _ B чoл. вбитo i6 взятo B iioЛoн. ЗдoбУтo збpс.lю,
,
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,Ц,aлi

пpoпуcк нaэви мicяця у тeкcтi.

11.х'.44 p. K.p Ciвaн зpoбив зaсiдкУ Ha xУT. oбсiч, p-н Poкiтнo.

Haшиx BTpaТ He бyлo. BтpaтИ вopoГa _ 2 фipи вбитих'
16,х.44 p. зpoблeнo aкцiю нa с. Бiлa, p-н Bисoцьк. Aкцiю пpoвeЛa чoтa з вiддiлу к-pa Пaщeнкa (нoтoвий Гoнтa). Bбитo 4 HKBД'ИCт|А.

22.х.44 p. в с.!,yкiв, p-н Poкiтнo к-p Ciвaн з вiддiлoм poбив
HaоTУп нa бiльшoвикiв, якi вiд пepшиx стpiлiв пoвтiкaли.
Зaгiн

PeЙди

.'ПpилУцькиЙ''

) B мiся цixoвтнi вi.пдiл к- pa Cтpiл и
тepeнi пiвнiчнoТ XитoмиpщИHLА Ha
чaо peйдУ вiддiл пepeвiв oДHУ вДaЛУ aкцiю нa

(K- p зaгoну.Д,янeнкo_Гaмaлiя
вiдбyв ПpoПaГaнlцИвниЙ peЙД, пo

пpoтязi 15 днiв'
пyнкт BHoC.y'

Пi.ц

p. вiддiл к-pa Хaсaнa вiдбyв peЙд пo
Xитoмиpщини,PeйдтpИвaB мiсяць нaсy. PeЙд впo-

B мiсяцi xoвтнi

[19144

тepeнi пiвнiчнoТ
внi нe викopИCтaHo чepeз пiдpивнУ poбoтy HKBД в нщpi вiддiлУ.

Бoi i зaсiдки

B м[iсяцi] xoвтнi |19]44 p. зipвaнo пoiздoк пo

лiнiТ Poкiтнo-

Maнулянкa. Здoбyтo збpoю i мaЙнo.
11.х..44 p. вiдбувся 6iЙбiля c. ..., p-H Kлесiв. l-laшiсили: вiДдiл
к-pa Cтpiли ' Cили BopoГa кoлo 50 чoл. HKB.Ц. Haшиx втpaт нe бyлo.
Пo кopoткoму бoi бiльшoвики пaнiчнo poзбiглись, ЛИшaЮчИ нa пoлi
бoю 12чoл. вбитими i нaгpaбoвaнe мaйнo. Здoбyгo: 3 вepxoвi кoнi,
1 л[eгкoгo] КУЛeMeтa, 1 кpiс, 1 фiнкy; взятo в пoЛoн 2cтpи6кi.
3aгiн

..Cтapoдyбcький''

(K-p зaгoнy Kузьмa_Kopa) 2.lХ.44 p' зpoблeнo зaсiдкy

нa

шЛяxУ Pyдня-Бepe)кHИця, p-н .ЦУбpoвиця. Зaсiдкa вдaЛaся, aЛe
зГo.t].oм нaспiлa чepBoнИМ пoмiч i зaв,язaвся бiЙ, в якoмy MИ BТpa-

тили 5 вбитих i 6 paнeниx' Bтpaти вopoгa нeвiдoмi (вiддiл к-pa
Kyзьми).

28'|хА 4 p. з H И щe
(вiддiл к-pa Kузьми)

н

o гУp aЛ ЬH lo

B

с.

Гo p

oде ць,

p

-

н B oл

oди

M Иp e

цЬ

3aгiн ,,.Цopoш,'
БoйoвiдiТ

7 'х|'44 p' зipвaнo пoтяг пo лiнii oлeвськ_Poкiтнo.

11'х|'44 p' двa вiДдiли к-pa Ciвaнa Тa K-pa Mopaкa i сoтня
Kaнтoвoгo зi зaгoну,,ПpилyцькиЙ'' пiд KoMaH.цoЮ к-pa Cтaльнoгo
зpo6или зaсiдl<y Ha Уp. Koбила бiля с. ЗaЛaB,r, p-н Poкiтнo.
Cили вopoгa- 130 чoл. бaн.п, HKBД' якi пepeслiДУBaлИ зaгiн, щo
BB5

HeB.цaЛoТ aКЦiТ Ha пoтяГ. Haшi втpaти_ 4 вбитиxi 12
paHeHИХ. Bтpar.и вopoгa _ ] ]7 чoл. вбитими,3дoбУтo збpoю i вiЙськoвиЙ BИpяд,

пoвepТaвся з
PeЙдlц

Biддiл к-pa Mopaкa XoдИв в peЙд нa пiвнiч дo p. Пpип'ять,
Зaгiн..Пpилуцький''

B мiсяцl листoпaдi

L19J44 p. вiддiл к-pa Cтpiли вiдбyв peЙд
в KopецькиЙ нaдpaйoн. Biддiл Maв зaBД,aHня зaбeзпeчИтИсЬ нa

зИMУ B BзУТTя i oдяг У с. Piчки вiддiл бyв зaскoнeний бoльшeвикaми. Bтpaти вiддiлу_ 10 чoл. вбитих, BopoxiBтpaтИ нeвiдoмi.
11,х|.4Д p' вiддiл к-pa Kaнтoвoгo бpaв УчaстЬ У зaсiдцi Ha Уp.
Ko6илa KoЛo C. Зaлaв'e.

3aгiн ..CтapoдубськиЙ''

B пл[iсяцi] листoпaД,i зaгiн poздpiбнився нa мaлi гpyпки, якi
вiдiЙшли в peЙди Ha TepeHИ БiлopyсiT, пo лiвий i пpaвий бepiг p.
Пpип'ять.
Бol.i зaсiдки
11'х||,44 p" з'eднaнi вiддiли зaг. ...Д'opoш'' iзaГ' ..ПpИЛyцЬKoгo''
пiд к[oмaн]дoю к-pa Cтaльнoгo пepeвeЛИ aкцiю Ha ПaПepoBУ
фaбрикy в Moквинi, p-н Бepeзнe. Aкцtя He вlп,aлaся чepeз Bopo)кУ

poбoту aГeHТУpИ з HУТpa. Aкцiю opгaнiзyвaв к-p CipиЙ, oпepaтивниЙ пpи штaбi ..ЗГ''. Як пiзнiшe oKaзaлocЬ, CipиЙ був aгeнтoм
i прo aкцiю зaз.п,aлeгi.ць пoвiдoмив HKBД,. Haшi втpaти: 6 чoл.
вбитo. 22 paнeних, з ToГo B вaхкo Bтpaти вoрoгa - 7 вбитo i З
paHeHr.

14'х||'44 p. вiдбУвся бiЙ бiля с. Глиннe, p-н Poкiтнo вiддiлy
к-pa Mopaкa з HKB,[-истaMИ. Haшi втpaти: 3-ox вбИтo, 2 пpoпaлo
бeзвiсти.
Bтpaти Bopoгa нeвiдoмi.

PeЙли

B м[iсяцi] лиотoпaдi |19]44 p. двi гpyпки пo

.t0

чoл. вiдбyли
peЙди пo Бiлopyсii.
B.ХlI.44р. гpУпКa 1-l чoл. нa чoлi к-pa Пeтpa вiДiЙшлa в poзB|.цoЧ Ho- ГlpoпaгaнtИBH иЙ peЙд нa лiвиЙ бepeг p. П pип' ять.
3aгiн

...Д,opoш',

PeЙди
B м[icяцi] гpуднi вiддiл к-pa Ciвaнa вiдбyв peЙ.ц нa схiд (p-н
Cлoвeннo) пo здoбyтy тaМ BecHoЮ збpoю. Пiд чaс peЙдy вiд886

дiл пpoвiв oдHy BдaЛУ aКцiЮ Ha пуHKT BHOC-У в о. Бiгyнь, p-н
Cловeчнo. B чaоi peЙl]У вiддiл ПpoвaДИв ПpoПaгaHдllвнy poбoту.
PeЙдтpивaв ]0днiв.
Боi i зaсiдки
12.х|i.44 p' вiддiл к-pa Ciвaнa пpoвiв aкЦiю нa poб[iтниниЙ]
бaтaльЙoн в с. Бyдкi Coбичинськi, p-н oлeвськ д1e здoбyтo oдяп

Зaгlн '.ПpилyцькиЙ',
Пpи кiнцi м[iсяця] сiння [19]45 p. вiДдiл к-pa Cтpiли зpoбив
зaсiдку нa HKBД нa ХУтopax о. KapпилiвKa, p-H Poкiтнo. Bopoxi
сили невiдoмi. l-.{aшi вТpaТ'1 - 1 вбtлтиЙ Тa oдИH paнeний' Bтpaти
BopoГa - 6 вбитo' 2 взятo B ПoЛoн, ПpИ ЧoMУ здобyтo збpoю.
Зaгiн .'CтapoдyбськиЙ',

PeЙди
] 0.i.45 p. к-p Пeтpo з porм пoвepнУBся з peйдy з лiвoгo бepep.
Пpип,ять. PeЙд TpИBaB 33 днi.
гa
,,Чopнi
Гaй.п,aмaки,' звiв 5 6oТв
Зa чaс вiд 9.| дo 26.|'45 p. вiддiл
з BopoГoM' B l.oMУ ниcлi пepeвiв вдaлy aкцiю нa paЙoнниЙ цeнтp
Гopoдницю. Haшi BтpaтИ зa цiлиЙ чaс _ 6 вбитo. Bтpaти BopoГa
.l
oKoЛo 45 чoл. в6итими. B Гopoдницi знищeнo всi вorннi бYДинки
в числi 13 шт.

Бoi

Biддiл

...Д'opoшl''

3.ll.45 p. вiддiл ..Чopнi Гaйдaмaки'' мaв бiЙ з зaлiзничним
HKBД Ha ХУТ' Mypaшинeць, с. ЧудeлЬ, p-H Kлeсiв. Cили вopoгa_ j6 чo.п. Haшиx B.гpaТ He буrlo, BтpaтИ вopoГa: 13 чoл. вби.гo, в
тсlму 1 мal.'iop' ] кaпiтaн, 2cт' лeЙт.,.1 мoл. лeйтeнaнт, З.x здaлocя
.1
B пoЛoll, B тoMy сп леЙт. Здoбyтo збpoю.
6.il'45 p. вiдбувся бiЙ в с. Бpoннe, p-н Бepeзнe. Haшi cилtл _ вiд-

..Чoрэнi
ГaЙдan'лaки'' i вiддiл к-pa Пaщeнкa' Сили Bopoгa _ кoлo ] 50
дiл
чoл. I-laшi BтpaТИ: 1 в6итиЙ,1 рaнeниЙ. Bтpaти BopoГa: 0 вбltто, 8
paHеFiИХ. l-{ьoгo )к ДHя цИMИ сaмИMl,t сИЛaMИ poзбитo вopo)Кy МaшИHУ Ha Шj-lяХУ Знoсичi.Tиннe. Bтpaти вopoГa - 2 вбитi. Здoбщo oдяп
20'||'45 p. вiдбувся бiЙ бiля с. Saлaв'о, p-н Pокiтнo .lHaш.li cили:
вiJrДiлt к-pa Ciвaнa, CБ к-рa oмeлькa i пoчoт к-pa Cтaльt.,toгo. Cи,гlи
BopoГa _ 140 чo.л. Bлaснi втpaти: 46 чoл. в6итимИ,9 paнeними.
БiЙ пpoгpaнo тoMУ. щo aгeнТИ отpiлялll пo KoMaHlцИpax i кpaщиx
-1

стDlЛЬЦяХ.

20'||.45 p. вiдбувся бiЙ нa xут. Гoмeнцi, о" Чaбeль, p-н Kлeсiв.
Haшi сили _ вiддiл к-pa Пащeнкa i вiддiл к-pa Bиxpa ' Сили Bopo-

887

гa_-l50

ЧoЛ. Haшi BТpaтИ:

2в6итi,4 paнeнi' Bтpaти вopoгa_

30
чoл, вбитo i нeвiлoмe чИсЛo DaHeHИX.
20.Il.45 p. вiдбувся 6iЙ нa xyг. Бiлe, p-н Poкiтнo. Haшi сили:
,.Чopнi ГaЙдaмaки''. Cили вopoгa _ 150 чoл. Haшi BтpaтИ
- 1 в6и-

тиЙi 1paнeний. Bтpaти вopoгa нeвi.цoмi.
24'||'45 p. вiдбyвся бiй кoлo xут. Moтiн, p-н Poкiтнo. Haшi
..Чopнi
сv|л|А - o.t],Ha чoТa з вiддiлy
Гaйдaмaки,'' Cили вopoгa _ 150
.|
нoл. (вopoxa зaciдкa). Haшi втpaти: 0 чoл. вбитих, B paнeниx, 3

пpoпaЛo бeзвiсти.
27 '||,45 p. вiдбyвоя бiЙ 6iля с. Хypxeвинi, p-н oлeвськ. Bлacнi
c|л'1|А _ 35 чoл. вiддiлУ к-pa Ciвaнa. Cили Bopoгa _ 150 чoл. Haшi
вTpaтИ _ 4 вбитих. Bтpaти BopoГa _7 вбитих.
5.|||.45 p. нa ХУт. KaMeHнe, p-н Kлeсiв бyв пiдстyпниЙ нaскoк
дивepсiЙнoТ гpyпи HKBД Kopoткoгo нa чoтУ к-pa .{eнисa з вiддiлy к-pa Пaщeнкa. Haшi втpaти _ 30 чoл. вбитимИ (K-p !,eнис i
Щe кiлькa cтpiльцiв були вiдсрнi пiд нaс бoю). Bтpaненo збpoю.
Bopoхi BTpaТИ нeвiдoмi. Як oпicля BИясHИЛocЬ, нoт. .Д.eнис бyв
aГeнтoM HKBД i вiддaв нoтy.
25,|||.45 p. HaсKoчИЛo HKB.Ц в лiсi бiля c'Bиpи, p.н Kлeсiв нa
..ЧГ''
бyв
вiддiл ..Чopнi ГaЙдaмaки'' i пoчoт к-pa Baоиля. Пpи вiддiлi
..ЗГ', i K-p Cтeцькo,

к-p Хмapa з пoчoТoм, як вiдпopyнник штaбy
як пoлiтвиxoBHИK пpи вiддiлi ..ЧГ''. Haшi вTpaТИ_ вбитo 23 нoл. (в
тoMУ K-p Хмapa i к-p Cтeцькo) i 5 paнeних.
K-p Xмapa i к-p Cтeцькo згИHyЛИ з pУK aгeHTiв HKBД з вiддiлy
,.ЧГ''.
BтpaтИ вopoГa нeвiдoмi' B cлiдствi пpи poзpoбцi aгeнrypи
BИясHИЛoсЬ, щo HaCKoK ПlдГoToвИЛa aГeнTypa, якa .п,iялa У вiддtлt
..ЧГ''.
AKцiя бyлa cпpямoвaнa Ha K-pa Bacиля i Йoгo пoчoт тa члeнiв
пpoвoдУ, якi були пpИ HЬoМУ. Aкцiя нe вдaЛaсЬ. Пiд Удap пoпaв
ПoMИЛKoBo вiддiл ..ЧГ',. K-p Baсиль KBaТИpyвaв в стopoнi i мaв
зMoгУ вицoфaтись.

K-p вiддiлу Пaщeнкo в м[iсяцi] квiтнi [19]45p. дивepciЙними

гpУпKaMИ сBoгo вiддiлУ зipвaв тpИ ПoТягИ пo лiнiT Capни_Poкiтнo
i

Cтoлин-Piвнe.

Зaгiн ..ПpилyцькиЙ''

БoТ i зaсiдки
6.ll.45 p. вiдбУвcя Ha ХУт. c. !epтi, p-н Poкiтнo бiЙ з вopoгoм.
Haшi сили - вiддiл к.pa Cтpiли l вiдцiл к-pa Kaнтoвoгo. Cили Bopoгa-75 чoл. Haшi BТpaTИ: 1 вбитий,4 paнeнi. Bтpaти вopoгa: oKoЛo
50 чoл. вбитими,2 взятo B пoЛoH. 3дoбУтo 1 ..MaKсИM'', 4 л[eгкиx]
кул',7 фiнoк, 10 кpiоiв i 1 пicтoль.
6.ll.45 p. вiдбувоя BtpУгe бiй в лici KoЛo C. !epтi, p-н Poкiтнo.
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Bopoжi втpaтИ -Звбитими. Haшиx BTpaT He булo.Cили вopoгa 30
,,бoбиK'', ] пiстoль.
нoл. 3дoбутo: 3 фiнки' 1
17.||.45 p. вiдбувся бiЙ в лiоi пiд с..[epтЬ, p-H Poкiтнo. Haшi
CV|л|А_ вiддiл к-pa Cтpiли i к-pa Kaнтoвoгo. CилИ вopoгa невiдoмi.
Haшi втpaти'. 4 вбитo,4 paнeнi. Лeгкo paнeний к-p вiддiлу Cтpiлa.

Bтpaти вopoгa нeвiдoмi.
,l8.||.45
p. вiдбувся бiЙ нa ХУт. с. Kисopинi, p-н Poкiтнo. Haшi
cИлИ - вiддiл к-pa Cтpiли i к-pa Kaнтoвoгo. Cили вopoгa нeвi.цoмi.
Haшi втpaти - 1 вбитий. Bтpaти вopoгa _ 12 чoл. вбитими.
11.Il|.45. вiдбyвся бiЙ в с. Бopiвкa, p-н .Qepaжнo. Haшi c|АЛ|А вiддiл к-pa Cтpiли i к.pa Kaнтoвoгo з УЧaстЮ BoП-у. Bopoжi
cИлv|- 30 чoл. Haшiвтpaти'.2вбитi,2 paнeнl. PaнeниЙ к-p вiддiлy
Kaнтoвий. Bтpaти вopoгa: 12вбитих,.1 здaвся B пoЛoH,
16.ll.45 p. вiдбУвоя в лiсi бiЙ бiля c, Тpyбиць, p-н Koстoпiль,
Haшi сили, вiддiл к.pa Cтpiли в зaстУПcтBi к-pa oльxи i вiддiл к-pa
Kaнтoвoгo в зacТУпсТвi к-pa Явopa. Bopoжi сИЛИ oKoлo 120 чoл.
Haшi втpaти - 30 чoл' вбитиx i 5 paнeниx. Bтpaти вopoгa вбитихi
paнeHИХ paзoМ 70 чoл.
B м[iсяцi] квiтнi [19]a5 p. вiддiли пpoвeЛИ чoTИpИ aкцiТ нa стpибкiв в с. ПoстiЙнo, p-н .[epaжнe' ЗoлoтoЛин (2 paзи), p-н Cтeпaнь,
Tpoотянeць, p-н Cтeпaнь' Bбитo 5 стpи6кiв, 2 взятo B ПoЛoH.
3aгiн ..CтapoдyбськиЙ''
БoT t

зaciдки

20'||.45 p. вiдбУвся бiЙ нa Хyг. с.Bepбнe, p-н сТeпaHь. Haшi
cv|лIt - к-p Kopaз пoчoТoм 1 5 чoл. i тepeнoвe CБ 7 чoл. Бiльшoвикiв
бyлo 120 чoл. Haшi втpaти - 3 вбитo, Bтpaти BopoГa: 2 в6итi, 1
paнeниЙ.
25.||.45 p. вiдбyвся 6iй б. c. Гopo.п.Ця, p-н Boлoдимиpeць. Haшi
cLAлИ - вi.пдiли к-piв Mopaкa i Moлoтa. Bopoжi сИЛИ oKoЛo 300 чoл.
Haшi втpaти - 9 вбитo i 5 paнeниx вopoГ взяв в пoЛoH )кИвцeM.
Bтpaти BopoГa пoвaжнi, aЛe тoЧнИХ дaнИХ HeMae. Пiдвiв сeКсoт.
25.ll.45. вiдбУвся бiЙ нa хyт. .ЦpoздИltЬ, p-H Poкiтнo' Haшi
с,|Алv|

-

BoП к-pa oстpoгo 20 чoл. Cили вopoгa нeвiдoмi. Bислiд

бoю тoчнo нeвi.п.oмий. BoП мaв щe кiлькa бoiв з вopoГoМ, y вислiдi
мaЙxe всi згинyли.

Biддiл Bиxpa
11.ll.45p. вiдбyвся бiЙ в c.Toпнa, p-н Meжиpiч. Haшi C|Ал|А_
вiддiл к-pa Bиxpa. Bopoxi - cv|I1|А 30 стpибкiв. Haшi вТpaтИ: 1 в6и.|
тиЙ,2 paнeнi. Bтpaти вopoгa: 0 вбитo, 19 взятo в ПoЛoн' в ТoMУ
o.цHoгo ст. лeЙт. HKBД. 3дoбyтo - 7 л[eгкиx] кyлемeтiв, 1 гpaнaтoмeт, ] фiнкa, 1 пiстoль i 2 пiДвoди з кiньми.
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2o'||.45 p. BiдбУBся 6iЙ нa xут. Гумeнця, KoЛo с' Чaбeль,
p-н Kлeсiв' Haшi сили _ вiддiл к-pa Bиxpa тa K-pa Пaщeнкa. Cили
Bopoгa кoлo ]50 чoл. Haшiвтpaти,.2вбитi,4 paнeнi. Bтpaти Bopoгa _ oКoЛo 30 чoл. вбитo, нeвi.цoмo скiльки paHeнИХ.
26.||.45 p. вiдбyвся бiй нa хyг. БepeзиHa, p-H Людвипoль. Haшi
-l5
CИлИ _ вi.пдiл к-pa Bиxpa. Cили вopoгa _
стpибкiв. Haших втpaт
_
нe булo' Bтpaти вopoгa 7 вбитo i 7 взятo B пoЛoн, Здoбyтo: 1
KyлeMет, 6 кpiсiв, 900 шт. нaбoiв.
29'Il.45 p. вiдбyвся бiЙ в с. BIeликa] Coвпa, p-н Лю.п,випoль.
Haшi сили - вiддiл к-pa Bихpa' Bopoxi сили нeвiдoмi. Haшi втpa.
ти: 2 вбитo' 2 paнeнi. Bтpaти Bopoгa: 45 чoл. вбитo, нeвi.цoмa
кiлькiсть DaHeHиХ'
БoТ i зaсiдки

3aгiн .,.Qopoш''

з0.V.45 p. вiддiл к-pa Beлeсa лiквiдyвaв CтaHИЦЮ cтpибкiв в
с. Heтpeбa, p-н Poкiтнo. Cили вopoгa _ 20 чoл. Haшиx втpaт He
бyлo. BтpaтИ вopoгa _ 17 чoл. в6итих' Здoбyгo збpoю, oдяц xapнi.
26'v,45 p. вiддiл к.pa Beлeca зpoбив вДaЛУ зaciдкy нa HKBflистiв б. с. Cтopoхiв, p-н Kopeць. Cилa Bopoгa - 25 чoл. Haшi втpa-l
ти'. 1 вбитий, 3 paнeнi. Bтpaти вopoгa: 0 вбитиx, oднa жiнкa здaЛacЬ в пoЛoH, peшTУ зaГHaHo в p. Kopник,.цe мaЙЖe всi пoтoнyли.
Здoбщo збpoю i пiДвoди з кiньми. Haгpaбoвaнe мaЙнo пoвеpHeHo
HaCeЛeHHЮ.

PeЙли

K-p Пaщeнкo вiДбУв yспiшний дBoтИXHeBИЙ пpoпaгaнДивниЙ
peЙд пo пiвнiчниx тepeнaХ Xитoмиpщини. |1iд нaс peЙдy вiддiл
npoвiв yспiшнyaкцiю нa вoeннi MaгaзИHИ в..." Здoбщo вiйcькoвиЙ
вИpя.ц. Peйд вiдбyтo в м[iсяцi] тpaвнi []9]a5 p.
B м[iсяцi] тpaвнi [19]45 p. вiддiл к-pa Beлeоa вiдбyв 16-дeнниЙ пpoпaгaнДивниЙ peЙд пo пiвнiчнiЙ Хитoмирщинi.
B м[icяцi] нepвнi t19]45p. вiддiл к-pa Пaщeнкa пpoвiв aкцiю
нa cтpибкiв в c. 3aлyжжi, p-н !убpoвиця. Cтpибкiв poзiгнaнo пpи
влaснiЙ втpaтi o.цHoгo poЙoвoгo'
13.Vl.45 p. вiддiл к-pa Пaщeнкa зpoбив HacKoK нa бiльшoвикiв, якi cПoчИвaЛИ пiд нaс Mapшy б. о. oзepi, p-н Bисoцьк. Haшиx
втpaT He бyлo. Bopoг втpaтИв 20 чoл. в6итих i 7 paнeних.
B м[iсяцi] нepвнi [19]45p. пiдpивнi гpУпИ з вiддiлy к-pa
Пaщeнкa пepeвeлИ 4 aкцiT нa зaлiзницю Poкiтнe-Capни-Piвнe, з
нoгo двi aкцiТ вдaлi.
*
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Taк у тeкcтi

Зaгiн к-pa Ciвaчa
Бoj i зaсiдки
3.Vl.45 р. вiддiл к-paCтpiли пpoвiвaкцiю нaотpибкiв в с. M. CeЛИЩa' p-н Koстoпiль. Haшi cV|лИ- 20 нoл.; оИЛИ вopoгa_ 12чoл,
Bopoг BTpaтИв 5 вбитими'
28.Vl.45 p. вi.цбУвся бiЙ бiля с. MедвеДiвKa, p-H Лю.п.випoль.
Haшi cили_ 89 чoл. Cили вopoгa-25О чoл. Haшi вТpaтИ - 1 вбитиЙ i сaнiтapкa вiддiлy Kaтя oстaлa paнeнa, пiсля чoгo зaстpiлиЛaсЬ з пicтoля. Bтpaти Bopoгa _ 2О вбитих i 7 paнeниx.
3.V|.45 p. oб'r.цHaнi вiДtiли (нoтa к-pa Mopoзeнкa i пoчoти
к-piв ..ЗГ'') пiд кoмaндoЮ K-pa Ciвaчa зBeЛи бiЙ з бaндaми HKB!
в лiсi б. с, Бopoвe, p-н Poкiтнo. Haшi c|АIl|А_ 80 чoл. Cили вopoгa-70 чoл. Haшi BТpaтИ: 1 в6итиЙ,6 paнeниx. Bтpaти вopoгa _ 12
в6итих, B ToMУ нислi к-p гapнiзoнy о, KapпилiвKИ, p.H Poкiтнo.
3дoбУтo пoлe бoю'
Зaгiн
БoТ i
-|

...Д.opoш''

зaсiдки

.V||'45 p. вiддiл к-pa Пaщeнкa i BoП p-нy Capни пpoвiв aкцiю

нa стpибкiв i HKBД y с. Kapпилiвкa, p-н Capни. Bopoxi сили

-

25

чoл. Haшиx втpaт He бyлo. Bбитo двa стpибкi, peштa пopoзбiгaлaсЬ' KИдaЮни збpoю.
11.V|l.45 p. вiдбyвся 6iЙ бiля c. Лeнчин' p-н Бepeзнo. Haшi
CИлИ

_ вiддiл к-pa Beлeсa i вitДiл к-pa Cipoмaхи' Cили

BopoГa

нeвiд'oмi. Haших BТpaТ He бyлo. Bopoг вTpaТИв 3-oх вбитиx i 3-ox
paHeHИХ.

27'v||.45 p. вiддiл к-pa Beлeсa злiквiдувaв сТaHИцЮ cтpибкiв
Ha Xyг. Moшнi, p-н Poкiтнo. Bбитo 2 cтpибкi,3 здaлoсь в ПoЛoн,

peштa poзбiглacь.
Peйди
Пoчoт к-pa Baсиля iбoТвкa к-pa Baньки' paзoM 45 нoл., в м[icяцi] липнi t19]45 p. вiдбyли 2З-oхД,нeвниЙ пpoпaгaHдИвниЙ peЙд
пo пiвнiчнiЙ ХитoмиpЩинi.
K-p Cтaльний з вi.пдiлoм кiннoти 27 чoл, в м[icяцi]липнi [19]p.
вiдбУв ]5-Дeнний ПpoпaгaH.цИвниЙ peЙД, пo тepeнi пiвнiчнoi
45

Хитoмиpщини,

Зaгiн к-pa Ciвaчa
БoТ i зaсiдки

p' вiдбyвся бiЙ з

HKB.Ц в лiсi б. с. MeдвeдiвKa, p-H
чoл.
Cили вopoгa_ 125 чoл. Haшi
86
Лю.п,випoль. Haшi cIАл|Аpaнeнi.
16 вбитиx, 12 paнeниx.
Bopoгa:
Bтpaти
втpaтИ:3 вбитi,4
4.V||.45
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a ] от. лeЙт. тяжкo paHeнo.
p.
26.Vl|.45
вiддiли к-pa Cтpiли i к-pa oльxи пepeвeлИ aкцiю нa

Bбитo

1 ст. лeЙт., 1 мoл. Лeйт.,

стpибкiв у с. 3oлoтoЛИlt, p.н Cтeпaнь. Haшi cили - 40 чoл. Cили
вopoгa _ 35 чoл. Haшиx втpaт нe бyлo. Bopoг BтpaтИв: 5 в6итv|х,
7 paнeниx.

18.Vll'45 p. вiдбyвся бiЙ бiля c. Coвпa' p-н Людвипoль' Haшi
вТpaтИ _ 5 чoл. вбитих, в тoMУ пop. .Qoвжeнкo i к-p CxiднiЙ, двox
poзвiдникiв вopoг зaбpaв XИвцeМ.
18'Vll'45 p. вiдбУвся бiЙ в гopoдHИцЬKoMУ лici, бiля c. Cтopoxiв, p-н Kopeць. Haшi сили _ пoЧoт пoлк. .Qибoвa _ 40 чoл. Cили
Bopoгa _ 70 чoл. Haшi втpaти: пoчoт poзбiгся, згИHУB пoлк'.Qибoв.
Bтpaти Bopoгa нeвiдoмi.
БoТ i зaсiдки

3aгiH

...[l.opoш''

1З.Vl||.45 p. вiддiл к-pa Beлeсa лiквiдyвaв стaHИцЮ стpибкiв у
c. Бepeзoвi, p-н Poкiтнo. Bзятo в Пoлoн 8 cтp[ибкiв]. Bбитo двox,
peштa poзбiглaсь.
16.V|||.45 p. чoт. Baвилo

з вi.цtiлУ к.pa Beлeca пpoвiв

вДaЛУ

зaсiдкy нa зaлiзниЦi. Bбитo 3-ox i пopaнeнo 2-oх HKB,Ц-истiв.
26.VlIl.45 p. вiддiли к-pa Beлeca i к-pa Cipoмaxи злiквiдyвaли
стaHИцЮ стpибкiв у с. Глиннe, p-н Poкiтнo. Bбитo 1 1, взятo B пoлoн
24, тpoх BaЖKo paнeнo. BpaтувaлoсЬ BтeчeЮ ЛИшe TpoХ paнeнИx.
Здoбyтo 28 кyскiв збpoi, в тoМУ 2 л|eгких] KyЛeмeтИ, aмУнiцiю i
кoнi зi сi.о,лaми. Бeз влaсниХ втpaт.
B м[icяцi] сepпнi [19]45p. вiддiл к-pa Пaщeнкa пpoвiв тpи
aкцiТ нa стpибкiв У CeЛaХ ЧУ.цeль, p-н Kлeciв, 3нoоинi, p-н Capни,
Tишиця, p-н Бepeзнe. Aкцi[ всi вдaлi' Цiль aкцiй бyлa здeмopaлiзУBaТИ i poзiгнaти стpибкiв' Cтpибкiв poззбpoювaнo i вiдпyскaнo
з УМoвoЮ ХoвaтИсЬ вiд бiльшoвикiв.
B м[iсяцi] cepпнi t19]45 p. пiдpивнa гpyпa Пaщeнкa зipвaлa
o.цин oоoбoвиЙ пoтяг нa лiнii Capни_Piвнe.

B м[iсяцi] cepпнi [19]45 p. Ha шЛяХУ Capни_БepeзHo
к-p Пaщeнкo зaмiнyвaв дopory i зpoбив зaсiдкy. B нacлiдкax

зipвaнo oдHУ ЛeгKУ MaшИHУ. Bбитo кaпiтaнa вiЙськ HKBД. 3дoбyгo
бaгaтo нaгpaбoвaнoгo нiмeЦькoгo дoбpa'
Зaгiн к-pa Ciвaчa
Бoi i зaсiдки
g.V|lI.45 p. вiддiли к-pa Cтpiли, к-pa oльхИ пpoвeЛИ aкцiю нa
HKвД p-н Koстoпiль, Haшi cv1л|А_ 40 чoл., CИЛИ вopoгa- 35 чoл.
Haшi втpaти- 2 вбитi,3 paнeних, BтpaтИ Bopoгa- 10 вбитиx, в
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тoМy oдИH лeЙт, тa
бeзвiсти.
ЦДABo' ф' З838' oп,

1,

o.o,ИH

cepxaHт,

o.0.ИH paHeHИЙ, o.0.ИH пpoПaB

cпp' 87a, apк' 55-60, Koпiя'

N9

списoк зBlтlв

2зo

oписlB AKц!Й
..тloтюнHv|Ku
гPyпи
тA ..зг''
тA

[Bepeceнь] 1945p.

Cписoк звiтiв, oпИсiв бoТв тa peй.цiв
..3
вi Йськoвoгo oсepe.цKУ
г',
1. Piчний звiт зa 1944o'
2. Miсячнi звiти вiд м[iояця] cepпHя 1944p. пo м[icяць] Bepeсeнь 1945 o.

Звiти з peЙдiв зa 1945 p.
3вiт з peйдy Пo тepeнaХ БiлopyсiТ зa p. Пpип'ять вiд .l 2,12'44
пo ] 0..t .1945 p. K-p Пeтpo
2. 3вiт з peЙдy пo теpeнi Xитoмиpщини вiд5.5.45 пo 20.5.45 o.
1.

K-p Пaвлeнкo

3. 3вiт з peйдy пo тepeнi Хитoмиpщини вiд 18.5.45

пo

4. 3вiт з peЙдy пo тepeнi Xитoмиpщини вiд 21'7.45

пo

29.5'45 p.K-p Пaщeнкo
12.8.45 p. K-p Baсиль

Опиcи бoТв i aкцiй зa 1 945 p.
1. oпис бoю дня з'2,45 p. Ha XУт. Mypaшинeць с. Чyдeль,

p.н Kлeсiв. K-p Tимiш

2, oпиc бoю дня 6'2.45 p. в с.Бpoннe, p-н Бepeзнe.

K-p Tимiш

3. oпиc бoю дня 11'2.45 p. B о.Toпчa, p-н

K-p Bиxop (Шpaм)

4. oпиc бoю дня 20'2.45 p. пiД

с. Зaлaв'e,

5. oпиc бoю з

p. бiля с.

K-p Тимiш

.цHя 25'2,45

Meжиpинi.

p-н Poкитнe,
Гopoдeць,

p-н BoлoдиMИpeцЬ. K-p Kyзьмa
6. Aкцiя Ha стaHИцЮ стpибкiв дня 30.5'45 p. в с. Heтpeбa,
p-н Poкитнe. K-p Пaвлeнкo
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7' oпис бoю дня

K-p Ciвaч

3.6.45

p. бiля

с. Бopoвe,

p-н Poкитнe.

8. oпис бoю дня 28.6.45 p. бiля ceлa Beл[икa] Coвпa,

p-н Людвипoль. K-p Ciвaч
9. Aкцiя Ha cТaнИЦЮ отpибкiв дня 30.6.45 p. в с. Maл[i] Ceлищi,

p-н Koстoпiль. K-p Ciвaч

10. oпиc бoю дня 4.т.45 p. в лiсi б[iля] о. Meдвeдiвкa,

p-н Людвипoль. K-p Ciвaч

11. Aкцiя нa отpt.lбкiв дня 26.7'45 p. B с.ЗoЛoтoлиH,

p-н Cтeпaнь. K-p Ciвaн
.12.

Aкцiя Ha eHKaвeдистiв дня 9.B.45 p. B о.Жильжa,

p-н Koстoпiль. K-p Ciвaн

13. Aкцiя Ha eHKaBeдистiв дня 14,B.45 p. в с. Bулькa,

p-н !еpaжнo" K-p Ciвaн

Bзятo в MeHe пpИ зaДepжaннi _ Bopoбeць"
Д'A CБ Укpai.ни (Tepнoпiль), cпp' З1997, т. 1, apк' |88 (кoнвepт), apк. 28.

opигiнaл' Pукoпиc'

N9

2з1

лИcт ..дo Po [JJA,' дo КoMAHд|/|P " o лЕKси''
^
пPo oPгAHlзAцlЙнy дIялЬHlстЬ
5

.Цp. кoм[aндиp]

oлексal

жoвтня 1945 p.

.Qoбpoгo здopoв'я!
ПpиТxaвшi нa свoT ТepeHИ, дня 27 нa 28 мaв зyстpiн з дp
Юpкoм, пpи нiм oбгoвopив HaшУ ПpaцЮ ' 28 i 29/|х мaв вiдпpaву
з дp. Зaвиpyхoю i Tpyбoю. Ha вiдпpaвi ПopyшИв всi питaння яки
я oTpИt'l4aв з ГopИ, пpинiм зa o.цИH .п'eHЬ B)кe пpaцi в тepeнl бyли
HaсЛ|дKИ, a CaMe здaнo.цeяKИ piнi як пiотoлi, пoлeвi CyМKИ, KoМПaси i т. д. Ha мaгaзинepa ПocTaвЛeнo Miшy, пpи нiм дaнo Йoмy HaКaз
зpoбити влaоHИMИ с,Илav|vl MaГaзИHa щoдo оiх piнeй'
30/|Х вiд'ТхaB дo дp' lepкaнa1 oбгoвop|АтV1 B спpaвi звiтiв
тa oписiв бoТв, щoб бyли пpигoтoвлeнi Ha чИсЛo [7].Х,45p. He
вiдшyкaвшi дp. .(epкaнa, зiотaвив ПoЧтУ Ha нeгo, бyв змyшeниЙ
вiд'Тхaть Дo Дp. Гpиця, бo Днi пpaцi були пoдtлeнi. 1/х-2/X.45p.
, Haдпиc
утитулi.
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Maв Bi.цпpaвУ з дp. Гpицeм. oбгoвopившi дoклaднo вci cпpaвИ,
ПpИсТУпИB дo дeякoТ poбoти нa тepeнi Гpиця, a сaмe: пiшли oгляHУЛИ tpyKapHЮ, пpИ нiм дaв щoб нaдpyкoвaЛИ як нaйшибшe* слi..Чи
..Ha
бyдe гoЛoд,', ...Д,e Baшi дiти,,,
шляХУ pевoлюцii,',
дУючi piнi
.'BiЙнa ЧИ MИp'', ..Хиття чИ cMepтЬ,', ..Пpoпaгaн.цивнi Лoзунги'' i
.,PeвoлюцiЙнi
лoзyнги'', a щoб сKopшe булo зpoблeнo To мyоив iм'
a caMe Гpицeвi, пoМaгaтИ нaбиpaть.
Як викoнуе пpaцЮ tpУKapня - HaдсИЛaЮ 3 пpимipники з тoT
дpyкapнi. |-{i пpимipники poблeнo нe фaxiвцeм a cвoiми с,Илa|v|И,
бeз жoдниx впpaB' Haдiюсь Щo бУДeмo Kpaщe poбити в бyдyнoмУ. Щoдo paдia, мaю сiми дHяMИ пepeбpaти вiд Дp. Tpyби, пpи
чiм нeмa щe aKoMУЛятopa. Зaхo.ци Щoб KУПИт|А aKoМУJlяТop B)Ke
зpoблeнi.
Maшинa.цo пИсaHHя e УДp. Гpиця в дoбpiм стaнi, aлe нe вaлiзкoвa. 3aбиpaю вiддp. Tpуби вaлiзковy MaшИHKy, щoб пepepoбити,
aЛe щe нe вiднaЙдeнo фaxiвця щoб пepepoбив. Ha чиcлo 4-5/х
oбipaeмo .цeяKИX л юдeЙ ГриЦeвiх нa вiдпpaвy щoДo [.. ]н ня Тм стa.
HoвИщa тa вкaзiвки пpaцi. .[p. кoмaндИp, e дy>ке BaXHa сПpaвa з
дp' Гpицeм, a caмe: Гpиць вi.п,кaзaв, щo яKУ я пpaцЮ oтpимaв вiд
мeнe i MaЮ вИKoHaтИ - He ПpИпeHЮ, a бyдУ дaлi poбити, aЛe Щo.цo
пepeдaнi, як пicтoлi, гpaтaтИ i всi вtйськoвi piнi, a тaK CaMo пoдaТИ cТaн збpoi i cпИсoK пpaцiвникiв, He дaM, бo нe мaю нaкaзy вiд
свoгo звepХHИKa дp' Улiянa - Иoвти'
.

.П,p. кoмaндИp, пpoшУ
BИщeзгa.D'aнe в пpaцi.

цe

зaЛaгoДLАт|А

бo мeнe тepмoзye

Щoдo зeмлянol poбoти, тo вiдшукaнo мiсця, aлe у Гpиця e
нapaзi тaки мicця щo тiльки вiн oди[н] знae i мeнi e мoxливiсть
пepeбyвaти тa пpo.o,oBжувaТИ пpaцю. ПoвiдoмЛяЮ дp. кoм[aндиp],
щo вiДнaЙдeнi мiсця Ha зeMЛяHУ poбoтy нapaзi r cИЛЬHo зaшaxoвaнi coвiтaмИ, a сaМe: пiшлa ..poзpoбKa'' тaK, щo вДeHЬ i нoчaми
Xo.цяTЬ, зaсiдки poблять, щoб вилoвить людeЙ кoтpi xoвaютьcя
B.цoMa, a .цo тoГo нapoбили сeксoтiв з MaлИx xлoпчикiв i тi пoкaзyЮтЬ lцe e щe ЛЮдИ.

B oднoмy мiсt1i пpистУпИв дo poбoти TaK' щo взaвтpa бyдe

кiнЧeнa, тoбтo 6-7/х-45 p. 3a Гopинeм y paйoнiTpyби зiотaвив дp.
Юpкa тa Miшy, вoни тaKo)К Пpaвдoпolо,iбнo пoчaли poбoтy. Зa днiв
5-6 пoТдy Ha p-H Tpyби, щoби тaм пoчaтИ poбoту. l-J-{oб зaбeзпeни-

тИсЬ пaпepoм пiдoстaтKoM, e.цУXe тя)KKo дiстaти бiльшy кiлькiсть,
тoбтo дo дpyKapHi. B PiвномУ HeMa пaпepy _ Тдyть дo Moквинa,

aбo дo Львoвa зa пaпepoМ KoХдe пiдпpиeмcтвo. Бyдeмo poбити
Taк у тeкcтi'
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зaХoдИ щoб дiстaтИ пaпip з Moквинa. Cпeкyляцiя з Piвнeм e нapaзi
пpИпИHeнo, бo сильнo пpoвo.п.яТЬ KoHтpoЛЬ HKB.ц i всe зaбиpaЮтЬ, щo BeзyгЬ дo мiстa. 1/х-45 p. я He пoсИЛaв зв'язoK бo нe мaв
пoтpeби, бo щoйнo пepet пep[JJИM дoлуни[в] дo сBoгo вiддiлу.

Tepeнoвий

oгЛя.0,

1) Дня 4/X з Piвнoгo дiЙшли вi.п,oмocти, Щo Moлoтoв втiк з
Льoндoнy' кo[тpиЙ] бyв нa кoнфepeнцii.
2) З цeнтpy i paЙoнiв виTжaють MaCoBo фaxoвi пapтiйнi пpaцlвHИKИ.

3) Енкeвeдiстiв cтpинaeтЬcя MeHшe' десЬ виixaють.

4) Людe пcлoвлeнi HKB.Ц-ми, пpимiстили ix пpaцювaтИ Пo
paЙoнax, зaчИHaЮТЬ тiкaти з ПpИчИHИ щo HeMa пopядKУ нa poбoтaX. ДeсЬ дiвaються iхнi нaчaльники i Мaсoвo виТжaють poди[ни]

пapтiЙцiв.
5) Бeз пepepвИ iдyть всiмa шЛяXaMИ тpaнcПopТИ: тaбopи, кiнHoтa, a нaвiть пixoтa, гoHятЬ BэЛV|KИ|IIVI тaбyнaми xУдoбу. Bсe цe
i.цe з зaxoдy нa охiд.
4) Пocтaвкy зтягaЮTЬ бiшeним тeМпoM, нaвiть r бaгaтo випaдкiв' щo збipaють дeнь i нiч бeз пepepвИ.
7) B Бaбинi MaЛИ пoпpaвЛятИ цУKpoвapHЮ, aЛe Haглo зaпиHИЛИ пoпpaвЛятИ, МoвЛяB яK звeзyтЬ бypяки, тoдi зaннeмo пoпpaвлятИ,

Бyдy кiннaти, бo зв'язKoвi чeкaють.

З пoвaжeнням..,

Cлaвa УкpIaiнi]!
ПoстiЙ 5/X-45 p.

Гepoям Cлaвa!

Bзятo B MeHe пpИ зaДep)кaннi.
ДA CБ Укpaiни (Тepнoпiль), cпp'
З4' opигiнaл Pукoпиc'

Bopoбeць*
З1

/Дopoш/

997, т. 1 , apк. 88 ( кoнвepт), apк. 301

.1
Boлoдимиp Kирик-Пeтpук _ .,ДepКaч', (191B-1946). У 1944-1946 pp. - K-p KaвaлepiЙськoгo пiдpoздiлy' вoП ГoщaнсЬKoгo p.Hy' oХopoни (пoнoту) KoMaHдyBaHHя
Зr "44,, ЛeЙтeнaнт ЧA, xopунxиЙ УПA.

-
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Haдпис у титулi

232
oл l тИЧHl/|Й o гл яд
тEPитoP|T ЖитoM и PсЬKoТ, KиТBcЬКoТ
тA KAM' я H ЕЦЬ- пoд!л ЬсЬKoI oьлдcтвЙ

сyс

п

lл

ЬH

o.

Ne

п

Жoвтeнь 1945 o'

сУс

п lЛ ЬH

o-

П

oл

lTИ ч H

|/1V1

oгля Д'TЕPЕHУ

oбл. XитoMИp- p-ни: KopocтeнЬ, Пoпoвичi, Пoтieвкa,

Paдoмишль, Kopoстишeв, Бpyсилiв, ПoпeлЬня, Bнopaйшe,

Aндpyшiвкa, Емiльчинo, Kopнин, Лугiни, Бapишi.
oбл. Kиiв _ p-HИ: lвaнкiв, Maкapiв, Бiлa L{epквa.
oбл. Kaм'янeць-Пo.цiльський - p-н Cлaвyтa.

Бiльшoвики зiЙш.ли з кoмунiстичHИХ пoзИцiй тa дoсить BИpaзнo стaлИ нa iмпepiялicтичнi пoзицiT. 3aмiсть пpoпaгoвaнoгo iнтep-

нaцioнaльнoгo i бeзклaоoBoгo сyспiльствa плeKaeтЬся poсiЙськиЙ
нaцioнaлiзм (шoвинiзм), i пpaктиннo видiлився клaс стaлiнсЬKИx
.,Aт
ко1дoBeлЬМo)к. Coцiялiстинний i кoмyнiстичниЙ пpИHцИпИ:
..AТ кa)кдoГo
пo
гo пo-спpoмoxнocтi, a KaxдoмУ пo eвo тpУдУ'',
спpoMo)KHoстяX, KaXдoMУ пo пoтpeбнoстяg'', лИШv|лИся пyстИMИ

фpaзaми, бo суcпiльcтвo CCCP xИBe пo .0,oсИтЬ пpaKтИчHoМy

пpинципi: ,,Po6И, нe poби, яK He BKpaдeш, тo yмpeш''.
B poки вiйни знищИЛacЬ пpoМИсЛoвiсть CCCP, пiдУпaлo .цo
peштИ сiльcькe гoспoдapствo, зHИKae пaтpioтизм т. зв. пapтiЙниx
i paдянськиx низiв. Haцioнaльнa свiдoмicтЬt яКa нeзмipянo зpocтae, пoгaHe сoцiяльнe пoЛo)KeнHя B пpoтИвaгy ПoЛoxeнHi стaлiнсЬKИx вeлЬMo)K i lx пoплiчникiв пoглибЛЮe HeHaвИсТЬ Hapo.п.HИХ
Maс.цo cтaлiнськoT клiки i iТ peжимy.
|loлiЩиЙний [aп]apaт (HKBД' HKгБ, мiлiцiя i iотpeбки) TepopoM сТapaЛИся зaстaвИтИ г!v/,ac|А пo-стaXaHoвCЬK| пpaцЮBaтИ нa

блaгo ..KвiтyнoТ бaтькiвщинИ'', пICHяMИ i ycмixнeниM ЛИЦeM .цoвoдИтИ свoe зaвдoвoЛeHня з (нyждeннoгo) мaтepiяльнoгo жИття
(пoлoжeння). Hapoднi MaCИ дoсИТЬ дeMoHотpaтИBHo вeдyть сeбe
нa мiтингax' сaбoтyютЬ KoлгoсПнy i дepxaвнy poбoтy, бepyть
yчacтЬ y дивepciяx пepeпpoвa.цxУвaнИX гpyпaми УПA.
I

Pyx нaсeлeння
B 19з3 poKaХ бaгaтo HaceЛeHHя пepeTхaлo з ПpaвoбepexнoТ
Укpaiни нaЛiвoбepexxя' Чимaлo виixaлo нa Kypщинy, BopoнixчИнУ,
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в сepeдHЮ Aзiю i т. п. Cьoгoднi мaЙжe всi вoни BepтaЮтЬ Haзaд,
бaxaючи тyт зaбeзпeчИTИcя пepeд HeМИHyчИM (пo спoдiвaнню
нapoдy) гoлoдoМ. Ha Пpaвoбepeжxl вxe пpиiздxaЮтЬ гoЛoдУючi з PociТ. B xнивa нa cтaнцiю Тeтepiв пpиiхaлo з мiстa opeл 2
ХлoпчИKИ 10-.l2.лiтнi_ Tм бaтькo нaпИсaB з фpoнтy: ..[opoгi дiти!
Зaпитaйтe Дяti в якoМУ нaпpяМKУ Укpaiнa i стapaЙтecя дiстaти
тyди. Тaм знaйдeться дoвoлi xлrбa i Kapтoплi,'. PaЙoннa Упpaвa
зaбpaлa циx дiтeЙ в кoмбyд.
3 HiмeччинИ вepтaЮтЬся дoдoMУ мoлoдi xлoпцi Й дiвчaтa, якиx
нiмцi оилoю вИвeзЛИ Ha KaтopЖHi poбoти. Bлaдa Тx дocить yвil(l-lo
пepeвipяe Й (yвaжaюни Тх виннимИ пepeд ..poдiнoЮ,') пpИMyшye
oпpaB.п,aтИ сeбe вi.пдaнoю poбoтoЮ Ha пpoмислi в KoЛгoспaХ.
Пoлoвним чИHoM ix викopистoвyЮтЬ в лiквitaЦiТ т зв. пpopивiв (y
вiдстaюниx з poбoтoю КoЛгocпax i paдгocпax). Чepвoнoapмiйцiв,
якi були в нiмeцькoмy пoлoнi, зaтpИMУЮТЬ B лaгepaХ _ тут Тx викopИстoBУЮтЬ пpи лiсopoзpoбкax, yвa)<Ho пepeвipяютЬ тa ..пepeBИXoвyЮтЬ',. Aдмiнicтpaцiя лaгepiв (як oт в Kopoстeнi)дocить пoгaHo
з бyвшими чepвoнoapМiйцями пoBo.0,ИтЬся, a вiдживлeHHя He
Kpaщe як бyлo в нiмeцькoмy пoлoнi. .[yxe нaстo e вИпaдKи гoЛoдoвoi смepтi пoлoHeHИMи з Hiмeччиt1И, яKi e в бiльшoвИцЬKИХ
лaгepaХ (бiля с. Kpимoк p-нУ Paдoмишль)_ з HИМИ aдмiнicтpaцiя
Kpaщe пoBoдИтЬся яl( з чepвoHoapмiЙцями' Bi.цxивлeння в них бeз
пopiвняння Kpaщe _ вoHИ дiстaють B00 г xлiбa нa дoбУ. Haсeлeння
i нepвoнoapмiйцi нaвiть Tм зaвидують.
ФoлькодoЙчi, якi виТxaли були з нiмцями, вepтaЮтЬся в свoi
xaти. l-{iкaвo' щo вЛa.П'a вiднoонo HИХ He пpиймae ЖoднИХ Mip, Toдi
яK poдИHИ бyв[шиx] гoлiв зa нiмeцькиx нaciв, шyцмaнiв i т. п' ПoвИсeлЮвaЛИ з xaт i пoкoнфiскyвaли мaЙнo. ПepexoдячИ CeЛaMИ,
MoХнa бaгaтo зycтptнyти тaкИx ,.бypлaKУЮчИx'' po.цИн.
Koлгocпники нiкoли i нiкуди дoбpoвiльнo нa poбoтy нe виiзд)KaЮтЬ (iнe Йдyть). Бiльшoвики пpaKтиKyЮтьтiсaмiMeтoдИ У вepбoвaннi poбoнoi CИЛИ щo й нiмцi - лoвЛятЬ. ocь нaпpикЛaд: гoЛoBa
сlлЬpaдИ с. Шepшнi Чoпoвицькoгo p-HУ зoбoв'язaв oднУ KoЛГoспHИцЮ (з якoю бyв пocвapeниЙ) ixaти нa poбory в.Цoнбaс. Boнa нe
поТxaлa. Пiд зaгpoзoю смepтi зaвiв вiн ТТ в paйoн, aЛe пpaв.Д.a' вoнa
звiдти втiклa. lpугиЙ фaкт: в о. ХapлiTвкa Пoпeлянськoгo p-HУ
HKBll внoчi вtlлoвилo мaЙжe всix,цiвчaт i вiдпpaвилo в loнбaс. Зa
вТeчУ з poбoти бiльшoвики дoсИтЬ гoстpo oоyдятЬ. З с. Baсилiвкa BнopaЙшaHсЬKoГo p-нy зacyДxeнo B дiвнaт пo 10 poкiв тЮpMИ
Ko)кHУ' зa тe, щo втiкли з !oнбaсy. oсь якe щaстя i якa свoбoдa
оeЛяHaM i poбiтникaм У T. зB' poбiтнинo-сeлянськiЙ дepжaвi.
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Haцioнaльнo-пoлiтичнa овiдoмicть
Пpaктиннi пoТягнeння бiльшoвикiв У poКИ вiйни змiцнюють
нaцioнaльну i пoлiтиннy свiдoмiстЬ HaсeЛeHня. 3oкpeмa, тocT
Cтaлiнa, з нaгoдИ пepeMoгИ нaд HiмeннИHoЮ' пi.цнятий зa здopoв'я poсiЙсЬKoгo HapoДу BИКЛИKaв глибoкe нeзaдoвoлeHHя в
Укpaiнi сepe.ц нapoднix мaс, нaвiть сepe.ц т. зв. пapтiЙHИХ paдяHCЬKиx низiв. oдин кoлгoопHИK нa бaзapi в Xитoмиpi, пpoнитaвши
з гaзeтИ ..Coвeтcькa УкpaТнa', пoXвaЛЬHУ пpoMoвУ Cтaлiнa в чeсТЬ
poсiЙськoгo Hapoдy, зi злoстю ГoвopИв пpиоyтнiм: ..3a щo мiлioни yкpaTнцiв пiшлo в сИpУ зeмлю? 3a щo нapoбили мiлioни кaлiк?
3a щo ми отiльки KpoвИ гlpoлИлИ?,'_ Пo циx cлoвaХ apeшTyвaв
Йoгo eнкaвe.п,ИсТ i зaпpoвaдИB Ha HKBД. !ьoгo poкy' 8 лИt.||1я,
пoвстaнцi, пiдxoдяни дo XaTИ в с. Taбopищe MaкapiвсЬKoгo p-llУ,
нyли cпiв..L{e He вМepЛa''. Koли вoни зaЙшли дo XaTИ, дяд,ЬKo з
хiнкoю ЗляKaлИся (бo тo вoни спiвaли). PoзгoвopИBшИсЬ, дядЬкo пiзнaв щo Цe пoвстaнцi icпiльнo з HИMИ зaспiвaли..УкpaТнo,
Укpaiнo нaшa piдня MaTИ,'. Hapoд poзвaxye сeбe cпoмиHaMИ пpo
BeЛИчнe MИHУЛe УкpaТни. o.цнe тiльки, щo HaсeЛeнHя MaЛo вipить
B пepeмoгу нaшoТ спpaвИ бeз зoвнiшньoТ пoмoчi _ Aмepики aбo
AнглiТ.

Peлiгiя

Hacелeння пpИДep)КУrтьоя нaцioнaЛЬHИХ звичaTв Ta сТpoгo
спoBHяe peлiгiЙнi oбpяди (пi.ц чaс KoЛяд тa Beликдeнь iт' д.).
Maтepi внaть дiтeЙ MoлИTИоя' B xaтaх бaгaтo oбpaзiв (iкoн).
Maйжe HeMae HeoxpeщeHих дiтeЙ.
Уpядoвi чиннИKИ пicля пepexoдy фpoнтy стapaЛИся впЛИHyтИ
нa нaсeЛeHня (бeз piзницi вiкy), aби чaстiшe Й числeннiшe xoдИЛo
.,пpeдстaвиTeЛИ
влaCдo цepКBИ. Biдбувaлиcя мiтИ|lгИ, нa яKИX
..TeПep вЖe lЛoxeTe
TИ'' ГoвopИлИ:
xo.цИтИ i .цo цepкви i мoлитиcя.
Hixтo вaс зa цe He бyдe кapaтИ, a HaвпaKи, тi щo бyдyть омiятися
з тИX щo Хo.цятЬ дo цepKBИ' будуть пoкapaнi сoBoтCЬKИM зaKoHoM''. B пpaкгицi ocЬ щo вийшлo: в с. Лiсoвщинa KopoстeнсЬKoГo
p-Hу в нeдiлю пiд нaо пoсiвнol кaмпaнiT (цьoгo poкy) гoлoвa
вИгHaB пapoxiян з цepKвИ нa poбoтy B KoЛгoсп' Aбo oт в с. Cyмки
нa Бapaнiвщинl зiбpaлИcя л|oДИ нa Пepшy Пpeниcтy пoсBятИTИ
фiгуpи, a гoЛoвa KoлгoспУ зaбpaв Тх нa poбoтy. Пocвянeння фiгyp
вiдлoжив. Hy, ни He BepнУЛИcЬ чaCИ пoльськoT шЛяxeччИHИ, KoЛИ
зaлежaЛo вiД хидa opeHдapя вiдовяткoвaння pелiгiЙниx свят? B
c. Устимiвкa ЧoпoвицЬKoгo p-Hy нa Пepшy Пpeнистy зiбpaлися
вipнi вiдсвяТКyвaTИ ПpaзHИK. УпoвнoвaxeниЙ paйoннoгo HKB.(
зaжaдaв вiд cвящeнHИKa Пepepвaти бoгoсЛyХeHня i poзiгнaти
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ЛЮдeЙ. CтapиЙ сBяЩeHнИK вiдпoвiв:

..Я

Тx

нe збиpaв i poзгaняти нe

бУдУ' a бoгoслyжeння мoiм oбoB'язKoм е зaкiнчити''. ЕHKaвe.цИст
нe нaсмiлився poзiгнaти вipниx i тaк зaвдякИ сBящeHHИкoвi пapo.
xiяни вiдcвятKУвaЛИ свiЙ пpaзник.
3a нiмeцькoT дiЙснoотi вiдpoДилaсЬ B УкpaТнi УкpaТнськa
Aвтoкeфaльнa l-{epквa. Бoгoслyxeння вiдпpaвЛяЛoсЬ BИKJlЮчHo
в yкpalнськiй мoвi, a Teпep ТТ .,cтapшиЙ бpaT,'- мoскoвськi мoж-

нoвлaдцi _ HaKaзyЮТь (липeнь ц. p.) вiдпpalлятИ бoгoслyжeння
пo цepKвaХ в УкpaTнi вИKЛЮчHo B cЛoв'яHсЬкiй мoвi. Boни xoнщь
злiквiдyвaтИ oотaнKИ aвтoкeфaлiзму. Bipнi i свящeнники бaгaтьox
ciл пoдaли пeтицiТ .цo BepxoвнoT Paди, aби дoзвoлeнo бoгoслyХeHHя i нa.цaлi вiдпpaвляти yкpaiнськoЮ Moвo|o. ПeтицiТ пo.цaлИ:
сeлo Kyxapi PoзвaxiвcЬKoгo p-HУ i сeлo Taтapкoвинi Чoпoвицькoгo
p.нy. ocь тaк в ..нaЙбiльш дeмoкpaтиннiЙ'' дepxaвi нa pl.цнiЙ мoвi
MoЛИтИcЬ He.цaЮтЬ'

Bipнi зa влaснi гpoшi вiдбудoвУЮтЬ цepКвИ, яK oт в c. KpиBoтИH Лyгинськoгo p-HУ, Pишoвкa KopoстeнcьKoГo p-HУ i iншi.
Aлe в пepeвaжнiЙ бiльшoстi сiл бoгoслy)кeHHя вiдпpaвляетЬCя B
пpИвaтHИX Хaтax KoЛгoспникiв. Haceлeння пoMaгae ПpoдУKтaMИ'
ГpoшиMa i т. п. cBяЩeHHИKaм, бo ..BлaстЬ'' вИпЛaчye iм вcьoгo
пo 300 кpб. в мiсяць' Miх свящeHHИKaMИ о Й пopяднi люди (якi
..зaМeчaтeлЬнЬ|e тИпЬ|',.
дiЙcнo сЛУЖaтЬ Бoгoвi), aлe Й e Д,ocИTЬ
Haпpиклaд' в с. Бpoвкax BнopaЙшaнсЬKoгo p-нy бyв cBящeHнИкoм бyвший пpoкуpop нap[oднoгo] сyду oднoгo з paЙoнiв мiстa
Kиeвa. Пo пeвнoмy нaсi oбiкpaв цepKBУ i втiк (нe зHaтИ кyди). fleякi
свящeHHиKи бaгaтo MoЛятЬся зa ..piднoгo бaтЬKa'' Cтaлiнa, тo дo
HИХ HaсeлeHHя Ha бoгoслyжeнHя He Хo.цИть, a Йдe в iншi сeлa - дe
MeHшe cвящeHHИK CПoMИHae пpo Cтaлiнa Тa MeHшe пpoпoвiдye
пpo KoлГoспHe ..щaстя'',
.[iти i мoлoдь

.[уxe мaлo пoчaTKoвИХ шкiл poзпoчaЛИ Haвчaння, тo зpyЙнoвaнi пpимiщeння, тo бpaк вчитeлiв, тo дiти MУсятЬ Хo.цИТИ B
КoЛгoсп нa poбoту, a бaгaтo дiтeЙ нe Mar в нoму йти Дo шKoЛИ.
B шкoлi вчaтЬ Пpo ..ГepoiзM,, чepBoнИХ пapтИзaH, ЧepвoнoТ ApмiТ,

пpo ..мyдpiсть'' Cтaлiнa, a мaтepi ПepeУчУЮтЬ B.цoMa дiтeЙ пo-cвoЙoму. oсь в с. MyсiЙoвцi BчopaЙшaнсЬKoгo p-нУ (пoвстaнЦi пiДслyхaли) ДVIтИНa вИвчaЛa вipшa вгoЛoс пpиблизнo TaKoГo змicтy:
,.PiдниЙ
бaтькo Cтaлiн нaс вeдe'' iт п., a мaти кpiзь cЛЬoзИ HaBчae:
..l-{eЙ
вoлoxaтиЙ Cтaлiн з'Тв твoгo бaТЬKa'' (a бaтькo ХЛoпЦя зГИHyв
нa фpoнтi)' Бaгaтo дiтeЙ вi.ц 7 poкiв xИття KУpИтЬ. Цiкaвo, щo дiти
aнi зa сТpaХ, aнi зa лaсoщi (пpяники, цyKopKИ i r п.) He cKa)KУТЬ
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KaBe.цИcтoBi Koгo .цe бaч Ил И. Haтoмiсть' пoвcтaнцiв нфopмyють
пpo вopoжi c|Ал|АB тepeнi.
MoлoДь дУжe piдкo зaЙмaeтьcя KyлЬтуpHo-oсвiтньoю poбoТoЮ, a гpoМa.цcЬKУ poбoту пo ceЛax пepeвo.цятЬ, звИЧaйHo, гoлoBИ
сiльpaд. Moлoдь, здeбiльшa, любить xyлiгaнити: пити i гУлят|А.
.16Xлoпцi
17-piннi (a тo Й мoлoдшi) Xo.цятЬ Ha вeчopKИ дo стapшИХ
(30-40
poкiв). .Д.o кoмcoмoлy нixтo тeпep нe BcтУПar, Haвiть
хiнoк
тi, щo HaлeЖaлИ пepeд вiЙнoю, нe вiднoвляЮтЬ свoГo чЛeHсТBa.
Ha poбoтy в KoлгoсП нeoХoчo Хo.0.ятЬ i мpiють щoб кoлгoспИ paз Ha
e H

i

зaвЖДи пpoПaлИ'

Koлгocпнa MoлoдЬ дУжe piдкo BчИтЬся У вИщИХ HaBчaлЬHИХ
зaвe.о,eнHяX (бo з 1940 p. зa нaBчaHHя тpeбa плaтити), Tiльки стaлiнським лaKeяМ (гoлoви кoлгoспiв, paдгoспiв' дИpeKтopИ фaбpик
i т. п. ) мaтepiяльнi yмoвиH И дoзвoЛяють.цiтeЙ BчИтИ. Koл гocпникaм
о вcяKa мoxливiсть внити дiтeй тiльки в сiльcькoгoопoдapcЬKИx
aгpoнoмiнниx тexнiкyмax, лicoтexнiкyмaх (бiльшoвикaм пoтpiбнo
квaлiфiкoвaнi кaдpи для eKcпЛУaтaЦiТ УкpaТни). Пoтiм e дocтУП в
..MaЛopociв'' як BИKpИBЛЮПeдшКoЛИ, в пeдiнститyГИ _ HaвчaЮтЬ
BaтИ MoЛoдi дyшi дiтeЙ. B мeдiнститyти мaЙхe цiлкoм дoCтУпУ Hе
бyлo. B чac вiйни бyв вiльнiшИй дocryп в мeдiнститyrи.
З 1940 p. з сiльcьKoгoопo.п,apчoГo aгpoнoмiчнoгo тexнiкyмy
з Bepxiвнi BнopaЙшaнcЬKoгo p-Hy зaсyдxeнo тpЬoХ стyдeнтiв нa
KapУ cMepтi, тpьox пo дeсятЬ poкiв, чoTИpЬox пo П'ятЬ poкiв в'яз.
ницi зa тe' щo вoнИ Ha збopax i взaгaлi мiж сryдeнсTBoM HeгaтИвHo
вИсЛoвЛЮвaл|Аcя Пpo yKaз Пpeзидii Bepxoвнoi Pa.п.и, в якoмy бyлo
сKaзaHo, зBa)KaЮчИ нa виоoкиЙ мaтepiяльниЙ piвeнь )кИття poбiтникiв, KoлгoспнИKiв i тpyдoвoi iнтeлiгeнцii нaукa y BИщИx HayKoBИХ
зaвe.цeHHяx MУcИтЬ бyти плaтнoю. Haшa бopoтьбa aктивiзye сryдeHтcЬKУ Moлo.п.Ь. Пooдинoкo, a чaCTo i гypткaми BИвчaЮтЬ HaшУ
лiтepaтypy. Бyли випaдKИ, щo нa стiнax HaBчaЛЬHИx зaвe.цeнЬ стy.
дeHтИ пИcaлИ пpoтИ.цep)Kaвнi кличi. B лютoмy мiсяцi ц. poKУ HKBД
apeшryвaлo в Maлинi стУ.цeHтa лiсoтexнiкyмУ зa тe' щo вiн пИсaв
пpoтистaлiнськi i пpoтикoлгoспнi вipшi.
Чepвoнa Apмiя
Пoмiтнo' щo мix HaсeЛeHHяM i бiйцями iснye дpyхбa. Тpyднa
oбcтaнoвкa вчИтЬ однoстi. ЧepвoнoapмiЙцi як стoятЬ Пo сeЛax,
Тo Kpa.цЬKoмa вiд свoТx кoмaндиpiв, ПoмaГaЮтЬ: пpИвeзУTЬ Дpoв'
BИopyгЬ гopolц, пoмaгaЮтЬ мoлoтити iт. п.
Бiйцi poоiянИ вeдyгЬ ceбe дoоитЬ HeмopaлЬнo. B с' Пoдлyби
ЕмiльчиноьKoгo p-HУ poсiянин зHacИЛУBaB 67.лiтню бaбу, гoвopя..MoлoдЬle бoятся peбeнкa, a cтapЬ|e Heт''.
ЧИ
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.[изepтиpствo з ЧepвoнoТ ApмiТ щo.п,eннo збiльшуeться. oсь
ч|Аcлa дизepтиpiв двox рaЙoнiв зopгaнiзoвaнИХ y гУpTKИ дiють
спiльнo з гpyпaми УПA:

MaкapiвськиЙ p-н ,...... 10 oсiб
PaдoмишльcькиЙ p-H.... '.'27 ociб
.Qужe бaгaтo e.o,ИзepтИpiв, якi сИдятЬ в.Д,oмa i нiдe нe ПoКaзУЮтЬCя. Xiбa тiльки тoДi як тpeбa у кoлгoспi збixxя для сeбe вKpacти' Heдaвнo HKB.Ц мaлo бiЙ в с. Лисoвцi ПoпeлянсЬKoгo p-Hy з
дИзepТИpaМи. якi ixaли MaшИHoЮ i зaтpимaлись в сeлi пooбiдaти,
Haстpiй HaсeлeHHя
Bсe нaсeлeнHя, зa вИHятKoM отaлiнcьких вислужникiв, apмiя,
oкpi м кoм сoстaвa i п oл iтpaбoтнi кi в не н aв и.п,ять стaл нсЬKoГo pe)кИ MУ' KoЛгoспiв, пapтiйцiв i r п. Haтoмicть з вeЛИKoЮ симпaтiею
cтaвЛяТЬся дo нaшoi визвoльнoT бopoтьби, Пo пpИятeльськi вiднo.
cятЬся дo пoвсTaHцiв. Чaстo-гyотo збiдoвaнe HaсeЛeння (гoлoвнe
стapшi вiкoм) пpoсятЬ Бoгa, щoб скopiшe бaндepiвцi (aбo як вoни
HaзИBaЮтЬ ,,Cтeпaнoвi хлoпцi,') npиЙuли i poздaли KoЛгoсП тa
KooпepaтИBу. Чи тo Д'ядЬKo чи тiткa, кoли зустpiнeтЬся з пoвстaнцями i впeвHИтЬся Щo тo пoвстaнцi, paдo Удiлить iнфopмaцiТ пpo
бiльшoвицькi cили в тepeнi, пpo ..мeоньlЙ aктИв'', сeксoтiв. Щиpo
пoмaгaЮТЬ пoвстaHцяM мaтеpiяльнo, oстaннiЙ кyсoк xлiбa дiлять
Ha дBor i оaмi пpoпoнУЮтЬ (люди) дiбpaнe чepeз нeдoТдaння МaсЛo
iiншe' oдин пoвcтaHeЦЬ зycтpiв y БpусилiвcЬKoMу p-нi кoлгocпниKa, poзГoBopИвшИся, Д,я.t],ЬKo BИЛaяB Cтaлiнa. i Poсiю _ вилив cвoТ
хaлi, a вiдxoдяни сКИHyв iз ceбe чepeвИKИ i скaзaв: ..oцe дaю нa
УПA, я ПoТpaПЛЮ Тeпep хoД|АтИ бocиЙ, a нa oсiнь i зиму зpoблю
coбi лaптi,'
Haбiдoвaнe poKaмИ HaсeЛeнHя MaЛo вXe i скapжиться нa бiду.
Бaгaтo Ha Bсe .0,ИвЛятЬCя oбoятнo. Mix нaсeлeHHяM KpУ)<ляЮТЬ
piзнi гумopистичнi (aлe якi вiдoбpaxaють внyтpiшнr пoЛo)KeHHя
сссR ЖИття KoЛгocпHИKa, poбiтникa i т'п.) aHeKrцoтИ, яK oт:
_ Звiдки й кУди HaпpaвЛяeшся, пpиятeлькo?
- З сссP в Aмepикy. B нaс, ДpУ)кe, мaлo i дУХe пoгaнo Тcти
дaюТЬ, a вИMaГaЮтЬ HopМУ BИKoHyвaтИ у 2О0o/o, нУ, aтИжкуди?
i

.

-ЯвCCCP

Hy тa Й чoгo, _ здИBoBaHo сПИтaЛa Kopoвa.
_ 3нaеш, в Haс в Aмepицi iсти мoxeш скiльки xoн iдoбpe, aлe
бpexaти нiяк нe .0.aЮТЬ.
ДpугиЙ дoсИTЬ пoпyляpниЙ aHeкДoт:
oдин кoлгoспHИK Пoдaв зaявy, щoб Йoгo пpиЙняли в пapтiю.
PaЙoнoвиЙ пapтopГ питae йoгo:

-
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Ш-l'o

спoнуKaЛo вaс BсTупИтИ в пapтiю?

_ Toвapишy пapTopп тa ж yciм вiдoмo щo пapтiйцям лiпшe

)<ИBeтЬся. BЛaстЬ He Ч|пЛяeTЬся. a HaвПaKИ ПoМaгae.
_ A дo жo.цнoi бaн.ци нe нaлexaли?
_ Hi. oцe дo вaшoi пepшoТ всTyпaЮ.
il

i poбiтнИцтвo
Як тiльки ПepeKoтИBся фpoнт, бiльшoвики пoчaЛИ eKсПлУaTУвaти тaкi ПpoMИслoвi пiдпpиeмствa:

Пpoмислoвiсть

l-{yкpoвapнi (Aндpyшки

-

ПoпeлянськиЙ p.н, Чepвoнe,
_ Kopнинський p-н,

Aндpyшiвкa _ AндpyшiвcькиЙ p-н, Kopнин
Бepдичiв _ БepдичiвськиЙ p-н).

Cпиpт[oвi] зaвoДИ (Чepвoнe, Aндpyшiвкa, Гapдишiвкa _
AндpyшiвськиЙ p-н, Xитoмиp).

Ш кipяниЙ зaвo.ц (БepДинiв )' фaбpикa пaпepy (Maлин, Cлaвyтa),
шклянi зaвoдИ (Бiлa Kpиниця _ PaдoмИшЛЬоЬKoгo p-ну, Mipнa Бopoдянськoгo р-ну), фaбpики пocУДИ (Kopoстeнь, Гopoдниця),
Maслoзaвo.ци (Kopoотeнь, Чoпoвичi' Maлин, BнopaЙшe i т. п.)'
пивнi зaвoди (Xитoмиp i Pa.цoмишль), MЛИHИ пapoвi вoдянi
вiтpяки (мaЙxe B KoЖHoMy сeлi - 3 млини), дepeвopoзpoбки
тopфopoзpoбкa (PaдoMИшЛЬCЬKИй p-н). Пpo.цyкти виpoблeнi в
цИX зaвo.цax BИвoзятЬ бiльшoвики в цeHтpaЛЬнi oблaстi CCCP тa
в бiльшi мiстa УCCP a KуПИтИ ix тaпл мoжe тiльки вeликиЙ paДяHcькиЙ дoстoЙник' aбo вeликиЙ спeкyлянт.
.t0--l2 гoдин
нa дoбу.
Poбiтникaм пpИxoдИтЬоя poбити пo
Плaтa HeвeлИKa. 3aплaтившИ пo.цaтKИ, зaЛИшaeтЬся нaйбiльшe стo кpб' зa якi мoxнa KУI1Итv| нa pИнКy всЬoгo 5 кг xитa. Пo
зaKoHУ, KoХHoMУ poбiтникoвi HaЛeЖИTЬ oсь який пaЙoк нa мiсяць:
.|,5
кг, цУKop _ 0'4 кl, цУKopl(И _ 0,15 к[ сoлi _
MУKa - 9 кц кpyпи 1 кц кapтoплi-.l0 K[ яeцЬ_ 10 штyк. Aлe poбiтниктiшиться як цe
всe дiстaнe paз Ha.цBa _ ТpИ мicяцi, бo кooпepaтopи (в бiльшocтi
xиди| poзKpa.цaЮТЬ пpoДуKтИ i пpoдaють пo спeKУЛяТv|B|1tlх цiнax.
Ш-{oб пpoжити, poбiтниKИ MусятЬ KpaстИ. BлaДa зa кpaдix гoстpo
Kapae: oднy poбiтнИцЮ з цyкpoвapнi в AндpyшкaХ зaсyt)кeHo Ha
4 poки тЮpMИ зa кpaдiж 4 кг цукpy.
Пoлoжeння poбiтникiв нa.Цoнбaсi .П,oсИтЬ BИpaзHo ХapaKтepИзye ЛИст otнiei дiвнини з Maкapiвки, яKa тaM пpaцЮe, .цo po.цичiв.
Boнa пишe: ..Я вжe ПpoдaЛa oдiялo i сaнкa, бo xoнy Тсти. He гнiвaЙтeся зa цe Ha MeHe - в 1933 p. Щe He TaKe ПpoД,aвaли. Я зapaз
ХBopa, aЛe Ha poбoтy MУшУ ХoдИть. lxa Haшa - цe вo.цa, в якiЙ
i

i

Kpyпa KpyПУ дoгaHяe''.

on"

..Ha

o.цнa xiнкa, яKa BepнУлa з .[J.oнбaсу вiд .п.oчKИ, poзпoвiдaлa:

мoТx oчax oД.Ha дiвнинa пoвiоилacь, a дpУГa BтoпИЛacЬ''.

Пpo тeмпи i мaсштaби вiдбудoви пpoMИсЛУ мoхe свiднити
Л iснoI п poмислoвoстi, opгaнiзaцiя ...Д,oнбac'' poзпoнaЛa еKспЛуaтaЦiю лiсУ
(для вiдбудoви) в PaдoмишльсЬt(oмy p-н' Згiднo плaнy пo зaгoтiвлi мaтepiялу мaли пpaЦЮвaтИ 15-20 тиcяч poбiтникiв, oбiцянo
poбiтникaм, Щo зapплaтa бyдe BИПЛaчУBaтиcя piэними тoвapaМИ'
як: сiль' MУKa, KpyпИ, coHяшHИKoвa oлiя, цУKopKИ, пpянИчKИ, гopiлKa, сoкиpi, I1|Аль|1ИKИ, тapЛЬoвe шклo iт' п. oкpiм цЬoгo poбiтники
мaли дiстaвaтИ пpoxapчoвaнHя нa мiсцi poбoти. Ha 1 квiтня ц. p.
в лiсoзaгoтlвлi пpaцювaлo 280 poбiтникiв, a тeПep пpaцюe [23]
poбiтники, бo, як oKaзaЛoсЬ, ToвapaMИ зa ТpyдoдHi нe виплaнyють
i пpoxapнoвaнHя Ko)KHИЙ poбiтник мyciв бpaти з lцoMy (Тм видaвaли
KoЛгoсПИ aBaHсoM, a пoтiм вiдpaхyють з зapплaтИ зa тpyдoднi в
кoлгoопi). U-{oб вив'язaтИcЬ з зaгoтiвлeЮ, ..вЛacтЬ,' HaзнaчИлa Ha
кoхниЙ KoЛГoсп 400-B00 M зaГoТoBКИ лicoмaтepiялy.
т

aкиЙ фaкт. Зa дoзBoлoМ peспyбл i кaноЬKoгo HapKoMary

Koлгoопи Й кoлгoспники
Koлгoспнa сИсTeMa ГoCпoдapЮвaHHя дo кpaЮ зHeHaвИд)KeHa
КoЛгocПHИKaми. ПpaцюЮтЬ в KoЛгoспaХ з HeoxoтoЮ' a дo тoгo
B KoжHoМУ кoлгoспi бpaкyе poбoнoТ cили. lo вiЙни пpaцЮвaлo
в кoxнiй 6pигaдi B0-150 впoвнi тpyдoспoсiбних люДeй| a Teпep
пpaцЮe 25-40 (вpaхoвyюни ДiтeЙ вiд 13 poкiв життя i cтapикiв дo
60 poкiв). TяглoвoT сИлИ тaKo)к мaЙжe HeМar i .п,o тoгo пoгaнo HeЮ
ГoспoдapЮЮтЬt HaПpИKлaд B PaдoмишльсЬKoMУ p-нi ocтaнньoi

зИМИ пpoпaлo 15o/o KoHeй, a зa BeсHУ iлiтo ц. p. BOBKИ з'iли B
кoнeЙ i 24 лouaт. B кoлгoспaх oбpoбляютЬ зeMЛЮ BpУчHУ. Пo 1 00.|

200 гa зeмлi oблyгye. B с. Poiвкa, p-н Paдoмишль oблyгye пoЛя
2км.. Зeмля oпУщeнa, кoлгoспи бiднi.
l-]ьoгopiннi )KHИBa нeвpoxaЙнi _ нa нeoбpoблeнoмy гpyнтi
He BpoдИЛo. e кoлгoспV:t, B яKVIх пo 10-20 гa BИKoшeнoгo збlxxя
Лe)KИTЬ He пoКoшeнe. Bлaдa Ha KoHтo oбoв'язKoвoi пocтaвки
зaбиpae мaйxe вCe вИMoЛoчeнe збixxя, a peштУ яK пpaвИлo,
зaбиpaють MTC (зa opaHHя, сiяння i т. п.). B бaгaтьox KoЛгocпaХ
Ц. p. KoлгocГ|H|АK|А мyсiли дoдaтИ пo 20 кг BлacнoГo збiхжя (з пpисaдибниx дiлянoк) aби кoлгocп .0.aв HopMУ xлiбoпoстaвки (цe в
paЙoнi Пoпoвинi). Bикoпaли в)Ke яpИHy пo KoЛГoспHИx гopo.п'ax,
виpiзaли KaпустУ i вивeзли нa зaгoтiвeльнi пyнкти (нaпpиклaд
Kypax i iншi ceлa Cлaвyцькoгo p-HУ).
KoлгoспникИ ЖИвУTЬ мaйxe xeбpaцькиM XИTтяM. Biд мlcяЦя
бepeзня He MaЮтЬ xлiбa i цЬoгo poKУ, B бiльшoстi KoлГoспaХ He
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.цiстaлИ HaтуpпЛaтИ зa тpyдoдHi. Te щo збepe KoлгocпниK з пpИcaдибнoT дiлянки (a мae TT 0,6 гa) нe вИстapчИтЬ Ha пpoxapчУBaHHя' a

щe

пoдaтки тpeбa вIАплaтI1тИ'
a) вoенний пo.цaТoK _ 250 кpб. вiд кoxнoi дopoслoi oсoби,

Й

oKp|М вoeHнoслyxaщИХ,
б) кyльтзбip _ 300-500 кpб. вiд КoлгoспHoгo двopa (a тo й 1000

кpб., якщo KoЛгoопHИК мae кiлькa вyликiв aбo кiлькa oвoчeвИХ

.цepeв'

в) яeць _ 150 штyк нa piк (ни e кypи ни нeмa),
г) м'ясoпoстaвKa - 40 кг (кoлгoспнИKИ купуЮТЬ M'ясo Ha pИHKy
пo 60 кpб. кг i здaють дepжaвi),
д) мoлoкo - 1 05 л в piк, хoн oдHa KopoBa пpИПaдae нa двi.тpи,
a тo Й шiсть poдин (c. Meжиpiнкa, PaдoмИшлЬcЬKoГo p-HУ),

e) пoдaтoк.цiвчaт i жiнoк якi нe мaють дiтeЙ,
нy i е) отpaХoвKИ,
з) дepxaвнi пoзики тa iншi дpaчKИ.

Koлгoспники вoлiють пpaцЮвaтИ вИKЛЮЧHo нa пpисaдибниx
дiлянкax, бo ж i тaк зa тpУдo.цHi виpoблeнi в кoлгoспi нiчoгo нe дicТaЮтЬ (дiЙcнa пaнщинa).

Koлгoспнa aдмiнiстpaцiя, нapсyди, HKB.ц вЖИвaЮтЬ вcix зaсoбiв aби зacтaвИтИ Hapoд пpaцЮBaтИ в кoлгoспi. B с. oзepяни

БpyсилiвcьKoгo p-HУ Гoлoвa KoлгoспУ вiдpiзaв oДнiЙ тiтцi 0,5 гa зa
тe, щo вoнa He пiшлa B )KHИвa в Koлгoсп нa poбoтy' .0.eяким кoлгoспHИКaM зaбиpaють зa цe KopoвИ, пepeopЮЮтЬ пЛУгoN4 вpoжaЙ
Ha пpИсaдИбниx.цiлянкax' B пoдiбниЙ cпoсiб KapaЮтЬ KoлгoспHИкiв зa тe, щo He дaЮтЬ свoTx кopiв нa poбoти в KoлгoсП.
Tяжкe мaтepiяльнe пoЛoxeHня зacтaвляe KoлгoсПHиKiв poз.
кpaдaтИ KoлгoспHe мaЙнo. B с. Хoмiвкa PaдoмишлЬCЬKoгo p-Hy
жiнки i дiти opгaнiзoвaнo (з вapтoю i .цля бeзпeки нaвiть з сoбaкoю) oбмoЛoчУвaЛИ пo HoчaХ KoЛгocпHe збixжя. Koли збiжжя
cToяЛo He вИ)<aтe, HaсeЛeHHя MaсoBo (яcнa piн кpaдькoмa)
xo.циЛo oбcтpигaти кoЛoсKИ. Piвнo x poзKpaдaЮть мiд, oвoчi i
гopoдИHУ. B с. Maкapiвкa (BнopaЙшaнcькиЙ p-н) oб'iзниK зЛoвИв
xiнкy, яKa HeсЛa B'язKy кoлгoопнoТ coЛoмИ дo.qoMУ i зa тo poзбив
TЙ

гoлoвy.

Heдaвнo в Kopниноькoму p-нi кaпiтaн Чepвoнoi ApмiТ (бyв[ший] кoлгocпник) пpиixaв нa вiдпycткy. B xaтi нe зaотaв нiкoгo _ пiшoв У сiльpa.цУ. Пpиcyтнiй гoлoвa сiльpaди i гoлoвa кoл.
гoспу пoBeЛИ кaпiтaнa Дo лЬoxy ПoKaзaтИ xiнкy, бo TТ злoвили нa
кpaжi сoлoми i ..пpИapeштyвaлИ''' B льoсi вoни пoбaчИлv1 Дoc|Ать
тpaгiнну KapтИHУ: гoлa жiнкa висiлa Ha MoтУзKy з влaснoТ oдexi.
Kaпiтaн виЙняв пiстoля i зaстpiлив oбox ..MeсHИХ нaчaльникiв''.
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Biд'Tзджaюни, сусiдaм cKaзaв: "я ЙДУ KapaтИ пapaзитiв, як пpийдe
нoвиЙ ГoЛoвa B KoЛГoсГl, cкaжiть щo Й Йoгo пpи нaгoдi o.п,вi.цaЮ''.
lнтeлiгeнцiя

Cлуxбoвцi, лiкapi, вчитeлi i т. п. XИвyгЬ тaKo)к в нeдoбpиx
oбстaвинax' Пpoдyкти ПpoxapЧyвaHня MУоятЬ KyпyвaтИ тiльки у

cпeкyлянтiв, яcнa piн пo BИсoKИx опeкуляцiйниx цiнax. Лiкap-oкyлiст зa oпepaцiю oчeй взяв У KoлгoспHИкa тiльки двa мiшки кapтoплi i кoлo 10 кг кpyпи' .{иpeктop Kиiвськoгo пeдiнститрУ, щoб
KУПитИ кiлькa мiшкiв кapтoплi, пpиТздхaв дo poдинiв в c. Maкapiвкa (нa BнopaЙшaнщинi).
Bчитeлi oдHoГo сeлa MaлинсЬKoГo p-нy МyсяТЬ xoдити пo 4

i

пiв кiлoмeтpa зa.цpoвaми в лiс. Haсeлeння пoMaгar вчИTeляМ, Хoч
i сaмe бiднe, ПpoдуKтaMИ пpoХapчУвaння (ПoтieвськиЙ p-н).

ПapтiЙцi тa взaгaлi ..блaгoнaдexньtЙ элeмeнт'' пoвЛaзИлИ
нa кepiвнi стaHoвИщa: KoлгoспИ, paдГoспИ, paЙoннi yпpaви i т.
п' lх poбoтУ МaЛo KoЛИ Xтo KoнтpoЛЮe - вoHИ Kpa^цУтЬ i взaТмнo
KpaджeHИM сoбi пoмaгaють. Ceкpeтap paЙпapтKoмy з Пoтiiвки
пpИ КoHтpoлi млинa в c. Pyбaнкa зaбpaв сoбi тpи мiшки мipнукa
(питльoвaнoТ мyки) i piвнo x зaбpaв бiльшe цeHтHapa МaсЛa пpИ
кoнтpoлi MaсЛoзaвoдУ в ПoтiTвцi' Гoлoвa KoлГocПy з Maкapiвки
зaвiз двi фipи кoлгocпHoгo збiхжя i кaбaнa в paЙвoeнкoмaт, щoб
Йoгo нe змoбiлiзyвaли нa фpoнт
Пicля пepexoдy фpoнтУ дo ЦyKpoвapнi в Aндpyшкax пpиТxaв
Ha ДИpеKтopa жИд - бyв[шиЙ] пapтИзaн, гoлиЙ i бoсиЙ, a тeпep
вiн мae Xopoшe пoMeшKaHHя, paдio, пoшИв сoбi 5 HoвИХ yбpaнь,
Mae сЛУ)KaHKУ тaKe i iншe. He гipшe Йoгo живщь i iншi >Kv|Д|А, яKLАх
вiн пoнaсaд)KУBaB нa мiсцe звiльнeниx yкpaiнцiв. Coвeтськi чИHoвl-tИКИ He мeншi xaбapники, як кoлишнi цapськi: oдHa KoЛгoспHИця
з BнopaЙшaHсЬKoгo p-HУ C.Maкapiвкa пoвИHocИЛa в paЙoн всi
кУpИ, пopocя, цiлиЙ мiсяць Hoсилa MaсЛo, щoб iТ.цoчKy звiльнили
вiд oбoв,язку пpaцi нa !oнбaсi. Бaгaтo слyжбoвцiв бiльшoвицькoТ
aдмiнiстpaцii peкpyтyeться з бувшИХ чepвoHИx пapTИзaн. He дo
всix бyвшиx пapTИЗaH влaдa вiднoситься дoбpe _ e BИПa.цKИ, щo Тx
звiЛЬHяЮтЬ з poбoти тa сУдятЬ зa:
1 ) xaлaтнo oTHoсИтся к paбoтe,
2) имeeт связЬ с вpaгaMИ Coвeтскoгo Coюзa,
3) рacтaскивaeт coЦИaЛИстИчeсKoe ИMУщeствo.
Бyвшиx чepвoнИХ пapтИзaн Koнoнeнкa Mикoлy ,.с oТpядa',
Хитpинeнкa i Хoцiнськoгo Boлoдимиpa з Maкapiвськoгo ..oтpядa''
зaсУДхeHo в штpaфну poтУ,.п'e вoни Й пoгИHУлИ.
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Kooпepaти вHo-дepxaвHa тopгiвля

Hiяк нe зaдoвoлЬHяо вИMoг нaceлeнHя. Пo кooпepaтИBt1Их
сKпeпax мaЙхe нiчoгo Heмae, тiльки xiбa: сiль, гopiлкa, сipники,
шKляHa пoоylцa - HУ Й тo вce i тo в дyxe oбмexeнiй кiлькoстi.
Coлi, нaпpиKЛaд, Ha o.цHу poдИHy мiсяннo пpИпaдae 0,5 кг _ He зa
гpoшi, a зa вимiнy пpoдyктiв, гoЛoвHo тих сiльськo-гoсгlo.цapcькиЙ
пpoдyктiв, якi нe BxoдяTЬ в oбoв'язкoвУ HaтУpпocтaвKУ дepxaвi:
гpиби, сoHяшHиKoвe тa гapбyзoвe нaciння, лiнниve кopiння iт п'
.l
Kiлoгpaм оoлi кoштуe 15 яrць, тpи кiлoгpaми сoлi _ кг cУшeнИХ
ягiд, двa кiлoгpaми сoлi- 1 кг сyxиx гpибiв iт. п. B KooпepaтИвHИX сKлeпax пpиЙмaють вiд KoлгocпHИKiв нa кoнтo oбoв'язкoвoT

HaтУpпoстaвKИ MoЛoKo, яйця i гopoдoвину.
Пo мicтax, гoЛoвHo пo бiльшиx, в cпeKуЛянтiв мoжнa KУгlи-ГИ

бaгaтo .цeчoгo' Haпpиклaд, в xiнoк пapтiЙцiв, вoeннoсЛУ)КaщИХ,
eHKaвeдИcтiв мoжнa KУпИтИ вCe тe, щo вoHИ дiстaють в зaMKHyгИx
(зaкpитих) ..ЛapKaХ'', нaвiть мaнyфaктypy Й шкipy. B iнвaлiдiв i взaгaлi вoeнниХ МoХHa дiстaти piзнoгo poДa тoвapи, нaгpaбoвaнi в
Евpoпi (гoлoвнo в в Hiмeччинi). 3 тiei пpИчИHИ BдoвИ i оиpoти пo
BпaвI'lJИХ бiЙцяx нa сoвiтськo-нiмeцькoмy фpoнтi вopoxo вiднoсятЬся дo BoeHHИХ i Tx жiнoк, бo вoни Bтpaтилv| чoлoвiкiв - бaтькiв
iтяжкo бiдyють' a цi з вiЙни нaжИвaЮТЬся.
Ha pинкax Mo>кHa бaчити бaгaтo cпeкyлянтiв з PociT, Уpaлy i
CepeдньoТ AзiT, якi пpиТздxaють в Укpaiну зa xлiбoм.
Пoстiй, )(oвтeHЬ

LlдABo, Ф. 3sЗЗ, oп.

1,

.l945 p.

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
слp,

158,

apк' 137-144. Koпiя,1

1Toтoxнi тeксти: |-l.ЦABo, ф. з8зз' oп.
13, спp.

з76'т'З2' apк.

1,

спp' 158, apк. 129.139; .{ACБУкpaiни, ф.

178-,1 85.

Ha apк. 129 (|-]дAвo' ф. з8з3, oп. 1 , спp. 158) напис yтиryлi: ,,1-Й экз. слeдoвaлo бьl для oпep[...] [...] пoслaть УHKвД Xитoмиp, Kиeв, Kaмeнeць-ПoдoльокиЙ.''
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2з3
Mlсячнl BIЙсЬКoBl зBlти ..зг''
N9

[Жoвтeнь] 1945 p

M|CЯчHI B|ЙCЬKoB| зB|ТИ
.l945
p. a-+ вepесeнЬ 1945 p.-a

вiд cepпня 1944p,.цo сepпHя

УпA ..зг'' _ "44''
M|сяЧHИЙ зB|T зA CЕPПЕHЬ 1944 a.
l' opгaнiзaцiЙнi спpaви
.[ня 15.7 в бoю з бaндитaми HKB.П, Ba)кKo paнениЙ сл. п. K-p
Бopистeн, пoМep дня 29.7.1944 p'
3'еднaння ..ПeтЛЮpa'' пеpeiмeнoвaHo Ha зaгiн ...Цopoш,'. B
сKЛaд зaГoHУ вxoдятЬ слiдyюнi вiддiли:
1) Biддiл iм. Тятиви пiд к[oмaн].цoЮ K-pa Пaщенкa,

2) ',
з) ',

''
',

KopoбKИ ''
БyЙHoГo ),

''
t'

'' MopяKa.
',

BeЛeсa.

3aв,язoк з'eдHaHHя ..KpyTИ'' пiд к[oмaн]дoЮ K-pa Xyкa пepeстae iснyвaти. Bнacлiдoк бpaкy вiдпoвiдних тepeнiв з,r.цHaHHя
,.XмeльницЬКИЙ,'
вe.цe poбoтy в мaлilи мaсштaбi i чисeльнo oбмexИЛoсЬ, .Д.ля пoоилeння poбoти ПлaнУотЬCя Цe з,e.цHaHHя пepeKИHyти в бiльш лiсистi ТepeHИ.
!ня 19.6 пoвepнУЛa зi CxoдУ ..20''.Ka к-pa Cтaльнoгo.
зiCxoдy,'20''-кa к-pa Ciвaнa
!ня З1.8 пoвepнулa
3i зaгoну ,..Д.opoш'' ЛИшИЛaсЬ щe Ha Cхoдi ..20''-кa к-pa
Baньки.

Peйд вiддiлУ K-pa Пaщeнкa нa Cxiд вiдкликaниЙ'
||.

oпepaтивнiдi..

1. ,Qня 15'7 бiЙ бiля c. Kaзимиpкa, p-н Cтeпaнь з вiйськaми
HKBД. Haшi сили _ вiддiл к-pa ПaщeнKa' Пoчoт к-pa Бopистенa i
ПoчoТ к-pa Cтaльнoгo. Cили вopoГa _ бiльшi сИЛИ, щo тoдi пepe.

вoдИлИ aкцiю. Haшi втpaти нeзнaчнi. Bтpaти BopoГa вбитtлми
oКoЛo 70 чoл. i нeвiдoмe ЧИсЛo paHeнИХ. B цьoмy бoю був paHениЙ к-p Бopистeн (шBш групи ,.Зaгpaвa''), який вiд згaДaHИХ paH
пoмep 29.B.
2' !ня 15'B бiЙ бiля селa Tинне, p-н Capни. Нaшi сили- З
вiддiли ЗaГoHУ .,!,оpoш'' (Пaщeнкo, Mopяк, Beлeс)' ПoЧoТ К-pa
Cтaльнoгo i бoiвкa к.pa Гaмaлii (пoлiт[инниЙ] peф. p-ну Poкитнe).
Cили вopoГa_ oKOЛo 500 чoл. (пoлк 203 вiйськ HK.BД 15 стp[i-
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ЛeЦЬКoТ]

бpигaди). Haшi втpaти- 1o чoл. вбитиХ. Bтpaти Bopo-

гa _ вбитo oKoЛo 70 чoл., в тoMУ ниcлi мaйop, кaпiтaн, лeЙтeнaнт

iфeльдшep.
3. .Д'ня 2О,6 у Kнязь-Ceлi, p-н Бepeзнe злiквiдoвaнo ПУHKт
BHoC-y. Haших вTpaт He бyлo. BopoГ втpaTИв 3-ox вбитими.
Здoбутo: oднa фiнкa, .цBa Кp|CИ. oiцИH рaД,loaПapaT (нaдaвнo-вiд-

бipн иЙ

).

29.7 в с. Bиpi, p-н Kлeсiв злiквiдoвaнo ПУHKТ BHoC-y.
l-laшi втpaтИ: ДBa вбитi. Bopoг втpaТИв 11 вбитих, здoбутo тpи
фiнки, 9 кpiсiв i paдioaпapaт (нaд[aвнo]-вiд[бipний]).
Cлaвa УкpaТнi!
4.

!ня

Гepoям Cлaвa!

Пoстiй, Дня 9.9 1944p'

УПA..ЗГ''

HШ к-p /_/Bacиль Beнepa

M|сячНИЙ зBlT зA BEPЕCЕHЬ 1944o'

I opгaнiзaцiЙнi спpaви

1 9 пpибyв зi CxoдУ к-p Baнькa зi свoею

l9'9 к.p Яpoслaвeнкo з

У

.,двaдцяткoЮ,'.

вi.п-дiлoм к-pa Cтpiли вiДiЙшoв У рeЙД

TepeH пiвнiчнoТ Xитoмиpщини.

23.9 к-p Хaсaн з вlt.tiлoм вiдiЙшoв У peЙД в Tepeн пiвнiчнoi
Хитoмиpщини.
Гpупa к-pa oнищeнкa пepeЙшлa пiвнiчнi тepeни дiЙ ..ЗГ'' з
ПpИзHaчeHHям вiдiЙти Ha сХ|.цHl TepeнИ дo opгaнiзaцiЙнo-бoйoвoT
poбoти.
29.9 poзпoчaвся вишкiл пiдстapшин ..Tигp', пiд к[oмaн]дoю
к.pa oрлa пpи yнaстi 45 чoл. Bишкiл зaПЛaнoвaHo Ha ТpИ тижнi. B
цЬoMУ МIсяц| зopГaH|зoвaHo тpИ тpaHсПopтoвi гpупки пiд кoмaн.цoю к-pa Лисa
,,БуЙниЙ''
Beлeсa ТИlЙчaсoвo ПpИзHaчeHa мiсцe к.рa вiддiлУ
Ho К-pa Ciвaчa. K.pa Beлeсa звiльнeнo зi стaнoвищa K-pa вiддiлу
i дeгpaдoвaнo зi CTeпeHя пiдxopунжиЙ нa ст. вiотун (зa лeгкoBaХeHHя KoHсП|paцl|' щo дoBeЛa.цo зaсKoчeHt{я Bl.0д|ЛУ вopcгoM
l

Пoвa)KHИX вТpaТ B людяx).

ПiД кiнeць звiтoвогo мiсяЦя в бoю з бiльшoвиKaMИ зГИHУв
K-p B|.Пдl|ЛУ сЛ. п. к.p Cвист i гoспoдapниЙ нaдpaйoнy Kopeць
сл. п. Kеоч.
3 тepeнy гpупи .'Зaгpaвa,' в TеpeH .,ЗГ'' Ha пoчaтKУ мiсяця
пpибув вiддiл к.pa Kaнтoвoгo i в дpугiй пoлoвинi звiтoвoгo мiояця
пpибyв вiД'цiл к-pa Cтpiли (зaгiн ..Пpилyцькиt,i'').
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Il' oпepaтивнiдii

3aгiH

...П'opoш',

PeЙди

.17.9
вiддiл к-pa Пaщeнкa вiдбув poзвiднo-пpoBiд 4.9 дo

пaГaHдИBl-tИЙ peЙд нa пiвнiч зaлiзницi Capни-PoкИTнe в paЙoнax
Cтoлин i nЦaвид-ГopoДoк.

Bi.ц4.9 пo 12.9 вiддiл к-pa Mopякa вiдбув poзвiднo.пpoпaгaндивниЙ peЙд в paЙoни,, PoкитeнськиЙ, .[aвид.ГopoдoK.
Бoi iзaсi.цки.
8.9 зaсiДкa Ha шляxУ Tиннe_3нoсинi p-н, Capни. Haшиx втpaт
нe бyлo. Bтpaти вopoгa _ 2 вбитi i ст. лeЙтeнaнт paнeниЙ. (Biддiл
к-pa ПaЩeнкa.)
3.9 бiЙ пiд с. Зaлaв'e, P.H Poкитнe. Bopoжi втpaTИ: 2 в6итi,2
paHeHr.

8.9 6iЙ 6iля с. Biткoвичi, p-н Бepeзнe. Ha вiд.цiл к-pa Beлeсa
HaпaЛИ тpи оoтнi бiльшoвикiв. У вислiдi HaKИHyтoГo бoю нaшi
BTpaтИ 12чoл, в6итих i тpи paнeниx.
_
11.9 зaciдкa бiля с, Biля, p-н Poкитнe. Bopoxi вTpaTИ 1 вби(Biддiл
к-pa
тим, 3 paHeHИX. 3дoбyгo збpoю, бeз влacниx втpaт.

Mopякa.)
15.9 бiЙ бiля с. Хaдeнь, p-н Bисoцьк. Haших втpaт He бУлo'
вopoжi BтpaTИ нeвiдoмi. (Biддiл к-pa Пaщeнкa.)
2з.9. зaсiдкa Ha шляХУ Tиннe_3нoсинi, p-н Capни. Bopoжi
вТpaтИ - 17 в6итими i 4 paнeниx, бeз вЛaснИX вTpaт. (Biддiл к-pa
Пaщeнкa.

)

23.9 зaсiдкa Ha шЛяXУ Бiлa-Шaxи, p-н Bисoцьк. Bopoг втpaтив 4 вбитими, бeз BЛacHИХ вТpaт.
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ, дня 10..l0..|944 p.

УПA..зГ''

lШ к-p /-/Bacиль Beнepa

MlсяЧHИЙ зB|Т зA XoBTEHЬ 1944p'

l. opгaнiзaцiЙнi опpaви

..3Г'' пpИбyв к-p Kopa,
гpyпи ..3aгpaвa', B ТepeH
Kyзьмa з вiддiлoм 82 чoл.

З тepeну

ll' oпepaтивнiДiТ

..,Д,opoш,'

Зaгiн
]'.Цня 5.1O вiддiл к-pa Пaщeнкa пpoвiв aкцiю нa с. Kapaciн,
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p-H сapHИ' Cили вopoгa _ 30 мiсцeвих стpибкiв i B0 кoсapiв.
Aкцiя нe MaЛa пoвHoгo yспlхy. Haшi втpaти _ paнeний в HoгУ Хop.
Baсиль. Bтpaти вopoгa- B чoл. вбитo i 6 взятo B ПoЛoH.3дoбyтo
збooю.

2. !'ня 11.10 к-p Ciвaн зpобив зaciдкy Ha ХyТ. oбсiч.
p.н Poкитнe. Haшиx вТpaТ нe бyлo. Bтpaти вopoГa - лвi фipи
вбитих.
3' .{ня 16. ] 0 aкцiя нa c. Бiлa, p-н Bисoцьк. Aкцiю ПpoBeЛa чoTa
з вiддiлy к.pa Пaщeнкa (нoтoвий Гoнтa). Bбитo 4 eнкaвeдисти.
4. |ня22.1О в о. .Д.yкiв, p-н Poкитнe к-p Ciвaн з вiддiлом poбив
Haстyп нa бiльшoвикiв, якi вiд пepших стpiлiв пoвтiкaли'
PeЙди
У м[icяцi] жoвтнi вiддiл к-pa Mopякa poбив peЙД У p-н.Qaвид.
Гopoдoк.

3aгiн П pилУцЬKИ Й'' ( к- p зaп .[янeн кo-Гaмaлiя )
1. Biддiл к-pa Cтpiли вiдбУв ПpoпaгaндИвниЙ peйд пo тepeнi
Пiвнiчнoi XитoмиpщИHИ Ha пpoтязi 15 днiв' Пiд нaс peйДУ вiддiл
пepeвiв o.цHУ BдaлУ aкцiю нa пyнкт BHoC-y.
..

2) Biддiл к.pa Xaсaнa вiдбув peЙд пo тepeнi

ПiвнiчнoТ

Xитoмиpщини. PeЙД, тpИвaB мiсяць. PeЙд впoвнi нe викopисТaHo
чepeз пiдpивнy poбoтy aгeнТУpИ HKBД внyтpi вiддiлty.
3) Зipвaнo пoTз.п,oк пo лiнii Poкитнo_MaчУЛяHKa. ЗдoбУтo
збpoю i мaЙнo.
4) Дня 11.10 бiй бiля о' ..., p-H Kлeciв. Haшi сили _ вiддiл к-pa
Cтpiли. Cили вopoгa oKoЛo _ 50 чoл. гpaбiжникiв HKBД. Haшиx
втpaт He булo. Пo KopoтKoMУ бoю бiльшoвики пaнiчнo poзбiглиcь,
лИшaЮчИ нa пoлi бoю 1 2 чoл' вбитими i нaгpaбoвaнe мaйнo.
3дoбщo: 3 вepxoвi кoнi, 1 л[eгкий] KyЛeMel 1 кpiс, 1 фiнкy i взятo
B ПoЛoH 2 cтoибки'
Зaгiн ..Cтapoдубський'' (к-p зaгoнy Kyзьмa, Kopa)
. !ня 2.9 зaсiдкa Ha шЛяХУ Pyдня_Бepe)кHИЦя, p-н !yбpoвиця.
ЗaciДкa B.п.aЛaоя, aЛe зГoдoм нacпiлa чepBoHИM пoмiч iЗaв'язaвся
бiй, в якoму МИ BTpaТИЛи5вбитих i 6 paнeниx. Bтpaти вopoгa нeвiдoмi (вiдцiл к.pa Kузьми),
2) 28'9 зHИщeHo гypaЛЬHЮ в с. ГopoдeцЬ, p-H Boлoдимиpeць
(вiддiл к-pa Kyзьми).
.l

lll. Bишкiльнi cпoaви.
Зaкiнчився пiдстapшиноькiЙ вишкiл .,Tигpvl'' ' Bишкlл ТpИвaв
21 Дeнь. Учaоникaм BИ|..llKoлУ пpИсвoeнo зBaHHя. Пo зaкiнчeннi
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пepшoгo вишкoЛУ opгaHiзoвaнo дpУгИЙ пiдотapшИHсЬKИЙ BИшKiЛ
з yчaстЮ 42чoл. Bишкiл зaплaHoвaHo Ha .t],вa тижнi.
Cлaвa Укpaiнi!
Гeooям Cлaвa!

Пoстiй' дня 15ЛИcтoпaдa 1944p.

УпA.'зГ',

HШ к.p

/-/Bacиль Beнepa

M|сячHИЙ зBlТ зA ЛИCTOпA.ц 1944 p.

opгaнiзaцiЙнi спpaви
Зaгiн ..ПpилуцьKиЙ''
..ЗГ''
B тepeн
пpибyв вiдцiл к-pa oльxи в cилi двoХ чoТ.
Biдпpaвлeнo з вiддiлУ 33 чoл. для K-pa oнищeнкa для пoтpeб
|.

CxoдУ.

Зaгiн ..CтapoдyбськиЙ''
.|0
3opгaнiзoвaнo тpи гpУпKИ пo
чoл. i вiдпpaвлeнo нa Cxiд дo

пpaЦ|.

Il.

oпepaтивнiдii

.l

3aгiн

...Д,opoш''

зipвaнo пoтяг пo лiнiТ oлeвськ-PoKИтHe.

) Дня
2) Дня 1.|.11 зaгiн ..flopouJ'' (двa вiддiлИ K-pa Ciвaнa, к-pa
..ПpилyЦькиЙ,'

7'

1

1

пi.ц к[oмaн]дoю
Mopякa) i сoтня Kaнтoвoгo зi зaгoнy
к-pa Cтaльнoгo зpoбили зaсiдкy Ha yp. Koбилa бiля с. ЗaЛaв'e, p-H
Poкитнe. Cили вopoгa_ 130 нoл. бaнд HKBД' якi пepecлiДУBaлIА
зaгiн, щo Пoвepтaвcя з нeв.п,aлoi aкЦiT нa пoтяг. Haшi втpaти _ 4
вбитi i ',l2 paнeних. Bтpaти вopoгa - 117 чoл. вбитими. З.цoбУтo
збpoю i вiЙськoвиЙ BИpяд.
PeЙди
Biддiл к-pa Mopякa ХoдИв У peЙД нa пiвнiч дo p' Пpип'ять'

-1)

3aгiн ..ПpилуцЬKИЙ',

Biддiл к-pa Cтpiли вiдбyв peЙд в KopeцькиЙ нaдpaЙoн.
Biддiл Maв зaвдaння зaбeзпeчИтИоЬ Ha зИMУ y BзУТтя i oДяп У

c. Piчки вiддiл бyв зaскoнeниЙ бiльшoBИKa|\АИ, Bтpaти вiддiлy - 10
чoл вбитиx. Bopoжi BтpaтИ нeвiдoмi'
2) Biддiл к-pa Kaнтoвoгo.0.Hя -l.l.11 бpaв УчaстЬ y зaсiдцi [в]
yp. Koбилa бiля с. Зaлaв'e.
.|)
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Зaгiн ..CтapoдyбськиЙ''
Зaгiн y м[iсяцi] листoпaдi poздpiбнився нa мaлi гpyпки, якi

вiдiЙшли в peйДи нa тepeнi БiлopyciТ, пo лiвиЙ i пpaвиЙ бepiг p.
Пpип'ять.
(|.)

Дo opгaнiзaцiЙHИХ спpaв

Пpи вiЙcькoвoMy oсepeдKу cтвopeHo пoлiтичниЙ цeHтp

cклaдi тpЬox пpaцiвникiв нa чoлi з K-poM Cвятoслaвичeм.

!ня

24'.1

пoвотaнцiв'

B

1 к-p Bacиль вИcЛaв гpУпУ Ha Cxiд у склaдi

тoMy K-p[И] Aндpiй i.Цoн.

в

12

27'11 к-p Beлec вiдiйшoв нa сxiднi тepeнИ paзoM з K-poM

PoгaнoМ, paзoм 12чoл.

20'.|1 к-p Bacиль paзoM з KoMaH.цИpaми штaбy вИpyшИв y
тepeн .цiй зaгoнУ '..Д,opoш,, i в тepeн дiЙ зaгoнy ..CтapoдyбсЬKoгo''
У iнcпeкцiЙHy пoдopo)K пo вiддiлax зaгoнiв, 3 кoмaндниM сKЛatoM
зaгoнiв зpoблeнo пoлiтичнi i вiЙcькoвi вiдпpaви.
3i зaгoнy ...tl,opoш'' дo зaгoнy ..CтapoдyбсЬKoгo'' пpидiлeнo
вiддiл к-pa Mopякa.
Зaгiн ...Д'opoш''

Зi зaгoнy ...Д,opoш'' вiдiйшoв вiддiл к-pa Mopякa дo зaгoнУ
..CтapoдубоЬKoгo''. У звiтoвoмy мicяцi зaгiн втpaтив 4 чoл. в6итими.
Зaгiн ..ПpилуцьKИЙ''
-l
3aгiн втoaтив 0 чoл. вбитими.
..Cтapoдyбськи й',
3aгiн
.[o зaгoнy пpидiлeнo вiддiл к.pa Mopякa зi зaгoнy...Д,opoш'''

||l. Bишкiльнi спpaви
Зaкiнчивcя пiдcтapшинський вишKiл, який тpивaв ]8 днiв.
Учaсникaм вИшKoЛy пpисвoeнi вiЙськoвi звaнHя.

Cпpaви сaнiтapнi
.|0.цнiв
(зaгiн ...[opoш'').
Biдбyлocь двa сaнiтapнi вишкoли пo
Me.цичнa oпiкa пpeдcтaвЛяотЬcя слaбo. Бpaк мeдинHoгo ПepсoHaЛУ тa MeдИкaмeнтiв. .[ля paнeниx бpaк дoгЛядУ, ocoбливo xapнiв.
Paнeниx в..ЗГ,'HaчИcЛяeTЬcя oKoЛo 40 чoл,, в тoMy чиcлi 4 чoл.
тяХKo paнeнi.
|V'

V Гoспoдapкa

Зaмoвлeнo У гot]пoдapKИ TepeнУ cвятoчнi пoдapKИ для вiй-

сЬКa з Haгo.0.И piздв'яниx свят.

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!

ПoстiЙ, дня 15 гpУдня1944p.

HШ к-p /_/ Bacиль Beнepa
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УПA..зГ''

MlсячHИЙ 38lT зA ГPУДЕHЬ 1944p,

|. opгaнiзaцiЙнi спpaви
3aгaльниЙ стaн вiЙськa ..ЗГ'' пiд кiнeць звiтoвoгo мicяЦя:

3aгiн ...Д,opoш..
l|Пpилyцький''
''
||CтapoдyбcькиЙ..
''

266 чoлoвiк
27B ''
175 ''
Пoчoти i бoiвки пepcoнaлЬHИx стapцjИH
.l
i BCБ, чЛeHИ штaбy '.зг'' _ 1.l чoлoвiк.

Bз0
3aгiн ..!opoш''

Bтpaчeнo вбитими 6 чoл.. 22oaнeнi з чoГo B чoл. BaXKo.
3aгiн ..ПpилУцЬKИЙ''
.Qo зaгoнy дoЛyчИв к-p вiддiлy Мyxa з чoтoЮ 35 чoл. З вiддiлу
к-pa oльxи Дo К-pa oнищeнкa вiдпpaвлeнo 33 чoл. для пoтpeб

Cхoду.

3aгi н Cтa p o ду б cькиЙ''
3opгaнiзoвaнo тpИ гpУпKИ пo 10 чoл. i вiдпpaвлeHo в тepeнИ
Бiлopусii Для poзвiдки пo тepeнi i.цля вiДнoвЛeHHя зв'язKiв з Haоe.
ЛeHHяM. 3opгaнiзoвaнoдвi гoспoдapнi гpУпKИ пo 10 чoл. дЛя зaГoтoвKИ xapнiв в тepeнi-бaзa. !o вiддiлУ к-pa Mopякa дoмoбiлiзoвaнo 8 чoл, Biддiл BтpaтИB вбитими 3 чoл. iдвoх ПpoПaЛo бeзвiстi.
.,

ll' oпepaтивнiдii

1 гpудня з,r.цнaнi вiдДiли зaгoнy ...Д,opoш'' i зaгoнy
..Пpилyцькoгo,' пiд KoMaHдo|о
к-pa CтaльHoГo пepeвeли aкцiю
Ha пaПepoBy фaбpику в Moквинi, p-н Бepeзнe. AкЦiя He вДaЛaсЬ
чepeз вopo)КУ poбoтy aгeнтУpИ з HУTpa' Aкцiю opгaнiзyвaв к.p Ci.
pиЙ, oпepaтивниЙ пpи штaбi ,,3Г'', Як пiзнiшe oKaзaЛoсЬ, CipиЙ бyв
aгeнтoM i пpo aкцiю зaздaлeгi.ць пoвiдoмив HKBД. Haшi втpaти - 6
чoл. вбитиx i22paнeниХ, з тoГo 8 вaхкo. Bтpaти вopoГa -7 вбитих
1) Дня

i

.1

З paнeнi.

3aгiH

,..Qopoш''

2) Biддiл к-pa Ciвaнa вiдбув peйд нa сxiд (в paйoн Cлoвeннo)
пo здoбyтy тaM BecHoЮ збpoю. Пi.ц чaс peЙДУ вiддiл пpoвiв oднy
вдaЛУ aкцiю нa пyнкт BHOC-у о. Бiгyнь, p-н Cлoвeннo. B чaсi peЙДУ
вiддiл пpoвaдИB пpoпaгaндИвнy poбoту. Peйд тpивaв 10 днiв.
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З) B днях 12 i 1З гpу.цня вiддiл к-pa Ciвaнa пpoвiв aкцiю нa
poб[iтниниЙ] бaтaльЙoн в с. Бyдки Coбичинськi oлeвcькoГo p-HУ,

здoбщo oдяг.
3aгiн ..ПpиЛyцьKиЙ''
4) Biддiл к-pa Kaнтoвoгo пpИПpoвaдИв oдИH тpaнcпopт святoчl]ИX пoдapкiв з Kopeннини в Capнeнщинy.
3aгiн ..CтapoдyбськиЙ''
5) .0'ня 14'12 бiЙ бiля с. Глиннe p-н Poкитнe вiддiлy к-pa
Mopякa з eHKaBe.П,ИстaMИ' Haшi втpaти: 3-ox вбитиX, .t].вa Пpoпaлo
бeзвiотi. Bтpaти вopoгa нeвiдoмi.
6)Двi гpУпKИ пo 10 чoл. вiдбУли peЙди пo БiлopyсiT.
7) Дня B..|2 гpyпкa 11 чoЛ. з KoMaHдИpoм Пeтpoм нa
чoлi вiдiЙшЛa B poзBiдoннo-пpoпaгaHдИBHИЙ peЙд нa лiвиЙ
бepeг p. Пpип'ять.
ll|. Пoлiтвиxoвнa ooбoтa

У звiтoвoмy мiсяцi зopгaнiзoвaнo вишкiл

пoлiт[инниx]
виxoвникiв зaгoнiв i вiддiлiв. Bишкiл зaкiнчився y мiсяцi сiннi
1945 p.
Caнiтapнi спpaви
.|
Paнeниx булo нa пpoтязi мiсяця oKoЛo 35 нoл., з тoгo 2
lV.

вaЖKo.

V Гoспoдapкa
3 Kopeцькoгo нa.цpaйoHy пepeвeзeнo

1 xapнeвиЙ тpaнспopт
нa Пiвнiч.
HeвeликиЙ тpaHсПopТ oДягУ i взyтгя пoПaв y pyKИ вopoГa

У взщтя i oдяг Ha зИMУ вi.цдiли зaбeзпeнyвaлИcя сaмoстiЙнo,
здoбyвaюни У Bopoгa, aбo opгaнiзУloчИ в тepeнi. Лишe MaлУ чacтинy пoтpiбниx ptнeй Дaлa гoсПoдapкa TepeHy.
Cлaвa УкoaTнi!
Гepoям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 10 ciчня 1945 p.

УПA..зг',

K-p

/-/B.

Beнepa

M|CяЧHИЙ ЗB|т зA M[|сяцЬ] с|чЕHЬ 1945 P|K

l. opгaнiзaцiЙнi спpaви

..ЗГ'' пpидiлeнo paйoни:
.Д,epaхнe, Cтeпaнь,
BИсoцьK
i
Cтoлин.
flyбpoвиця,

.[o тepeнy

.цiЙ
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Koмaндиpa Cвятoслaвичa звiльнeнo вiд пoлiт[иннoi] poбoти

пpИ ,.3Г'' i пpидiлeнo дo к-pa Kyзьми, як пoлiт[иннoгo] peфepeнтa
oKpуги в тepeнi БiлopyсiT.
Koмaндиpa Хмapy звiльнeнo з oбoв'язкiв пoлiт[иннoгo] виxoвHИKa npИ зaгoнi ...Д,opoш'' i пpидiлeнo дo штaбy ..3Г'' вiдпoвiдaльHИM зa пoлiт[иннy] poбoтy y вiйськy.
У звiтoвoмy мicяцi вiдiбpaнo пpИcяГУ (Пpиcягa УкpaТноькoгo
Пoвcтaнця) пo вiД.qiлaх ..3Г'',
B тepeн ..3Г,' пpибyв з Гaличини вiддiл ..Чopнi ГaйдaMaкИ', в
cилi 87 нoл. Biддiл cKлaдaвcя з людeй пepeвФкнo зi оxiдниx тepeнiв УкpaТни. Як пiзнiшe вИKaзaлoсЬ, y вiддiлi бyлo пoвaжHe чИCЛo

aгeнтiв HKBД.

3aгiн ...Qopoш''
..Чopнi
ГaЙдaMaкИ''.
.Qo зaгoнy пpидiлeнo вiддiл
Bпaли в бoю 5 чoл. дивepciЙнoТ бoiвки пpи вiддiлi к-pa
Ciвaчa.
3i оaн[iтapниx] пунктiв бiльшoвики зaбpaли xИвцeM 6 paнeнИХ, 1 paнeниЙ пoMep з paн.

Зaгiн ..ПpилyцьKий',
Зaгiн втpaтив вбитим oдHoгo ПoBстaHЦя.
Зaгiн ..CтapoдyбcькиЙ',

.Qo тe

peнy- 6aэa tiЙ зaгoHy

BисoцькиЙ

п

pидiлeнo paЙoн и

_

!уб poви

цьки Й,

Cтoлинський.
Koмaндиpoвi CвятoслaвИчУ пopyчeнo вИХoвHy poбoтy y вiЙi

cЬKУ.

K-pa Mиpнoгo звiльнeнo з oбoв'язкiв чoтoвoгo y вiддiлi к-pa
i нaзнaчeнo peфepeнтoм BCБ пpи зaгoнi.
3opгaнiзoвaнo i вiдпpaBлeHo двi гpyпки пo 10 чoл .t],Ля зaгoТoвKИ ХapчeвиХ тpaнспopтiв. Пo цьoмy зaвдaннi i вlдiЙшoв вiддiл
к-pa Mopякa.
!ня 10.1 к-p Пeтpo пoвepнУвся з peйдy пo Бiлopyсii.
Biдпpaвлeнo к.piв Пeтpa, Хвилю i Mapтинa дo opг. пpaцi в
тepeнi-бaзa.
Мopякa

ll, oпepaтивнiдiТ

Зaгiн

...Д.opoш''

1) Biддiл к-pa Ciвaнa пepeвiв вдaлУ aкцiю нa poб[iтниниЙ]

бaтaльЙoн, здoбщo oдяп

2) Biддiл к-pa PyбaЙлa пepeвiз oдИH тpaнспopт свяToчHИx
пoдapкiв нa пiвнiч зaлiзницi Capни_Poкитнe.
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3aгiн ..ПpилyцЬKИЙ''
3) Пpи кiнЦi мiсяця вiддiл к.pa Cтpiли poбив зaсiдкy Ha eнKaвeдистiв Ha xУтopaХ с. KapпилiвKa, p-H Poкитнe. Bopoжi сили нeвiДoмi. Haшi BTpaти, _ oдИH в6итиЙ i oдин paнeниЙ. Bтpaти Bopoгa:
6 вбитo, 2 взятo в ПoЛoн' здoбщo збpoю.

Зaгiн ..Стapoдyбський,'
4) Дня 10.1 к-p Пeтpo з poeм пoвepнyвся з peЙдУ з лiвoгo
бepeгa p. Пpип'ять. PeЙд TpИвaв 33 днi.
5) Biддiл к-pa Mopякa пepeвiз oдИH Xapчeвий тpaнспopт.
II|.

Bишкiльнiопpaви

У звiтoвoму мiсяцi зaкiнчився вишкiл пoлiт[инних] виxoвникiв
зaгoнiв i вiддiлiв пpи yнaстi 17 чoл', виклaдaнiв 5' Bишкiл тpивaв
28 днiв.

3 кoмaндиpaми зaгoнiв i вiддiлiв poблeнo

в|Дпpaв.
lV.

BИшKoЛИ y фopмi

Caнiтapнi спpaви

Пepeвeдeнo oдИн сaнiтapниЙ вишкiл пpи вiддiлi к-pa
ПaLueнкa.

V Гocпoдapкa

Пepeвeзeнo .цвa мaлi тpaHспopтИ святoчHИХ пoдapкiв для

вiЙськa.

Cлaвa Укpaiнi!
Гeooям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 10 лютoгo-1945 poкy
K-p

/_lB.

Beнepa

- .ЦoдaтoK дo oпepaтивних дiЙ
Зa чaо вiд 9.1 дo26'.| вiддiл..Чopнi ГaЙдaмaки'' звiв 5 бoТв з
вopoгoМ' в тoМy нислi пepeвiв вдaлy aкцiю нa paЙoнниЙ цeHтp
(I|.)

Гopoдницю. Haшi втpaтИ зaцiлиЙ чac _ 6 в6итих'
Bтpaти Bopoгa - oKoлo 145 чoл. в6итими, B ГopoдниЦi знищeнo всi вoeннi будинки в числi 13 шryк.

/_/ B' Beнepa
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УпA "3г''

M|сячHИЙ зB|T 3A Mt|сяЦЬ] лloтИЙ.1945 P|K

l. opгaнiзaцiЙнi спpaви
..3Г'' пpибyв
Дня 12ЛЮтoгo з пiвдня (Kpeм'янeннинa) в тepeнИ
вiддiл к.pa Bиxpa в силi45 чoл.

ЛЮтoгo Bпaв У бoю з бiльшoвикaмИ K.p Kapпo, нлeн
штaбy
пo гocпoдapцi.
..3Г,'
Дня 20 лЮтoгo в бoю з бiльшoвикaМИ згИHУв Члeн штaбy
лiкap Coкiл.

20
!ня..ЗГ''

...Д,opoш''

3aгiн
Зaгiн втpaтив в6итими 44 чoл., в ToMУ нислi peфepeнт BCБ
пpи зaгoнi ст. бyл. Heспoдiвaний, 8 нoл. пpoпaЛo бeзвiстi.
Зaгiн ..ПpилyцькиЙ''

Bбитими втDaтИв 6 чoлoвiк.

3aгiн ..Cтapoдyбський''
B тepeнi-бaзa зopгaнiзoвaHo BoП в силi 20 чoл.
3aгiн втpaтив вбитими 38 чoл. i 8 чoл. paнeнИХ зaбpaв вopoг
XИвцeM.

Biддiл Bиxpa _ вiддiл к-pa Bиxpa втpaTИв в6итими 4 чoлoвiк.
l|.

oпepaтивнiдiТ

Зaгiн

...Д,opoш''

..Чopнi ГaЙдaмaки'' мaв бiЙ з зaлiзничним
1) Дня 3.2 вiддiл
HKBД Ha Хyг. Mуpaшинeць с. Гудeль, p-н Kлeсiв. Cили вopoгa _
16 чoл. Haшиx Bтpaт He булo. BтpaтИ Bopoгa: 13 чoл. B6ит|ltми, в
тoмy 1 мaйop, -1 кaпiтaн, 2 cт' лeЙтeнaнти, 1 мoл. лeЙтeнaнl 3-x
.|
з.цaлocя в пoЛo|-|, в тoMУ ст. лeЙтeнaнт. 3дoбщo збpoю'

2) Дня 6.2 бiй y с. Пpoннe, p-н Бepeзнe. Haшi сили _ вiддiл ..Чopнi ГaЙ.п,aмaки'' i вiДдiл к-pa Пaщeнкa. Cили вopoгa
Koлo_ 150 чoл. Haшi втpaти- 1 вбитиЙ, 1 paнeний. Bтpaти
вopoгa--1 0 вбитиx iB paнeниx. Toгo дня poзбитo MaцJИнy Ha

шЛяxУ Знoсичi_ТиHHe тИMИ )к оИЛaMИ. Bтpaти вopoгa _ 2 вбитi.
3дoбyтo oдяг.
20,2 бiЙ бiля с. 3aЛaв'e, p.н Poкитнe. Haшi cили _ вiд3)
'Д,ня
к-pa
Ciвaчa,
CБ к-pa oмeлькa i пoчoт к-pa Cтaльнoгo' Cили
дiл
вopoгa_ 140 чoл, Bлaснi втpaти: 46 чoл. вбtАтv|lиv1,9 paнeними.
БiЙ пpoгpaHo ToMу, щo aГeHтИ стpiляли пo KoмaHдИpax i кpaщиx
стpiльцях.
4) .П.ня 20.2 бiЙ Ha Хyг. Гoмeнцi c. Чaбeль, p.н Kлeоiв. Haшi
_ 1 50
c|Ал|l/1 _ вiддiл к-pa Пaщeнкa i вi.п,дiл к-pa Bиxpa. Cили вopoгa
9'18

i 4 paнeнi. Bтpaти вopoгa _ 30 чoл. вбиpaHeHИx.
тими i нeвiдoмe чИслo
5) Дня 22.2 бiй Ha xyГ. Бiлe, p-н Poкитнe. Haшi сили - вiддiл
..Чopнi
ГaЙдaмaки'' ' CилtА вopoгa _ ] 50 чoл. Haшi втpaти - 1 в6и-

чoЛ. Haшi втpaтИ

-2вбитi

тиЙi 1paнeний. Bтpaти Bopoгa нeвiдoмi.
6)Дня 24'26iЙ бiля xщ. Moтiн, p-н Poкитнe. Haшi сИлИ - o.цHa
..Чopнi
ГaЙдaмaки'' ' CилtA BopoГa - 150 чoл. (вopoxa
ЧoТa з вiддiлy
.l
зaсiдкa). Haшi втpaти: 0 чoл. вбитих,8 paнeниx, 3 пpoпaли бeзBlсТ|.

7) Дня 27 '2 6iЙ бiля с. Xypжeвинi, p-н oлeвськ. Bлaснi c|Ал|А _
35 чoл. вiддiлу K-pa Ciвaчa. Cили BopoГa_ 150 нoл. Haшi втpaти - 4 вбитими, Bтpaти Bopoгa _ 7 чoл. вбитими'
Зaгiн ..Пpилyцький,,
B)Дня 6'2бiЙ Ha XУт. сeлa.Д,epтi, p-н Poкитнe. Haшi сили _ вiдtiл к-pa Cтpiли i вiддiл к-pa Kaнтoвoгo. Cили вopoГa - 75 чoл.
Haшi втpaти_ 1 вбитиЙ i 4 paнeнi. Bтpaти вopoгa: oKoЛo 50 чoл.
вбитими,2 взятo B ПoЛoH. З.цoбУтo _ ] ..MaксиM,', 4 Л[eгKИx] кyл.,
7 фiнoк, 10 кpiciв i 'l пiстoль. Toгo x t|1ятLАМИ сaMИМИ CИлan'АИ
звe.цeHo бiЙ в лiсi б. с.,[epтi. Bopoxi C|/1л|А- 30 чoл. Haшиx втpaт
нe булo. Bopoг BТpaТИв 3-x вбитиx. Здoбутo _ 3 фiнки, 1 ',6oбик''
i 1 пiстoль.
9) .Цня 17 '2 бiЙ в лiсi бiля c. .[epтi, p-н Poкитнe. Haшi cv|ли _
вiДдiл к-pa Cтpiли i к-pa Kaнтoвoгo. Cили вopoгa нeвiдoмi. Haшi
втpaтИ: 4 вбитих, 4 paнeнi. Лeгкo paнeниЙ к-p вiддiлy Cтpiлa.
Bтpaти вopoГa нeвiдoмi.
.|0)
.Цня 18,2 6iЙ Ha Хyт. сeлa Kисopинi, p-н Poкитнe. Haшi
CИлV1_ вiддiл к-pa Cтpiли i к.pa Kaнтoвoгo. Bopoхi cили нeвiдoмi.
Haшi втpaти _ 1 вбитиЙ. Bтpaти вopoгa _ в6итих12чoл.
.|

.|)

Хaoч|в.
12)

xapч|в'

Зaгiн ..CтapoдyбськиЙ''

.Цня

5.2 вiрдiл к-pa Mopякa пepeвiз тpaноГlopт сiм фip

!ня

17

13).Цня

'2 вiрдiл к-pa Cipoмaхи пepeвiз тpaнспoрT 10 фip

.|4.2

eнкaвeДАcт|А oKpy)<ИЛИ внoчi гoспoдapчУ гpУПKУ
oктaви 1 1 чoл. Haшi втpaти: 9 чoл. в6итими' 2 paнeних взятo ЖИвцeм. Bopoгa пiдвiв оeKоoT.
14) Дня20.2бiЙ Ha ХУТ. сeлa Bepбнe, p-н Cтeпaнь. Haшi clrлV| _
к-p Kopa з ПoчoТoм 15 [нoл.] iтepeнoвe CБ 7 чoл. Бiльшoвикiв
булo 120 чoлoвiк. Haшi втpaти -З-xвбитих' Bтpaти Bopoгa: 2вби-

тИХ, oдИH paнeнИЙ,
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.l5)

Дня 25 лютoгo 6iЙ бiля c. Гopoдця, p-н BoлoдиМИpeцЬ'
Haшi cили _ вiд.цiли к-piв Mopякa i Moлoтa. Bopoжi сИлИ oKoЛo 300 чoл. Haшi втpaти _ 9 вбитиx i 5 paнeних зaбpaв вopoг XИBцeM.
Bтpaти Bopoгa пoвaЖнi, aлe тoчнИX дaHИx нeМae. Пiдвiв сeKсoт.
.l6)
.Цня 25.2 6iЙ Ha xyг. ceлa.{poздИHЬ, p-H Poкитнe. Haшi
cLАл|/1_ BoП к-pa ocтpoгo 20 чoл. Cили вopoгa нeвiдoмi. Bислi.ц
бoю тoчнo нe вiдoмиЙ. BoП мaв щe кiлькa бoTв з вopoгoм, y вислi.
дi мaйxe вci згинyли.
17) .Цня 27 '2 6iля о. flyбiвки, p-н BoлoдиМИpeцЬ к-p Kузьмa з
кiннoтoю вокoчИв y зaciдкy. Haшi втpaти 2 paнeнi, з тoгo oд|]oгo
бiльшoвики BзялIА жИBцeM,
Biддiл Bиxpa
1B) Дня 11 '2 бiЙ B с. Toпчa, p-H Mи)кИpичi' Haшi CИлv| _ вiддiл
к-pa Bиxpa. Bopoжi cИлlА - 30 стpибкiв. Haшi BтpaтИ: 1 вбитиЙ, двa
paнeнi. Bтpaти вopoгa: 10 вбитo, .|9 взятo B пoлoH, в тoмy 1 ст.
.1
лeЙтeнaнт HKBД. 3дoбyтo _ 7 л[eгкиx] кул., 1 гpaнaтoмeт' фiнкa,
1 пicтoль i 2 пiдвoди з кiньми'
.|9)
.Цня 20'2 6iЙ Ha Хyт. ГУмeнця с. Чaбeль, p-н Kлeсiв' Haшi
.150
c|AлИ _ вiддiл к-pa Bиxpa i к-pa Пaщeнкa' Cили вopoгa _ кoлo
чoл. Haшi втpaтИ: 2вбитi,4 paнeниx' Bтpaти BopoГa: oKoЛo 30 чoл'
в6итими, нeвiдoмe чИcлo paHeHИX.
20) .Цня 26'2 бiЙ Ha xyг. Бepeзинa, p-н Людвипoль. Haшi
.t5
сI4лИ _ вtддiл к.pa Bиxpa ' Cили вopoГa _
стpибкiв. Haшиx втpaт
нe бyлo. Bтpaти вopoгa _7 в6итих i7 взятo в пoЛoн.Здoбyro_.1
кул.,6 кpiciв i900 шт. aмyнiцiТ.
21) Дня29'26iЙ в сeлi Beл[икa]Coвпa, p.н Людвипoль, Cили
нaшi_ вiддiл к-pa Bиxpa. Bopoхi оили нeвiдoмi. Haшi втpaти_ 2
вбитi i 2 paнeнi. Bтpaти вopoгa: 45 чoл' в6итo, нeвiдoмa кiлькiсть
paHeHИХ.

Гocпoдapкa
Biддiли к-pa KyзьмИ пepeвeзЛИ дBa XapчeвИХ тpaнспopти 17
IIl.

фip.
ПoстiЙ, дня
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.l0

Cлaвa Укpaiнi!
Гeooям Cлaвa!

бepeзня .|945 p.

K-p

/-/B.

Beнepa

УпA..3Г''
MlCячHИЙ зB|T ЗA M[|сяЦЬ] БЕPE3EHЬ 1945 PIK
opгaнiзaцiЙнi спpaви
Дня25 бepeзня зГИHyв y бoю з бiльшoвикaMИ K-p Хмapa, нлeн
штaбy .зГ,', i тpи бoовики з Йoгo пoчoтУ.
Toгo ж дня i в тoмy бoю зГИHУв кoлишнiЙ пoлiтвиxoвнИк з,e.д'..XMeЛЬHИцЬкиЙ''
HaHHя
XитpиЙ, Cтeцькo,
|.

B

iддiл

.,Чopнi

3aгiH ...Д,opoш',
ГaЙдaмaки'' poзфopмoвaнo.

У бoяx з бiльшoвикaми зaгiн BтpaTИв вбитими 48 нoл., чoтИpИ

пpoпaЛo бeзвicтi.

Зaгiн ..ПpилyцЬкИЙ',
Зaгiн втpaтив в6итими 32 чoл.
Biддiл Bиxpa
Biддiл Bиxpa втpaтИB 3 чoл. в6итими
||.

oпepaтивнiдi
3aгiH ...Д.opoш''

1) .Цня 5.3 нa xyт. с. Kaмeннe, p-н Kлeсiв пiдстyпниЙ HacКoK
дивepсiЙнoi гpyпи HKB.ц Kopoткoгo Ha чoтУ к-pa .[eниca з вiддiлy к-pa Пaщeнкa. Haшi втpaти _ 30 чoл. вбитимИ (K-p .{eнис i
щe кiлькa cтpiльцiв 6ули вlдcутнi пiд нaс бoю). Bтpaнeнo збpoю.
Bopoжi BТpaтИ нeвiдoмi. Як oпicля BИKaзaлocЬ, нoт. .П.eнио бyв
aгeнтoм HKBД i вi.пдaв нoтy пiд yдap.

2) Дня 25.3 нaскoк бaн.ци HKB.ц в лiсi бiля о. Bиpи, p-н Kлeciв нa
вiддiл ..Чopнi ГaЙдaМaки'' i пoчoт к-pa Baсиля. Пpи вiддiлi ..ЧГ'' бyв кp Хмapa з ПoчoтoM, як вiдпopунник штaбy ,.ЗГ'' i K-p Cтeцькo, яK пoЛ|т[инний] вИХoBHИK пpи вiддiлi ..ЧГ''. Haшi втpaTИ вбитими _ 23 нoл. (в
ToMУ К-p Xмapa i к-p Cтeцькo) i 5 paнeниx. K-p Xмapa i к-p Cтeцькo
..ЧГ''.
зг|АHУл|/| з pyк aгeнтiв HKB.Q з вiддiлy
Bopoxi втpaти нeвiдoмl.
B слiдствi пpи poзpoбцi aгeнrypи вИKaзaлoсЬ, щo нaскoк пiдгoтoвИЛa aгeнTУpa' якa дiялa y вiддiлi ..ЧГ''. Aкцiя бyлa спpямoвaнa Ha K-pa Baсиля i Йoгo Пoчoт тa нлeн[iв] пpoвoДУ, якi бyли пpи
HЬoMУ. Aкцiя нe B.о,aЛaсЬ. Пiд yдap ПoMИЛKoBo пoПaв вiддiл ..ЧГ,'.
K-p Baсиль KвapтИpУвaв y стopoнi i мaв змoгy вицoфaтись,

3aгiн ..Пpилyцький''
3) .Цня 11.З 6iЙ y с. Бopiвкa, p-н .{epaжнe. Haшi cИлИ _ вiддiл
к-pa Cтpiли i к.pa Kaнтoвoгo, з УчaстЮ BoП-у, Bopoxi сили_ З0
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2в6итi,2 paнeнi. PaнeниЙ к.p вiддiлУ Kaнтoвий.
Bтpaти Bopoгa: 12в6итих,1 здaвся в пoлoH.
4) 16.з бiй в лiсi б. с. Тpубиць, p-н Kocтoпiль. Haшi сили: вiд.цiл к-pa Cтpiли, в зaстУпотBi к-pa oльxи i вiддiл к-pa Kaнтoвoгo,
в зacтУПcтBi к-pa Явopa. Bopoжi с|/1лИ- oKoлo .| 20 чoлoвiк. Haшi
BтpaТИ - 30 чoл. вби-гими i 5 paнeниx. Bтpaти вopoГa вбитими i
paнeHИMИ paзoM 70 чoл.
3aввaги: бpaкye звiтiв iз зaГoHy ..CтapoдубсЬKoгo''.
Cлaвa Укpaiнi!
ЧoЛ. Haшi втpaтИ:

Гeooям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 10 квiтня1945 p'

УпA..ЗГ''

|,

B

K-p

/-/B.

Beнepa

MlсяЧHИЙ зBlT 3A MtlсяЦЬ] KB|ТEHЬ .l945 PlK

opганiзaцiйнi спpaви
пepших днях квiтня в бopoтьбi

з

бiльшoвиKaмИ згИHУB
Kopa ( Kyзьмa ).
..ЗГ,'
(Kpeм'янeннинa)
4
квiтня
пpибyв
в
тepeнi
з
пiвдня
!ня
вiддiл к-pa MopoзeHKa B оилi 62 чoл.

..CтapoдyбсЬKoГo''
КoMaH.цИ p зaгoHУ
KoMaH.E,И p

3aгiн

..,Д,opoш''

Дня 6 квiтня к-pa Чopнoгyзa звiльнeHo з oбoв'язкiв зaст.
кoм[aндиpa] вiддiлy Тa ПpИзHaчeнo пoлiт[инним] виxoвl.{ИKoM пpИ
зaгoH

l.

Дня 0 квiтня звiльнeнo к-pa Cтaльнoгo з oбoв,язкiв кoмaндиpa зaгoнУ з пpИчИHИ xвopoби a>K.цo вi.п.кликaння.
KoмaндиpoМ зaгoHУ ...Д,opoш'' нaзнaчeHo KoМaндИpa вiддiлy
-t

Пaщeнкa.

ll. oпepaтивнi.цii

ЗaгiH ...[I.opoш''

K-p зaгoну Пaщeнкo дивepciЙниMИ гpУпKaMИ cвoГo вiддiлУ
зipвaв тpИ пoтягИ нa лiнii Capни_Poкитнe i Cтoлин_Piвнe.
Зaгiн .,ПpилyцьKий''
Biддiли пpoBeЛИ чoтИpИ aкцii нa стpибкiв

в с' Пoстiйнo,
p-н.Qepaxнe, Зoлoтoлин (2 paзи), p-н Cтeпaнь, Tpoстянeць,

p-н Cтeпaнь, Убитo 5 cтpибкiв, 2 взятo B пoЛoн. Aкцii мaли бiльш
дeмopaлiзyюн иЙ хapaктep.
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..CтapoдyбсЬKoгo''.
3aввaги: бpaкye звiтiв зi зaгoF|У
Cлaвa Укpa.iнi!
Гepoям Cлaвa!

Пoстiй, дня 10 тpaвня1945 p.

УПA..Зг"

|.

K-p

/-iB'

Beнepa

M|сячHИЙ зB|Т ЗA M[lсяЦЬ] ТPAвЕHЬ 1945 PlK

opгaнiзaцiйнi спpaви
ЗaгiH ...Д,opoш',

.[ня 3'5 KoMaH.цИpa Ciвaчa звiльнeнo з oбoв'язкiв KoMaHдИpa
вiддiлу. Ha мiсцe к-pa Ciвaнa HaзнaЧeHo KoМaHдИpoм вiддiлy к-pa
Beлeca.

Пo пpoнистцi aгeнтypи У вiддiлi к-pa PyбaйЛa, peштУ вiддiлy
пpидiлeнo дo K-pa Bелeсa'
Bтpaти зaгoнУ: 2 пpoпaлo бeзвiстi, 3 дизepтиpyвaЛo.
Biддiл Bиxpa
Biддiл BTpaтИB в6итим oдHoгo ПoBстaHця.
||.

oпepaтивнiдii

Зaгiн ..,Д.opoш''
1) K.p Пaщeнкo вiдбyв yспiшниЙ двoХTИжHeвий пpoпaгaндивниЙ peйд пo пiвнiчниx TepeнaХ Xитoмиpщини. Пiд нaс peйду
вiддiл пpoвiв yспiшну aкцiю нa вoенний MaгaзИH в .... 3дoбyтo
вiйcькoвиЙ BИpяд.
2) K-p Beлeо з вiддiлoм вiдбyв 16-тидeнний пpoпaгaндивниЙ
peйд пo пiвнiчнiЙ Xитoмиpщинi.
3) Дня 30.5 вiддiл к-pa Beлeca лiквiдyвaв стaHИцЮ стpибкiв в
с. Heтpeбa, p-н Poкитнe. Cили вopoгa _ 20 чoл. Haших BтpaТ He
булo. BтpaтИ вopoгa - 17 чoл' вбитими' Здoбyтo збpoю, oдяг i

Xapч|.

Biддiл Beлeca

!ня 26.5

вiддiл пpoвiв вдaЛy зaсiдку Ha eHKaBe.п,истiв бiля
с. Cтopoжiв, p-н Kopeць' Cили вopoГa _ 25 чoл. Haшi втpaти: 1
в6итиЙ,3 paнeнi. Bтpaти вopoгa: 10 вбитиx, oднa жiнкa здaЛaсЬ
в ПoлoH, peштy зaгHaнo в piнкy Kopник, дe мaЙжe всi пoтoпились.
Здoбyтo збpoю i пi.цвoди з кiньми. Haгpaбoвaнe мaйнo пoвepHeHo
HaсeЛeHHЮ.

92З

..CтapoдyбсЬKoгo,,.
3aввaги: бpaкуe звiтy вiд зaгoHУ
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвa!
ПoотiЙ, дня 10 нepвня1945 p.

K-p

/-/B.

Beнepa

УпA,.ЗГ''
.1945
P|K
M|CяЧHИЙ 3B|T зA M[lсяЦЬ] чЕPBEHЬ
opгaнiзaцiЙнi опpaви
Poзфopмoвaнo зaгiн ПpилyцькиЙ''.
Poзфopмoвaнo зaгiн ..CтapoдубсьKИЙ''
K-pa Пeтpa з кiннoтoю (пoнoт сЛ. п. K-pa Kyзьми) тИMчaсoвo
пiдпopядкoвaнo к-poвi Cтaльнoму. K-pa CipoмaХУ з чoтoЮ пpидiЛeHo дo к-pa CвятoсЛaвИЧa.
...Д,opoш',.
Biддiл к-pa Mopякa пpидiлeнo .цo зaгoнУ
!ня 3 чepBHя у бoю з бiльшoвиKaМИ згИHyв вiстyн ЧaЙкa, з
пoчoтУ к-pa Bacиля.
!ня 16 чepBHя зopгaнiзoвaнo зaгiн пi.ц кoмaндoЮ K.pa Ciвaчa.
B склaД зaГoHУ BхoД|Алv:' слiдyюнi вiДдiли:
Peштки вiддiлy к-pa Bиxpa,
|| '' Mopoзeнкa,
..Пpилуцькoгo'',
Biддiл к-pa Cтpiли зiзaгoнy
lt
||
'!
'' oльxи
3aгaльниЙ сТaH зaгoнУ BиHoсиB 104 чoл., з Toгo 15 xвopиx.
Чaстину вiддiлУ к-pa Bиxpa пepeбpaв к-p oстюк.
З вiддiлy к-pa MopoзeнКa oKoлo 1/2 дизepтИpУвaЛa Ha
|'

..

.

Пiвдeнь.

Зaгiн к-pa Ciвaчa втpaтИв в6итими 3 чoл.
3aгiн ,,.Цopoш'' втpaтИв вбитими 1 poЙoвoгo.
||.

oпepaтивнiдii

flня 3 нepвня

oб'e.п,нaнi вiддiли (нoтa к-pa Mopoзeнкa i
пoчoТИ к-piв..ЗГ'')пiд кoмaндoЮ K-pa Ciвaнa, зBeлИ бiЙз6aнtaми
HKBД в лiсi бiля с. Бopoвe, p-н Poкитнe. Haшi c|Ал|А - 80 чoл. Cили
вopoГa - 70 чoл. Haшi втpaти 1 вбитиЙ,6 paнeних. Bтpaти вopoгa:
12вбитих, B ТoMУ ниcлi к-p гapнiзoнy c. KapпилiвKИ, p-H Poкитнe.
ЗдoбУтo пoлe бoю.

1)

3aгiн

...Д,opoш,'

2) Biддiл к-pa Пaщeнкa пpoвiв aкЦiю нa стpибкiв в с. 3aлyxi, p.н
.Qyбpoвиця. Cтpибкiв poзiгнaнo пpи влaснiй втpaтi oднoгo poЙoвoгo.
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3).Цня 13.6 вiддiл к-pa Пaщeнкa зpoбив HaсKoK нa бiльшoвикiв, якi сПoчИвaлИ пiд чaс MapшУ б. с. oзepi, p-н Bисoцьк. Haшиx
BтpaТ He бyлo. BopoГ вТpaтИв 20 чoл. в6итих i 7 paнeниx.
4) Пiдpивнi гpyпИ з вiддiлy к-pa ПaщeнKa Пepeвeли 4 aкцiТ нa
зaлiзницю Poкитнe_Capни, Cтoлин-Piвнe, з ЧoГo двi aкцiТ вдaлi'
Зaгiн к-pa Ciвaчa
5)!ня 3 нepвня вitдiл к-pa Cтpiли пpoвiв aкцiю нa cтpибкiв в
c. Maл[i] CeлиЩa, p-н Koстoпiль. Haшi c|АлИ - 20 чoл. Cили вopoгa_ 12 нoл' Bopoг втpaтИв 5 чoл. в6итими.
6) Дня 28 нepвня бiй в лiсi бiля c' Meдвe.цiвкa, p-н Людвипoль.
Haшi сили - 89 чoл. Cили вopoгa _ 250 чoл. Haшi втpaти - 1
пoвсTaHeцЬ вбитиЙ i сaнiтapкa вiддiлУ Kaтя, вaжкo paHeнa, зaстpiлИЛaсЬ з пiстoля. Bтpaти Bopoгa _ 2О в6итих i 7 paнeниx.
Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!

ПoстiЙ, дня ]0 липня.l945 p.

УпA..ЗГ''

K-p /_/ B. Beнepa

M|сЯЧHИЙ зB|Т ЗA M[lсяцЬ]ЛИПEHЬ 1945 P|K

l. opгaнiзaЦiЙниЙ звiт
.[ня 1B лИпHя в бoю з бiльшoвикaмИ згИHУв сл, п. ПoлK. .[ибoв
..3Г'').
(зaот. кoмaндИpa штaбy
п. пopyчHИK
Дня 1B липня в бoю з бiльшoвиKaMИ зГИHyв cЛ.
,,3Г'').

!,oвжeнкo (нлeн вишкiльнoгo oоepeдKУ пpи штaбi
...Qopoш''

3aгiH
з
вiддiлy
к-pa Beлeсa 3 чoл'
.[изepтиpyBaлo

Зaгiн к-pa Ciвaчa
Зa нeсoлiдHe BИKoHУBaHHя oбoв'язKУ KoM. вiддiлу, к-pa Bиxpa
зHяТo з Йoгo стaнoвИЩa. K-poм вiддiлу HaзHaчeHo к-pa oльxy.
Biддiл к-pa Bиxpa poздiлeнo пo вiддiлaх к-pa Cтpiли i к-pa oльxи.
Зaгiн втpaтив вбитими 7 чoл., в тoMУ к-p CxiднiЙ, пepсoHaЛЬ-l
ний стapшиHa пpИ зaгoнi, 8 чoл. paнeнИХ, 4 чoл. дИзepTиpУвaЛo.

.Цoмoбiлiзoвaнo 9 чoлoвiк.
oпepaтивнiдiТ
Пoчoтк-pa Baсиля i бoТвкaк-pa Baньки, paзoM45чoл., вiдбy-

[||.]
1)
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2З-ДнeBHИЙ пpoпaгaнtIАBHIАЙ peЙ.ц пo пiвнiчнiй Хитoмиpщинi.
2) K-p Cтaльний з вi.п.цiлoм кiннoти 27 чoл. вiдбyв 15-дeнниЙ
пpoпaгaHдИвниЙ peЙд пo тepeнi пiвнiчнoT Xитoмиpщини.

л|4

Зaгiн ...Д'opoш''

3) Дня ].7 вiддiл к-pa Пaщeнкa i BoП paЙoну Capни пpoвiв aкцiю нa cтpибкiв i eнкaве.д,истiв y с. Kapпилiвкa, p-н Capни.
Bopoxi C|Алv| _ 25 чoл. Haшиx втpaт He булo. Bбитo двa cтpибки,
peштa пopoзбiгaлacЬ, KИ.цaЮни збpoю.
4).Цня 11.7 6iЙ бiля с. ЛeнЧИH, p-н Бepeзне. Haшi сили _ вiдк-pa
Beлeсa i вiддiл к-pa Cipoмaхи. Cили вopoгa нeвiдoмi.
Дiл
Haшиx Bтpaт He бyлo. Bopoг BтpaтИB 3.x вбитиx i 3 paнeниx.
5) .Цня 27,7 вiрдiл к-pa Beлеоa злiквiдувaB отaнИцlo стpибкiв нa xр. Moшнi, p-н Poкитнe. Bбитo двa стpибки, 3 здaлoсь в
пoлoн, peшTa poзбiглaоь.
Зaгiн к-pa Ciвaчa
6) .Цня 4.7 6iЙ з бaндoю HKB.ц в лiсi бiля сeлa Meдвe.цiвкa,
p-н Людвипoль. Haшi C|АлИ _ 86 чoл. Cили вopoгa _ 125 чoл. Haшi
втpaтИ _ тpи вбитi i 4 paнeнi. Bтpaти вopoгa: 16 вбитиx, 12 paнeниx, Bбитo: 1 сr лeйтeнaнт, 1 мoл. лeЙтeнaнт i 1 ст. лeЙтeHaнтa
тя)КKo oaHeHo.

7)

!ня 26.7

вiддiли к-pa Cтpiли i к-pa oльxИ пepeBeли aкцiю

нa стpибкiв y с. 3oлoтo;lИH, p-H Cтeпaнь. Haшi сили _ 40 чoл' Cили
Bopoгa 35 чoл. Haшиx втpaт He бyлo. Bopoг втpaтИв 5 вбитиx,7

ooзбiглocь.
8).Цня 1B'7 бiЙ бiля с. Beл[икa] Coвпa, p-н Людвипoль. Haшi
cИЛИ: пoчoТ к.pa Baсиля, к-p Cтpiлa з poоM' Cили вopoгa - 70 чoл.
Haшi втpaти 5 чoл. вбитими, в тoМУ ПopУчHиKfJ'oвxeнкo iк-p CxiднiЙ, двox poзвiдникiв вopoг зaбpaв жИвцeM.
9) Дня 18'7 бiЙ У ГopoдHИЦЬKoMУ лiсi, бiля с. Cтopoхiв, p-н
Kopeць. Haшi сили - пoЧoт пoлк. .[ибoвa 40 чoл. Cил и вopoгa _ 70
чoл. Haшi втpaТИ: згИHУв пoлк. !ибoв, пoчoт poзбiгcя. Bтpaти
вopoгa нeвiдoмi.
Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 10 сepпня1945 p.
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K-p

/_/B. Beнepa

УпA..ЗГ''
MIcячHИЙ 3B|T 3A M[lcяЦЬ] сЕPпЕHЬ 1945 P|K
l. opгaнiзaцiЙнi cпpaви

Bтpaти з пoчoтУ к-pa Baсиля _ .'. вбитиx,

.|

пpoпaв бeзвiстi'

ЗaгiH ...Д,opoш''

зaсyджeнo BT i poзcтpiляHo зa HapУшeнHя
диоциплiни ,4 вбитo i 3 вopoг взяв ЖИвЦeM.
.Д.вox пoвстaнцiв

!ня

Зaгiн к-pa Ciвaчa

14 сepпHя y бoю з бaндaми HKBД згИHУв сл. п' KoNлaHlцИp

вiддiлу Cтpiлa. Biддiл к-pa Cтpiли пiдпopядкoвaнo к-poвi oльоi.
l|.

oпepaтивнiдiT

Зaгiн ...Qopoш''
1) B дняx .... вiддiл к-pa Beлeоa poбив 4 безуопiшнi зaсiдки.
2) Дня 13.8 вiддiл к.pa Beлeсa лiквiдyвaв сTaHИЦЮ стpибкiв y
с. Бepeзoвi, p-н Poкитнe. Bзятo в пoЛoH 8 чoл. Bбитo Двox, peштa
poзбiглacь.
3).Цня 16.8 чoтoвиЙBaвилo з вiддiлy к-pa Beлeca пpoвiв вдaЛУ
зaciдкy нa зaлiзницi. Bбитo тpЬoХ i пopaнeнo.п,вoX eHKaвe.цистiв.
4) .Цня 26.8 вiддiли к-pa Beлeсa i к-pa Cipoмaxи лiквiдyвaли
стaHИцЮ отpибкiв y с. Глиннe, p-н Poкитнe. Bбитo ]-t, взятo в
пoЛoн 24, тpьoх вaxKo paнeHo. BpaтyвaлoсЬ BтeчeЮ ЛИшe тpЬoХ
paHeнИx. 3дoбyтo 28 кyскiв збpoi, в ToMУ 2 л[eгкиx] KУЛeМeтИ,
aмyнiцiю i кoнiзiсiдлaми. Бeз влaсниX BтpaТ.
5) Biддiл к-pa Пaщeнкa пpoвiв тpи aкцii нa cтpибкiв У ceЛax
Чудeль, p-н Kлeсiв, 3нoсичi' p-н Capни, c. Tишиця' p-н Бepeзнe.
AкцiТ всi вдaлi. Цiль aкцiЙ бyлa здeмopaлiзyвaти i poзiгнaти стpибкiв. Cтpибкiв poззбpoювaнo i вiдпyскaнo з УMoвoЮ xoвaтись вiд
бiльшoвикiв.
6) Пiдpивнa гpyпa з вiддiлу к-pa Пaщeнкa зipвaлa oДИH oоo6oвиЙ пoтяг Ha лiнi[ Capни_Piвне.
7) Ha шляxУ Capни_БepeзHe к-p Пaщeнкo зaмiнyвaв дopoгy
зpoбив зaсiдкУ. Bнacлiдoк нoгo зipвaнo oдHy лeгKy MaшИнy. Bбитo
кaпiтaнa вiЙcьк HKB.ц. Sдoбyтo бaгaтo нaгpaбoвaнoгo нiмeцькoгo
дoбpa.
8) Ha шляxу 3нocинi-Тиннe пiдipвaнo o.ц,HУ тягapoBУ MaшИHy
з eнKaвeдИcтaMИ, якi ixaли гpaбити хлiбoпoстaвку. Бaгaтo згИHyлo вiд зpИвУ, a peштa пoкaлiчeнi (бeз pyк, бeз..., бeз ...) пoMaH.
i
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tpУвaЛИ дo гapнiзoHУ. K-p ПaЩeнкo HaBМИснe нe xoтiв Дoбивaти
..HeщaсHИХ

KaЛiK''.

9) oкoлo 26.B нa KвaтИpoвaниЙ вiддiл к-pa Пaщeнкa в лtci бiля
c. ТИHHe, p-н Capни HaсKoчИЛa бaндa HKBД. Biддiл бyв пepeвтoм-

лeниЙ нiчними aкцiями i мaЙxe воi спaли. CтiЙкy вopoг зняв бeз
вистpiлy. Haшi втpaти.' З в6итих, 3 вopoг зЛoвИB ЖИBЦeM, чИслo
paнeниХ пoKи щo нeвiдoмe. PaнeниЙ к-p Пaщeнкo в |loгУ. MaЙxe
BBeсЬ вi,пдiл poзбiгся. Bтpaнeнo збpoю i мaЙнo' Bтpaти вopoгa
нeвiдoмi,
3aгiн к-pa Ciвaчa
10) .Цня 9.B вiддiл к-pa Cтpiли, K-pa oльxи пpoBeлИ aкцiю нa
HKBД p-н Kocтoпiль. Haшi сv|лИ_ 40 чoл. Cили вopoгa_ 35 чoл.
Haшi втpaти - 2 в6итi i 3 paнeниx. Bтpaти BopoГa_ ]0 вбитих, в
тoмy oдИн лeйт. i 1 сepxaн1 1 paнeниЙ, oдИH пpoпaв бeзвiстi.
11)!ня .!4.B вiдцiли к-piв Cтpiли ioльxи ПpoвеЛИ aкцiю нa
eHKaBeдИстiв c. .... p.н lepaжнe. Haшi c|Алv|- 40 чoл. Cили вopoгa - 35 чoл. Haшi вTpaтИ: 2 в6итo (згинyв к-p вiддiлy Cтpiлa) i 5
paHeнИХ. Bтpaти вopoгa _ 12вбитих i 7 paнeниx.
Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям Cлaвal
ПoстiЙ, дня 10 вepecня1945 p.
K-p /_/B. Beнepa

УпA..ЗГ''
oпЕPATИBHЕ зBЕДЕHHя з БoiB, зAс|ДoK TA AKЦ|Й

пpopoблeниx вitдiлaми УПA ..ЗГ', в звiтoвoмy чaсi зa 1945 p.
вiд 1.| пo 31.Vlll.1945 p. (нeпoвнiдaнi)

Зa пepioд звiтoвoгo чaсУ в 1945 p. вiддiли УПA ..зГ'звeли 30

(тpидцять) бiльшиx i мeншиx бoiв, з якиx 8 HeBдaЛИX, пpopoбили
16 (шiстьнaдцять) aKцiЙ, з яKИХ 3 нeвдaлi' Зpo6или 7 (ciм) зaсiдoк'
з яKИХ 4 нeвдaлi. Kpiм тoгo, пiдpивнi гpУпИ вiддiлУ к-pa Пaщeнкa
зipвaли B paзiв зaлiзниннy дopoгУ нa лiнiяx Лyнинeць_Capни_
Piвнe тa Capни_Poкiтнo.
У всix бoяx, aкцiяx тa зaciдкax вiддiли втpaтИЛИ paзoM oKoЛo
2]8 чoлoвiк в6итИмИ, з чoгo 6 кoмaндиpiв (кoмaндиpи вiддiлiв i
вищe), 74 чoлoвiк бyлo paнeнo, з чoГo 4 к-pи i 5 стpiльцiв зaбpaнo
BopoгoM.
3a тoЙ сaмий пepioд Bopoг втpaTИB бiльш 540 чoлoвiк в6итиMИ, з чoГo бiльш 20 oфiцepiв, 72 чoлoвiк бyлo зaбpaTo B ПoЛoH, з
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чoГo 2 oфiцepи i бiльш [4]4 нoлoвiк вopoгa бyлo paнeнo' мiж нИми
тaKox oфiцepи.
3a звiтoвиЙ чac 1945 p. вiддiлaми УпA "зг' здoбщo бiльш 60
кpiсiв, 1 кyлeмeт.,MaKcИMa'', 14 кyлeмeтiв, 1 гpaнaтoмe1 20 фiнoк,
11 пiстoлiв, 900 шryк aмyнiцiТ тa iншy збpoю тa вoeниЙ вИpяд, яK
тaKoж пiдвoди, вepxoвi кoнi зi ciдлlaми, xapнi i всяKoгo poдy oдeжy.

Cлaвa Укpaiнi!

Ъpoям олaвa!

ПocтiЙ' дня 10 вepeсня 1945 p.

УПA,.зГ''

H|! /-/Beнepa Baоиль

.|945 p.
M|сяЧHИЙ зB|T зA M|сяцЬ вЕPЕсEHЬ

opгaнiзaцiЙнi cпpaви
K-p CтaльниЙ з кiннoтoю 27 чoЛ. - peЙдyюнa гpyпa пo тepeнi
..3Г,,
зaХoдy i cxoдy.
K-p CipoмaХa з чoтoю 25 чoл. пpизнaчeнИЙ дo пoлiтичHo.пpoпaгaHдИв|loi poбoти Ha тepeнИ оxoдУ.
3aгiн,..Д.opoш'' poзфopMoвaнo.
K.p Пaщeнкo _ пpидiлeнo дo к-pa Bacиля,
Biддiл к-pa Beлeсa, oKoлo 50 нoл.' пiдпopядкoвaнo нaдpaЙoнoвoMУ пpoвiдникoвi Capни'
Biддiл к-pa Mopякa, oKoЛo 25 нoл., пiдпopя.цкoвaнo нaдpaЙolloвoМy пpoвiдникoвi нaдp. Koстoпiль.
3aгiн к-pa Ciвaчa poзфopмoвaнo. K-p Ciвaч з poeм вiдiЙшoв в
тepeн Дo opг. poбoти.
.|0
xopиx щe бeз пpИзHaBiддiл к-pa oльxи _ 73 чoл., в тoмy
I.

чeння.

ПoстiЙ, дня

.|0

Cлaвa Укpaiнi!
Гepoям cлaвa!
)кoвтHя 1945 p.

K-p /_/ Beнepa Bacиль

59a, б.*
,,oпИc|А
б) пepeбитo у 6 пp[имipникaх]
бoiв,'*
lJДABo' ф. З838' oп.

*

30

1,

cпp' 87a, apк, 28-45' Koniя.

Haдпиcyтитулi.
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2з4

3вlти пPo БoI пlдPo3дIлlв yпA
пск..oдEсA"

[Жoвтeнь 1945 p.]

зB|т

з бoiв тepeнy ..oдeca''
1) B дpугiЙ пoлoвинi мicяця лloтoгo 1944p, вiддiл к-pa Лисa

в чиолi 1 20 чoлiвiк був зaквaтиpoвaниЙ нa xyгopaХ CyxиЙ Piг
Meжиpицькoгo p-Hy Piвeнськoi oблaсти. B гoд. 12-iй пoвiдo.

MЛяe Meнe зв'язKoвиЙ вiд 1-oi нoти lJ-{yки, Щo вiд cтopoни сeЛa
Ш-{икiнинa пocyBaeтЬcя B Haшу cтopolly бiльшиЙ вopoжиЙ вiддiл.
Бoльшeвики, зaпpимiтИBши Haш вiддiл, вiдкpили oгoнЬ з тя)кKoгo
KУЛeМeтa. .Qaю нaкaз oднiЙ чoтi HacryпaтИ пpяMo пo шляxy в чoлo
вopoгa, a свoгo зacтУпHИKa з чoтoЮ вiЙcькa пocИлaЮ oбiЙти пoзa
лicoм iвдapити в оaмиЙ цeнтp вopoГa. Пiсля тpьoxгoдиннoгo бoю
MИ МaЛи yспixи i вжe здoбyли дeякi тpoфei. oпiсля, кoли бoльшeвИKИ зopieнтyвaлИсЬ, щo нaс в пopiвняHнЮ з ixнiми силaMИ e
зHaчHo MeнцJe, бiЙ cтaвaв Щoрaз тpyднiшиЙ. Cтягaю тpeтю чory
i кидaю нa пiдмory пepшiЙ i бiЙ тягнeтЬся дaлЬшe' aлe в Hac e
вжe вбитi i paнeнi. B7-iЙ гoд. Beчopa| пpИхoдитЬ мeнi пoмiн к-pa
Лeвaднoгo з двoМa чoтaМИ' oдHУ з HИx KИдaЮ в бiЙ, дe бoльшe.
виKИ вКЛИнИлИcя' iлiквiдyeмo цe BKлИHeHня. БiЙ cкiнчився в 10-iЙ
гoд. вeЧopa.
Bислiд бoю: здoбщo oдHy тaчaHKУ з aмyнiцieю, oдeн кyлeмeт, 19 кpiciв, 6 фiнoк i 7 пicтoлiв. Bтpaти вopoгa - 30 вбитиx, мix
ними 4-ox лeЙтeнaнт[iв], 5 сepжaнтiв тa oдeH cтapш. лeЙт. HKгБ.
Haшi втpaти:5 в6итими l 4-oх paнeниx. B бoю вiдзнaчилиcЬ: cтp.

.(oвбня, нoт. Ll-{yкa, poй. Пeтeлькa, poЙ, Baсилькo тa KyлeМeTник 3aпopoЖeцЬ. Mopaльний стaн пiсля бoю нaшoгo вiддiлy бyв
дoбpиЙ i cтpiльцi paдiли пepeMoгoю Haд пepeвil(aЮчиM вopo.
гoM.

ПoотiЙ, дня 20.Х' 1945 p.
2)

oпиc бoю

в с. Toпнa, p-н Meжиpин.

.|

K-p /_/ Лиc

'2,45 p. MopoзниЙ paнoK, cxoдячe coнцe cИпaлo
зoлoтi свoi пpoмtння нa cнiгoм пoкpИтy зeМлЮ. Пoвiвaв лeгкиЙ
вiтep cxiдниЙ. Ми Тxaли в нaпpaмKУ пiвнiчниЙ сxiд. Haшa Koлoнa
Heдiля дня
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1

нa2 KM. ГeH .цaЛeKo Пepeд HaMИ MaячiЛa Haшa KiHHa
poзвiдKa. 3 углa хaтiв тa вiкoн визиpaлv| нa Hac ПepeЛякaнi сeлянe,
бo вoни пpиЙмaли нaс зa бoльшeвикiв.
o гoд. 9-iЙ ми зaтpИMaЛИcЬ нa ХУтopi Toпчa, Mexиpицькoгo
p-нy, щoб зaKвaтИpУвaти. BiддiлaМ Bжe бyли пpизнaчeнi квaтиpи i вoни poзХoдИЛИоя пo HИx, aлe poзвiдкa Haшa, якa пoixaлa в
poзтяг|-|УЛacя

сeлo' пoвiдoмилa, щo в сeлi e яKeсЬ вiЙськo' Koтpe, пoмiтивши
нaс Ha xщopi, poотpiльнoю Йдe пpoтИ нaс. Haшi пiшi вiддiли
Bиxpa i Cipкa зaЙняли oбopoнy. 3a пapу XвИлИH пepeд нaми бyлo
вИдHo poотpiльнy, якa зближaЛaсЬ .цo Hac нa 150-200 м. Haшi
к-pи i KoзaKИ ПoчaлИ KpИчaтИ гoЛocнo ,,xoдv| cЮдa, нe бoЙcь,
eтo свai''. З лiвoгo Kpилa виЙшoв oдeн з пpoтивникiв, HaсaдИв
шaпKУ нa кpic i пoчaв HeЮ MaХaтИ. oдeн Haш кoзaК зpoбив цe
caмe, пiсля чoгo вотaЛи i пoчaли дo Haс з6лижaтиcя тpoХ пpoтИвникiв' якиx poззбpoeHo. B нaшиx pукax бyв лeйт. HKГБ i двox

стpибкiв. Teпep ми дoвiдaлИсЬ, щo тo сoвiти i булa Тx oднa нoтa.
Boни пpиiхaлИ B c. Тoпнy дЛя пepeвe.цeнHя apeштiв HaсeЛeHHя
тa Йoгo гpaбити. |м нa пoмiч мaли пpиTxaтИ щe двi гpупи i [зa]
oдHy з TaKИХ rpуп пpиЙняЛv| Bo|1И Haс, aлe, вДaЮчИ вiдвaжниx,
зaляглИ пpoтИ нaс. 3a ЦeЙ чaс, яК KoзaKИ BeЛИ гoЛoсHУ poзMoвУ
з сoвiтaми, Haшa кiннoтa зaixaлa B сeлo зa спИну вopoгa. Koлo
xaтeЙ бiгaли пepeлякaнi сeЛяHe тa дiти' Boни пaкyвaли нa фipи
дoMaЦJHe мaЙнo, щoб вoнo нe згopiлo, якщo б сoвiти вигpaли бiЙ
тa пoчaлИ пaлити хутip.
Ha кopoткиЙ cигнaл, пoДaний K-poM Bиxpoм, нaшa лiнiя вiдKpИлa oгoнЬ пo вopoгoвi. Чepвoнi зaMeтyшИлV|cя, a зГoдoМ пoчaлИ
стpiляти пo нaс з мiнoмeтa. Cтpiлянинa TpИвaЛa з пiвгoдини. Ha
нaKaз к-pa Bиxpa впepiд pУIxИлVIстpiльцi кpiзь гyщy стpiльцiв з
cлoвaMИ .,Cлaвa!'', ..Bпepiд!''' Чepвoнi пoчaЛИ вiдстyпaти.

oдeн

cтpибoк KИнyв кpiсa i пiднявши pyKИ пoчaв бlгги дo нaс. ЗблизившИсЬ дo к-pa Bиxpa, вИХoпИB з кiшeнi гpaHaтУ Ф-1, шapпнyв зa
KiлЬцe, яKoгo He вИpвaв бo зi cтpaxy зaбув вИpвaтИ ДpoтИ i кинyв
пiд нoги к-poвi Bиxpoвi. Bихop зapaз пiдxoпив гpaHaТУ i зoбaчив.
шИ, щo вoнa He зaпaЛeHa, сxoвaв дo кiшeнi, a стpибкa пoчaсTУвaв
пpиKЛa.цoМ в пoтИлИцю i нaгнaв Haзaд [дo] вiддiлy, звiдKИ HaпpaBv,|ли

Дo HaцJoгo тaбopy.

Чepвoнi вiдстyпaли .цaЛЬшe, всe блиxчe .цo ceЛa. Bpeштi з
сeлa вiдкpилa oгoнЬ пo вiдстyпaЮчИХ Haшa Kiннoтa, якa cпiшилaсь
в сeлi i пoзa бyдинкaми зaнялa стaнoBИщa' Cтpибкi, пoбaчивши cвor бeзвиxiднe пoлoЖeHHя, пoчaлИ гpУПaмИ з пiднeсeними
pУKaMИ ПpoKлИHaтИ Cтaлiнa i здaвaтися HaM B пoЛoн. Лишe 6
нaЙвipнiшиХ п'ятoлИзiB пoчaЛo втiкaти вИMИHaЮЧИ сeлo. Kiлькox
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K|HнOТчИK|в ПУCТИЛoся в ПoГoHЮ' пpИчoMУ двoX зЛoвЛeHo' o.П,l-{oгo
в6Итo, a Тpox, ПoзHaчИвшИ Kpoв,Ю сЛi.цИ, втiKЛИ Дo p-HУ.

B пolloн пoпaЛo 1B стpибкiв, a ]0 впaЛo ix тpупoм нa пoлi.
Haми здoбщo: мiнoмeт, t...] кyлeмeтiв, 1 фiнкa, 13 кpiсiв,2 пiстoлi, 500 tL.lт aмунiцiТ, 4 кoнi i 2 caнeЙ, Bлaснi втpaтИ _ 1 в6итий
i 2-oх paнeнИХ. 3a кiлькa XBИЛИH всi стpибкi були виcтaвлeнi в
двiЙки з пoB,яЗaHИMИ Haзa.п, pyKaMИ. Maйжe всi вoни були мtiсцeвi Ha зaпити к-рiв, скiльки кoтpий з HИX вИ.t],aв кpиТвoк ни людeЙ
бoльшeвикalи, кoждиЙ сKЛaД,aB вИHУ Ha дpУгoгo. loклaднi дaнi
пpo poбoту КoКloГo стpибкa мaв лeЙт[eнaнт] , якoгo ПpoвaД)KeHo
oKpeMo.

3aмiчeнo oдну хiнкy, яKa тoBПИЛaсь пoмiх KoзaKaMИ i кoгoсь
шУKaЛa. Boнa питaлa Зa K-poM, a KoлИ йoгo знaЙшЛa, ПoЧaЛa
oпoвi.д,aти, щo отpибкi iТ сьoгoднi oгpaбили. 3aбpали светpa,
чoбoти тa iншe мaйнo. Cтpибкi' пoбaчивши цю хiнку' зaдpo-

)кaЛИ. Boнa гtrэчaлa ПpИГЛяД.aТИсЬ дo Ko&цoГo з HиХ, a вpeштi
сKaзaЛa: ..Bсi вot.lи дoбpi сoбaкi , aлe дoбpe, щo BoHИ пoПaltиоЬ''.
B oчaх цeТ жiнки гopiлa HeHaBИсTЬ ixaдoбa ПoMCтИ Ha.ц вИpol],Кaми i зpaдниKaмИ свoГo Hapoду. .Qoвкpyги нaс зiбpaлoсь бaгaтo
CeЛЯH. )кlHoК Ta lп,|Bчaт, якi з paдiстЮ.E,ИBИЛИсЬ HaM в oнi, paдiюни
HaшoЮ ПеpeмoГoЮ, Тeпеp вoHИ He туpбyвaлисЬ дoЛeЮ свoix Хaт,
чИ BoHИ стoяTИMУТЬ чИ зГopяТЬ, aлe paдiлИ, щo пepeмогa булa

зa

Hal,ilИ.

Гpaб-;iхницькy бaнду зltl.luleHo. Mи вiд'iждxaeмo в лiс, пepе[х'п.хaючи чеpeз oдHe сeЛo, в яKoМУ ceЛяHe пoзHaЛИ си.п'ячиx i
пoв,язaниХ Ha сaF]яX стpибкiв з Тx ceлa, aбo тиx, щo Tx гpaбили.
Teпеp вЖe CeЛяF]aМ BoHИ були нe стpaшнi, смiлo глyзуBaЛИ з HИХ
тa oбсипaли лaйкoю. Bинниx пoKapaЛa сУBopa' aЛe сПрaBеДл|АBa
pУКa pевoЛЮц|oНepa.
[.1]1 2.45 р

K-p /_/tJJpaм

З)Дня 29'5 45 p. вiддiл БуЙнoгo KвaтИpУвaв в

с. Heтpeбet,

вiД.цaлi 9 км вiд
p. o гoД. 2.Й
зHaxo.П,Иться
20
стpибкiв.
З0'5.45
Д'е
Дня

paHKoM вiддiл BИpушИв з пocтoЮ в нaпpaмi ceлa Herpeбa.
Пopoзсилaв ЗacтaвИ вiд о. БopoBe, с'.Д,oвгaнь, вiД lr4aйдaнУ, il
peшTУ poзПoЛoжИв в лiсi з ПpoтИЛeжнoгo бoку, в paзi стpиlбкi
BИсKoчaТЬ з хa1 шцoб тaм Тм ПepeтяТИ дopoгУ' Caм к-p Пaвлeнкo iз
[3]-мa poЯMИ пiцloв Ha ХaтУ, .D,e KвaТИpУвaЛИсЬ стpибкi. Koлo хaти,
дe BoHИ KBaТИрyBaЛИ, CТoяв o.цeн BapToвиЙ, яксlгo вбитo i xaту
OKpУЖeHo З дBoХ стopiн. 3 хaти ПoчaлИ cтpибкi стpiляти, ПoчaBCя
Ha.t],
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бiЙ. Biд HaшИx стpiлiв зaПaЛeнo xaтy. Хaтa згopiлa, в нiй згopiлo 5
стpибкiв, KУлeMeт, кpiси i aмУнiцiя.
Peштa стpибкiв MaсKУBaлaся пo ХaтaХ. Ix вiДнaЙ.цeнo i нepeз
Тe' щo He зlо'aвaЛИсь, Тх пoбитo. Bбитo 10 стpибкiв, oдHoгo Cеp)кaHтa, ПoЛЬсЬKoГo ПЛЮтoHoвoгo, лeЙтeнaHTa ТяХКo пopaHeHo'
aлe вiн Д,ecЬ cKpИвся i Йoгo нe вiднaй.цeнo. 3дoбyтo: 5 кpiсiв, 1
фiнкy, 600 шт aмунiц[ii]' 5 кoнeй, yбpaння. Peштa збpoТ згopiлa.
Bлaсниx вTpaT He бyлo xoдних. B цiм бoю вi.цзначИЛИсЬ KУЛeM.
Piздвян i кyлeм. Гaлу[з]a, poЙ. Чижик i викoнaвeць CБ Bтiкaч.

15.6.45 p.

K-p вiдцiлy /_/ Пaвлeнкo

4) Дня 25'2 45 p. B с'Гopoдець BoлoдимиpецЬKoГo p-HУ Ha
пoстiЙ вiддiлy к-pa Heгyсa i к-pa MoлoТa HaсKoчИлa бaндa в силi
300 чoлoвiк HKBД' Пiдвiв сeKcoT пepeд cХo.П,oМ сoHtlя. Пiдстyпoм
зHяTo вapToвoГo бeз стpiлy i зaaтaкoвaнo Haш вiдutiл з Д,BoХ CTopiн. K-p Heгyс. KoMaH.o.УЮчиЙ цiлiстю, пpиЙняв бiit. Пepшi aTaKИ
бiльшoвикiв вiдбито i пoчaли плaнoвиЙ вiдступ. Бiльшoвики пoчajlИ ПoГoHЮ. Щe вiдбитo 7 aтaк. Бiльшoвикaм нaдiЙшлa пi.цмoгa
з Гopoдця, Kpeнильськa, Cтeпaня i Maлиx Hiмoвич. Biддiл Пoчaв
пpoбивaтиоь. ПpипepлИ Haш вiддiл l0,o сeЛa, яKe ТяГЛoся дo 1 км.
Гaлo булo зaсТaвлeнe BopoЖИM вiЙcькoм.
Якpaз в тoЙ мoмeнт нaд'ixaв к-p Kузьмa Ha тИЛ вopoгa з кiн.
HoToЮ i нa нeвeликУ вi.ц.цaль - нa 200 М, чИM вiдвepнyв yвaгy бiльшlовикiв вiд пiшoгo HaшoГo вiдцiлу i пoтягнув зa сoбoю ПoГoHЮ.
Taким чИHoM нaш вlД.цiл, poзбитиЙ, в бeзлaддi зyмiв пpoбитИCЬ в
бlльuиЙ лiс, a зa MHoЮ гoHИЛИCЬ дo -l 5-oТ гoд. Bтpaти нaшoгo вiддiлУ в бoю _ 10 вбитo тa 5 paнeнo, B ToMУ нислi булaвниЙ Чyпpинa
вбитиЙ,

ПoстiЙ 25'2'45 o'
K-p

l_l

Kузьмa

5) Дня З'2.45 p. зaгiн iм.

lopoшa KBaтИpУBaв в о. Чудeль, p-н
poзтaшoвaнi
бyли
Kлeсiв' Biддiли
Ha сKpaЮ сeЛa Пo гoлoвниx
шЛяXaХ cтoяЛIt зaсТaвИ з KVлeMeTaми, кpiм ТoГo сТoяЛИ стiЙки

t

хoЛИЛИ сTe)K|.
o гoд. 11-tЙ пpибув iнспeкцiЙниЙ пo цiлoсТИ t(-p

!eнис з пoвi.
ДoMЛeHHяM, щo нeвi.цoмa кiлькiстЬ вopoгa пoявИЛaсЬ Ha ХyГop|
Mypaшинцi i мaбyть бyдyть Йти в сeлo. Bидaв нaкaз вi.пдiлoвi iм.
Тятиви зaЙняти oбopoнy Ha Гopo.П,aХ Ha сKpaЮ сeЛa тa poзпoчaTИ

9зз

бiЙ. Biддiлoвi ..Чopнi ГaЙДaмaки,' дaЮ HaKaз дoлУчИтИ Ha пpaвe
KpИлo дo вiддiлУ iм. Tятиви i, кoли poзпoчHeтЬcя бiЙ, вдapИти
вopoгoвi з бoкy i випepти Ha чИcтe гaлo. BiД.цiл iм. Bopoнa лишaю
в peзepвi в сeлi. Kiннoтy BИcИлa|o нa лiвe кpиЛo вiддiлy ',TятlАB|А''
з зaBдaHHяM, KoЛИ ..Чopнi ГaЙ.цaмaки'' випpщь вopoгa Ha гaЛo,
зaaтaKУвaTи злiвa [i] винищyвaти.
Пpoтягoм 15 xвилин всi вiддiли були нa cтaнoвищi, oдHaчe
вopoГ He пoKaзУвaвся. Я вИcЛaв poзвiдкy нa Mypaшинцi, якa yстaЛИЛa, щo cИЛИ вopoгa 16 чoлoвiк iтo мaЙxe caмi oфiЦepи. Тoдi
..Чopнi Гaйдaмaки', poздiлитися нa
двi гpУпИ
дaЮ HaKaз вiд.цiлoвi
i зaaтaкyвaтИ BopoГa. Гpyпy к-pa KapпeнKa вИсИлaю лicoм, щoб
зaaтaKУBaTи з пiвнiчнoT стopoни xутip' Гpупa к-pa [...]oвтoгo Mae
зaaтaKУBaТи зi схoдy, a кaвaлepiя MaЛa ЛoвИти бoльшeвикiв нa
[г]aлi.

oбидвi гpyпи пiдcyHУЛИсЬ пiд Mypaшинцi i ствepдИлИ, щo
вopoгa нa xyтopi HeМa. ЛюДи poзKaзувaЛИ' щo бoльшeвиKи
пiшли в лiс i вiддiл poзcтpiльнoЮ BИpУшИв пo слiдax вopoгa.

HaткнувшиcЬ Ha вopoгa' poзПoчaBся кiлькaxвилинниЙ бiЙ, в якoмy
вбитo 13 oоiб i тpox взятo B пoЛoH. Як oкaзaлoсь, бyлa цe гpyпa
..Хeлознoдopoxl-loгo HKB.ц''. Згинули: 1 мaЙop, 1 кaпiтaн, 3-ox
лeйтeнaн[тiв], 1 сepxaнт, peштa бiЙцi. BлaснИХ втpaТ нe бyлo жoдних. Здoбyтo _ 4 фiнки, 7 пiстoлiв, 12 кpiоiв, o.0.яг тa aмyнiцiю.
Пocтiй 13.З.45 p
6) Зaгiн iм. .[opoшa KBaтИpУвaв в

K-p зaгoну /_/Tимiш

лici7 км вiд с. 3aлaв'e тa 4

.l5
KM Ha пiвдeнь вiдxyтopa Гaть..[ня 2o'2.45 p. o гoд.
дoнocять,
Щo нa хyт. Гaть e бoльшeвики. Я зapaдИв oстpe пoгoтiвля i вxe зa
1О хвилин iз пiвнiчнoi стopoHИ в)Ke зacтaBa ПoчaЛa стpiляти пo

вopoгoвi. Я дaв нaкaз зaЙняти oбopoнy, aЛe цe мeнi нe вдaЛoся,
тoмy щo aгeHТИ, якi були в вi.пдiлi, пoчaЛИ пo KoMaн.п'Иpaх стpiляти
тa пo Kpaщих стpiльцяx. Пo кiлькoX ХвИЛИHaХ бoю пoчaвcя вiдстУп,
a Bopoг Пoчaв сИлЬHo пepeслiдyвaтИ ззalп,У. Biддiл poзбивcя нa
кiлькa гpуп i пoнaв в piзниx HaпpяMKaX вiдсryпaти. Bopoг пepeслiдyвaB дo 4-oх км. Як BИявИЛoсЬ пiсля бoю, HaшИX втpaт B ЛЮдяХ
.1
26 в6итими i 8 paнeними. Зi збpoi BтpaчeHo: кyлeмe1 7 фiнoк,
peштa кpiои. Bтpaти Bopoгa нe вiдoмi.
ПoстiЙ 15.3.45
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p.

K-p зaгoнy /_/Tимiш

7) 3aгiн iм. .[opoшa пiд кoмaндoю Тимoшa пpиЙняв нaкинщиЙ
бiльшoвикaми6iЙ в с. Бpoннe, p-н БepeзHe дHя 6.2'45 p' o гoд. 7.
Bopoгa бyлo пoнaд 100 oсiб, 2 тaнкeткi тa2 лiтaки. Haшi втpaти _ 1
вбитиЙ,.1 paнeниЙ, зi збpoT BтpaчeHo 1 кyлeмeт. Poзбитo oднy
вopoxy aвтoмaшИHУ, втpaтИ в лЮдяХ вopoГa нe вiдoмi. Maнeвpoм
зaгiн вi.цipвaвся вiд Bopoгa,
8) B.6.45 p. зaгiн к-pa Ciвaнa пpИняв нaкинуиЙ бiльшoвикaми
6iЙ6iля с. Бopoвe, p-н Poкiтнo. Bopoг BтpaтИв пoдaHИХтepeнoвoi
poзвiдки 12в6итими, мiж HИм к-p гapнiзoнУ. Haшi вTpaтИ: 2вбитi,
5 paнeниx. 3дoбyгo нeзнaчнi тpoфeT.
9) 28.6.45 p. зaгiн к-pa Ciвaнa пpИHяB нaкинуиЙ бiльшoвикaми бiЙ в сoвпeнсЬкiм лiоi, p-н Людвипoль. Bopoг втpaтив 10
убитими, з нaшoТ cтopoнИ 2вбитi. Maнeвpoм вiддiл вiдipвaвся вiд
вopoгa.
10) з0.6.45p. зaгiн к-pa Ciвaнa злiквiдyвaв тeлeфoнiнниЙ
вopoжиЙ зB'язoK в с. Maлi Cелищa, p-н Koстoпoль. Bтpaти вopoгa
5 вбитими. Haшиx втpaт He бyлo. 3дoбщo тpoфeТ.
11) 26.7 '45 p. вiддiл к-pa oльxи з зaгoHУ Ciвaчa poзбив вopoжиЙ стpaтeгiчниЙ пyнкт стpибкiв в с.3oлoтин, p-н Cтeпaнь' Цeй
пУHKт Maв отpaтeгiннe зHaЧeHHя, бo знaхoдився мiж paйoнaми:
.П.epaxнe, CтeпaHЬ, Koстoпiль. Cтpибкi вИЛoвЛювaли люд.eЙ зi сlтки
тaгpaбили i тepopизyвaЛИ нaсeлeHня. Пyнкт злiквiдoвaнo. Bлaсних
втpaт He бyлo. ЗдoбУтo _ 2 KyЛeмeтИ' кpiои тa aмyнiцiю i дp'

12) 4.7,45 p. зaгiн Ciвaчa звiв бiЙ в лici бiля с. Meдвeдiвкa.
Bopoг втpaтИв 16 вбитими' Haшi втpaTИ 2 вбитi, Maнeвpoм вiддiл
вiдipвaвcя вiд вopoгa.
1з) 9.8.45 p. зaгiн к-pa Ciвaнa зpoбив нeвдaлиЙ нaстyп Ha
HKB.[-иcтiв о. Xильxa, p-н Koстoпiль. Bopoг BтpaтИв 10 вбитиx'
Haшi втpaти - 2 в6итi i 3 paнeнi'
14) 14.8'45 p. зaгiн к-pa Ciвaнa зpoбив HaоKoK нa бoльшeвикiв
в сeлi [B]yлькa, p.н.Д,epaжнe. Bopoгa poзiгнaнo. Bбитo: 12бoльшeвИкiв, 7 paнeнo. Haшi втpaти - 3 вбитo, в тoмy нислi к-p, Щo бyв
К-poM вiддiлy. Здoбyгo тpoфei.

oп EPAТИ BHo-БoЙoBl зBlTИ
Koмaндиpa .Qepкaнa
4'5'45 p. кiннoтa lepкaнa булa зaквaтИpoвaHa в c. Угoльцях.
o гoд. 21 зpo6или нacKoK нa о. БyгpиH, дe стoяли стpибкi. Koли
ol(py)кУBaЛИ бyдинoк, cтpибкi вiдкpили пo Hac oгoHЬ. Mи пoчaли
стpiляти з двox кулeмeтiв тa кpiciв. Bбитo [B] стpибкiв i двox пoвiшeнo. Haшиx вТpaт He бУлo. 3дoбУтo:2 фiнки i 8 кpiсiв.
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6.5'45 p. KiнHoтa .Д.epкaнa бyлa зaквaтиpoвaHa нa Хyт. Ciянцi
oотpixоькoгo p.HУ. 3 сeлa пoчaЛИ iхaти нa нaс 4 вepxoвнiтa 8 фipMaнoK бiльшoвикiв. Mи вивeли кoнi в дoЛиHУ' a caмi пpИгoтoвИЛиоЬ дo бoю. Bтpaти вopoгa - 4 вбитими' [Haм]и здoбyтo oдHoгo
Koня з сiдлoм, a сaмi бeз втpaт вiдcтyпили'
1 5.5.45 p. кiннoтa.QepкaнaбyлaзaKвaтИpoвaнa
нa 3aвiзoвCЬKИX
xyгopax, дe пoпaлИ пiд чaо aкцii в oкpy)<eнHя 2-oх сoтeнь бiльшoвикiв. B бoю вбитo [.1]1 бiльшoвикiв. Bлacнi втpaти 3.ox paнeниx.
29 '5 '45 p' кiннoтa.Цepкaнa бyлa зaKвaтИpoвaнa нa Xaвpiвськиx
xyгopaХ. o гot. -l4-iЙ пoixaлИ дo c.3aвiзoвa KУвaтИ кoнi. Ceлянe
c. 3aвiзoвa дoнecлИ, щo Ha Бaшинi e тpи фipи стpибкiв. Mи piшили ix oкpyхv|тИ, aлe вoHИ нaс зaуBaxИлИ i пoчaли втiкaти. .(вox
вбитo, oдHoгo злoвЛeнo xИвoгo, яKoгo пpИв'язaлИ дo кoнeЙ i
вoзИлv| пo сeлi 3aвiзoвi, a HaсeлeнHя KидaЛo кaмiнням i плювaлo.
ЗдoбУтo тpи кpicи i 200 штyк aмУнiцii. Haшиx втpaт нe бyлo.
1.6.45 p. кiннoтa ,Цepкaчa Tздилa нa Cxiд з вiддiлoм к-pa
Лeвaднoгo poбити aкцiю нa стpибкiв. B сeлi.Цiдoвa Гopa oкpyжили
сeлo i злoвИлИ 9 стpибкiв зi збpoeю. 3бpoю зaбpaли, a cтpибкiв
вiдпyотили, a сaмi пoвepHyлИ нa мiсцe пoстoЮ.
15,7 '45 p, кiннoтa lepкaнa HacKoчиЛa Ha тpИ фipи HKBД-истiв
в с. Mиxaклoвцi oотpiжськoгo p.нy, якi мoбiлiзyвaли фipмaнкi. Caтpaпи пoчaЛИ пaнiчнo втiKaтИ, KИ.цaЮчИ нa дopoзi збpoю i
пaЛaтKИ. Пpибiгли дo piнки Гopинь i вci кинyлисЬ пepeпЛИBaTИ.
Тpoх пepeп лИлo, a 1 5 втoпилocЬ, B тoMУ ниолi пpoкypaTop i лeЙтe,..[,Ьoxтяp,,,
oднy фiнку, peштa кpiси, 5
нaнт. 3дoбрo oдeн кyлeмeт
пaЛaтoK I oдHy пeЛepИHУ..
26.7.45 p. кiннoтa .Qepкaнa i Лeвaднoгo poбилa вiдпoчинoк
в лiсi бiля c. Maтioвкa Mexиpицькoгo p-l{y. Haскoчилo нa нaс 20
фipмaнoк бoльшeвикiв пixoти i бiля 30 кiннoтчикiв. Mи Дaли вiД-

ciн i вiдстyпили, 86итo 3-ox бoльшeвикiв, 3 нaшoТ стopoHИ Bпaв
3aлiзняк i пpoпaв бeзвicтi poЙoвиЙ BiдвaхниЙ.
27'8'45 p. кiннoтa.Qepкaнa oKpУxИлa бoльшeвикiв в c. Бyxapeвi ocтpixcЬKoГo p.нy, якi cтягaлV| пoстaвKУ. B бoю вбитo 46iльшoвикiв. 3 нaшoi стopoнИ двoxЛeгКo paHeHИx.
1.9.45 p. кiннoтa .{epкaнa KвaтИpyвaЛa нa 3aвiзoвcЬкИx Хyг.
oотpiжськoГo p-нУ, дe злoвИЛa xИвцeM тpox бoльшeвикiв. 7
бoльшeвикiв вcкoчилo в яMУ i пoчaли вiдстpiлювaтись. lх oкpyxeнo i гpaнaтaмИ пoбитo. Пo бoю кiннoтa вiд'ixaлa в с. Угoльцi
Гoщaнськoгo p-нУ i зaквaтиpyвaлa.
8 мaшин бoльшeвикiв пpиixaлo нa Бaшинy i xoтiли пepeПpaвИтИcЬ дo Hac нa Угoльцi, взявши зi сoбoю лвi фipмaнки. Mи зpo.
били нaд Гopинeм зaciдкy i в чaсi пepeпpaвИ бiльшoвикiв вiдкpили
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Пo HИХ oгoнЬ. Bбитo i зaтoплeнo в Гopинi ]6 бoльшeвикiв з кiньми i
фipaми, в тoMу чиcлi нaчaлЬHИKa HKB.ц Гoщaнcькoгo p-Hy' Ll-{e бiЙ
нe cKiнчився яK з c. Бyгpинa нaд'ixaлo 3 мaшини бiльшoвикiв. Mи

вiдкpили пo MaшИHax oгoнЬ, вбивaючи тpox бiльшoвикiв i вiдстyпили. З нaшoi стopoнИ бyв paнeниЙ к-p .Цepкaн i тpox стpiльЦiв.

Koмaндиpa Лeвaднoгo
p,
вiддiл Лeвaднoгo в чиолi 30 кiн2.10.45
KвaтИpyвaв
Дня
нoтчикiв в с. Beликa Kлeцькa Kopeцькoгo p.нy'o гoд. 16 poзвiдкa
.о.oнecлa, щo в Haпpaмi нa ЛюдвИпoлЬ iдщь бiльшoBиKИ. B бoю з
бiльшoвикaMИ зHИщeHo 8 бiльшoвикiв i здoбyгo тaбop- 10 фip
з вiЙcькoвим мaЙнoм. oднoгo cтapшoгo лeЙтeнaнтa зaбиpaeмo
)КИвИM. Haшi втpaтИ - oДlА|1 вбитиЙ.
LtДABo, ф. Зs\s, oп, , cпp. 87a, apк, 61-65. Koпiя,1
1

1 Пoдiбний тeкст пiд нaзвoю..Звiт з бoiв тepeHУ П3УЗ (Cхiд)'': .ЦA

ф. 13, cпp. 398, т. 1, apк.

.l07_1].l.

Фoтoкoпiя.

CБ Укpaiни,
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пEPЕлlK з^гlАБлv|x пPAЦlBHиKIв пlдпlлля
тA КoMAHдиPIB yпA пlBHlчHo.сxlдHoгo KPAю

1945 p.

лИcтА BпABшИХ

пpaцiвникiв opг[aнiзaцii]
.l

дi

.

i к-piв УПA

Пiвнiчнo-сxiднoгo кpaю

Bepшoк _ Haдp. пpoвiдник нa oвpyннинi. 3гинyв

.|943

в

лИcтoпa.

p.

2. 3eнoн] _ зacтУпHИK oбл. пpoв. oУH Xитoмиpськoi oблaстi'
3гинyв в ЛИсToпaдi 1943 p., oKpy)<eHий нiм. бaн.цитaми.

3. HeзнaниЙ (Шиндaк oлeксa) _ нaдp.

пpoвi.цник oУH

ФaотiвщинИ, K-p вiддiлy УПA, якиЙ дiяв в тИХ тepeнax. 3гинyв в
бoю з бaн.цoю чepвoнИx пapтИзaн.
4. opлюк2 _ кpaeвиЙ peф. юнaцтвa oУH нa ПЗУЗ, шeф пoлiтИчHoгo штaбy Bo ..Tютюнник'' (пpoпaв бeзвiстi в чaс пepeХoдy
фpoнтy нa Бepдинiвщинi).
5. .{opoш3 _ члeH oбл. пpoвoдy oУH нa ПнЗУЗ*' члeH пpoвoдy Bo ,.TЮтюHнИK,' (пpoпaв бeзвiстi в чac пepexoду фpoнтy нa
Бepдичiвщинi).
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6. Mapкo4 - пpoвiдник oУH мiотa Хитoмиp, члeн oбл. ПpoBooбл, (пpoпaв бeзвiстi B чaс пepeХoдy [фpoнтy]
Хит[oмиpоькoi]
дy
нa Бepдинiвщинi)'
7. Cкoвopoдa _ чЛeH oУH, пepc. стapl!иHa пpи штaбi гpУпИ
..TЮтЮHHИк'''
Bпaв в бoю з бaндaми ..спeц. oтpядoв,' HKB.ц 1944
Ip.] в мiо[яцi] [квiтнi].
B. 3вapин - po.цoM з Пoпeл[ьнянcькoгo] p-нy Хит[oмиpcькoi]
[oбл.], нлeн opг[aнiзaцiТ], нaдp. пpoвiдник ФaстiвЩИHИ, к.p вiддiлy УПA. 3гинув в бoю з бaндaми нepв[oних] оaтpaпiв в Bишeвичax
Paдoм[ишльcькoгo] p-нy Жит[oмиpськoТ] oбл. в мiс[яui] квiтнi.
9. БaЙдa_ЛисoгipS - к-p зaгoHy' гpУпa .'Tютюнник'' УпAПiвнiч. Згинув в бoю з бaндaми HKBД.|944p. в мiс[яцi] квiтнi, в
Хит[oмиpськiЙ] oбл.
..ТютЮHнИK''
УПA-Пiвнiч. Згинyв в
1О, ЯpиЙ _ к-p оoтнi гpупи
p-нiXит[oмиpськoi]
oбл.
Чoп[oвицькoмy]
бoю з бaндaми HKBД в
..ТютЮннИк''.
_
гpупи
УПA
зaгoHУ
cтapшиHa
1]. Tятивa пepс.
Згинув в бoю нa oвpyннинi в мiс[яцi] тpaвнi [1g]aa p.
.|2.
oмeлькo-CтapoДУб_ зaст. peф. CБ пpИ Kpaeвoму пpoвoдl
ПнCУ3*. Зaгинyв в бoю з бaндaми HKBД 1945 p. в мiс[яцi] лЮтoмy.
.|3.
HeспoдiвaниЙ - к.т BCБ пpи зaгoнi УПA-Пiвнiч.
.,3Г'' ..CХiд'' УПA-Пiвнiч'
14. Хмaoa - пoлiтвиxoBHИK пpИ шTaбi
вПaв в бoю з бaндaми HKBД в мiо[яцi] бepeзнi 1945 p'
.|5.
Kopa_KузЬМa_ члeн oУH, K-p зaгoHy УПA-Пiвнiн' к-p
peЙдуюнoгo зaгoнУ пo тepeHax БiлopyсiT, oбл[aсниЙ] пpoв. oУH.
Bпaв в бoю з бoльш[eвикaми] дня 5.|V.45 нa Boлo.цимиpeннинi
Piв[eнськoТ] oбл.

..Saгpaвa'', oдИH з
16. Юpкo (Pибaк) _ KoМaндaHт зaпiлля Bo
нaЙстapшиx пpoвiдникiв opг[aнiзaцiT] нa Boлинi. Згинyв в бoю з
бaндaми HKB.ц 1944 p. м[iсяць] тpaвeHЬ.
-l7.
|гop (Лoгi[нськиЙ] Бoгдaн6)- oкpyжниЙ пpoвiдник oУH нa
ПнCУ3*.
1B. Яpинa (Дeми.цoвич Haдя7)_ чЛeH oKp, пpoBoдУ oУH, в
лЮтoMУ [19]45 p.

.|9.

Maтpoс8- opг. peф. кpaeвoгo пpoвo.п'у oУH ПнCУЗ*.
Згинyв 21 сiчня [19]45 p.
20' Kapпo (ПaлiЙ) _ нaдp[aЙoнoвий] пpoвlдник Kopeннини.
21. Тepeшкo - peф. CБ нaдp[aЙoнoвoгo] пpoв[oду] oУH нa
Kopeннинi'
22. Bopoн - Пepс. peф. i opг[aнiзaцiЙниЙ] peф[epeнт] [кpae.
вoгo] пpoвoдy.
" Taк у тeкcтi'
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23. Kapпo - чЛeH oкp[yxнoгo] [пpoвoдУ] toУH] нa Пoлiссi'
29'||,45 p. в бoю з б[aндaми] HKBД.
24' Cтeпaн - нaдp[aЙoнoвиЙ] CБ Kop[euькoгo] нaдp.
25' ЧубapиK _ peф. CБ Kop[eцькoгo] нaдp.
26. Kepн _ гoоп[oдapниЙ] peф.
27 'KpилaтиЙ (Bopoн) - нaдp[aЙoнoвиЙ] пpoв. Capн[eнськoгo]

Haдp.

28. Aнтoн _ paй[oнoвиЙ] peф. CБ ГoщaнсьKoГo p-Hy.
29. Пaшкo - paЙ[oнoвиЙ] peф' CБ Koст[oпiльськoгo] p.нy
30. Bapкa - члeн oУH.
31. Mикoлa (Co[ки]pa) _ нaдp[aЙoнoвий] пpoв. Koстoпiль-

tцИl-|И.

32. KpининниЙ _ пoлiт[инний] peф.oKpyгИ.
33. Пoстoлик _ пoлiт[инниЙ] peф. нaдpaйoнy.
34. Mapкo _ пoлiт[инниЙ] peф' нaдpaйoну.
35. oмeлькo _ opг. Pyж*

[...] лiтoм t19]at5] p.
З6. |cкpa - зГИHУв лiтoм [19]a[з] p

37. Mикoлa Kp[aвeць] _
38 t'..] 3вapин [...]
Bзятo в Meнe пpИ зaдep)кaннi. Bopoбeць
ДА CБ Укpai'ни (Tepнoпiль)' cnp' З1997, т.
З6. opигiнaл. Pукoпис.
.l

1,

пiвд. сx.* Житoмиpщинa
пiвд. сх.* )Kитoмиpщинa
пiвд. сx.* Хитoмиpщинa

apк. 188 (кoнвepт), apк, З5-

lвaнCaвнyк-..3eнoн''(-1943)'- y1943p._вiЙськoвиЙрeф.'зaступнИKпpoв.

Хитoмиoськoj oбл.

2Bacиль Kулiш - ..opлик'', ..opлюк'' (1918-1944). У 1944 p. _ кpaeвий peф. юнa..Tютюнник,'.
цтвa П3У3' кep. пoлiтиннoгo вiддirrУ Bo
3 Пeтpo Kyxapнyк - ...Qopoш'' (189B-1944\.У 1944 p. * чЛeH пpoвoдy oУH
ХитoмиpськoТ oбл. тa кepiвництвa Bo .,Tютюнник,,.
4 Bячeслав [3aгeлЬcЬKИй] - ..Мapкo''. У 1943 p. - пpoвiдник oУH м. Хитoмиp, peф
CБ пpoвoдy Хитoмиpськoi oбл., члeн пpoвoдy Bo ..Tютtoнник''.
5 Baсиль Пeтpeнкo -..Бaйдa''' .,Лисoгip''. У 1944 p.- K-p вiддiлУ з'eднaння

..ХмeльниЦький,', зacryп.
пo вiЙоькy к-pa з'eднaння ..Бaзap'''
6 Бoгдaн ЛoгiнськиЙ - ..lгop" (-1944)--. У 1944 p' _ пpoв. Capнeнськoi oKpУгИ.
7 Haдiя.{eмидoвиз -..Яpинa" (-1945)--. У 1944-1945 pp.- Kep. жiнoчoT peфepeн.
тypи' peф. ЧХ, пpoв. Capнeнськoi oкpyги (1945).

8 oлeксaндp.Qeнищyк - ..MaтвiЙ'', ..Maтpoс',, ..Caвa''' ,.CвL47|4F,'' (1918-1945).
У 1944-.l945 pp._ K.т Piвнeнcькoгo нaдp'. зaпiлля Bo..Бoгун'', opгaнiзaцiЙний
peф' пiвнiннo-сxiднoi гo HBPo' псK'

*

Taк у тeкстi'

**

Piк нapoдxeння нe уcтiйнeнo'
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звlт пPo oPгAHtзAЦlЙHy PoБoтy
KEPIBHиЦтвA псK

20 xoвтня 1946 p.

SBIT

з opгaнiзaцiйнoi poбoти вiд 20.Vl|| пo 20.X'46 p.

Зa звiтниЙ чaс пpoвeдeнo: .l) 1 1

iнфopмaтИBнV|х вiдпpaв з
KaдpaмИ i пoвcтaнцями:2) 3 звiтoвi вiдпpaви з aктИвoM; 3) 4 opг.
пoлiтичнi з oоepeдKoм.
.[o 1) oбгoвopeнo слiдyюнe: нaшa бopoтьбa y нaс нaЙнoвiшoгo пepioдy; вopoжi MeтoдИ y бopoтьбi з peвoлюцiЙнo-визвoльним
pуХoM укpaiнcькoгo Hapoдy, a зoKpeMa з opгaнiзaцieю i УПA; aгeн..oпoзИцiя'',
яK пpoвoKaцiя HKBД пiд мapкoю
rypa iбopoтьбa з нeю;
oУH; нaшi зaвдaHHя нa cьoгoднi (зaгaльнo); мixнapoднo-пoлiтич.
нa cиryaцiя (зaгaльнo).
Дo 2) Пoдaвaли звiт з пpaцi вiд гpудHя 1945p..0,o вepeсHя
1946 p.: дe i як пepeбyвaли нac aнapxii; з KиM п/aлИ зв'язKи; виХoB.
нa poбoтa нaд сoбoю i oкpyxeнняM; ХapaKтepИcтиKa oKppKeHня _ дpyзiв; пpoпaгaH.цИвнo-Maсoвa poбoтa; бoЙoвo-дивepсiЙнa

poбoтa; гoспoдapКa.
Дo 3) Пoдaнo: a) Haшi зaвдaHHя нa нaйблиxчиЙ чaс (дoклaднo); б) яKИM пoвИнeн бyти члeH opгaHiзaцiТ, пpoвiдник; в) стaвЛeHня poбoти y нaшoмy тepeнi: opг. poбoтa, BиxoBHa poбoтa нaд
coбoю i кaдpaми, пpoпaгaндИвнo-Maсoвa poбoтa, бopoтьбa з
внyгpiшньoю i цивiльнoЮ aгeнтypoю тa оeKсoтствoМ, гocпoдapKa
з лiтepaтypoю, фoнд opг. i мaт[epiяльнoТ] гocпoдapKИ, пpИгoтувaнHя дo зИMи' oKpeM| зaвдaння.
.Qaти вiдпpaв i пpисyтнiсть aктивy Ha HИX:

lo

1)20-21.VlIl - 2; 22-2З.v||| -2;25,V||| _ .l;6.|X --1;7-B.lX
.|8;
.|;

11.lx_ 1; 13.lX_

15.|X- 16.lХ -2:2З.|Х- 17; 13.X- 30.
2)
10.lX
1;12.|X1;12-13.x _ 4 ( з кoжним зoкpeмa).
Дo
.Цo 3) 20-21 .lX _ | opг.

oоep. 2; 24.|х _

2i3;7.X- lllopг. oсep.3; 14.х-

||

-

1;

opг. oсep. з | opг. ocep.

з aKтИBoМ Пiвнoчi6.

П poпaгaндиBнo-Maсoвa poбoтa
Пepeвeдeнo 2 гуipки з MoЛo.п.дю: .lS.lX i 2.|.|X, пpисщнiх 10.
Пepepoблeнo лиcтiвки ..Укpaiнськa МoлoдЬ'', ..УKpaТнцi'' тa пpoчИтaнo кiлькa пoeзiй з ...Д,нiв бopoтьби''.
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Пpoвeдeнo 2 poзмoви з yкpaTнцями зi CУ3 _ yнитeлькa i 2
бpaти.дeмoбiлiзoвaнi. Тeмa: ДiЙcниЙ cтaн CPCP i Йoгo слaбiсть;
бopoтьбa oKyпoBaHИx i пoнeвoлeниx нapoдiв; нeминyнiсть вiЙниi
пpaця yчИтeЛя нa cЬoгoдlli. Bикopиcтoвaнo Koxнy пpинaгiднy
стpiнy з пepeсeлeHцяMИ i нapoдoм для пpoпaгaHдИBHo-вИХoвниx
poзMoB.

Biдсвяткoвaнo пpИлюднo ...{eнь збpoТ'' y двox сeлax - Угoльцi i
3aвiзiв, p.н Гoщa, пpи yнacтi вeлИKoгo чИcлa Hapoдy, свящeнникiв
i вiЙськa. Пpoгpaмa _ peфepa1 сЛoBo' дeклямaцii, пicнi'
Пepeвeдeнo лoзyнгoвy aкцiю нa ..,{eнь збpoТ','
У опpaвi poздopУ пpoвeдeнo вИясHЮЮЧy пpoпaгaHдИвнУ
poбoтy.

.[ня 9'Х.1946 p. в с. Aнтoнiвцi нa Kocтoпiльщинi a-бyв oкpyжeниЙ нa квapтиpi бiльшoвикaMИ-a K.p Ciвaч зi свoiми 4-мa дpyзями
з oxopoни - Cipкo, Cyсiд, ЧaпaЙ, oнepeт. Bив'язaвся бiй' в якoмy

к-p Ciвaн i нoтиpи дpyзiв з Йoгo oxopoнИ'
Ha Kopeннинi y зaсiдцi paHeнo 2 дpyзiв вiд к.pa Kнoпки _ Явip
i }riaлиЙ, якиx зaбpa ли ЖИBИ|'Аv|.
ЗгИ|1УлИ''

20.x' 1946 poкy

Cлaвa УкpaTнi!

ДA CБ Укpaiни, ф. 13, cпp, З76' т. 75' apк. 98. Koпiя,

/-/Гaнкa|,,.]-

il.lТ.Тtii
-

Ймoвipний пiдпиc эaкpecлeнo.
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пoлiський нeтpяx .{epeвopит H Xaсeвинa

2з7.267
звIти пPo PЕЙди тA дlялЬHlстЬ oKPEMиx
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[Kвiтeнь] 1944 p,

Ng

-

1945 p.

2з7

oпис БoЙoBиx дlЙ пlд cЕлoM БoPoBиM
бoю

oПИс

пi.ц

[Kвiтeнь] 1944 p.

Бopoвим, p-н Poкитнo

B дeнь вiд 1 -.| 2.|v.44 вopoг був poзтaшoвaний в тepeнi Poкiтнo,
Maсeвини, Kiсopини' !'epть, Bиpи, Тиннe, Kнязь-Ceлo, Чaбeль'
Kaмiннe, Бepeзнo, ЗHoсиЧи, Бiлaшiвкa, Kapпилiвкa, Бopoвe, якi
MaЛИ зa зaBдaHHя блoкaдy лiсy, yнeмoЖлv|BИт|А пocтaчaння вi.пдiлiв УПA ХapчaMИ, тa бopoтьбa з HИMИ.
Bopoг пpoвaдИв poзвiдкy aгeHтypHy вiддiлaми вiд 30.60 ociб,
тa oдHoчaсoвo вiддiли peЙдувaли пo лiсax в cилi 50-200 нoЛoBiK,
MaЮчИ зa зaв.п,aнHя |1tАЩИтИ пoвстaнчi вi.пдiли нa мiсцяx пoсТo}o.
Пepeвaжнo тaкi вiддiли вiдxoдили зi овoТx мiсць poзтaшoвaння вHoчi, вiдпoвiднo MaнeвpyЮчи, щoб зaxoвaтИ в тaeмницi
HaПpяMoK MapшУ. B лiсi зупинялIАcя в piзниx мiсцяx, HacлУХУЮчИ,
i в цeЙ спoсiб Bv|являлv| мiсця пoстoю вiддiлiв УПA. Kopистaли
тaKoж цИM, Щo зaв.цяKИ снiгoвi [нe] мoжнa бyлo пopyшyвaти, щoб
He зaлИшИти пo сoбi олiДiв.
B дняx 12-1з i 14 ствepдxeHo, Щo вopoг вiдтягнyв свoi cили
в paЙoн сiл Бopoвe тa Kapпилiвкa з Poкiтнoгo, MaсeвиЧ, Kисopин,
.[epтi, Bиpiв, TиHHoгo, Kнязь-Ceлa, Чaбля, Kaм'янoгo, Бepeзнoгo,
3нoсич i Б[i]лaшiвки. .Цня 13'lV ствep.ц)кeнo, щo вopoг oбсaдив
вyзЬKoтopoвy зaлiзницю вiд Уpoнищa, [Зaгoлля] дo piнки XвoЙниЦi

нa пiвнiч вiд Kapпилiвки.

Bopoxi вi.пдiли сKлaд,aлИсЬ з пoгpaHИчниx вiЙоьк HKBC. внyтpiшнiх вiЙоьк. Biддiли свiхo пpибУлИ з глубoкoгo тилa, тoмy i
мopaльниЙ Cтaн y ниx бyв дyxe дoбpий.
Byзькoтopoвa зaлiзниця 6улa oбоa.о'жeнa кiлькiстю 500-600
чoлoвiк (пpиблизнo). HaстyпaлИ 900-1000. Bopoг MaB зaB.E'aHHя
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вИбI4тИ гpУпУ з Micця poзтaшoвaHHя, нaгнaтИ Ha вyзЬKoтopoвУ
зaЛiзHицЮ Ha зaстaвИ тa знИщИтИ.
.l
B дняx вiд .1 2'|v.44 кypiнь, в оклaдi якoгo бyли coтнi Чopнoти,
П'яHoгo, ЛИca, paзoм 320 люд.eЙ, poзтaшoвaниЙ6ув y PoнищaxKщ. 7 км нa сxiд вiд мiсця poзтaцJoвaння кypiня бyлa poзтaшoвaнa
сoт|.iя oднopoгa (140 нoлoвiк)'
flня 9.lV.44 y вiддaлi4 км вiд кypiня в HaпpяMKy оeлa Лeнчинa

стoяв пoстoeM вiддiл Xмapи-Пaщeнкa (100 нoл') Paнкoм дня
14'|v.44 вИявлeHo вopoжi отexi в нaпpямi сeлa Лeнчинa в 2 км
вiд мiсця poзтaшoвaння кypiня' Kуpiнь зaняв cтaнoвИщe в пpИгoтoвaнИХ пepeд тИМ oKoпaХ. oднoчaснo пoвiдoмлeнo oднopoгa
i Хмapy_ПaщeнKa. 3в'язoк з coтнeЮ oднopoгa був пoстiйниЙ
пepeд тИM тoмy, щo в HaпpяMKy, дe бyв poзтaшoвaниЙ вiддiл
Xмapи-ПaщeнKa' виявЛeHo Bopoxy poзвiдкy. Bиcлaнo нory сoтнi
П'янoгo (35 чoл.) пpи тpЬoХ KyлeМeтax, яKa Maлa зaвдaння poзвiдaтИ пpo сИлy вopoгa, зв'язaтиcя з Хмapoю-Пaщeнкoм i пoвiдoМИтИ Пpo вopoгa. Чepeз пiвгoдини пo вiдxoдi чoти пoчУлaся стpiлян|4нa зo CтopoнИ, дe був poзтaшoвaниЙ вiддiл

яKa пpoдoвxУBaлaся piвнo 20 xв.

Xмapи-Пaщeнкa,

Koли чoтa пpибyлa нa мiсцe, бyлo вжe пicля бoю. Ha мiсцi

пoстoЮ знaЙшли cлiди бoю, 2 стpiльцi зaбитих з вiддiлy Пaщeнкa,
1 диcкy з нaбoями тa cтвepдxeнo, щo вopoг бyв y кiлькoстi 100
чoЛ. пpИ oдHoмy..MaKсИMoвi'' тa гpaнaтoмeтaХ. 3в'язoK з вi.пдiлoм
Хмapи-ПaщeHKa Haв'язaнo ввeнepi.
Bвeнepi пocтaвлeнo змiнити мicцe poзтaшyвaнHя кypiня тa

coтнi oднopoгa, знaЙти вiдпoвiднe мiсцe дo oбopoни, тoMУ' щo
pyxливiсть KУpeHя зв'язyвaлИ тaбop XвopИХ нa тиф (33 чoлoвiкa).
.Д,o кУpiня пpИeдHaвcя вiддiл Xмapи_Пaщeнкa i бolвкa |гopa (40
нoл.) i paHKoM 12.|v,44 пepeЙшли в Уpoнищe дo Maшицi, дe poзтa.
шyвaЛИcя нa гopбax y вiддaлi 4 км нa пiвнiч вiд Pyднi Бoбpoвськoi
тa 6 км нa зaxiд вiд с. Бopoвoгo. B HaстyпHoMy пopядKy: сoтHя
oднopoгa бyлa poзтaшoвaнa 500-600 м нa пiвнiч вiд гoлoвниx
сил B нaпpямкyУpoнищa Paдзeвинi. Kypiнь poзтaцJoвaниЙ вздoвх
гopбa, щo тягHувся з зaХoдy нa сxiд тaK, щo сoтt{я Лисa мaлa мoxливiсть oбopoни зi сxoдy.
Ha пiвдeнь вiд poзтaшoвaнHя кypiня poзтaшoвaнo вi.цдiл
Хмapи_ПaщeHKa, У вi.пдaлi500-600 м. Paзoм нaлiнyвaлo 650 чoл.,
пpи 60 КУЛeМeтaХ i oднoмy coтeннoMy мiнoмeтi в дняX .l 2, 1 з i 14. |V.
Bиявлeнo, щo Bopoг вiдтягнyв овoi cили в paЙoн оiл: Бopoннe,
Kapпилiвкa, Чaбeль, Лeнчин тa oбоaдxye BУзЬKoтopoвy зaлiзницю
вiд Уpoнищa 3aвaлля дo p. ХвoЙнИця Ha пiвнiч вiд c. Kapпилiвкa.
Цtoб yникнyгИ HaKИHyгoгo вopoгoм бoю, paнKoм 15,|v'44 пoстa-
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Hoвлeнo зЛiKвiдyвaтИ тaбop, пepeдaтИ Йoгo paзoм з XвopИMИ Ha
тиф мicцeвoмy УЧX, щo MaЛo HaстУпИтИ вeчepoм ЦЬoгo.цHя.
.11
вopoг в силi кypiня зaaтaKУвaв нeспoдiвa15.|v'44 гoд.
Ho оoтHЮ oднopoгa зi зaxoду i пiвнoчi. Пiд чaс Haпaдy к-p сoтнi
oднopiг бУв вiдcyгнiЙ, пpиймaв УчaсTЬ в нapaдi к-piв. Bopoг блисKaBИчHИM УдapoM y кiлькoстi 1 сoтнi зHяв зacтaвy, yдapивши в лiвe
KpИлo i oднopaзoвo 2-мa coTHяМИ пoвiв нaстyп з пiвнoчi. Пiд кyлeMeтHИм, кpiсoвим i мiнoмeтниM BoгHeM мyоiлa сoтня вИсKaKУBaти з бaлaгaнiв i зaЙмaтИ сТaHoвИщa в oKoпaх. Coтня пi.ц вoгнeм
вopoгa зaЙнялa стaнoBИщa i вiдбилa HaстУп. B цьoмy чaсi видiлeнi
.l
дo чoти сoтнi Чopнoти i Пaщeнкa пiд кoмaндoЮ K-pa Biтpa зaaтaKУвaлИ вopoгoвi пpaвe KpИЛo. oднoчaснo оoТHя oднopoгa свoТм
ПpaвИM KpИЛoM, пiдоилeним бoiвкoю |гopa, зaaтaKУвaЛa вopoгoвi
Йoгo лiвe KpИЛo, зaГpo)KУЮчИ тИM вopoГa. Bopoг пoчaв вицoфyвaтиcя i o.цHoчaсHo oбхoдити лiвe кpилo Biтpa овoiми cилaми. |J-{oб
УHИKHУтИ oKpyxeHHя, Biтep вiДступИв Ha виxiднe cтaнoвИщe, a
CoтHя oднopoгa з бoТвкoю |гopa вiдiйшлa нa пiвнiч дo мiсця poзтaшoBaнHя гoЛoвHИX c|/1л' Дe зaлИшeH| яK peзepвa.
o 13 гoд. Beчopa пoвiв [вopoг] нaстyп нa вiдтинoк сoтнi
Чopнoти i Хмapи_ПaщeнKa з XoдУ кoмбiнoвaнИM yдapoм-Haстyпoм з фpoнтy i oбxвaтoм лiвoгo KpИЛa пiдсилeними cвixими c||/1лaми. Haстyп вopoгa вiдбитo BoгHeМ i глyбoким oбxвaтoм з тИлy, з
лiвoгo KpИлa (пpaвoгo KpИЛa вopoгa), oдHoчaсHИM oбxo.цoм лiвoгo
KpИлa вopoгa coTнeЮ oднopoгa, L{им oсягнyтo чaстИHHe poзПoлo)KeHHя вopo)KИX CИЛ.
o гoд. 15 вopoгзHoвa пoвiв нaстyп нa вiдтинкyсoтeнЬXмapи_
Пaщeнкa i П'яHoгo з фpoнту i oднoчaсoвo oбxo.цили лiвe кpилo тa

.,MaксiмaХ''. AтaкуЮчoГo
в тил кiннoтy (60 нoл.) пpи двoХ
вopoгa зaaтaKoвaHo сoтHeЮ Лисa з пiвдня, взa.0. вopo)KoТ кiннoти
i пpaвe KpИлo HaстyПaЮчoГo Bopoгa. l-{им yдapoм вopoгa вiдбитo.
Bopoг пoчaв ХaoТИчHo вiдстyпaти. Coтнi Пaщeнкa i П'янoгo пepeЙuли в Haстyп i paзoм з сoтHeЮ Лисa пoгнaЛИ Ta poзПopoшИЛИ
вopoгa. БiЙ зaк[iннився] o гoд. 17.30.[44.]
Здoбрoгo пoля бoю нe Moxнa бyлo oболiдxУBaтИ, бo нaсryпaлa нiч. У гoд. B-1.l пoxoвaнo зaбитиx, вiдпpaвлeнo ХвopИХ тa paнeниx, злiквiдoвaHo тaбop, пiсля чoгo гpупa бyлa BИвeдeHa чepeз сeЛa
ЛeнЧин, PУдня Лeнчинськa дo михaЙлиHсЬKoгo лiсy. Haшi втpaТИ 14вбитих, в тoMy нислi oдин K-p чoтИ ЩУKa,a 28 paнeних.
Bтpaти вopoгa пoHaд ] 00 зaбитиx, B цЬoMy нислi oдин пoЛKoв.l
HИK, мaйop, 2 кaпiтaни, пoнa.о. 10 лeйтeнaнтiв тa пoнa.ц 200 чoл.
paнeнИх. Peштa вiЙськa зoстaЛacЬ poзПopoшeHa тa пoBepтaлa дo
овoТx мiсць пoстoЮ ГpУпaMИ 3, 5, 7, ]2 чacтиннo бeз збpoi.
KИHУл|/1
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Пiд чaс бoю cтвepдxeнo xибy, щo paHeниx вИвoдИлИ з бoю
отpiльцi, якi нaзaд нe пoвepтaли, Haвiть бyли випaдкИ, щo paнe.
HИХ y pyKИ, якi мoгли Йти caмi, пpoвaдИлo 2-ox стpiльцiв.

Aктивнiоть тa вiдвaгy в бoю BИKaзaлИ к-pи oднopiг,
Biтep, ПaщeHкo' ЩУкa i CaгaЙдaнниЙ, стpiлeць Штaxeтa, отp.
Maндxуpa.
Ha нapaдi к-piв 15'|v,44 oбгoвopeнo пoЛoxeння гpyпИ в зв'яз-

Ky з кoнцeHтpaцieю

вopoxИx c|Алтa пoстaнoвлeнo:

[.1)]

злiквiдyвa-

ти тaбop i пepeдaти xвopиХ мiсцeвoмy УчX' 2) кoMaндУ нaд цiлicтю
пepeбpaв к-p KвaтиpeHKo, яK к-p нaЙбiльшoгo з'eдHaння, 3) нa
вИпaдoK бoю кepiвнИцтвo цiлicтю пpиЙмae нa ceбe к-p KвaтиpeнKo' a K-pИ Лиrai Пoльoвий MaютЬ ЙoмyдoпoмaгaтИ.

Бoeм кepyвaв к-p Kвaтиpeнкo пpи.цoпoМoзi к-paЛиги. K.p ПoльoвиЙ стapaв[...] нe бpaти унacтi.

MopaльниЙ cтaн cтpiлeцтвa He бУв дyxe дoбpий тoMУ, щo
бiльшicть стpiльцiв з пiвдeнниx тepeнiв He пpизвИчaeнa.цo лicy тa
бoлoтa, дo тoгo щe пoстaчaння бyлo УтpУдHeнe тИM, щo в сeлaХ
cтoялИ вopoxi вiЙськa, якi мaли зa зaBдaнHя He дoпусTити xapнiв
дo лiсУ. 2) Пpиxoдилocя дoвoзити xapнi зi сiл' вiддaлeних Чaсoм
20 i бiльшe км. HaйбiлЬшe дoUJKyЛЬHИM вiднувaвся бpaк хлiбa,
aлe i iншиx пpoдyктiв дoвoзИлoся oбмaль. Coтня oднopoгa iлa
в)кe KУпИнy. ocтaннi днi, кoли Bopoг oбcaдив вУзЬKoтopoвy зaлiз.
HИцlo, пocтaчaнHя щe бiльшe бyлo yгpyднeнe. 3aнoсИлoся нa тe,
щo нa Beликдeнь MИ He MaтИMeМo нe тiльки свячeнoгo, a нaвiть
ixлiбa.
Пiсля бoю цiлa гpyпa бyлa вивeдeHa.цo миxaЙлiвськoгo лicy,
куди пpибулo в дeHЬ 16.4.44 (пepшиЙ дeнь Beликoдня) xapчyвaння. | тщ бyлo злe, 6o цiлиЙ дeнь Тли юшкy бeз xлiбa, i тiльки внoчi
дoвeзeнo xлiб i м'ясo зi ceлa Biткoвич,
He дивляниоЬ нa тe, щo лЮдИ бyли пepeмyнeнi цiлoдeHHИM
бoем i нiчним MapшeМ пpи HeдocтaтHЬoмy xapнyвaннi тa нacтpiЙ
стpiлeцтвa бyв нaдзвичaЙнo пiднeceний. Cтpiлeцтвo збipaлocя в
гpУпИ тa з зaпaлoм oпoвiдaлИ пpo oKpeMi eпiзoди, He звepтaЮчи
yвaгИ Ha тe, щo бyли гoлoднi. .Цo пiднeоeння нacтpoю пocлy)<ИлИ
тaKo)к oпoвiдaння в с. Лeнчинi, нepeз яKe пepeХoдили внoнi, пpo
тe як щiкaли нepвoнi бeз збpoT, бeз шинeль, xoвaючИcЬ нaвiть вi.ц
сeлян.

Hacлiдки бoю зpoбилИ пoвну змiнy нacтpoЮ сepeд Haсeлeння: всi гoвopИлИ тiльки пpo тe, як бiльшoвики втiкaли, вИBoзИлИ
тa хoвaлИ зaбитих i як вoзили paнeнИХ пoтягaN4И вyзЬKoтopoвoЮ

зaлiзницeю дo M. Poкiтнo. Чим дaлi, цi oпoвiдaння пpиймaли
фopмУ ЛeгeH.0'И.
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Haслiдки бoю вiдбилИоя Ha нaстpoЮ чepвoнИx бiЙцiв УeMHo.
MopaльниЙ cтaн бyв пiдipвaниЙ. Чepвoнi бiЙцi пoнaли бoятиcя
KoЖHoгo Kyщa, a дo лiсУ BИxoДIAл||/| нa aкцiю 2-3 сoтeнь. Чepвoнi
бiйцi кaзaли: .,ГoвopилИ, щo ix мaлo, a oKaзaлocя, щo бaндитiв
пoвний лiс i з-зa Ko)кHoгo Kopчa отpiляють''. Пpo мopaльниЙ cтaн
Bopoгa пiсля бoю мoxe бщи пoKaзHИКoМ [випaдoк], якиЙ cтaвся нa ДpyгИЙ.цeнь (16.lV.44) нa пoлi бoю, кoли пpибули нepвoнi
Ha пoЛe бoю в кiлькoстi 700-800 чoл'' злoвИли 3-ox бoeвикiв
ЛeнчиHcькoТ бoТвки CБ, якi пiдбиpaли збpoю. B цeЙ чaс дecЬ
зaТapaxKoтiв дятeль B.цepeBo. БiЙцi пpиняли цe зa отpiл з фiнки.
Poзпoчaли ХaoтИчHу стpiлянинy тa пoчaлИ poзбiгaтись в piзнi cтopoнИ, з цЬoгo оKopИcтaЛИ бoЙoвики i втiкли.

Пiсля бoю poзпopoшeнi нepвoнi бiЙцi гpyпaиИ тяг|1УI||Аcя дo
мiсця poзтaшoвaнЬ пepeд KoHцeнтpaцieю, a бaгaтo бyлo тaкиx,
щo cKopИстaлИ з цЬoгo вИпa.цKУ тa з.цeзepтиpУвaЛИ. Гoлoвнa чaстИHa вopoгa вiдiйшлa дo c. Kapпилiвки.
Удap пo вopoгoвi бyв нaстiльKtл силь|1VlЙ, щo вopoг пiсля цьoгo
Пoчaв Bv|хoДv1тv1 нa aкцiТ.цo лiсa бiльшими чaстИHaМИ, a нa мicцяx
poзтaшoвaHЬ ТpИMaЛИся бiльшиx cKyПчeHЬ. B чaсi бoю вopoг cтoсУBaв кoмбiнaтивниЙ нacтуп. oднoчacнo HacтУпaЮни з фpoнту,
oбxвaнyюни KpИлa тa cтocyючИ yдap в тИл, aбo клин з пepeдУ'
oбxвaт з KpИлa тa oбxoд У т|/|л'

,Цня 16'|v.44 пpopoблeнo KpИтИЧHy oбpoбкy
K-paмИ гpyпИ' 3i отpiльцями нe пpopoбляЛoся.

.ЦA

сБ Укpai'ни, ф. 1З' cпp, З76,

бoю зi всiмa

т. 66' apк. 22 a-24' Koпiя.

2з8
звlт пPo дlT зAгoHy ,,H. з7''
N9

29нepвня 1944p

зB|T

з дiЙ зaгoнy

..H.

37,'

3aгiн .,H. 37'' виЙuoв дня2,З,44 з с..{epть в HaпpяMKУ c. KaMeHKa, p-н oлeвcьк. Зaгiн сKЛaдaвся a лю.цeЙ ..BH',*, пiдвoд ..П,' i
BepХoBИХ KoнeЙ

..o,'.

CIeлo] Kaмeнкa Лe)кИтЬ вiд б[yвшoT] пoльськo-coвiтськoi гpa-

Tу i дaлi зaкoдoвaнi цифpи'
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HИцi

8

KM.

B

цЬoMУ ceЛi взялИ Tepeнoвoгo

i

пoдaлись дaЛi

в

HaпpяМKУ с. Лoпaтичи, щoб пepeпpaвИтИсЬ чepeз piнкy в c, Л.
B сeлi пoтpiбнo булo зaxдaтИ, тoMy щo бyлo дo сoтнi чepвoнИХ.

Чepeз piнку пepeхotvlлtl ЛЬoдoм, щo .цe-He-дe He poзМepз. 3
с. Лoпaтичи пpи пoмoнi тepeHoвИХ пe1leйшли нa пiвдeнниЙ cxiддo
с. Kишинь тoгo

х

p-нУ.

Ceлo пpиЙмaЛo Haс piзнo. oднi бpaли нac зa нepвoнoapмiй-

цiв, вepтaюниx з фpoнту, aбo зa чepвoHИХ пapтИзaH, кoтpi втiкaють

дoдoMyt a дeякi вгaД,УЮтЬ Хтo MИ тaкi i тoДi щoЙнo вив'язyвaлaсЬ
щИpa poзMoвa тa нapiкaння Ha ПopядKИ, якi пpинeсЛa сoBeTсЬкa
вЛaстЬ. Biд циx ceляH ми ДoвiдaлИcЬ пpo poзмiщeння чepBoнИХ
ПapтИзaн i пpo сiткy HKBД. Зa c. Kiшинь бyв пepшиЙ пoстiЙ нa
CУ3. Пoстiй в лiсi бeз нiякиx oсoбливиx випaдкiв. 3 Цьoгo мiсця
виЙшoв зaгiн дaльшe в дopoгУ мaЙxe в нaпpяМКУ пiвдня чepeз
с. '... i Xyбpoвинi' |-]iлy нiн здep)КУвaв пoxiд снiг з .цolцeM, якиЙ нe
пepeсTaBaв Фк.цo oбiдa. B с. Хyбpoвичi зaйшoв цiкaвий вИпaдoK.
Koли зaйшлИ в XaтУ вЗятИ тepeнoвoгo пpoвo)кaтoгo, тo бaбa плaчУчИ KaЖe' щo в нei HeMa чoЛoвiкa i щo B ЦЬoMУ ceлi взaгaлi нeмa
My)KчИH. Koли oдин з пoвстaHЦiв зaглянyв в бoнкy, щo cтoяЛa в
KУтKУ HaKpИтa pядl]oм, тaм оидiв MрKчИHa. Ha зaпитaння, нoгo вiн
зaxoвaвCя, тo вiн оKaзaв, щo бoТться HKB.ц' Koтpe дeHЬ Пepe.ц тИM
билo людeЙ в цьoму сeлi.
flpyгиЙ пocтiЙ зa KopдoHoм Xубpoвичi. ПoстiЙ пoгaниЙ. .Qo
oбiдa нe пepeотaвaв ПaдaтИ Дoщ з cнiгoм. Пicля oбiдa в.цaЛoсЬ
HaM пepecУBaтИсЬ. B гoд. 3 poзвiДкa в числi B чoлoвiк з зaлoГИ
чepвoHИХ HaтpaпИЛa нa мiсцe пoстoЮ. oгню нe вiдкpивaли, a
poзiйшлись Ko)Keн в свoю дopoГy. He дoвipяючИ ЧepвoнИм, зaГiH
сKopo пoдaBоя дo с. Mикoлaeвичi нa пiвдeнь, пoтiм кpщo звepHУЛИ Ha пiвнiн, МИнaЮчИ с. Mикoлaeвинi, i пoдaлися дaлi нa пiвнiч
в лiс. B лici цьoмy пepeбyвaли 2 днi. Пoтiм вiддiл пpoсyвaвся Ha
зaxiд вiд с. Koлyки, чepeз Koжинy Гopку, oxoтoвкy, p-н Лунини дo
шЛяxУ нa Kopoстeнь-3в'ягeль нa виcoтi с. Бoндapiвкa. Tут кoзaкiв
..3',
BИоЛaHИx в poзвiдкy He BepтaЮтьcя. ЯкoгocЬ зaпepeчeнHя тyг
нe бyлo, ЛИшe cтpaХ пepeд мaЙбyгнiм i знeвipa в влacнi cилибули
пpИчИHoЮ дeзepцiT.

l-{eТ сaмoТ нoчi вхe дaЛЬшe B дopoгy нe йдeмo, a зaвepтarMo
пiд сeлo oxoтiвкy. Tyг днюeмo i нa cлiдyюнy нiн, ЩacлИвo MИнaЮчИ сeлa пpoxoД,ИМo шляx i зaлiзницю, i нepeз с. Ушиця, xУтip
Paфaлiвкa пpoдИpaоMocЬ .цaЛЬшe нa cxiд. Piнку yxe пepeЙшли
пo пiвспaлeHoмУ MoстУ y xyтopi Paфaлiвкa. Фipмaнку зaлИ|J,JVIл|А
пpИ пepeХoдi зaлiзницi, a Bсe, щo бyлo нa фipмaнцi, нaв'ЮчИлИ
нa кoнi. 2 днi пepeбУвaлИ y .... лici. Biдои пepeЙшли нa пiвнiч вiд

948

с. Лiсoвa ...., c. |вaнiвкa (p-н Kopoстeнь). Чepeз шoсe i зaлiзницю
Kopoстeнь_Хитoмиp i нepeз пoля HaвпpoстeцЬ дiЙuли.цo с. Koвaлi. B c. lвaнiвкa cтpiнyлиcь з чepвoHoapмiЙцями. oднaчe doни
нe poзiбpaлИ xТo MИ e i cпoкiЙнo poзiЙшлиоя. Miж сeлaми Koвaлi i
Cтapoби пepeПpaвИЛиcь кiньми чepeз piкy lpшy i тaк oпинилиcь в

шepшнiвськиx лiсaх.
L[iлy дopoгy, a)K.цoтeпep, хapнi мaли зi coбoю. Гoлoвнe пшoHo
тa M'ясo, xлiб xiбa дiотaвaли пpинaгiднo, xтo iздив в poзвiдкy.
Зapaз xapнi тpeбa бyлo дiстaвaтИ Ha мiсцях, Гoлoвним пpoДУKтoм
бyв xлiб, МoлoKo, Kapтoпля. Koxнoгo paзy, KoЛИ He .цocTaвaлo
xapнiв, 2-3 пoвстaнцiв з poя Йшлo в ceлo iдiстaвaли B пooдИHoKИХ
людeЙ нaлexнi хapнi. l-{eЙ cпoсiб був нeвигiдний. Haсeлeння дiстaлo сTpoгИЙ нaкaз нe вiдкpивaти i нiчoгo He дaТИ. B дoдaткy сiльськиЙ aKтиB i ..cтpИбKи'' стapaЛИоЬ KoXeH paз пepeшKoДИт|А' aтo
Й po6или зaciдки. B с. Шepшнi тpaпився пpи opгaнiзoвaннi xapнiв
тa'киЙ вИПa.п,oK: двox cтpiльцiв (Гoлyб, Гaлyзa), ЙдУчи в poзвiдкy,
ПoпaЛИcЬ нa зaсiдку. B peзyльтaтi Гoлyб втiк, a Гaлузa paнeниЙ в
пpaвe плeчe, Успiв вiдбiгги iзaxoвaтиcЬ в KyщaX, TaK щo в pУKИ He
пoпaвcя H|Xтo.
.[ня 18.3 пoчинae пaдaти cнiг з дoщeм' щo зaтpyднюe вcякi
дiT. Пiсля снiгy пoнинaЮТЬоя нeвeликi Мopoзи. L.{e пoгaнo вПЛИвar
нa нaшi pyxи. HaЙмeншe пepeсУHeHHя ocтaвляe зa coбoю слiди i
нaслiдки. Ha нaслiдки нe пpиЙшлoсЬ дoBгo ждaтИ.
21 'З в гoд. 2-iЙ пoпoлyднi нa нaшi cтaHoвИщa в лiсi пiд с. Meлeнi, p-н Чoпoвичi HaМaгaЛИся HaсKoчИтИ HKB.Ц-исти з мiсцeвим
aKтИBoM. Ми пpиЙняли 6iЙ. БiЙ тpивaв 40 xвилин' в peзyльтaтi:
чepвoHИХ poзiгнaли зiвсiм, в6итих пo стopoнi чepвoнИХ булo 12i
бaгaтo paнeнИХ, пpo щo свiдчилa вeлИKa кiлькiсть чepвot.|ИХ пЛяM
нa снiгу. Haшi втpaти _ вбитих..0'' (стpiлeць Гoлyб paнeниЙ в xивiт,
сaм дoотpiЛИBсЬ, пoХoдиB з Cyмоькoi oбл' i чoтoвиЙ Чyпpинa з
Пoлтaвськoi oбл.).
Biд пoлoнeнoгo, якиЙ пoпaвся в нaшi pyки, дoвiдaлИсЬ, щo
ix бyлo 120 чoл., B ТoMy чиолi 60 HKB.Q-истiв, peшТa мoбiлiзoвaнi
.цядЬKИ тa aKтИв. Дя.цькaм пoясHювaлИ, щo MИ e нiмeцькиЙ ДeсaHт.

Bидaли пo 20 нaбoiв i пoгнaли Haлiс, гoвopЮчИl щo Haс r 65 чoлoвiк (нac булo нoлoвiк .,ЛH'') i щo бeз cтpiлy нaс вiзьмрЬ в пoлoн,
Mix вбитимибули сeляHИ, poбiтники, вчитeлi. B них пoнaхoД|АлV1
шHypKи' яK лaHЦЮгИ для в'язaння pyK' Пiдбиpaeмo здoбинy (11
кpiсiв, oднa фlнкa), xopoнимo вбитих i пoдaeмoоЬ дaЛЬшe, a вiДTaK, oMиHaЮчИ сeЛa Уcтинiвкa, Pyбaнкa, Бyдa oбoдiнсЬКa, Гopiнь,
3iбeн, B. Bopсoвa, Mo.цeлiвкa, Bишeвинi, чoвHaMИ пepeпpaвЛяeMoсЬ чepeз piкy Тeтepiв в киТвськi лiсa.
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B с. Pyдня Bopcoвськa, p.н Maлин тpaпИЛoсЬтaкe: кoли нaшi
cтpiльцi пiдxoдили дo лiкapя, б[yвшoгo] пapтИзaHa, щoб зaбpaти
дeякi мeдиKaМeнтИ, нapaз пo HИХ з сyciдньoT xaти вiдкpили кpicoвиЙ oгoнЬ. Bиявилocь, щo цe бyлa xaтa гoлoвИ KoЛгoспy, дe
зiбpaвся aKтИв сeлa. Koли нaшi вiдкpилИ oгoнЬ, вaжKo paтИл|^
сaмoгo гoЛoвУ' a peштa BтeKЛa. У нaо жepтв нe бyлo.
ПepeпpaвившИcЬ чepeз piнкy Teтepiв пepшoгo .цHя MИ зyстpiлИcЬ з кoм[yнicтинним] aктивoм i HKB.Ц. He знaючи ix сил i сильнo
стoмлeнiдopoгoЮ piшили вiдстyпити. Пpи вiдстyпi вoни вiдкpили
oгoнЬ' пpичoмУ МИ стpaтИли кpiсiв ..oH'', лiтepaтypy, цИKлocтилЬ,
фipмaнкy i 2 пapи кoнeЙ. Пpининoю тИx втpaт бyлa пoлoxливiсть
KoнeЙ' якi пpи пepшиХ стpiлax пoчaлИ втiкaти i кoтpих Heмo)кЛИвo
бyлo вдepxaти. B ЛЮдяX втpaт нe бyлo. Пoxoдивши дo вeчopa,
нepвoнi Haс зaлишиЛИ в спoкoю. Хoч Тсти нe бyлo щo, вeчopoм
виpyшaeMo дaлЬшe, з дУMKoЮ дiстaти xapнiв i вiдiйти дaлЬшe нa
пiвнiч нa зaлiзнy Дopoгy. Xapнiдiотaли в с. Б. Kpиниця.
Tepeнoвoгo He ХoчeMo бpaти, щoб нe зpaдИтИ cвoгo MapЩpУтy, бo дyMaeMo зaЩИтИcЬ.0.eоЬ в лici i ждaти aж пoтeмнie. oднaчe
пoчaв пaдaтИ снiг i знoвy зaлИlllИвся нoвиЙ слit. PaнкoM пoдaeMoоЬ дaлЬшe| пpяMУючи нa пiвнiч. Збившиоь з дopoгИ, BиХoдиMo
бiля с, Koдpa, MИFiaoМo Йoгo i пoпa.цarмo в тe сaмe мicцe, звiдки
вeчopoМ виЙtllли, Piшили тyт зaдep)кaтИсЬ. Miоцe - цe глибoкиЙ
яp в лiсi. Kpyгoм йoгo пpoкoпaнi oкoпи, в cepeдинi зeМЛяHКИ, тaK
щo .цoбpe мicцe oбopoни. He вопiвши звapИтИ снiдaнкy, нaшa
зacтaвa вiдкpилa oгoHЬ,
)fioпцi КИHyлИcЬдo збpoТ, poзсИпaЛИсь i всeю силoю Ha чepЕ}oHИХ' кoтpi вопiли пiдiЙти дo HaшИХ стaHoвищ. Чepвoних poзiгнaнo, 1 вбитo i 4 взятo в пoЛoH.
З зiзнaнь пoЛoнeнИХдiзнaЛиcЬ, щo цe гoЛoвa c/paди c. Б. Kpиниця змoбiлiзyвaв сeляH' ..стpИбKiв'' i, пoтiшaючИ щo Haс Maлo,
як тiльки ми ix пoбaчиMo' тo бУ,цeмo втiкaти. Пoлoнeниx дядькiв
вiдпycкaемo, poз'ясHИвши iм цiль нaшoi бopoтьби. Ceляни paдi,
oпpaвдУЮтЬся, яKщo вoHИ He пpиЙмyть yнaстi в aкцiяx тo ix сaмиx

бУдyrь нИЩитИ.

Beнopoм нaпpaBляeмoоь дaлi i встpiнaeмocЬ з лЮдЬMи
Лисoгopa i Яpoгo' Bиxoдить, щo вoHИ стoятЬ тaм, звiдки ми

виЙшли. ,[icтaeмo хapнi i BepтaeМo Ha тe caМe мiоцe' Tyг зyстpiнaeмocЬ з K-paМИ Лиcoгopoм тa Яpим i oбгoвopюеMo плaн дaлЬшИx
дiЙ. Piшaeмo He poзЛУчaтИcЬ, дoKИ He poзтaнe снiг Beнopoм дiли.
MoсЬ Ha 3 гpyпи i в piзних нaпpяМKaХ iдeмo зa ХapчaMИ. K-p Ли.
сoгip iдe в о. Kpимoк'ЯpиЙ в Бiлкy, a Bopoн в Б. Kpиницю. Хapнiв
дiстae тiльки ЯpиЙ, a peштУ oбстpiлюютЬ зaотaвИ i вoни змyшeнi
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BepтaтИ Haзaд. Paнкoм oгЛядaeмo oKoпи i нa всякий cлyнaЙ poздi.
лЮoмo cтaHoBИщa. PoЙoвi i чoтoвi oгЛядaЮтЬ свoi мicця.
.l
Ha чepвoниx He дoвeЛoсЬ дoBгo )кдaтИ. B гoд. 1 нaшa зaотa-

вa вiдкpилa oГoнЬ. Пoкaзaлocь, щo чepвoнi в силi 20 нoл. пoсyBaлИсЬ poзотpiльнoю пiд нaшi стaнoBИЩa, Koли нaшi вiдкpили
oгoHЬ, бiльшoвики стaЛИ втiкaти, XoтяЧИ Haс pушИтИ з oкoпiв.
oднaнe xлonцi He КИдaЛи oкoпiв. 3aв'язaвcя дoвгиЙ, зaтяxниЙ
бiЙ. БiльшoBИK|А KIАHУли бiля 500 KpaщИХ HKB.Ц-истiв i бiльшicть з
..cHaйпepИ''. БiЙ тpивaв вiд 1 .| гoд. paнKУ
ниx oзбpoеHИx в
дo 8 гoд.
вeчopa, Чepвoнi чoтИpИ paзиЙuли в aТaкУ i нoтиpи paзи вiдстyпaЛИ' лИ|.!aЮчи нa пoлi бoю вбитиx i paнeниx. Бyв cнiг i мopoз, xлoпцi
пo нepзi хot|tлИ дo oгнЮ гpiтись iдeщo пepeKУоитЬ. Чepвoнi вiдcтугlИлИ, зaЛИшИвшИ нa пoлi бoю 20 вбитих i paнeниx 30 чoл. Haшi

BтpaтИ: в6итих,.0',, paHeHИX..П''.

|-{e

бyлo дня 29 бepeзня 1944.

.Qaлi, щoб BИ|v|и|]УтИ пoгoHЮ, пepeХoдИлИ в БopoдяноькиЙ p.

н. Tyг opгaнiзyeмo xapнi i пoдarмoоЬ

пit зaлiзницю. 3aлiзницi

цeT

нoчi нe вспiвaeмo пepeйти. Bдeнь пoчИHae пaдaтИ онiг. Beнopoм
вИсИЛaeMo нa poбoниЙ пoCЬoлoK зa KapтoплeЮ, ЛЮдИ HacKaKyЮтЬ
нa зaсiдкy. oдин вepтaeтЬCя paнeниЙ в HoгУ, peштa ПpИxoдИтЬ
Фк paHKoM, Цe зaдepxУe нaЦ'l пoxiд. lcти нeмa щo. Tpaпляоться
вИпa.цoK збoxeвoлiння вiд Хoлoty i гoлoдy. Пoмимo BcЬoгo пepecyвaeмoсЬ B.цpyгe мiсцe. Зaлiзницю зHoB He вcпiвaeмo пepeЙти.
Cнiг вce-тaки t.:aлi пa.цar. .Qeнь пpoxoдить бeз ocoбливиX BИпat..
кiв. 2-oх cтpiльцiв збoxeвoлiлo i вмиpaють зiзимнa.
Чepвoнi BecЬ чaс слiдять нaшi pyхи, Mи стaвимo сoбi зaвдaння зa вcяKy цiнy пpoбpaтИсЬ в iвaнкiвськиЙ лic. oднaчe He BДaeТЬоя. Koли пiдiЙшли дo зaлiзницi, нepвoнi вiдкpили oгoнЬ з бpoнeпoiздa, кoтpиЙ зaздaлeгiдь yжe пiдiЙшoв. Mи poзсипaЛИcЬ пo лiсi.
Чepeз ДeякиЙ нaс збиpaeмocь. Xepтв нe бyлo, тiльки coтeнний
Bopoн згyбився. |-]e бyлo пiд cтaнЦieю Cпapтaк, p-н |вaнкiв. Cнiгy
BпaЛo пo пoяс. Хapнiв HeMa. Cкpiзь пo ceЛaХ зaсТaBИ. Piшaeмoсь
пepeбpaтиcь нa лiвий бepeг Teтepeвa, пepeЙти зaлiзниннy лiнiю,
a тaM зHoвУ пpoбpaтись в iвaнкiвcькi лicи'
Beсь чaс зa нaMИ ХoдИтЬ HKB'.ц. .[eкiлькa paз вiдбивaeмo i цe
чaотИHнo зa.цep)rye пoгoHЮ. Пo дopoзi гиHe щe стpiльцiв ..Л'' Biд
пepeвтoмИ тa гoлoдУ. Ha paнoк дoбивarмoсЬ дo с' Mигaлки, p-н

Paдoмишль з нa.цieю дiстaти xapнi i пepeпpaвИтись нepeз piнкy.
Цe нe вдaeтЬся, тoмy щo в сeлi стoТть зaстaBa HKBД i пocти нa
piнцi. Бeз нiчoгo вepтaeМoсЬ в лiс. PoздiляeмocЬ нa 3 гpyпи i в piзHИX HaпpяМкax poбимo cлlди. HKB.ц вcпiли нaс HaгHaтИ i вiдкpили
oгoHЬ. Бoю нe пpиЙмaeмo, лИшe сKopo Йдeмo в лiс. l-te xвИлeвo
зaдep)кyr чepвoниХ i poзгyблюe..Цo oбiдa пa.о.ae cнiг, a пicля oбiдa
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вИпoгoдЖуeтЬся. MИ зHoвy сХoдИMoсЬ. Piшaомo вiдпoнити
ТисЬ' a KoЛИ HacKoЧaтЬ чepBoHi, пpийнятибiЙ,

i

пoгpi-

.[oвгo He дoвeЛoсь вiдпoчивaти. Cкopo нepвoнi, Йдуни пo
HaшИx cлiдax, нaЙtшли Ha Haш пoотiЙ. Пoчaвcя 6iЙ' Mи зaЙняли
oбopoнy в фopмi тpИкУтHИKa. Пpaвe KpИлo _ бyннyжний Зaлiзняк,
лiвe _ ЯpиЙ, зaД oХopoняв Лисoгip. Чepвoнi нaтИcKaЮтЬ Ha K-pa
Яpoгo. ЯpиЙ скopo зiстaе paнeний i дeкlлькa стpiльцiв в6итиgtА,
aЛe He вiдстyпaють' Чepвoнi вeсЬ чac aтaKУютЬ. Haшi aтaки paзвpaз вtдбивaЮтЬ. Kyлeмeти пepexo.цятЬ з pУK в pyки, бo кyлeMeтчИKИ гИHyгЬ, aбo paнeнi. Лисoгip Mae HaKaз iти нa дoпoМoгУ
Яpoмy. Лисoгip бepe piЙ cтpiльцiв i йдe нa дoпoмoгy Яpoмy. Aлe
дiстae paнУ B ГpyдИ, poзpИвae сeбe гpaнaтoю.
БiЙ тpивaв, Хoч )KepтвИ були вeликi. Пiзнo BeчopoМ, в roд'7-iй,
HaKaз вiдступaти. Чepвoнi тaKo)K poзгyбились i, poзсипaвшИcЬ,
зaЛИшaЮТЬ пoлe бoю. Пoлoнeнi вИзHaЮтЬ, щo ix е дyхe бaгaтo i
щopaз пiдсoвyють нoвi сили. Cпpaвдi, пo лiнiяx cтoятЬ пaтpyлi.
Збиpaeмo всixлюдeЙ i нaпpaвляeMoсЬ в с' Б, KpиниЦя, te e пepeпpaвИ чoBHaMИ. Bтpaти чepвoHИХ нeвiдoмi. Haшi втpaти.' в6итих
..oH'', paнeHИХ ..oH''. Toчнo oцiнити He MoхHa тoMУ,
щo бaгaтo
сxi.цнякiв Житoмиpськoi oбл. нe пpиЙшли, a пoдaЛИсЬ.цoдoMy.
Ha paнoк Дoбилиcь.цo сeЛa, яK зHoвУ зaстaвa нepвoниx вiдKpИлa oгoнЬ

з мiнoмeтiв, кулeмeтiв. Haм зHoвa пepeпpaвa

He

в.цaЛaсЬ. PoзcипaeмoоЬ зHoвa нa 5 гpyп i poбимo бaгaтo cлiдtв
в piзнi HaпpяMKИ. B дeякиЙ чaс чУтИ стpiли пo лiсi, aЛe зHoвa вce
стИXar. Miоцe збipки нaзHaчeнo пpoтИ ceлa Meжиpiнкa. Haдвeнip
cХoдИтЬcя тщ нoлoвiк дo ..ЛH''. Piчкa чaстинHo зaMepзлa. |-.l.e викopИстoвУeмo. Haклaдarмo щe Ha вepХ дepeвa i пepexoдимo piнкy.
Зaxo.цимo в оeЛo Mexиpiнкa, щoб дiстaти xapнiв, aлe тУт зacТaBa
зHoвa нaс oбcтpiлюe. Mи ЛeдвИ BзявшИ бoxoнeць xлiбa зaвepтaeмo. Biд Meжиpiнки пo.п,aeМoсЬ пpяMo нa зaxiд.

3 пoвcтaнцi з poйoвим Бoгyнoм oстaЮтЬся XдaтИ peштy
людeЙ, кoтpi зaдep)KaЛИся Ha ДpyгoMy бepeзi piнки. Ha paнoK
дoбивaемoсь пiд с. Kopoлiвкa p-H, Maлин. Tyт poбимo пoстiй.
Beнopoм в ceлi .п.icтarмo xapнi i пoдaемoсь дaлi.
Чepeз пoс. ШeвчeнKa' пoс....., Гopинь, Бyду, Бepкiвкy i
Усти мiвкy. Пiд Устимiвкoю бiльшoвИKИ poзстpiльнoю пepeтинaютЬ
лic i нaчинaЮтЬ нac пpислiдyвaти. Biд пepшИХ cтpiлiв щe зiстaють
paнeHИХ ..T'' пoвотaнцiв, кидaомocЬ сKopo вiдотyпaти, aлe снiг нe
дae' Чepвoнi гoтoвим олiдoм HaступaЮтЬ HaМ Ha п'ятИ.
Poздiлюeмoсь нa двi гpУпИ' K-p ЯpиЙ з coбoю бepe пoвcтaн,.Пo,'. 3i мнoю зiстaeтьcя пoвстaнцiв ..3''. PoзxoдИМoсЬ в
цiв
piзниx HaпpяМKaХ. leякиЙ чaо Чepвoниx нe бaчимo, aЛe зГoдoм
952

пpИтИсKaЮтЬ Hacдo piчKИ Tpoотяниця. Piчкa нaбpaлa бaгaтo вoди,
бo снiг пoчaв тoг1v|тИcя, Пpoбyемo впЛaB пepeЙти piнкy, aлe ilэ
вдaoтЬся. Cильнo oбмoнyемoсь i звepтaeМo HД-эсitl дo лiсa. Tyт
дaлi пoнинaють пpислiдУвaтИ Haс чeрвoнi, вiД"цaль вCЬoГo 20-З0
м. Cкopo пOвсTaHцяМ дИKTУЮ нa зaxiд.цopoГУ, a CaM, виснaжeний

з paнИ i xoлoдy вiдбiгaю 10 м в сТopoнУ.
Xлoпцi MeHe лИшaють i бiжaть впepiд. Щo дaлi сТaЛoсЬ He
вiдoмo, тiльки чepeз дeякиЙ Чaс ЧyГИ бyлo кyлeмeтнi тa пooдltнoкi
кpiсoвi отpiли. oпiсля poзKaзУвaЛV1 J1ЮtИ, щo нepвoнi XBaЛИЛИCЬ
..ПЛ',
i взяЛ|А B ПoЛoн ,.|''. B цiй пoгoнi зГИнyB к-p ЯpиЙ,
щo вбили
дe oпiсля, пpoХoдячИ лiсoм, Bopoн знaЙшoв Йoгo тiлo. ПoцiлeниЙ
poзpИBнoЮ KУлeЮ в гoЛoвУ (нaпeвнo пpи пoмoнi ..cнaйпepa,', бo
бiльшoвики ПpoтИ Hac B)кИвaЛи всe ,.снaйпepи,,). Щo дaлi дiялoсь
мeнi нe вiдoмo.
Cлiд згадaTИ пpo дoлю Cepгiя. PoзкaзyBaв K-p ЯpиЙ, кoли
ПepeХoдИЛИ piнкy Teтepiв' зa ними КИHУлИсЬ HKB.Ц.исти i aктив
с. Paни, Bишeвiч i м. PaДoмишль. .[o оУтИчKИ .цiЙшлo Ha пpaвoMУ
бepeзi piнки. Пiоля ПepшOГo УДapУ бiльшoвики KИнУЛИсЬ пaнiчнo
втiкaти. K-p CepгiЙ бiг м[eтpiв] 50 впepeдi вiд вiддiлy i стpiляв пo
бiльшoвикax. B цeЙ чaс.п.iстaв paHУ B xивiт i вiдpaзy пoMep.
Зaгaльнi .цaнi пpo стaн пiд Coв. вЛaстЮ i aдмiнicтpaцiТ.
A,цмiнiстpaЦiя - цe пepeвaЖHo ПapтИзaHИ, гoЛoBнo Пo CeЛaХ,
aбo цi, щo eBaKУЮвaл|Аcь в 1941 p. з бiльшoBИKaMИ. Bсi нa слyжбi
в HKB.Ц. Устpiй тaкиЙ, як бyв KoЛИсЬ. Haсильне opгaнiзyвaнHя KoЛ.
гoспiв тa HaсИЛЬHиЙ э6ip кoштiв нa будoвy тaнкiв, HaсИЛЬHa пpo.,лИшкiв',
xлiбa .0,Ля .цepЖaвИ, M'ясoпoоТaBKa, MoЛoКoпoстaвдaX
кa, шкiльництBo зaнe.цбaнo. Пo сeЛaХ opгaнiзyвaли ..iстpeбiтeльнi
oтpядИ'' iз aктиву тa мoлoдi 1926-28 pp., кoтpi HoсятЬ збpoю
MaЮтЬ зaBдaHHя бopoтись з дeзepтИpaмИ тa бaндитизмoм i вipно
BИKoHyвaтИ HaKaзИ сoв. влacтi. (epквa нa пaпepi, пpo нei нixтo нe
дбao
Haceлeння дo вcЬoГo вiднoситься пaоИBHo (кoлгocпи, пoсТaBки). Bоi MрKчИHИ мoбiлiзoвaнi нa фpoнт. Хтo oстaвcя _ Цe HKBll'
aбo дyжe стapi. Bоix тиx, щo MaЛИ зв'язЬ з нiмцями, стpoгo пepecлiдyють i зaсуджуюТЬ Ha вИCИЛKУ. B кoлгoспaХ тяглoвoТ сили
HeMa. Зeмлю oбpoбляtотЬ лoпaтaMИ тa кopoвaMи. Xлiбa е щe
бaгaтo' тiльки зaХoBaHo.
t

B кoхнoмy сeлi е бaгaтo в6итих нa фpoнтax, вepТaЮТЬся
тiльки тя)КKo paнeнi. Cтpiнaються B|АпatKИ дeзepцiТ, aле HKBД
CKopo вИЛoBЛЮe. leзepтиpiв вiдсилaють в штpaфнi poти, aбo нa
зacЛaHя.

Biднoшeння дo Haс.
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B тиx oкoлицяХ, дe нaшi вiДдiли 6увaли зa нiмцiв, пpиЙмaють
paдo, в iншиx oKoлицяХ пpиЙмaють, як нiмeцькиx дивepоaнтiв.
Bipять HKBД' oднaнe сKopo пepeKoHУЮться i нe вipять пpoпaгaндi
HKB.ц. Cтaвляться пpиxильнiшe. Haзaгaл вiднoсяться пpиХилЬHo.
Bжe нaдoкyчилa вiйнa i xoтять спoкoЮ, який вiн нe бyв би, Cильнa
сiткa HKB.Q пapaлiзye нaЙмeншy пpиxильнicтЬ дo нac. Bipи в пoбi..xтoсЬ''
дy сoв. влacтi HeMar, aлe щo бyдe, caмi He зHaЮтЬ. Пpийдe
вИзвoЛИтЬ. e нaстpoi пpoнiмeцькi, гoлoвнo в cтeпoвИx тepeнaХ.
Cлaвa Укpaiнi!
Пoдaнo 29,6.44

/-/oнищeнкo

ДAPo' Ф. P-30' oп' 2, cпp. З9, apк. 15-19' Koпiя,

Ne
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зBlт з' eдHAHня,.дoPolll''
пPo зAxoплЕHHя дBox PAдIoстAHЦIЙ

29 чepвня 1944 p.

УпA

Гpyпa ..ХвилЬoвИЙ''

З'eднaння ..fl,opoш''
Koмaндиpoвi гpyпи
Звiт пpo здoбyггя двoх paдioнaдaвнo-вiдбopчИХ aпapaтiв.
1. B Kнязь Ceлo, p-н Бepeзнe знaХoдИвся пyHKт BHOC, якиЙ
oХopoHяЛo 9 бiльшoвикiв i 2 xiнки. .Qня 20.6.44 ст. дecятник Гoнтa
дicтaв Haкaз вiд к-pa зaгoнy Пaщeнкa злiквiдyвaти цeЙ пyнкт i здoбyти paдio. Cт. дecятник Гoнтa бepe зi сoбoю oдин piЙ людeЙ, iдe
тyдИ, .цe в гoд. 21'00 пoчинae Haстyп.

Ha вapтi кoлo пpимiщeHня пyHKтУ BHoс cтoялa oднa xiнкa.
3aввaxившИ HaшиХ, хoтiлa cnИ|]v|тИ Тx, aлe кoли нaшi йшли дaлi
дo xaтИ' вiддaлa oдИн вИстpiл з кpiсa i втiклa в ХaтУ. Cт. дeсятник
пiдскoнив пiд xaтy i зaпpoпoнyвaв бiльшoвИKaM здaтИcя. oднaчe
вoHИ пoчaЛи вiдcтpiлювaтИcя. Toдi Гoнтa вИзвaB цивiльних, щoб
BI4хэДИлIА з ХaтИ, цивiльнi виЙшли. Haш кулeмeт пoчaв oбcтpiлю.
вaтИ Хaтy i зpaзy вбитo стapшoгo cep)кaнтa' Cт. дeсятник Гoнтa
пtдсyнyвоя пiд вiкнo i кинyв двi гpaнaти в Хaтy, якi вигнaли двi бiльшoBИчKИ з ХaтИ, тoдi кинyв щe oдHy гpaнaтy Mi)к
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|-tИХ,

якa iх пoбилa.

B xaтi бiльш нixтo нe вiдстpiлювaвся, бo, яK вИявИлoся, бiльшe
бiльшoвикiв нe бyлo, бo виixaли дo Бepeзнoгo.
3дoбyгo paдioaпapaт зi вciми пpибopaми, a TaKoж зaxoплeHo
дeякi дoкУмeнти. Зi збpoТ здoбyгo 1 фiнкy i 2 кpiси. Bлaсниx BтpaТ
нe бyлo.
2. B c. Bipи' [p-н] Kлeсiв знaXoДИBся тaKox пyнкт BHOC, oxopoняЛo Йoгo 2О чoлoвiк, з тoгo 8 xiнoк.
!ня 29.7.44 к-p Пaщeнкo дiстaв вiд мeнe зaB.цaHHя зHищИТИ

пyнкг BHOC i здoбyги paдioaпapaт. B гoд' 22.00 пoчaвся HacТУп.
Koлo пpимiщeння бiльшoвики oKoпaлИCя тaК, Щo дo HИХ тяxКo
булo пiдлiзти. To.цiдвa отpiльцi 3имoвик i Пиcapeнкo пiдоунyлись
пiд oкoпи i зaсипaли Тx гpaнaтaмИ' пpИчoМУ вбили cтapшoгo лeйTeHaHтa. Бiльшoвики KИHyлИcЬ в пaнiкy i пoчaли втiкaти.
3дoбyгo paдioaпapa1 бeз пoбiчних пpибopiв, тoMУ, щo He
бyлo нaсy Tх зaбpaти, бo y вiддaлi 3-ox км cтoяв oдин бaтaльЙoн
бiльшoвикiв, якi pyшили нa пoмiч пyнктoвi BHoс.
-|
3aгaльнo втpaти вopoгiв: 1 ociб в6итими, peштa втiклo.
Bлaонi втpaтИ: тpи вбитих_ Mopoз' БУкeт, Ялiвeць. Здoбутo:

3 фiнки, 9 кpiоiв.

Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!
ПoстiЙ, дня 29.6,44
K-p з'eднaнBя

,ЦA

cБ Укpaiни, ф,

/

_

/ CтaльниЙ

1З, cпp' З76' т, 62' apк, З2. Koпiя,

Ne
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вIЙсЬKoBиЙ зBlт
пPo PЕЙд з'eдHAHHя ..пEтлюPA''
1

УПA.,Пiвнiч''
..ТЮтюHHИк,,

липня 1944 p.

пoстiЙ, 1 липня 1944

Гpyпa

..ПeTлЮpa''
BiЙськoвиЙ звiт з peйдy з'eднaнHя

вiд дня 4.5 пo 12.5.1944 p'

|ня 4,5,44 вИpyшИB вiддiл в пpИзHaчeниЙ тepeн з с. lepтi
Poкiтнянськoгo p-l]y в оилi чoлoвiк ..oпo''*. Toгo х дня пepeЙшoв
*

Tу i дaлi эaкoдoвaнi цифpи'
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BiДцiЛ зaЛiзHИцЮ Poкiтнo_oлeвCЬK. П пaнoвано було гtpoЙтИ зaкoH.
cпipoвaно a)к B ПpИзHачeниЙ Tepeir тa з бpaкy пoтpiбнol кiлькoстi
xapнiв цe He вЛlалoся' Пpи opгaнiзaцiТ TepeнoBoГo в с, MихaЙлiвкa
oлевського p-ну, вiддiл poзкot-lспipУRaвся, пeреMaшJeрoBУЮчИ
чеpeз сeЛo HlчЧЮ'
.[eнь 6.5 ПpoсТoяв вiд4iл в лiсi пoмiж CеЛaMИ Cобичинськa
Pудня a Юpoвo. .[ень пpoЙшoв спoкiЙнo. Тoгo ж дня нiнню Пеpe.
пpaвИЛИсЬ чepeз piнкy Убopть в с. Юpoвo /]ня 7.5 машeрувaitи
ТрOХИ дгreм i в CeЛaХ Юстинбypзi i Зaмиc'llовськiй Pуднi пepший

paЗ opгaHIзуBaлИ Хapчl.
B Юстинбypзi нaскoчилa

F|a Haс вopo)кa pозвiдкa _ 15 чoлoвiк.
Bopoжу poзвiдку пpoГl]a.ПИ бeз стpaт для нeТ. в Haо oдl4H ЛeгKo
paIleниЙ, Taкox в ЗaмислoвськiЙ Pуднi вИпoг|oХaлИ хлсlпцi }п'eЛeГala З paЙонy. Щo ПepeвoдlИl] сХOД l] ТotllУ Cgдt !елeгaтoвi вдaЛoся BтeKтИ в лiо Biн був озбpoениЙ в кpiс' ОлiДУючиЙ д.eнь. 8.5
пpоЙшoв спoкiЙнo. в цеЙ
з B нa 9 пepelиaшepcвУBaв вiдцiл в
"г\eнь
Т. зв. Усoвсt.кi лiси. Пo дopозi Дo Усoвa довiдaлltсь B ТeрeHoBoГO
nсlл|VА
llln U
n Vгnпi
J '..,.., гloмilцa€TЬсc
пyнкт BHoC-у з oбслyгoю 4-ox
чУ
H?'нUl\цl
жiнoк. Bиcлaлll тyди piй оl.piльцiв, кoтpi нeзaбaрoМ пoвeрHУЛИсЬ'
ЗлiквiдyвaлИ пУHKт BHOC у (бeз стpiлу), зaбpaли 4 кpiси, тeлeфoнний aпapal apeшTУBaЛИ oдну жiнку (pештa нe бyли пpисyтнi)
l tl,вoХ пiдoзрiлих MyХчИH.
loсвiткoм, дня 9 5 зaкваpтиpУвaвсЯ вiддiл нa пoстiЙ в лiсi
пoмiж сeЛaмL1 Усoвo, Kулики i Листвин, Aх поpLlиЙ бiльшlиЙ лiс,
щo Пo дopoзi стpiнулt,t, B Пr]ИзНачeHoMУ ТеpеHi (Cлoвeнaн[ЦИHa,
oвруннинa). Tyт ,цyмaли знaйlгrи зaХИсТ i .п,aти BoяЦТвy вiдt-loнинок
пo кiлькoденнiм мapшi. Biдщiл був пepeвтом-пeний. K-p з'сднaння
CтaльниЙ бyв лeгкo хвopиЙ ioбов'язок K.рa зД'aB !la CвoIo зacrУПH14Ka' К-pa ЧyЙкeвинa. B paннix гo.цИHaХ вiдцi:l в бiльшtlстi спав'
Kуxapi вapИЛИ снiдaння. Бiля гoд. 9-oТ paнкy, зoвсiм близькo poзтaшoBaнoгo вiддiлУ, BПaЛИ стpiли _ бeз попeреджeHHЯ стiйкoвих'
Зaки вiддiл ПpИГoтoвИв ся зaЙняти сTaHoвИщa. вopoг бyв вxe зoвсiм
близькo, Чaстинa вiддiлy ХBИЛrBo 3?BЭГ?Л?C|:, a.Лe ГoсТpa кoмaндa

i

бoйtoвa ПocTaвa к-pa CтaльнoГo ПpИBeЛa всiх.цo piвнoвaги.

Пepu:иЙ пpийняв вopoxий УДaр Ha оeбe к-p Чaйчeнкo. З

t'/aЛoЮ ГopсТKoЮ людeй зДepжав зaгaльний i зухвaлий воpoxий
HaCTyП, зBaЛИBLL]И з нiг пеpu-ly BopoжУ лaву. Зa цeй нac булa змoгa
peштi вiдл1iлу poзгopнУTИсь i пiти в HaoтУп. Bo1rог He BИ.цеpжaв
HaшoГo Haпopy i вкopoтцi пoчaв в бeзлaД.п'i' панiчнo втiкaти. зaлиu]aЮчИ нa пoбoсвищi вбитих, paHeHИХ i збpою. Kи.п,aли збpoю з

pyк i втiкaли. B Д'aльuliм пepeслiдyваннi вopoГa нaшi вiД'гtiлИ poзПopoшИЛИ вopoГa зoвсiм, B нaшi pуKИ пoПaЛacьбaгaтa здoбинa.
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Збpoя (12 фiнок, кpiси, пtсroлi, t.paнaти), oДяi, Ме.цИкaMeHТИ'
"laкox сoлiдний пaЙoк aMеpИKaHськoi кoвбaси i caлa' Зaтe
втpalиslи лiд чaс бoю в,гtaснсli худoби 4 штуки i 5 кoнeti.
Бiй тpивaв 45 xв. B pсз:зyлыгal i бoю влaсHИХ втpaт булo вбитих
,.[3]''
ipaijeНИX ''З''' в тiм lя>Kкo pal]еHИX.,Л''' lиiж ними к.pсo.гнi
ЧaЙченкo, patlениЙ в с.,'бoe ovеЙ. Bt.lpо)к| BтpaтИ HaчИсЛeнo oKOЛo
25 шгyк вбитими i paнeниlии. Miж paнeнимибули ТaКo)К укpalнцi _
uдин yкpai'нeЦь з i_Ioлтaвш-lИHиl Гot]opИв' щo бiйtцям KaзaЛИ F{a Haс,
Щo цe нiмeцькиt,i д],eсаHl. За бiльtL.loвИцЬкИt!,tИ дaHИN4И, бiльшtoвики
B1paтw1|4 в ТoMy 6oю 24 вбитих, в тiм 9 к-piв i 1 5 бiйtцiв. Мiх к-paми
,l
кaпiтaн, зaс.гУПHИK K-pa ПoЛKa' l ст. ,trейтeнaIl1 лeЙтeнattт, нищi
пiдстapшини. Kомaн.п.увaчс.M бiльшoвицьKИM B бoю бvв к-11 157
ГloЛKa вiЙськ HKBдl oХOpoнt4 Бillopyськс.lгc фpoнтy пiдпoлковник
Xpустaльoв, Иlомy зa6илvl xлoпцi кoбилу, а вiн сaм ряTУBaBся вleнeю. Bopoг HaПaДaв сИ.ПoЮ.70 чс-.л.
Пlд .1u" бoю в нaшoмУ taбоpi булa пpисуТHя apештoвaHa B
Уuuвi з BHoC-y сaI)aIOЕ]cЬKaяi.цctJУшKа. LltкавиЙ lип .-'бaгaтo нapi,,ЬиЙтe
HKB!.истiв,
KaЛa Ha сoBrl DЬКY вЛeДV. trа Cтaitiнa i кaзaла:
нс;xaЙ tle.rliзyгь.', i:j Тi гtoс-. lавt,l бу.rlo вt,lднo, щo KoЛИ б будц зaсlaЕИли ТТ сгl-'i,llя.гl4. ГO вotiа Гаi<oJ( сТi:,|JlяJ!а б.-[огo дlHя М}l Тi вiдllyстиltи,
дaлtl ltil€jpaIy0'i .П,O pу/ОКИХ _ пi:знtшe .Д,oBi.цaЛ'iсЬ, що HKB!-иoти
3решll Уi]iijli,] ЦlО дlвllt4i.rУ l poЗCтрi,]lяЛИ'
БiЙ 9.5 бyв нaшoю l.loвHoЮ Пrреt''4oГoЮ Ha.ц Bopoгoм i lt;.lинiс
HaM M()рaЛЬHe BД.otsoЛertня. Hа l.|рИ3F!atl}.iя в ЦЬotvlу бoю зaслугoB)/ЮТ}, беззaстepexllo K-rJИ, К.p з'еllнaHHя стa,ПЬl.{ИЙ, к-р пoлli.l.-

вихoвний гpУпИ Cтeгlaнчeнкo i к-p сoтнi ЧaЙчeнко. Бili цeй бУв би
пpинtс Д,,Пя Haс щe краL:.ti yспixи, кoли б бу,rla праi1ювaЛa КрaЩe
|lai]]a |)oзB|'цKa' ТaKo2К cбt}зI|еЧeHF]я Hе .tiОПИсaЛo _ Haшy зacгaBУ
вOr)O|-

oбiЙшов.

B Дальшtому мaрlшi дyжe oбl я),.УBa,лv| вrДдirr paненi - мaЙже
всrх грeбa бy,llо несtИ H,} t.,toсИJlкax U.{оu p()зB'язa.ГИ сгlpaву, piшиЛИ :]aJlИшИТt4 рa!]еHИХ з MaЛoКj oХopoнoЮ (вiдщirr Петрlика, чолoвiк

,.01'')

.ГoMy

тaки лiсi, дe вiдбyвся бiЙ. (Bсi paненi вИХoвaЛИсЬ' a
oпiсля llеpeвезеHo всix нa Зaxiд - гlo дopoзi l]BoX paHeHИX Пoпepв

>K

Лo ).

.Цeнь 10.5 пeрейшoв спoкtЙно. [3eнepом Тoгo дHя poз6или
llyttкт BHoC-у в с. flубoвa Pудня. Здoбyли пapу кpiсiв, зaбили
одну дiвнину i гolloвy KOЛГoC|.lу, щo tlp.эбувaли вiдбивaтись, oднy
жiнку з BHoC-у apешTУвaЛ14. Hiччю I1oДaлИCя д\aJlЬшe нa сxi.ш,.
д{еltь одиt-IeДl1я-r0ГO l.ipOCтOяjlИ спсrкiltttг'. На,i1 венepом дiзнaltltоь вiд З]loвЛеHoГo /lя/J,ЬKa llpo Тe, щo бiлtьшовики оpгaнiзУBaЛИ
l|рUl,1 Haс Llе'|ИKУ ilкцiю. 3а слloвaпии ltяl]ЬKa, в с. !убoвa P5,дня
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пiшлo 600 бiльшoвикiв з тя)КKoЮ пixoтнoю збpoeю. Тaкox нaiхaлo
бaгaтo бiльшoвикiв в сeлa Бoзничi i Лyнeнки. Ми onинилИcЬ в
сepeдинi. LJ-{oб уникнщи aкцiT, piшили зpoбити MaHeвp нa зaxiд.
Пlд зaкpиттям нoчi пepeМaшepyвaЛИ в HaпpяMKУ c. Ceлoзiвкa дo
piнки Бoлoтниця. PeЙд opгaнiзoвaнo в тoЙ cпoоiб, щo, peЙдyюни
B HaпpяMKу оxiд нa пiвнiч вiД Cлoвeчa_oвpyч, MaлИ зaлИшaти зa
сoбoю в нaпepiд нaмiчeниx тepeнax нeвeликi вitдiли (нoл. ..oH',)
дo пpaцi, opгaнiзyвaтИ зв'язoK пoмiж oкpeмИMИ вiддiлaми. Ta з
oгЛядy нa бiльшoвИцЬKУ aKЦiЮ, вИKaзaлoсЬ HeпpaктИчнИM пpoдo.
вжУвaтИ Mapш цiлим вiддiлoм.
!ня 12.5 piшились poздiлити нa oкpeмi гpyпИ, i кoxнa з гpyп
MaЛa сaмocтiйнo пpoбиpaтИсЬ в cвiЙ тepeн. Щe пepшe з€rлИ[lJився
B свoМy тepeнi к-p Пeтpик з paHeнИМИ. Tyг в пpИзнaЧeнoмy тepeнi
зaЛИшИBся к-p Ciвaн. K-pи CтaльниЙ i Tятивa paзoM пoдaЛИcЬ
зa piнкy Cлaвeннy. K-pи CтeпaHчeHKo i ЧуЙкeвин пiшли пiвнiчним
l-llляXoм чepeз Бiлopyсь, зa зaлiзницю oвpyн-Moзиp. ЧaЙнeнкa
вiддiл був poзфopмoвaниЙ, бo в бoю 9.5 пoнiс втpaтИ вбитими i
paнeнИМИ. K-pи Baнькa i Copoкa пiшли пiвдeнним шЛяxoм в тepeн
ПiвнiчнoТ Kиiвщини, в paЙoни lвaнкiв -.Qимep.
ДА СБ Укpai.ни, ф, 13, cпp. 376' т' 66, apк, 166. Koпiя,
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зBlт пPo дlялЬH|стЬ 3'eдHAHHя ..пЕтлloPA''

1З cepпня 1944 p.

УПA

Гpyпa ,.ТЮтЮHHИKa',

З,eднaння .,ПeтЛЮpa,'

зB|т

12.5.44 poзiЙшлacя гpУпa в свoi пpизнaнeнi тepeни бiля
с'.{yбoвoТ Pyднi. Бyли в плaнi пpoЙти цiлим з'eдHaHHяМ пpизнaнeнi тepeни i пo дopoзi зaлИшaтИ ..двaдцятKИ'' в пpИзнaЧeниx Tм
ТepeHaХ. |-{ьoгo He BИKoHaHo з oгЛядy нa тe' щo нaМ, як цiлoсти,
.цaлЬшa Дopoгa бyлa зaгopoдхeнa бiльшoвикaми. Toмy я бyв змyшeниЙ вiдpaзy вiдпyотити к-piв зi cвoTми ..двaдцятKaМИ'' в тepeHи
iм пpизнaнeнi.
Я x зi свoeЮ oxopoHoЮ тa ..двaдцятKoЮ'' к-pa Пилипeнкa
пoдaвся нa с. Ceлизiвку. 3вiдти я пiшoв нa пiвнiч i пiвнiчнoю
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cтopoнoЮ Ha оХiд' Пo дopoзi в c. 3aпicoчнoмy 15,5'44 знИщeнo
HKB.Ц.истa, paHeHo УпoвHoвaxeHoгo paйoнoвoгo для poзбyдoви
кoлгocпiв тa спiймaнo гoЛoBy сiльpaди, якиЙ пiдпиcaв зoбoв'язaння спiвпpaцЮвaтИ з УПA, здoбyгo oднy фiнкy бeз влaсниX втpaт.
B дaльшiЙ дopoзi нa оxiд в с. Cepeдня PУ.цня вiдбyвся бiЙ, в
Koтpoму з нaшoi стopoHи 1 лeгкo paнeниЙ, a з ix cтopoHи втpaтИ
нeвiДoмi. Звiдти я пiшoв нa пiвдeнь i бiля с. Тeклiвкa 17.5,44 спlтKaвся з чepвoнИМи, булa пepecтpiлкa, втpaт xoдl{иX. Тoгo сaмoгo дHя Пилипeнкa вИсЛaв нa пiвнiч нa мepтвий зв'язoк. oпiсля я
дoвiдaвcя, щo ПилипeHKo HaсKoчИв нa зaсiдкy, дe вiн був вбитиЙ,
a гpУпa пiшлa нa 3axiд.
Я вepтaвcя нa зв'язoK i xoтiв пoбaчитиcь з K.poM Moзepoм.
Пpибyвши тyди дoвiдaBcя, щo к-p Moзep вiдiЙшoв з paHeHИMИ нa
3axiд. Koли.цoвiдaвоя пpo тe, тo piшив пiти в тepeн ЧyЙкeвинa. Пo
дopoзi бiля xщ. oстpoвiв HaтKHУвcя нa зaсiдкy, в кoтpiй убитo 2-oх
бiльшoвикiв бeз влaсниx втpaт. |-{e бyлo 20.5.44.
Пo дopoзi в с. Koзли звiв бiй з бiльшoвикaMИ, дe зaГИHyв oдИH
кoзaк.
мiЙ
B дaльшiЙ дopoзiбiля c. Kaзимиpiвкaбулa пepeстpiлкa
з бiльшoвиKaMИ, дe oбiЙшлoсь бeз xoдних втpaт.
27'5.44 пepeЙшoв зaлiзниннy лiнiю oвpyн-Moзиp. 28,5.44
булa cyгинкaбiля с. стexKИ, дe вбитo 3 бiльшoвики бeз вЛaсHИХ
втpaт.

29,5.44 ввeнepi HaткHyвcя [...] тpи paзИ Ha бiльшoвицьку
зaсiдкy Koлo с, [X]poв, aлe виЙшoв бeз втpaт. 30.5 бyлa сy[ИчKa
бiля с. Пoднaшe, дe виЙшoв бeз влaсниХ вTpaт.
З1'5.44 в лici с. Бyк нaткнyвcя Ha бiльшoвикiв, звiдки пiсля
пepecтplлKИ я втlK.

1 '6'44 в oкoлицi Haшoгo Mepтвoгo пyHlоy зв,язкy нa бiлopyсьтepeHax спiткaвоя тpИ paзИ з бiльшoвикaми. B cytИчKax MaЛИ
бiльшoвики втpaтИ, якi нe вiдoмo. Bсe ж тaки пpибyB Ha пУHKт
зв'язкy. Пyнктa зв,язкy нe бyлo зpoблeнo дe MИ paнiшe yмoвИлИся. З oглядУ Ha тe я дoПУcКaв' щo Тx в тoМy тepeнi нeмaс.
Я oбpoбив пyнKт зв'язкy i piшив iти нa дpУгиЙ пyнкт зв'язкy.
Пo дopoзi бiля с. Hиxнi Maльцi HaтKнУBся Ha чepвol-|ИХ. 3aв'язaвся
6iЙ i ми вiдсryпили бeз влaсниХ втpaт. Пo дopoзi дo зaлiзницi бiля
.ix
с. Bистyпoвинi нaткнувся Ha чepвoниx, oботpiлянo
i вoни втiкли.
3'6 пepeЙшoв зaлiзничнy лiнiю. 4.6. бiля c. Липинки HaтKHУвcя Ha чepвoних, oбстpiляв iх i вiдiЙшoв..П.aльшe пpяMyвaв нa пУHKТ
зв'язKy' Ha KoтpoмУ мaв зycтpiтиоя з opлoм, aбo ЧyЙкeвИчeм, aлe
вiд ниx пoчтИ' aнi ix зв'язкy нe бyлo.
.[aльшe пpяMУвaB Ha зв'язoK Пилипeнкa. Пo дopoзi бiля
о. Яcинeць нaтKнyвcя нa бiльшoвицьку зaсiдкУ, дe згИHУв чoтoвиЙ

KИx
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Boвк i oдИH KoзaK, a poйoвиЙ Пиpiг вiдбився i нe дoЛУчИB, сaM
зi оxoдy. 3 бiльшoвицькoi стopoни 6улo 5 вбитиx. Ha
пyнктi зв'язKу Пилипeнкa нe бyлo, aнi пoчти, aнi Йoгo.
g.6,44 HaтKHУBся нa бiльшoвикiв бiля с. Тeклiвки, дe пiсля
нeдoвгoi пepeстpiлки ми вi.цiйшЛИ .цaЛЬшe. Я Йшoв нa зв'язoK
Ciвaнa, Ha KoтpoМУ бyлa пoнтa.0,o MeHe, Щo вiн вiдiЙшoв нa пiвнiчH|тepeHИ |Maв пoвepHУTИсЬ пlсля 10.6. я бyв-13.6' йoгo нe бyлo'
He знaючи Пpo.0,oЛЮ aнi oднoi гpУпИ i бaнyни сKУПчeHHя вopo)KИх
C|Ал, я piвнo x piшив пiти нa 3axiД пoвiдol't|v|тIA, щoб нe HaпpaвЛяЛИ
дaЛЬшe вi.пДiлiв. Пo зв'язкaх пepe/],aв, щo я вiДхoДжy нa 3axiд. lм
нe мiг lцaтИ зaряД,XeHHя, бo пpo jx.цoлю H|чoгo He зHaB.
.19.6.
.Цopoгa бyлa щaслиBa il(.t].o с .Qepтi. !o c. .Qepтi пpибув
20.6 був oкpyхeниЙ 3-мa оoтнями бiльшoвикiв, дe бyв зшtyшeниЙ
ПpсJpИвaтИсь. Пiд чaC oKpУЖeння i пpopИвУ згИHУв буннyхниЙ
Гapмaшeнкo i oдин KoзaK, двox бyлo ЛeгKo paнeнИХ. B с..[epтi
.t1oвiдaвся вiд мiсцeвoТ сiтки, щo мaйжe всi мoi гpУпИ е poзбитi,
oкpiм Ciвaнa, T ix peшткИ зHaXoдятЬся нa Зaхoдi. Ax дo сьoгoднiшHЬoГo дHя я зHaxoД)KУсЬ в тoMУ тepeнi' Hi o.цин K-p гpУпи, Йдузи
Чepeз зв'язKИ, Hе ЛИшar ГpИпсa, щo вiдxoдить нa Saxiд. З oглядy
ПoХo.цИB

Цa KOнсП|paцlЮ He зaзHaчУЮ, .цe HaxoдятЬcя пyHKтИ зв'язKУ.

ПoстiЙ, дня 13.B.44 p.

K-p з'e.цнaнHя /_/ CтaльниЙ

ДА, ОБ Укpai,ни ф.1З, cлp'З76' т'62' apк 44' Koпiя.
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звlт пPo БlЙ з'eднAHHя .'дoPoш''

28 cepпня 1944 p.

УпA

Гpyпa ..ХвИлЬoBИЙ''

3'eднaння ...Д,opoш''

зB|Т

з бoю 15.7 '1944 o.

Пpибyвши зi Cxoдy 25'6.44, я зi свoeю oxopoнolo.цoлУчИв дo
к-pa Бopистeнa, Mи зHaХoдИЛИсь в ПpислyчИHсЬKИx тepeнax. a..зaгpaдoтpяди'' aкцii Ha згaдaHИx тepeнaХ.-a
Дo 14'7 пpoвoдятЬ
|x poзпoлo)кeнHя бyлo олlдyючe: в с. Heмoвичi знaХo.цИЛoсЬ дo
300 чoл., a в с.3нoсичi - 150 чoЛ., в c. Tиннe пoHaд 200 чoлoвiк, в
о. Чyдeль - 50 чoл., в с. Чaбeль _ 50 нoл., в с. ЛeHчин _ 100 чoл.' i
в Бepeзнoмy пoHaд 300 чoл. Boни щoдeннo пpoвipяли лiси.
13'7 '44 6улa виcлaнa poзвiдкa зa зaлiзницю Capни_Piвнe,
щoб .цoвiдaтИся пpo ситyaцiю i poзпoлoжeння тaM вopo)КИx сИЛ.
14.7 poзвiдКa пoBepHУлa i дoнeслa звiт пpo poзпoЛo)кeHня вopo50 бiльшoвИKiв, в c. KaЖLАх cLАл, щo в c. Пeнькax зHaxo.п.ИтЬcя
зИMИpKa 100 чoл. i в с. Koмapiвкa пoнaд 50 чoл' Koли poзвiдкa
пoвepнyвшv1 здlaлa звiт пpo poзпoЛo)кeнHя вopo)KИХ cИЛ, к-p Бopиcтeн ПpoпoнyвaB пepeЙти зa зaлiзницЮ' Ha Koтpy пpoпoзицiю
я згoдИBcя. Mи мaли нaмip зpo6ити тaм мaлиЙ peЙд i зMv|л|АтtА
тИM Bopoгa, яKoгo бiльшa чaстИHa зHaХoдИЛacь в тoЙ нac пo цiЙ
стopoнi зaлiзницi. Paзoм з тиM вИоЛaнo K-pa Гoнтy, щoб пoпaлив
стiхки сiнa зiбpaнoгo бiльшoвИKaМИ нa Maлушi i вiн цe вИKoHaB.
Piвнoчaснo BИслaHo K-pa зaгoнy Mopякa, щoб У с. Тишиця poзбив пyнкт BHoC.у. Biн цьoгo нe вИКoнaв, бo бiльшoви[кiв] тaМ He
-1

бyлo.

ПлaH нaшoгo пepeMapшy чepeз зaлiзницю

Mи виpyшили з мiсця пoстolo нa c, Бpoннe, 2 KМ нa пiвдeнь
вiд Maлинcькa, i пpямyвaлИ дo ypoчИщa Пoдлoскe. Пepeд вiдмapшoM дoнecлa poзвiдкa, щo B c. Бpoннe пpиixaли 30 бiльшoвикiв.
Mи piшили Тx poзбити i мaнeвpyвaтИ дaлЬшe в овoЙoмy HaпpяMKУ.
Koли ми.цiЙшли в с. Бpoннe, бiльшoвикiв в ceлi в)Ke He бyлo, тoдi
к-p БopистeH дaв HaKaз свoiЙ бorвiЙ чoтi зi cвoei oxopoнизpo6ити
збipкy в чoтИpИ лaви' BиcлaBшИ в с. Бpoннe poзвiдкy тa сИлЬHe
3l
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Пepe.цHе i зaднe зaбeзпeчeння, тa пoсepединi, зi спiвaми вMaше.
pУBaлИ B ceЛo. Пpибувши в с. Бpoннe, дe бyлo опoкiйнo' вiЙськo

бyлo poзпущeнe Пo ХaTаХ' щoб пoвeчepяти. Пiсля 45-ти хвилин
пiд paньшe yMoBЛeHИM ГaCЛoM бyлa пpoвeдeнa збipкa. BiДдiл
MaшepУвaB.цaЛЬшe ts HaзHaчеHoMУ нaпpяMt(y зa зaЛ|зHИцЮ.
B склaд вiдщiлy вXo/цИлo: oxopoHa к-pa Бopистенa oк. 80
чoл., зaгiн Cipoгo- 70 чoлoвiк iзi з,e.цнaнHя MoГo- 65 чoлoвiк.
oпepaтивнИМ зaстУпHикoм БopистeHa був пpизнaчeниЙ к-p CipиЙ, кepyвaв poзвiдкoю.
15.7 '44 o Гoд. 3-iй пepeЙшлИ MИ зaлiзниннy лiнiю, 2 км вil1
ст. Maлинськ нa пiвдeнь. Пo дopoзi нa вi.п.цaлi 2-ox км вiд зaлiзницi нaткнyЛИсЬ Ha гpупу бiльшoвикiв, KoТpa ixaлa iз c. Яpлoвe
нa ог Maлинськ (ix бyлo 35 нoл.). Зaв'язaЛa з нaми бiй, ми гtiшлlи
в HacтУП i poзiгнaли ТУ ГpУпУ бiльшoвикiв. Гнaли ix дo кoлоttiТ
Kpeшoвo.
K-p БopистeH дaв HaKaз вицoфyвaти вiдцiл нa п[iвнiн] зa
Kaзимиpкy в бiльшi лiси. Biддiл BИpУшИв. B олiд зa вiддiлoм
гl{aЛИсЬ бiльшoвики, якi пpийшли з нeвi.д,oМoгo нaпpяшlкy. Ko.tlи
пo.o.aЛИ дo KoMaH.цУвaHHя, щo Haс пepeслiдyють бiльшoвиKИ, я дaB
HaKaз К-poвi Пaщeнкoвi зaв'язaти бiЙ i з бoeм вiдстyпaти зa HaMИK-p Пaщeнкo He вИKoHaв. Mи зHaХoдИЛИcь нa вiдкpитoму пoлi
Ha KoЛ' Лядo. Koли peштa вiддiлiв, oкpiм ПaщeнKoвoГo' .цiЙшлa
дo лiсy i мaлa тBopИTИ oбopoннy лiнiю, я нaХoдИвся бiля к-pa
Бopистeнa i paдився з HИM, ни будeмo битиcь тyт чИ пepеЙДeмo
зa шЛяX, який вeдe з с. KaзимиpKa Ha сr Moкpин iякиЙ Tм зaг'poЖУBaB, бo в с. Kaзимиpкa зHaxoД,ИЛoсь 100 бiльшoвикiв.
K-p БopистeH, poзMoвЛяЮчИ зi мнoю, оToяB 20.30 м вiд кpaю
лiсa iбyв пoвepнeниЙ нa сxiд ЛИЦeM' Bopoг HaстУПaв з пiвднгt,
дe кипiв бiЙ з к-poм ПaщeнKoм, кoтpиЙ ПpИкpИBaB Haш дoстУП
дo лiсy. Пiд нaс HapaдИ зaблyкaнa KУЛя пoпaЛa к-pa БopиотeHa B
чoЛo, кoтpИЙ, нe пpoмoвИвшИ aнi оЛoвa, УПaв Ha зeMлЮ. Я кинyвся

дo HЬoГo' пеpeвepнyв Йoгo, нe бaнивши, Lцo вiн нeживиЙ, Haкaзaв
жaн.цapMepiТ (пoсилaючИ Пepeд HИMИ чoТУ' пepeдHо oбeзпeчeння) вiдступaт.4 нa пiвнiн, зa вИщeзгaдaниЙ шлях. B тoЙ чaс вopoГ
эaaтaKУвaв Haс опрaBa' зЛ|Ba l ззa.цУ.
Пo пopaнeннi к-pa Бopистeнa я пepeбpaв KoMaH.цУ нaД вit.дiЛaМИ. Mи з бoeм вiдотyпaли зa шЛяХ Ha гopИ, кoтpi знaxo!ЯТЬCЯ З?
ЩЛяXoM, Дe MИ дaлИ сИЛЬнийt oпip i.цaльшe бiльшoвики зa HaМИ He
пiшли. Toдi, зaбиpaЮчИ paнeнoгo K-pa Бopиcтeнa, я вiдмaшepувaв з вiД.цiлaМИ в пiвнiннoмy нaпpяMКУ Ha УpoчИщe Гpo[т]ищe, дe
я HaзHaчИв мiсцe ПoстoЮ, бo вiйcькo бyлo тaк вИcнФКeнe, щo He
Moглo
JOZ

.0'aЛ

Ьшe MaшepУBaтИ.

Зa тoй кopoткиЙ чaс бiльшoвИKИ стягHyли бiльшi cили i
oбcтaвили дeякi шляxи i piку Гopинь. Taк caмo oбстaвили кoлiю
Capни-Piвнe вiд ст. Heмoвичi aЖ пo сТ. Moквин i кoлiю, KoТpa Beдe
зi о. Heмoвинi дo Cтeпaня. Mи знaxo.циЛИсЬ F{a м[iсцi] пoстoЮ .0,o
1B гoд' Бiльшoвики хoДИI1IА KpyгoМ Haшoгo мiсця пoстoЮ, aлe Haс
нe вIIK2IIлИ, a)к o гo.ц. 18-iЙ ДoнеcЛa cтeХa, щo бiльшoвИKИ в HeoзнaчeнiЙ кiлькoстi пpяMУЮТЬ нa Haшe MicЦe пoстoю зi сxoдy,

Я дaв HaКaз вицoфaтиcь нa зaxiд. He .цoвгo пoсУBaЮчИcЬ
в ТoМУ HaпpяMKy' з п|вH|чHoГo зaxoдУ Haс aтaKУвaЛИ чepBoH|.

ЗaB'язaBоя бiЙ. Tу ГpУПУ, KoTpa Haс зaaтaKyвaЛa' MИ мaЙxe злiквiдyвaли. Heзaдoвгo вopoГ oтpИMaв пiдсилeння i стaв Haс oKpУжaти. Я .п,aB HaКaз вiдхoдити нa зaxiд. He вi.цiЙшли i oднoгo KM, яK
HaTKHУЛИся зHoв Ha вopoГa, кoтpиЙ вiдкpив Ha Haс сильниЙ вoГoHЬ
з мiнoмeтiв i лeгкoT збpoT. He встyпaючи в 6iЙ, ми вiдiЙшли нa пiвнiн, кyдoю виЙuли з oКpУ)кeHHя Bopoгa.
Я тoдi piшив пepeЙти зaлiзницю Capни_Piвне i пo.цaтиcь зa
Cлyнaнськi тepeHИ. 3aпaлa нiн' ПopaдиBшИсЬ з K-poM Cipим i
щe з .цeяKИMИ K-paMИ oХopoнИ к-pa Бopистeнa i нa пpoпoзицiю
лiкapя лv|uJLAт|А к-pa БopисТeHa .цecЬ у зaкoнспipoBaHoMу мiсцi нa
xyтopi, я Ha Цe ПoГoД,Ився. Я xoтiв B|АcлaтИ oХopoнУ рaнeнoгo K-pa
Бopистeнa, щoб йoгo вiдтpaнспopтyвaЛИ i зaкoнспipyвaли.
Biдпoвi.цaльHИM зa вiдтpaнспopТyвaнHя i зaбeзпeчeнHя К-pa
Бopистeнa я зpoбив к.pa Boлю, бo к.p Йoгo пoчoтy' a сaMe Kp хaн.цapмepiТ Maкap, к-p Юpбa i iншi вислoвЛЮвaЛИcЬ зa тИM,
щo к-p [Т]eлeс дo оaмoстiЙнoT пpaцi e зacлaбиЙ i пopaдили мeнi
зpoбити вiдпoвiдaльHИМ K-pa Boлю' щo я i зpoбив.
K-p Boля oTpИMaв вiд мeнe HaKaз:
к-pa БopистeHa Ha ХУт. с. Kaзимиpiвкa,
1 ' BiдтpaнсПopТУвaтИ
зaкoнспipувaти.
lцe MaЛИ Йoгo
,Д,ля цьoгo пpизнaнeнi були 4 бoЙoвi
poТ тa piЙ жaндapмepiТ. Якщo сИЛЬHo зaгpoxeний тepeн i нe мoжнa
бути 6лизьKo .цo K-pa, тo пoвиннi вiдiЙти в He.цaЛeKИЙ тepeн, щoб
MaтИ стИоЛиЙ зв'язoк з paHeнИM l(-poМ. Koли тepени e свoбiднiшi
i e мoжливo к.pa Бopистeнa вiдвeзти нa ПiвдeнЬ, тo пoвиннi бyли
Йoгo вiдтpaHоПopтУвaтИ.
2. Нa випaДoK cMepTИ к-pa БopистeHa, Maв нaKaз.qopyчeHиM
йoмy вiЙcькoм дoЛУЧИтИ.п,o МeHe.
Я, зiбpaвши peштУ вi.цдiлiв, xoтiв пepeбpaтИcя чepeз зaлiзниi
Цю вiдпpaвИтИCя зa Cлун. Meнi цeЙ пляH He вД,aвся, 6o 17 '7 o Гoд.
2-iЙ я нaткнyвся нa зaстaвy' Koтpa бyлa бiля зaлiзницi i бiля с. KapaчyК. ТoДi ми He пepепpaBИI1ИCя чepeз зaлiзницю i я пoмaшepyвaB Ha Пiвнiч. o гoд' 4-iй я пepeйшoв чepeз зaлiзницю, кoтpa Йдe з
стaнцiТ Heмoвичi нa Cтeпaнь, i сТaB нa вi.п.цaль бiля KopaбoЛЬсЬKoгo
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бoлoтa. 3вiдси BИpУшив пoвз Углaми iдo зaxoдУ сoHця я дiйшoв
кpaЙ лiсa бiля с. HeМoвИЧ,.цe внoчi пepeЙшoв зaлiзницю y вiддaлi
4 км нa пiвдeнь вiд Capн. Tiei сaмoТ нoнi зpoбив peЙд i сфopсyвaв
p. Cлyн пoмiж Kaмiнним i Чyдлeм 18.7 o гoд.4-iЙ.
25.7 я BИслaв зв,язoK Ha пyHlсг, дe Maв бщи к-p Бopистeн.
3в'язoк пoвepнyв 3.8 i пpинiс гpИпca вiд пoдpyги Гaлi тa лiкapя
Бoксa*, з Koтpoгo я дoвiдaвоя, щo K-p Бopистeн 29'7 cкiнчив XИття.
Пpo гpyпy к-pa Boлi я зop'eнтyвaвся з гpИпca пoдp. Гaлi, щo
тa гpyпa, Koтpa мaлa зaбeзпeчити к-pa Бopистeнa, цiлKoвИтo He
тpИМaлa з HИMИ зв'язKу iдeсь вiдiйшлa нa Пiвдeнь. Пoxoвaли к-pa
Бopиcтeнa в лiсi бiля с. Kaзимиoки.
Cлaвa УкpaТнi! _ Гepoям Cлaвa!
Пocтiй, дня28.8.44
Koмaндиp /_/ CтaльниЙ
ДA CБ Укpai,ни, ф' 13, cпp, 376, т' 62, apк. 32-34, Koniя,

24з
звlт пPo дtялЬнIстЬ з'eдHAHHя ..дoPoш''
N9

4 вepecня 1944 p.

УПA

Гpyпa ..ХMeлЬHИцЬKиЙ,,

3'eднaння

,..Д.opoш''

зB|т

Дpyжe К-p згoЛoшyЮ пpo poбoтy пpoBeдeнУ нa Cхo.цi вiд
9.5-20.8.44 p.
[1.] Пo мoйoму пpи6yпi в пpИзHaчeний мeнi тepeH HaceлeHня цiкaвилoсь пoбaчити Ha[UИx пoвстaнцiв, ни спpaвдi ми тaкi,
щo вбивaeM HeвИннИx людeЙ тa' гoвopячИ з HaMи пpИ пepшИх
cтpiнax, цiкaвилися нaЦJoЮ ПpoпaгaндoЮ' aЛe cлУхaлИ i цiкaвилиcя, читaли ii, нe вipюнi, щo Mи бopцi зa вoЛЮ, flyмки МaлИ, щo
ми тiльки пoчaтKoвo cтaeмo пpИХИЛЬHИKaми, Щoб пiзнiшe MoгЛИ
Тх пoнищити. Пpo Bopo)кe нacтaвЛeнHя дo Cтaлiнa тa Йoгo клiки
бoялиcя вИсЛoвЛlоBaтИcЬ тoмy, щoб УHИKнyтИ тepopУ, щo вдaЛoся
мeнi вiдpaзy BИясHИтИ.
'Taк у тeкcтi, Пeвнo мae 6ути: Бocкa
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Saxoди дo пpoпaгaндИ вЖИвaв я в тoЙ спoсiб: пpoвoдив пiд
нaс opгaнiзyвaHня xapнiв, тa нaЙбiльшe в тoЙ чaс, KoЛи нaceлeння
виTxдxaлo, a6o вихoдиЛo дo лiсa зaгoтoзлятv| лиKa тa пiд нaс
кocoвицi, дe пpИХoдИЛoсЬ гoвopити бaгaтo бiльшe, тoмy щo в)Ke
HaоeЛeнHя cтaлo дaвaтИ pя.ц пиТaHЬ, нaПpИKлaд: чИ Цe дiЙонe, щo
MИ пoмaгaeмo нiмцям, xТo HaM .п,oпoмaгae, чИ тo дiЙcнo ми 6или
нiмцiв. Пpoсили чacтo, щoб дaти лiтepaтypи, a нaЙбiльшe цiкaвиЛИcя пoстaнoвaмИ oУH ||| HaдзвичaЙнoгo 3бopy.
lJ-{oп paвдa, .цля пepe KoHaH н я п pИxo.цИлoсЬ пoяс He H ня дaвaтИ
piзнi' HaпpIАKлaД.' Щo MИ пoMaгaeМ нiмцям _ пoяcнИв в тoЙ опo.

сiб, кoли б ми пoмaгaли нiмцяМ' нe пoтpeбyвaли б пpoвoдити

opгaнiзaцiT xapнiв ' Haм дoстapчaли б лiтaкaми a тaKo)K oдяг MaлИ
'
б oднaкoвиЙ, a нe piзнoмaнiтниЙ. Ta цe питaHHя бyлo нe тpУдHe,
тoMу, щo пpo Haшy.цiяльнiсть гoвopИлИ нepвoнi пapтИзaнИ.
..ПЛeчe
в пЛeчe''
Xтo нaм пoмaгae, poз'яснИв, щo MИ бopeмoоя
зo всiми пoнeвoлeHИMИ нapoдaМи Евpoпи i AзiТ, дoкaзyючи пpo
Тe, щo в нaшiЙ apмiТ бopяться воi, xтo тiльки пoHeвoлeнИЙ iмпepiялiотичнимИ дep)KaBaMи, i xтo xoнe бyги гoспoдapeM cвoei зeмлi.

.Д.oкaз пpo тe, щo 6или нiмцiв, пocвiднyвaв нiмeцькoю збpoeю тa

ПepeвoдИв pяД фaктiв, щo гiтлepiвcькa i cтaлiнськa пoлiтикa нe
мaо жo.цнoТ piзницi, чим впoвнi пepeKoнyBaв.
Пoотaнoви цiкaвo ЧИтaлИ тa пpoсИлИ чИтaти чим пoбiльшe
нaшy лiтepaтУpy, Ka)кУчИ, кoли 6 тo тaK стaлoся' яK пИ|.Дe нaшa
лiтepaтypa, Koли б скopшe кiнeць стaлiнськoмy пaнyвaннЮ i гoлo.цнИM KoЛгocпaм. Чacтo пИтaлИ, чoМy HeMa в Hac бiльшиx сил
збpoЙниx. Пoяcнeння дaвaB, щo нaшi оИлИ cKoHцeнтpoвaнi 6лижнe фpoнтy, тoмy, щoб пpoвaдИтИ пiдгoтoвкy дo вcecвiтньoi peвoлюцiТ в apмiT, тa тИx, кoтpi вжe poзумiють, щo пpoливaЮтЬ Kpoв зa
нeнacитиЙ iмпepiялiзм пpv|тягaтИ в pяди УПA'
'
Пpoвaдив пiдгoтoвкy дo жнИв в тoЙ спociб' щo нaKaзувaв
гoЛoвaM кoлгocпiв, щoб кoжeн ГpoмaдянИH зiбpaв тe збixжя, щo
пociяв, тa нaceлeнHя пoПepeдxaв пpo тe, щoб Хoвaли хлiб, бo нac
нixтo нe пepeMo)кe, KoлИ He бyдe гoлoдy. Пiд чac ЖHИв нaсeЛeнHя
вiднoсилoсь щe бiльшe ПpИХИЛЬHo' яK пepeд тИм. .[oнoсилИ тoчнo
poзвiдкy з тepeHy, вИявЛяЮтЬ сeKоoтiв, пoшиpю1oтЬ шeптaнy пpoпaгaндy, нaпp.: кoли бaчaть piЙ пoвстaнцiв, тo Ka)кyгЬ, щo бaчили
сoтHЮ' a тo й бiльшe, тa cтaлИ впoвнi вipити в нeминyнicтЬ peвoлюцii тa вiдбyдoви CaмoстiйнoТ Укp[aiнськoТ] .{epxaви.
Пiд кiнeць мoei пpaцi пpИХoдИЛoсь мeнi вiдпoвiдaти Ha тaKe
пИтaHHя: чИ Цe пpaвдa щo MИ 6или жидiв. Пoяcнювaв в тoЙ опoсiб,

щo бити били, aлe He тaK, як пoлякiв, a яK вИслyxникiв нiмeцЬKИx тa
гpaбiжницькoi нepвoнoi пapтизaнкИ, з чИM нaceлeнHя пoгoдИлoсЬ.
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2. B пepшиХ дHяX мoйoгo пpибуття

|\АV'|

Maл|А

бiй цiлим з'e.ц.

HaHHяM з пoгpaн[инникaми] HKBД. Бiй бyв вигpaниЙ нaми. Пiсля
тoгo бoю HKBД нe xoтiлo дoгlУсTИтИ Haс дo.д.iяльнoсти тa oбстa.
вили вci бiльшi ceлa. U-{oб цЬoMУ зapa.цИтИ' я пoпpoбyвaв KopИCтaтИ тepeнoвИМ|А, aлe H|(B!' стaЛo Тx лoвити тa зaвдaвaтИ тepop,
щo стpaшHo пoдiялo нa нaceлeння. fleякиx тepeнoBИХ, KoтpИХ MИ
бpaли, пocтpiляли, дeKoтpИХ звiЛьниЛи, aЛe BoнИ пoкiнчили ХИття

чepeз якиЙсь нac' iншИx BИг1УcтI4лИ цiлкoм нeздiбниx дo пpaцi.
Пpoбyвaли шУKaтИ MeHe пo лiсi, aлe я бyв oбepeжниЙ тaK' Щo
мiняв кiлькa paзiв нa дeнь мiсцe пoстoЮ.
9'5.44 бyв з к-poм Moзepoм. влiз нa бiльшoвицькy зaсiдкy,
aлe виЙшoв щaсЛИвo бeз втpaт
10.5'44 poззбpoiв вapтoBoгo бiля кoлгoспHoгo МaГaзИHУ в
Тжopeнi, дe cToяЛo тoдi 12 HKB.Ц-истiв.
29'5'44 poззбpoiв пaртИзaнa в c. Гopищe, кoтpиЙ пpиixaв в
тoй чaс нa вiдпyстку. Taм стoяЛo в тoЙ чaс 50 HKB!.иcтiв.
8'6'44 oKpУхИЛИ мeнe 40 HKB.!-иотiв Ha ХУT. Kpaснoсiлкa, дe
opгaнiзyвaв xapчi. Звi.цтaм виЙшoв щaсЛИвo.
22,7,44 вбили гoЛoвУ KoЛгoCПУ в c. .Qyби, кoтpий KИHУBoя Ha
пoвстaH Ця.
2|ЗJ,7 '44 пpoвoдИв збopи в с. Cилiдoвкa. Xoтiв зЛoвИти гoЛoвУ КoЛГoспУ, вiн yтiк, нaтoмiсть пpoвiв збopи Ha TeMУ пpигoToвИтИсЬ .0,o peвoлюцiT Ta ГoЛoду, кoтpиЙ мiг пoвстaти.
24.7 .44 мaйжe з yсix сiл виТхaлo ПoгpaHИчHe HKBД нa фpoнт.
27 ,7 ,44 пpoвaдИв збopи в с. .Д,aлeтa'
10.8,44 пpиТж.цxaлo 50 НKB.[-истiв дo c. CилiдoвкИ з Гapмaт-

кoю, нiби битинac' aлe в лiс нe пiшли.

27.8,44 мoя poзвiдKa MaЛa стpiнi з HKBfl.кaвaлepieю, Кoтpa
бo я зaкoнспipУBaвся. Bopoжo
були нaстaвлeнi .цo нaс мaЙжe всi гoлoви сiльpaд тa кoлгoспiв i
opгaнiзaтopИ, тiлькИ oдHe, щo вoHИ Hе зHaЛИ нaшoi C|АлИтaтaKшУKaЛa Haс, aЛе He пoTpaпИЛa,

т|АKИ,

Ha дeнь 27 ,B'44 poзпoчaЛИ вeЛИKУ aкцiю, aлe He бyлo в paЙoнi
ДoстaтoчHo cИЛt тaK щo стягЛИ з сyсiдньoгo p-HУ' oпpiн тoгo, змoбiлiзyвaли вcix гoлiв тa 6pигaдиpiв в зaгpoxeних Тм сеЛaХ, aлe Тм
He вдaЛoся, бo я виЙшoв.
ПpиЙмaють piзнi тopтypИ t.o оeЛяH' зaгpoxyЮТЬ B|АCL4лKaI\J1И нa
!oнбaс, a чaстo б'ють. Heоeлeння вtднувae HeнaвИсТЬ дo HKBД' a
xoчe бaчити нaшtсили, Kaжyни, кoли6 ви poзiгнaли кoлгoспи, щoб
xлiб нe зaбpaли, тo MИ всi пiшли б з вaми бити,tх' Bopoг чУeTЬcя
пepeД HaMИ зaЛяKaниЙ i, якщo poбляТЬ, тo .0.У)кe oбepeхнo' a чaстo
вИсЛoвЛЮЮть: ..BИ всi бaндeplвцi,,. Bоякi сyгИчкИ з вopoгoМ яУHV|-
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Kaв тoMУ, щoб He рoзпiзHaЛИ MorТ ГpУпИ. Bopoц oдHaK дoKЛa.цHo
MeHe зHaв, тiльки нe мiг знaти мoЙoГo зaB.П.аHHя i cили.
3, Пiд oгЛя.цoM Гoспo.цapчИM спpaвa гipшe тoму' щo вci оeлa

пoпaлeнi' пoгpaбoвaнi вiд xУдoбИ, Haпp. в с. Бiгyнь 400 гoспo.

ДapCTв, a с oK. 100 шт. кopiв. БaгaТo сeЛяH булo нa виcилl.1i, дyжe
бiднo живуть. Ciятut, зaсTaBЛяЮтЬ KoпaтИ пoле тoMУ, щo кoнi
мaЙxe всi пoздиxaли. Haпp. в с. Cилiзiвкa e тiльки двi пapi кoнeй l
тi xoдити He MoXУтЬ. Boлiв цiлкoM HeMae. Пo дpyгиx с[eлax] нaпp'
'
Cиpниця' бyлo З пapи вoлiв i 6 пap кoнeй..
l-laсeлeння чеKar ГoЛo.0,У, дiти збиpaЮтЬ KoлoCCя пo пoлi,
KoTpe мiсцeвa BЛaдa He Д,ae з6иpaти, a б'о дiтeй, як н[a]пp. в с. Бi.
гyнь. CвинeЙ нeмaе, xiбa y гoЛoвИ сeлa, aбo KoЛГoспУ. Haсeлeння
вИМИHar Ha пoЛяХ ЖИTo Тa KpaДe' Хoч зa цe грOзятЬ KaTopжHoЮ
poбoтoю. o.цнaк, ЛЮд,И ПoMaгaЮтЬ чим тiльки MаЮтЬ зMoГУ УПA _
poбoнa силa, стapi, мaлi, xiнки.
4 ПoтpeбyeтьCя тaKИХ зaxoдiв .Д,o .цaЛЬшoТ прaL.li: збpoйнoТ
C|Aл|А, Cv1льHoТ пpoпaгaн.цИ, TaKox дУжe лeгKo зopгaнiзyвaти жiнoну
сi-тку, тiльки пoтpiбнo жiнoк. Haсeлeння KaЖe' KoЛИ б y нaо бyлa
cилa, пiшли б всi пoмaгarИ,ГotlИт|А Kpoвoxa,цHe HKBД.

Cлaвa УкpaТнi!
Псlстiйr, дня 4.9,44 p'

-

Гepoям Cлaвa!
K-p /_/Ciвaч1

,ЦA CБ Укpai'ни' ф. 13, cпp' З76, т, 62, apк. З0-З1. Koлiя.

1 Boлoдимиp Koбpинoвин -..Ciвaч',, ..oднoрiг'' (]91B_]946). У 1944 p. _

к-p сoтнi (кУpiнь iм. Koнoвaльця' гр. ,.3aгрaвa''), вiдщiлу (з'еднaння'.Пeтлюpa',,
гJr ,.Tютюнник',), вiддiлУ (зaгiн...Д.opoш"'Зг "44"\.1945-.l 946 pp.. к-рзaгoHУ'
к-т бoiвки CБ' peф' CБ тимчaсoвoгo прoвoДУ ПCK (.,Cтeп'') Поpунllик УПA вiд
24 lV 1945 p
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Ne 244
пPo
звlт
дlялЬHlстЬ з'eднAHHя ..БAзAP''

8 вepecня 1944 p.

3в|T

з'eдHaHHя ..Бaзap''

B склaд з'eднaння BХoдИлo 4 (нoтиpи) зaгoни. ПepшиЙ зaгiн
пiд кoм. сoтeHHoГo Бypeвiя1 iм. lвaxoвa _ Coмa' B склaд зaГoHy
вxolцИЛo 60 людeй, в тoмy нислi к-p зaгoHy, Йoгo зacтyпник, 6ox к-piв poiв. ,QpyгиЙ зaгiн пi.ц кoмaн.цoю Лиcoгopa. Cклaд _ 55
людeЙ, KoMaHдИp зaГoHy, Йoгo зaотyпHИK, шiстЬ K-piв poTв. TpeтiЙ
зaг[iн] пiд кoмaндoЮ K-pa Mиpoнюкa, в сKлaд Koтpoгo вxo.циЛo
45 людeЙ. Чeтвepтий зaгiн пiд KoMaHдoЮ к-pa Poмaнa, в сKлa.ц
Koтpoгo BХoдИЛo 58 людeЙ BKJlЮчHo з K.paMИ.
l.{iлe з'rднaнHя HaчиcЛюBaЛo 4 зaгoни - 2.l 8 людa вKл|очHo з
K-paМИ. 3'eдHaння офopмoвaнo i зopгaнiзoвaнo KopoтKo пepeд
пpИxoДoм чepвoHИx в чaсi 1 5- 1 B гpУдня iз сoтeнь: вишкiльнoi coтнi
Чopнoти' сoт. Poмaнa, Лиcoгopa i Буpeвiя. ПoвстaнЦi _ piзнoмaнiтнa мoзaiкa мoбiлiзoвaнИХ i дoбpoвoльцiв з 3axi.цнoT Укpaiни, a
бiльшicть _ цe дoбpoвoльцi з Cxiднoj УкpaТни i пpинaгiднi eлeMeHти, кoтpi чepeз piзнi oбстaвИH|Aг1oпaлV| в нaшi pяди.
Пpи нaблиxeнню бiльшoвикiв з'eднaнHя пooдИl.toKИMи ГpyпaMИ пepeХoдить p. ГopинЬ, дe гoтoвИтЬся дo пepe)кдaHHя пepeХo.цУ
фpoнтy iтaм зaгoни* Бypeвiя, Лиcoгopa i Mиpoнюкa пpимiщyються B сТeПaHcЬKиx лiсax зa с. Mицькoм. Пpи вiдcтУпi нiмцiв пooдИнoкi гpyпи зaгoнiв poззбpoюють Iх, щo дae Mo)KЛИвiсть кpaщe
зoдягHyгИсь i дlcтaти збpoю для пoвстaнцiв. Пpиклaд: с. Beликий
тa Maлий Mицьк, дe poззбpoeнo 30 нiмцiв _ здoбyгo кpicи, aмyнi-

цiю, пiстoлi, o.ця|:
Фpoнт пepe)KивaлИ в зeMляHKax, BKoпaHиx нa пiв у зeMЛЮ,
стiни i пiдлoгa вклaдeнi KpyГляKaMИ з сoсoн, BepХ вKpИтий вepeсoM тa гiллям з сoсoн i нaкpивaли зeMЛeЮ, ocтaвЛяЮчИ oтвip нa
дим. B сepeдинi зeMлянKИ гopiлo вoгHИщe, пo бoкax бyлo мiсцe

дpyгиx poбiт.
KoxниЙ piЙ пpoтягoМ дня стpoТв тaKу зeмЛянкy. Hiнню кpiм
вapтИ зoвнiшньoT, бiля кo>кнoi зeмлянки cтoяв aляpмoвий. Фpoнт
пepeЙшли бeз всякиx oсoбливиx пepeшKoд. Лишe з нaближeнням
чepвol{Иx здeзepтИpУвaлo B (вiсiм) пoвстaнцiв iз зaгoнy Бypeвiя,

.цo опaHHя ни

*
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У тeKcтi: эaгiн

Koтpi булИ зaбpaнi в пoЛoн пpИ оутИчцi з нepвoнимИ пapтИзaнaMИ
зaл.4IJJИл|tся в HaЦJИx pядax.
3 зaгoнy Poмaнa вiдлyнився цiлиЙ piЙ людeй paзoM з poЙo-

|

вИм, Koтpi piвнo x poзiЙшлись пo дoмaХ (вci з oкoлиць с. Meжиpин). 3aгiн пiд KoMaHдoЮ Poмaнa пoдaвcя нa KoвeльщИHy, дe
poзiЙшoвся i як тaкиЙ пepecтaв iснyвaти.
Зaгiн к.pa Бypeвiя пepeЙшoв пiд кoмaндy Йoгo зaстyпHИKa
к-pa Bopoнa (сaм БуpeвiЙ звiльнeний пo xвopoбi). L]eЙ зaгiн пepeйшoв фpoнт, пiшoв дo д€rлЬшиx дiЙ пpoти HKB.ц' яK Hoвoгo eKсплУaтaтopa УкpaТни' L{i, кoтpi пepeЙшли iз цьoгo зaгoHy.0.o чepвoнИx
(циx 8 чepвoнИX пapтизaн), бiльшoвики ix пoвicили в м'.[epaхнe.
3aгiн пiд кoм. Mиpoнюкa, пepeЙшoв|.UИ фpoнт, пo.цaвся.цaлЬшe в HaпpяМKy Ha сxiд. Зaгoни пiд кoмaндoю MиpoнЮKa Ta
Poмaнa пepecTaЛИ icнyвaти. oстaвся зaгiн пiд KoMaндoЮ Bopoнa
тa Лисoгopa.

3aгiн пiд KoМaHдoю Bopoнa вiдпoвiднo пiдгoтoвивcя пiд oглядoM гoспoдapчИM, дicтaвши нaкaз вiд KoMaндyвaHHя гpyпИ, вИpyшae Ha cxi.цнi oблaстiУкpaiни. 2'з'44 p. пepexoдИть стapиЙ пoльськo-сoвiтcькиЙ кopдoн в HaпpяMку c. Kaм'янKa, p-Hy oлeвcьк.
Лoпaтинi, KИшИнь, C. Лoпaтичi oбxoдить пiвнiчнoю cтopoнoЮ,
вiдтaк, пoвepHyвши' нa пiвдeнь, oбxo.цить c' Kишинь i нa paнoк
зaKBaтИpoвУeTЬся в лiсi мix с. Kишинь i Cтoвпинкa' Haдвeчip
пoЧИнae пaдaти cильний снiг iз дoЩeм. He звaxaючИ нa тe, пocyвaeтЬоя д,aлЬшe в HaпpяМKУ c. Xyбpoвинi, зaквaтиpoвУотЬся зa
зaлiзницeю Гopo.цниця-Бiлoкopoвинi. Пpи пepecoвyвaннi в тepeнi
цiлиЙ vaс пocлУгoвyeтЬся пpИ пoмoчi мiсцeвих сeляH. Ceляни,
дoвiдaвшисЬ' Хтo MИ, paдo poзкaзувaЛИ .цe poзпoлoжeнi вopoxi
гapнiзoни вiЙськa i HKB.ц. пpИ чoMУ нapiкaють нa пopя.п.KИ тa Ha
..пpoдaжy
лИшKy дepвeликi xлiбoздaнi, пoзИKУ дepхaвi i т. зв.
жaвi',. B с. Хyбpoвичi нa лiснинiвцi, пpи зaбиpaHHЮ тepeнoBoгo'
тiткa бoxитЬоя i плaнe, щo в TT чoлoвiкa HeМa, щo чoлoвiк нa вiЙнi'
oстaлacя o.0'нa з д|тЬMИ.

Koли oдин з пoвcтaнЦiв нeнapoкoм вiдкpив бoнкy, Koтpa
cтoялa в кyтi, a в нiЙ сидiв TT чoлoвiк. Ha зaпит: нoмy вiн xoвaeтЬся - poзKaзуr, щo нiччю Тздять HKBс, б'e, пepeBepтae в xaтi,
a яK пpИчИнy дo ЦЬoгo, пoдae' щo шyKaо чИ ceляHe He ГoHяTЬ
вoдKи, a тИM сaMИM пcyЮтЬ xлiб, тoмy всe нaсeлeHня тaK бoiться.
.Д,oвiдaвшисЬ, щo цe нe HKBс' вспoKoЮrтЬся i пpoвoдИтЬ Hac в
yKaзaHoMy HaпpяMK}.

Тoгo x.цHя Ha пoстoi тpaпляeтЬcя цiкaвиЙ випaдoK, Haшa
стe)кa HaтpaпЛяeТЬся Fia cтe)кy чepвoHoapMiйцiв, кoтpi cToяЛи в
c. Хyбpoвичax в кiлькoстi 65 нoл. Пpи cтpiнi нe стpiляють, лишe
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йдУть зa HaшoЮ Cтe)<oЮ, a щo цiлий дeHЬ Пaдar снiг i нaшa сTeХa
oстaвЛяr зa coбoю слiд. Haшa cТe)Кa пoвi.п,oмляr пpo зycтpiн з
чepBoHИMИ. Saгiн ПpИгoтoвЛяeтЬcя .цo вiдмapшy i вiдxoдить. B
цeй caмиЙ нaс poзвiдкa чepвoнИX пi.цxo.цить .0,o нaшoгo мicця i,
бaнyни Hac, вoгHЮ нe вiдкpивa, ЛИшe слiдить зa HaшИMИ pyxaМИ.

Koли нaш скopoстpiльник нaмipюeться вiдкp|Ат|А пo HИХ вoгoHЬ,
вoни poблятЬ цe сaмe, KoЛИ Haш скopoстpiльник бepe скopocтpiл
i вiдхoдить, BoHИ poблять цe сaмe. oднaчe нe дoвipяти Тм. 3aгiн

пpoХoдИтЬ в HaПpяMKУ нa пiв.п,eнь, вi.цтaк Kpyгo пepeХoдИтЬ нa пiвнiчниЙ cxiд, пepexoдячИ сeлa Mнякoлoвичi, Pyдня Mнякoлoвицькa
i стaнoвитьcя Ha пoстiЙ нa пiвнiч вiд PУднi MнякoлoвицькoT пiд
о. .[yвлiн. Tут вiдпoнивaeмo двa днi iдaльшe пoдaоMocЬ нa пiвдeн-

ний сxiд. Пpoxoдимo c. Koльдськa Cлoбoдa, Зaпaшин i oxoтoвкy в
HaПpяMKУ с. Бoдapiвкa p-HУ Kopoстeнь, в c. BинapoвKy BИсИлaeMo
8 (вiciм) кyбaнськиx кoзaкiв, кoтpi нe вepТaЮтЬ, oпiсля з oпoвiдaнь

дoвiдaлись' щo вoнИ пepeЙшли дo чepвoнИх i пpaцюють в HKB!
p-нy Maлин_Чopпoвинцi.
П iсля цьo гo в И пaдKУ зaBepтaeM пiд с' Pa.цгoщy KopoотeHсЬKoгo
р-HУ, тaM днЮeмo. HaступнoТ нoнi oбxoдимo пiвнiчнo}o стopo|-|oЮ
с. БoндapiвKУ, пepeХoдячи шoсeЙнУ дopoгУ Kopocтeнь_3вягeль,
тaKoЖ i зaлiзницю ЦЬoгo сaмoГo нaпpяMKy чepeз с. Шицю i хyг.
Paфaлiвкa' пpoxo.цИMo p. Ужтa зaKвaтИpoвУeMocя в шoMИpCЬKoМy
лiсi пoблизy с. Caнтapкa KopocтeнcЬKoгo p-нy' Пiсля Цiлoдeннoгo
вiдпoнинкy нaбиpaeмo нa лiсничiвцi xapнlв пiд мapкoю чepвoнoapмiЙськoгo кaпiтaнa i вiдxoдимo B пpяМoМУ HaПpяMKУ нa сxiд.
Пepexoдимo шoceЙнy i зaлiзничнУ дopoгУ Kopoстeнь-Xитoмиp
бiля с. Лiсoвщинa iз пiвнiчнoT cтopoHИ. Пo дopoзi KV1Hул|А фipмaнку,
KoТpa ввecЬ Чaс пpИ piзниx пepeпpaBax HaM пepeшкo.цжaлa. Beоь
тяГap влoЖ|Али Ha кoнi iтaк пepeсУвaeMocь. B с. |вaнiвкa стpiнaeMoсЬ з вiдпoнивaючoЮ сoтHeЮ чepвoнoapмiЙцiв, виcтyпaeмo пiд
MapКoЮ чepBoHoapMiЙцiв. Пpoxo.цяЧИ дaЛЬшe в пiв.п.eннo-cxiднiм
!]aПpяlv1KУ Чеpeз с. Koвaлi iмiж с. Koвaлi iCтapики, пepeпpaBЛяrМOCЬ чepeз p. IpшУ' Beсь чaс пepeбувaeмo в лiсi. Пoгoдa piзнa,
нa пepемiнy дoщ_снiг. !ня 1B.|ll пoчИHae пa.цaтИ вeликиЙ снiг, ми
ПeDeсУBaеMось пiд с. Шepшнi, .цe Двa днi пaдae онiг, щo вiд'eмнo
BПЛИBa0 l ПapaЛ|ЗУe pyх.

Tyт видiлясться бoiвкa Maксимa' Koтpa зiстaвляeться дЛя

дiяння в MaлинськoMУ тa ПoтiTвcькoмy paйoнax. Зaгiн в чиcлi 55
чoЛ. paзOМ з KoMaH.цИpaMИ пepecyвaeТЬся бiля MepшинськoТ
Pyднi пoнaд p. Ipшa пiД с. Maлeнi p-ну Чopпoвинi. |ня 21'lll.44 p.
нa нaшi зacТaвИ HaсKaKye вi.пдiл HKBс в силi 125 чoл. Mи пpиЙмarмo бiЙ i пiсля пiвгoдиннoгo 6oю чepвoнi втiKaЮть, ocTaвЛяЮчИ

970

17 вбитими, i в бeзпopядKУ (пaнiннo) втiкaють Чepeз p. Ipшу в
HaпpяMKУ c. Maлeнi.
З oпoвiдaнь ПoЛoнeнoгo дoвiдуемoся, щo УчaсTь в бoю бpaли
70 HKB.Q-истiв, мoбiлiзoвaниЙ KoМ. aKТИв (кoмунicти, KoMCoMoЛЬцi iт. п.). Haшi втpaти- oД|А|1 вбитиЙ, o.0,ИH TяЖKo paнeниЙ, oдин
ЛeГKo paнeниЙ. У6итиЙ чoтoвий Чyпpинa, paнeний стpiлeць Гoлуб,
кoтpиЙ caм дoстpiлився. Cкopo ХopoнИMo свoТx вбитиx i вiдxoдиMo пoнaд о. Уcтинiвку пiд с. БopкiвКa, p-H Maлин.
oдин випa.п,oк, кoтpиЙ тpaПИвсЬ Пepeд цим бoeм, мaв мiсцe
Haс,
a сaMe: piЙ стpiльцiв пiд кoмaндoю Maкoгoнa (poйoвoгo)
У
вибpaвоя нa opгaнiзoвкy хapнiв в c. Mepшинi, кoли ТaМ HacКoчИB
Ha зaстaву. Бyв paнeний стpiлець Гaлузa, Щo HaТКHУвcя нa HKB!истiв, нe Maв зMoгИ стpiляти, 6oбулaблизькa вi.пдaль. Пpиклaдoм
BдapИв HKB.Ц-истa пo голoвi, вiдтaк paнeниЙ вiдбiгae в кyщi.
Йoгo пiдoбpaв стpiлeць Гoлyб i нa плeчax пpинiс Ha Haшe M|сцe
пocтoЮ.

.{aльшe Пepexo.цИMo сeЛa Pубaнкa, Бyдa oбoдзiнськa,
Бapсiвcькa PУдня, Meдaлiвкa, Bишeвичi' B с. Bишeвинi пepeпpaвЛяeMoся чaЙкoю чepeз p. Teтepiв. Тoгo x сaмoГo дня HKBC paзoM
з,,lАCтpeбиTeЛЬHЬ|MИ oтpядaми', стaparтЬся Haс ПepeсЛiдувaти.
Mи opгaнiзoвaHИM пopя.o.KoM вiдcтyпaeм в с. KoмapoвKa p-HУ
Pa.цoмишeлЬсЬKoгo. Пo Дopoзi вiдбiгaють нaм кoнi, зЛяKaBшИсЬ
Cтp|ЛУ' з Л|TepaТУpoЮ

|

цИKЛoстИЛeM.

Beнepoм зaлИшaЮтЬ вoHИ HaC i ми cтaбopЮeмoсЬ нa зaхiд
вiд с. Koдpa в глибoкoMУ яpУ. fleнь npoхoдить спoкiЙHo, BeчepoМ вИpУшaeмo в пiвнiннoмy HaПpяMKУ, HaMaГaЮчИсь дiстaтися
зa зaлiзнy ДopoГУ Capни_Kиiв, a oтaбopившИсЬ ТaM, Пepeж+цaтИ
вeснянi снiгoвiТ. o.цнaчe opгaнiзoвкa xapнiв зa.цep)KУr Haс дo
paHKУ, МИ дaЛЬшe, збиBшисЬ з дopoГИ, зaвepтarМo Ha пoПepe.цHr
мiсцe пoстoю. Пo дopoзi HaTpaпляrM oдHoГo нepвoнoapмiЙцясepxaHтa, зaбиpaeмo Йoгo з сoбoю. Чepeз двi гoдини HacKaKУe
Ha Haс вiддiл кoм. aктивiстiв пiд KoMaHдoЮ ГoЛoвИ сiльpaди с. Бiлa
Kpиниця p-ну PaдoмИшeлЬ, бувшогo чepвoнoгo пapтизaнa. Пo
]O-xвилиннiм бoю poзгaняeMo Тх, зaxoплюемo 6 (шiсть) кpiсiв,

oднy фiнкy, 5 (п,ять) ПoлoнeнИХ.

3aгiн пiд KoMaHдoЮ к-pa Лисoгopa BИpУшИв з с. Гopoхiв бiля
с. Бopoвoгo чepeз сeлa Map'яHпoЛЬ нa с. Гoлишi i дaльшe нa
схiд нa сeлa Янчa Pудня, oсoвKa, Яpивотин, Бoндapiвкa, Ушиця,

Paфaлiвкa, Caнтapкa, Бoгyшiвкa' Cтaвищe, Лiсoвщинa, Koвaлi,
Шepшнl, Шeвчeнкoвo, Устинiвкa. B с. Устинiвкa ЧopпoвИцЬKoГo p.'истpeбитeльн[ьlЙ]
HУ HaоKaKУeМo Ha
oтpяд''. B peзультaтi зaв'язУ€ТЬся кopoткиЙ бiЙ, в кoтpoMУ пaдae З (тpьox) убитими чеpвo971

3 Haшoi стopoHИ зiстaeтЬcя ЛeГKopaHeHИЙ в HoгУ cтpiЛeЦЬ
Шпaк з гpУпИ Яpoгo_Гaнкa. ,{aльшe бeз ocoбливИX пpИгoд, iдeмo
нa с. BишeвИчi, .цe пiсля кopoткoi пepeстpiлки з ..истp[eбитeльньtм] oтpядoм'' зaвepтaeмo чepeз с. Meжиpiнки нa Beлику Paнy
i пo нoвoзбУдoвaнoМУ мoстi в с. Paчa пepeпpaвляoМoсЬ чepeз p.
Teтepiв. 3a нaми Йдyгь дo 200 [нoл.]. ..Иcтp[eбитeльньlй] oтpяд''
Ha швидкy pyKy зopгaнiзoвaниЙ з пo)кapнИKiв, нaотин HKBC i кoм.
нИХ,

aKтИву.

o гoд 10-iЙ, пoмимo вeликoi BтoMИ, пo дoвГoмУ пepeмapшi
пpиЙмaeмo бiй. ШвидкИM HaстУпoм poзбивaeМo чepвoHИx, кoтpi
в пaнiцi KИ.п,aЮтЬ збpoю i в o.цexi кИдaЮтЬся в p. Тeтepiв, cпacaЮчИ свoe )KИття. 3 нaшoT стopoнИ пa.п,aе двox вбитиХ _ KoМ. 3вapин
Cepгiй i ст. Mopoз. [Koм. 3вapин,] кoтpиЙ, в нaстyпi BИpвaвшИсЬ
Haпepelц з aвтoMaтoм' пepeслiдУЮчИ Bopoгa, бyв вбитиЙ бiльшoвИЦЬKИM снaйпepoм. Cr Mopoз ПpИ пepeстpiлцi з бiльшoвицькoю
poзвiдкoю бyв тяхкo paнeниЙ i пpи пepeстpiлцi дaв мoжнiоть
poзгopHУтИCЬ HaM в бoйoвy лaву. Чepвoнi втpaтили 2О вбитими,8

пoЛoH. Haшi тpoфeT _ oдин пpoтИтaнKoвий кyлeмel oДИH
KyЛeМeт...Д.eХтяpoв'', 30 кpiciв, oдяг, aмyнiцiя. L{e бyлo 26'|||.44p.
Пoгoдa щoрaз пoчИнae Hac пepeсЛiдувaти _ дoщ' онiг, мopoз

пoпaЛo

B

бiльшe дaЮтЬся вiднщи, як всякi ,.иcтp[eбитeльньle] oтpядЬ|'' тa
HKBC.
Дня 27 .|||'44 p. в c. B'язaHKa Бopoдянськoгo p-Hу пpИпaдKoвo
пpи зaгoтiвцi xapнiв нaв'язyeМoсЬ з .цpyгИM зaГoнoM, кoтpиЙ бyв
пiд кoм. KoMaHlп.Иpa Bopoнa. oб'eднyeмocь i piшaeмo дeкiлькa
днiв пepeждaтИ paзoM пoKИ пpoПaД.e снiг. Piвнoчaснo HKBс cтягar
всi мoхливi cили i oбcaджye KpУгoM лiс, poзмiщyюни свoТ чaстИни i пo сeЛax. Tим сaмим yгpУtHЮe зaгoтiвлю xapнiв дЛя HaшИx

вiддiлiв. Пpиклaд: дня 27.|||.|44 p. виpyшae o.цHa нaстинa пiд
KoMaHД,olо Bopoнa в c. Бiлa Kpиниця, ЧaстИHa пiд кoмaндoЮ KoM.
Лисoгopa в с. Kpимoк' чaстИHa пiд кoм. Koмaн.о'Иpa Яpoгo в c. Бiлкy. Bepтaються бeз нiчoгo, тo|\ly, щo B Ko)КHoMУ сeлi oбстpiлялиix
бiльшoвицькi зaстaви.
Cлiдуюнoгo дня HKBC paзoM з чaCTИнaMи ЧepвoнoT ApмiI бiля
гoд. 1 1-oi дня пpи пoмoнi мiсЦeвих лiсникiв пiдсунyлиcь пiд нaшe
мiоцe пoстoЮ, paнЬшe poзмiщeниx HaшИX зaстaв i кyлeмeтниx
гнiзд, як TaKo)K poзпpeдiлeнHя oдИHoKиx вiдтинкiв для poiв. l-{eЙ
HacKoK He e .0'Ля Haс HeсПo.Д,lвaHKoЮ.

HKBC' щoб нaс спpoвolryвaтИ, знaЮчИ Haшy тaKТИKУ, Щo
чaотo-гyстo MИ зpИBaeMocя B HaстУп HeзBa)KaЮчИ Ha BopoЖ| KУЛI'
BИcИлae чoл. 20-30 poзcтpiльнoю [нa] нaшi зaстaвИ, ХoтяЧИ Haс
BИМaH|АтIА iз свoTx отaнoвИщ. Пo дoвгoмy poзcлiдyвaннi, щo цe нe
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e тaK зв, ,,cтpИ6Kt', aнi aктив, piшeнo зi свoix сТaнoBИщ He вИсy.
BaтИcЬ, лИшe д,aЛЬшe зaймaти oбopoнy, щo oпicля пoKaзaлocЬ
зoвсiм пpaBИлЬHИM, 3aв'язaвcя тяxкиЙ дoвгиЙ 6iЙ' кoтpиЙ тpИвaв
.l
вiд гoд. 11-oi дo гoд. 9. .Qeкiлькa paзiв бiльшoBV|Kv| отapaлИся
йти в нacтУп| aЛe oгoHЬ HaшИX кyлeмeтiв зMУшУвaB iх зaвepнyтИсЬ, ocтaвляЮчИ нa пoлi в6итих тa paнeнИx. Зyxвaлiсть стpiльцiв
.о'oxoдИЛa.0,o цЬoгo, щo пiдпyокaлИ чepBoHИx нa вiддaль 20 м' i тaк

вiдкpивaли cильний вoгoHЬ' вбивaючи чepвoнИX. B бoю бpaлo
УчacтЬ вcЬoгo 60 людeЙ, B кiнцi нepвoнi вiдстyпили, ЛИшaЮчИ Ha
пoлi бoю дo 40 в6итими i paнeниx. Cepeд вбитих бyлo 8 (вiсiм)
сoв, oфiцepiв.
Beнepoм нepвoнi вiдстyпaють. Mи TaKox пiд oxopoнoю нoчi
ПoдaeMoсЬ пpяMo нa пiвнiч з нaмipoм пepeбpaтись нa зaлiзниЦю
Kopoотeнь_Kиiв в iвaнiвськi лiси. L{e HaM He вдaоТЬcя ToMУ, щo
пitiбpaвшись пiд зaлiзницю, HKBс зaздaлeгiдь пyотИлo бpoнeпoТзд, як KoHТpoЛЬKУ цЬoгo вiдтинкy зaлiзницi. B дoдaткy снiг, якиЙ
.|
впaв дo м, зoвсiм спapaлiзyвaв нaшi pyxи. Люди виснaхeнi в
зв'язку з бpaкy xapнiв тa дoвгoТ.цopoгИ, ПoгaHo o.п,ягнeнi Ha xoлoдi i мopoзi .цoхoдятЬ дo збoжeвoлeHHя. .|eкiлькa TaKИХ випaдкiв.
Mусимo сaмi ix лiквiдyвaти тoMУ, щo iншoгo BИХoдУ нe бyлo,
.!eнь стoiмo пiд зaлiзнИцeЮ, вi.цтaк .цУMaeмo нiнню пpoбpaTИсЬ зa зaлiзницю. Hac oбстpiлЮЮTЬ оИЛЬHИM КУЛeMeтHИM oгHeM
iз тaнкoвиx кyлeмeтiв з бpoнeпoiз.цa. 3aвepтaeмo з oбpaнoi
дopoгИ, xoчeMo oбlЙти topoгУ i пepeпpaвитИсЬ чepeз p. Тeтepiв,
бiля с. Mигaлки, i нa лiвoмy бepeзi пepeйти зaлiзницю, i тaк знoвy
чepeз p. Teтepiв в iвaнiвcькi лiси. HKBC слiдoм зa HaMИ йдe цiлy
нiч. Чaс вiд нaсу poбимo зaciдки, вiдбивaeмocя, BoHИ He зBФкaЮтЬ
нa свoT )кepTвИ, .д,oбaвляють нoвi оили i дaльшe Hac ПepecЛiдyють.
Ha paнoк пpИXoдиMo,цo с. Mигaлки. Moстa нa piнцi Heмae. HKBс
пepeслiдyе дaЛЬшe. L]e iм вдaeтЬcя .цoсИтЬ лeгKo' бo ми пpoтoпТУeMo Тм дopory. Пpoxoдяни бiля ceлa, кiлькox стpiльцiв сKoчИЛo в
близькi хaти, щoб дiстaти якi-нeбудь xapнi.
B сeлi ПoвHo вiЙськa. 3aв,язyеться KopoтKa пepeстpiлкa. Haшl
вiдстyпaють в нaпpямi бiльшoгo лiсУ. .Цeякi стpiльцi, кoтpi пiдбiгли
дo дaлЬшИx Xaт' He Bcтv|глv| дoЛУчИТИ дo Haс, пoпа.цaютЬ в pУKи
HKвс. .Д,aльшe poздiлюeмocЬ Ha тpИ гpУПИ: oдHa з кoм. BopoHoм,
дpyГa з KoM. Яpoм, тpeтя з кoМ. Лиоoгopoм. HKBс нa кopoткиЙ
чaс зaЛИшae Hac' BИсИЛae ЛИшe сЛ|.0'oM зa HaMИ poзв|дKУ' a сaMl
дaЛЬшe стягaЮтЬ бiльшi сили. Пicля oбiдa (ввeсь нaо пaдae снiг)
зЛУчУeMoсЬ paзoм. .[aльшe xoдИтИ HeMae сил. Cтpiльцi вионaxeнi i гoлoднi. Piшaeмo зa.цepxaтИcЬ' звapИтИ oбiд, a тaM дaЛЬшe
pуl..UaтИ в.цopoГУ' B тoмy чaсi нaскaкУЮтЬ зHoву вiйськa HKBC. Mи
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пpИЙМaёMo 6iЙ, бo вiдстyпaти HeMae сил. BeликиЙ cнir зaгpoxye
HaшoMУ цiлкoвитoмУ зHИщeHHЮ. Бiй тpивar вiд тpeтьoТ гoдини
lцHя .t],o пiзньoгo вeчopa.
Biйcькa HKBс ввecЬ чaс aтaKУвaЛИ Haс. З пepшиx стpiлiв
cтae paнeниЙ кoм, ЯpиЙ, a.s.aлЬшe вaХKopaHeний кoм. Лиcoгip
.п,oбивaо ceбe гpaнaтoю. Чepвoнi пl.цки.цaютЬ Bce нoвi i нoвi
cИлLl, He зBaХaЮчИ нa свoT ХepTBИ стapaЮтЬcя нaс взяти. lм

Цe He вдarтЬcя. Пiсля нepiвнoгo бoю пiд oxopoнoю нoнi вiдсTУпarMo. Haшi жepтви в цeЙ ДeHЬ вeЛИKi: 9 стpiльцiв нe вepтa.
-l
ЮтЬ з сeЛa, пoпa.цaЮть дo HKBC, 20 гинe в бoю' a 0 стpiльЦiв
зiстaвляeтЬся paHeнИми. БiЙ цeЙ бУв He.цaЛeKo сeлa Koдpa
Paдoмськoгo p-HУ.
Haдвeнip ПoПa.цaо B пoЛoH 2-oх неpвoних' кoтpi poзKaзУЮTЬ,
щo ЖepTвИ HKвс вeликi' [пpo] щo ми oпiсля дoвi.п,aлись з oпoвiдaнь людeЙ, дe бyлo звepx 120 вбитимИ pядoBиx тa oфiцepiв,
paHeнИx чИcЛa дoвiдaтись He Мo)КHa. З oпoвiдaнЬ зHaeMo, Щo
булo бaгaтo. Пtзнiшe Пo пpoBeдeннi poзвiдки дoвi.цaлИсЬ MИ,
Щo пpoТИ нaс бyлo KИHyTo oдну дивiзiю вiЙськa з cпeцбaтaльЙoнoм HKBс. Швидкo пiоля бoю, нiччю, пpи пoмoчi ПoЛoHeHИX,
дe poзмiщeнi вiддiли HKBс' пo.цaeMoсЬ дo p. Тeтepiв з нaмipoм
пepeПpaвИТИсЬ чepeз p. Тeтepiв, aлe втoмa' снiг i paнeнi paзпo-paз зa}цepXУЮтЬ пoХ|д. щo нa paHoK ЛeдBe.Лeдвe.п'|сTaeMoсЬ
дo с. Бiлa Kpиниця, .0,e Hac стpiнaють нepвoнi KУЛeMeТHИM Ta
мiнoмeтним вoгHeM. PoздiляомoсЬ Ha мaлi гpyпки i poбимo
бaгaтo слiдiв пo лiсi, як мicцe збipки вИзHaчУоMo пpoтИ ceЛa
Mexиpiнкa.
HKBс в тoЙ дeнь нe пepeслiдУr HaC Д,aЛЬшe. Ha мiоцe збipки
нe пpибyли вci. ocтaвляeмo зB'язoк. ПepeпpaBЛяeМoсЬ чepeз
p. Teтepiв, KЛaДeMo XepдKИ в пoпepeK piки, кoтpa зaМepзлa (снiг з вoдoю). Пoдaсмoсь в нaпpямi нa зaxi.ц. B c. Mexиpiнкa нiччю знoв oбстpiлюють нaс чepвoнi. !aльшe _ пiд
ceлo Kopoлiвкa MaлиHоЬKoГo p-нy. .Цaльшe з гpУпoю людeй
пepeбиparMoсЬ чepeз оeлa Янiвcькa Будa пi.ц сeлo Уcтинiвкy.
Тyт знoвy пepeсiкae лiс HKBC. !,iлимocь нa двi ГpУпИ: oдHa з
кoм' Яpим пo.цaотЬся нa зaxiд, дpУгa зi мнoю (oнищeнкo; KoМ.
Bopoн вiдбився пi.ц ceлoм Мигaлки, пo.цaвcя caм Ha зaxiд)
пoвepтaо нa пiвнiч' бpoдяни в снiгy i вoдi, cтapaeТЬся пepeбpaтИсЬ чepeз p. TpocтянИця в миpинiвськиЙ лic.l-ie нe вдarTЬся
бo piнкa нaбpaлa бaгaтo вoди. leкiлЬKa paз cTapaeMocЬ пepeбpeсти, aЛe oMoчeHi пo шию, BepТaeмo Haзa.ц. Бiля гoд. 1З-oi
зHoву Ha HaшУ гpУпУ HaCKaKyr HKBC. Я зiстaв paнeниЙ paзoм з
сaнiтapкoю Kaтeю, a cтpiльцi poзбiглись xтo KУдa мiг oпiсля з
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oпoвiдaHЬ КoM. BopoHa дiзHaЛИсЬ, щo KoM. ЯpиЙ зiстaв у6итиЙ'
4 (чoтиpьox) пoпaлo B ПoЛoн, a peшTa aбo пoгинyЛa, aбo пopoз.
XoдИлИсЬ пo дoMaХ.

БoТвкa, зaЛИшeнa

в ПoтiТвськoму p-нi, щaсЛИвo пepeбyлa

aЖ.0'o м[iсяця] ТpaBHя, HKBC зHaЛo пpo ТТ iснyвaння i пpo ii дii,
aЛe He вiдвaжилoсь ii пepeслiдyвaти ToМУ, щo вoнИ зaЛiзЛИ B
мiннi пoля пiд с. Гopинeм, нaс-вiд-чaсУ вИсKaКуЮчИ в piзнi сeлa,
poздaЮчИ лiтepaтуpу жiнкaм KpaсHoapмiЙцiв, a цi зaвoзили TI в
Kv1ДaлИ нa стaнцiяx. 3мусив Тx вepнути
Haзaд нeщaсниЙ вИпa.цoK, a сeMe: HaскoчИЛИ нa мiнy, де 2-ox
вбитo, oдHoгo Ba>кKo paнИЛo, a 4-ox Лeгшe. He мaючи нiякиx

Xитoмиp, Kopoстeнь тa
зacoбi в

лi

кyвaн ня, пe peсл iдyюч

И

.п'aЛЬшe

H

KBс'

вepнУЛ И

.0,aЛ

Ьшe

нa 3axiд, дe 20.V пpибули в о. Cтopoжiв. B чaсi iхньoгo Пepeбувaння ЛЮ.цИ pa.цo Тx пepeдepжУBaЛИ, .o,e чaсTo дo 2-oх cУТoK
cиДiли Ha ГopИЩaХ' a сeЛяHИ ix гoдyвaли, ПpoKЛИHaЮчи Cтaлiнa
тa Йoгo пopя.Д.oK.
|з

зaувaxeнь пepeбyвaнHя Ha сxiдниx ТepeHaX

Coвiтоькa вЛaдa пi,п, нiяким oГЛя.цoм He зMlHИЛa сBorl BHУтpiшньoТ пoлiтики, як i paньшe, тiльки Тe, щo ПoЧeпИЛИ ПaГoнИ.
Гoспoдapнa сИстeМa Тa сaмa _ KoЛгoспИ, пpисaдибнi нaдiлt,t, нaЙбiльшe 0,6 гa, бo тe, щo poздaнo зa нiмЦiв, зaбpaнo B KoЛГoCп.
MaЙнo всix службoвцiв' кoтpi спiвпpaцювaли з нiмцями, кoнфiсKУвaлИ, зaбиpaлидo KoЛГoспy, a ix висилaли нa Cxiд.
Aдмiнiстpaцiя

B a.цмiнiстpaцii пpaцЮЮтЬ пepeвa)KHo б[yвшi] ПapтИзaнИ,
a тaKo)К тi' кoтpi ви'tхaли paнЬшe з бiльшoвиKaMИ пepe.ц нiмЦя..дoбpoвoЛЬHa Пpo.цaк лишкiв
ми. ПoстaвKИ He BeЛИKi, aлe т. зв.
деp)<aвi'' piвнoзгiднa з чepвoнoЮ мiтлoю 1933 poку. KooпepaцiТj
зopгaнiзoвaнo Пo сeЛaХ. Пpивoзять Дeщo _ сiль, милo, Пpo.l,aЮтЬ
..истpe6llтeЛЬHЬle oТpязa гpoшi. Пo сeлax зopгaнiзoвaнi т. зв.
,.cТpИбKИ,', iXHiM зaB.п,aHHяM е бopoтися з дeзepцiою i пpoдЬ|,',
явoЮ всяKoгo пpoТИpeЖИМcЬKoгo pyxу' Kpiм цЬoГo, iснyють спeц.
6aтaльЙoни HKBс пpи бiльшиX з. Д. BУзЛaХ тa oбл. цeнТpax Пo
.,бaндИтИзMoM',. Haсeлeння poзбopoтьбi з дeзepтИpсTвoM iт. зв.
сiянe: o.п'нi жaлiють зa нiмцями, дpУгi ПpoKЛИHaЮть ix, iншi зoвсiм
пacивнi, He зHaЮчИ, щo в дiЙснoсТИ ПpИHoCИТЬ бiЛЬшoBизм o.д,нe
пpaгHeHHя HapoдУ _ зaкiнчити вiЙнy, a дaЛЬшe xИтaЮTЬ гoловaми i
гoBopятЬ:

,.яKocЬ тo бyдe''.
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Haшi мoxливoстi
3 oглядy нaблизькicть фpoнтy, BдepxaтИcЬ в цeЙ чac бiльшими
вiддiлaми бyлo нe Mo)клИвo, яK тaKo)к poзбyдyвaння cильнoi сiтки
HKBс. e мoжливiотЬ лишe MaЛиМИ гpУпКaми (pyxливими), нoлoвiк 5-7' Шv|pv|тv| пpoпaгaHдУ i нищити сiткy HKBC, oднaчe нaстpoi
HaсeлeHHя бyли в цeЙ чac У вiдпливi. B[пepeдi] xoвaeтЬcя бaгaтo
пoлiцaТв-дeзepтиpiв, aлe цe пaсивнa Maоa, Koтpу взaгaлi вaжKo
зaпpяпИ дo бy.ць-якoT poбoти. Чoлoвiки i мoлoдь в сepe.п,|-|ЬoмУ вiцi
вci змoбiлiзoвaнi i пoгнaнi нa фpoнт. Heдocтaчa poбoнoi тa тяглoвoТ
cИлИ зaстaвЛяe ГHaти xiнoк кoпaти кoлгoспнi пoля. oстaлaся лишe
.l0-16 poкiв,
МoЛo.цЬ вiд
KoтpУ Bce-)к-тaKИ Mo)кHa зpeвoЛЮцioнiзyвaти i пpИHятИ дo нaшoi пpaцi. Фaкти Ha цe: KoЛИ вoHИ пoпaдaЛи
..отpибки'' (в пoлoн), ми ix вiдпycкaли, poз'яснЮЮчИ HaшУ
дo Hac як
цiль бopoтьби i змaгaнHя, тo дpyгиM paзoM, кoли Tx aнгaЖУBaЛИ Ha
aкцiю пpoтИ Haо _ вoHИ втiKaлИ, щe Й дpУгиx нaмoвЛялИ, щoб вoни
нe бились з HaMИ, бo пpийдeтЬся щe paзoм пpaцювaтИ.

Cлaвa УкoaТнi!
8.9.44 p.
ДА CБ Укpai,ни, ф' 13, cпp. З76,
1

/-/ oнищeнкo
т. 62, apк.

24.28. Koпiя.

Mитpoфaн Paдюк - ..БуpeвiЙ''. У 1944 p' - K-p зaгoну iм. |вaхoвa - Coмa з'eднaн-

ня ..Бaзap''.
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3вlт пPo PEЙд з'eдHAHHя с'KPyти''

22 вepecня 1944 p,

Koмaндиpoвi гpyпи ..ТЮтюHниK,'
3вiтye KoMaHдИp з'eднaння ..KpyrИ'' _ Чopнeнкo
SBIT
B peйд вИpyшИв 22квiтня 1944p.3aгaльний стaн вiддiлУ _ B0.
PeЙд тpивaв 70 днiв i був зaкiннeниЙ 30 чepвня. Ha cxiднiх зeMЛяx
вiддiл знaxoдИвcя 66 днiв. 3a цeЙ чaс вiддiл зpoбив 900 км i пpoЙшoв чepeз тepeн 17 сxiднix p-нiв, яKтo: oлeвcькиЙ, eмiльнинcькиЙ,

БiлoкopoвицькиЙ, БapaшiвськиЙ, KopoстeнськиЙ, ЧaпoвинcькиЙ,

976

MaлинськиЙ, PaдoмишeльоькиЙ, Бopo.цянськиЙ, |вaнкiвоькиЙ,
.[имepськиЙ, ЧopнoбильcькиЙ, Хaбнeнський, ШeпeлицькиЙ,
eльcький, oвpyнський, Cлaвeчaнський.
-1
3a чac пepeбyвaння нa Cxoдi to вiддiлУ щe взяТo 2 oсiб: з
.Qимepськoгo p.Hy KиTвськoТ o6л',2-иЙ з TapнoпoльськoT oбл.
3a чac peЙtУ згИHyЛo 6 oсiб, cepeд HИx oдИH poЙoвиЙ, peштa
отpiльцiв. Bi.цбилoоь 17 ociб, оepeД них пoлiтвиХoвHИK з'eдHaHня
к-p 3aмчeнкo. Bидiлeнo в бoТвку 9 ociб, сepeд HИХ K-pИ Пaнькo i
Koбзap. Bиcлaли Ha зв'язoK B ociб. Бeз вiдoмa пpoпaв oдин стpiлeць. 3дизepтИpУBaЛo З2oсoби, в тoMУ 2-ox чoтoвиХ, 4 poйoвиХ,
2 нoт[oвиx] пoлiт. виxoвники. ПoвepнулoсЬ з peйдy 9 oсiб, cepeд
HИx K-p Лис i H., peшТa стpiльцi.
3a чac peйдУ вiддiл мaв 1 1 збpoЙниx CyгИчoK, з-пoмiж HИХ тpИ
бiльшi бoi. Haшi BтpaтИ: 6 вбитиx, 4 лeгкo paHeHИX, втpaт збpoТ
XoдHиx. Bopoг BтpaтИв вбитими 28, paнeниx нe вiдoмo. Здoбyтo
KУЛeмeт, 10 фiнoк, 28 кpiciв, 8 пiстoлiв. 3aмaгaзинoвaнo 8000 шт.
пaтpoнiв нiмeцькoi aмyнiцiТ.
Haпpoтязi всЬoгo peЙДУ вiддiл пepecлiдyвaв бaтaльйoн HKB!
пo oxopoнi тилy фpoнтy. Пepшa зycтpiн з цИM бaтaльйoнoм вiдбyлaся 2 тpaвня нa зaлiзницi Kopoстeнь_Xитoмиp, дe cИЛaMИ
цЬoгo бaтaльЙoнy i стягнyтимИ Ha.0.oПoМoгУ [..'] вiйськaми були
пopoблeнi зaciдки нa пpoтязi 25 км. oднУ з тaких зaсiдoк вi.пдiл
пoвнiстю poзгpoMИв пiд с. [Й]oгaнiвкoю. Bзятo o.цHoгo пoлoнeнoгo, здoбУтo KУЛeMeт, 2 фiнки тa iншy збpoю. Bopoг мaв 3-ox
зaбитиx, cepeд HИХ K-p зaсiДки ст. сep)кaHт. Ha дpyгиЙ дeHЬ вopoг
в тepeнi бoю poбив aкцiю, нa якiЙ бyлo дo 2000 HKBД-истiв,
Haдaлi цeЙ бaтaльЙoн тягнyвcя BвecЬ чaо зa вiддiлoм, a зaсiдки пo
HaпpяMKУ pyxy вiддiлy poбили ЛИшe oKpeMi гpyпи HKB.ц, сТягHУТИХ
нa бopoтьбy з HaMИ.
3 пepexoдoм вi.пдiлiв зa Teтepiв, нa бopoтьбУ з HaMИ виТxa-

Лa щe цiлa гpyпa HKB.Q-ист|в з Kиевa, сepe.ц ниx пiдпoлкoвHИК
ПyxaльськиЙ, cт' лeЙт. Cлyнiн, пiдпoлкoвник мiлiцiТ i pяд piзниx
oПepaтИвHИX yпoЛHoMoчeHИX HKBД. !ля бopoтьби з нaми бyлa
тaKo)К cTягHУтa шKoЛa HKBД в БopoдянЦi. B тepeнi HaшвИдKУ твopИлacя oпepyпoлMнoмoн [eн и м и ] yпoл нoмoчeH И M И сiткa сeксoтi в
i вiддiли cтpибкiв, якi мaли бyти викopиcтaнi пpoтИ Haс.
17 тpaвня в с. Pиixтa flимepськoгo p-HУ зHИщиЛИ 2-ox лeйтeнaнтiв HKBД i взяли в ПoЛoH м[oлoдшoгo] лeЙтeнaнтa Хaсaxoвa,
який oстaнHЬo пpaцЮвaв oпepУпoлмнoмoн[eним] УпoЛHoMoчeним HKB.Ц пpи oбл[aснoмy] yпpaвлiнню HKB.ц KиTвськoТ oбл. Ha
дoпитi тpИMaвся стiЙкo, пo.o,aB pяд вiдoмoстeй, якi e пoдaнi в ПpoтoKoЛl .0'oпИтУ.
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Пpибyвши 16 тpaвня B тepeH.Qимepськoгo p-Hy, oПИHИвcя в
тaKoMУ пoлoxeннi: ззa.цУ зa вi.пдiлoм pУХaвcя бaтaльЙoн HKB!, зi
сxo.цy пoнaД!нiпpoм всi ceлa oбстaвлeнi вiЙcькaми, пpoмИ>кyгкИ
мiж сeлaми зaмiнoвaнi щe нiмцями' сТoятЬ нe вiдмiнoвaнi, з пiв-

нoчi всi сeЛa пoHaд Teтepeвoм oбсaдxенi вiЙськoм. Лишaeться
нaпiввiдкpитoЮ .цopoГa нa KиTв i стeп з пiвдeннoгo бoкy.
Heвeликi зaсoби ПepeпpaвИ, якi e нa .Qнiпpi, дУxe oХopol-tяrтЬоя, мoстiв xoдHИX. Tepeн .Цнiпpa oХopot-|яЮть oкoпaнi Bздoв)к
бepeгiв MopяKИ !нiпpoвськoT фльoтиллi. Цим сaMИМ пoKaзaЛИся
тяжкi умoви пiдxotУ дo .[нiпpa i пepexoдy чepeз HЬoГo. lJ-{oб пpo.
бpaтися зa !нiпpo, вiддiл пoтpiбнo булo poздiлИти нe MeHш яK
нa 3 гpyпи, aЛe цЬoгo нe мiг зpoбити чepeз бpaк мaп (мaв oднУ
3-oх кiлoмeтpoвy). Чepeз poзвiдкy oтpИМaB тaKo)к вiдoмoстi, щo
нa Лiвoбepexxi нaсeлeнHя гoЛo.цуe, бo вpoЖaЮ нe зiбpaли чepeз
пepexiд фpoнтy. Ceлa вздoвж.{нiпpa пoвaлeнi,
ПpoйшoвшИ чepeз тepeH Хитoмиpcькoi i KиТвcькoТ oбл., нe
зУCTp|B )Кo.п,Hoгo з HaшИX вi.пдiлlв, He HaТpaпИв i нa жo.цнi нaшi
слiди, Maв лишe вiдoмoстi пpo бoi HaшИХ вiддiлiв в чaсi oстaнHЬoгo BeоHяHoгo cнiгу (27'||l-10.lV) Ha TepeHaХ Maлинськoгo,

Paдoмишeльськoгo o-нiв.
3упинившись зa B км вiд.[нiпpa, зop'eнтyвaвшИcЬ B CИтУaцiТ, скликaв 18 тpaвня HapaдУ к-piв. Пpисрнi: Koбзap, ПaHЬKo,
3aмчeнкo, Лиc i Я. |1pиЙняли виpiшeнHя зa .[нiпpo пoKa He
пepeПpaвЛятиcя, Дiяти нa тepeнi .Qимepcькoгo, |вaнкiвсЬKoгo,
Бopoдянськoгo, Чopнoбильоькoгo i XaбнeноЬKoгo p-нiв' бo цi
ТepeнИ яK дo Haшoгo ПpИХo.цУ, тaк i в чaсi нaшoгo пepeбyвaння,
жoдHИM з HaшИХ вi.цдiлiв нe бyли oхoплeнi. .Цля пpaцi пoдiлитися
нa бoiвки, BИcлaти зв,язoK дo гopИ i з'ясyвaти ситyaцiю B тepeHi.

1B тpaвня видiляю бoiвкy з 9 людeЙ' якa вiдiйшлa в тepeн
Бopoдянськoгo i lвaнкiвськoгo p-нiв.
3 вiддiлoм вiдхoджy зa Тeтepiв в ЧopнoбильcькиЙ paЙoн, a
пoтiм у XaбнeнськиЙ. 29 тpaвня BtlcИЛaЮ зв'язoK.п,o ГopИ з тepeнy
XaбнeнcькoГo p-HУ.
З вiдцiлoм HaпpaвЛяЮcЬ в HaПpяMKУ.цHiпpa з MeToЮ пpopИBy
нa Лiвoбepe)Kжя Xoч пoлoBИHИ вiддiлy. Умoви пoKpaщaлИ тИM, щo,
MaHeвpyЮчИ Bз.цoBЖ .{нiпpa i нe пoкaзyЮчИ HaMaГaHня пpopвaт|Ася Ha Лiвoбepeхжя, MИ тИM ПpИопaЛИ дo пeвнoi мipи гoтoвicть
вopoгa. .Д,eякi сeлa Bopoг oпУстИв.
3 1 тpaвн я дИзe pтИ pУBaЛa гpУПa к-pi в. Biддiл лV|tIJИBcяпoвнicтю бeз KoMaH.цHoГo сKЛa.П,У i втpaтив бoeздaтнiсть. Biдмoвляюcь
вiд висилки лtoдeЙ нa Лiвoбepeжxя i - пpяМo в .[имepcькиЙ
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p-н. Haв'язaтИсЬ з бoTвKoЮ He Miг, яK бaГaтo ПiзHiшe вИявИЛoCЬ,
чepeз УПaДoK к-piв бoTвки Koбзapa i Пaнькa, якi знaли пУHKт
зв'язкy.
Bвeсь нaс вiд 7 тpaвня пo 7 нepвня Bopoг poбив cильнi aкцii
в yсix тИХ тepeнaХ' ,Д,e MИ пpoxoдИЛИ. Bцiлiли MИ ЛИшe зaвД,яKИ
бeзпepepвнoмy pyxoвi.
24 тpaвня BopoГ B|/1яB|АB Hac B ЧopнoбильcЬKoMУ p.нi пiД
с..Д,eтяткaми. B пepшy гpУпy.* B peзyльтaтi бoю poзбитo пepшy
ГpУпУ вopoгa, яKa Haс aтaKyBaлa. Чepeз ПoЛoHeHИX дoвiдaлиоь
пpo пiдxoдянi ззaдy сИЛИ вopoгa. Пoвepнувши poзбитки пepшoТ
ГpупИ вopoГa (40 oс.)Ha Cвoe мiоцe, сaм з вi.п.д,iлoм зaЙняв мiсцe
Bopoгa. ПiДiЙшoвшe вopoгoвi ззaДУ пiдкpiплeння бyлo CПpoBoKoвaнe HaшИM зaднiм oбeзпeчeнням i дoвeдeнe .цo бoю з ПepшoЮ
poзстpiпaнoЮ HaMИ** гpУпoЮ' BикopистoвaHHя HeПopoзyмiння
вopoГa, з вiддiлoм вiдiйшoв. Bopoг мaв 17 вбитих, Cepeд HИХ
4 лeйтeнaнти' Були вбитi нaчaльник HKB! i нaчaльник мiлiцiТ
|вaнкiвcькoгo p.HУ.
Mи втpaтили 6 вбитих,3дoбyли 4 фiнки i iншy збpoю. Bopoг
пoспiшнo зaлИшИB лiс. Bбитиx дpузiв внoчi ми ПoХoвaЛИ. Ha пoлi
бoю лexaли вбитi i пopaнeнi HKB.Q-исти.
6 нepвня в чaсi вeликol aкцiТ в !имepськoму p-нi, вopoг вИявИв Haо, зHяв o.ц|{oГo вapТoвoГo (дyxe зaГa.п,KoBa спpaвa) i пoчaв
oKpрKУBaTИ Haс Ha пocтoТ. Зникнeння BapТoвoгo вчaснo пoмiтили
iвcтигливиЙти бeз бoю з oKpУхeHHя. Bнoчi пo лiоi бyлo зpoблeнo
бaгaтo зaсiдoк пo .0,opoгaX i пpoсiкax. Зa нiч BИяB|Ал|А TpИ тaKИХ
зaсiдки, з oдHoЮ мaли бiЙ' Bтpaт )кo.п,HИX. Biдбився пoлiтвиxoвник
з,e.Д,HaHHя Зaмчeнкo з 3-мa poзвi.п,чикaми.
Heпoв'язaвшИсЬ з бoiвкoю, BИpУшeHo в ЧopнoбильськиЙ p-н
з нaмipoм пepeЙти в п[iв]н[iннi] мaсиви лiсiв, дe мiг би Д'aтИ лЮ.0,ЯМ
.1

.о,eкiл ькaд,eн

н и

Й вi.цпoч и нoк,

п i.п,л

i

кУBaTИ HoгИ i

впo

pядкув aт Ися.

8.Vl дизepтV|pувaлV| з вiддiлy бyвшi пoлiцaТ зi сxiднix тepeнiв.
Cтaн вiддiлу 14 ociб.
Пpиймaю виpiшeння Йти ocoбиcтo Ha зB'язoK з ЛloдЬMИ , яKИх
Щe МaЮ пpи сoбi, B тepeH к-pa Cтaльнoгo,.цe спoдiвaюcь зуcтpiти
свoix звepxникiв. Pyxaюнись пiвнiчними MacИвaMИ лiсiв, пoпaдaю в
бeзпocepeдню близькicть дo фpoнту. З 1 1 дo 28 нepвня нe зyстpiв
нa свoЙoмy шЛяXy (вiд ШeпeлИЦЬKoгo дo Бiлoкopовицькoгo p.нy)
>кoдHoгo ceЛa, дe б нe стoяли вiйськa HKBД' B чaсi .Д,opoГИ [зaгинyлo] 5 стpiльцiв в збpoЙниx сУТИчKaX.
*

Taк у текcтi'
У тeкcтi: Haшoю

**
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28 нepвня вiддiл cтaнoМ 9 ociб пepeЙшoв бyвшy пoЛЬсЬKoсoвiтськy гpaHИЦЮ бiля Бopoвoгo. Зa чaо .цopoГИ нa Зaxiд нe

зyстpiв жoдHИХ HaшИX вiддiлiв.

!ля бopoтьби з нaми i дЛя Haшoгo BИявлeHня нa cxiднix
тepeнaХ вopoГ BИKopИстoвуBaB з 5 пo 25 тpaвHя лiтaк У.2. L[eЙ
cпociб вИявИBся мaлo eфeктoвHИМ. Bиявив нaс лiтaк ЛИшe o/],Ин
paз. !ля вИявЛeHHя HKB!-исти вИKopИстoBУBaлИ тaKo>к лicoвi
Be)к|.

3a чaс пepeбувaння нa Cxoдi змyшeниЙ бyв зaмaгaзИнУBaт|А

5 кyлeмeтiв i мiнoмeт.

.[o нaшoгo пpИxoдУ HKBД пpИгoтУвaЛo HaсeЛeнHя, пУстИBши в xiд свoю бpexлИвУ пpoпaгaндУ. 3вiдсiль пpo Haс зHaЮтЬ, яK
пpo бaндитiв' якi б'ють, piжyть, гpaбyють, гвaЛтУЮTЬ. ocoбиcтиЙ
сKлa.ц _ цe бyвшi стapoстИ i пoлiцaТ. Пepшi зycтpiнl з HaсeЛeHняM
чepeз цe тя>Ккi, aЛe B)кe пpИ дaЛЬшИx зyстpiнax HaсeЛeHHя стaвИтЬся дУxe пpИxИЛЬHo.

Ha Пpaвoбepeжжi i пiвнiчнiЙ чaстинi KиTвcькoТ oбл. i
XитoмиpськoТ окpiзь зHoв стBopeнi кoлгoспИ, дo яKИХ HaсeЛeHHя
CтaвИТЬCя дУ)Кe Bopo)кo i якщo Haс paдo пpиЙмaють нa сeлi, тo y
вeликiЙ мipi нepeзTe, щo MИ пpoтИ KoЛГoспУ. Бyв випaдoк poзбopу
хyдoби з КoЛгoспУ в с. Tepexax ЧopнoбильсЬKoгo p-нy. Xiнкa пpoB|/|лa|\/I|А HKB.Q-истa, якиЙ зaгaняв людeЙ B KoЛгocп, a
ГoвopятЬ, пpиЙшли бaндepiвцi, тeпep кoлгoспiв нe бyдe.

KoЛoЛa

лЮ/].И

Бувшi нepвoнi пapтизaнИ з бiльшoвицькoi дiЙонoстi нeвдoвoлeнi. oДин з фaктiв: нepвoниЙ пapтИзaн ПepeХoBУвaв у ceбe
BдoMa 2 нeдiлi стpiльцiв з Haшoгo вiддiлy.
Твopeння кoЛгoсПiB, He дИBлячИсЬ Ha cтapaHня HKB.Ц' йдe
MЛяBo. Зeмля oбpoблeнa нa 60-70o/o' Ceлa вiд Пepexoдy фpoнту
MaЛo ПoТepпiли. ГoлoдУ Ha сeЛax нe вiднyвaeтьоя.

B мiстax

KapтKoBa сИcтeмa.

B Kиeвi Ha

KapтКy 1 кaтeгopii

вИдaЮTЬ Ha M-цЬ тoвщiв 600 [ м'ясa a6o pиби22О0 r, цyкpУ 800 г,
кpyп 1 200 г, хлiбa 500 г дeн нo. Ha кapткy дpyгoТ кaтeгopii xлiбa 300

г дeHHo i iнших пpoдyктiв тaKoж MeHшe. Peчi щoдeнHoгo B)КИтKУ
пpoДaЮтЬся Ha кapтKУ. Kapтки пepшoi кaтeгopiT MaЮТЬ слyхбoвцi,
квaлiфiкoвaнi poбiтники i HKB.Q-исти.
Чoлoвiки змoбiлiзoвaнi вiд 1888 p. Hapoд)(eнHя дo .l928 p.
Чaстиннo змoбiлiзoвaнi жiнки.
B тepeнi BeдeтЬся вiдбyдoвa зHИщeнИX в чaсi вiйни пiдпpи-

rMстB. Ha Лiвoбepexхi знищeння вiд фpoнтy бiльшi, HaсeЛeHHя
гoлoДУe. B м-цi нepвнi зyстpiнaвся з HaсeЛeHням Лiвoбepe)кxя,
якe пpиiждxaлo Ha Пpaвoбepe)o(я пpoсИтИ KapтoплЮ нa нaсiння i
xapнi. Зeмлю KoпaЮтЬ зaCтУпaMИ. Хyдoби Heмae.
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.Цo нaшoТ спpaвИ HaсeлeHHя cтaвИтЬся пpИxИлЬHo' зa вИHяTкoм aктивicтiв i HKB.Q-истiв.
Пiвдeннa чaотИHa Пoлiськoi oблaстi зHИщeHa пoвнiстю. Ceлa
пoпaлeнi щe зa дiяльнoстi нepвoнoТ пapтИзaнKИ. ГoспoдapниЙ
cтaн пopiвнянo зaдoвiльниЙ. HaсeлeHHя, вИвeзeнe в бiльшoсти
в MикoлaТвcькy oбл. зa нiм. дiЙcнoсти, пoвнicтю пoBepнУЛoсЬ Ha
свoi мiсЦя. Пoлicькe HaсeлeнHя MeHш пoлiтичнo свiдoмe, мaлo
вiднyтливe дo нaцioнaльниx poзpiзнeнь.
Kличi нa сxiднix тepeнaх бiльш aктyaльнi зa сoцiaльнi (мaтepiaльнi) пИтaHня. lнтepec дo iдeoлoгiчниx кличiв бaгaтo мeншиЙ.
opгaнiзyвaти opгaнiзaцiйнy ciткy тяжKo чepeз бpaк людeй

в тepeнi пpИ.цaтHИX дo цieТ poбoти. B oкpeмиx вИПaдKaХ нaвiть
цiлкoм He Mo)клИвo. Caмe HaсeлeHHя звepтar yвaГy нa тe, щo
яKщo Хoчeмo щoсЬ зpoбити, To MУсИMo в пepшУ чepry гoвopИтИ
Дo вiЙcькa i нe 6итиcя з т|Аgv1 оИЛoЮ змoбiлiзoвaнИMИ чepBoHoapмiЙцями'
ХiнoЦтвo i юнaцтвo виxoвaнi в кoмyнiстичHoМУ дусi i пiд тисKoM тepopУ HKBД y вeликiй кiлькocтi стaBЛятЬся бaЙдУxe (зaлякaнi) щoдo пoлiтичнoТ бopoтьби, xoн з icнyючoгo Пopя.п,кy y вeликiй
мipi нeв.цoвoлeнi. oсoбливу yвaгу зBepнyли бiльшoBИKИ Ha ЮHaцтвo, яKoMУ TBepд,o вбитo в гoЛoвy нeмoхливiсть i нeпoтpiбнiсть
iснyвaння в CCCP нoвoпoлiтинниx пapтiй, кpiм кoмyнiотичнoT.
PoбiтниЦтвo пpoявЛяe iнтepec дo нaшoi бopoтьби, цiкaвиться
зoKpeМa HaшoЮ лiтeparypoю, ЧacтИHa нaвiть пoгo.п.ХyeTЬся Ha
спlBпpaЦЮ з HaMИ.

HaЙбiльш дoЦiльним Meтoдoм дiТ УПA нa оxiднix тepeHax _
дiяння HeвeЛИKИМи зaкpiплeн|АMИ B тepeнi бoiвкaми. BeликИми
вi.пдiлaми - ЛИшe peЙди, aле дiяти в тepeнi HeМo)КЛИBo чepeз
близькiсть фpoнтy, оильнi aкцii вopoгa i тpyднiсть poзв,язaння
гoсПoдapЧИX пИтaHЬ.
3a чaо пepeбyвaння нa схiднix тepeHaX тpьox...*
B чaсi peЙtУ пpoBeдeHo 24-oх гoдинний пoлiтиннo-poзвiдниЙ
вишкiл з 20 к-paми i cтpiльцями. Пpoвeдeнo 27 лeкцiЙ пoлiтичHoгo, MopaЛЬHoгo i ocвiтньoгo XapaКтepУ. Bипyщeнo тpи бoЙoвi
..Ha
лИотKи
Cхiд''.

22'Iх.44
,ЦA CБ Укpai,ни
*

/_/ Чopнeнкo
ф' 13' cпp. З76'

т. 62,

apк' 48-51, Koпiя'

Taк у текcтi'
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Ne

246

звlт пPo дlялЬHlстЬ з'eдHAHHя
iм. XMEЛЬHиЦЬKoгo

25 вepecня 1944 p.

SBIT
.|944 p'
Kypiнь для пepeбyття фpoнтy бyв poздiлeниЙ 4 сiчня
нa вiддiл[и]:
1 вiддiл coт. Koсa, стaн 56 oсiб,
2 вiддiл coт, Гpoмa, cтaн 44 ociб,
3 вiддiл сoт. 3opянoгo, отaH З5 oсiб'
4 вiддiл сoт, oстюкa, стaн 40 oсiб,
5 вiддiл сoт. ЛИсa' стaн 45 oсiб,
6 вiддiл сoт. Пeтpyкa, стaH 42oci6.
Biддiл[и] сoт. Гpoмa i 3opянoгo в нaci пepexoдy фpoнтy пoпaли в тяжкi oбcтaвини i змyшeнi 6улиpoзiЙтИсЬ HeвeЛИKИMИ гpyпa.
ми (poями). Цi poT пiзнiшe пiд нaтискoм бiльшoвикiв змyшeнi бyли
poзiЙтись. K-p Гpiм Пpoпaв бeз вiдoмa.

.Цoбpe пepeбyли фpoнт вiддiли кoмaндиpiв: ocтЮKa, ЛИca,
Koсa, Пeтpyкa, якi збepeгли свoТ oонoвнi сили i з вiдcyнeнням
фpoнтy ПpoвeЛИ мoбiлiзaцiю людeй .цo овoix вiддiлiв. Bi.цдiли,
якi збepeглиcь в чaсi пepeХoДУ фpoнтy, здo6ули вeлИKy кiлькiсть
.l.l
збpoТ iaмyнiцiT.3дoбутo: 12 кyлeмeтiв' 1 мiнoмeт,95 кpiсiв,
aвтoмaтiв, 55000 aмунiцil, 500 шт. мiн.цo мiнoмeтiв i300 кг вибyxoвиХ MaТeolaЛ|в'

Пo пepexoдi фpoнтy сТвopeнo бyлo сoтнi к-piв:
1. Лeвaднoгo, cтaн 75 ociб,
2. П'янoгo, стaн 94 oсoби,
З' Лиca, cтaн 97 oсiб,
4. Чopнoти, отaн 103 oсoби,
5. Koca, cтaн 70 ociб.
Kpiм тoгo, в тepeнi дiяли вi.пдiлИ: сoт. oстюкa, стaн 30 oоiб (7
здeзepтИpувaЛo, 3-ox зaxвopiлo нaтиф i пoмepлo), Пeтpyкa, стaн
13 oоiб'
7 бepeзня сoтHя оor Koсa бyлa poздiлeнa: 3 oсoби вiдiйшлo
.цo вИшKoЛУ, 20 вiдiЙшЛo .0,o к-pa oнepeтeнKa, 9 людeй _ .0.o coт.
Лисoгopa, 5 людeЙ зaxвopiлo нa тиф i вiдотaвлeнo дo УЧX'
1 квiтня пepeбpaв coт[ню] Лиca к.p Жукдo з'eднaння..KpyгИ''.
Coтня Чopнoти 1B квiтня вiдiйшлa нa сxiд B Tepeн XитoмиpоькoT
oблaстi' Coтня бyлa poзпopoшeHa бiльшoвикaми i змyшeнa бyлa
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вepтaтИ MaЛeнЬKИMИ ГpyПaMИ нa 3axiД, дe

У вiддiл.

ТХ

фopмipoвaнo зHoBa

Coтня П,яHoгo ЛИшИЛaсЬ y пiвнiнниx TepeнaХ пiд кoмaндoю
к.pa Boвкa. B пpoтязi oдHoгo мicяця чaсУ з сoтнi П'янoгo лИшИлocь 30 oоiб, нaстинa з.цeзepтИpУвaЛa, чaстИHa зaхвopiлa нa тиф,
чacтИHa блyкaлa пo лiсi, якиx пpидiлeHo дo .цpУгИХ вiддiлiв.
Coтня Лeвaднoгo вдep)КaлaсЬ впoвнi в Kopeцькoмy нaдpaЙoнi. 8 квiтня в нaсi aкцii сoTHя зMУшeнa бyлa poзiЙтИся, aЛe зa кiлькa днiв зHoBy бyлa вiднoвлeнa i пpoдoв)KУBaлa свoЮ дiяльнiсть. 19
тpaвня пiд нaс вeликoТ aкцil зi cтopoнИ HKB.ц coтHя бyлa poзфopмipoвaнa i дaльшe дiялa oкpeмими вi.ц.цiлaми.21 вepeсHя оoтнЮ
Лeвaднoгo Пepeдaнo к-poвi oнищeнкoвi. 3 тoгo: 31 чoлoвiк к.poвi
Tapaceнкoвi, ]0 чoлoвiк к-poвi Зeнoнoвi, 6 oc. к-poвi oмeлькoвi,
peштa сoтнi .д'iялa oKpeMИMИ вlддiлaми в [тepeнi] Meжиpiцькoгo
p-HУ.

Пo пoвepнeнню зi схiДних тepeнiв, сoтня Чopнoти дiялa

oKpeMИMИ вiДдiлaми, яKИM|А KoМaHдУBaЛv| K-pV|: Бeдpик, Бypeвiй,
Гoлуб. Cтaн сoтнi 30 oсiб.
27 липня KoMaHдИpa Лиca пpизнaчeнo KoMaHдИpoM зaгoHУ
в Гoщaнськoмy p-нi. Йoмy пepeдaнo зaгiн зi cтaнoм ]70 ociб. Ha
20 вepeсня сTaн зaгoHУ збiльшився дo 268 oоoби. 27 вepecня э
зaгoну Лиca пepeдaнo к-poвi oнищeнкoвi 36 oсiб, к-poвi Тapaсoвi

10 oсiб, к-poвi Tapaceнкoвi ]B oсiб, a peштa зaгoHy л|А.JJИлacя B
тepeнi iдiе мaлими вi.одiлaми.
5 квiтня нa cхiдниx тepeHax [..']улинськиЙ, MapxлоBоЬKИй,
Гopoшкiвський, БapaшeвськиЙ i eмiльчинськиЙ p-ни вiДiйшoв вiд.цiл к-pa oстюкa, в оклaдi 21 ocoбa.21 квiтня пi.ц чaс вeликoT aкцtl
вiддiл мaв бiЙ. B peзyльтaтi к-p oотюк бyв paнeниЙ, a вiддiл poз6итиЙ. Пiсля цьoгo чaстИHa вiддiлу л|А.JJИлacь нa cxiдних тepeHax
для пpaцi, a peштa в склaдi 4 oсoби вepHУЛaсЬ нa Зaхiд.
.|
тpaвня дo з,eднaнHя ..ХMeлЬHИцЬкoгo'' пpИeдHaHo куpiнь
к-pa He.цoлi, стaн 280 oсiб. K-p Heдoля oД,ep)кaB HaKaз Пpo.п,oвXИти мoбiлiзaцiю i пpигoтoзv|т|А кypiнь дo вi.цxoдy в iншиЙ тepeн. Пiд
чaс вИKoHaHHя цЬoгo HaKaзy кypiнь бyв зaхoплeниЙ вeликoю aкцieю в ТyнинсЬKoMУ p-нi. B peзультaтi куpiнь бyв poзсiяниЙ i вiднo.
вити Йoгo He BдaЛoсЬ. K-p Heдoля з Д,eяKИMИ cвoTми пoмiчникaми
пepeЙшoв Ha стopol]У бiльшoвикiв.
Biд 27 чepвHя дo 24 вepeоHя в тepeнi Tyнинськoгo p-Hy,
пiд кepiвницTBoM к-pa Cмiлoгo, зopгaнiзoвaнo вi.п.цiл в стaнi 34
людeЙ, якиЙ тeпep дie в тoмy тepeнi. 28 нepвня дo з,eднaння
.,XMeЛЬHИцьKиЙ''
пpИдiлeнo бoTвкy K-pa Юpeнкa, в склaдi 20 oсiб,
якa poбилa пoстiЙнi peЙди нa оxiднi тepeHИ: в БepeзiвськиЙ тa
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Яpyнський p-ни. З вepeсHя цю бoiвкy в cклaдi 3-1 ocoби пepeдaнo
к-poвi oмeлькoвi.
Biд 7 оiння пo 24 вepeсHя з'eдHaHня ..XMeЛЬHИцЬKИй'' мaлo 24
бiльшиx бoТв i зpoблeнo Ha вopoгa 5 бiльшиx зaсiдoк, i 6 aкцiЙ. B
peзyльтaтi зHИЩeHo З24 oc' HKBД' paHeнo 39B oсiб. Bлaснi втpaти.' вбитими З7 oсiб, сepeд HИХ ТpЬoХ сoтeHHИX: Cвiст, Бaлтieць,

Koс; нoтoвиx вicьмox: lJ-{yкa, Бopуля, Юpeнкo, Чepкeс, KЛИM,
Coлoвeй, oскiлкo, Пiвeнь; peштa poйoвi i стpiльцi. Paнeних 71
oсoбa. 3 пepeвeдeниx бoTв BИгpaнo 14, пpoгpaнo 7. Пpoвeдeнo
уопiшних зaсiдoк 3, a peштa нeyспlшнi. B чaсi пpoвeёцeHня з нaшoТ
стopoнИ бyли oбстpiлянi: Mexиpiн, Toпнa, CтoBпи, Cтopoжiв,
Koбильнe i Piчки'
oпиc

бoTв

БiЙ сoтнi Лeвaднoгo в с. Мaксимильянoвцi Людвiпoльоькoгo
p-нy. Тaм здoбщo нaМи ,.Maкоiм'' (тяxKиЙ кyлeмeт), 2-иЙ бiЙ в
с. Maлa Coвпa Mexиpiцькoгo p-HУ' .цe здoбyгo o.t],Ин Лeг[.tlИй кyлeмeт,3-iЙ 6iЙвс' MaтiiвкaТyнинcькoгo p-Hy.БiЙ бyв пpoгpaниЙ, aлe
втpaТ з нaшoT CтopoнИ нe бyлo.
Бoi сoтнi Чopнoти: в с, Гaмiвкa Kopeцькoгo p-HУ, дe здoбyгo

oдИH ЛeГшиЙ кyлeмeт 2-иЙ бiЙ в с. Koпитoвi Kopeцькoгo p-HУ.
Здoбyтo o.t],ИH ЛeгшИЙ кyлeмer З-iЙ бiЙ в c. Koбильнa Kopeцькoгo
p.нy. Bтpaт з нaшoT cтopol{И нe бyлo нiякиx i нiчoгo нe здoбщo.
5-иЙ" бiЙ в c. Мopoзiвкa KopeцьKoгo p-HУ. 3дoбУтo oдин лeгкиЙ
KУЛеMeт i 2 aвтoмaти.6-иЙ 6iЙ зa p. Kopникoм. Bтpaт з нaшoТ стopoHИ He бyлo нiякиx i нiчoгo нe здoбyгo'7-иЙ бiй в с. Cтopoxoвi
Kopeцькoгo p-нy. 3дoбyтo 5 aвтoмaтiв.
Бot сoтнi Лиca.. 1-иЙ бiЙ в с' 3aлiзниЦя MeжиpiцЬKoгo p-Hy, дe
здoбyтo 2 лeгких KyЛeMeтИ i 4 aвтoмaти.2-иЙ бiЙ в c. Maлa Coвпa
Mexиpiцькoгo p-HУ, здoбщo |2] лeгких KУлeMeтИ i 2 aвтoмaти.
Бoi сoтнi Koca: -l -ий бiй в c. Beликa Coвпa Людвiпoльськoгo
p-ну, здoбyтo 1 лeгкиЙ KУЛeMeт.
БoT сoтнi oстюкa: бiЙ в с. Maтiiвкa Tyнинcькoгo p-HУ, здoбщo

oJlИH лeгKИЙ

мiнoмer

бiй в ЯpyнсЬKoMУ p-нi,.цe з.цoбyтo oдин лeгкиЙ KУЛeMeТ. 2-иЙ 6iЙ в с. Kpилoвi Kopeцькoгo p-HУ'
BтpaT з нaшoi сТopoнИ нe бyлo нiякиx i нiчoгo нe здoбщo.
1 -иЙбiЙ Чopнoти в Зeлeнoмy ГaТ БapaнoвcЬKoГo p-нy. Bтpaнeнo
5 лeгкиx кулeмeтiв. ДpугиЙ бiй з,eднaнHя ..ХMeЛЬHицькиЙ', пiд
БoT бoТвки KoMaHдИpa Юpeнкa:

"
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Пoмилкoвa нумepaцiя утeкcтi'

сeлoM Хepoвим Poкiтeнcькoгo p-Hy' Bтpaт з нaшoi cтopoнИ He
булo.

ПoстiЙ, дня25'9'44p'

K-p з'eднaнHя,.XмeлЬнИцЬKиЙ,'

/_/ Kвaтиpeнкo
дA cБ Укpaiни, ф. 13' cпp. З76'

т. 62, apк.
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зBlт пPo PEЙд пlдPoздlлy iм. KoPoБКИ

26 вepecня 1944 p,

УпA "3Г'
3aгiн iм'.{opoшa
3вiт з peЙдy

в

Koмaндиpoвi УПA..3Г''
тepeнi, пpopoблeнoгo вiддiлoм iм' Kopoбки

в тepeнi, бyв poзбитиЙ нa.цвi гpyпИ:
гpупa |-шa пiд кoмaндoЮ K-pa Heгyca,
I|-гa гpyпa пiд кoмaндoЮ K.pa Pу6aЙлa

Biддiл, peЙдУючи

Гpyпa

.t-шa

l. ПoлiтичниЙ звiт з тepeнy
a) Biднoшeння бiльшoвикiв дo нaсeЛaння пoгaнe. Бiльшoвики

пpимiнюють cтpoгi peпpeсii i тepop. Пoчинaютьоя вИвoзИ тиX
poдИH, яKИх c|^|1l4 e в УПA, a тaKo)к пaЛeння хaт (c. Бiлoвex 5 poдин вивeзeHo, a тpи [xaти] спaлeнo). HaклaдaютЬ вeЛиKy
пocтaвKУ xлiбa, M'ясa i мoлoкa. Пoотaвкy стягaЮтЬ оИлo|o, xтo нe
Хoчe здaвaти, зaбиpaють нaвiть HeMoлoчeHe,
HaсeлeHня стpaшHo HeнaвИдИтЬ Тx i бoTться, нaзивaють ix
.,Kaцaпaми'',
He знae яK цЬoMy зapaдИти i чeкaо щocЬ нoвoгo, яKoicь пepeмiнИ Лaдy. Cтpaшнo бoТтьcя кoлгocпiв.
Бiльшoвики вeдУтЬ cИЛЬнУ npoпaгaндy сepe.ц HaоeлeHHя
пpoтИ УПA' ГoвopятЬ, щo МИ цe ..сoKИpHикИ,', яKi вбИBaЮтЬ MИpHe
HaceлeHHя, гpaбyють i т. п.
Haсeлeння нe вipить в пpoпaгaндy бiльшoвикiв. Miх сoбoю
гoвopИТЬ, щo УПA вбивae тiльки тИx, якi зaслУ>Kv|лv| Ha цe.
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Piвнoчaонo бiльшoвики в свoiЙ пpoпaгaндi oчopнЮЮTЬ Hac, яK
вислyжникiв Hiмeччини, ГoBopятЬ, щo MИ ПepeшKoдЖaем iм У сKopiм зaкtнчeннi вiЙни.
б) BiднoшeHHя HaCeЛeHHя Дlo нaс оПoчaTKу булo.цУXe пaCИвHе, ТoМy, щo HaсеЛeHHя He N4aЛo зМoГИ нaс бaчити. Koли ГpуПa
зaxoДИЛa в сeЛo, всi втiкaли, ДУMaЮчИ, щo MИ бiльшoвики. Koли х
дoвiдaлoся, щo цe УПA, пoчинaлo пoвoлiсXo.цИтИся. Пoгoвopивши
з HaMИ' пoчИHaлo бtльш цiкaвитись HaMИ, вiднyвae, щo MИ e oбopoнцi нaсeЛeнHя. Лtoди ПoчИHaЮТЬ CKapxИTИсЬ нa бiльшoвикiв,
вислyжникiв HKBC тa сeксoтiв i пoчинaють Tх виДaвaти.
Haшa пpoпaгaнДa poбигь вeликиЙ BПЛИв Ha HaceЛeння. Лю.д'и
зaxoПЛЮЮтЬся нaшИM|А KлIАчa|\лLA' Увaжaють, щo тaкиЙ лaд, якиЙ
MИ пpoпaГУeмo, бyдe дoбpий, Haсeлeння e дy>Ке вpaзлИве, ToMу
з HИМ тpeбa пoвo.цИТИсЬ дУЖe чeMHo Ta CТpoГo ПpИДep)KУвaтИсЬ
тoГo' щo t\4И пpoПaгУемo, бo в пpoтивнiм paзi мoже BpaЗИтIАcЯ'
Koли ми ДeсЬ щoсЬ дoбpoгo зpo6или, тo в oднiм Днi всi t,oвKoЛИч-

сeЛa зHaЮтЬ пpO цe.
B с. Бiллi p-ну Poкитнe HaсeЛeнHя BИДaЛo НaM oДHoГo CeКсoТa
i дoмaгaлoся 3HИщИТИ йoгo. Ceксoт цeЙ зpoбив бaгaто шKoдИ B
сeлi, вИслaв З0 poдин нa Оибip ([19]40-41 p.). Ceксoтa цЬoГo poзстpiлянo ПpИЛЮДHo. Haсeлeння булo дyжe в.цячHe HaM зa цe.
в) L{epкoв в тepeнi HeMaо. e тiльки oдHa цepKвa в Бiлoвeхi,
Cвящeнникiв тaкoх HeMae. PeлiгiЙниЙ piвeнь сepeД HacеЛeнHя о
ДУХe BеЛИKИЙ'
г) ШкiльницТвo r ДУжe зaнeдбaнe. Пo сeлax Heмa шкiл, aнi
вЧитeлiв, тiльки в с. BиткoвИчax с o.цHa BЧИTeЛЬKa' яKa нiчoгo не
poбить. Aнaльфaбeтiв сepeд HaсeЛeHHя о ДУ)Kе бaгатo' Дo 909/o.
д) Цивiльнoi aдмiнiстpaцiT пo сeлaХ HeМar, .цe-Fiе.дe стpiнaeTЬся ДeсяТникa, якi TaKoж cTaBлятЬся ГlpИXИЛЬнo.0,o Haс i згoджуЮТЬCя з HaN4И спiвпpauювaти.
e) Пpи пepeмapшi зa с. BoЙткевичi нarua ГpУila HaтpaПИЛa Ha
oДiloГo пiдoзpiлoгo типa, якиЙ ПaC KopoвИ. Oдягнeний був дoсить
дoбpe: вiйськoвi ЧобoTИ, штaHИ, пiлoткa i Цивiльнa pyбaшкa. Йoгo
HI

Зapaз зa.Д,eр)КaЛИ. Пpи слiдствi виявилoсЬ, щo rцe бувшиЙ сoвiтCЬKV1Й ПapтИзaH, a тeПep HKBс в с. Boйткeвинi, нaгopo.п.жeниЙ
..Зa
MeД,aЛeЮ
oтвaгy,, '.пo бopьбe с нaцiонaлiстaMi''. Пpи сoбi мaв
нiмeцький CЛoBap i вчився нiмeцькоi МoвИ. Гoвopив' щo мaе бyтиl
пepeKИHУтИЙ в зaпiлля Hiмeччини.
I|'

oпepaтивниЙ звiт

Пiд нaо peйДУ зpoб,ленo сlдну зaсiдкy нa бiльшсlвиl<iв, якi
зaбpaли ПocТaвKУ. Зaсiдкa вiдбулaсь мiж с. Бiлля i Хpaпyнь.
oяA

Зaсiдкy poбили 2 poi 1 1'9.44 p. oпиc бoю: гpупa бyлa poзпoлo-

)кeHa He.д,aЛeKo дopoгИ. Зaстaвa пoвiдoмилa, Щo Tдe oднa пiдвoдa
бi;tьшoвикiв. Heгal-lнo 2 poT poзпoЛoЖИЛИсЬ KoЛo дopoги i oбстpiляли't'i' Bиcлiд бoю: 1 бiльшoвик вбитиЙ,3-ox paнeних, 3дoбyтo
..Maвзepa''. Bлacниx втpaТ He
2 aвтoмaти, кpiои, .цeсяТKИ Й 1-гo
бyлo. Paнeним зpoблeнo пepeв'язKy i вiдпyщeнo тoMу' щo цe були
чepBoHoapMiЙцi. Шкiц зaсiдки в зaлyчHИKy.

Тpaоa peЙду: Бiлoвiж, xyт. BoЙткeвинi, Бyдки BoЙткeвицькi,

lyбнo, Хpaпунь, Koлки, Бiлля, Лiбixoвo, Koтeць' Myшнe, Пoзнaнь,

oД,зepxинськ, Coбoни н i Coбoч инcькi Бyдки, Пoдлiтинoвo, Moтaн ь,

Бiлoвix. Чac peЙдУ вiд4-12'|х,'44

lIl. Bишкiльнiспpaви
Пi.ц

чaс peЙдy нe бyлo )кo.цнИХ вишкoлiв, aнi вiдпpaв.

|V Гoспoдapнiопpaви
oглядoм гocпo"п'apчИM тepeн стoТть дoбpe. e.п,ocить M'ясa
i xлiбa' Moхнa пpoxapчУвaти бiльшy кiлькiсть вiйcькa. Bзaгaлi
Мeншe пшeницi i тoвщiв. ПpoxapнyвaTИ Mo)KHa 2 зaroни пpoTяГoM
oдHoгo poкy. 3 opгaнiзaцiою xapнiв e.цУxe пoгaнo тoMУ, щo дяДЬКИ Heoxoчe .0.aЮтЬ. Boни цiлиЙ чaс пpИзвИЧaеHi, щo ix rpaбили
сoвiтськi пapтИзaнИ, oD(e opгaHiзyвaти xapнi тpeбa пoлiтичнo i
Пi.ц

oбepexнo.

Гpупa

||

тepeнУ
бiльшoвикiв
дo HaсeЛeHHя, тo вoHo тaK
Щoдo вiднoшeння
peпpeсiТ бiльшoвикiв. B
Tpебa
тiльки
1-iЙ.
сaмo яK в гpyпi
ДoДaтИ
poдИHу
зa
спiвпpaцю
з УПA.
o.цHУ
вИвeзeнo
Зaлaв'i
. ПoлiтичниЙ звiт з

Haсeлeння вiднoситься дo Haс тaKox дoбpe, BИ.цae HaМ
вислyxникiв HKBД. B с. ГлиннoMУ вИ.цaЛИ oД,Hoгo сeKсoTa, яKoгo
ПpИЛЮд|.,|o poзcтpiляли. Люди бУли.цУxe зaдoвoлeнi t вдяннi"
l-{epкви в тepeнi e в cлiдуючИХ сeЛaХ: SaЛaB'o, Бiлoxoвo,
Глиннe, Бepeзiв, .Д,poздинь, Bижицi' Haтoмiсть свящeникiв HeMae
aнi oднoгo. B цepквax нe вiдпpaвляeтЬcя. PeлiгiйниЙ piвeнь стoТть

.0'oCИтЬ BИсoKo.

Шкiльництвo стoТть дyХe пoгaнo. Шкiл Heмae, пoнищeнi.
Bчитeлiв тaKo)к HeMar. Цивiльнoi aДмiнiстpaцii пo сeлaх HeMae,
тiльки в с..Qpoздeнi бyв гoлoвa i сeкpeтap, якi xoвaються пepe.ц
бiльшoвикaми.
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ll. oпepaтивниЙ звiт
Tpaсa peЙдy: 3aлaв'e, Блixoвo, Глиннe, Бepeзiв, Пiдмoстичнe,
.Д,poздинь, Cтape Ceлo, пoпpИ Bиxицi (y Bиxицях бiльшoвики
MoЛoтятЬ xлiб, ix e oк. 80), Гpaбyнь, Пiдтoчищe, .[piбнyкiв, ХMeль,
Paxнoвськixyг. Чaс peЙдy вiд 4-.|2,9.44 p'
Aкцiй aнi бoTв гpупa пiд нaс peЙдy нe МaЛa.
||l. ГoспoдapчиЙ звiт
Пiд гoопoдapчиM oглядoM тepeн отoiть дoбpe, MoжHa дiстaти бaгaтo xлiбa i M,ясa, ПpoxapнyвaтИ Mo)кHa 2 зaгoни пpoтягoМ
oдHoгo poкy. 3 opгaнiзaцieю xapнiв e тaKo)к тя)кKo. Bсe тpeбa opгaнiзyвaти з пiдхoдoм i пoлiтичнo.
3aгaльнe: poзtlJУKИ зa вiЙcькoвим мaЙнoм i збpoeю He дaЛи
)кoдHИХ виснoвкiв.

Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!
Пoстiй, дня 26.9.44 p.
Koм. зaг. /-/C-гaльниЙ
ДА CБ Укpa|нщ ф. 1З, cпp. 376,

т, 62, apк.
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зBlт пPo пoлlтичнy PoБoтy в PAЙoHAx
дIялЬHoстl п!дPoздlлy yпA

26 вepecня 1944 p.

Пoлiтpoбoтa в дaHИХ тepeнaХ пpИзHaчeHня
KoN4aHдиpaми Укp[a[нcькoi] Пoвот[aннoТ] Apмii
Koли ми пpибули в цi тepeни, пpo pyx пoвстaнчиЙ пo дeяKИx
сeЛaХ бyлo мaлo нyги. PoзвiдKy MИ вeли пiд мapкoю бiльшoвикiв.
Унiфopм бiльшoвицькиЙ, звiздкa нa чoлi: питaл.4 тiткy ни дядЬKa,
щo чyвaтИ в сeлi, яибули вoeннi чи нi. oтжe тiткa чи дядЬKo Kaxe:
',БулИ.1 0 чoлoвiк iпoixaли в нaпpямi p-нy''. oтxe ми вepTaeМ'
бepeмo пoвотaнцiв, зaxoдИМo в сeлo i poзгopтaeмo сBoЮ poбoтy' пpИзHaeMocЬ ЛЮдяМ Хтo МИ e i зa щo ми бopeмoоь, cпiвaeмo
peвoлюцiйнi пicнi, дaeмo i poзвiшyeмo лiтeparypy. .Цeякi тiтoчки
l дядЬKИ BИтaЮтЬ Haс дyxe paдo i пpoсятЬ Бoгa' щoб нaм Бoг
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.цoпoMiг ЗHv|ЩИтVi cтaЛiнсЬKИЙ i гiтлepiвоькиЙ peжим'.{eякi дядь,.Бopiтьcя синиi Mи вaM пoMo)KeMo, бo
KИ BИсЛoвлЮвaЛИcЬ:
ви e
HaщaдKИ Пeтлюpи, бo ви бopeтeсЬ тaK caМo як i вiн''. .Д,eякi тiтoчки
пpoKлИHaютЬ cвoю дoлю' пoчИHaютЬ плaKaтИ' щo ix cини пiшли
..He
плaчтe, тiтoЧKo, бo бaгaтo
дo Чepвoнoi Apмii, a MИ гoвopИMo:
чepвoнoapMiЙцiв пepexoдитЬ дo Haс. Mи з ЧA нe б'eмocЬ, бo тaм
e нaшi бpaти, бaтЬKИ, кoтpi пiд зaгpoзoю збpoi HKB.[ мyсять iти
KлacтИ cвoi гoлoви. oт)<e, мИ б'eМ тiльки HKB.ц тa всяKиx тИx зЛoЧинцiв, кoтpi дoнoсятЬ нa HKB.ц i оeкоoтiв. Mи бopeмoся пpoти
стaлiнcькoгo pe)кИMУ, пpoтИ кoлгoспiв, пpoтИ paдгocпiв. Mи бopeMocя зa вiльнe ;<Иття вiд стaлiноькoгo i гiтлepiвськoгo peжимy. Бo
вoнИ гoвopИлИ, щo бaндepiвцi pixyгь, пaЛятЬ, yбивaють, гpaбyють' Koгo )к Mи MaeMo у6ивaти? Cвoix бpaтiв, мaтepeЙ, сecтep?
.{e ви пpaцЮвaлИ нa xидiв' нa HKB.Q, дe ви гHУлИ овoi спини в KoЛгoспax, дe вaс Bv|cИлaлИ нa Cибip, нa гoлoднy сМepтЬ, нa Kaтopry'
.l932/33 pp.
гoЛo.0., дe згИHyЛИ мiлioни HaшИХ
.0,e вИ BИтвopLtлИ в
бpaтiв, ceстep, мaтepeЙ, дe в 1927 p. вИBeзЛИ мiлioни KpaщИХ
бpaтiв i бaтькiв нa Cибip нa тopтypи? oт>кe, вoHИ HaвМИcHe KиHУЛИ
тaKy пpoпaгaндУ, щoб кoxниЙ дядькo чи тiткa нe пусKaлИ B xary, a
дoHoсИЛИ нa HKB.Ц' бo вoни зHaЮтЬ дoбpe, щo бaндepiвцi e пoгибeллю стaлiноькoгo pexИMy тa HKB.Ц. Taкщo лloд'и' нe бiЙтeоь, бo
MИ o сИнИ Укpaiни. Mи бopeмoся зa BИзвoлeHHя yкpaTнcькo.l нaцiT
i

вcix пoнeвoЛeниx нapoдiв''.

Ha дpУгиЙ ни тpeтiЙ дeнЬ y дpyгoмУ сeлi, KoЛи MИ пpoxoдИлИ,
нapiд бyв y>Ke пpИгoтoвaниЙ i чeкaв Ha нac. Koxнa тiткa пpигoтoвилa xлiбa' яоцЬ, пшoнa, бo вoHa нaдiялacь' Щo мlИ пpиЙдeмo i
щocЬ Hoвoгo poзKa>кeMo. Mи poзкaзyвaлИ iм пpo нaшi тepeни, пpo
тe, щo бaндepiвцi нe гpaбyютЬ, He пaЛять, нe вбивaЮтЬ HeвИнHИХ

людeй, poзKaзУBaлИ яK вoHo мae бщи, пopiвнювaлИ з тИM щo e.
ЛюДи пoчaЛИ cKapжИTИcЬ Ha coB. влaдy' Ha чepвoHИx пapтИзaH.
PoзкaзyвaлИ HaM, яK вoнИ ix гpaбyвaли, poзстpiлювaлИ людeЙ
.iм,
в лici. Koгo злoвиЛИ, гoвopИЛи
щo бaндepiвцi е бaндити. Tyг
.,бaндepiвцi,
ЛЮдИ вKaзyвaлИ, щo цe Heпpaвдa,
цe дoбpi люди''.
Cтaлo Kpaщe, ЛЮдИ MeHшe пoчaЛИ бoятисЬ, cтaлИ ХoдИтИ
в лic.SaЙдeш в ceлo, тo й дeщo бiльшe нoвИHoK дoвiдaeшоя
пpo iншi сeЛa чИ мicтa. .{o нaс y>Кe ЛЮдИ пoчaлИ звepтaтИcЬ яK
to ypядy'Tpaпилocь paз в с. Блiry, щo Mи зaстaлИ oк.400 чoлoвiк i жiнoк в клyбi нa мyзицi, oт)Ke ЛЮдИ зaляKaлИсЬ. Mи пoчaли
гoвopИтИ, щoб нe бoялиоь, бo ми о тaкi caмi люди як i вoни'
Bci пpитиxЛИ, a K.p Baнькa пpoгoЛoсИв пpoмoвy, якиЙ гoвopив
пpo зHaчeHня стaлiнсьKoгo тepopy i гiтлepiвcЬкoгo peжИMУ, пpo
вИвo)КeHНя мoлoдi Ha гoлoдoвy сMepтЬ дo Hiмeннини тa нa кaлi-
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Цтвo, пpo BИBiз MoЛoдi нa .Цoнбaо, .Д,aлeкиЙ Cxiд' Moскoвщинy,
гИHУТЬ сoтнi дeннo гoЛoдoвoЮ cMepтЮ син|в i .0,oчoК. Bсi слyХaЛИ УвФкHo i пiдтвepд)кувaЛИ, щo Це пpaB.П'ИBe. Бyли фaкти, якi
пiдтвepджyBaЛИ CKaзaHe KoMaHДИpoм (iз сyсiдньoгo сeлa пiшлo
2-oх нa poбoти в .Д,oнбaс, aлe нe.цaвHo втiкли i poзкaзувaЛИ пpo
гoлoдiвкy нa loнбaсi i дaльшиx Тepeнax Moскoвщини). Люди
poзумiли, aлe зiтxaли тяжKo i KaзaЛи, щo MИ ПpoПa/],aeм, бo щo
ми зpoбимo з ГoлИMИ pУKaMИ. Mи пoяснюBaлV.|, яKУ MИ пpoвa.цИМ
бopoтьбy, ПpoTИ кoгo i xтo з HaMИ йдe. ПoкaзyзaЛИнa фaктax, щo в
сKлaд пoвст[aннoi] apмiТ вХo.цяTЬ piзнi нaцioнaльнoстi, якi бopються пpoтИ стaлiнськoгo pe)КИMУ, щo з HaMи всi пoнeвoлeнi нapoди
Евpoпи i Aзii, бo кoxниЙ нaptд вxe пpaгHe вoлi i цьoгo пoл[у]м['я]
He зГaсИтЬ вжe нixтo. Пoяcнили iм, нoму aHгЛo-aMеpикaнцi пoмa.
гaЮTЬ для CCCP i дoки бyдyть ПoMaгaтИ, тa якi нaслiДKИ з цЬoГo
зaдOBЖeHHя. Ha пpиклaДaХ Д,oКaзaЛИ iM, щo сИЛa вopoжa нa вiЙнi
зHИщУrТЬся, нaтoмiсть Haшa зpoсTaо i yзбpoюrTЬся.
Пo зaкiнчеHHЮ poзМoви булa poздaнa лiтepaтуpa. Moлoдь
бyлa дужe зaХoпЛeнa. Пoбили пopтpeТИ Cтaлiнa тa Лeнiнa тa
iншi' PoзгpoM|АлIА KooпepaтИвy тa оiльpaдy, з KooпepaтИвИ poздaли нaфтy, сipники тa iншi peнi для нaсeЛeHня. Bоякi списки з
сiльpaди ЗHIAЩ|АIIИ. Чepeз пapУ днiв нyти бyлo пo p-нax pyx ,.бaндеpiвцiв''. Люди г1pИCИлaлИ i пepeкaзyвaЛИ чepeз дoбpих люДeЙ,
Щoб ми лpиЙruли дo Txньoгo сeлa i знI/|Щ|Ал|А кaнцeляpiю сiльpaди
тa HaсTpaшили гoлiв сiльpaд i кoлгoспiв, бo вoни гoH|Ал|А людeй
в KoЛгoсП' a ЛЮдИ хoтiли poбити сaмi для оeбe, тaк як зa нiмцiв.
Cильнo пoЧaЛИ нapiкaти нa оoвiтськУ вЛaдУ, a хBaл'4л|^ пoчaтKИ
нiмeцькoТ oкyпaцii, бo тoдi пpинaЙмнi нaiлиоь xлiбa, a тeпep ..зHoв
пpиЙдeться ЗдИХaTt4 з гoЛoду''. Гoлoви бoялись нaо i нe HoчУвaЛИ
дoMa'
.l
o.цнoгo дHя o гoд. 0 вeнepoм ввiЙшли MИ в сeЛo' Tiткa, якy
ми зустpiли пo дopoзi, сKaзaЛa, щoб ми Йшли Дo кoлгocпнoT кaнцeляpiТ бo тaм бyлo сiльськe i кoлгoспнe yпpaвлiння. Mи пoспiШIAлИтуДИ' oКpуxИЛИ цeй бyдинoK, a вoHИ, зaмiтивши Hac, пoчaЛи
всi пepтиcь дo двepeй. K-p Copoкa пyстИв вгopУ чepгУ з aвтoмaТa
i кpикнyв; ..Hе бiйтeся' MИ нe e тi бaндитИ, Щo вaм гoвopиЛи''.
K-p Baнькa пoчaв poзMoвy' Якpaз ЦЬoГo Beчopa бyв зaapeштoвaниЙ дядькo, щo BKpaB KoпУ xИТa. Йoгo мaли тoгo вeчepa вiдстaBIАтV| Дo p-HУ Ha HKBД. K-p Baнькa, дoвiдaвшисЬ пpo цe, зaявИв
упpaвлiнню, яK ciЛьсьKoMУ TaК i кoлгocпнoМy, щo вi,п, тoгo дHя вol-lo
нe смie вiД.дaвaти людeЙ y ДoПP. .Д,aлoся iм вкaзiвки, яK MaЮтЬ
пoстУПaтИ з HaсeЛeнHям. HaсeлeHHя MyCИтЬ зaxoвaТИ coбi якнaЙбiльшe збiжхя. Cтaлiнськa клiкa пoстaнoBИЛa зaбpaти ввeоь хлiб
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i пpoдyкти тa вИBeзтИ з Укpaiни в MoскoвщИнУ, a B нaс оТвopИтИ
гoлo.0,, як бyв в 1933 p.
Цi люди бyли дyxe зaлякaнi. Cпoнaткy.цУMaЛИ, щo будeмo iх
cтpiляти. Baнькa пoясHИв Тм, щo ми людeЙ Xoчeмo пoвчИтИ, a KoЛИ
BoнИ Д,aлЬшe бyдyть шКoДИтИ yкpaiнськoмУ нapo.цoвi, пoщaДи Tм
нe бyдe. Tим чaсoм вoHИ MУсяTЬ ПoТpoХУ cлУЖИтVl для Moскви' aлe
тoMУ, Щo вoHИ r УкpaТнцями, тим бiльшe MУcятЬ cЛУ)Kv1тV| свoйoму

нapoдoвi. Mи пoбaхaли Тм дoбpиx yспixiв в poбoтi, пoпpoщaли ix
сЛoBaMИ ..Cлaвa УкpaТнi!'' Bci вiдпoвiли кiлькa paзiв ..Cлaвa!''.
Тaм хe y кoлгocпi MИ взялИ сoбi xapнiв i пoдaлись нa збipний
ПУHKт. Ha тpeтiй дeHЬ B)Ke скpiзь пo сeлax ЛЮ.0,И сТИXa, aлe pa.цicHo,
пepeпoвiдaЛИ Пpo нaшy poбoтУ, Пpoвe.t],eHy в с. Блiнi з оiльyпpaвлiнням. [loчaли MeHшe бoятись i пpиxильнo сl.aвИтИCЬ дo Haс.
Mи гoвopиЛИ, Щo KoЛгocПИ зpyЙнyeмo i вxe пoбyдyвaти Тx
зapaз бiльшoвики He зМo)KyгЬ' ЛюдeЙ це пiднeслo нa дусi i вoни
пpoсИЛИ, щoб спaлитИ KoЛгoопИ, i тoДi нe бyдyть MaТИ Дr MoЛoтИти, ixлiб poз.цa.цУтЬ Ha гocпo.цapстBa з6иpaти'
o.п.нoгo вeчopa BИpУшИЛИ МИ B ceЛo, щoб зpуйнУBaТИ Koл.
гoсп. ПiдiЙшoвши пiд сeЛo, МИ дoвi.цaлись, щo вoeHHИx HeMa, r
ЛИше пpe.цсТaвHИK з Kиrвa, щo пpиTxaв пo збopi xлiбa i ПpИpУчeниЙ нa Цe сеЛo чepeз oблaснe KиТвcькe HKBД oдин лeйтeнaнl
кoтpиЙ шKoЛИв оiльськиx стpибкiв. Пpи тoмy бyлo 200 poбiтникiв,
кoтpi пpaцювaЛИ Ha лiсниx poбoтax. oзбpoсниx з них бyлo 25 oсiб.
MИ зHaЛИ. щo BoHИ з HaMИ битиcь нe бyдyть i нe звepтaлИ Ha цe
УвaгИ. K.p poзстaвив стpiльцiв Дo Koxнoгo бyдинкy Ha зaстaву
i пoчaли пaлИт|А KoлгoCп. Sгopiлo 8 будинкiв, 2 мaцини i 4 кoпи
ячMeHЮ, якi якpaз бyли пpивeзeнi дo мoлoтьби. Koли poзгopiлися бyдинки, K-pДaв HaKaз стягHУтИ зaсТaвУ. Mи стaли пiд лiсoм i
Д|АB|АI1vIcь, щo бУдe дaЛЬшe. B тoй чac пiд'ixaлa Пo)Kapнa стopo)кa
i хoтiлa гacИт|/1. Mи випустили кiлькa сepiЙ вгopу. Cтopoжa ПoПaдaлa i вoeннi poбiтники, якi пpиЙшли нa пoмiч, пoпaдaЛИ i paнкувaли
Haзaд. Тoдi ми ввiЙшли в сeлo' щoб пepeвeс.ги мобiлiзaцiю. Люди
HaЛяКaЛИcя, бo пoжap бyв вeликиЙ, aлe ми ycпoкoiли ix, бo сiльськi будинки були дaЛeKo i нe мoгли зaЙнятиcя. Тiтки нa BУЛИцЮ
B|АHoсИл|А нaм хлiб, МoЛoKo. Бyли зaдoвoлeнi тим, aЛe Bсe тaKИ
ГoвopИЛИ: ..lJ-{o тo зaвтpa нaм бyдe HKBД гoвopити?', Mи ycпoKoЮBaЛИ Tx, гoвopянИ, щo HKBД i тaк будe знaТИ, щo пoвстaнцi
cпaл|Ал|А' a He ЛЮдИ.
Moбiлiзaцiя хapнiв пpoЙшлa.цРкe ГapHo. Mи зaйшлИ щe в Koл.
гoспHy KoшapУ, BзялИ вoлa, i вiдхoдили дo лiсy, KoЛИ Haздoгo|JИв
Haс oдИH ..стpИбoК'' i пoвiдoмив, щo пpиТxaлo 10 вepхiвцiв HKBД.
3вlдтaм Дo p-нУ булo 10 км, aлe в сyсiдньoмУ ceлi (2 км) бyв тeлe991

фoн, пoлyнeниЙ з p-HoI\4' i гoлoвa сiльpaди пoвiдoмив. Пo тiЙ вciЙ

poбoтi, MИ пoчaЛИ Beсти poзвiдкy' щo бyдe poбитись дaлЬUJe в
тoмy сeлi. Ha дpyгиЙ дeнь poзвiдKa з цЬoгo сaмoгo сeЛa дoHeслa, щo пpиТxaлa бiльшa кiлькiсть HKBД з coбaкaми, oблacниЙ
пpoKУpop i cлiдчиЙ тa пepeвoдили cлiдcтвo. Хoдили з сoбaKaмИ,
cKлИKaлИ людeЙ, aлe coбaки нiчoгo тyг нe знaЙшли. |!oйнo як
пpиЙшли Ha пoжapИщe з сoбaкaми, cлiд пoKaзaB, щo ..бaHдИTИ''
пiшли зa piнкy. Cлiдствo вeлocЬ тpи днi, aлe нiчoгo He виявИЛoсЬ.
Лишe слiдчий вкiнцi вислoвився: ,..Д,a oнi всe oдiHaкoвИ,'.
.{aльшe пoчaЛи пpИгoтoвлятися дo мoлoтьби нa пoлi. Mи скaзaЛИ лЮдяM, щo пoKИ MaютЬ мaшин[y] нexaЙ сoбi oбмoлoчуютЬ
пo HoчaX i нexaЙ зaKoпyЮтЬ, бo зicтaнyгься бeз зepнa. Люди тaк
i взялись зa poбoтy. Cкpiзь внoчi мoжнa бyлo Тx зycтpiти. Haвiть
пo лicax MoлoтИЛи. Пoки пoлaдИлI^ ДpугУ MaшИHy i пoчaли MoЛoтИти, тo Koпa видaвaлa пo 3-4 пУди. Boни пoяснювaлИ Цe, щo piк
нeвMoлoтHИЙ' | тaк в бaгaтьox ceЛaх бyв тaкиЙ пoгaний нeвpoxaЙ'
Ceляни iсiльpaдa тpИМaлИ цe в тaeмницi.
oднoгo paзу вИpУшV|л|А M|4 пo xapнi в с. Хaнeвo, Koли ми пi.цcyнyлИсЬ пiд сeлo, ЛюдИ сKaзaЛИ HaM, щo бУли вoeннi i вiд'Тxaли.
Mи ввiЙшли i пoчaли зaгoтoвляти xapнi. Пoвcтaнeць !yбинa, пiдХoдячИ пiд бpaмy дo oднoi xaти, пoбaЧив, щo з нei виcкoчИлa oднa
yзбpoeнa ЛюдИHa. .[yбинa вiдpaзy KpИKнУв: ,.CтiЙ, xтo ЙдeI''. ToЙ
вiдпoвiв: ..ПaвЛeHKo'' i пiдтягнув кpica дo гpУдeЙ. Пoвстaнeць, нe
ЧeKaЮчИ, пycтив .цo HЬoгo чepry. ToЙ' пaдaючИ' дae cтpiл i тяXKo
paнИтЬ B pyKy.{yбинy' Ha цe вce нacKaKye poЙoвиЙ Bлoдкo. Biн
щe 2-мa стpiлaми дoбивae бaндитa, якиЙ тяжкo стoгHe нa зeМлi,
a.[yбинy вeдe дo piнки. Tщ пoвcтaнeць млie. Bлo.цкo pятye Йoгo,
poбить пepeв'язкy i, нe нeKaвшИ Ha .цpyгиХ, вiдxoдить дo лicУ.
|ншi пoвcтaнцi нaткнyлИсЬ Ha вбитoгo i пo дoкyмeнтax, зaбpaниx
y нЬoгo вИявИлoоЬ, щo цe бyв упoвнoвaxeниЙ Kиiвcькoгo HKB.ц,
пpИзHaчeниЙ нa цi p-HИ пo пoЖapHИХ спpaвaХ кoлгocпiв i paдгocпiв. Caм бyв yкpaТнeць, пapтiйний. Пiсля тoгo Ha тpeтiЙ дeHЬ пpИTжджaлo cлiдствo. ApeштyвaлИ гoлoвУ Koлгocпy i пpи слiдствi знa.
Йшли в HЬoгo 2 дoвгi кpicи i пiв aвтoмaтa (цe бyвш[иЙ] нepвoниЙ
пapтизaн). Йoмy пpишИлИ cnpaBУ вбивcтвa i зв'язЬ з бaн.цeplвцяMИ. Люди з цЬoгo бyли дуor<e зaдoвoлeнi' Ha Йoгo мiсцe )кoдeн
дядЬKo нe xoтiв стaтИ гoлoвoю, бo бoявся cлУжитИ.
oднoгo paзy пiдiЙш л|/| uilА пiд с. Унiн. B poзвiдкy пiолaли 3.ox
cтpiльцiв' Boни пepeбpeлИ p' Teтepiв i пiдiЙшли пiд сeлo, i дoвiдaЛиоЬ вiд тiтки' щo пi.ц вeнip бyлo 12 HKBД-иcтiв, aлe цe бyли
нeтoчнi вiдoмocтi, i к-p виcилae poЙoвoгo Bлoдкa i пoвcтaнця
!убину poзвiдaти тoчнiшe. Tiльки щo дpyзi ввiйшли в сeлo, Тx
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..Cтiй, хтo
йдe!,' ..BoeнHi'' _ вiдпoпepeстpiЛo 3.oх iз BИKлИKoМ:
..A
Хтo cпиHяe? - Boeннi'' - вiдпoвiли HKB!-исти i
вiдaють нau.li.
вiдpaзy вiдкpили вoгol.{Ь. Poзвiдкa нe спaнiкyвaлa' .Qpузi эaлягл|А
пiд плoтoм i oбстpiляли HKB.Ц-иотiв. Bepнyвши, oпoвiли цe к-poвi
i ми вiдiйшлИ знoв дo лica.
Ha дpyгий дel.lЬ Mи дoвiдaлиcь' щo HKB.Ц нa тИx квaтиpax, якi
вoнo oбpaлo, He HoчУвaлo, a в гopoдaХ. Paнo пpиЙшли всi oбpo.

шeнi i кoли лЮдИ пИтaлИ, дe вoHИ бyли, кaзaлИ, щo ХoдИли в зaоi.цкy нa бaндepiвцiв. Чepeз пapy днiв отягнyЛИ aкЦiю, з paйoнoвиx,
вcix сoбaк тa отpибкiв, взялИ зa poзвiдниKa тepeHoвoгo oб'iздникa
i лiоникa, кoтpi дoбpe знaлИ лic. |м эaяBИлv|, oскiльки вo|lИ зaвeдyгЬ тy.цИ' дe e бaндepiвцi, тo зHИщaтЬ iх iз poдинaми. Tepeнoвi
вiдмoвлялися, щo вoHИ He зHaЮтЬ, te e' a ё0.e HeMae. ..Tyди вeди,
дe e вeЛиKИЙ лiс iдaлeкo вИднo'' _ вiдпoвiли HKB.Ц-исти. Tepeнoвi
тaк й зpoбили. 3yстpiвшися чepeз кiлькa дeHЬ з лЮдЬMИ, BoHИ
oпoвiдaли пpo пpИгoди, якi6ули пiд чaс цieT oблaви,.Qядьки cмiя.
лиcяi KaзaлИ: .,Xлoпцi, HKBД бoТться вac, яK нopт Хpeстa''.

oднoгo paзy, пiдхoдяни пiд с. Mipнy, МИ зaввaxили 2 ocoбi,
пiшли
пoпiдлtсoм. 3aтpимaвшиIх,мипитaлИ пpo стaH в ceлi,
щo
aЛe, He .цoвiдaвшиcь нiчoгo' пiшли в Xaтy oдHoгo гoспoдapя. Тyг
дoвiдaлись, щo пiсля oбiдy бУлo 25 чoл. ПpиТxaли пiдвoдaми, a чи
ви\хaли _ дядЬKo He зHaв' B ceлi люди He xoтiли вiднинити _ видHo,
щo бyлo HKB.ц. Пo poбoтi, KoЛИ в)кe вci зiЙшлись нa збipниЙ пyHKт,

бpaкyвaлo щe 3-ox пoвcтaнцiв. HKB.ц' пoчувшИ' щo в ceлi мeншиЙ
pyx, зpoбили poзстpiльнy i йдyни, ЗaхonилИ HaшиX 3-oxтa вiдкpи..Poзстpiльнa''
ли бiЙ' K-p пyстившИ чepвoHy paKeTУ, пoдaв:
- i MИ
вiдкpили вoгoHЬ пo BopoГoBi. Bopoг пpИтИx, a пoвcтaнцi щaсливo
вepнУЛИ нa збipниЙ пyнкт i МИ вepHУлИ Дo лiоу.
Бyдyни в)Ke paзoM з бoiвкoю ПaньKa, ми пiшли в зaсiдкy нa
шляx мix Teтepiв i Poзвaжiв' Tщ вдaлoся HaМ пepeлoвитИ Koнтppoзвiдникa, щo бyв пpИзHaчeHиЙ нa Piвeнськy oблaсть. Biн мaв
зaнoтoвaнИx пoлiтpoбiтникiв нa ЗaxiднiЙ Укpaiнi, щo мaли бщи
дo Йoгo диcпoзицiТ, ХЛoПцiв, дiвчaт i piзнi rцoкУMeнтИ. Bдaлoся
тaKox пepeлoBиТи oднoГo вiЙcькoвoгo i xiнкy-стapuJИнy, якa бyлa
зaотУПHИKoM стapЩИHи бaтaльЙoнy i мaлa бaгaтo дoкyмeнтiв.
Maлa тaкox вкaзiвки пpo бopoтьбy з пoвстaнчoЮ apмiою, як
вecтИ пpoпaгaHдУ, poзpoблeння плaнiв пpoтИ пpoпaгaнди УПA
i iншe. .Д,aльшe зaтpИMaЛи щe кaпiтaнa HKB.ц, якиЙ зyмiв втiкти
вiд 3-ox пoвстaнцiв i ми були змушeнi вiдстyпити з Toгo мiсця.
Хiнкy-стapшИHy пoлeвиЙ cУд УПA зaсyдиB Ha Kapy cмepтi чepeз
poзстpiл, a з вiйськoвИM, Пoгoвop|ABШи' дaли лiтepaтypи i вiдпyс.
тИлИ дoдoMу.
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B лiсi ми зустpiнyлися з poбiтникaми з-пiд Kиeвa, щo пpaцЮ-

вaЛИ Ha лiсooбpoбцi. Гoвopили з l-|ИMИ дoвшиЙ чac Ha piзHi тeми,
poзKaзУBaЛИ пpo пoлoxeння нiмцiв тa бiльшoвикiв, xтo MИ e, зa щo

бopeмoся' якi мoxливoстi вигpaнoТ бiльшoвикiв. Poбiтники 6ули
дyжe зaцiкaвлeнi, дaвaЛИ бaгaтo зaпитiв .цЛя K-pa, a вiн piшyнe
вiдпoвiдaв. Люди були зaдoвoлeнi i нaшy бopoтьбy yвaxaли пpaв.0,ИBoЮ. Hapiкaли Ha сoB. BЛaДy, oпoвi.цaли пpo cвoo тeпepiшнe
)KИТтя, пpo MИнУЛe, яK KoЛИсЬ ЖИлv1' K-p дaв Тм лiтepaтуpи i, вepтaЮчИ дo свoeТ гpУпИ, cKaзaв зaнeстИ M'ясa для poбiтникiв. Boни
,,Бopiтьоя, i MИ вaм
Г1pv1|1ялИ цe, пo.п,яKУвaли i paдiсHo сKaзaлИ:
пoMoxeMo, стaнeMo всi Дo спiльнoТ бopoтьби''.
Тi x poбiтниKИ сKaзaЛИ HaM, щo вoHИ зHaxo.п,ятЬся B c, Пoтaшнi
(пoнaд 200 oсiб). Тaм бyв MaгaзИF| з xapчaMИ. 3a згoдoю poбiтникiв, ми Пocтaнoвил|АBэятИ цeЙ мaгaзин iкoли poбiтники вийшли зi
отoлiвки, MИ зaapeштУвaЛи п,яHoгo сТopoЖa зpo6или зaстaвy вiд
стaнцiТ (3 км) iвзяли MaгaзИH, K-pтoдi x зHoBy гoвopиB з poбiтHИKaМи, кaзaв Tм дoмaгaтИоя зHoвУ xapнiв, штpaйкyвaтИ, нe Йтvl
нa poбoтy, a пoKи дoстaвлятЬ xapнiв, щoб пpoxapчУвaЛиcЬ в ceлi.
Poбiтники пpoтИ цЬoгo нiчoгo He MaЛи. Ha зaкiнчeнHя' MИ зHoвУ
дaли iм лiтepaтypи тa вiд'Тxaли нa мicцe пoстoЮ.
o гo.ц. 4-iй, пoснiдaвшИ' ми poздiлили peнi, a вaжнiшi зaмaгaзИHУвaлИ в кpиТвкy, тa змiнили мiсцe пocтoЮ, Hiчoгo нe зHaвшИ
Пpo тe, щo пpoтИ Hac гoтyeтЬся aкцiя. Boнa тoгo сaмoгo дня бyлa
пepeпpoвaд)кeнa. З кiлькox p-нiв зiбpaлися нaвiть зi coбaкaми. |x
HaчИсЛЮвaЛoся oK. 80 oсiб, мaли 8 кyлeмeтiв тa нiмeцькi кpiси i
гpaHaTИ (кидaються з кpiciв), Тa aBтoMaтИ. Haм нiчoгo нe зpoбили,
aлe сoбaки вiдшyкaли нaш MaГaзИн. Bинa бyлa yciх чepeз тe' щo
МИ стoялИ кiлькa днiв нa oдHoМy мiсцi. K-p кaзaв змiнити Miсцe,
aлe всi бyли пpoти тoгo, бo тщ булa близькo вoдa. KaзaлИ' щo e
зaПИсaHo Хтo HocИтЬ Тсти i з KИM MaЮтЬ зв'язкИ. l-te гoвopили пo
всix сeлaх. Люди зaЛяKaЛИcЬ, aлe MИ пoяc|1|4лV| Тм, щo Ми He cгlисУeMo нiкoли, a зHarмo тaK KoГo нaм тpeбa знaтИ.
B цьoмy тepeнi' дe Mи oпepУвaЛИ' сepeД лiоy був пo6yдoвaниЙ тpaнспopт в |[вa]нiвськoмy p-нi. .Цo нaЙблиxчoгo CeЛa звiдти
булo 9 км. Haйбiльшe xИлИ тaм poбiтниКИ, aЛe вoни пpибувaли
тaм зi всix cтopiн i ми нepпaли тут дeякi вiдoмoстi' oднoгo paзy
Йшoв к-p Baнькa iз Copoкoю i зyстpiли oдHoгo нeзнaйoмoгo
чoлoвiкa. Пiд coвiтсьKoЮ MapKoЮ зaтpИMУЮть йoгo. Чoлoвiк нe
зляKaвcя, aЛe KoЛИ дpyзi cкaзaл|/1 хтo вoHИ - вiн вiдpaзy пoчaв тpy.
ситИоЬ. Boни ycпoкoiли йoгo, poзKaзaлИ Йoмy, щo BoHИ e бopцi зa
KpaщyдoЛЮ всiх пoнeвoЛeнИХ нapoдiв, a нe бaндити, як нaзивae iХ
HKBД. .Qядькo стaв MeHшe бoятиcь. Poзкaзaв, щo вiн e сaм з.пiд
994

.,Пpo
TaKИХ людeЙ,
УMaHя, щo ix бaгaтo пpиiхaлo cЮдИ Ha poбoту.
я чУв, aлe гoвopИЛИ, щo KoЛИ вoHИ KoгocЬ злoBлятЬ, тo вбивaють,
чepeз тe я зляKaвCя, a тeпep бyдy знaти, щo тo HeпpaBдa. )hoпцi
гapнi, нистi, дoбpa збpoя, щo б тo бyлo' щoб вoни coбi тaкe poбили _ дyмaв я'', _ B)<e смiлo BисЛoBЛЮвaвся .Д,ядЬKo'
.Qpyзi poзпитaлИ Йoгo, Чи нeМae чepвoнИх, чИ в HИХ Heмae
збpoT. 3бpoТ iм дiЙснo нe дaвaлИ. Mи з дядькoм зaйшли дo бapaкiв.
Poбiтники сaМe Beчepяли' Ми, пpивiтaвшиCя, пoчaЛИ з нИMИ poзмoвy. Poбiтники бaгaтo питaЮтЬ нaс i цiкaвлятьcя всiм. K.p Baнькa
poз'яcHювaв. Пoтiм зacпiвaли кiлькa peвoлюцiЙниx пiceнь. Cтapi
пoчaЛИ пЛaKaтИ' a Moлoдl гляt|лИ oдИH Ha ДpУгoгo' пoт|M пpoCИлИ
пepeписaтИ iм цi пiснi. Ми o6iцяли пpИHeстИ Тм нa дpУгий вeнip.
Poбiтники сKap)кИЛисЬ, щo MaЛo xapнiв, oDкe Ми HaзHaчИЛИ Тм стpi..ПocтaнoвИ'',
ну i зaвeзли тpoxИ xapнiв. .Д,aли тaкoх лiтepaтypи, яK
..BiЛЬHa
УкpaТнa'' i iнш. (вoни дiстaли тoдi пoлoвинy вoлa), З paдiо.
тю i вдяннiстю зyстpiли нaс i пpoсиЛИ щe пpиЙти Дo HИХ, a вoF|И
бyдyт.ь вeсти poзвiдкy, щoб нiхтo He зaотaв Haс, бo вoHИ o тaкi сaмo
УкpaTнцi, як i ми. He бyлo бiльшe зMoгИ дo HИХ зaЙтИ, бo тepени
бyли зaгpoхeнi, ми вiдiЙшли зa зaлiзницю в p-н[и] MaкapiвськиЙ
тa BoлoдимиpськиЙ. B циx p-нaХ HaceлeHHя Kpaщe cтaBИЛoся дo
нaс, бo тyг в MИHyЛoмУ poцi oпepyвaЛИ вxe дeякi нaшi гpyпи. Boни
в)кe знaЛИ пpo нaшy бopoтьбy i з цiкaвiотю стpiнyли нaс.
Paз мaшepУвaЛИ MИ дo с. Язвинки MaкapiвськoГo p-HУ сepeд

бiлoгo дня. Бaгaтo xiнoк гpeблo сiнo, a бiля ниx стoяB o.п,ИH
узбpoeниЙ чoлoвiк. K-p зaтpимaв стpiльцiв У Kopчax, a сaм iз
зaстyпHИKoм i чoтoвим пiшoв дo тИx людeЙ. Бoeць пoчaв утiкaти.
K.p кpикнyв: ..CтiЙ, нe втiкaЙ! Mи тaкi caмi, як i тИ''. 3 тoГo ляKУ
пoчaв вoeнниЙ xoвaтИ кpic в KoпИЦЮ сiнa, aлe K-p пoKлиKaв йoгo
дo сeбe i вiн iшoв, вoлoчУчИ кpiс зa пaсoK пo зeмлi. Пpивитaвшись
з HИM' дpyзi зaпитaлиЙoгo, якy вiн мaв фyнкцiю. Biн ПoяcнИв, щo
Mar пpИзHaчeнИХ кiлькa сiл MaкapiвоЬКoгo p-HУ пo збipцi ciнa i мae
пiд coбoю 40 чoлoвiк вoeHHИX piзниx нaцioнaльнocтeЙ. Teпep бiЙцi
зpoбили сaмi зaмiн: пiшли КoоИтИ дo KoЛгoсПУ, a хiнки нa Tx мiсцяx
гpeбли сiнo.
Koли дpyзi зaпИтaлИ Йoгo' ЧИ вiн знae' xТo вoHИ e, вiн вiдпoвiв,
зHar,
бo бaчив, яK вoHИ йulли в piзних o.цHocTpoяХ iдoгaдaвcя,
щo
тo
бaндepiвцi.
Boни пoяcнили Йoму, щo вoHИ e пoвcтaнцi, якi
щo
бopяться пpoтИ стaлiнськoгo тa нiмeцьKoГo pe)кИMy, Tiтки KpyгoM
oбcтупили ix i пoчaлaся близькa' щИpa poзMoвa. Цeй вiЙськoвий
зaпpoшyвaв ix дo сeбe нa Тx квaтиpy, ми нe вiдмo B|Алv4cь, Зaпeвняв
Haс, щo зaгpoзИ HeMae, вiн гapaнтye зa цe. HKBД нe пpиТжджae
тyди. Увeнepi, дoвiдaвшИсЬ' щo в ниx нiкoгo HeMae, пiшли тyди.
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I-{eЙ хe сaM K-p вoeннopoбoЧИх Kaзaв кyxoвapцi пoдaти вeчepУ. ПpИ спiльнiЙ вeнepi B Haс зaB'язaлacя poзМoBa. БiЙцi дaвaли
piзнi питaння.. яK |\АLА MoXeMo BИгpaтИ цю вiйнУ (вoни дyмaЛИ, Щo
ми бopeмoоя тiльки сaмi зa свoЮ дep)<aвy), пpoсилИ Haс ЩoсЬ
дar.и Tм пpoчИтaТИ. |'/iи дaли Тм лiтepaтypи, пoспiвaли пiсeнь'
Boни були lцУЖe зaдoвoлeнi з цЬoгo, пpocv|лИ щe зaХo.п.ИтIA Дo HИх,

зaПeBHяЛИ нaс, щoб MИ He бoялиcь, бo вoни нe нaшi вopoги. Mи
пopaди[ли] Тм, кoли бУдyгь збиpaти Тx нa фpoнт, щoб втiкaли дo
нaс i, пpoпpoщaвшИсЬ З HИgи| пiшли в iншиЙ тepeH.
Ha дpyгиЙ вeнip ми oгl|АHv|лv|cя пiд сeлoм Koмapiвкoю
PaдoмишльсЬKoгo p-Hу. B цЬoMУ сeлi бyлo дo 50 нoлoвiк iз зaгpoТpяД,a. Boни стoяли в кiнцi ceЛa y шкoлi. Ceлo бyлo дoвгe нa 3 км i

ми piшили oбepeжнo вce-тaKИ пepeBecтИ збipкy xapнiв, зpoбивши
скpiзь зaстaвИ' Aлe якиЙ[cь] сeксoт дoнiо, щo в ceлi e пoвстaнцi.
Cелo oсвiтиЛИ paKeтИ i пoчaлaся стpiлянинa з кyлeмeтiв , aлe \А|A
пpo.цoBXУBaлИ .цaЛЬшe свoю poбoтy. Ha мiсцi збipки бpaкyвaлo
HaМ oДHoГo ПoвсТaнця. Mи шyкaли йoгo кiлькa гo.цИH i, нe знaЙLi]oBшИ, вiдступили y лiс. [1oтiм дoвiдaлись МИ, щo вiн бyв aнi
в6итиЙ aнi взятий ЖV1B|Аt,,/|, бo кoли б цe стaлoся, To гoвopилa б
цiлa oблaоть.

Пepexoдимo дo дpУГoгo c. Язвiнки i Coбoлiвки. Люди cKaзaЛИ HaM' щo гoЛoвa KoЛГoспy Mae aBтoMaтa' пoгaHo в|дHocИтЬcя
Д'o HaсeЛeHHя, пpoсИЛ|А нaляKaт|А Йoгo. Mи пiшЛИ, aлe в xaтi нe
бyлo Йoгo, Biн був з дpУ>кИHoЮ нa зaбaвi. Mи пepeвeли peвiзiю,

дe знaйшли 2 aвтoмaти сoвiтських, 2 кpicи сoвiтськиx i' зaпac-

ну aмунiцiю Д.o aвТoмaтiв. BихoдянИ з пoMeI..tlKaHHя, MИ ПoчУЛИ
poзМoBУ' Чoтoвий дaв HaKaз зaЛягтИ. Пpидивившиcь, пoбaниЛИ
жiнку i чoлoвiкa. Пiдпyстивши Тx нa мeтpiв 5, oдин гУKHyB: ..CтiЙ!
Pyки ввepx!'' Biн стaв, KИHУB aвToМaтa iпiДняв pУl(И, a жiнкa втiклa. ..Бpaти, нe стpiляйтe, я тaкиЙ caмиЙ як вИ. Я нiкoму нiчoгo нe
зpoбив, попитaйтe людeй зa MeHe,,, _ пpocИB вiн. ..Тa ми нiкoгo нe
отpiляем'', _ вiдпoвiли ми, зaбиpaЮЧИ aвтoмaтa. .!aльшe пotaл|А
coбi pуки i пoчaли гoвopИTИ. Biн здивoвaниЙ зaпpoсИB Haс, 4-ox
дpyзiв i чoтoвoгo, Ha вeчepУ. 3a стoлoм MИ Haв'язaЛИ poзMoвУ Пpo
Te, яK вiн мaе CтaBИтv1Cь дo HaceЛeнHя' щo мae poбити.
B тiЙ хвилинi вбiгaс 2 ДяДьки i, пoбaчившИ, щo гoлoвa He
зв,язaниЙ C|/1ДV|ть з пoвcтaнЦяMИ' зtцИвoвaнi стaли. Ha зaпитaння,
ЧoГo вoнИ xoтятЬ' вoHИ зaгoвopИлИ., .,oЙ xлoпцi дopoгi, He apeштУЙTe HaМ гoЛoвИ, вiн нiчoгo нiкoму He зpoбИB''. Mи пoяcнили
.ця.п'ЬKaM, щo з гoЛoвoю нiчoгo He стaHeтЬся, щo ми стpiлясмo
тiльки зрaдникiв yкpaТнськoгo HapoдУ, a TaкИM слуxбoвцям ДaeМo
вкaзiвки, яK MaЮтЬ пpaцЮвaтИ i кoли вoни бУдУтЬ ПpoтИ тoгo,
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тoдi MИ ix cy.Цитимeмo. Пpи цi[Й] нaгoдi дядьки вислoвили свoT
xaлi пpo кoлгocпниЙ yстpiЙ, щo iм вИпaдae пo 45 дкг* Ha ТpУ.цoдeнь. Mи B|/1яc}1|4лv| Тм, щo пpИчИHoЮ цЬoгo e стaлiнськиЙ pеxим.
.ЦяДьки пoчaлИ poзХвaЛЮвaтИсЬ, щo зa нiмцiв бyв xлiб i .цo xлiбa,
aлe зHoBУ MИ пoчaлИ poз,яснЮвaти Tм, щo Гiтлep i Cтaлiн цe всe
oДнo. Цe oдИн Чopт i нixтo нaм вoлi He.0'aстЬ, як ми сoбi сaмi TТ нe
здoбyдeмo. .Цядьки пpИтaKyвaли. ПpoщaюнИcЬ, вoHИ бaжaли нaм
щaсЛИвol пoдopo)кl | пpoсИЛИ нaс зaХoдИТИ щe.
Mи вiдiйшли. Гoлoвa пoiнфopмyвaв Haс, ,цe MoжHa взятИ
M'ясa, бo дo Тx Koлгoспy зiгнaли Moлo.п.Hяк. oстepiг нaс, щoб бyли
oстopoжнi, бo тaм бyв стopoж з кpiсoм. Mи зaстaли сТopo)Ka
сoнHoгo нa вoзi. PoззбpoTли йoгo, кaзaлИ вИBecтИ ялiвку з oбopи.
Пo дopoзi зycтpiли бyвшoгo чepвoнoгo пapтИзaнa, якиЙ, зляKaвшисЬ дрKe, пpизHaBся, щo Йoгo aвтoмaТ дoMa. Mи пiшли вiдвiдaти Йoгo дiм i зaбpaтИ aвтoMaтa. Biн oбiцяв HaM дoнoсИти вcякi
HoвИHИ. Йoгoмaти ПpocиЛa, щoб ми щoсь Тли, aлe MИ пoдяKУвaЛИ
i вiдiЙшли дaЛЬшe з сeЛa' Пo дopoзi poзвiсили щe кiлькa кличiв,
пpo якi нyти бyлo зa 30-40 KM...Ta дивiться, скpiзь пoвстaнцi
e,', - ГoBopИ лИ ceлa'
Чepвoнi зapaз cпpяMУвaЛИ aкцiю пpoтИ нaс, KИ|1УлLА пoлякiв
500 чoлoвiк oзбpoeниx. 3бpoя вних,.4 гapMaтИ лeгKИx, 3 кyлeмeти
-t
тяxKиx' 2 лeгких мiнoмeти, 33 лeгкиx скopoотpiлiв, 0 aвтoмaтiв,
a peштa кpiси. Цe.цoнeсли нaм стpибки мiсЦeвi. Пopoбили скpiзь
зaсiдки пo лiнiяx, a Maлa кiлькiсть гoтИлa КвapтaЛaMИ. |х/iи були
змушeнi вiдiЙти в iншiтepeнИ,aлe Й тaм були зaгpoжeнi. ПepeЙшли
p. Teтepiв тa пpяMУBaли в |вaнiвськиЙ тa PoзвaжiвськиЙ p-ни' B
лiсi зустpiли ми АiДa i бaбy, якi збиpaли гpиби. PoзкaзувaлИ, щo
в HИx Hoвoгo нiчoгo HeMae, кpiм бiди. fliдyсь пИЛЬHo ПoдИBИвся
..Щo
x вИ |'lJyKaeтe пo лici, к-pи?'' ...Д,iдусю, ми о
Ha Haс тa Й питae:
..бaндe..Aгa''' _ зДИвyвaвcя
пoвстaHцi,,, _ вiдпoвiв K.p.
дiДУсь _,
piвцi. oт щoб ви пpиЙшли.цo Haшoгo оeлa iпoляKaЛИ гoлoвy, бo
тo[Й] poбить тaкi знyЩaHHя, щo вЖe He MoЖHa видepxaть. Moю
.цoчKУ, щo He xoтiлa дaти пiвкoпv| Ж|Атa B KoЛгoсп, зacудили нa 6
poKiв,'. K-p пoтiшив дiдyся, щo цe Bсe сKopo cкiнчиться, oбiцяв
зaЙти, кoли бyдeмo Йти пo дopoзi тa Й пiшли дaлЬшe.
Ha шляxy Poзвaxiв_lвaнiв бyв нeвeликиЙ pyх. Mи зaТpИMaлиcя 800 м вiд шляxy, a 5-x cтpiльцiв з poйoвим пiшли Ha шЛяХ
в зaсiдкy. ПpoЙшлa oД,Ha aвтoMaшИHa. ТУт cиДiв oдин шoфep i
якиЙcь дядЬKo. B дpyгiЙ мaшинi Txaли вiйськoвi. PoЙoвиЙ cкaзaв
пpИГoToвИтиоь. oднoгo пoвcтaHЦя в|АclАлae Ha шЛяХ, якиЙ мaв
*

Taк у тeкcтi, Пeвнo мae бути: 45o г
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би дaти знaк, щoб MaшИHa отaЛa. Пoвcтaнeць вибi[ пiдняв кpiсa
Bгopy, aЛe МaцJИHa He cтaЛa i ми дyмaлИ, щo тo HKB.[' ПoчaлИ
oбcтpiлювaти Ti. Чepeз XвИЛИ|-|У МaшИHa стaлa. Пoвстaнцi oбcкo.
чV1лИ |\лaUJИнy i всi, щo бyли тaм, пiднялИ ?УKVI ввepx. ЛeЙтeнaнт
зaгpoтpядa ПoчaB втiкaти. Йoгo тяxкo paн|/,|л.л i зa кiлькa xвиЛИн
вiн був мepтвиЙ. Xiнкa кaпiтaнa нe втiкaлa. B poзмoвi з HeЮ MИ
пoяcнИЛИ, щo цe He e Haшa вИHa, бo iм нe тpeбa бyлo втiкaти, бo
ми вiЙськoвиХ He б'eмo, лИшe HKBД. Mи пpoпyскaли Тx дaлЬшe.
Toдi шoфep вiдкликaв к-pa i cкaзaв: *BИ звiдсiля вiДiЙдiть, бo з
цЬoгo мicця дo paЙoну всЬoгo 5 KM''. Mи вiдiЙшлИ Haзa.о. дo нaшoТ
чacтИHИ.

.Qoхoдяни дo p. Тeтepiв, зyстpiли фipy, нa якiЙ Txaли oзбpoенi
бiЙцi. Poбимo poзстpiльнy iдaeмo знaк, щoб cтaлИ, aЛe вoHИ пoчaли втiкaти. Пpoлунaлo кiлькa чepг з aвтoмaтa BгopУ. 2.ox пoгнaЛoся в кopнi, a oД,HoГo бiля piнки элoз|Алv| )кИвиM. Poззбpoiвши
Йoгo _ г1УcтИлИ' !e бyли вorннopoбoчi, щo Koc|Алv| оiнo i бpaли
УЧaстЬ в aкцii пpoтИ нaс' L{eЙ бoeць Kaзaв' Щo вoнИ He MoЖyтЬ He
Йти, бo Tx пpимyшуЮтЬ, a KoЛИ xтocЬ oбiзвeтьcя пpo Hac дoбpe, тo
вИсИЛaЮTЬ Ha пepeдoвy. Чepeз лiс знoв пpoЙшлa Maшинa, нa якiЙ

бyлo виднo HKB!-истiв i кiлькa вiЙськoвиx. Boнa зyпинИлacЬ B
о. Блiчi, дe яKpaз були з6opи сiльpaди тa Koлгocпl-loгo yпpaвлiння.
З мaшини вИcKoчИв лeЙтeнaнт HKB.ц, пpибiг в KaHцeЛяpiю, гyкa.
ючи: ''Tiкaйтe, бo Ha сeЛo нacтУпaЮтЬ бaндepiвцi!''. CaM cKoчив Ha
MaшИHУ i пoТxaв дaЛЬшe' 3бopи poзбiглися. |умaли, щo спpaвдi
.,бaнtepiвцi'' HaступaютЬ Ha сeЛo. Mи oбiЙшлИ
цe сeлo лicoм i
зaТpИМaлИся в с. Koлeницяx |вaнiвcЬKoгo p-Hy (7 км вiд p-HУ, aлe
зB'язaHe тeлeфoнoм).
Mи зaйшли, злiквiдувaли тeлeфoнiнний aпapaт тa дeякi дoкyMeHтИ' BзяЛИ KooпepaтИBУ' a гoЛoвa KoЛгoспy видaв HaM вoЛa' тa
Й пiшли coбiдaльшe. Пo дopoзi зaЙuли дo Лioнiвки' злiквiдyвaли
сiльpaду, poзбили KooпepaтИвУ i вiдiЙшли дo лiсy. He пpoЙшлo
гoДИнvl чaсУ, яK пo HaшИХ слiдax poзстpiльнoю Йuли нepвoнi.
BapтoвиЙ зaBBa)KИB цe i ми вiдiЙшли в iншoмy нaпpямi ЩacЛИвo.
Ha дpyгиЙ дeнь poзвiдaли tv|И, щo дo с. Блiчi пpибулo дo 500 н[epвoнoapмiЙ]цiв iз cпeцoTpядa' Boни пepeвoД|/1лИ aкцii нepeз цiлиx
2 нeдiлi, пpИ ЦЬoMy злoB|4лИ бaгaтo дeзepтиpiв з ЧA.
Пpи вiдxo.цi зi Cxoдy нa 3axiд MИ знИщИЛИ Maлoгo пoiздa.
Пo дopoзi, в p-нi Чaпoвицькoмy, Ha шoсi, якa Йдe з ЧaпoвИч дo
Бaзapськoгo p-Hy, зpoбили зacтaвУ, якa нaтpaфИлaHaфipy HKBfl.
Пepeднi пpoПycТИлИ Тx, тoдi вИсKoчИв poЙoвиЙ Bлo.цкo з aвToMaтoM Ha цjoce' дaв 2 нepги з aвтoмaтa пo HИX i пoвaлив тpУпoM
HaЧaлЬHИKa HKB.ц тa yпoвHoвaxeнoгo HKBД. Фipмaн тaкoж бyв
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Убv|тИЙ,

a oдИн вiЙськoвиЙ Лeгкo paHeниЙ в pyкy' Mи зpoбили

Йoму пepeв,язкy i вiдпycтили.

B

с, Cтeпaнiвцi ЛyниноЬKoгo p-нy poзбиЛИ KooпepaтИвУ,
зaбpaли мaнуфaктуpy i iншi piнi, a peштy сKaзaлИ poзiбpaти
ЛЮдяМ. Пo дopoзi в с. CoлoвiЙ отoялo вiЙcькo. Звiдти MaЛИ ПoлyчeниЙ тeлeфoн з Лугинaми тa Kоpoстeнeм. Mи пepepiзaли цю
лiнiю, зaЙняЛИ пoлoвИHУ сeЛa, пepeBeЛИ мoбiлiзaцiю xapнiв i щaсливo пpибyли нa Зaхiд.
Пoлiтичний звiт

Якy пpoпaгaн.цУ BeЛИ бiльшoвики пpoТИ Haс: щo бaндepiвцi
piжyть, гpaбyють i пaлять кoгo тiльки Haпa.п'УтЬ. Цe о тi 6aндити,
кoтpi зa нiмЦiв слУЖИл|А в noлiцii пpи сiльських yпpaвлiннях. |-{e
тi люди, якi нe мaли iншoгo BИxoдУ. Boни знaли, щo pa/Ц,яHсЬKa
вЛaдa зблиxaeться i судитимe Тх yсix. oтжe, вoни пiщли в лic i
CтвopИЛИ сoбi тaкi 6aнди пiд нiмeцьким кepiвництBoМ. Hiмцi Tм
пoN4aгaЮтЬ лiтaкaми, ХapчaMИ, aмyнiцiою, збpoeю. oтox, цi люди
зHaЮтЬ' щo iм BИХoдУ HeMae, бo вoни пiдпopядкoвaнi для нiмeцькoгo Гeстaпo'
Haсeлeнню' яKe жИBe нa CxiДнiй УкpaTнi, .qaHo нaKaз, щo дe б
пo6aчили oзбpoонy ЧИ HeзHaHУ ЛЮ.цИHy, жiнкy ни MУ)кчИHУ, якнaЙсКop|.!e пoвi.цoмити вi.п.цtлaм cтpибкiв, яKщo e чaотИHИ пoблизy.
oтxe цим сaMИM бУдyгь дoпoмaГaтИ ix знищeнню. Taк УГoBopИЛИ
людeй, щo BoHИ нaстo вipилИ в Te.
Бiльшoвики гoвopИЛИ, щo MИ HacИЛУetЙ хiнoк. Бyв тaкиЙ
BИпaдoK, щo жiнкa стpiнyлacь з HaшИМи ДpУзяMИ тa Й пoxвaлиЛaсЬ в сeлi, кoгo вoнa бaчилa, Щo цe зa лЮДИ. .Ц,oнeолa дo сiльpa.
диi нa HKBД. Boни пoкликaли ii дo сeбe iдaвaли вкaзiвки, яK Mae
ГoвopИтИ: щo вiсiм бaндитiв нaПaЛИ нa нeT в лiсi iзнaсилyвaли iТ,
Пoтiм пpИKaзУBaЛи, щoб КoЛИ вoHa KoMУ сKaзaЛa, тo знищaть TТ з
poдИнoЮ. Зaпиcaли ТТ iм'я, пpiзвищe i сeлo. !aвши BKaзiвки, щe
paз зaзHaчИЛИ' щo KoЛИ He бyдe тaк гoвopИтИ, згИHe в .ЦoПP-i'
,,Ll-l,o
ХoЧeтe мeнi poбiть, зaмикaЙтe MeHe B
Tiткa piшyнe вiдкaзaлa:
a я CKФкУ, щo цЬoГo нe бyлo. Я нe мoxy гoвopИТИJ бo вoни
MoxУTЬ MeHe зHИщИтv1, яK я бyдУ HeпpaвдУ KaзaTИ''.
.{aльшe Пpoпaгyвaли бiльшoвиKИ' щo бaн.цepiвцiв HapaХoByвaлoсЬ дo 6000' aлe KIАI1УлV| 3 дивiзii вiЙоькa нa 3axiдню Укpaiну
i бyлo 4000 зaбpaнo в пoлol]. PoзбилисЬ вoHИ нa мaлi гpУпи.
ПpoдвигaютЬся в ,цeяKИХ тepeнax пo 3, 6, 8, 10 чoл. oзбpoeниx.

ДoпP-i'

Ha збopaх paЙoнoвиx Упpaв вИcтупaв сeKpeтap пapткoмy i
кaпiтaн вoeнкoMaтУ. Гoвopили пpo pУХ бaнДepiвцiв i бyльбoвцiв.
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Kaзaли, щo вiн пpИпИHИвся, a гoЛoвHoKoмaHдyЮчoгo тoT бaнДи
к-pa Лиcoвaу6или, oдHoгo зacryпHИKa убили, щo вИдaв Тм тaeмнi
сeKpeтИ тa apхiви, a Щe зaлишv|лv|cь нeдoбитки. KaзaЛИ, щo дo
з|Аlи|А B 100% ix зHищaтЬ. Гoлoви ciльоькиx yпpaB i сeкpeтapi пpoBoд.ИлИ цe нa сiльськиx збopax.
B кoxнoмy ceлi 6ули т. зв. зopгaнiзoвaнi стpибки з 1927 p',
бyлa poзвe.цeнa сeкцiя з хiнoк, стapИХ i кaлiк, яKИM дaвaлИ пo
кiлoгpaмoвi сoлi i вoни Йшли в лic слtдкyвaтИ зa pyХoм бaндepiвцiв. Лiснi yпpaвлiння бyли змyшeнi дaти cвiЙ пiдпио, cлitити пo
свoix вiдтинKax зa нaми i пoдaвaтИ нa HKB.Ц. iм дaвaли Ha M-цЬ пo
3 кг coлi зa Ixню poбoтy, loпyщeнo бyлo лicникaм i oб'Тздникaм
нapoбити яKoгoсЬ бeшкeту i втiкaти зi збpoeю дo Haс. Tyт мyсiв
.ii,
poзвiдaти, якa збpoя в Haс, окiльки
дe бepeмo aмyнiцiю, ни вiдxoдИMo нa якiсь HapaдИ i куди, ни вiдкpитo, ЧИ тaЙнo, якиЙ плaн
poбoти, як вiднocятЬся K-pИ дo вoякiв i нaвпaKИ, якe вiдxивлeння,
чИ сeЛa .цoпoMaгaюТЬ xapчaМИ' яK poзпoЛoxeHa вapтa | сKЛaд
вapтИ, мiоцe пocтoю, чИ дaЛeкo вiд вo.ци чи близькo, яK чacтo
мiняють мiоцe пoстoю. Taкi вкaзiвки.Д.aвaлИ дЛя тaeМHИx aгeнтiв i
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плaтИлv| Тм пo
зoл.* pyблiв.
Poзпoлoxeння вiЙськa. Були кинyтi бaтaльЙoни мiшaниx
вiЙськ _ xiнoк i мyхнин, якi 6ули poзмiщeнi в тpЬoХ ceЛax' Хiнoк
BИcИлaлV| в лiс в poзвiдку (пo ягoди), дo тoгo вхoДИлИ спeцoтpядИ
пo 20-30-50 людeй. ПpиЙшли cЮдИ для цiлкoвитoгo пpИпИHeHня
HaшoГo pyxy. ПoмiотIАлV| B шкoлi дo 600 чoл' з Kиeвa, якi 6paли
УчaстЬ в aкцiТ пpoтИ нac i вилoвлювaннi дeзepтиpiв. B oднoмy сeлi
Хoвaлocя щe 120 чoлoвiк. 3 ниx 30 злoв|tлv| i пicлaли нa фpoнт
)Жliнкaми пepeKaзуBaли, щoб |v|И KИДaлIА збpoю i пepexoдили
дo HИX' щo нa фpoнт Haс He пiшлють, a дaдyгЬ poбory в тилy' щoб
нe бoятися Тx, вoHи CУДИт|А нe бУдyгь; oбiцювaли, щo яK скiнчaть
вiЙнy, тo ми дiстaнeмo сaмocтiЙнy УкpaТнy, бo нaшoi Укpaiни iм нe
тpeбa.
Пepeвoдxeння aкцiЙ пo лicaх. Taм, Дe лiси oбвeдeнi лiнiями,
iтихo Йuли
poзотpiльнoЮ чepeз цiлиЙ лic' Пepeвoдили o6лaви бiля вoд, в
нaЙбiльшиx бaгнax, нa piнкax, бpoдax, мiстax' Po6или зaсiдки пo
ceЛaХ, пpиixдxaли внoчi i дoсвiдKoм, вiд'iхдхaли, щoб люди нe
зHaЛИ. (e бyлo вiд 20 Maя.цo 5 cepпня. Пoтiм стягнyли свoТ вiддi.
ли i тepeни стaЛИ вiльнi. Koли пicля тoгo xoтiли пepeвeстИ oблaвy,
cтягaЛИ в лica yнaсникiв, диpeктopiв, Упoв|.loвaxeниx HKB.Q, тaЙнe
нa тpЬox лiнiяx po6или зaсiдки, a з ЧeтвepтoТ зaxoдили

" тaK у тeKCтi,
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HKB.ц, paЙoнoBy yпpaBy, вoeнKoMal cтpИбKiв, .цeяKиX BoeнHих
poбiтникiв, щo poбили нa сiнoкoсax. Boeнниx нa лiоooбpoбцi нe
6paли, бo iх кoмatд'v|pLА He дoзвoЛИли. HKB.Ц пepeбиpaлoся в
цивiльнe вбpaння, Гypryвaлoся з 2-3-ox paЙoнiв i Йtllли нa лiси
oблaвoю. Пpo цe всe MИ знaЛИ, бo poзвiдкa з сiл .п'oнoсилa нaм i
вoни нiкoли нe MoгЛИ нaс зyстpiти.
L]epквa нa Cxoдi. Koли ввiЙшли нepвoнi, вiдкpили вiдpaзУ
цepKвИ i Дaли всiм людям вiльнo хoД|АтИ.0,o HИx. Люди бyли зaдoвoлeнi i нeзaдoвoлeнi, бo KaзaЛИ, щo cЬoгo.цHi мoжyть вiдкpити, a
зaвтpa зHoв зaKpИтИ.
oднoгo paзУ, caMe в xнИвa Ha святo Cпaоa, зi воix сtл люди
Йшли дo цepKвИ в с. Унiнo cзятvl,т|А oвoчi. Taм гoлoвa сiльpaди
бyв бувший мaЙop. Biн paзoм з ПpeдстaвHИKoM p-нy зiбpaли
цiлиЙ aктив оiльpaди, пpиЙuли дo ЦepKBИ i oгoлoоили Hapoдoвi, Щo нe пopa сBятKyBaтИ, a тpeбa з6иpaти xлiб' Poзiгнaли всix
i зaмкнyли Цepквy. Heзaдoвoлeний люд BepTaB Haзaд i гoвopив
..A
oдИH дo дpУгoгo:
щo, я He Kaзaв, Щo цe Mo>кe бyти'', ЛюДи
нeнaвидiли Tx.
B с. Kyxapax (цe бУлo oдHe з нaйкpaщиx ciл) бyлa гapнa цepKoвця, нeю вoлoдiB cтapoсTa, сeKpeтap бувшoгo пeтлюpiвськoгo
штaбy, Kлимeнкo. Biн дoмaгaвся вiд киTвcькoгo yпpaвлiння,

щoб дoзвoлили зpoбити вiдпpaвy нa укpaТнськiЙ мoвi' Пpo цe
дoвiдaлocя HKBД i пo 2-3 paзи пpиiхрKaлo Ha тИж.п.eHЬ poбити
,.Пoщo вИ
.п'oMaгaeтecь, щoб бyлa вiдпpaвa Ha yкpaiндoПИТИ.
ськiЙ мoвi'' , _ пИтaл|А Йoгo. ,.Toмy, щo MИ e yкpaiнцi, i xoнy, щoб
в нaшiй цepквi вiдпpaвлялoсЬ пo yкpaiнськи',, _ вiдпoвiв хитpиЙ
кpeпкиЙ ,Д,ядЬKo. ..Ш]oсЬ HeясHo'', _ зaяBИЛo HKBД. _ ..Mycимo
вac зaбpaтИ дo пepeвeдeнHя слiдствa в p-H''. Ta Й зaчинИл|А B
ДoпP' дe пoTpИMaли цiлиЙ ТИx.цeнЬ i щoЙнo тoдi випyсKaЮтЬ
ДoдoMУ, Mи' пoнyвшИ пpo цe, цiкaвилИся, щo HKB.ц Йoмy кaзaлo i якi дaлo вкaзiвки. Зiбpaвшись iз K-poM Baнькoю i Пaнькoм,
пiшли дo тoгo дядi. Ha oдHoMУ мoстi нaокoчv|л|А |!||А нa зaсiдкy. Tyт
згИHyB к-p Пaнькo. Mи вitкpиЛИ вoгoнЬ i вopoхi стpiли Г1pИтИхл|4.
Зaбpaвши тiлo Пaнькa, ми вiдстyпLАлI^ Дo лiсу. Чepeз кiлькa днiв
пpиТxaлo НKвД дo цЬoгo сeлa, зaбpaлИ цЬoгo дядя Kлимeнкa i
эaсУtv|л|А пo стaттi 53-iЙ тa вiдвeзли дo Kиeвa. Пpишили Йoмy,
щo вiн нaцioнaлic1 КoЛИ дoMaгaвся вiдпpaви в yкpaiнськiЙ мoвi
в цepKвl'
Пpo шкoли. B дeякиx сeЛax дiти внaться, Kниxки e, aлe oлiвцiв i зoшитiв Heмae. oтxe, в бiльшiЙ чacтинi BчaтЬ ЧИтaти. Bчитeлi
1
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e НeзaдoвoЛeHl з Maлo| зapпЛaтИ' aлe Ha вcl cтopoнИ МacKyютЬcя'

щoб нe Йти нa фpoнт. Bчитeлi i вчитeльKи e пepeвФKнo з пapтизaнiв. .{o нaшoТ cПpaвИ стaBЛяТЬся HeпoгaHo тoдi, кoли пiзнaюTЬ _ Хтo ми e i зa щo ми бopeмoся. Пpo цe вoHИ дoвiдaлися з
нaшoi лiтepaтypи, щo MИ poзвiшувaлИ пo ceЛaХ i пo шляxaх. Зpaзy
бoялиоь Hac, бo ТM KaзaЛИ, щo MИ HeнaвИдИМo iх, aлe пoтiм - нi.
Унитeлi(ки) нe бepрь УЧaCтИ пOзa шКoЛoю нiякoT. 3 них тaкoж тягнщь piзнi пoстaBИ, тaK яK з Ko>кHoгo cлyжбoвця.
Пpo мeдиннi пyнкти. Пo сeлax i мiстax пpи paЙoнoвИXУпpaвax
зHaXoдятЬся мaлi лiкapнi. e лiкap, Me.D,сeстpa, aптeKa i пoмiчник'
Лiки мoxнa дiстaти тiльки чepeз лiкapськиЙ oгля.ц пo peцeптi.
3нaxoдяться тaKo)К caнiтapнi пyHктИ i мeдпyнкти пo ceлax i пpи
лIсHИx УстaHoвax.

ГoспoдapниЙ звiт

Якi знaxoдятЬся пpo.цyКтИ тa xapнeвi зaоoби. MaЙхe пpи
Ko)кHoMУ кoлгoспi e HeвeЛИKa кiлькiсть poгaтoT xУДoби, свинeЙ,
кoнeЙ, кoлгoспнi MaгaзИнИ зi збixxям. B кoжнiм сeлi e зЛИвпyHKT

MoлoKa, KooПepaтИвa; пpoвoдИтьоя збtp яeцЬ пo KooпepaтивaХ.
Macлoзaвoди бувaють тiльки в paЙoнax. Пpи paйoнaХ e вapcTaти шeвськi, кpaвeцьKi, KooпepaтИвнi бaзи; с збiжxeвi MaгaзИHИ.
B кoжнoмy p-нi 3-4 |'АлИI.|Иi вiд сeлян пoбиpaють мipкy гoлoвнo
МУKoЮ. У сeлян xapчeвИХ зaпaсiв HeМao. У кoжнoгo дя.п.Ькa e Kopoвa. CвинeЙ тa яoцЬ мaЙжe HeMae. Цe oкpeмi сeЛa, aЛe e Й тaK,
щo Ha 7 чи 10 гoспoдapiв oднa Kopoвa. KypeЙ тa гусeй HeBeЛиKa
кiлькiсть.

Тapтaки i фaбpики шKЛa r чaстИHHo опaлeнi. B ceлi Koдpa
Maкapiвськoгo p-HУ сПaЛeнo 2 шклянi фaбpики. У вiд.цaлi 3 км
вiд Koдpi лИIЦvlвcя oдИH тapтaк, якиЙ тeпep У pУсi, B с. Xoмiвцi PaдoмишЛЬcЬKoгo p-HУ cпaЛeниЙ тapтaк paзoм з млинoм. B
lвaнiвськoмy p-l.li тapтaKИ пoпaлeнi. B PoзвaхcЬKoмy нeмae. B
Бopoдянськoмy p-нi, c. Mipнi, вiдpeмoнтoвУЮТЬ фaбpикy шклa. l.{e
всe ПaлИЛИ нepвoнi ПapтИзaнИ. Пoзa тим бaгaтств тa пiдпpиeмств

нeMa.

Пpo пepeбyвaHHя HaшИX вiддiлiв У цИx тepeHaХ
Koли пpихoдИЛoся дeCЬ влaштoвyвaтИ xopИX aбo paнeниx,
тepeH He CпpИяB тoМУ, щo лicи були зaлюднeнi. MaЙxe мaлo
бyлo тaкиx кyткiв, дe He 6увaли л|oДVI' Лicи е пepeвa)кHo шпилЬкoвi, листянi _ в мaлiЙ кiлькoсти. e бaгaтo виpyбiв тa пoЛяH,
якi зaсiвaютЬ ЛЮ.o'И. Лlои пepeвaжнo piдкl тa пoоiчeнi лiнiями.
'1002

Bлaштoвyвaння xвopИХ пo сeлaХ e тpyднe чepeз тe' щo лЮди
дyжe бoяться. .Qo тoгo пo сeЛaХ шУкaЮтЬ пo нaЙмeншиX зaKyгKax
зa дeзepтИpaMИ.
Пoстiй, дня 26.|X. 1944 p'

/_/БиcтpиЙ

Д'А CБ Укpaiни, ф. 13, cпp, 376' т' 61 ' apк, 33-41 , Koпiя'
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3вlт пPo oпEPAтивHy дlялЬHlстЬ
пlдPoздlлy yпA

[Bepeceнь] 1944p'

oпЕPAтИBHИЙ зB|т
Дня 25'6,44 нaпaли Ha МaгaзИH пpoвянтoвИЙ в с. Пoтaшнi,
p-н БopoдянськиЙ. Poзбили i зaбpaли тaкi piни: кoл[o] 50 кг цyкpy,
50 кг oлiю, 20 кг мaслa, 70 шт. яeшницi в aмepиKaHсЬкИХ пopoшKax,
25 пap pукaвицЬ, 25 пap сKapпeтoK, 17 мaтpaсiв, 20 пoшeвoк. ' 100
.t
Kг сoли, 00 oсe[лe].ццiв, 100 кг гpeнaниX KpУп, 18 шт. кoнсepвiв, 1
бaнькyХaлBИ, 1 кyфaЙкy, 10 бoxoнцiв хлiбa i oднa бpитвa.

Дня 5,7.44 пo шЛяХУ Teтepiв_Poзвaxiв зpoбили зaсi.цкy. ПepeлoBИЛИ KoHтppoзвiдникa, кoтpиЙ бyв пpизнaчeниЙ нa
Piвeнськy oбл. i cтapшy жiнкy пoлiтpУч[Ky]' Koтpa зaстУпaлa
мaйopa пo пoлiт. poбoтi бaтaльЙoнy' oднoгo Boeннoгo cтpiльця. Зaтpимaли кaпiтaнa HKB.Ц' кoтpиЙ вiдpaзу пoчaв втiкaти.
Kyлeмeтник пyстИв чepгy з Kyлeмeтa, цeЙ cтaв лeгкo paнeниЙ i
втiк. Bинa бyлa пoвстaнця Xoвтoгo i пoвстaнця Пiдкoви. Boeннoгo
вiдпyстили, a пoлiтpoбoтi. i кoнтppoзвiдникa poзотpiляли.

!ня 19.7 .44 в с. Mipнi Бopoдянськoгo p-Hy пiд чac opгaнiзoвки
мaли бiЙ з HKB.Ц. БiЙ ми вИгpaЛИ, бo HKB.Ц втiклo. Bтpaт жoдHИX

нe бyлo.

,Цня 30.7.44

в

c. Xaнoвi в6или впoвнoMoчeнoгo киТвcькoгo

HKBёц' пpИ чoмy виKaзaвcя пoвстaнeЦЬ.[yбинa.

Дня 2'8'44 cпaлИлИ Koлгocп в с. Блiчi |вaнiвськoгo p-нy- B
бyдинкiв. Boeннi, poбoнi iсeляни бiглигacити,gи Дaл||/| кiлькa нepгiв вгopy i нe дoпуcт|АлИ гacИт|А, Poзбили KooпepaтиBУ| Зн|АЩил|А
кaнцeляpiю KoлгoспУ i ciльpaди. B кooпepaтивi дeякi piнi зaбpaли,
a сiль i кapaсlнy poз.t],aЛИ лЮ.цяM.
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Дня 4,8,44 в с. Koлeнцi, p-нУ lвaнiвоькoгo пoбили тeлeфoнiнний aпapa1 дoKyMeHтИ ciльpaди знищили, poзбили кooпepaтИвУ,
дeякi piчiзaбpaли' a cipники i ciль poздaли пoмix нaceЛeння.
.[ня 9.8.44 в с. [Л]oнiвкa poзбили Kooпepaтивy' зaбpaли бaгaтo дeяKИx peнeЙ, poзбили сiльpaдy, cпaлI4л.4 дoKyмeнти i no6или
пopтpeтИ.
.1
.Цня 5. 8.44 зaбpaл и дep)<aвнy MyKy в с. Блiнi, p- нy l вaнiвcЬKoгo,
3 cвинi з Koлгocпy'

.[ня 29.8.44 пo шляxy Poзвaжiв-|вaнкiв зpoбили зaсiдкy,

пpИ чoMУ Йшлa мaшинa. Maшинy oбcтpiлянo i вoнa стaлa. Mи дo
MaшИнИ, ..pуки ввepХ'' - пiдHяли. Biдp[aзy] лeЙт' зaгpaдoтpядy
пoчaв втiKaтИ, пoчaли пo HЬoMy cтpiляти, зiотaв тя)ккo paнeниЙ,

пocУHУвся в кopнi, a кaпiтaн в дpyry стopoнy. PoЙoвиЙ oтвepтo
cтpiлив пo HЬoMУ' Хiнкa кaпiтaHa, ст. лeЙт. лiкap i шoфep - з HaMИ
пoгoBopИлИ, yнiфopми зHяли, дaли cвoe yбpaння i вiдпycтили.
Цьoгo оaМoгo дl-|я пo дopoзi ixaлo 3-ox вoeннИХ oзбpoeниx нa
вiддaлi 100 м вiд нaс, зpoбили poзстpiльHy, кинyлИсЬ нa нИХ i вoни
пoчaлИ втiкaти в лiс. l.[иx 2-ox втiклo, a oдHoгo злoBИлl4 жИвИM.
Дня 26.8.44, iдyни лicoM, пoчyлИ гypкiт Maшини, KИнyлИcЬ дo
|.UЛяxу, МaшИHa пoпepe.циЛa нac. K-p Copoкa зaбiг нaпepeд, пoчaв
стpiляти пo мaшинi, aвтoмaт зaтявcя i HKBд пoпaдaлo в кyзoвo, i
Maшинa п|[.!Лa Ha ввeсЬ Хoд.
.Цня 9.9.44 cпaлИл|А Maлoгo пoТздкa в p.нi Бopoдяноькoмy'
Пiд чaо пoдopoжi нa зaxiд Чaпoвицькoгo p-HУ зpoбили зaоiдкy нaд
шoсoЮ. Tдe фypa HKBД' дe пepeдн[ix] S.ox пpoпyстилИ ' PoЙoвиЙ
Bлoдкo вИсKoчИв Ha coш, Дaв 2 чepгИ з aвтoмaтa i пoлoжив
HaчaЛЬHИKa HKBД, пoвHoN4oчeнoгo HKB.Ц| вoeнHoгo i фypмaнa
ЛeгKo paнИл|А, пpИчoMy зpoбили вoeннoмy пepeв'язкy iпуcтили.
.[ня 14'9.44 в c. oблoвi, p-нy ЛyгинсЬKoгo* стoялИ вoeHнi, пpинoмy MaЛИ пoлУчити тeлeфoн з KopoстИHeM a Лyгинoм,
Пepepiзaли тeлeфoн, зpo6или мoбiлiзoв[кy] [i] вiдiЙшли бeз xo.цl.|ИХ

Cтplл|в.

!ня 15'9.44 в с. Cтeпaнiвцi, p-нy Лyгинcькoгo* зpoбили мoбi.
лiзoвкy xapнiв i poзбили кooпepaтивУ, Bзял|А мaнyфaктypу, iншi
дeякi piнi, сiль винecли нa дв[ip], caмi пiшли'
K-p /-/БИстpик**
ДA CБ Укpai,ни ф, 13, cпp. 376,

т, 62,

apк' 47-48, Koпiя,

*

У тeкcтi: Лiгинcькoгo
-* тaK

у тeкcтi, Пeвнo мae
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З0 вepecня 1944 p.

Пpaця дивepciЙнoI гpyпи ..CХiд''

Haшa бoTвкa бyлa пpИзHaчeнa в ПoпeлeнcькиЙ p-н. B cвiЙ
тepeH ми пpиЙшли 29 xoвтня 1943 p. в с. Kилiвкy. Зapaз, яK ЛИшe
пpиЙш:,ли в сeлo, poзKИдaли лiтepaтуpy. Люди з вeлИKИM зaХoплeнHяM ЧИтaли. Ha тpeтiЙ дeнЬ сeKcoт пiдвiв нiмцiв. Hiмцi стapaлИcЬ нac всiх пepeбити. Mи iм дaли вiдпip i вoни вiдcтyпили. B
бoю згинyли нaшi 4 xлoпцi, мix ними зaстУпHиK oблacнoгo 3eнoн,
i згopiлo 2 хaти тa бyлa в6итa oднa жiнкa. Ми в6или 2.ox нiмцiв i
дeкiлькa бyлo paнeниx.
Пo бoю нaшixлoпцi poзбiглиcя нeвiдoмo кyди. Haо ли.JJv|лocя
5 з к.poм Штyxoм*. Mи пoвepнyлИ дo c. 3apyбинeцЬ тa зв'язaлися
з штaбoм i7 лиcтoпaДa MИ Haзaд пoвepнyли дo c. Kилiв[ки], кyдa*
MaЛИ пoвИKoпyBaти зeMЛяHKи i зaмaгaзинyвaти хapнiв. l-{ьoгo ми
нe зpo6или чepeз тe, бo нac зacтaв фpoнт' Mи оaмi бyли змyшeнi
пepexoдити фpoнт. Mи зapaз пoвepнyлИ дo с. 3apyбИHeцЬ, зaКвaтИpyвaлисЬ в дядЬкa нa гopищi, a paнo пpи.iхaли нiмцi i вкoпaли 4
гapМaтИ зa xaтoю i стpiляли 3 дoби' a ми мyсiли сидiти нa гopищi.

Hiмцi [в]iдпepлИ бiльшoвикiв, Mи були дaЛЬшe в

о. 3apy.

бинцяx. Mи дaльшe poзKИдaлИ лiтeparypу, вeлИ пpoпaгaHдy пpo
CaмocтiЙнy Укpaiнy, дУЦlили ceксoтiв, MaгaзИHУвaли збixжя тa

aмyнiцiю. Як дpyгиЙ paз нiмцi втiкaли, хтoсь дoнiс, щo в ceлi e
бaндepiвцi. Hlмцi зpoбилИ пo ceлi oблaвy i злoвили Haшoгo K-pa
Шyгкa*. Haс тaкox були б tлoзv|лИ| aлe .цядЬкИ' пo KoTpИХ MИ
бyли пopoзкидaнi, оKaзaли, щo Ми cиниi нiмцi нaс нe чiпaли, Тoгo
вeчopa ми вiднaЙшлИ к-pa штaбy,Qopoшa i вiн нac пpИЛУчИB дo
бoiвки Бapбoсa, Koтpa бyлay BнopaЙшaнсЬKoMy p-нi. Бapбoс Maв
зeМляHKИ' в KoтpИx ми пepeбyвaJlи зИMУ. 3a нiмцiв МИ пpoдoвxу.
вaлИ cвo}o poбoтy.

3 пpиxoдoм бiльшoвикiв нe Mo)кHa бyлo виxoдити' бo пo
ceлaХ бyлo пoвнo вiЙськa, тaK щoдy>кe Haо пepeслiдyвaли. 3 вec.
HoЮ HaM вдaлocя зв'язaтИоЬ з Bepбoюr, бo зИMoю нe мoxнa бyлo
чepeз тe' щo штaбнy зeMляHKy, в якiЙ cидiв BepбoвиЙ i якoмy вдa.

Лoся з нei втiкти, вiднaЙшли бiльшoвики. Збiжxя, aмyнiцiя, мeд,
сiль i цyкop, щo бyлo в зeмлянцi, пoпaЛo бiльшoвикaм. .[o бoiвки
пpиняв Бapбoс двox xлoпцiв.
*

Taк у тeкcтi'
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B яpoпoвeцЬKoмУ лici 20 тpaвня Haс oKpУЖИли HKB.[l,-исти,
aЛe MИ з oKpУ)кeнHЯ вИpBaлИcя. Bбили 2-ox HKB.{.иcтiв, тpЬox
pa+ИлИ' З нaшoil стopoнИ к-p Бapбoс зiстaв вбитим. K-poм бoiвки
cтaв ПaлiЙ.
ПoстiЙ, дня 30.9'44

/-/ПaлiЙ

ДA CБ Укpai.ни, ф, 13, cпp' 376, т, 66, apк. 24-25, Koпiя'
1

Aнтoн Koмзoл

-

..Bepбa'' (1900_1944).
У 194з-1944 pp.

paЙoнy Житoмиpcькoi oбл'

oпl/|cv|

-

пpoв. Aндpyшiвськoгo

Ne 251

зAсlдoK тA БoТB пIдPoздlлlB yпA

[Bepeceнь] 1944 p'

oпИс зAсlдKИ

Ha шляxУ Tиннe_3нocичi _ Дня 3.9.44
1. oботaнoвкa дo бoю
Poзвiдкa дoнeсЛa, щo Mae iхaти тpи MaшИHи BB HKBC зi
Capнoгo нa Tиннe. Чoтa з вiддiлУ к.pa ПaщeнKa пiд KoMaHдoю K-pa
Cиньoгo зpoбилa Ha HИХ зaсiдку Ha шляXy Tиннe_3нocинi, 3 км нa
пiвнiч вiд о. тИHнe, в тiм мiсцi, дe piнкa пepeтИHae шляХ. Piчкa сaмa
BИсoХлa. Miстoк знищeниЙ. Пepeд мiсткoм пoЛo)КeHo мiнy пoтягoвУ. Ця мiнa мaлa зipвaти двi мaшини. 2 poi poзпoЛo)кИлoся в poзi
piнки, oчИMa дo Capн, i мaли aтaKУвaтИ 2 i 3 мaшинy. PiЙ тpeтiй бyв
poзпoЛoХeниЙ в тiм жe poзi oчИMaдo Тиннoгo i мaв зaвдaннябити
пpoпУщeHy MaшИHy, a нi тo эaбiгaти Ha пpaвe KpИЛo.
2. oбcтaнoвкa пiд чaс бoю
Haд'iхaлa тiльки oдHa MaшИHa B гo.E'' 6-iЙ i 50 M пepeд мiсткoм
зуПИHИлaся. БiЙцi пoзлaзИЛИ з MaшИH' K-p зaciдки дyMaв, щo
бiЙцi зaввaжили нaшi cтaнoвИщa i зpaзy вiдкpив вoгoHЬ пo МaшИнi. 2-ox впaЛo, oдИH paнeниЙ, cт. лeйтeнaнт тexнiк aвiaцiТ, пoпaв
в пoЛoH. Пдiбpaнo тpoфei i нoтa вiдxoДИлa' KoлИ нa пoмiч пepшiЙ
мaшинi пpиiхaлo щe 2 мaшинi. 3упинилИсЬ пepeд мicцeм бoю дo
B00 м, зpoбили poзотpiльнy i пoчaли HaстУп.
Пicля тoгo, яK чoTa зaввaхИлa пoмiч для бiльшoвикiв, зaбpaлa тpoфeT, paнeHoГo i вiдiйшлa. Paнeнoмy зpoблeнo пepeв'язкy,
пepeпpoшeHo | пyЩeHo.
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пi.ц c.

oПИс БoЮ
3aлaв'я, p-H Poкiтнe, дня 3.9.44

1. oбстaнoвкa пepeд бoeм
Biддiл к-pa Heгyсa i бoТвки к-piв ГaмaлiТ i Poгaнa бyли зaквaтиpoвaнi 3 км нa п[iв]н. вiд с. 3aлaв'я в лiсi бiля хyт. Гaть. Biддiл
-t
бyв poзпoлoxeний в тoЙ спoсiб: чoтa _ вi.ц 3aлaв'я, 2 нoтa - вiд
Блaxoвa. БoTвки бyли poзпoлoжeнi нaпpaвo вiд пepшoТ нoти.

PoзпoлoжeHHя твopИЛo ЛУK' звepнeниЙ B CтopoнУ 3aлaB'я,
l-{ивiльнa i вiйcькoвa poзвiдкa дoнeсЛa, щo y 3aлaв'Т e 40 бiльшoвикiв, якi збиpaютЬ пocтaвKy. Пepeд сaMИМ бoeм к-pи пiшли нa
вiдпpaвy в спpaвi peЙдy, якиЙ мaли пopoбити спiльними cLAлa|\t||А'
[2.] Пoнyлися стpiли нa ЗaЛaв'я. K-pи pушили дo cвoix людeЙ.
K-p Herycдaв HaKaз зaлягaтИ. Bсe зaляглo' тiльки бoТвкa спaнiкувaлa' пoчaЛa втiкaти. K-p Чупpинa пiшoв зi свoeю чoToЮ в KoHтpaтaKУ.
Bopoг пiдсyвaвся дoсИтЬ близькo пiД нaшi сТaHoBИщa. Koли Bopoг
пoбaчив, щo бoТвкa втiклa, пoчaв зaxoдИтИ збoку нaшe лiвe кpилo,

яКe дepжaB к-p Heгyс (нoтa Чyпpинки). K-p Heryс дaB HaKaз вiдсry-l
пaти i зaЙняти нoвi стaнoвищa. Bci вiдстyпили км нaзa'п,, ЗaHяЛИ

нoвi вигiднiшi стaнoвищa. Пpи aтaцi дaв Boрoг cильниЙ BoгoHЬ.
3. Biддiл зaHяв нoвi стaнoвИщa, aЛe вopoг дiЙшoв тiльки .п,o
мicця бoю i скopo зaвepнУBcя Haзa,п. .цo сeлa, зaбpaвши свoТx
вбитиx i paнeниx.

oПИс БoЮ
мix с. Bиткoвичi, ЛeHнин, Kнязь-Ceлo, p-н Бepeзнe B'9'44
]. oбстaнoвкa дo бoю
Biддiл к-pa Mиcливця був poзпoЛo)кeниЙ нa пiвд. зaxiд вiд
с. Ленчинa _ нa 3 KM, Ha пiвн. зaxiд вiд Mиxaлинa _ Ha 9 км, нa пiвн.
сxiд вiд c. Bиткoвичi _ 9 км, нa пiвд. оxiд вiД о. Kнязь-Ceлo _ 1 1 км.
Micцe poзпoЛoЖeння булo пiд стpaтeгiчним взг.пядoм дoбpe.
Poзпoлoxeння вiддiлy бyлo дoбpe: ] чoтa нa пiвнiч, 2 чoтa нa сxiд
вiд Bиткoвич, 3 чoтa нa зaХ. вiд с. ЛeнниHa, 4 Чoтa бeз збpoT булa
poзпoЛo)кeнa мiх 2 i 3 чoтoю, oбeзпeчeння вiддiлy сKЛaдaЛoся t
ТpЬoх cтiЙoк, сeKpeтa i 4 стeж, якiдiяли y вiддaлi 2 км.
Дня 7.9'44 BeчopoM вИслaв к-p Beлeс [poзвiдку] в тaкi ceлa:
Mихaлин, Bиткoвичi, Kнязь-Ceлo, ЛeнниH. Poзвiдкa з Mиxaлинa
i Лeнчинa вepнyЛaся внoчi iдoHeсЛa, щo в тИХ HaceЛeнИХ пУl.{KтaХ
нeMae Bopoгa. Poзвiдкa з Kнязь-CeЛa .п.oЛyчИЛa в чaсi бoю, a з
Bиткoвич взaгaлi He ПoвepнУлa. Kiлькa днiв пepeд бoeм нe пoмiчaлocя Xo.Д,HИX вopo)KИх pyхiв в тepeнi чИ KoнцeHтpaцiТ cил.
r
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2. oботaнoвкa пiд чaо бoю
8.g,44 o гo.ц. 8 paнкy - вiддiл кoлo снiдaнкy. Paнкoм к-p Beлeс
зaввaЖУr бiльшoвикiв, якi пiдiйшли цiлкoм близькo .п.o нaшoгo
poзпoлoЖeння. B тiЙ xe хвилинi пpибiгae 2-ox вapтoвих i дoклaдae' щo бiльшoвики iдyгь з пiвнoчi i зaxoдy. K-p Beлeс дaв HaKaз:
..HaпpяM _
Mихaлин''. B тoЙ чac пoчaвCя oГoнЬ. 3в,язoк мiж чoтaМИ пoчaвcя чepeз тe, Щo чoтa бeз збpoТ вiдpaзy зпaнiкyвaлa.
Koхнa чoтa пoчaЛa дiяти Ha свoЮ pyкy. Пepшa чoТa пpoбилaсь
нa пiвнiч кptзь вopoжy лiнiю i пoзa зaлiзницeю пolqaлaсЬ нa зaxiД,
oпicля _ нa пiвдeнь i зaxiд, пiд о. Лeннин,2.гa чoтa з K-poM зpaзУ
пoвepнУлa влiвo i пo.п,aлaоЬ бeз бoю B HaпpяMKУ с. Лeнчинa. 3 i 4
пpopвaЛИcЬ Ha п|BH' cХ|.ц чepeз зaстaвУ Bopoгa.

3. oбстaнoвкa пiсля бoю
Bоi чoти зiЙшлись пiсля бoю пiд Лeннинoм, Бpaкyвaлo бaгaтo

людeЙ з 4-Т нoти, якi пoвтiкaли пiд нaс бoю дoдoмy. Бiльшoвики
oпaнУвaли пoлe бoю. Пpoxoдили щe дeякi вiдтинoк лiсy. Bлaснi
втpaтИ: 12 в6итиx,3 paнeниx' Зi збpoТ: oдиH сKopoстpiл MГ,
фiнкa, 5 кpiсiв. Bтpaти Bopoгa нeвi.цoмi.
.1

пiд с. ХaдиHЬ,

oпИс БoЮ
p-|-|

Bисoцьк, дня

.l5.9.44

Cитyaцiя пepeд бoeм
15.9.44 вiддiл вepтaвся з peЙдУ B тepeHИ. o гoд' 11 зaдepжaвся 3 км нa пiвд. сxiд вiд c. Жa.qиHЬ, p-H BИcoцьк' щoб звapити
oбiд. Мiсцe пoстoЮ бyлo в лiсi, вiд .цopoГИ 1 км Xa.цинь-Шaхи
i пiв км вiд шляxy Xaдинь-Пepeбpoди. Koлo вi.одiлy бyлa бoТв.
Ka K-pa Чмeликa. Biддiл oбeзпeчaлo 6 стiЙoк i 2 стeжi B нaпpямax Пepeбpo.ци_Хaдинь' Poзвiдкa дoнeсЛa, Щo вopoгa в тepeнi
HeMar, тiльки в Cтoлинi, Bисoцькy i cт. Бiлa.
Cитyaцiя пiд нaс бoю
o гoд. 15 вopoг пiдсyнyвся тИХo lп,o cтiЙoк i пoчaв oбстpiлювaTи з пiвд. cхoдy. Bсe пoчaлo втiкaти. K-p ПaЩeнкo дae HaKaз
зaЛягтИ, лишe нixтo HaKaзу нe пocЛyХaв. Пo кiлькapaзoвiм зaKЛИкy, щoб зaЛягтИ, вiддiл зaЛяг нa oкpaТнi гopбa, дe бивcя 3 xв.,
oднaчe пoЧaB дaлi вiдстyпaтИ, щo бoTвкa втiклa.
CитУaцiя пiсля бoю
Пoлe бoю oпaнУвaв Bopol вiддiл, зiбpaвши всixлюдeй, пoдaвся дaлi пo oсi свoйoгo HaпpяМкУ.
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oпИc БoЮ

пiд c. Лядo, xyт. ПepecтaнeцЬ _ дня 2О.9,44

1' 20.9.44 дoHoсИтЬ poзвiдкa' щo 19 бiльшoвикiв пpиixaлo iз
Poкитнa нa ГaЛo, 2 км нa зaxiд вiд кoл. ПepecтaнeцЬ, бpaти ciнo.
Haсeлeння дУ>кe зaчaЛo Пpoсити' щoб тиx бiльшoвикiв poз6ити,
Тoмy, щo BoHи дyЖe пoгaнi i бaгaтo нapoбили шKoдИ цивiльнoмy
HaсeЛeнHЮ тa пepeшKoд)кaЛи в пpaцi. K-p Пaщeнкo взяв 2 чoтi
i пiшoв po6ити зaсiдкy. Tepeн тoЙ бyв дoгiдний (Дe бiльшoвики
бpaли) бo пoсepeдинi poзтинaлa cмyГa кopнiв, якa виxoдилa iз
лiсa' K-p Пaщeнкo BИсЛaв otHУ чoтУ тoЮ caмoЮ cМyгoЮ кopнiв,
a сaM зaЙшoв дo лiоa' oкaзaлocя, щo бiльшoвики 6ули poздiлeнi
тaкo)K нa 2 гpупи, якi 6ули poздiлeнi тoю смyгoю лiсa.
2. Ha ДaниЙ зHaK paKeтoЮ, Koли вжe бyли зaЙнятi стaнoвищa,
пoчaлИ нaшi aтaкyвaти з oбox стopiн. Бiльшoвики Зaлягл|А i пoчaли
вiдбивaтися, Тм пpeдлoxeнo здaтиcя, aЛe нiчoгo He пoмoглo. Haшi
пiшли в Hacтyп i пiоля пiвгo.циннoгo бoю oKaзaлoся 8 бiльш[oвикiв] вбитими, 4 здaлocя, a peЦJтa втiклo. oдин бiльшoвик бився
тaK.цoBгo, дoки Йoмy нe вiдipвaлa гpaHaтa pyKИ.
3. Пicля бoю зaбpaнo з пoля 6oю 27 пap вoлiв, 3 пapi кoнeЙ,
пiдiбpaнo збpoю. Biддiл в якнaЙбiльtl.JoМy пopядкy, пiднeceниЙ нa
дyсi, вiдiйшoв HaдpУгe мiсцe пoстoю.

oПИс зAсIДKИ

Ha цJЛяXУ Tиннe_3нoоичi _ дня 2З.9'44

]. oбcтaнoвкa дo бoю
вiл ьнa poз вiдкa .0'o нecЛa | щo oпep [aтивниЙ] oтp [яд] H KBс
пoТxaв в с. TИнHe, p-н Capни, BИвoзV|тИ сiм'i тиx, щo бyли в УПA
i пoгинyли. K-p Пaщeнкo piшив зpoбити Ha нИx зaсiдкy. Бepe з
сoбoю oдин piЙ з K-poM Гoнтoю iдo пoмoнi 9 чoл. з бoТвки 3iбeля.
3aсiдкy зpoблeнo нa шЛяxy Tиннe_3нoсинi y вiддiлi 3 км нa пiвнiч вiд с. Tиннe. K-p Пaщeнкo poзпoлoxив людeЙ нa cкpaю кущiв
зa мiсткoм y вiддaлi 50 м вiд дopoгИ. Люди к-pa Пaщeнкa були
poзпoлo)Keнi нa пpaвoмy кpилi отвopeнoT лiнii i мaли вдapИтИ пo
мaшинi з бoкy. Люд'и к-pa 3iбeля бyли poзпoлoxeнi спpaвa i мaли
зa зaвдaння вдapИTИ Bopoгa з зaдУ.
2' B гoр,, 14 нaд'iхaлa MaшИHa (aмepикaнськa), нa якiЙ сиДiлo 25 oо. K-p Пaщeнкo дaB KoМaндy ..вoГoHЬ,'. Пoчaвcя cильниЙ
вoгoнЬ Ha МaшИHУ. Maшинa стaЛa. Бiльшoвики пoЧaЛИ зicкaкyвaтИ з MaшИHи. 3-oх бiльшoвикiв пoчaЛИ yгiкaти в сTopoHy poзпoЛoxeHHя людeй к-pa 3iбeля, якi спaнiкyвaли, пoбaчивши тиx 3.ox
L{и
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i пoчaли вiдстyпaти дo K-pa ПaщeнKa, щo з Тиннoгo iдe пoмiн для
бiльшoвикiв. K.p ПaщeнКo, пoчyвши пpo цe, дaв HaKaз вi.цcтyпa-

тИ.

2. oботaнoвкa пiсля бoю

Haшi вiдстУпИлИ зa Cлyн, дe зaKвaтИpyвaЛИся. Пoлe бoю

лИIJJViлocя HeoпaHoBaHИM' Ha нiм лишилoся 17 HKB.Ц-истiв вбитих

4 paнeниx (зaбpaли ii нa дpyгиЙ дeнь paнo).
4. У бoю вiдзнaнився ст. вiотyн Дeниc i cт. вiдотyн Kaшпep
дoбpим вeдeнHяM BoгнЮ Ha вopoгa i вiдвaгoю,
i

-

oПИс 3AсIДKИ
2З.9'44 Ha [Uляxy Шaxи_Бiлa, p-н BисoцькиЙ, гoд. .lB
|-{ивiльнa poзвiдкa дoнecлa, щo iз м. Bисoцькa пpиiхaлo 24
чoл. BB HKBс нa Хyг. о. oзepi _ Ciзьки пo xyдoбy. K-p Kузьмa iз пiд-

вiддiлУ Чopнoгyзa, вiддiлУ Пaщeнкa, дiстaв нaкaз зpoбИтI4 нaнИх
зaсiдкy нa дopoзi [lJaxи_Бiлa.
K-p Kyзьмa бepe з сoбoю oдHУ чoтy людeй (45 чoл.) i poзклaдae Tx пo дopoзi y вiддaлi 4 км вiд c. Шaxи. PoT бyли poзпoлoxeнi
в тoЙ cпociб,. 1,2,3 poТ зaлягли в лiсi y вiддaлi 50 м вiд дopoгИ,
твopячИ oдну лiнiю. Цi po] МaлИ зaвдaт|/1УДap|/1з бoкy вopoгoвi. 1
piЙ бyв poзпoЛoжeниЙ з дpугoТ стopoни tllЛяxy, якиЙ мaв зaBдaHня
BДapLАтLА вopoгa в чoлo i з флaнгy. Biд цiлoгo poзпoлo)кeння у вiддaлi 20О м вiд с. Бiлa, бyлa вИстaвЛeнa Ha шЛяxy нaшa зacтaвa.

oбcтaнoвкa пiд нac бoю.
B гoд. 1B.30 iшли бiльшoвики шляХoM. Пepeднe oбeзпeчeння
Йшлo .д.o 700 м пepeД чoлoBoЮ сиЛoЮ вopoгa тaK, щo щe гoлoвHa
сИЛa He вспiлa увiЙти в зaсiдкy, яK пepeдHe oбeзпeчeння нaлiзлo
нa Haшy зacтaвУ. Пoчaлacя пepecтpiлкa мix Haшoю зaстaвoЮ
i пepeднiм зaбeзпeчeнHяM вopoгa. Koли ocl{oвHa cИЛa Bopoгa
пoчУлa cтpiли, poзгopнУлaся в poзотpiльнy i зaЙшлa нaшiй лiнiТ
збoкy i ззaдy.*

ДА CБ Укpai'ни, ф' 13' cпp. 376,

Teкcт бeз зaкiнчeння'
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62' apк. 41-43. Koпiя.
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3вlт пPo дlялЬHlстЬ зAгoHy iм. floPoШA
y вEPEcHl 1 944 p.
1

жoвтня 1944p'

УпA..зг'

Зaгiн iм..Цopoшa

Koмaндиpoвi УПA..ЗГ''

MiсячниЙ звiт зa М-цЬ вepeceнь 1944 p.
l. opгaнiзaцiйниЙ звiт
3aгaльнo дeякi вiДдiли в м[-цi] вepeснi пpoxoдИлИ peopгaнiзaцiю i дoпoвнили свoi кaдpи. loклaдний звiт пpo дoпoвHeння
вiддiлiв пoдaм oKpeмo, яK дoдaтoK дo opгaнiзaЦiйнoгo звiry зa м.
цЬ BepeceHЬ' тoMy' щo Щe He впЛИHyлИ тoчlll дaHl дo MeHe.
Пepeсyнeння i змiни в KoMaHдHoму склaдi:
3гiднo HaKaзУ к-pa Bo вiдiйшли тaкi к.pи: Beлeо, ЯpиЙ,
ocкiлкo, Koзaчeнкo. Ha мiсцe к-pa Beлeca пpийшoв к-p Ciвaн.
..ЗГ'' вi.цiслaнo Ha ЦJKoлУ 28 чoл.
3гi.цнo HaKaзУ к-pa УПA
.|0
_
(Heryо B чoл., Ciвaч чoл., Пaщeнкo _ 10 нoл').
B м-цi вepecнi вiД.цiли к-piв Heryca i Пaщeнкa зpoбили peЙд
в тepeнИ, нeoпaHoвaHИМИ дoтeпep нaшИMИ вiддiлaми. Пiд нaс
peЙдУ вдaЛocя зopгaнiзyвaтИ B /],eяKИx пpoЙдeниx ceлax зB'язoK.
Пpo цe я в)Ke пoдaв y звiтi з peЙдy.
Il.
.1

. Poзвi.цкaзтepeнУ.

oпeoaтивниЙ звiт

.Цня 1 .9.44 пpибулo дo c. 3aлaв'я, p-н Poкiтнe B0 чoл' BB
HKBс i мiлiцii з6иpaти пocтaBKy xбiлa. .[oвiдaвшиcь вiд сeKоoтa'
щo Koлo сeлa cтoiть вiддiл к-pa Heгyсa, зpoбили Ha Heгo HacKoк.
Biдcтyпaвши, oботpiляли лic з гpaHaтoмeтiв i кyлeмeтiв i вiд'Тxaли
в Poкiтнe'
.[ня 6.9.44 гpyпa BB HKBс в cилi 30 чoл. (якa оклaдaлaоя
пepeвaxHo з пoлякiв з Kупeлi) пpибули дo Kyпeлi, p-н Poкiтнe
cтягaтИ пoстaBKy, Пpи нaгoдi вoни пiшли Ha xyг. Лiбiкoвo з MeтoЮ
apeштУвaтИ cтaнИчнoгo. He зaстaвши Йoгo в.п,oMa, oгpaбили всe
в xaтi i пiшли Ha ХyТ. Пiд'яоiння з нaмipoм пoЛoBИтИ тиx лю.п,eЙ, якi
ХoвaЮтЬcя. He злoвивши нiкoгo, втiкли дo oлeвськa! пoчyвшИ' Щo
близькo Cтoяв нaш вiддiл.
!ня 7'9.44 Ha xyг. Тyхoвo, p-н Kлeciв пpиТxaлo 120 чoлoвiк
HKBс i хoдили пo лiоi, apeштУвaЛИ кiлькox цивiльниx лю.цeЙ i
пoiхaли в Kлeоiв.
101
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Дня 7'9.44 пpиixaли в с Глиннe, p-н Poкiтнe 70 чoл. BB
HKBс cтягaтИ ПoсТaвKУ' .[oвiдaвшисЬ, щo в лiсi бyлa гpупa УПA,
4.9,44 втiкли оKopo дo Зaлaв'я, дe збиpaлИ ПoсТaвKy дo 14.9'44'
Biд'Тxaли в Poкитнo.
.П.ля 9.9.44 .цo Cиxiв (Тoмaшгopoд) p-Hy Kлeciв пpиixaлo .цo
сoтнi piзнoi збиpaнини, сeKсoтiв, вiддiл HKвс i пapтизaн тa стягaлИ пoстaвкy. (i caмi пpиТхдЖaлИ.цo Cиxiв дня 15 i 18.9.44 p. i
тaKoж з6иpaли ПoCтaBKУ.
.Цня 10.9.44 гpyпa вiйcьк HKBC в силi 120 чoл. пpибyлa з
Kлecoвa дo Tyхoв[a] [i] сидiли 3 днi в зaсiдцi. Пpивoдив Тx сeкоoт
iз с. Пoльнoгo.
.Qня 1o'9.44 20 бiльшoвикiв зi стaнцiТ Бiлa, p-нy BисoЦьк нa.ц
paHKoM нeпoмiтнo пpoбpaлись нa xщip c. oзepi, p-нy Bисoцьк.
Пpoси,цiли тaм цiлиЙ дeHЬ в лiсi, a нaдвeнip CxoпИЛИ тoвap 2-ox
гoспoдapiв i втiкли дo cт. Бiлa.
.Цня 12'9.44 пpиTxaлo дo о. Map'янiBKa, p-нy Bисoцьк BB
HKBC збиpaти ПoстaвKУ. Cпaлили oдHУ ХaтУ, ToГo, щo XoвaотЬся
пepeд мoбiлiзaцieю.
!ня 14'9,44 дo с. oзepi, p-нy Bисoцьк пpиixaлo 60 чoл' BB
HKBC зi ст. Бiлa. Зiбpaли мiтiнq Ha яKoMУ бyлo вcьoгo B бaб.
Хoтiли, Щoб люди пiдписaли пoдяKy Cтaлiнy 3a тe' Щo BИзвoЛИв
3axiднy УкpaТнy. Hixтo з людeЙ нe пiдписaв. Пiд чaс тoгo, KoлИ
oднi poбилИ cХoд, tpУгi хoдилИ пo ХaтaХ, BИЛaMЛЮвaлИ зalиKИ
гpaбувaли щo бaчили.
.[ня 15.9.44 дo с.3aслрЮКя, p-HУ Cтoлин пpиiхaлo 20 чoл.
HKBC' пiсля тoгo, як нaшi сXoпИлИ сeKсoTa i стpибкa для poзслiдxeHHя cпpaBИ.
.Цня 19'9.44 пpиТxaлo 50 бiльшoвикiв нa xщ. ПepeстaнeцЬ, p-HУ
Kлeсiв бpaти сiнo, дe Tx к-p Пaщeнкo poзбив (oпис бoю пoдaю).
Дня 2О.9.44 пpиТхaлo 20 мaшин вiддiлу HKBс дo с, Kpщa
Cлoбoдa, p.нy Kлeciв. 4 (нoтиpи) мaшини ЛИшИЛocЬ яK зacтaвa,
a peштa пpиТхaлo в о.Cиxи i poбилa aкцiю пo лici. Дня 21.9.44
po6или цi сalлi aкЦiю KoЛo с. eльнoгo' He стpiнувши нiкoгo в лici,
вiд'iхaли .л'o Kлeоoвa.
Дня 20.9.44 Дo c' 3aЛaв'я, p-нy Poкитнe пpиTxaлo ]00 чoл.
BB HKBс з 2-мa гaoMaTaMИ i гoaнaтoмeтaми. 3 3aлaв'я пoTxaли
дo Бiлoвeжi, дe oкpyжилИ сeЛo з цiллю BIIл>BИтL+ людeЙ, якi xoвaЮТЬся. Зaбили сеKpeтapя сiльупpaви, якиЙ cпiвпpaЦЮвaв з HaMИ.
Cпaлили oдHУ xaтУ, oдHy poзвepнyЛИ' пoстpiляли з гapMaтoK.
Bивeзли 5 poдин тИХ, яKИx члeHИ e в УПA
!ня20'9'44 60 чoл. BB HKBс poбили зaciдкy нa схiД вiд с. CиxИ, ypoчИщe 3aлyжxя.
|
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!ня27.9.44 пpиТxджaлo 30 чoл. BB HKBс Ha XyГ. Пepeстaнeць
бpaти оiнo. Haбpaлисiнa, пoТxaли в Poкiтнo.
Дня 27'9'44 30 чoл. BB HKBс oKpУ)кИЛИ c. Kлeсiв. Hiкoгo нe
ЗлoB|АлIА, зaбpaли 4 вoли i пoТxaли Haзa.E. в мiстo.
2,Taктикa Bopoгa i Йoгo МeтoдИ бopoтьби пpoтИ Hac.
a) Beдeння poзвiдки:
HKBД вeдe poзвiдKУ пpoтИ Hac пpИ пoмoчi сeксoтiв i цивiльнoгo нaсeЛeнHя тa пiд MapKoЮ дeзepтиpiв. Збиpae всi дaнi пpo нaшi
вi.цдiли, a тoДi, KoлИ B)кe мae тoчнi дaнi, стapaeтЬCя Haс зaсKoчИТИ.

б) PeйдУвaння в тepeнi:

B тepeнi Bopoг

пoсУBaeтЬся дyжe oбepeжнo. Пpи мapшaх

MaЮтЬ дoбpe oбeзпeчeння. Пpи MapшaХ в лiсi чaстинa вiддiЛy cпepeдy Йдe poзстpiльнoю. Koли мaють po6ити aкцiЮ, ЙдУть
нiччю i нeпoмiтнo, дo сiл Hе зaxoдяТь. Koгo отpiнyть пo дopoзi,

бepщь з coбoю, Щoб нe poзкoнcпipoвyвaТИся. Koли знaють дe
стoiть вiддiл, пiдлiзaють дУxe oбepexнo i тиxo.
в) Koнцeнтpaцiя сил:

Пepeд poблeнням aкцiТ вopoг пpИHяB нoвi мeтoди щoдo КoHцeнтpaцiТ вiЙськ, якi тoгo мiсяця MaЮтЬ po6ити aкцiю. Cили кoн.
цeHтpУЮTЬ У вiд.цaлi 200 км вiд тoгo мiсЦя, .цe MaюТЬ poбити aкцiю.

Koли мae бщи aкцiя, пiдвoзять cили пoiздoм тaМ дe Tм пoтpiбнo.
3. MopaльниЙ cтaн вopoгa.
Пpo мopaльниЙ cтaн BB HKBс MoЖHa rцУх<e MaЛo оKaзaтИ.
..бaтьKa,'
Cтaлiнa i пepeвaжнo pyськi. Miж
l-{e звинaЙнo вipнi оини
HИMИ пpoяBЛяЮтЬся тaкi, щo гoBopятЬ з HaоeлeHHяM, щo Cтaлiн
пpoгpae, щoб люди xoвaЛИcя i т. п., aЛe цe мoжe бщи ix тoнкиЙ
пiдcтyп дo HaсeЛeння. Taк r, щo KoЛИ poблять aкцiю i нe cтpiнщь
нiкoгo, тo.Д,У>кe paдi. Ha aкцiю Йти бoятьоя.
t4.] дiТ свoTx вiйськ:

Biддiли к-piв HeгУсa i Пaщeнкa пpoвeЛИ peЙд в тepeнi, 3вiт з
peЙдy я в)кe BИCЛaв (Heгyсa). Biддiл к-pa Heгyсa бyв y стaнi peopгaнiзaЦii, тoMУ зHaХo ДИBcя сПoчaтKy M-Ця в p-нi Бepeзнe, Пpи кiнцi
м-ця вiдiЙш[oв] в пpизнaнeнi Йoмy тepeHИ Poкiтнe (p-ну).
Biддiл к-pa Пaщeнкa тaKoж пiсля скiнчeHoгo o.цHoГo pеЙДУ
пiшoв у дpугиЙ у cвoТ пpизнaнeнi TepeHИ p-нy Bисoцьк, Cтoлин,
Kлeоiв.

Biддiл к-pa Heгyсa пo скiнчeнню peЙдУ знaxoдИвся i oпepyвaв в p.нi Poкiтнe. Змiнa мiсць пoстoю вiдбyвaлaсЬ .цyжe чacТo.
Biддiли He зaдеpЖУBaлИсЬ Ha o.п,HoMy мiсцi дoвшe як 2 днi.
5. Peaгyвaння нa дi[ вiйськ HKBс.
Зa цiлий мiсяць зpoбленo кiлькa зaсiдoK, яKИХ oПИс пoдaЮ
HИ[IIe. Уникaлoся нaкинvтих бoiв.
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6' БoТ
1..Qня з.9.44 o гo.ц. 13.iЙ бiЙ бiля 3aлaв'я, p-нy Poкiтнe. БiЙ
.l5
тpИBae
хв. Cили вopoгa 40 чoл. вв HKBс i кiлькa пoлякiв мiх
HИ|:'l|И. CвoT cили: вiддiл к-pa Heryca i бoiвкa к-pa ГaмaлiT _ 120 чoл.
Bтpaти нaшi: -1 в6итий, poЙoвиЙ Лeв, 1 paнeниЙ, 1 кyлeмeт i фiнкa.
Bтpaти вopoгa: 2-oxвбитих. 2 paнeниx'
2. flня 3.9.44 o гoд. 6.iй зaciдкa Ha [UляХУ 3нocичi-Tиннe,
p.нy Capни. БiЙ тpивaв 5 хв. Cили вopoгa: 6 бiльшoвикiв нa
oднiЙ мaшинi. Cили влaснi _ oднa чoтa Cиньoгo вiддiлy Пaщeнкa.
Bтpaти вopoгa: 2 вбитi, oдИH paHeниЙ, oдин пoпaв в пoлoH _ ст
лeЙтeнaнт aвiaцiТ, 2 втiклo. Bлaсниx втpaт He бУлo. 3дoбyгo o.цнУ
фiнкy, oдин пiстoль, 2 кpiси, 2uинeлi'
3. .Цня 8.9'44 в гoд. B-iй 6iЙ мiж с. Biткoвичi, Лeнчин, Kнязь.
Ceлo, p.нy Бepeзнo. БiЙ тpИBaв 20 xв. Cили вopoгa: 300 BB
HKBс. Haшi сили: вiддiл Mисливця (oк[oлo] 90 oс. узбpoeниx).
Bтpaти вopoГa нeвiдoмi. Bлaснi втpaтИ: 12 в6итиx,3 paнeниx, 1
KyлeMeт MП 1 фiнкa, 5 кpiсiв.
4. |ня 15.9.44 бiЙ пiд о. Xaдинь p.ну Bисoцьк в гoд. 15-iЙ.
БiЙ тpивaв 5 xв. Cили вopoгa нeвiдoмi. Bлaснi сИлИ: oднa чoтa
к.pa Пaщeнкa, бoТвкa Чмeликa - 70 чoл. Bтpaти вopoгa нeвiдoмi.
Bлacниx втpaт нe бyлo.
5. .[ня 20'9.44 зaсiдкa пiд c. Лядo, xyт. ПepeстaнeцЬ o гoд.
15-iЙ. БiЙ тpИвaв 30 xв. Cили вopoгa: 19 чoл. BB HKBC.Cили
влaснi: 2чoти к-pa Пaщeнкa. Bтpaти вopoГa:9 вбитиx, 2 paнeниx.
Bтpaти влaснi: нe бyлo. 3дoбУтo: 9 кpiсiв, o.цHa дecятKa, aвтoмaт.
6..Цня 2|З1.9'44 зaсiдкa Ha шЛяXУ 3нoсичi-TиHнe, p-нУ Capни
-t5
в гoд. 14-iЙ. БiЙ тpИвaB
xв. Cили Bopoгa: 25 чoл. oпep[aтивнoгo] oтp[ядa] HKBC. Haшi сили: .t piй з вiддiлy Пaщeнкa, 9 чoл. з
бoiвки 3iбeля. Bтpaти Bopoгa: 17 вбитих,4 paнeниx. Bтpaт влacних нe бyлo.

7 ' |ня2tзJ.9.44 зaсiдкa Ha шЛяХy Шaхи - от. Бiлa в гoд, 18.30.
БiЙ тpивaв 5 xв. Cили вopoгa: 20 чoл. BB HKвс. Cили влacнi: oднa

чoтa з вiддiлy к-pa Пaщeнкa _ 45 нoл. Bтpaти вopoгa: 4 в6итих.
Bлaсниx вТpaт нe бyлo.
oпиc бoiв пoдaЮ в зaЛУчHИKy, кoxний зoKpeMa.
IIl. BишкiльниЙ звiт
Пpoдoвx м[iсяця] вepecня пpopoблeнo 4 вiдпpaви з K-paМи
вiддiлiв iпiдвiддiлiв
.lЗ.9.44
вiдбyлaся вiдпpaвa з KoМaндИpoм Beлeсoм
.Цня
тa Йoгo KoМaHднИM оКлaД.oм. Пpисyгнi нa вiдпpaвi: к-p Beлeс,
к-p Mиcливeць, буннyxниЙ Heзaви д'ниЙ, пoлiт. виxoвник.{pyxкo.
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Пpoгpaмa вiдпpaви:
K-p CтaльниЙ oкpecлив зaгaльнi спpaвИ тa oкpeмi дopУчeHHя

для пiдвлaднИХ КoN4aHдИpiB.
K-p oпaнaс - дiлoвoдствo пpИ вiддiлi i пiдвiддiлi.

K-p HeспoДiвaниЙ

_

зHaчeння BCБ

i йoгo

зaвдaнHя.

HaЙгoлoвнiшe звepтaлoся yвary нa сaмoiнiцiятиви к-piв i дaвaлoся ПoyчeHня. Biдпpaвy пoчaтo пepшoЮ, a зaкiнчeнo 10-ю тoчкoю
.[eкaлoгy.

2. Дня 26.9,44 вiдбyлaся вiдпpaвa з K.poM Heгyсoм i

Йoгo

KoMaHдHИМ cKлaдoм. Пpисyтнi нa вiдпpaвi: к-p Heгyс, пoлiт.
вИХoвHИK Пoлiщyк, буннyжний Пeтpик, чoтoвi: MиpниЙ, Чупpинa,

зaстyпHИK к.pa вiддiлy к-p PубaЙлo.
Пpoгpaмa вiдпpaви:
к-p CтaльниЙ - зaгaльнe oKpeсЛeнHя спpaвИ тa oкpeмi top[У]нeння для пiдлeглиx к-piв.

K-p oпaнac - дiлoвoДстBo y вi.ц.цiлi, пiдвi.цдiлi, мiжнapoднe
пoЛoxeнHя, внyгpi[шня] oбcтaнoвкa в CCCB yкpaiнcькa спpaвa Ta
peв. пoлiт. opгaнiзaцiя HBPo.
K-p HecпoдiвaниЙ - зHaчeHHя BCБ y вiд.цiлax y тeпepiшнiй
чaс. HaЙгoлoвнiшy Увaгy Ha вiдпpaвt зBepтaлocЬ нa сaMoIHlц|ят|АBИ
K-prB.

Biдпpaвy зaкiнчив к-p CтaльниЙ 10-ю тoчHoЮ fieкaлoгy.
3. .[ня 27'9'44 вiдбyлaся вiдпpaвa з K-poM Ciвaчeм тa Йoгo
KoМaHдHиM сKлaдoM. Пpиcщнi нa вiдnpaвi: к-p Ciвaн, пoлiт. виxoвник.[pyxкo, бyннyжниЙ Heзaвид[ний], нoтoвi : Бoяpeнкo, BaвИЛoH,
Kapмeлюк, к-т BCБ Cтpибyнeць.
Пpoгpaмa вiдпpaви: к-p CтaльниЙ - зaгaльнe oKpeсЛeHHя
опpaвИ тa oкpeмi дopУчeнHя для пiдлeглих кoмaндиpiв.
K-p oпaнaо - дiлoвoдствo y вiддiлi i пiдвiддiлi, мiжнapoднe
пoлoxeння, внy[т]piшня oбстaнoвкa в CCCB yкpaiноькa cПpaBaтa
peв. пoлiт. opгaнiзaцiя HBPo.
K-p HecпoдiвaниЙ _ знaчeHHя BCБ пpи вiддiлi в тeпepiшнiЙ
чaс' 3aгaльнo У вi.oдiлax пpopoблювaлoся: впopяд' пoлeвy i внyтpiшню слyxбy.
lV. ГocпoдapчиЙ звiт

в пoгaнoмy стaнoвищi. .Цeщo iз
зИМoвoгo пoотapa[ли]ся вiддiли в зaciдкax i нa дeзepтИpax.
oднaнe вiднyвaeтьcя .цocИтЬ вeликиЙ б[paк] нa взyгтя. 3aпaсiв
з oдяry вiддiли в тepeнi He MaЮтЬ хoдHиx. Пpocиться гlp.lcИлaтv|
Гoспoдapнo звiт стoTть He

pe[мiн]ь нa чoбoтИ, aбo нepeвики, кyфaЙки, в[a]тянi штaHИ, штaHИ'
6iлля' Cпpaвa [з] бiллям y Haшoмy Тepeн| e дocИтЬ тpyдHa.
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Cпpaвa xapнiв: xapчeвo вiддiли сяK-TaK зaбeзпeчeнi дoбpe'
ПoдeкУди вiднyв[a]eться бpaк xлiбa' M'яCa. Kapтoплi мoxнa дiстaтIA B тepeнi дocИтЬ. 3aпaciв xapнi[в] в тepeнi HeMar.
V. CaнiтaoниЙ звiт

1. oбcлyгa: зaгiн Mae вcЬoгo 2 фeльнepи, 5 caнiтapiв,

Biднyвaeться бpaк лiк[apiв] i сaнiтapiв.
2. Cпpaвa Me.цИKaMeнтiв' ПpoситЬcя, яKщo

e дeсЬ

aптeчKa, пpИcлaтИ ii нa[м],
3. Cтaн paнeнИx - 5' з тoгo вci лeгкo.

яKaсЬ

Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ, дня 1,X.44
Koмaндиp зaгoнy /_/ o,CтaльниЙ
ПepсoнaльниЙ стapшинa /-/ oпaнaс Peдькa
ДA СБ Укpai'ни, Ф. 1З, cпp. 376,

звlт пPo

т. 62,

N9

БoT

apк, 36-39' Koпiя,

25з

пlдPoздlлy yпA
7

хoвтня 1944 p.

зB|т

з бoю, якиЙ вiдбyвся дHя 2.9,44

1' Ha шЛяxy Pyдня-БepeжнИця зaсiлa Haшa чoтa вiЙськa.
Чepeз нeдoвгий нac пiд'iхaлa aвтoMaшИHa, в кoтpiЙ ixaлo 2-ox

бiльшoвикiв. Maшинy зaтpИMaHo. БiЙцi, якi ТXaли нeю, сKaзaли' щo
зapaз мaо ixaти тpИ MaЩИнИ, з яKИx oднa HaЛaдoвaнa вiЙсьKoм, a
двiз мyкoю. Heзaбapoм пiд'iхaли цiмaшини.
Poзпoчaвcя бiЙ. Пiсля Heдoвгoгo бoю з MaшИн вИсKoчИЛИ
зaлeдвИ тpи люд[a], peштa' тoбтo 36 людa, булo вбитиМИ i paHe|1И|'l|И, Haшe вiЙськo зaЙнялoсь бiля тpyпiв, тoдi нaспiлa пoмiч в
силi дo ]00 людa. Пoчaли oKpy)кaти. Haшe вiЙcькo булo нe в cилi
oбopoнитиcЬ, тoMУ щo Bopo)Ka cилa булa пepeBФкaЮчa' пoчaлo
вiдстyпaти. Пpи вiдстyпi впaлo п'ять B6ИтtАми i шiсть paнeнИMИ.
Paнeниx i тpyпiв пiдiбpaнo. ЗбpoТ втpaчeнo: 2 скp.* Пiсля цьoгo
*

r
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Taкутeкcтi, Пeвнo мar 6уи: cкopocтpiли

бoю нepвoнi ли|шили| м. Бepexницю i дo цЬoгo чacy в тepeнi нe
peЙдyвaли, хoдHИx aкцiЙ нe пepeпpoвaдxуBaлИ.
Пicля цьoгo спaлeнo Mocти [в] c. Pyднi, в ocoвi, якi мaли
зHaчeння д,lя вoeннoгo тpaнспopry. Тoдi зHищeнo тeлeфoн тa 4
[...]л'

|2.]Ha noчaтKy 9 м[iсяця] poзвiдкa дoнeслa, щo чepвoнi нaлoi мaють вecтИ дo BoлoдиMИpця. Тoмy, щo зaпiзнo
бyлa пoдaнa poзвiдкa, зaсiсти He вспiли, aлe oбcтpiляли збoкy.
Bбитo oдHoгo HKB.Ц-иcтa i oднoгo кoня. Haлoвлeнe Haceлeння
пoвтiкaлo' Bлacниx втpaт нe бyлo.
3. .Qня 28,9.44 зHИщeHo гopiлнaниЙ зaвoд в c. Гopoдeць.
Пopoблeнo зacтaви нa дopoгax, звiдки Moгли пpи6уи нepвoнi i
пoчaли пpигoтoвляти стpiльнa, пiдклaдaючи пiд MaшИни i мypи.
Ha нaкaз пiдпaлeнo пpoвoди i poзнiсcя звyк мiн 45 м[м]. Чepвoнi,
якi були y вiддaлi 2-3 км, нe вiдзивaлl/|cя, aлe тoдi зaсiялa нa нeбi
зeлeнa paкeтaдo вiдxoдy, спaлaxHyли cтiни бyдинкiв, якi 6улипpи
зaвoдi, o6литi бeнзинoю зcepeдини' 3 Aнтoнiвки нepвoнi пoЧaЛИ
лeгкy cтpiлянИнy. ГopiюниЙ зaвoд, якиЙ мaв бщи ypyxoмлeниЙ,
пepeмiнивоя в Kyпy гpyзiв.
вИлИ людeЙ

Пoстiй, 7.х,44
ДA CБ Укpaiни ф' 13, cпp. З76,

/-/KУзьмal
т,

62' apк. 47-48. Koпiя.

.l
Maкap Meльник -..Kyзьмa',,..Kopa', (- 1945)-. 1944-.|945 pp. -к.p ..Cтаpoдy6оькoгo''
зaгoнy (гp. ..3aгpaвa'', зг "44"|' пpoвiдник БiлopycькoT oкpyги ПCK (1945). Coтник
УПA вiд 24,|Y,1944p,

*

Piк нapo,qхeння нe уcтiйнeнo,
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Hoвий бoльшeвИцьKИй свiт
дepeвopИт..свиpидa

i H. Xaсeвичa

Ne

254

звlт пPo PEЙд пtдPo3tlЛУ iм. тятv|Bl/|
1 1

УпA..зг'
3aгiн iм.

жoвтня 1944 p.

lopoшa

Koмaндиpoвi УПA.,ЗГ''
3вiт iз peЙдУ в тepeнi, пpopoблeнoгo вiддlлoм iм. Tятиви

Biддiл, peйдуюни пo тepeнi, бyв poздiлeниЙ нaдвi гpупи: |.шa
гpУпa пiд кoмaндoЮ K-pa Пaщeнкa, l|-гa гpyпa пi.ц кoмaндolo K-pa
Чopнoyоa,
PeЙд тpивaв вiд 4'9 '44 p. дo 17 '9,44
|' Пoлiтичний звiт з TepeHy

HaсeЛeHHя e дy)кe пoгaнe.
тepop,
стpiляють Цивiльнe
вeликиЙ
пpимiнюють
Бiльшoвики
poблять
ЛoвлятЬ
тиX! щo xoвaЮтЬзaсiдки,
пo
лiсi
HaceЛeHHя,
стягaЮтЬ
вИсoKy
пoотaвкy xлiбa
Бiльшoвики
оя вiд мoбiлiзaцiТ.
He зHae яK
Tx
нeнaви.п,ить
iбoTться,
стpau.lHo
iм'ясa. Haсeлeння
бyли
oпaнoвaнi
Tepeни
тoT
ситуaцiT.
з
знaЙти виxiд
цi
цiлкoвитo
бiльшoвицьKoю пapTИзaHKoю, яKa дoЛo)кИлa всix стapaнь, щoб
BИKopИcтaтИ* Haш eЛeMeнТ. Бaгaтo люДeЙ пopoзcтpiлЮвaлИ зa

a) Biднoшeння бiльшtoвикiв дo

спiвпpaцю з HaMИ,
Бiльшoвики вели ЩiлиЙ нaс i зapaз aгiтaцiю пpoтИ нac, гoвopилИ HaceлeHHЮ пpo Haс, щo ми о бaндити, yбивaeмo цивiльнe
HaceЛeння, вiдpyбyeмo гoлoвИ i т. п. HaсeлeHHя спoчaткy вipилo,
бo нac нe бaчилo. Cвoю пpoпaгaн.цУ бiльшoвики пoшИpЮвaлИ в
дркe шИpoKoму Maсштaбi' Ha ceлa 6ули пpизнaнeнi спeцiяльнi
aгiтaтopи, якi зумiли зaaгiтyвaти HaсeЛeнHя пpoтИ Мaс.
б) Biднoшeння HaсeЛeHHя .цo нaс ПaсИвHe, a B дeяKИx мiоцяx з
вeлИKиM нeдoвip'ям. Bоe цe нaслiдки нepвoнoТ пapтИзaнKИ i тeпepiшньoТ BлaДИ, HaсeЛeння нaс бoiться. e випaдки (пpaвдa piдкi)'
щo KoЛИ в|.t]дlл вХo.цИтЬ B сeЛo' нaсeлeHня вТlKae в л|с' o.E'Haчe
зaпlзнaвшИсЬ з нaMИ, ЛЮдИ П|зHaЮтЬ чoгo MИ xoчeMo | пpИeдHуЮтЬся дo Haс тa paДo гoвopятЬ з HaMИ'
Haшa пpoпaгaнд,a poбить вeликиЙ вПлив Ha HaceЛeнHя, oдHaчe нaсeЛeнHя e зaЛяKaнe бiльшoвИцЬKИМ тepopoм i бoTться пpисTУпaтИ дo спiвпpaцi з нaми. e ceлa, щo cтaвЛяТЬся дo Hac дУжe
пoгaHo. Haпp. о' [Х]aдинь, p-н Bисoцьк, дe бyлa пapтизaнcЬKa
*

Taк у тeкcтi, Пeвнo мae

бри: викopiuити
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pecпyблiKa. Ceлo кpaйнe здeмopaлiзoвaнe. B гpaбixницЬKИХ пap-

тИзaHоЬKИx aкцiяx бpaли уЧaстЬ xлoпцi i дiвчaтa ЦЬoгo сeлa, цe Тм
дyxe пoдoбaлoся i вoни oxoтнo пpoдoв)кУBaлиб цe дiлo.п,aльшe.

l.l,e ceлo п'яниць-гpaбixникiв. e мaca бyвшиx пapтИзaн, oдИнoКa
ixня iдeя цe гpa6iж i бapaxoльствo. B aкцiяx ПpoтИ нaс HaceЛeнHя
бepe oxoнe yчaстЬ (нaвiть.п,iвчaтa, якi 6ули в бiльш[oвицькiЙ] пapтизaнцi). Гpyнт для бiльшoвицьKoгo сeKсoтa пpeкpacниЙ.
в) Цepкви e пo тaKИx ceЛaХ: oзepi, oл[ь]шaнa, oльшaнськa
Koшapa, Kapacин, Cтpиль[cь]к i Любикoвичi. CвящeHHИK e тiль.
KИ в c, oльшaнськa Koшapa. B цiм сeлi нaсeлeння пpИXИЛЬHo
стaвитЬся дo нac' як piвнo x i cвящeник. MopaльниЙ cтaн сeлa e
дoсИтЬ Bv|coKИЙ, пoзa тИМ пo iншиx ceЛaХ мopaльниЙ cтaH e .цУ>кe

низькиЙ.

г) Шкiльництвo. ШкoлИ e пo тaкИХ сeлax: oзepi, PУдня
Kapпилiвcькa, Kapacин, Cтpильcьк, Любикoвичi. Шкoли пoKИ щo
нeчиннi i нe пpaцюють, Cepeд нaсeЛeнHя бaгaтo aнaльфaбeтiв'

to

70o/o.

д) Цивiльнa aдмiнiотpaцiя. Пo вcix сeлax e гoЛoBИ i ceкpeтapi. 3 дeякиMи гoлoвaмИ HaM дoвoдИЛoсЬ гoвopИтИ. B poзмoвi з
HaMИ вoнИ oбiцяли з нaМИ опiвпpaцювaтИ' aлe, зaлякaнi бiльш[o.
вицьким] тepopoM, cтapaЛиcЬ вiд нac щiкaти. Пo дeякиx оeЛax e
cтpибки, цe пoдaнo в oпepaтивнoмy звiтi.

||. oпepaтивниЙ звiт
a) Poзвiдкa з тepeнy. B c. oзepax e 30 чoл. стpибкiв, якi бpoдять [пo] лicax, poблять зaciдки i вбивaють цивiльнe HaсeлeнHя
пiд нaшoю MapKoЮ. Ceлo Шaxи - в ceлi e дo 10 cтpибкiв, якi ЩiлиЙ
нaс пepeбyвaЮтЬ в м, Bиоoцькy' Cтpибки цi пpиТx<дxaють [з]
HKв.ц' B с' Kapacинi e дo 40 чoл. стpибкiв. Cтpибки цi xoдять пo
дoвKoлИчнИx сeлaХ' гpaбyють i вбивaють тИx, щo xoвaються вiд
мoбiлiзaцiТ. B c. Любикoвинi e дo 30 чoл. стpибкiв, якi пoмaгaють в
piзниx aкцiяx HKBд. B c. 3aлyхxi e тaкox дo 20 нoл. стpибкiв.
Бiльшoвики стoятЬ в тaKИX HaceЛeHИx пyHKтaХ: ст. Бiлa e oк. 70
[нoлoвiк] вB HKBс, c. Kapacин e oк. 90 нoл. кocapiв, м. BисoЦьк _
oк. 200 чoлoвiк BB HKBс i piзнoi з6иpaнини.
б) MopaльниЙ cтaн Bopoгa. Cтpибки пo всix згaдaнИХ ceЛax _
цe вИxoвaHня чepвo|-|oi пapтизaнки, воi вoни вopo)<e нacтaвлeнi
пpoти нac i бepщь paдo yчacтЬ пpoтИ нaс i нaсeлeння.
в) Haшi дii. У всix пpoЙдeниx сeлaХ ми зpoбили мiтiнги, нa
яKИx гoвopИЛИ HaceЛeHHю: Xтo ми i чoгo MИ ХoчeМo, зa щo бopeMoся. Пoшиpювaли нaшi лoзyнгИ, нaшi кличi i виписyвaли ix дe
тiльки MoXHa. Пiсля мiтiнгУ стpiльцi cпiвaли нaшi пiснi.
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г) БoТ. Пi.ц чaс peйдy гpупa K.pa Пaщeнкa 15,9'44 MaЛa oдин
бiЙ з вiйськaми HKBC, oпио бoю пoдaв я пpи мiсяннoмy звiтi.

д) Тpaсa peЙtу'|-шa гpyпa пepexoдИЛa чepeз тaкi сeлa
p.нy Bисoцьк: oзepi, Шaxи, Бyди[мл]e, Пepeбpoди, oлЬшaнa,
oльшaнськa Koшapa, Cтpyги, Beл. i Maлi [B]икapeвинi, Xaдин.
||-a гpyпa пepexoдИЛa чepeз тaкi ceлa p-нy Capни: Pyдня
Kapп[и]лiвоькa, Kapп[и]лiвкa, бiля Kapacинa, Cтpeльcьк,
Люб[ик]oвинi, Map'янiвкa i c. 3aлyxxя p-Hy Дoбpoвиця.
||l' Bишкiльний звiт

Пiд чaс peЙдy нe пpopoблялocя Жoднoгo вИшKoЛУ, aнi нe бyлo
нiяких вiдпpaв.
lV. ГoспoдapчиЙ звiт
Пi.ц oглядoм гocпoдapчИM Tepeн стoТть

cлaбo нa xлiб, в дeякиx мiсцяx дoбpe нa xyдoбy. Ceлa пepeвaxнo спaлeнi нiмцями'
B с. Люб[ик]oвинi e пapoвий MЛИl-|. MoжливocтИ пpoxapчyвaнHя
бiльшoТ кiлькoсти вiЙськa e дyЖe cлaбi.
Cлaвa Укpaiнi! _ Гepoям Cлaвa!
ПocтiЙ, дня 11 .10.44
ДA CБ Укpai'ни, ф' 13, cпp, 376,

т, 62, apк,

Ne

/_/

c'

CтaльниЙ

39-41, Koпiя'
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звlт пPo PЕЙF'тEPитoPleю БIлoPyсI
стAPoдyБсЬ Кo гo' зAгoHy
с.

12

ciчня 1945 p.

УпA..зг''

3aгiн ..CтapoдyбоькиЙ''

зB|Т

з peЙдy пo тepeнi БiлopyсiТ зa p. Пpип'ять
вiд 12,X||.44 p. пo 10.1 .45 p.

oтpимaвши зaвдaння пpoвipити тepeн зa Пpип'яттlo, я пiшoв
нa xyгip Me[p]лiн' Пi.ц чac пepeвeдeнHя мoei бeсiди з дeяKиMи
ЛloдЬMИ, я пoмiтив, щo тyT нaсeЛeнHя мaлo свiдoмe щoдo Haшoгo
pyxy' a бiльшe пpИХИЛЬHe дo бiльшoвикiв. ПpиниHa тoМy тa, щo зa
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HiMeцЬKoТ дiйсHocтИ тyт пaHУвaЛa чepвoHa пapтИзaHKa i всi мyxни.
HИ нeЮ змoбiлiзoвaнi' a дpyгe, щo бiльшoвиKи зapaз нe вибyвaють

пpoвoдять пpoпaгaHдy щo.E.o Haс.
7 км дaлi _ c. Тepеблини. Tyт вiдpaзy вИдHo piзницю тa нeнaвИотЬ дo бiльшoвикiв. B цЬoмy ceлi я зaстaв зiбpaння сeЛяH, дe
ceKpeтap yпpaвИ poбив пepeпИс HaсeЛeHHя дo мoбiлiзaцiТ. Tyт я
мaв дoбpy нaГoдy пpoвeстИ пapУгolцИHl-ly бeciду, яKoЮ HaceЛeнHя
бyлo дyxe зaxoПЛeнe. Чщи бyлo шeпoтИ: ',lJ-{oб тaк Бoг .цaв, тo
бyлo б tУxe дoбpe',. Пiсля зaкiнчeння бeсiди зHищИB всi списки,
якi були в yпpaвi. Koли oдин кoзaк пiшoв дo ХaтИ зa пpoв'яHтoМ,
тo дядЬKo, He зHaвшИ, щo MИ пoвотaнцi, KaХe пo ТИXo: ..Чoгo Bи
тaкi бiднi? Koли ми вaс HaгoдУeм? Boзили, HoсИЛИ, caмi бepeтe i
всe BaM MaЛo',. Koли кoзaк Aльoшa poз'ясHИв.п,я.цькoвi, щo MИ He
бiльшoвикi a пoвcтaнЬцi, дя.цькo з зaХoпЛeHHяM HaKaзaB гoспoдИнi, Щoб дaлa Bсe, чoгo пpoсятЬ.
i

Haотyпним сeЛoM Moгo Мapшу булo с. CeмигoотИчe

.Qaвидгopo.цсЬKoгo p-нy' Taм HaсeЛeHHя щe бiльшe зaцiкaвились
HaшИM pyxoм i гoвopять: ..|J-{o зa бiдa MepлiHцяM, Тx бaндepiвцi
оKopo BизвoлятЬ''. Boни чУЛИ, щo дecЬ Ha MеpлiнськиХ xyгopax
бyлo дyхe бaгaтo Haшoгo вiЙcькa, a ocнoвHe, щo paнo MoлИлисЬ
Бory i KaXУтЬ, щo Цe вiЙськo Йдe з Бoгoм, a пoтoМУ вoHo MУсИтЬ
пepeMoгтИ, Тщ тaкoх ГoвopИв з HaсeЛeHHяM, яKoМy poздaв чaстинy лiтepaтypи.
20)<||.44 p. пepeйшoв p. Пpип'ять iзaЙшoв нa xщip Гpaдa, дe
дiяв пiд coв. MapKoЮ. 3aЙшoв .цo oднoi тiтки, Щoб згoтoBИЛa BeчepУ. ця тiткa бyлa пeвHa, Щo MИ бiльшoвики. Пo кiлькaxвилиннiЙ
poзмoвi тiткa пoчaлa poзпoвiдaтИ пpo свoe ХИття тa КpИвдy пpo
оoв. влaдy. Я iЙ пpигoвopЮвaв, a вoHa, He .цoвГo д,yMaЮчИ: ..Heхaй
тaKa Bлaдa згopИтЬ. Bи пpиЙшлИ CЮД|А лю.цeЙ гу6ити, a He вИзвoЛятИ Hac з яpMa''. Cкiльки я iT нe пepeKoнyвaв, щo пiоля пepeMoГИ
сoв. BлaдИ бyдe дoбpe )<ити, тiткa He зaспoкoЮвaлaсЬ, зaKлиHaЛa
Пpaвo i Cтaлiнa. Ha мeнe дУXe BПлИHУЛo, щo пoчyв ТaKy aHтИсИMпaтiю пpoти бiльшoвикiв. Я poзпoвiв Xтo MИ тaкi тa пpoнитaв лiтepaтypУ iзacпiвaли кiлькa пiсeнь. Tiткa пiдгoтoвv1лaдoбpУ вeчepЮ,
я пoбaчив в нei пpихильнiоть дo Hac.
Чepгoвим оeЛoм булo с. Cитцe Miкaшeвcькoгo p-нy. Tyгтaкoж

пpoвiв з кiлькoмa лЮдЬMИ бeciдy, дe ЛЮ.цИ poзпoвiдaли пpo свoi
xaлi тa гpaбexi чepBoHИX.
.{aльшe пiшoв я зa зaлiзницю Лyнинeць_Гoмeль i oпинивcя нa
xщopiXaбop CинькoвeцЬKoгo p-Hy. L{e мaлeнькиЙ xщip. Tyт зaпитaв дopoгИ, яK дeзepTИp. Пoляк poкiв 50 пoKaзaв дopoгУ i cкaзaв:
..Xeби вшИстКr
билiтaке, paзeM oпустiлi фpoнт i пoшлi дoдoмy, бo
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тaKeй вoЙHe KoHЬцa He бeHдзo''. Bopoxиx вiЙськ бiльшиx чaстИH
нe бyлo в paЙoнax. Пo чoлoвiк 30 дo 50.
.Qaлi пiшoв в c. Coвa Лeниноькoгo p-HУ пiд мapкoю дeзepтиpiв.
Tщ тaкox HaсeлeHHя гoBopИЛo' щoб cкopшe MИ KИдaЛи фpoн1 бo
.цoкi вiЙнa зaкiнчиться тo виб'ють всix мyxнин, a >кiHKИ зaлИшaтЬся
xвopi тa з гoлo.0,У пoMpyгЬ. B цьoмy p-нi зopгaнiзoвaнo iотpeбiтeльний oтpяд дЛя пepeЛoBЛЮBaHHя дeзepтиpiв. [Л]icьнi люди пoвiДo.
g|Али, дe BoHИ зaKBaтИpoByють i KУдoЮ вoнИ пpoxoдять. 3a нaми
бyлo нри стpiли, я змiнив HaпpяM - пiшoв HaХyг. Язвинкy. Tщзустpiв
жiнкy, дoнку якoТ зaвepбуBaлIА нa poбoти дo Miнськa. 3 цьoгo xyгopa

зaбpaли 5 дiвнaть, 4 втit<гto, a ii дoнкa зaxвopiлa i нe мoглa втiкти. l-{я
жiнкa xaялa сoв. влa,цУ i poзкaзaлa, щo B сeлi Чyдзiнь яKacЬ ПapтИзaHKa зapiзaлa гoЛoвУ о/c i зaбpaлa КooПepaцiю. Poзпoвiдaлa, щo
нa зaлiзничнiЙ стaнцiТ poбиться вeЛИKe злoдiйствo тa HeЛaд.

.[aлi, пpoЙшoвшИ B c. Бepeзняки, Гpaбoв, Mopoн, я пiшoв зa

KopдoH в с. Бoвa[pищ]i Cтopoбинcькoгo p-нy' Taм вiдpaзy BИ.о.Ho
piзницю, як пiд oГЛядoМ ХapчeBИМ тaк i oдeжeю. ПpoвiвшИ тaM

бeсiдy i знищивши KoлгoспHУ кaнцeляpiю, пiшoв в с. oблoсилi
(?)..Цe пepшe нeспaлeнe сeлo' Taм я зaтpИМaвcя. o гoд.6-iй
зiбpaв людeЙ, lцoвгo гoвopИB з t-|ИМИ. Haceлeння з зaxoпЛeнняM
..MИ
сЛyХaЛo.
вжe чУлИ' щo вИ poз.п,aeтe KoлгoспИ i з нaceлeнням
дoбpe oбxoдитecь'', _ нyлoоь HaBKoлo. Пo бeсiдi мaв нaмip poзKoЛгocп, aЛe тaм нiчoгo нe булo. Biн тiлькищo opгaнiзyвaвся.
Я знищив всi спиcкi тa poзбив кoлгoопнy бaзy.

.Д'aтИ

ПpoЙшoв чepeз c. Бiли oзepa в c. Лякoвинi, дe знoвa пpoвiв
бeсiдУ. .Цaлi пiшoв в c. Hapкoвичi XиткoвcЬкoгo p-Hy, дe зacтaB
цiлиЙ кoлгoспниЙ aKтИв' щo гoтoвИв спискi для opгaнiзaЦii кoлгoопy. Пo пapyгoдиннiЙ бeciдi дoвiдaвcя, щo в кooпepaтивi e
сiлЬ, миЛo тa зaпaлкi. Mи poздaли HaceЛeHHЮ, чaотИHy взяв сoбi.
..3вiдкiля
вaс Бoг
.Д,якyюни, xiнки кидaлиcь цiлyвaтИ pУKИ, KaЖyчИ:
пpИcЛaв тaKИХ дoбpиx вoякiв?,, Пo зaкiнчeннi пiшoв Ha ..HoвИй
Лeнiн'' _ цeгoЛЬHЮ. B лici зyстpiв бaгaтo poбiтникiв - дiвнa1 жiнoк i
MУxчИH. Пpoвiвши з HИMИ дoвшoгo пopядKу бeсiдy, пpoгHaB totoМУ, зa щo вoHИ були дужe вдяннi.
Koли вepнувся пiд Мiкaшeвичi, дiзнaвcя, щo 25 пapтизaн виТХaлo Ha aкцiю. Bepтaюcь нaзaд зa Пpип'ять в с. CeмигoстИHИцЬ,
.цe зaЙшoв дo oднoгo гoог|o.цapя вeчepaтИ. Пiсля кoлядoк - бeсiдa
з гoспoдapeM, У яKoгo пoПpocив Ha овяТo М,ясa. Гoспoдap, .цoвгo
нe дyмaЮЧИ, дaB HaM з дBoХ кaбaннИкiв, щo MaB, oдHoгo, KaХУчИ:
..KoMy )K
дaти, як нe вaм? Я бaзу, щo вИ бopитeсь зa пpaвдy,'.
Bepтaюниоь нa Mepлiнськi xyгopa' зустpiв дopo)кHoГo мaЙстpa з
кpiоoм. PoззбpoTвши, пУстИв Йoгo дo.цoмy. Пo дopoзi дo Cтapoгo
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Ceлa cпiткaв хiнкy, якa пpиixaлa iз Cтoлинa дo с. Koлкi. Boнa
Heслa пo[!тy вiд HKB.Ц-истa в с. Koлкi, якиЙ,пpиiхaвши зiЛьвoвa
y вiдпyсткy' пoсИлaв ij' щoб пpи'iхaли poдичi дo HЬoгo, y Cтoлин.
Koли я пoчaв гoвopИтИ з HeЮ пiд сoв. MapКoю, дoвiдaвся, щo цe

ceKсoт HKB.ц' яKa видaлa вжe 5 людeЙ, зa щo я iT злiквiдyвaв.
Bopoжi cltlл|/| в тepeнi: в Kox|loMy p-нi 30 дo 50 oоiб. B c. Xвo.
poотiв - 50 отpибкiв з пapтизaHaмИ. B дeякиx бiльшиx сeЛax e пo
двa мiлiцioнepи.
ПoстiЙ 12,|'1945 p'

/_/Г1eтpo
|JдABO' ф. 3838' oп'

1,

cпp, 87a, apк, 9-10, Koпiя.

Ne
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зBlт пPo PЕЙд пoвстAHсЬкoгo пIдPoздlлy
пo житoMиPсЬкlЙ oБлAстl

6нepвня 1945p.

УпA "зг,
3aгiн iм..Цopoшa

зB|т

з peйдy пpopoблeнoгo вiддiлoм iм. Tятиви
пo тepeнiХитoмиpщини з 18.V.45 p' пo 29.v,1945 p'
.Qня 1B.V.1945 p. вИpytllИв я з вiддiлoм нa оxiднiтepeни, згiдHo нaкaзУ к-pa Bacиля, l-{ьoгo )Кe дHя пiдiЙшoв з-пiд Tиннoгo пiд
Бopoвe. Tyг xoтiв я пepeЙти гpaHИц|o. Пoвiвши poзвiдкy, дoвiд.

yюcЬ, щo Koлo Бopoвoгo гpaниця oбcaдxeнa вopoxиMИ
тaK, щo пepeЙти дocИтЬ тpyд|{o.

oтxe,

cИлa]{i|А

я piшaю пpoМИнyгИ Бopoвe

пiвдeннoю cтopoнoю.
,Цня 19.V.45 p. дiстaюсь дo xyтopa 3aгaльe, дe зaдep)KyЮсЬ,
щoб нa пoлЬсЬKИx кoльoнiяx зaбeзпeчитИсЬ xapчaми нa певниЙ
пpoмixyгoк peЙдy' 3opгaнiзyвaвши xapнi, вИpyшaю в peйд дня
2o.v'45 p', дe o 20 гoд. пepexoДкy б[yвшy] гpaHИцЮ бiля с' BoHячe, p-н Гopoдниця. Тaм нa xрopi бepy тepeнoвoгo i, oмИнaюни Boнянe, пpяМyю нa Mapiямпoль, щoб дiстaтиоя в с. Гoлишi.
ПiдiЙшoвши пiд MapiямпoлЬ' зaнoчoвУeмo.

Paнo дня 28.v.45 p. пepexoдиMo чepeз MapiямпoлЬ, якe
спaлeнe i дoсить мaлe бo воЬoгo кiлькa хaт. Чepeз ceлo Йдeмo
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Mapiямпoльоькi xyгopi,

'пiд бiльшoвИцЬKoЮ MapKoЮ. Пepeхoдяни
дoвiдyeмoсь, щo 25.V.45 p' в c. Гoлишi булa якaоь гpyпa пoBстaHцiв i poзбилa KoЛГoCП. 3 oглядy нa тe змiнюЮ HaпpяM MapшУ Ha
о. 3aбapa (.[aвидoвкa). Пo дopoзi зaxoджy нa xщip Kopнi, дe,
зiбpaвши людeЙ, poблю кopoткиЙ мiтiнг.
Пiсля тoгo pУшaЮ дaлi в дopoгУ i зaxoджу бoeвим пopaдKoм
в о.3aбapa, пpoвipaюнИ, чИ HeMa Bopoгa. Пpи пepeвipцi злoвлeHo oднoГo yзбeкa _ пapтiЙця стapoгo як дyб, oзбpoeнoгo кpiсoм

з 4-мa нaбoями. oбeззбpoТвшИ Йoгo, вiдпyскaю,

poзKaзaвшИ,

Xтo MИ i зa щo бopeмoсь. Пiсля тoгo poзбитo KoЛгoоп i poздaнo
ЛloдяM житo i сiль. KoмopИ He cпaлeнo з oгЛядУ Ha тe, Щo ця Хaтa
o.цнoi ceлянкi. Poз.п'aвши Koлгoоп, pУшaЮ дo с. BoлoдИMиpKa,
p-н Гopo.цниця. Taм зaдep)КУloоь вiд 13 дo 20 ГoдиHИ, oбeзпeчивLtlИcЬ, poзбивaю KoЛгoсП. Люди бoяться бpaти пaшHЮ' гoвopятЬ:
'.KoЛИ бви6ули в HaC, MИ взялИб, aтo Bсe вiдiЙдeтe' aзaвтpa пpИЙдe HKB.Ц iбудe HaM гope'', Cтpiльцi сKopo poзHecЛИ з KoлгoспУ
пaшHЮ лЮдяM. Пiзнiшe зiбpaнo мiтiнl, нa яKoMУ гoвopИB к-p Meнop.
Пiсля мiтiнгy зopгaнiзoвaнo xapнi пpИ дoпoMoзi к-pa i вiдмaшepoвaнo. Я ДyМaв зNuАл|Ат|А Bopoгa, тoму ЙлУ Haзa.ц звiдкiля пpиЙшoв, a

[в] лici xoтiв зpoбиTИ MaHeвp, нiби дaлi нa сxiд, зa Boлo.п.имИpoвKoЮ
зaKвaтИpУвaти, щoб вiдпoчити, бo стpiльцi бyли пepeмyнeнi.
ПoклaдaючИсЬ Ha тepeнoвoгo Йду в лiс, якиЙ зaвoдИтЬ MeHe
пiд с. Зaбapy, звiдкiля втiкaв вpaнцi 22.v.45 p, Я виcилaю зa HИM
пoгoнЮ. яKa лoвИТЬ йoгo в сeлi. Пoмимo Тoгo, Щe виcилaЮ отexy
Пo нaшИX слiдax. Heзa.п,oвгo пpибiгar cтeЖa, .цoнocИть, щo нa
HaшИХ слi.цaх [дe двa Boрo)KИX кiннoтчики, якi шyкaють нaшиx слiдiв. Я зapaдxУЮ вiдxiд i зa cтo мeтpiв вiд пoстoю нa poзкидaнiЙ
вyзЬKoKoЛeЙцi зaувaжyю ocoбиcтo ]5 спiшeниX Bopo)KИХ кiннoтчикiв. Koнi cтoяЛ|/1 ззaдУ, a вoHИ Йшли в нaпpямi Haшoгo пoстoЮ.
Я звepтaю в бiк тaк, щo Дo оринкi нe .цiЙшлo i пpaмyю нa пiвнiч
Тa зaХoджУ в бoлoтo. B бoлoтi звepтaЮ нa cxi.ц, дe Heзaдoвгo
BИХoд)KУ нa poзiбpaнУ вУзЬKoKoлeЙку, якoю Йдy в нaпpямi c. Ямчa

Pyдня, p-н eмiльнинo.

Haдвeнip тoГo .цHя пiдxoдxУ пi.ц cелo i пpoвaдxy poзвiдкy.
BИявИлocЬ, щo вopoгa HeMae, oDKe вИсИЛaЮ ПepшУ гpyпУ - злoBИтИ гoлoвy сiльpaди i кoлгocпy, Caм пoсyвaЮОЬ з peштoю вi.пдi-

лУ ззatУ. K-poвi БyЙтypoвi в.цaeтЬся BИКoHaтИ зaB.п,aHHя: ЛoBИтЬ
ГoЛoвУ c/p тa бpиraдиpa, яKИX пepeдaв мeнi. .Qaлi я дaЮ HaKaз
poзбити KoЛГoсП, MoЛoчapнЮ, ciльpaдy тa poз.цaтИ людям xлiб.
Зaв.цaня вИKoHaHo. З.д,eмoльoвaнo c/p, зHИщeHo i спaлeнo дoкyМeHтИ, poзбитo MaшИHУ Дo пepeпУcKy MoЛoKa, бaньки нa cМeтaнy. Kpiм тoГo, poз.П.aHo лlo.о,яM пaшHЮ, xoч He всe (бyлo 125 кг
33
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гpeчK;), Тo ЛЮДИ пiзнiшe poзiбpaли сaмi i бyли нaм вдяннi. Зa тoЙ
чaс BИxoBHИкЛeтючиЙ збиpaв гУpTKaМИ людeй i вiв пpoпaгaн[дУ].
Miтiнгу зpoбити булo нe Мo)кЛИвo. ТoMУ U1o сeЛo дoCИTЬ вeЛИKe, тa
щo збиpaння людeЙ бyлo дoситЬ УтpУДHeHe. Гoлoву сeлa вiДпУщeнo, бo лЮдИ pУЧИЛv|cя зa HЬoгo, Lцo дo6pиЙ чoлoвiк i дбar зa HaсeЛeHHя. Haсeлeння ycЬoгo ceЛa отaвиЛoсЬ Д'o Haс дрКe ПpИХИЛЬHo.
У poзмoвi cKap)KИЛocя Ha тя)кKe )KИття в cтaлiнськiЙ нeвoлi.
Пiсля opгaнiзaцiТ xapнiв ПpИ дoпoMoзi бpигaдирa pушaю дaлi
в HaпpяMКУ о, oсoвкa i зaквaтиpoвУЮсЬ в лiсi, 5 км вiД с. Ямчa
Pyдня' Ha пoстiЙ пpиЙшли п/lИ вЖe paнo, я дoбpe oбeзпeнуюсь,
o 19-iЙ гoд. пpибiгae оeKpeТap з-Ha.ц шЛяХу iпoвiдoмляr, щo пo

нaшИХ слiдax шЛяXoM ЙдУть бiльшoвиtкi. ЗapaДхУю aляpм

i вiд-

Xo.цХУ нa пiвдeнниЙ сxi.ц. Пepexoджy зaлiзницю (якy тeпep спpaв-

Ляe ,.)KeЛrзHoдopoЖHИй бaтaльЙotl'', яKиЙ тoдi стoяв

HaД,

шЛяxoм

Ямнa Pудня i oсoвкa) Бiлoкopoвинi-Гopoдниця пiд с. CoфiTвкa'

Тут зaквaтиpoвУЮ i висилaю гpУпУ в силi .п.вox poTв пiд KoMaHдoЮ
Бyйтypa в с' Пiдлyби .п.Ля зMИЛeнHя вopoгa.

K-p БуЙтyp poзбt,lвae i нищить тaм с/p, poзбивaо кoлгocп i
poз.цae ЛЮдяM пaшHЮ, poзбивae KooПepaтИвУ i poздar ЛЮДяM
сiль. Kpiм тoгo' зiбpaнo кiлькa гypткiв людeЙ i пpoвeдeнo З H|АМI+
мiтiнп B оелi зЛoвЛeнo кaпiтaнa кoзaчoТ чaсTИHИ (.цoнськиx кoзaкiв), якиЙ пpиТxaв.цoдoMУ в вiдпycткy i Йoгo дeнщикa. Caм капiтaн
yкpaTнeць з 1921 p., poДoм з Пiдлyбiв. .цeHщИK- Кaцaп з-Ha.ц
!oну. З HИMИ ПepевeдeHo пpoпaгaн.цИвHy poзMoBу, зaбpaнo oдяг
r вiдnущgцg Piвнoчaснo зЛoBЛeHo гoЛoBУ с/p, вiд якoгo вiдiбpaнo
кpiсз ,,Maвзеp'' Тa 5 нaбoiв i зaбpaнo яK ТepeHoвoгo. Гpyпa BepТaсться 28.5,45 p. tla виxiД,не стaHoвИще,
Haсeлeння c. Пiдлуби (p-н eмiльчинo) стaвилoсЬ дo Haс ду>Ke
дoбрe iдyже llpИХИЛЬнo. У кoжнiЙ xaтi мoжнa poзвiдaти щo в оeлi
дiоться. ЛюДи бyllи дyxe HaMИ зaдoBoлeнi i paдi щo нaо пoбaчили,
тoМУ щo MИ тaM пepшi. Пiсля пpибуття вИслaнoТ гpyпи pУшaeM нa
сeло Чмiль, p-н eмiльнинo. ПpиЙшoвшИ в Чмiль, poзбивarrrl с/p,
HИщИMО телeфoн в сiльpадi, УpядХeння мoлoнapнi (мaшинy для
ПepеПУсКy MoЛoKa i бaньки F{a сMeтaHУ)' Cиp i смeтaнy poз.цaHo
лЮдяМ Poзбито КoЛГoCпHУ KoмopУ. Пicля пepeвeдeнoi poбoти
вiдхoдx5l HaзaД в лiс, звiдки пpийшoв, i пoзa сeлoМ мiж Чмeлeм i
Увapoвксrю пеpeХo.цхУ лiс нa оxi.ц вiд Чмeля i Увapoвки. Пpoходяни
пoпрИ Увapовкy, бaчили бiльшoвикiв зi ж/д бaтaльЙoнy, якi тaм
KЕaТИрУЮтЬ. Boни, oдHaчe, нaс He чiпaли'
ЗaЙшoвши в лiс, зaквaТИpoвУЮсЬ .цo вiдlпoчинкy, бo стpiльцi
бyли дvже пoтoмлeнi i нe мoгли дaлi Йти. B с. Чмlль дoвiдуюсь, щo
з Омiльчинoгo виТxaло нa oсoвкV 2З.v'45 p, дo 20 HKBД-иcтiв. Я
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.цoгalцУЮсЬ, щo цe Ha зУCтpiЧ HaM. ТoMy 28'V виpyшaю paнo дaлi,

змiнюючll Haпpaм МapшУ нa пiвнiч нa с. Pудня Mякolloвицькa.

Пpoхoдяни MИMo сeЛa Koсяк' .цoвi.п,Уюсь, Щo внoчi пpиixaлo тyди
дo 20 HKBД-иcтiв, якiдyмaли, щo я ТaM бyдy. Mинyвши Koсяк, пiдХo.цXУ пo oбiдi пiд с' PyДня Mяколoвицькa. floступ дo нeТ.цoсИТЬ
тяxкиЙ, бo вiдкpитиЙ тepeн. Тoму висилaю бoевим пopa.П,KoM oдИH
Пepе.п', peшТa вiддiлУ у вiддaлi 200 м пoсyвaвсЯ ззaду. B с. злoвлeHo тpoХ бiйцiв i oднoгo CepЖaHTa зж/дбaтaльЙoну. Cepжaнт мaв
кpiоa i4 нaбoТ. Kpiсa скaзaв я ПoвеpHУти Йoму. Пpовiвши э|1|А|J'||А
aгiтar-1iйнy poзМoBУ, ix вiдпyщeнo. Bсi вoни укpaTнцi, 6ули нaм
.цУXe BДячHi iзaдoвoлeнi з нaшoгo ПoсТУПoвaHня. B о. poзбi,tтo с/p,
спaЛeнo.цoKУMeHтИ, poзбитo KooпepaтИBу i poздaнo сiль, poзби.
тo KoЛГoсП i piвнoнaснo вoeнниЙ MaгaЗИН pобoнoгo бaтaльЙoнy,
який тaм KBaтИpуBaB. B мaгaзинi зaбpaно до 20 poбoчИХ зeЛeHИx
мУндypiв, ТaK' щo вiдlдiл пiдтягнувся дoбpе. 3 мaгaзину poзд]aHo
ЛЮдяM сiль, мaкapoH. oдeЖУ. !ля себе зaбpaнo тiльки кiлькa пyдiв
МaKapoнУ i мiшoк кopxикiв. fiiти кt,tнулi,lсЬ Д.o Maгaзину i noчaлv|
вИтaсKyBaти, щo тiльки бaчили' Hасeлeння бyлo нaми BДoвoЛeHe

тe' щo зHИЩ|"4Л|А KoЛгocП.
Пiсля пpopoблeнoi poбoти BИpУшaЮ в лiс в нaпpямку с. fliвлиil. B лiсi пoнyв HaвКoЛo сeбe.п"aлeкo стpiли в вiддaлiдвox кiльoм[eтpiв] вiд с. !iвлин. Maю нaмip цiеТ нoнi зipвaти пoTяГ Тa Пepeйти зa зaлiзницю, Потяг хoтiв зipвaти нa пiвнiч с..Qiвлин. Cтpiли
в лiсi дaли мeнi .цo зpoзyмiння, Щo лiс окpуженltЙ. Я виxoдхy
Ha шЛяХ i йдУ нa.Цiвлин. Ha шляxу Pудня l'iяколoвиl-tькa-.[iвitин
зaУBa)КУЮ свixi слiди кiннoти, яКe Пeвl]o il!Г:]а,laсЬ зa нaми. Я
виpiшив змiнити HaПpaМ. eд.иниЙ вихiД - Бiлoкоpoвинi. Bиpiшив
нa зaxiД [вiд] Бiлoкopoвинiв пеpeЙти зaлiзницю. B Бiлoко1эoвИчaX
-ГepeнoвиЙ
бepy тepeнoвoГo i pушaю дaлi.
зaвoдить мeнe пiд
cтaнцiю пiд пpимiЩeння вiЙськ poбонoгo бaтaльЙoну. Я зayвaXИвшИ 6удки ix eлeктpинне свiтлo, виpiшив вИcЛal.l4 poзвiдкy.
щoб пepeвipити' Poзвiдкa йl.це з тepeнoвИM i нeзaдoвгo чУrfulo
..CтoЙ,
пpoHИзЛИBе:
Kтo Йдьoт',, - a зa ним кiлькa стpiлiв, olп,ИH зa
oД,HИM вiд кiлькoх стiЙкoвих. Зapaз ДoлУЧaо poзвiдкa i тepeнoвиЙ
МИ cКopo вiдxoдимо в лiо в бiк, a вipнiшe в кopнi. Teпep, He ПoKЛa.цaЮчИсЬ Ha тepeHoвoгo, бepeмo HaПpaM нa кoмпaсi нa пiвнiч i
MaшepУrMo дaлi' Цe дiялсlсь o 3.iй год. нoчi, тoбтo зa пiвтopa гoд.
to paнKУ. 3 вeликим TpУ.цoM по бoлoтi дoбивeeмoсь пepетoмленi
.п,o зaлiзницi iзнoву КoЛo cтaHЦii в 100 г',t KoЛO сeмaфopa. Cтaнцiя
.Д.еpeв,яний Пoст. Hезa.п,oBгo пpибiгae вapтoвий i дoнoсить, щo
.цвoX B шИHeЛяХ пiДiйtшли дo Bapтoвoгo i втiкли. Mи зaквaтepoвyeMoсЬ в KopчaХ, бo лiсa HеMaо, в двox кiльoмeтpax [вiд] стaнцiТ
|

ёцрKe BД'ячHe зa

i
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.Д,epeв'яний Пoст. Пiсля цЬoгo пpИпaдKy змiнюeм мiсцe пocтoю
пiд с. oзepяни. Звiдтiля B|АcИлa|o пiдpивнУ КoMaHду зi зaвдaнням

зipвaти пoтяг.

Пiдpивнa KoMaHдa пiд кepiвництвoM poЙoвoгo Baтeляоa
26.v,45 p. вИpУшИЛa вИKoHУBaтИ зaB.о,aHня. Гpyпa BepтaeтЬся
27.v.45 p. HaзaД i згoлoшуе, щo пoтяг нe зipвaнo ТoMу, щo
тpИ paзИ пopBaвcя шHУp. Зapaз вИpУшaeмo в с. oзepянИ (p-H
oлeвськ). Tут poзбитo KoЛГocп i кooпepaтивy, всe щo бyлo - poз-

дaнo лЮД,яМ' B цiм сeлi нac ЛЮдe дУЖe 6oялиcя, нe xoтiли бpaти
тe, щo iм poзнoси ли, бo бaчили нaс пepшиЙ paз. B ceлi зaстaли
ми в шкoлi вчИТeлЬoK. 3 ними пpoвiв к-p Meтeop i я пpoпaгaн.
дИвHУ poзMoвУ. .Д,eсь дaлeкo зa CeЛoM ПoчaЛИ стpiляти пo оeЛi
гoлoвa с/p i кoлгoспy з кpiсa i aвтoмaтa. oднaчe нa цe нixтo нe
звepHУB УвaгИ.

Пo зaкiнчeнню poбoти BИpУшaeМo нa ceЛo 3aмислoвичi. B
c. Зaмислoвичi кoлгoсп i мoлoнapню poзбитo тa poздaнo ЛЮ.цяM.
3нищeнo MaшИHУдЛя пepeпУсKУ MoЛoKa' бaHЬKИ нa сметaнy. Cиp
i cмeтaнy poздaHo ЛЮдяM, якi нaми були зaдoвoлeнi i дУжe вдячнi
HaM зa нaшy poбoтy. Люди ПoчaЛИ пpocИтИ, щoб знищитИ гoЛoвy с/p i пoкaзaли куди вiн пiшoв. Я виcилaю кiлькox люДeЙ пiД
КoMaндoЮ к-pa Baтeлясa зЛoвИтИ гoЛoвУ. Гoлoвa, зaУBaкИBши
Щo Ha HЬoгo Йдуть, зaнaв отpiл яти. Я B|АcтaBИB MГ нa стaнoвищe
HaKaзaв стpiляти пo втiкaючoмy гoлoвi'
Пiсля зaкiнчeнHя poбoти MaшepУeMo дaлi нa сeлo Cyщaни.
ПpoЙшoвши7 км, в лiсi нa дopoзi зaУBa)rye пepeдoвe зaбeзпeчeHHя чoлoвiкa з кpiсoм, якиЙ пoбaчИвшИ нaC, зiЙшoв в бiк. Ha
зaПИт ПepeдoвoГo, щo цe тaкe, BiH вi,д,кaзaв, щo цe лicopoзpoбкa,
якy вiн xoтiв oбминyти. oбминaти 6улo зaпiзнo, тoМУ .цaЮ HaKaз:
..Збpoя Ha oстpo'' i кoмaндyю пo pyскi ,.Пoттянiсь,,_ мaнeвpyюнi дaлi. Koлo бapaкУ cтoялИ бiЙцi poбoчoгo бaтaльЙoнy i тiльки
ДИвИлVIсь Ha Hac, He зHaЮчИ, щo цe тaкe. B.цaлocЬ щaсЛИвo
пpoЙти пiд с. CyщaHИ, дe дoвiдyюсь, щo в CУщaнax стoiть poбoi

чиЙ бaтaльйoн. Piшaю oMИHУтИ тa Йду нa Pyдню-CУщaHсЬKУ.
Пepeхoджy бpoдoм Убopть. B Pyднi дoвiдуюcь, щo бiльшoвики
зaблoкyвaли мeнi cпepeДУ сeлa. oбсa.цили Cущaни_opoвo. Я
пepeХoд>Ky бpoдoм Убopть i пpaмyю в c. Coбчин. .Цня 28.V.45 p.
зaxoдЖУ в с. Coбчин, тут збиpaю сХoд, Ha яKoМy гoвopИв к-p Лe-

тючиЙ.
Пiсля тoгo стpiльцi зaспiвaли кiлькa пiсeнь. З Coбчинa вiдxoдимo пi.ц вeнip дo с. MихaйлiвKa, дe зaHoчoBУeмo. B с. MиxaЙлiвкa

к-p Meтeop пpoвiв дoвшy poзМoвy з мiсцeвим BчИTeЛeM. Пepeд
HaceЛeHHяМ BИстУпaB к-p ЛeтюsиЙ.
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29.v.45 p' пepeЙЦJoв б[увшиЙ] Kop.цoH. PeЙд утpyдHЮвaлo
цe, щo я He Мaв дoбpoi KapтИ. Maв кapтy 1:500 000, пo якiЙ нe мiг
дoбpe зopirнтувaтИся в тepeнi. Kapтy, якy мeнi дaли 1:100 000
oxoпЛЮвaЛaмaлиЙ тepeн тa бyлa дРкe зHИщeHa.
Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям CлaвaI
ПocтiЙ, дня 6.Vl..|945 p.

LlДАBo' ф. 7sЗs' oп.
1 ПoдiбниЙ тeкст: ,ЦА

1,

/-/ XмeльнИчeHКo

cпp. 87a' apк, 50-52. Koпiя.1

CБ Укpaiни' ф' 1 З' опp. З98' т. 4' apк. 97_98. Фoтoкoпiя.
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звIт гlPo PЕll|p. пoBстAHсЬKoгo пIдPoздlлУ
пo житoMиPсЬKIЙ oБлAстl

16 нepвня 1945 p'

УПA..зГ,'
,..!.opoшa''
3aгiн
Biддiл ..БyЙнoГo''

зB|Т

з peЙдy пo Xитoмиpщинi

вiд 5.V.1945 p. пo 20.V.1945 p.
.l.

Moiм зaв.цaHHяМ булo пpoйти Пiвнiнну oлeвщинy, Пiвдeнну
Cлoвeчeнщинy i oвpУчaHщИHУ i нaзaд BepтaтИ Пiв.п'eннoю
oлeвщинoю.
2. Bикoнaнo: iдyvи пo дopoзi нa сxiд, зaйдeмo в с. Юстин.
бУpl p-н oлeвськ. Poзбитo KoЛгoCпHУ KoMopУ, зepHo poздaHo

..3a
для людeЙ, poзiгнaнo фepмУ. Людям poздaнo лiтepaтypy:
щo
бopeться УПA'.
B.V.1945 p. пepeЙдeнo B p-H CлoвeчaнськиЙ, зaйдeнo в с. Ho.
вa Pyдня, .0,e poздaнo пaшHЮ ЛЮlцяM i спaлeнo KoЛгoсп. Toму, щo
кapт oвpyнaнсЬKoгo p-HУ He бyлo, пepeЙдeHo в p-н ЛyшинcькиЙ,
бo тaк BИMaraлИ oбстaвини' B Лyшинськory p-нi зaЙдeнo в c' MoЛoХoBKy' дe poзбитo KoЛгoсПHy КoMopУ, сПaЛeHo KoHЮшHЮ тa poздaнo xyдoбy. B сeлax, a тaKox зyстpiнaюниM poз.цaвaли лiтepaтypy
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Ta ПpoвoltИлI4 бeсiДv1' BеpтaюнисЬ Haзa.п, в CлoвeчaнськиЙ p-н,
зaЙдeнo нa xyтip Mapoxa'
!ня 12.V'45 p. зaйдeнo в c. Лиотвин CлoвeчaнcЬKoгo p-Hy, дe
poзбитo cfc, зaбpaнo i знищeнo всi пaпepи, тeлeфoн, KooпеpaтИвУ Тa КoЛгoCпHУ КoМopy. Зepнo poз.П,aHo ЛЮ.цяM. Cпaлeнo KoЛГoсПHУ KoHlошHю i двa тpaKТopИ. 3aЙДeнo в с. ЧepвeнKa. .цe poз.цaнo
з KoЛгoсПHol KoмopИ ПaшHЮ Для лю.цeЙ, poзiгнaнo хvдoбy i опaЛeHo кoЛГoсп' 1[5].V45 p. Пiсля цЬoгo ПepeХoдИMo нa Пiвдeннy
oлeвщину чepeз ст. Пoездки. Пo дopoзi зaxoдИMo в с. Cepe.цнюки
oлевсЬкoгo p.HУ, дe зaбpaнo KooпepaцlЮ тa poз.цaHo пaшHЮ CeЛяHaM, ДHЯ 1B'V45 p' 3aйДенo в c. Гoлишi, дe poзбитo KoЛгoCпHУ
Koмopу Ta зepHo poздaнo ceЛяHaм, цe булo 1 [9].Vas p.
Зayвaги.

. .Цe i як вiднoсилИсЬ дo нaс люди?
B с. Юcтинбуpзi люди вiднoсилисЬ.0'o Hac бoязкo, aЛe Bce Ж
6paли зepнo. Ha дpyгий дeнь пiоля HaшИХ oпepaцiЙ бyлa зa нaми
ПoГoHя з oлeвcькa. B с. PУдня Hoвa люди сТaBИЛИcЬ дo Haс .цУXe
дoбpe i oxoчe бpaли зepнo. B c. Moлoxiвкa ЛyшинсЬKoгo p-Hу
ЛЮдe ГoвopИлИ, щo нe бoятьcя нaс, бo зHaЮтЬ зa Щo ми бopeмoсь. B цЬoMУ сeлt бyлo в)Ke Haшe вiйськo i пpo воe ГoвopИЛo.
B с. Литвин вiднoоятьcя Д,o Hac пoсepe.д,HЬo, ToMy щo чacTo
тaм бyвae HKBД i вe.цe бpexливy ПpoПaгaнду, тepopoм ЛяКae
-|

Hapoд.
B c' Pyдня, Чepвoнкa.0,o Haс в|.цHoсИЛИсЬ дy>кe пpИXИлЬHo.
B c. Cepдюки вiднoсилИCЬ пoсepe.цHЬo, тoМy, щo нaшoгo вiйCЬKa llte нe 6aчили.
B c. Гaлишi нapiд вiднoсИвcя Дo Hac дoбpe, бo тр i чaотo гoс-

тЮТЬ Haш| пoвсТaHЦ|.

!e знaхoдятЬся чaCтИHИ HKBД?
Пepнa, oлeвоькиЙ p-H _ Дo 20 чoлoвiк. Pудня oзepянcькa,
.'l5
oлeвський p-H _ Дo
чoл' Бapбapiвкa, oлeвськиЙ p-н _ дo 30 чoл.
.'Koлпaкiвцi''.
кiннoти, кoлишнi
ЛИствИH, CлoвeчaнcькиЙ p-н_ 4
нoл. oзбporнoT aдмiнiстpaцiТ. P Cиpниця, oлeвcькиЙ p-H - B0 чoЛ'
Пo кoжнiЙ нaшiЙ oпepaцiT po6или бiльшoвики aкцiТ кpyгoм
Д,aнoГo сeЛa B вiддaлi ]0 км'
Cлaвa Укpaiнi!
2.

ПoстiЙ, дня

Гepoям Cлaвa!

-l6'Vl.1945 p'

K.p вiдцiлy / _/ Пaвлeнкo

l-]дABo' ф. З8З8' oп, 1' cпp, 87a, apк' 49' Koпiя,
r
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3Blт пPo PЕЙд пoBстAHсЬKoгo пlдPoздlлy
гlo )KитoМиPсЬKIЙ oБлAстl
1О

УпA,.зГ''

вepеcня 1945 a'

зB|T

з peй.цy Пo ТepeHi Житoмиpщини
вiдбyтoгo B дHяx вiд 21 .V|I.45p' Пo 12.V|lI'45

p.

Ha дeнь 20.V||.45 p. бiльшoвиKИ сТягHУЛИ бiльitli cИл|л в ТepeН,
зHaXoДИЛИсь. | тaк 19.V||.45 p. вelipнa poЗBiДKa ДoF{есЛa' щo

Д,e MИ

в с' Kлeцькa, Coвпa тa iHшi пpибулo бiльшe чaоТИH дoбре oзбpoениx бiльшoвикiв (нaвiть з тaнкaми) i дoпускaлoсЬ, щo в тepeнi
бУдУть пpoBatИтИ aкцiТ. Теpeн бyв пoвaxнo зaГрoжeниЙ. Бyлo
виpiшeнo K-рoM B. вiдiЙти [з] цьoгo ТepeнУ нa пiвнiч зa p. Cлун
звiдтiль, ПpИГЛяlцaЮчИсЬ .0,o oбстaвин, piшати пpо .цaльшi ДiТ.
.Цня 23.VI|.45 p.к.p B. зiбpaв к-piв, щo зHaxoДИЛИсь в той чaс
KoЛo HЬoГo. i вилoхив Тм плaн peЙДУ нa Cxi.ц. oпiсля к-p Baнькa
пoiнфopмyвaв цiлiсть яК ПoBo.цИTИсЬ з HaсeЛeHняM, aдмiнiстpaцieЮ, paнeHими з фpoнтУ.Гa чepвoнoapмiЙцями нa Cxoдi. B oбiднiЙ
пopi ми BИpУLx|AЛIА з мiсця ПoсToЮ B HaПpaM _ Cxiд. ПpoЙдeнo
слiдyю.tими p- HaMИ : Гopoд{ни цький, ЕмiльчинськиЙ, J1унинськиЙ
CлoвечaнськиЙ.
Ceлa ГopoдHИцЬKoгo p-нy всi спaленi нiмЦями i мaЙжe зoвсiьл
нe вiдбУдoвУЮтЬcя з бpaку poбoниx i фaxoвих CИЛ, a Щe Чepeз
те, щo уpяд CCCP Hе oKaзУс нaЙмeншoТ допомoгi пoгopiлим,
якi пoтepпiЛИ Чepез чepвcнУ ПapTИзaHKУ. B цьoму p-нi ми нaвiдУBaЛ|А тaкi оeлa: !убникul, Koвaлeвичi, Липино тa Beлlику Глyмну,

i

i

Ceлa тepплять мaтeрiяЛЬHoЮ l.]eдocтaчeЮ,

HeД,OCTaЧa ХapЧeвИХ

пpoдуктiв, o.цeжl Ta BзУТТя. Haсeлeння BИXoBaHе Тa HaЦЬKoвaHе
пpoТИ HaC, CЬoГoднi вxe нe вipять бiльшoвицькiй бpexливiй пpoпaгaндi, Тa вИявЛяЮтЬ BeЛИKу пpихильнiсТЬ дo HaшoГo pУХУ' З
HaшoЮ бopoтьбoю HaceЛeHHя Tyг.цoсИТЬ дoбpe oзнaЙoмлeнe

i

зaцiкaвлeне. Пpиклaдoм Mo)кe пoсЛyжититaкиЙ фaкт: кoли в се;-li
.0,. зaпитaв o.цИH пoBсTaHeцЬ мaлоТ дiвнинкi, ЧИ BoHa знaе укpaТн,,Знaю.
сЬKИХ пoвстaньцiв i зa Щo вoHИ б'ЮТЬся, To BoHa вiдпoвiлa:

Boни б'ються Зa Tr, щoб людям дoбpe жИЛoся',. Tpoxи Kpaщe
мaтepiяльнo CТoяТЬ сeлa EмiльчИHсЬKoгo p-HУ, ТOMУ щo He cПaЛeнi, aлe пoвopoт кoлгoспiв .цae зMoГУ бiльшoвикaм пoгpaбувaти в
HaсeЛeHHя oстaннiЙ кvоoк xлiбa.
]
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Haceлeння дo Hac оTaвИтЬCя ПpИХИЛЬHo, тiльки

з oбepex-

нicтю, бo зaлякaнe тepopoM HKB.ц. У бaгaтьox ceЛaХ e шKoЛИ тa
цepKвИ, вiдкpитi тiльки в чac вiЙни. Тyт нaceлeнHя pa.цo бaчить тa
нeкae yкpaTHcЬкИx пoвстaнцiв. B цьoмy p-нi вiдвiдaHo HaMИ слiдyючi ceлa: Maлa Глyмsa, Ямнa-Pyдня, oсiвкa, PУдня.MяKoЛoBИцЬKa,
Koлцки, Kpивoтин тa Aмeлушa. Cкpiзь, дe HaсeЛeHня пepeсвiднyвaЛoсЬ' Щo цe .цiЙcнo yкpaТнськi пoвстaньцi, вИсЛoвЛloвaлo свoT
зaцiкaвлeння тa вipy в HaшУ пepeMoгy, кoли iм були пoяснeнi тaкi
пИтaнHя: вiднoшeння дo ЧA; нaшi зoвнiшнi сoюзники; яKИMИ зaсoбaми ми стpeмИMo дo здoбyпя УCCД.
У Лyнинськoмy p-нi бу ли ми B тaKИХ сeЛax: Koлaцькo, B. .[Ивин,
Чepвoнa Boлькa i M..Qивин. Ciльськa aдмiнiстpaцiя, якa )KopсToKo
вiднoситься дo нaceЛeння i пoчУвae зa сoбoю гpixи, стapaeться
УHИKHyгИ зyстpiнi з HaMИ. Bсe x тaки були Й тaкi ГoЛoвИ cfp, нa
яKИХ HaceЛeHHя He хaлiлocя i якi вжe 6ули в pуKaX ПoвстaнЦiв.
Taкa людинa вжe вИKoHУe свoТ здиpськi oбoв'язKи тiльки ПoвepxoBo' сaмa )< сKpИтo cпpИяe нaм. Hapiд Bвa)кaо пoвстaньцiв зa
свoiх oxopoнцiв i Meсникiв. Чacтo бyвaють випaдкi, Щo HaсeЛeнHя ЛяKae сiльськy aдмiнiстpaцiю пoвстaньцяМИ, щo Mae чимaлиЙ
yспix. ЛунинcькиЙ p-H He cпaлeниЙ i мaтepiяльнo стoTть Ha TaKoМУ
х piвнi, як EмiльчинcькиЙ'
laльuиЙ p-H в яKoMУ мибули _ CлoвечaнcькиЙ. Biн зa B|/1HятKoM дeяKИХ оiл, спaлeний. HaсeлeнHя тyг мeнш oсвiчeнe, бiднiшe,
як звичaЙнo скpiзь нa Пoлicсi. Тiльки дeякi оелa y вiдкpитoму
тepeнi, якi нe спaлeнi, сToяТЬ мaтepiяльнo Kpaщe. Як скpiзь, тaк i
Tyт HaсeлeHHя He зa.цoBoЛeнe KoЛГoспaмИ, бo нepeз HИХ HaceЛeHня oгpaблeHet чepeз щo iснye CLAльнa нeгpaмor.нiоть i нaцioнaлЬHa
нeсвiдoмicть. Cкpiзь HaсeЛeHHя бaжae сaмocтiЙнo гoCпo.о,apЮвaт|А, aлe цЬoгo, бoячиcь peпpeсiЙ зi стopoни ypяДУ, He вИслoBЛЮr
в|дKpитo'

Укpaiнськi пoвcтaньцi о oдинoкi, з яKИMИ HaсeлeHHя дiлитьсвoТми дyMKaMИ. Пoзa тим бoяться нaвiть свoiх кpeвниx'
.Qaльшим зaсoбoм eKспЛУaТaцii нaсeлeння e KooпepaТИвИ' в яKИX

ся

зa сiль, гopiлкy i всякi дУpничкi BИМaГaЮтЬ вiд нaсeлeнHя ПЛaчeння
пpoдyKтaМИ, вapтiсть яких нeзpiвHяHHo бiльшa. Bсi оxiднi p.HИ, зa
вИHятKoM пepшoгo' слaбo oбоaдхeнi вiйськoм. B p-нi HaХoдИтЬся

кiлькa дeсяткiв HKB!-истiв тa iншoТ oзбpoeнoi нaвoлoчi.
Любoв HaсeЛeHHя Cxoдy дo УПA pocЛa .Д.УЖe HeBИдкo. Koли
пpИгaдyeMo ]943 p., УПA мaлo нe бaгaтo cвolx пpиxильникiв нa
Cxoдi, a цe з тИX пpИчИH' Щo MoЛo.ць i чoлoвiки бyли змушeнi

oбcтaвинaми, a6o сИлoЮ зaгнaнi в бiльшoвицЬKУ ПapТИзaнKУ'
пpoTИ яKИX оИЛoЮ oбстaвин ми мyсiли бopoтиоя. Boни мaли тaм
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пitтpИMKy HaоeлeHHя. Haо yвaxaли yкpaiнcькo.нiмeцькими нaцioнaлicтaми, бo тaм мaлa ycпix бiльшoвицьKa пpoПaгaндa. Tepeн
чepeз пepeхi.ц фpoнтy бyв нaм нe дoсryпHиЙ i тoмy Haceлeння Haс
дoбpe He зHaлo, Aлe вxe нaпpикiньцi 1944 p' (ц. p.) нaшi peЙдyючi вiддiли чaстiшe нaвiдyють cxiднi тepeни i нaсeлeнHя швИдкo

oсвiдoмилo сoбi, щo e УПA, знaЙoмиться з HaшoЮ пpoгpaMoЮ
iвxe нa пoчaтKy 1945 p. УПA шиpoкo вiдoмo нa CxiднiЙ Укpaiнi,
здoбyлo вeликi cимпaтiТ HaоeлeнHя, Moxнa сKaзaтИ' щo в сyчaсниЙ мoмeнт HaсeЛeHHя Cxiднoi Укpaiни бiльшe cпpияe HaM, яK в
дeяKИХ мiсцeвoстяx 3axiднoТ УкpaТни.
Ha Cхiд BV|pуIJJИли| Mи гpyпoю 45 чoлoвiк чepeз p.H
ГopoдницькиЙ. Гpупa нe бyлa зaбeзпeчeнa aнi xapнaми, aнi лiтepaтypoЮ, яK цe зBИчaЙнo poбитьоя. Aлe тoМy, щo цe бУв вiддiл
зiбpaниЙ, oХopoHa к-pa B. тa piЙ Baнькi, знaЙшлoся лiтepaтypи i
poзпИcaHИХ KЛИЧiB, якi були Цiлкoм вИKopИстaHi. Biддiл дaв пpo
ceбe нри вхё нa дpугиЙ.п,eHЬ, KoЛИ в сeлi Koвaлeвинiзaбpaв пapУ
КoлгoопHИХ тeЛят тa пopoзвiшyвaв нaшi кличi, якi poзвiшyвaлись
cкpiзь дe вiддiл пpoХoдИB. Piвнoчaснo бyлa шиpeнa yсHa пpoпaгaHдa. Cпeцiяльниx зiбpaнь нe poбилocя.
24.v||.45 p. poзбитo KooпepaтИвУ тa poздaнo HaceЛeHHю сiль,
гoопoдapчe HaчИHHя, тa iншi peнi, якi тaM зHaХoдv|л|АCь. CлiдУючoгo
дHя poздaнo Kooпepaтивy в ceлi M. Глyмнi, зHИЩeнo тeлeфoн тa
poзбитo о/p, взятo дeякi лiки з сaHпyHKтy тa пapy тeлят з Koлгocпy.
Ha бaxaння HaсeЛeHня xудoби He poз.цaвaнo i кoлгoопiв нe пaлeнo. PiвнoчaсHo пpoвeдeнo poзвiдкy в Ямнi-Pyднi, дe MaB стoятИ
poбoниЙ бaтaльЙoн' Йoгo вxe тaм нe булo.
27.v||.45 p. oдHa чaотИHa вiддiлy Йдe в Aмeлyшy, дe opгaнiзoвaнo xapнi, бepe тeля з KoлгoспУ i poздae KooпepaтИвУ сeЛяHaM.
Peштa вiдxoдить в с. Koлцки, дe зaбиpae MoЛoчapHю тa poзбивae
сiльpaдy i нищить тaм всi пaпepi.
28.Vli пiд вeнip злoвлeHo в мapшi двoХ чepвoнoapмiЙцiв, з
яKИMи пoгoвopeHo, oбмiнeнo oДe)ry тa вiдпyщeнo ix.
29.V||.45 p. вИсЛaнo piЙ людeЙ в о' Чepвoнa Boлoкa, дe poзбитo c/p тa poздaнo KooпepaтИвУ ЛЮдяM, пopoзвiшyвaнo кличi. lншa
гpyпa, 6 чoл., в с. Poкiтнo CлoвeчaнсьKoгo p-HУ зЛoвИлa 6 нepвoнoapм[iйцiв]' Miж ними oдHoгo лeЙт. i сep)кaHтa. Лeйт. oбeззбpoeнo
(пiстoль ,,3ipкa.,), всiм oбмiнeнo oдexУ, пoгoвopeHo з ними i вiдпУщeнo. Звiдси пoдaЛИсЬ MИ Ha пiвнiч CлoвeчaнcЬKoгo p-нy. Йшли
чepeз с. Aнтoнoвинi, дe збиpaли хapнi, нepeз paЙoннe мiстeчкo
Cлoвeннo' яKe спaЛeHe, чepeз с. Тxopeнь icтaли нeдaлeкo в лiсi.
2.v|||.45 p. oДИH piЙ xoдив в c. Moжepi _ 6 км вiд p-нy. B оeлi
в тoЙ чac зHaxo.цИЛoсЬ 4 HKB.Ц-иоти, якi пpиixaли фipмaнкoю
1
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дo сiлЬpaди. ПoбaчившИ пoвcтaнцiв, вoни

KИHуЛИ

фipмaнкy' нe

встИгшИ зaтeлeфoнувaти в p-H (в ciльpaдi бyв тeлeфoн), втeкли

гopoдaмИ. B оeлi poзбитo с/p, знищeнo тeлeфoн i пaпepи, взятo

з KooпepaТивияЙця, тpoХa сoлi, a peштУ poздaнo селянaМ. ДpУгa
гpУпa збиpaлa хapнi в с. BaкнiвщиHa, дe piвнoнaснo пpoвeЛa пpoпaгaH.цИвHУ poбoтy.
4.V|||.45 p. пoвepтaлИ зHoвУ нa пiвдeнь. Пo дopoзi Bислaнo
двa poi в с. Txopeнь, дe poзбитo с/p, зl{ищeHo тeлeфoн тa пaпepИ, KooПepaтИBУ poздaнo сeЛянaN4. Piвнoчaонo poзвiшeнo нaшi
KЛИч|.

7.Vlll.45 p. o.цИн piЙ пiшoв в с. B. ,(ивин, дe poзбитo с/p,
KooпepaтИвУ poздaнo ЛЮдяM, зaбpaнo пoтpiбнi лiки з CaHпУнKтУ
тa oбмiнeнo в оiльськoТ aдмiнicтpaцii oдexy' lpугий piй вiв пpoпaгaндИB|-ly poбoтy в Pyднi МякoлoвeцькtЙ.
B'Vlll'45 p. вИсЛaHo в c. oсiвкa, дe зЛoвЛeнo стapшИHy, oбeззбpoeнo (пiотoль)тa ПoгoвopeHo з HИM Й вiдпУщeнo.
.Цня

-l5
-11.V|||.45 p,
чoл. в с. Зубкoвичi з зaвдaнням
виcЛaнo

пpoвeстИ пpoпaгaн,Д,Ивнy poбoтy, ЗHVIЩI1т|А c/p тa зiбpaти xapнi.
Peштa, MaUJepУЮчИ зaтpИNlaЛacь в c. Ямчa-Pyдня, дe знищeнo c/
р тa тeлeфoн' Ha дpУгий дeнь вeчopoM Mи poзMиHУЛИоЬ з бaндoю
HKB.ц в силi BO нoл., якa бyлa вИcЛaнa в пoгoнЮ зa HaMИ. !e бyлa
пepшa i oстaння пoгoHя пiд чaс Haшoгo peЙДy пo Cхoдi.
12.V|||.45 p. MИ пoвepHУЛИ в p-н Людвипoль.
ПoстiЙ дня 10'lХ.1945 p.
LLдABО, ф' 3838' oп,

1,

/-/ Bacиль Beнepa

cпp, 87a' apк. 47-48. Koпiя'

Ne

259

зBlт з дlялЬнocТl пoвстAHсЬKoT гPyпи
y сЕPпHl 1 945 p.
12

зB|Т]
зa мiсяць сepпенЬ 1945 p.
l. Гpyпa
a) paЙoнy,
б) нoмep пepший, Mapкo (зa[мiсник]lepкaн)
в) стaн гpyгlИ - сiм octб.

.10З4

вepeсня 1945 p'

Гpyпa зaбeзпeчeнa в збpoю, бpaк aмyнiцii дo aвтoмaтiв.
Хapнi здoбувaeТЬся нa щo.цeннi пoтpeби. ЗaбeзпeчeнHя B oдяг e
пoгaHe. Пoтpiбнo 3 пapи чoбiт тa зимoвиЙ oдяг д,lя цiлoТ гpyпи
(кoжyxи aбo фyфaйкИ' свeТpИ' шaПKИ Й pyкaвицi). Зaбeзпeчeння в
лlтepaтypy e нaЙгipшe, ToМУ, щo B цИХ тepeHax лiтepaтypa e ocнoвHoЮ Haшolo збpoеЮ, бo живим CлoвoM HeMa Mc)кJlивoстi сlxoпИти
l.lJИpшИХ Mac HaсeЛеHHя, a лiтepaтуpoю Мo)кHa дiйти тyди, KУДИ Hе
дiйдe живe CЛoBO.
ПpизнaнeниЙ тepeн N9.l (пceвto He пolцaHe мoТм звepХHИкoм). 3aвдaHHяM e Maсoвo-пoлiтиннo-пpoпaГaHдИвHa poбoтa.
Bкopiнeння в тepeнi e B се.Цax' мiж сeлянсЬKИt\,,lИ MacaмИ.
[2.] BкopiнeHHя гpУпИ в тepeнi
a) УтpимaнHя ГpУпИ в теpeнi Ё: paзoм як бoTвкa'

б) Пpигoтoвaнo конспipaтИвoК B чoТИpЬox paЙoнaх:
KopoстeнськиЙ, ЧoпoвицькиЙ, Boлoдapськ-BoлинськиЙ i
БapaшiвськиЙ' [в] 19 гpoмaдax - 68 кoнспipaтивoк.
в) Зaпaсy хapнiв нeмa.
г) B тepeнaХ, яКИХ ми дieмo з-пoмix HaceЛеHHя, яKe зHaс МeTУ
нaшoi бopoтьби чИ 1.o з нaшoi лiтepaтypи чи з нaшo.i уснoT пpoпaГaн.0,И, чИ

з пepеKaзу iншиx людeЙ, ПpИХИЛЬнo дo Hac сTaвЛятЬся

в 90%. Цi люди пoXo.п,яTЬ з ПpoотИX сeЛяHсЬKИХ Мaс, У вiцi сepeдHЬo]\4У

lстaрLUoМy,

д) Heoбхiднi

.п,ля

нaс e MaшИHKa.цo ПИсaHHя, пpИЛa.пдя Дo нei

й фoтoaпapaт.

3. a) Гpупy ХapaKТepИзУо тe, щo TpИMaeться дoбpe нa дyсi
сoлi.п,нo вИкoHУBaТИ всi oбов,язки yкpaTнськoгo
пoвотaHця-peвoлюцicHepa' зa вИНяТKotи KoзaKa Mopoзeнкa'
кoтpиЙ з пepшИХ днiв нa CУЗ мpiяв Пpo Те i вiв poзмoви, щoб
дiстaти пpИзHeчeHHя в теpенi ближчe ЗУЗ. Думки Йoгo i poзMoвИ

й стapaeться

пiдтpимyвaв KoзaK Лeськo.

б) Змiни в ПepсoнaЛЬHoМУ xиттi тaкi: дня 4.8'45 р, ПpИ зacKoнeннi гpyпи в сeлi HKBД-[ист]aMИ BПaB в бoю с. п. KoЗaK Peвaй.
Kpiм тoгo зaxвopiв кoзaк Mоpoзel!Ko, KотpoГo вiдстaвили нa ЗУЗ,
дня 30.8.45 p. З ним вiдiйш[ли] Чopнoxвoстий l Лecькo, якi мaли
зaпpoвaдИтИ KoзaKa Мopозeнкo у вiдпoвiднe мiсцe для лiкyвaння,
a сaмi нeгaйнo.цoЛУчИтИ Дo гpУпИ.
4. в) Koнтaкту з сусiднiMИ гpУпaМИ HeМa, ЛИшe бyлa визнaнeнa стpiнa вiд 2[0].8 пo 25.B'45 p. прoвiдниKoМ ГрУПИ' B цих нислax
я Maв зУcтpiтися з пpoвiдникoM oКpУГИ Й оyсlдньoю ГpУПoЮ |гopa.
Cтpiнa з пpoвiдникoM He вiдбyлaся, TaK caMo i з сyсiдньoю гpупoЮ.

Ha мiсцi стpiнi я бyв.

г) Пoшти He BИcИЛaЛoся жoднoТ й бiльшe зустpiнi нe бyлo.
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5. д) Зaмiтки вiднoснo нaшoi poбoти в тepeнi i iТ пoстaвлeння e тaкi: щoб пoстaвити вiдпoвiдньo poбoтy i вpocтиcя в тepeн.

ПoстiЙнo peЙдувaти в бiльшиx пpoстopax i бiльшe чaсy, a нa
пepeшкoдi цЬoMУ e зB'язoK, щo oбмeжye чaо. Бyлo б дoбpe, щoб
зв'язoK фyнкцioнyвaв чepeз бiльшe днiв. Пoтpiбнo якнaЙбiльшe
piзнoТ лiтepaтypи i, якщo Мo)клИBo, тaKo)к лoзyнгiв.
||. Пoлiтичнo-пpoпaгaHдИвHa poбoтa
1. Пoлiтичнo-пpoпaгaндИBHУ poбoтy вeдeтЬcя cepeд ceЛяHсЬKИХ мaс' piдкo кoли i BИпa.цKoвo e iнтeлiгeнцieю i poбiтнИKaМИ,
Щo зyстplчaeМo в сeлax.
a) B тepенax' яKИX ми пepeбyвaeMo, HaceЛeння пepeвФKнo
укpaTнськoi нaцioнaльнoстi Й e мeншiотю пoлякiв, piдкo тpaпля-

ЮTЬcя poс|яHИ.

б) Coцiaльнoгo пoХo.п,ХeнHя _ мiж оeлянaми i кoлгocпникaми
piдкo мiх poбiтникaми й iнтeлiгeнцieю.
в) Koнтaкт Maeмo тiльки з дpiбними слyжбoвцями.
2. Фopми пoлiтичнo-пpoПaгaHдИBнoT poбoти сepeд вИщeпo-

i

д'aHИХ гpуП HaсeЛeHHя:
a) Гyгipкaми Й 6eciДaми.

б) Зaгaльнa кiлькiсть HaсeЛeHHя, OХoплeHa HaшoЮ пpoпaгaHlцoЮ чepeз )кИвe сЛoвo, cтaнoвить 5%o.
..ЯKИм
в) Тeми бeсiд були:
tlJЛяХoM MИ МaeМo ocягнУТИ HaшУ

..Дe е cИЛa,
цiЛЬ?'',
щo Mar пoBaЛити стaлiнськиЙ pexим?'',
,.Haшi оoЮзнИKИ',, ..|мпepiaлiстИчHa вiйнa i отaлiнськi пЛaHИ'',
..Експлyaтaцiя кpaТни отaлiнськoю сИотeMoЮ гoспo.п'apЮBaHHя'',
..CoцiaлЬнe зaбeзпeчeння iнвaлiдiв poдин
i
чepвoHoapМiйЦiв живиx

впaвшиx зa бaтькa Cтaлiнa'' iт. п.
г) Bиолoви HaсeЛeнHя e тaкi: ..lJ.[o нaм.Д.oпoМaгaЮть iншi дepxaвИ''. Питaють: ..Чoгo ви ХoдИтe i щo ви зpoбитe, KoЛИ Baс тaK
i

МaЛo?''
д) Лiтepaтypy He пoMнoЖУeтЬся, бo нeмa чИM, a пoшИpЮeТЬcя
тa Щo е, щo Bи HaM.цocтaвИЛИ.
e) Лoзyнгoвих aкцiй He пepeПpoвaд)кУBaлИ' бo нeмa Ha Чoмy
вИгoтoвИТИ Й нeмa чим.
3. a) PoбoтИ сepeД, чepBoнoapMiЙцiв нe пepeпpoвapкУBaлIl
тoMУ, щo чaстИHИ ЧA пepeбyвaЮтЬ У MiстaХ, a зв'язKУ з мiстoм нe
MaeMo.
б)Листyвaння з бiЙцямИ.цo цИx пip щe нe ПpaKтИKyвaлИ'
в) PoзклeювaнHя кличiв He пepeвoдИлИ.
г) Cepeд бiЙцiв жoДHИX листiвoк He poзпoвсюджyвaли, бo Tx
He MaЛИ.
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4. Пepeпpoвaд)кeнo дeкiлькa

оaбoтaжнo-пpoпaгaHдИвHИХ

aкцiЙ. Poзбитo 4 кooпepaцiT, нeoбxiднi пpoдyкти взятo дЛя сeбe, a
peшry poздaHo t0,Ля Haоeлeння. 3нищeHo oдИH тeлeфoнiнниЙ anapal a дpугИЙ зaбpaнo Й змaгaзинoвaнo. Знищeнo тpИ сeпapaтopИ
Й oднУ MoлoтapKУ. Бoeвo-дивepоiЙниx aкцiЙ нe пepeПpoвaдxУвaли. Пiсля тaKиx aкцiй нaсeлeHHя e зaJ]oвoЛeнe.
5. Bopoxi opгaнiзaцii в сeлax мaЙжe He iснyють, зa вИняТKoM
дeкiлькa ciл, в якиx e дeкiлькa KoMсoMoЛЬцiв, кoтpi жoднoТ poбoти
He пepeпpoвaд)кУЮтЬ. Koнтaктy з цИMИ opгaнiзaцiяMИ He МaeМo.
6. Пicля кoжнoi ПpoпaгaндИвнoT aкцii HKB.ц iд[e] нa тe мicцe,

aKЦ|я l ПpoBa.цИтЬ сл|доТвo Ml)к HaсeЛeHняМ.
ПoгpoхyютЬ HaсeЛeHнЮ вИвoзoм i apeштaми, ГoвopячИ, щo вИ
..бaндьopoBцaMИ''. Kpiм тoгo, пepeслiдyють
Maeтe зв'язoK з
кiлькa
дeнь пiсля тoгo сyсiднi оeлa Й нaвiть poблять зaсiдки.
a) ПpoпaгaHдУ Bopoг Beдe пpoтИ Hac УсHo, гoBopячИ Ha HaC,
МИ
e бaндa, Пpo Щo cвi.д,чить сaMe сЛoвo,,бaндьopoвцЬ|'', щo
щo
,,бaндa,'.
Пoтiшaли ceбe Й HaсeЛеHHя'
пoxoдИтЬ вiд слoвa
слoвo
цe
нa
пpиЙдe
вiдпoчинoк
Ha
сeлo
щo
|-иЙ Укpaiнcький фpoнт i вилoвить всiх бaндepiвцiв. Ha сeсii
сiльськoгo aKтИвУдня 3.B.45 p. в с. Pишoвкa KopoстeнсьKoгo p-HУ
yпoBHoBФкeниЙ PBK гoвopИB, щoб aктивiстИ ПpИЛo)Kили бiльшe
пpaцi нaд ciльськими МacaMИ. Biн зaзнaчив, щo KoЛИ ви нe бyдeтe
пpaцЮBaтИ' тo Bopoг He спиTЬ, a пpaцЮe, тo.цi бaндepiвцi пoявЛятЬcя сepeд вaс i y Baшoмy оeлi. oднa aгiтaтopкa BИcлoвИлacя:
..Boни
вхe e Мi)K HaМИ''. .[aлiЙ yпoBнoвa)KeниЙ зaзнaчив, щo бaндepiвцiв HeMa щo 6oятvlcя, бo вoни щe нiкoгo нe вбили й нiчoгo
пoгaнoгo нiкoмy нe зpoбили: ..HaшИ peбятa paбoтaют пoдпoЛЬHo
зa KopдoHoM И HapФкaЮтоя Ha сMepтЬ и нe бoятся, a вьt бoитeсь
.,Peбятa зa Kopдoнoм paбoтaют
дoмa'', Bi.цпoвiдь йoмy дaли тaкy:
пoдпoлЬнo, a ви xoчeтe, щoб ми poбили вiдкpитo''.
7. Taм, дe пpoвeдeHo HaMИ пpoПaГaHдУ, нaслiдки пoмiчaeться.
Haоeлeння пpИХИЛЬHo стaBИтЬся дo Haс, нe бo,iiься нaс, iнфopмye
в чoMУ нaм пoтpiбHo, a HeHaBv1ДИть HKB.ц i стpибкiв. lх paхyють
як вopoгiв, a Hac cвoТми. Пiсля кoжнoТ пoяви нac мix HaсeлeHHяM' чepeз свiдoмe aбo нecвiдoмe дoнeсeHHя Ha HKB.ц, HKBД
виTxдxae Ha сeЛo i нeпoкoTть HaсeЛeHHя cвoTм пepeслiдyвaнням i
зaгpoзoЮ. Aтoмy' щo HaсeЛeHHя зaЛяKaнe TepopoM HKвД з пoпepeднix нaсiв, i зHaЮчИ дoбpe цeй тepop piзниx мeтoдiв, He aKTИвiзyeться в пpoтибiльшoвицькiй бopoтьбi, a oбмexyeться свoТм
oсoбистим poзyмiнням.

дe пepeвeteHa ця
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Ill. Cyспiльнo-пoлiтичниЙ oгля.ц тepeнУ

a) Tepeн paЙoнy e лiсoстeп.

б) Пpoмиолoвiсть е мiсцeвa, в цeнтpi paЙoнy: виpiб гopшкiв,
ЦeГЛИ, l..шeвсЬKa й кpaвeцькa apтiлi, лiсoпильня.
в) Ciльcькe ГoсПoД.apсTвo _ Цe e KoлГoсПHa сИсTeMa.
г) Haсeлeння сKЛa.Д,aeТЬся з yкpaiнцiв, pociян, пoлякiв. жидiв
i iнших, яKv1хе дУЖr МaЛa кiлькiсть. CoЦiaльнo HaCeЛeHHя CKЛa.п,aеTЬcя з сeЛяH, poбiтникiв, iнтелiгeнцiТ.
Пoлoження нaцioнaльнИХ MeHшocтeЙ e пoДiбнe д'o ПoЛoжeння

yкpaTнцiв, зa вИHяткoM хидiв i мoжe всix poсiян, щo KopИотУЮтЬcя
пpивiлeями i зaймaють кeplвнi CтaHoBИщa в.п,epЖaвHoMy aПapaт|.
a) Coцiaльнe пoЛo>кeнHя KoлгoспHИкiв о дуxe ПoГaнe. Tяжкa
пpИMyсoвa Й бeзплaтнa KoЛгoопHa пpaця. Beликi oпo.цaтKУвaHHя
пpисaдибниx .цiл я нo к, вo6H н ИХ тa н ш иx п pи нaл o гi в.
б) Coцiaльнe пoЛoжeHHя iнтeлiгeнцiТ, якa пepeжИвar нa ceЛax,
e TaKoж HeзaвИдHe. Мiсячнa зapпЛaтa e дУЖe MaЛa, з кoтpoi BИpaХoвУЮтЬ мaЙжe ПoЛoвИHУ нa piзнi пoдaTKИ, oDкe Тe, щo зlсТarтЬся,
i

He вИстaчae Ha УтpИMaHHя caМoгo сeбe Й poдини' Cлyxбoвцiв
ниxчoТ стaтi, цeбтo сiльськиx aдмiнicтpaцiЙ, сoцiaльнe ПoЛo)кeHHя
кpaщe тoМУ, Щo вoHИ МaЮтЬ мoxливiсть KpaсТИ i кopистaти з Пpo.цУктlв пpaцi кoлгocпHИKa.

г) Coцiaльнi мpiТ нaceЛeнHя _ цe e мaтepiaльнi стopiнки Tx
щo.цeнHoгo )KИття' пpo шMaТoK HaсУщHoгo хлiбa' якoгo нiкoли

вoHИ пlд.цoстaтKoM He МaЮТЬ' l пpo зHИщeHHя CИcТeMИ гoспoдapЮBaHHя, якa iонyо сьoгoднi нa CУЗ.
CoЦiaльнe пoЛoЖeHHя стaлiнських вeЛЬMox е пoдiбнe дo сiльськoТ aдмiнicтpaцiТ ToМУ, щo вoни спiвпpaцЮЮтЬ з сiльськoю aдмi-

нiстpaцieю, KopИCтaЮтЬ з пpoдyктiв CeЛяH _ KoлГoCпHикiв. Пpo
ДoМaшHс Тxнс пoлoxeння сoцiaльнe He Marмo дaHИХ. Tiльки пoдaeМo пpo тe, щo зyстpiнaомo Ha CeЛaХ пi.п, чaс Тxньoгo пepeбyвaння.
.{уxoвнe ЖИття HaоeЛeHHя

a) Haцioнaльнa свiдoмiсть e .цУxe HИзЬKa. B дoмaшHЬoMУ
xиттi гoвopять yкpaiнсЬKoЮ MoBoЮ (Дiaлeктoм), a пpИ зyстpiнi з aдмiнiотpaТopaМИ чИ з вoeHHИM|A_ пepeвa>кHo poоiйоькoю

MoвoЮ. HaцioнaльнoT гopдocтi He MaЮтЬ зoвсiм. lстopiю знaЮтЬ
тiльки cтapi, свiдoмiшi oсoби, яKИX.п,У>t<e piдкo мoжнa зустpiти.
б) Пoлiтинну свiдoмiстЬ MaЮтЬ лЮ.цИ стapшi, свiдoмiшi, кoтpi
oфeнзytoться в пoлiтичнoMУ пoлoЖeнHi, яKИХ тaKoж мaлo зустpiнaeтЬся. Пoлiтинну aктивнiсть.п,y)кe MaЛo пpoявЛяЮтЬ' Чaстинa cтapшoгo, свiдoмiшoгo HaCеЛeHHя| яKe BИХoвaHe нe в CoвiтCЬKoМy Coюзi,
чaсТИHнo poзумie тaкгичниЙ пpиЙoм бiльшoвикiв, с[Лe He зoвоiм.
1
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в) B зaгaльHoмУ нaсeЛeHня e peлiгiЙне, зa вИHятKoм стaлiнсЬKиx виpoдкiв. Цepкви в сeЛax о, aлe дyxe MaЛo. Taм дe BoHИ e,
сeЛяHИ мaйжe вci xoдять cлyХaТИ бoгoслyжeння. Taк сaмo мaтepi
вчaть дiтeЙ МoЛИTИcя.
г) 3вичai нaцioнaльнi Й peлiгiйнi мiх нaсeлeHHяM He зHИKЛИ
зoвсiм. B xaтax Mo)<Ha 6aчити пo-yкpaТнськи пpибpaнo, скpiзь y
xaтax iкoни, вишИтi pУшHИKИ, знaЮтЬ i святкують yсi святa, кoли
нe пepeшКoдхУЮтЬ отaЛIHcЬK| вИpoдKИ.
Haсeлeння в бiльшoвицЬKИХ opгaнiзaцiяx yнaстi нe бepe, бo
BoHИ нa сeЛaХ He |cнУЮтЬ' зa вИHятKoM КoMcoМoЛЬсЬKИx' щo дУЖe
piдкo зустpiчaeтьcя.
Topгiвля
a) |снye.п.ep)KaвHo-KooПepaтИвнa тopгiвля B сeЛaХ i мiстax.
б) Пpивaтнa тopгiвля нe iснye.
в) HaaЙбiльш пoшИpeнa тopгiвля цe r cПeKyляцiя, пepeвaжнo
в мiотax i мiстeчкax.
Pуx нaсeлeння
a) Bисeлювaння i нaсeЛЮBaHня HaceЛeHHя нe вiдбувaлoся.
б) ЕмiгpaцiЙний pух e вepTaHHя д.o KpaЮ ТИX, щo бyли вивeзeнi
poбoти
нa
[дo] Hiмeччини.

в) ПpимУcoвИЙ вивiз нaceлeHHя Ha poбoти

в

.Цoнбaс. .Цoбpoвiльнoгo виIздy нe бyлo.
г) Ha сeзoнoвi poбoтИ B KoЛгocпИ пpИCИЛaли poбiтникiв iз
ДpyгИХ кoлгoспiв, в яKИХ вoHИ BвaXaЛИ, щo тaм poбoнo\ cили a
нaЙбiльш. Poбiтникlв бpaли тИx' щo вepHyЛИсЬ з Hiмeччини, як
..нeбЛaгoHa.Д.ЬoxHИX''.

Peлiгiйнi спoaBИ.

Biднoшeння Уpя.цoвИХ чинникiв дo цepKBИ пo.цiбнe дo ТИХ
нaciв, пpo якi poзкaзye в свoTx твopax T. Шeвчeнкo, KoлИ цepKBa
6улa зaпpo.o,aнa )KИдoвi й нaсeлeння MУсИЛo пpoоИтИ ЛaCKИ У
жИдa, щoб вiдiмкнув цepKBУ Й дoзвoлив ПoMoЛИтИcя Бoгу. Тaк
caмo Й сьoгoднi. Гoлoвa сiльpaди дoзвoляe Й зaбopoняe вiдiмкнyтИ цepKвУ, a гoлoвoЮ, зHaчИТЬ, мoxe бути Й Укpaiнeць i pускiЙ,
ЖИ.0,, цИгaH iт. п. Пpo цe свi.цчaть фaкти, щo бyли в сeлiЛicoвщинi
KopoотeнсьKoГo p-Hу. Beонoю, пiд нac пoсiвнoT' гoЛoвa сiльpaди зaбopoнив вiдпpaвлятИ B цepKвi й вигaняв ceЛяH нa poбoту в
пoлe. .{pyгий фaкт в с. Cумки Бapaшiвськoгo p-HУ. B м-цi оepпнi
Ha овятo Пpeниcти, гpoMaдa MaЛa пocвячУBaти фiгypу. L]e зaбopoHив гoЛoвa сiльpaди i визнaчив дeHЬ, У яl(oМУ йoмy пoдoбaлoсЬ.
1
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б) Пpo oсoбиcтe вiднoшeння стaлiнcькиx виpoдкiв дo цepKвИ
свiднили б фaкги нaвeдeнi в пoпepe.цHЬoMy пУHlсi, бo нa CeЛaX
цИx BИpoдKiв мaлo зyстpiнaотьcя, a пepeвaжHo в мiстax, тaК Щo
вiдoмocтeЙ Пpo Hиx нe Maeмo.
в) Пpo ПoХo.цжeнHя сBящeнИKiв нe мaeмo )кoднИХ вiдoмoстeЙ.

г) Пpo вiднoшeння свящeникiв KoHKpeтHo сKaзaTИ нiчoгo нe
МoxeMo, бo нe дoвoдИЛocЬ нa цi тeми з сeЛяHaMИ Й сaмими свящeHИKaMИ ГoвopИтИ.

a) oсвiтa cepeд сeляноькoi мoлoдi стoТть Ha дyxe HИзЬKoMy
piвнi. ЗaгaлЬHo ceЛяHсЬKa Moлo.tl,Ь Mae пo 3-4.5 клaсiв oсвiти'
Piдкo мoxнa зyстpiти з нeпoвнo-сepeдHЬoЮ oсвiтoЮ, a щe piдшe

з CepeдHЬoЮ'

б) Пpo вИХoвaHHя мoлoдi HeMa щo гoвopИтИ, бo вoнa зoвсiм
нe e вИХoвaHa в нlяKoMУ нaпpяMKy.
в) Пoлiтиннo-гpoMaдсЬкoТ дiяльнocтi мoлoдь He пpoяBЛяe.
г) Ha виЩиx HaBчaHHяХ сeЛяHсЬKoТ мoлoдi нeмa, бo нaвiть нe
всi мaють зMoгУ пpИХoдитИ дo пoчaтКoвиx шкiл чepeз мaтepiaльнi
oбстaвини Й нepeз ПpИMУcoвy кoЛгocпHУ пpaцЮ, He MaЮTЬ зMoгИ
зaкiнчити пoчaткoвoТ шKoлИ. B Дeякиx ceЛaХ зoвоiм зaMКHУлИ

шKoлУ i скaзaли для дiтeЙ, щoб iшли poбити B Koлгoсп, a BЧИтИCЯ
бУдyгь зИMoю. |-{e бyлo в с. Ушицi KopoстeнсьKoгo p-Hy.
д) MopaльниЙ cтaн мoлoдi e дyxe низькиЙ, вПИвaЮтЬcя, Ha
BУлИцяХ xулiгaнять, BИгУKУЮтЬ гpyбi слoвa, cпiвaють piзнi гpyбiянcькi пicнi.
e) Bплив нaшoi peв. бopoтьби нa цЮ MoлoдЬ Щo e He дУxe
BпЛИBae' т€МУ щo MoлoдЬ пepeвaxHo X|нoчoгo poдy' He BИXoBaнa, нeсвiдoмa й пoлiтиКoЮ He цiкaвиться, цiкaвитьоя пoтpeбaми
щoдeнHoГo xИття Й ryльньoю.
HacтpoT HaсeлeHHя

a) Люди гoвopятЬ нaйбiльш пpo вiЙнy, пpo тe, щo вiЙнi щe
нe кiнeць, щo Coв[iтоькиЙ] Coюз бУдe щe вoЮBaтИ з Aнглieю,
Aмepикoю, Tуpеннинoю, Гoвopили тaKe, Щo Aмepикa дaЛa Пpoпoзицiю для Cтaлiнa, щoб вiн poзпycтИв KoЛгoсПи, пoбyдyвaв
цepKBИl a оaM HaлoжИв цapcЬKy Kopo|ly' Дpyгe, щoб Cтaлiн видiлив УкpaТнy.

б) Mpie HaсeЛeHHя B oсHoвHoMУ пpo тe, щoб сKopшe зaкiнчИЛaся вiЙнa Й пoKpaщaлo )кИття, oсoбливo щoб бyлa зHИщeHa
ця систeмa гocпoдapювaнHя. lJ-{oдeннo Мo)кнa нуи лaЙки Й пpoкЛЬoHИ KoЛгoспнИKiв, щo Йдyгь Ha KoлгoспHy poбoтy, пpoKЛИнaЮчИ KoЛгoсп i Cтaлiнa.
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в) BiднoшeHня нaсeЛeнHя дo Hac e Heпoгaнe. HaceлеHHя, яKe
пepшиЙ paз зуcтpiнaoтЬcя з HaMи, бoТться Haс, тoMy щo e зaгiтoвaнe бiльшoвИцЬKoЮ бpexнeю пpo Te, щo MИ гpaбyeмo' вбИвaемo,
б'eмo, piжeмo Й т. п. fule KoлИ Haс пoбaчить i пiзнar, тoдi спoкiЙнo
вi.цкpивae пepeд HaMИ свoЮ дУшУ, вИсЛoвЛЮr всi cвot думки Й
KpивдИ зaпo.цiянi Йoмy бiльшoBИкaMИ, з нiчим He KpИeTЬcя пepeд
HaМИ, дiлиться з HaMИ дoбpим i пoгaним.

Aдмiнiстpaцiя

a).Цo ciльськoТ Й кoлгoспнoT a.цмiнiстpaцii peKpУтУЮТЬся cЛУжбoвцi з мiоцeвиx сeЛяH _ КoЛгocпHИкiв. Бувae тaKe, щo слyxбoвцiв
кoлгoспнoT Й сiльськoi a.цмiнicтpaцiТ пepeкидaЮтЬ У дpyгi сeлa.
Пpo paЙoннy i paдгoопнУ aдмiнiстpaцiю вiдoмocтeЙ нe Maeмo.

б) PoзпopядхeHHя вcix aдмiнiстpaцiЙ е плaнoвi, сepЙoзнi

HeMoжЛИвl дo вИKoHaHHя.
в)

oбoв'язкИ гpoMaдcЬкi

Й

й

дepхaвнi нaсeлeння BИKoHУe Heсo-

лiДнo, бeз oxoти, He пЛaнoвo, He Ha чaс.

г) oдним iз cьoгoднiшниx мeтoдiв, яKИM a.цмiнiстpaцiя зaстaвляe HaсeЛeHHя вИKoHУвaти oбoB'язKИ, цe e зiбpaння BсЬoгo вpo.
xaю iз catиби, кpiм тoгo зaбиpaють KopoBУ тa гpoзятЬ вИcИЛKoЮ
i apeштaми.

Чepвoнa Apмiя z
Te, щo HaM УдaЛoся чУтИ пpo ЧA, Mo)кHa сKaзaтИ тaKe: чepвo-

нoapмiйцi, щo cтoятЬ y мicтax i нa cтaнцiяХ, BИxo.цятЬ нa cyоiднi
ceлa мiняти oдяг вiйськoвийi цивiльниЙ нa гopiлкy Й впивaютьcя.
L{e e пpoявИ щoдeHHoГo ixньoгo xИття.
Пoлoxeння чepвoнoapмiЙцiв, щo були в пoлoнi в нiмЦiв [Тx] нe poзстpiлюютЬ, a тpИMaЮтЬ в KoнцeHтpaцiЙниx тaбopax.
Пoвoдиться з HИMИ' яК з BopoгaMИ'
Бiльшoвики шBИ.o,KИМ тeМпoM oбмoлoнyють xлiб i вивoзять в
paйoннi цeнтpИ, aдaлi Й нeвiдoмo кyди. Пpo зaплaТУ KoЛгoспHИKaM
зa тpУ.цoдHi нeмa MoBИ. Чacтo Moxнa ПoчyтИ пpo вбивcтвa HKB!
i нepвoнoapмiЙцями тИx, щo вepтaЮтЬся з HiмeччинИ, в paХУHoK
тoгo, щoб зaбpaтидoбpo, яKeдaHa ocoбa вeзe з сoбoю. Бyв випaдoK' KoЛИ гpoMaдяHИH з о. Kpoпивнi Boлoдapськ-BoлинсЬKoГo pHУ BepTaв iз ЧA дoдoмУ, BeзyчИ зi coбoю дeякi peнi. B м. Kopoстeнi
вiн ciв Ha aBтoMaшИHy, щo ixaлa в HaпpяMKy Дo Йoгo дoMИ. .[oдoмy
нe пpиТxaв, a знaЙшли Йoгo тpyп пiд c. Moгильнe KopoстeHсЬKoгo
p-нy. Бyв зaдyшeний i пpив'язaний дo дepeвa. Пpи HЬoMУ нe бyлo
жoдHИX piнeЙ.
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C[лaвa]У[кpalнi!] _ Г[epoям ]C[лaвa]

L]ДАBo' ф. 3833' oп.

l-lМapкo
1'

cпp.

158, apк' 65.69, Koпiя,

1 Тeксту пepедyо сyпpoвiднa Дoвiдкa

apк. 64):

!

(t]дABo' ф.38зз' oп.

1, спp. 158,

..CПPABKA

Этo oтчeт.. MapKo,' o paбoтe бoeвки',.Qepкaнa,' в paЙoнaxХитoмиpскoЙ
oблaсти.
B oтчeтe yKaзaнo в KaкИx paйoнax opгaнИзoBaHЬ| KoHопИpaTИBHЬ|e
.,.Д,epкaнeм',.
KBapTИpЬl И KaKaя paбoтa ПpoвoдИтся
p.,
oTПeчaтaтЬ И нaпpaвИть нaн. УHKB.Q
oтчeт нeoбxoдИMo пeрeвeстИ
XитoмиpcкoЙ oблаоти дЛя oпepaтивHoгo ИспoЛЬзoвaнИя, т. к. бoeвкa
...{epкaнa',
B HacТoящee вpeMя дeйствyeт в Kopoотeнскoм и Чaпoвичcкoм

paЙoнax.

]9/XI|,45 п''

MaЙop fl[...]

Ne

260

зBlт пPo дIялЬHlстЬ пoвстAHсЬKoТ гPyпи
y ЖитoMиPсЬКЙ oБлAстl

20 вepecня 1945 p'

зв|т
l. opгaнiзaцiйнa чacтинa

Гpупa склaдaeтЬcя з чoТИpЬoХ бoeвикiв. 3aбeзпeчeнHя ГpУпИ
в збpoю с MaЛel вiднyвaeться бpaк aмунiцiТ .I],o aвтoMaтiв. 3aпaоy
Хapчiв Heмa, здoбyBarтЬcя Тх нa щoдeнHe пpoxapчУвaHHя. Cпpaвy
oдяry i взyrтя стapaЮcя пoлaгotИтVl в дiюнoмy тepeHi. Лiтepaтypи
HeМae xoднoТ з сaМИx пoчaткiв мoei пpaцi нa CУЗ. Тepeн дiй нe бУв
.п,Ля MeHe KoHKpeтHo пoдaниЙ i тoмy aнi HoMepa, aнi пceвдa тepeнУ

нe бyлo. .Qiяв нa тepeнi KopoстeнщИHИ

-

чoпoвИч

_

пoтieвKИ _

Maлинa. MoТм зaвдaнням бyлo вecтИ ПpoПaгaHдИвнУ poбoтy cepeд
сeЛяHcЬKИХ мaс i дiяти якдивepciйHa ГpУпa. lнших зaв.цaнЬ я нe Maв,
ToMУ щo пiд нac мoгo вiдxoдy нa CУ3 яKpaз зaХo.л'IАлИ teяKi зMiHИ в
пoлiтицi, a тaKoX пiсля тoгo дoвший Чac He бyлo зв'язкУ з зУз.
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Bкopiнeння ГpУПИ в тepeнi
Гpyпa дie в тepeнi o.цHoчaсHo як i бoТвкa' KoнспlpaтиBKИ e пpИгoтoвaнi в Чoпoвицькoму, ПoтiовсЬKoMУ i Maлинськoмy p-нi, в числi
34. ПpигoтoвaHИХ зaпaсiв хapнiв нeмa. Пpиxv|льIl|AK|A стaнoBЛяТЬ
90%, бiльшiсть жiнки, piдшe MУЖчИHИ, сepe.цHЬoГo i стapшoгo вiку.
пoлiпшeння пpaцi в тepeнiтpeбa MaТИ дpУKapсЬKУ MaшИH'Д,ля
ку, дo нei всi пpибopи Й фoтoaпapaт.
ХapaктeрисТИKa ГpУПИ

2 бoeвики вiднoсяться дo пpaцi сoлiднo. (Haпp. дpyг Baсиль

..Mи
пpиЙшлv|C|oДLА, Щoб пi.цгoтoвИTИ MacИдo
Ka>кeдo всixдpУзiв:
peвoлюцiйнoгo зpИBУ, i мyсимo тyг вдep)KaтИсЬ aX.П'o зaвepшeHHя

нaшoi cпpaвИ,'.)
18.6.45 p. бyлa бoевa зyстpiн з HKB.Ц в с.Д. Xитoмиpськoi
oбл., пpинoму бyв тя>кKo paнeниЙ кoзaк Baсиль i вбитиЙ KoзaK
Miшкa. Зi стopoни вopoгa 1 вбtлтиЙ i 1 лeгкo paнeний'
Зв'язкy з iншими гpyПaмИ He Maв, a щoЙнo HaлaгoдИB зв,язoK
30.B.45 p. Cтpiч He MaB )кoдHИX.
ll. Пoлiтичнo-пpoпaгaндИвHa poбoтa

Пoлiтичнo-пpoПaгaHдивнa poбoТa Пpoвeдeнa пepeвФKt{o
сepeд кoлгocпHoгo сeЛяHсЬKoгo HaсeЛeHHя, яKe r мaйхe в цiлoмy укpaТнськoТ нaцioнaльнoстi, Haпp. в c. K. Б. Хитoмиpськoi
oблaстi, вИKopИстoвyюни зiбpaних лю.цeЙ, якi мaли Йти нa oчИсTKу
зaлiзницi, булa пpoвeдeнa бeсiдa, нa якiй oбгoвopювaЛocя слiдyЮчe: Щo цe е УПA i цiль ii бopoтьби; чoMy BoHa шУKae тУ cИЛУ, яKa
Mae пoвaлИти стaлiнський peжим; пЛaHИ Cтaлiнa i Йoгo пoлiтикa.
Бyлo пpисyгнix 23 oсoби,
3устpiн зi cлужбoвцяMИ о piдкa тoмy, Щo вoHИ )KИByTЬ B
бiльщoстi пo мicтax, aлe бyлa Haгo.п,a бaлaкaти з дИpeKТopaми шкiЛ, якi тaкoж цiкaвлятьоя HaшИМ pУХoМ. oдин диpeктop
c. Я. ХитoмиpськoТ oблacтi чepeз дoвipeниx Йoмy oоiб, якi б нe
..HexaЙ
би цi xлoпцi з УПA Bзял|А MeHe Ha
дoнeсЛИ дo HKB.Д,, кaхe:
сoбoю,
з
HИMИ
пpo вce пoГoвopИТИ',.
кiлькa дeнь зi
щoб
oХoПЛeHo
слoвoM
5olo
HoсeЛeння. Bислoви Й зaпити
Xивим
..щo ви
cлyxaнiв бyвaють piзнi, нaпp.:
зpoбитe, Bac TaK MaЛo'',
..зBiдKИ
ви бepeтe збpoю i BИpяд'', ..чИ вaM toпoMaгae Aнглiя?'',
..вaо poзiб,ЮтЬ ТoMУ,
щo вiЙнa вxe скiнчилaся, MoсKBa сKoHцeHтpуe всi сили, щoб зHИщИтИ вaс''.
Лoзyнгoвиx aкЦiЙ нe пpoвo.цИлИ тoмy, Щo нe бyлo дo цЬoГo
спeцiяльниx взlpцiв.
1o4З

Poбoтa в ЧepвoнiЙ ApмiТ

Poбoтa в ЧA мaЙжe He вeдeться. .[yxe piдкo тpaпляeтЬся
зyстpiн з чepвoHoapмiЙцями, aбo oфiцepaми, якi пpИХoдятЬ У
вiдпyсткy .цoдoМУ. Haпp. в с. с. ХитoмиpськoТ oблaотi пiдслyxaHo poзMoвУ oдltoгo кaпiтaнa пixoти, в якlЙ вiн нapiкaв нa вiЙну i
бaхaв тИxoгo ciльськoгo сaмoстiЙнoгo xитTя. Пicля тoгo з HИM
ГoвopИлИ ocoбистo нa piзнi тeми. Mix iншим пoяснили Йoмy,
Ha чoMy oбгpyнтoвyeМo оBoЮ бopoтьбy зa вИзвoлeння УCC.[.
oбгoвopювaли мiжнapoдHe пoЛoxeння CCCP i peвoлюцiЙнi pyxи
пoнeBoЛeHиx нapoдiв.
Poзклeювaння кличiв He пepeBo.цив. ЛистiвoK сepe.ц бiЙцiв нe
poзКИдaв, бo

Тх

нe мaв.

Бoовo-дивepсiйнo-caбoтФКнo-пpoпaгaндивнi
aкЦii
Бoeвиx aкцiй нe ПpoвoдИЛИ, з oгляlцy нa бpaк aмyнiцiT.
Пpoтягoм нaсy вiд 1B.1 пo з0.8'45 p. бyлo зHИщeHo 7 тeлeфoнiнHИx aпapaтiв, з якиx чoтИpИ зMaгaзИHoвaнo. l-{e бyлo зpoблeнo
в сeлi Гyтa ПoтieвсЬKoГo p-нy, Xитoмиpськoi oбл. oдин aпapaт

знИщeнo дня .l5,2'45 p., a дpУгИЙ_.цня 19'2,45 p. в c'Янiвкa
тoгo X paЙoнy. Tщ жe зHИЩeHo ДoKУMeHTИ сiльськoТ yпpaви. .[ня
21.2.45 p. в c. Янiвкa зHИЩeHo .цoKyМeHтИ i тeлeфoнiнниЙ aпapaт
тa вiдкpитo кooпepaTИву i кoлгoспHy KoмopУ, poздaЮчИ ЛЮ.цяM
сiль, мyкy, житo i iншe збixxя. Hищeння тeлефoнiнниx aпapaтiв
МИ пoвтopЮвaлИ пo кiлькa paзiв в o/],HoМУ мiсцi, тoмy щo пiсля
зHИщeHHя oДHoгo aПapaту стaBЛятЬ дpУгoгo.
Biд 30.3 пo 6.5.45 p. пepeбyвaв У peйдax нa Бiлoцepкiвщинi
i Тapaщaнщинi. Пicля пoвopoтy дня -15.5.45 p. B с.Cтapики
Чoпoвицькoгo p-HУ Хитoмиpськoi oблacтi зниЩeнo oднoгo
eHKaвeдИсТa, вi.ц яKoгo Bзятo oдHoгo кpiсa, o.цHoгo пiстoля,
ПoЛeвУ тopбy paзoм з дoKyМeHTaми. Булo знищeHo 3 ceпapaтoplr i мoлoтapки (кiлькocтi нe пoдaю, тoMУ щo цe пoдaв KoMaHдИp
Mapкo).
Ha якi вopoxi opгaнiзaцii МaeМo впЛИв
B тepeнt тiльки в .цeяKИХ сeЛax e opгaнiзaцiя кoмсoмoЛУ, Ha

яKУ я He MaЮ ХoдHoГo вПЛИвy, aлe бaнy виcлiди ixньoi poбoти.
Haпp. в с. ПyгaнiвKa в oсТaHHiЙ гaзeтi в сiльpaдi HaпИсaHo пpo
o.цHoГo xЛoпця' якиЙ виключИBся з KoмcolЙoЛУ з пpИчИHИ стpaХУ
пepeд бaн.цepiвцями. Тaм зМaЛЮвaЛИ Йoгo кapикaтypy в пepeЛяKaHoMУ виглядi i нaписaли: ,.Я бoюcь бaндьopoвцoв''. B HaПpяMKУ
вИKopИсToвУвaHHя цих opгaнiзaцiЙ для пpoпaгaндИ peвoлюцiЙниx
iдeЙ я нiчoгo нe зpoбив, ТoMy щo He Мaв дo цЬoгo мaтepiялiв.
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Kpiм ..iстpeбiтeльнoгo'' бaтaльЙoнa HKB.Ц i HKГБ нixтo пpoти

нaс aкцiЙ нe вeдe.

Bopoxa вiдпoвi.ць нa нaшi пpoпaгaH.о.Ивнi aкцiТ
Пiсля пpoвeдeнoi нaми якoicь poбoти HKвД пpoвoдить тiльки слiдствa. Чaстo пpaKтИKУЮTЬ зaсiдки, яKщo знaЮТЬ HaпpяMoK

MapшУ гpУпИ. Бiльшиx aкцiЙ пoки щo He пepeвoдятЬ. Якщo чepeз
KoгocЬ вдaeТЬся дoвiдaтись iм, дo Koгo MИ зaХo.цИЛИ' вoHИ ПpИшИBaЮТЬ цiЙ ocoбi cпiвпpaцю з HaMи i викликaють y paЙoн, Дe гpoзятьдaнiЙ ocoбi тюpмoю. TaкиЙ вИпaдoК бyв в c. Ш. Xитoмиpоькoi
oблacтi (HKB.ц зaKИHyЛo жiнЦi, щo Boнa пepe.п.ep)кУo в сeбe бaндepiвськиЙ штaб. Ha цe жiнкa Тм вiдпoвiлa, щo яKщo вИ зHaЛИ щo в

мeнe штaб, тpeбa бyлo пpиЙти i зaбpaти ix, вoни кopдoнoм вiд
вaс He зaгopoдИЛИсь). HKB.Ц бiльшe нiчoгo He пИтaЛo, чyЮчИ ТaKУ
..BoЙнa
зaкoHчeнa, MЬI ИХ
вi,цпoвiдь. Уснy пpoпaгaHдy вeдyгЬ тaKy:
yHИчтoЖИM''. 3aЛяKувaли тv|tv'|, щo пpиЙдe ПepшиЙ Укpaiнcький
фpoнт нa вiДпoчинoк i вилoвить пoвстaнцiв. Гoвopили, щo Пoвcтaнцi здaються BЖe гpyпaMи. Писaнoi ПpoПaгaH.Д,И He зaсТoсoBУЮТЬ'
Haслiдки нaшoТ ПpoПaгaH.t],И i вopoжoгo нaсTУпy Ha HaCeЛeHня

Haсeлeння спpиймae HaшУ пpoпaгaH.цУ.цУXe pa.цo i пpиxильнo. Koли Ha пoстoЮ зa.цep)KИMo кiлькoх, a чacoM i кiлькaнa.ццять
людeй, пiоля пpoвe.цeнHя з HИMИ бeсiДи вiдпyскaeмo Tx дoдoмy,
вoHИ KaкyтЬ, щo l\4И щe XoчeМo пocидiти з вaMИ, Щoб щe щoсь
пoчyгИ вiд вac.

|-{e бyлo пi.ц с, P. XитoмиpськoT oблaстt ПoтieвсьKoгo p-HУ.
Haслiдки aктивiзaцiТ HaсeЛeHHя пpoяBЛяЮTЬся в с. Kpoпивниця
Hoвoгpaд-BoЛИHоЬKoгo p-нy XитoмиpськoТ oбл., [дe] сeЛянИ
зacтpiлили ГoлoвУ KoлгoспУ, який був сoвiтським шKУpнИKoM.
Haсeлeння CтaвИтЬся дo Haс пpИXИЛЬHo i нe бoiTься нac. Boнo
пepeKoнaЛoсЬ, Щo ми нiкoгo нe вбивaeмo i бeз CтpaХУ внoнi вiдчИHяЮТЬ нaм.п.вepi, щиpo дiлятьcя нaвiть oстaннiм шMaтKoM xлiбa.
Koли пiзнaЮтЬ щo цe пoBcтaнЦi, pato iнфopмyютЬ Пpo Bce, щo
пИтaeмocЬ. Haпp. в с. Бyдки XитoмиpськoТ oбл. пiсля poзмoви з
.'XЛoпцi, вiзьмiть
сeЛяHИнoM вiн сaм кaKe:
Meнe з сoбoю, яK Bac
пpoвeдУ Ky.цИ вaM тpeбa',. Пoдiбнo булo в c. Ш. ЧoпoвицЬKoГo p.
HУ, KoЛИ пiсля збipки пoдaтKy, якиЙ cтягaвcя бiльшe пpимyсoвo нiж
дoбpoвiльнo, i бaгaтьoм ЛЮдяМ дoбpe дoшKУЛeHo всяKИMИ peвiзiями в бyдинкaх, ceляHv|, якi знaли нac дoбpe, гoвopИЛИ: ..Bи зaвтpa
зaквaтиpyЙтe в сeлi (y мeнe) i як пpийдyтЬ сaТpaпИ зa гpiшми тo
зHИщтe ix, тoдi дpyгi бoятиMyт.Ься Тxaти в сeЛo зa пoдaтKaMИ'''
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Cуспiльнo-пoлiтt,tчний oгляД ТеpeнУ

MiЙ тepeн дiяння мaйжe вeсь змiшaниЙ. 3 пpИчИHИ HeпpИкpiплeння MeHe в oдHoMУ тepeнi я oпepyBaв в paйoнax Kopoотeнь,
Чoпoвичi, Пoтirвкa i Maлин. TяxкoT пpoMИсЛoвoстi в цЬoМy тepeнi нeмa, е тiльки ЛeгKa: фaбpикa пaпepУ в м. Maлинi, тapтaK в c. Шepшнi Чoпoвицькoгo p.HУ, MaсЛoзaвo.o,и в Kopoстeнi,
Xитoмиpi, Пoтiовцi, Чoпoвичax i Maлинi' Ciльськe гoопo.цapсTBo
97o/o KoлгocпHe, a сaмoстiЙнe гocПoдapствo MaЮТЬ тiльки iнoдi
cтapИKИ, aбo пpaцiвники paЙoнy. Haceлeння цЬoгo тepeну мaйxe
вce укpaТнськol нaцioнaльнoстi, вoHo сТaHoвить 98o/o, peшJтa цe
iншi нaцioнaльнoстi, яK: MoCKaЛt' жиди' ПoляKИ i iншi. Haпp' в
c. Шepшнi Чoпoвицькогo p-у Хитoмиpськoj oбл. кp!м yкpaТнцiв
жИвe oДHa оiм'я кaцaпiв iдвi сiм'T xидiв. Bсe нaоeлeння, кpiм сiльсЬKoгo aKтИBУ, як гoлiв сiльpaд, кoлгoспiв, бpигaдиpiв, кoмipникiв
i paxiвникiв

xиве бi.цнo, нaпiвхeбpaцЬKИM )КИттяM.

Пoлoxeння нaцioнaльнИX MeHшИH
Haцioнaльнi мeншини e Kpaщe зaбeзпeчeнi, тoму щo вoHИ в
бiльшocтi зHaХoдятЬcя пpи кepiвHИХ aпapaтax paЙoнy чИ яKoГoсЬ
пiдпpисмcтвa. Haпp. в с. Шepшнi ЧoпoвицьКoгo p-HУ HaчaЛЬHИKИ тapтaкa i смoляpнi e жиди, Coцiяльнe пoлo>кeHHя сeляH e
нaпiвxeбpaцЬKe, ТoMУ' щo BoHo нe KopИCтae з пpoдyKтiв свoeТ
пpaцi в кoлгoспi. Haпp. в с. Янiвкa Пoтieвськoгo p-HУ KoлГoспHИKИ, пpaцЮЮчИ.цeHЬ i нiч, нe дiстaли зa цe нi oдHoгo кiлoгpaмa
xлiбa, a кpiм тoго муоiли щe дaТИ пo 20 кг KoHTИГeHTy. ТaкиЙ стaн
е в цiлoмy тepeнi. Хлiб, щo збиpaли в KoлгocпaХ, .I],o зepHИHИ
вИBoзятЬ нa стaнцiю. KУди вeзУтЬ цeЙ xлiб, пoKИ щo нeвiдoмo.
He кpaщe зaбeзпeчeнa мaтepiяльнo iнтeлiгeнцiя. B сeлi Maлин
ХитoмиpськoТ oблaстi вчитeлi XoД,яТЬ зa 4 км зa.цpoвaMи дo лicy.
Пaйoк, якиЙвoни o.цepЖУЮТЬ, нiяк нe вИстapчae нa пpoxиття' |м
дoпoМaгaЮТЬ сeляHИ' aбo poдинi, якi мaють тpoХИ бiльшe пpo.цУктiв. l-{e e в с. Я. ПoтieвсЬKoГo p-нУ. Bce HaceЛeHHя мpie пpo
ПpИвaтHe КopИстyвaння зeМЛeЮ i пoвнe KopИстУвaння з пpoдyктiв
свoeT пpaцi.

CoЦiяльнe пoЛoЖeHня стaлiнcькиx вeЛЬMo)K
L]e вiдoмo, щo ЖИття пapтiЙнoгo чи iншoгo вeЛЬMoxИ нe
Mo)<Ha пopiвняти з життяМ KoлгoсПlJИKa. Toмy, щo вoHи всe i скpiзь
KoHтpoЛЮЮть i тoмy MaЮтЬ зMoГУ скpiзь дeЩo ПoГpaбити, Гoлoвa
paЙпapткoмy з ПoтieвкИ пpИ |(oнтpoлi млинa в с. Pyбaнкa зaбpaв
..MipЧyKa,,
iтpи мiшки мyки зaвiз дoдoМУ, Koли мeльнИK звepHУв Ha
1
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Цe yвaгу, Йoгo зaлякaли i нeгaЙнo B|Аcлaлv'| нa

фpoнт ПoдiбниЙ xe

BиПaдoK бyв з тим пapтiйцeм в ПoтieвcькoмУ MaсЛoзaвoдi.

lyхoвe xИття

HaсeЛeHHя

HaцioнaльнoТ свiдoмocтi мaЙxe Heмao. Пoмix сoбoю нaсeлeHHя гoвopИтЬ yKpa|HCЬKoЮ МoвoЮ, a пpИ зycтpiнi зi слyхбoвцями чи вiЙсьКoвИMИ _ poсiЙськoю. Haцioнaльнoi гopдoстi мaЙxe нe
МaЮтЬ. |отopiТ УкpaТни He зHaЮтЬ, зa вИняТKoM сTapшИХ сeЛяH' яKl
KoHсп|pУЮтЬся Щe в|д BИзBoЛЬHИХ зМaгaHЬ |19]17 -2o pp. 3aгaльнo

в пoлiтичнoмy вiднoшeнHi нaсeлeння нe свiдoмe i в пoлiтиннoмy
пoлoxeннi нe op'eнтyeться. Бiльшa чacтИHa нaсeлeнHя о peлlгiЙ.
нa, вoни вiдвiдyють цepквИ i святкyють пpaвoсЛaвHi святa. l-{epкoв
e MaЛo. Maтepl BчaтЬ Maлиx дiтeЙ MoлИтИся.
Учaсть HaсeЛeнHя в бiльшoвиЦЬKИх opгaH|зaцlяХ
Haсeлeння нe бepe yvaстi в xoдHИХ opгaнiзaцiяx, кpiм дlеяKИХ
вИпaдK|в' дe в сeЛax Mo)кHa зycтplHУтИ opгaHlзaц|Ю KoMсoMoлy.
lншиx opгaнiзaцiЙ нeмae.
Tooгiвля

PaЙoн пoдiлeниЙ Ha т. зв. оiльськi спoxивчi тoвapиствa. .Д.o
ниx щoмiсяця пpивoзять.цeякi пpoдУKтИ, яK: с|ЛЬ, MИЛo' ЦУKopKИ,
гopiлку, чaсoм мaнyфaктypу, aЛe B.цУXe мaлiй кiлькoотi, якa пpипaдae гoлoвi кooпepaцiT, aбo ciльpaди. KoлгoспнИKaM дoзBoляеться вiльнo пpoдaтИ ПpoдУKTИ, якi вiн вИpoстИтЬ нa свoТЙ сaдибi"
TaкиЙ бaзap вiдбyвaетьcя paз Ha тИ)кдeHЬ, в нeдiлю. e дyжe poз.
пoвcЮдxeHa сПеKУляц|я plзHиMИ тotapaMИ.
Pyх нaсeлeння

Haсeлeння ПoKИ щo He вИоeЛЮЮть, тiльKи пoвepтaЮтЬся
фoлькодoйнi, якi втiкли з нiмцями. B о. Pyбaнкa ПoтieвськoГo p-HУ
пpибули Bхe тpИ ciм'i фoлькcдoЙчiв' Пpибyвaють тaкo>к тi, якi бyли
пpИMУсoвo виceлeнiдo poбoти в Hiмeннинy, [-{иx, якi пpибувaють з
нiмeцькoТ кaтopхнoT poбoти, бiльшoвики paХyЮтЬ вopoгaMИ Hapoду i виcилaЮTЬ Ha дeякi poбoти нa дpyгi сeлa, Fja т, зв. ''ПpopИвИ,'.
|-{e бyлo в c. Cyшки KopoстеноьKoгo p-HУ Хитoмиpськoi oблaотi.
Biльниx виТздiв нa poбoтy HeMa, a e тiльки пpимyсoвi вИвoзИ.
Haпp. в с. Шepшнi ЧoпoвицьKoгo p-Hy гoлoBa KoЛгoспy вдoсвiтa
пpиЙшoв .цo oднieТ xiнки (звинaЙнo дo тiеi, якa нe хoтiлa aКTИвHo
poбити в кoлгoспi) i xoтiв ТT зaбpaти нa !oнбaс. Жiнкa ця, зaГoвopИвшИ Йoгo в xaтi, нeпoмiтнo висмикHУЛaся нa двip' нiби пo свoix
пoтpeбaх, i пoчaлa втiкaти B сeЛo. Гoлoвa, зaвBaxИBшИ цe, пoЧaв
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ТТ

дoгaняти, a дoГHaвши, зaвiз

TT

в мicтo Чoпoвичi' Boнa, скopис-

тaBшИ з цЬoгo щo гoлoBa пiшoв снiдaти, втeKЛa в дpyгиЙ paЙoн,
BиcMИKнУвшИсЬ в|д вapтoвoГo.
PeлiгiЙнi спpaвИ

Уpядoвi чv||1|1ИK|А дo цepKвИ вiднocятьоя вopoxo. Koли гoлoвi
сiльpaди зaХoчeтЬcя зaMKHyгИ цepKвУ, aбo пеpeнecти якиЙсь цepкoвниЙ пpaзнИK Ha.цpугe чИслo' вiн мoхe цe зpoбити. Taкe булo
в сeлi Уcтимoвкa ЧoпoвицькoГo p-Hу. Koли в тoмy сeлi нa Пepшy
Пpeнистy зiбpaлoся бaгaтo нapoдУ' щoб вiдcвятKУвaТИ пpaзHиK,
тo УПoвHoвaxeниЙ вiд HKB.Ц xoтiв цe вce poзiгнaти i цepквy зaKpИти. Aлe cтapeнькиЙ сBяЩeHИK тoгo сeЛa сKaзaв: '' Я циx лю,цeЙ нe
збиpaв i кaзaти Tм, щoб вoни poзiЙшл|Аcя| нe бyдУ, a Хoч Hapoд
poзiйдeться, я слyжбу Бoxy дoкiннy'',
ПapтiЙнi, KoМсoMoЛЬцi i iншi aKтИвHo пpoтИ цepKBИ нe бopютьcя. Bсi сBяIцeHИKИ , яKИх я зHaв, e отapшoгo вiкy, БaлaкaтИ з |1v1t{iИ
F{e .п,oвo.цИлocь. nQуxoвeнотвo дo Haceлeння вiднoситьоя дoбpe,
нa пpoпoвiдях пiднocить вipy HapoдУ в Бoгa i гaньбить тиx, яKi
вiдpеклися вiд xpeстa i вipи. |-]e бyлo в c. Typнинкa Xитoмиpcькoi
oблaстi"

Хиття мoлoдi

Moлoдь в бiльшoстi нeдooсвiнeнa. Kiнчилa З-4aaси сiльcькoi
шKoЛИ. 3a ocвtтy мoлoдi нe дбaють' бo тpeбa po6ити в Koлгocпi. Шкoли зaKpИЛИ ax дo oсeнi. Haпp. в с. Янiвкa Пoтieвcькoгo
p-HУ нaчИcЛЮoтЬcя 5 oсiб, якi мaють cepeднЮ oсвiry i вчaтьcя в
лiсoтexнiкyмi. Moлoдь e HeBИXoBaнa i зaЙмaeтьcя xyлiгaнотвoм.

Bзaгaлi cУчaсHa МoлoдЬ' яKa

л|АIJJIАлaся в.цoмa,

нaшoЮ peвoлюцiЙнoю бopoтьбoю'

нe цiкaвиться

Haстoiй HaсeЛeHHя
Haсeлeння гoвopИTЬ пpo тe ..щo бyдe, щo нaМ нe дaЮтЬ зapплaти i вивoзятЬ Haш хлiб?'' Haсeлeння мpiе пpo тe, щoб якнaЙскopшe сKИHyгИ з HЬoгo KoЛгocпHe яpмo i щoб якнaЙсКopшe HaотaЛo
MИpHe )кИття. Haсeлeння вiднoоилoся .0,o Hac дУжe дoбpe, paДo
вiдниняють Хaтy KoЛИ MИ зacтУKaeMo, oчeвИдHo, яKщo дoвiдaютьcя щo цe ПoвcтaнЦi. Дoклaднo iнфopмyютЬ пpo тe, щo ПИTaeмo.

Aдмiнiстpaцiя paЙoнoвa, сiЛЬсЬKa i paдгoспнa
Як пpeдстaвляeтЬcя paЙoнoвa aДмiнiстpaЦiя, Цьoгo ДoKЛaДHo
He зHaЮ, бo з paйoнoм зв'язкy He MaЮ, a ciльcькa _ цe 98% вiд.
.цaнi сoвiтськiй влaдi ЛЮдИ. Cвiднить Пpo цe pяд cпискiв, зaxoпЛer
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HИx в ciЛЬpalqax i [в] yпoвнoвaЖeнoгo Чoпoвицькoгo p.HУ HKBД.
CлУхбoвцi_ цe B бiльшoстi нaзнaчeнi нyжi i нeмiсцeвiлюди, Boни
в бiльшiй мipi cтapaюTЬся B paЙoнi. flиpeктopaми пiдпpисмсrв,
..блaгoнaгoЛoвaМИ сiльpaд звичaйнo пpИзHaчУЮть мoскaлiв як
дeжньlй эЛeMeHТ,'. Poзпopяджeння paЙoнy е тaкi: B|АГ.|I\arv4rИ Ha
сTpoK воякi пoдaтKИ, яK кyльтзбip, вorнниЙ пoдaтoК, ПoзИKa Ha
будoву лiтaкa чИ ТaHKa. B poзпopяджeHHяX сiльськиx УПpaв KЛa.
.п.eтЬся ocoбливиЙ HaтИсK Ha Te, щoб нlякий KoЛгoспHИк He ПpoпУсKaв днiв пpaцi в кoлгoспi, вИKoHУBaB i пepeвикoнУвaв HopMИ

пpaцi. Haсeлeння всi oбoв'язKИ, HaЛo>кeнi нa ньoгo, вИKoHУe HeoXoчe, a caмe, KoЛИ КoЛгoсПHИK нe виpoбив вИзHaчeHИX Йoмy нa
сeзoн тpyдoднiв, вiд ньoгo зaбиpaють з пpисaдиби збixxя, aбo
КopoвУ, a цe зaoХoТИтИ Дo пpaцi нe MoХe.

Чepвoнa Apмiя

Koмaндн иЙ сKЛa.0, в бiльшocтi стaHoвЛятЬ мoскaлi. Biднoшен ня
кoмaндиpiв дo бiйцiв e piзнe. B дeякиx мicцяx r вИпaдKИ, щo бiЙцi
отpiляють кoмaндиpiв, aбo yкpaTнцi мoскaлiв. oпoвiдaв o.Д,ИH
дeмoбiлiзoвaниЙ стapИK, щo нaвiть KoЛИ пoжeнyгЬ дo piнки митися, пicля тoГo e зaв)кд,И oдин вбитиЙ. MopaльниЙ cтaн apмiТ e дyжe
низькиЙ. Haпp. пiд нaс пepeMapшy чaстИн зaгpa.о,oтpядiв в c. Пoдлуби eмiльчинсьKoГo p-Hy Xитoмиpоькoi oблaстi сepxaнт зHa..MoлoдЬ|e
бoятся peбeнкa, a
CИЛУвaв 67-лiтню сTapУХУ, ГoвopяЧИ:
стapЬ|e Heт''. .Д,Изepцiя тaкox e, пpo щo свi.цчить дoKУMeHт, взятиЙ
в сiльpaдi сeлa Шepшнi, дe нaчaльник HKB.[ HaпИcaв HaKaз гoЛoвi сiльpaди, щoб вiн cтягнyв TpЬoХ дизepтиpiв з отpeбiтeлЬHoгo
бaтaльЙoнy.

Piзнe

B мiсяцi

лЮтoMУ

в Maлинcькoмy лiсoтexнiкyмi HKB.[

ape-

штУBaЛo стУдeHТa зa тe, Щo вiн пиcaв вipшi пpoти KoЛгoсПУ Ta

Cтaлiнa.

Cлaвa Укoaiнi!

20.9.45 p.
ЦДABo' ф' 383З' oп'

/-/Poмaн
1,

сгip. 158' apк.80-84, Koпiя'
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Ne 261

3вlт пPo дlялЬHlстЬ гPyп yпA
в житoMиPсЬKlЙ oБлAстl

21 вepecня 1945 p.

ЗB|Т
.l

. ПaлiЙ _ чИоЛo

-

бoeвикiв

5.

чИсЛo бoeвикiв 5.
Paднeнкo - ЧИсЛo бoовикiв 4.
Bci цi гpyпи були зaбeзпeчeH|:

Heстotэ

a) B збpoю, B зaгaЛЬHoму: фiнoк- 4 (нoтиpи), дeсятoк_
...Д.ьoxтяpoв''

-

KУЛeMeТ

1, кpiсiв

-

1

2,

0.

б) B oдexУ i шинeлi. чoбoти iт. п.
в) B лiтepaТУpУ: Hapo.0,Ho-peвoлЮцiЙнo-визвoльнi лoзунги,
зBepнeHHя Дo ceЛяH, poбlтникiв, poбiтникiв тpaнспopТУ, Д'o MoЛo..стpибкiв', i iншa.
дi, дo нepвoнoapмiйцiв тилoвИKiB, дo

ПpизнaнeниЙ тepен Цe: ПaлiЙ

_

BнopaЙшaнськиЙ p-н,

Heстop _ Aндpyшiвський p-н, Paдненкo _ ПoпeлянcькиЙ p-н. Булo
зaв.п,aнHя УKp|пИTИCя в пpИзHaЧeнИХ тepeнaХ Ha зИMУ, щoб вecнoю
Мo>кHa бyлo пoнaти вiдpaзy poбoтy згiднo iнстpyкцiТ. (ПaлiЙ мaв
зaвдaння oпaнoвyвaТИ зaЛlзl-lИчHиЙ вyзoл Koзятин).
2. ЗимувaтV| зaлИ:JJLАBCя тiльки ПaлiЙ зi овorЮ гpyпoю, yкpi-

пИвшИсЬ У сBoeMУ TrpeHl.
B зaгaльнoMУ B вИщeзГaДa+их paЙoнax пpИГoтoBaHo 40 xaт,
B яKИX MoжHa пepeбyти, з тoГo 17 y BнopaйшaHсЬKoMУ p-нi, 18 в
Пoпeлянськoмy p-нi, 5 в Aндpушiвськoму p-нi. Зaпaс xapнiв, якi
були пpигoтовaнi, вийшoв, зaл|АШ|лBcя тiльки цУKop в кiлькoстi
K|ЛЬKaL]a.цЦяTЬ

KГ.

Пpиxильникiв мoжнa нaлiчити дo 80. Цe люДи' якi в бiльшiЙ
чи мeншiЙ мipi дoпoмaГaЛИ HaM в poбoтi пpoBa)кeHHям poзвiдки,
poзKИД'aHHяМ л|ТepaтУpИ' .0.oстaBKoЮ гaзeт' MaТep|aЛЬHa дoпo-

мoгa. Mix

нИ|\АI4

e жiнки.кoлгocпницi вiкoм вiд 18 дo 40

poкiв

вiкoм вiд 40_60 poкiв, тaKo)к
poбiтники й слyжбoвцi мiсцeвoгo пoxo.п)KeHHя, вiкoм вiд 1B дo 40
poкiв. Miх ними е iнвaлiди ..oтeчeствeHFioЙ вoйHьl''.
З. Пiд чaC MapшУ i нa мiсцi, poбoтa Haшa яK пpoвiдникiв, .гoбтo
Пaлiя, Нecтopa i Paднeнкa, МaЛa зaKЛЮчaTИcя B тoМУ, щo вci нaшi
дiТ мyсiли бyти згiднi з пoлiтичниМИ HaПpяMH|Аnи|А, Ha яKИX oпИpaeтЬCя нaшa бopoтьбa. Poбити вce, щo дoбpe дЛя HapoдУ _ цe бyлo
Пepeвa>кHo I ЧoЛcвtKИ.KoЛгocпHИKИ
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i e ocнoвнe зaBдaHHя poбoти нa Cxoдi, бo тiльки в тaкиЙ cпoоiб
Mo)KHa здoбyти симпaтiю, зaiнтepeсoвaння, довip'я HaсeЛeHня дo
нac i нaшoТ бopoтьби. Зaвжд'и я Мaв цe нa увaзi й стapaвся в мipу
MoxлИвoстi вiдпoвiднo дiяти. flля удoскoHaЛeHHя сaмoгo сeбe
нe бyлo xoднoi лiтepaтypи, кpiм гaзeт. Чaстиннo ПpИ ЧaсТИХ poз.

MoвaХ з piзними ЛЮдЬМИ ДeЧoГo бaгaто MoЖHa бyлo нaвнитиcя.
Щoб тa чи iншa poбoтa мaлa успiшнi нaслiдки, тpeбa мaти дoбpиx
бoсвикiв. Я дoсить чaстo Дaвaв Tм пopaди' HaBчaв, як тpeбa oбxoдИтИCЬ з HaсeЛeHHям, PiвнoчaсHo Пpoвaдив бeоiди нa piзнi TeMИ.

oдним з нaйкpaщиx бoевикiв бyв дpyг Левкo з Пaлiевoi

ГpyПИ, якиЙ нe зHaв, щo тaKe вToMa' He зHaB, Щo TaKе стpax aбо

знeвipa. Cвoeю ПpИKЛa.цНoЮ пoвeдiнкoю .цaвaв iншим бoeвикaм
гapнi лeкцii дисЦиплiнapнoстi i т. п. .Qyхe дoбpe вмiв гoвopити з
ЛЮдЬМИ. Був дсlсить свiдoмиЙ ТaK, Щo Ha МoЮ дУМKУ мlг би пoПpoBatLАтИ рoбoту сaмoотiЙнo. 3aрaз нe вiдoмo .п,e вiн зHaХo.п,ИTЬся.
oстaнньo бyв пpи кoм. Лeвaднoмy. Тaкox дoбpиЙ бoeвик бyв з
мoоi гpyпи сЛ. П. ЧУмaйдa (згинyв пi.д. XмeлiвкoЮ. TяЖKo пopaнeний). Тaкoж гiднi увaги бoевики: Kyщ, Bеpбa, Зaлiзняк, Opeл.
Цe люди, пpивикшi дo вeЛИKИХ тpyднoщiв' i пepeнoсять всe бeз
BсяKИХ нapiкaнь. Bзaгaлi Д.ep)KaТЬся .цoбpe. Bеcти opгaнiзaцiЙнy
aбo пoлiтичHo-ПpoпaГaHДИвHУ poбoту вoHИ CaMoотiйнo ще He
Mo)КyгЬ, чepeз бpaк oсвiти, aЛe згoдoM , Koли Тx вiДпoвiДнo вИшKoлIАт|А, I,АoГЛv| б цe poбити _ бiльшe вcix KУщ. Bсi вoни зapaз живi,
opeл зapaз xвopиЙ. ДpУг MoлoдиЙ з мoеi гpyпи, цe 18-тилiтнiЙ
ЮHaK, .цoсИть вiДвaжний, aлe не oбyздaний i мaв щe Дeякi пoгaнi
HaвИчKИ, BИTвopeH| B HЬoГO чepeз пoгaHe BИХoBaHHя _ Hпp. злoдiЙствo iт. П., aЛe, пpoбyвши нa Cхoдt, зовciм мaйжe змiнився i стaв
Д,oсИтЬ пopядниЙ ХЛoПчИHa. oстaнньo бyв пpи кoм. oстюкУ. ДpyГ
Люшня з HecтepoвoT гpyllи тaKoX, скiльки я мiг зoplеHТУBaTИся
пiд нaс МapшУ, бyв бoовик дoсИTЬ дисциплiнapниЙ, витpивaлиЙ
нa всякi тpУднoщi, нiкoли нe бyлo нyти вiд ньoгo нiякиx нapi.
KaнЬ, oдHИM сЛoBoM дерXaBОя, яK ЛИчИтЬ peвoлюцioнepoвi. Пpи
HaсKoKУ HKB.Ц-[ист]iв нa гpупy Heотopa вiн був paнeниЙ шiстьмa
oсKoЛKaMИ з ГpaнaTИ, втiк i пiоля .цвoxТИ)КHeвoгo лiкyвaння пiшoв
B HaПpяMKУ p|дHoгo сеЛa.

KaнapeЙ з ПaлieвoТ гpупи _ Цe, ПpaвДУ Ka)кУчИ' peBoлЮтiльки
Ha CлoBaХ, a в дiЙcнoстi цe спeкУлянт Зaвхди скapцioнep
жИвся, щo хвopиЙ, нiчoгo Hе Mo>кe HeсТИ, нiчoгo poбити' aлe бi.гlя
жiнoк Kaнapeй вiдpaзy BИз.цopoвЛЮвaв i тoдi Ha ЖoДHУ xвopoбy
He сКap)КИвся. Kpiм тoгo Maв ДУXe дoвгoГo язИKa _ нeкoнспipaтивниЙ. Пoзитивниx якoстeй гoдi бyлo B HЬoгo cПoсТepеГTИ. ДpУГ
Bopoн _ сepe.цHя oсвiтa. ЗвiльнeниЙ з apмii пo хвopoбi (кaтap

'[pyг
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шЛУHKa). .Д.вa oaзи paнeниЙ пpи якiйсь свapцi зi овoТми o.цнoсeЛЬчaHaMИ (пo слoвax Bopoнa з чЛeHaMИ opгaнiзaцiТ_ xo.п.Илo пpo
яKoгoсЬ пicтoля). Haскiльки я мiг пpигляHУтиоя, Bopoн _ ЛЮдИHa

дУхe дpiбнИЧKoЕ}a, мaтepiaлiст _ свoТ влaснi iнтepeси Й iнтepeси
..У
poДI/1|1|А CтaвИB зaв)кдИ вищe вiд iнтepeсiв нapoдУ. Haпp.:
MeHe
BДoMa е щe нoбoти й oдяг, aЛe Haщo я МaЮ 6paти з.п.oMИ, яK я дeсЬ
сoбi дiстaну, xiбa зa тpИ poKИ я He зaсЛУxИв чoбiт i oдexi?'', ..Я нe
пiду нa стpiну дo Пaлiя, як я йoму тpeбa тo вiн мeнe знaЙдe' зpeштoЮ нexaй 6и 6ув нe вi.цд.aвaв Moeгo пiстoля Чеpнишeвi,,. l pяД
iнших ХapaKTepнИх виcлoвiв. B зaгaльнoмy вiн .D,oсИтЬ здi6ниЙ'
Kpiм тoгo, Мae нeвeЛИKИй ПeдaгoгiчниЙ стaж'
Пpo iншиx бoeвикiв, як Фiля, Cepгieнкo, Липa, БиcтpиЙ,
Бepeс1 якi здeзepтLlpУBaЛИ _ зЛяKaЛИcь Cxoдy, взaгaлi зaxoтiли
ДoДoMУ.цo MaМИ, aбo дo )<iнKи, HeMa щo гoвopИтИ.
Бoeвик Яp бyв злoвлeниЙ бiльшoвикaми пlд нaс poзбиття
гpУпИ Heстopa i вiв ceбe Дy)кe пpИHИжeнo (..пoxaлiЙтe мeнe Й мoо
МoЛo.цe ЖИття',). Poзпoвiв воe щo знaв пpo гpУПИ. Пpo цe дoвiдaвся Пaлiй чepeз яKoгoсЬ знaйoмoгo, щo сЛУXИтЬ пapИKмaХepoM в
Aндpyшiвцi. Пpo дaльшУ ДoлЮ Яpa нe вiдoмo.
4. Bi.цxo.цячи нa Cxiд, бyлo yмoвлeнo двi зуотpiнi: oдHa з
пpoвiдникoм Пaвлoм в мiжчaci 15-25 гpyдня 1944 p.' дpУгa_ з
Шyлякoм, якиЙ мaв пpИзHaчeHHя в БepдинiвcькиЙ p-H, 1 сiчня,
.,l
aбo лютoгo 1945 p. Hi oднa з циx стpiн нe вiдбyлaся. Пpичинa вi.д'
Пaлiя нeзaлexнa. З пpoвiдникoм Пaвлoм я Haв'язaвcя 10 гpУдня
1944 p, нa ЗaxiднiЙ, дopУчИвши Йoму ПoшTУ вiд Пaлiя, в якiЙ пoяcHЮBaЛaся пpИчLАнa Moeгo пoвepHeHHя нa Зaxi.ц.

2 бepeзня -l 945 p. я зyстpiвоя з.Qepкaнeм нa Kopoстeнщинi,
щoб нepез HЬoгo вiднaЙти Poмaнa i чеpeз HЬoгo Йти дo Пaлiя
тaKИM чИHoM УтвopИтИ зв'язкoвy штaфeтy. Poмaнa в)кe He вiдшуKaлИ, oт)Кe' я сaM, BзявшИ з сoбoю щe .п.вoX бoeвикiв, pУшИв Дo
Пaлiя Й 13 бepeзня t19]45 p. я Haв'язaвся з Пaлieм.
У квiтнi 1945 p. вИcИлaЮ зв'язoK чepeз lepкaнa дo пpoвiдникa Пaвлa, He дoнeкaвшИсЬ пoвopoТУ зв,язKoBИx, зa iнiцiaтивoю
i кepiвництвoм Пaлiя ми всi, тoбтo Пaлiй i я пЛЮс iщe 6-ox бoeвикiв, pyшили Ha зв'язoK дo .{epкaнa. Taм в o.I],ИH ,п.eHЬ, 28 vepвня
[19]45 p., MИ зycтpiлися мaйxe oДHoчaсHo з ДepKaчeМ, Poмaнoм
iз ПaвлoM, a тoдi всi paзoм pУtJJИлИ нa Зaхiд.
5. Cлiд булo б teщo cKaзaтИ пpo пpИчИHУ Moгo HeзaKpiплeння в ПoпeляHсЬKoМУ p-нi. l-.I.e ТepeH вiдкpитиЙ, лiсiв зoвсiм HeMa.
Тaк, щo KвapтИpУBaтИcя Mo)КHa тiльки B ХaTaХ. |J-[oб викoпaти

i

кpиTвкy, тpeбa мaти знaйoмcтвo, т. зH. Хoч .п.eкiлькa paзiв зaЙти
Дo XaтИ Й пoгoвopити. Ha цe тpeбa тpoxИ чacУ, a нaсу бyлo зoвсiм
1
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MaЛo, бyлa вжe пiзня oсiнь, ХoЛoд. Aлe бepyни пiд yвaгy тe, щo зi
мнoю був Bopoн, якиЙ caм [з] ПoпeлянCЬKoГo p-нy i знaЙoмcтвo

мiг мaти B сBoeMУ ceлi, нe гoвopячИ пpo цiлий paйoн. Aлe Bopoн
.0,oсИтЬ ЛeГKoBa)кHo пoстaBИвCя to цiei спpaвИl MoTИBУЮчИ тИM'
щo цe, MoBЛяB, Уоe сeЛo poзкoнcпipoвaнe i пepeбyвaтИ B HЬoMУ
He Mo)КЛИвo ТoMУ, щo вoнo пi.ц нeвидимИM oKoM HKB.ц. B iншиx
сeЛaХ yкpiпитися Ha BдaЛoсЬ. | тyг Bopoн пoКaзyвaв тiльки xaти,
якi e зaпiдoзpeнi Й гoвopИTИ тaM пpo кpиiвки бyлo тiльки сTpaToЮ
нaсy. lншиx xaт Bopoн Kaзaв щo He зHae. Пiсля цьoгo мeнe вiдiслaв
Пaлiй нa 3aхiд, ЗaлИ.J-lИвuJ|А з 4-мa бoeвикaми зИMУBaтИ, вИKoпaBшИ кiлькa кpиТвoк B cвoeMУ сeлi в 6лизьких iдaлeкиx poдинiв.
Koли хoдить пpo Пaлiя, тo слiд сKaзaтИ, щo вiн дoсИтЬ HecТpИMHo
вiднoситьcя дo свoТx бoeвикiв, взaгaлi дo всix свoТх пiдвлa.п,HИХ,
Hпp.: в.цapИB У ЛИцe Липy, Kaнapeя, a MaТЮKИ в |-|Ьoгo Ha KoxHoМУ
KpoЦ|.

.П,o

ньoгo нa Kвapтиpy пpИxoдИЛИ

зaв)кrп,И

йoгo poдинi, знa-

Йoмi, якi зHaЛИ дe вiн знaxoдИтЬся iдe знaxo.Д,ятЬCя iншi бorвики.
Taкиx BТaeMHИчeHиx булo дУхe бaгaтo, дo дiтeй BKЛЮчHo' |-{iкaвo
oтХe, щo нiкoли MИ He MaлИ тaM нi зaскoчeння i нe ПoПaЛИ нi paзy
в зaсiдкy. Бaтькo Пaлiя мaе шИpoKe знaЙoмствo в paЙoнi, Й xoн
тpoxИ п'янИця, aлe Мae aBTopитeT y сeлi й в paЙoнi. l-{iкaвo ТaKoЖ,
щo oдHoгo paзУ вИKЛИкaлo HKB.[ кiлькa xiнoк в paйoн, B ТoMУ
числi Й тy жiнкy, дe Пaлiй пepeбyвaв зимy. iх BсiХ, тoгo ж тaKИ дHя'
пoвlдпускaЛИ дoдoMУ. З Цьoгo BИХo.цИтЬ, щo Пpo Пaлiя HKBfl знaе
дoсИтЬ дoKлaдHo, нaвiть мiсця, кyди вiн зaХoдИтЬ. He бyдy poбити
з ЦЬoгo вcЬoГo виснoвкiв, aЛe Ha зaГaЛ TУТ cпpaвa зoвсiм He ясHa.

Дo poдини Пaлiя HKBfl нiчoгo He Mae. Taкщo тeпep пpийдeться
Ha зИMУ шyKaтИ iншиx xa1 iншиx лю.цeй, a зa тИMИ дoклaднiшe
пpИГляHyгИcь. .Д.o цЬoГo, oтxe, тpeбa, кpiм тиx Щo Bxe тaм бyли,
.0,oлУчИTИ KoГoоЬ свixoгo, щo мiг би кpaщe пpИгЛяHУтИсЬ.цo вcЬoгo

H|)K

я.
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poбoтa Йшлa дoбpe, нeoбxi.п'нo пo.цУМaТИ нaД, квеотiею
зв'язкiв. Пoдбaти, щoб вoни бyли не тaкi, як Дo цЬoгo нacy. 3 цим
зв'язaHe: oдep)ryвaння свixoT лiтepaтуpи, ПepecИЛaнHя звiтy,
пoдiл дyмкaMИ, Bpa)Keн HяМ И, oТpИ MУвaHHя iнфopмaцiЙ' диpeкти в
згopИ |Т. д.
il.

poбoтy BeЛИ MИ CepeД yкpaТнцiв
пepeвФкHo, пoлякiв i poсiян y мeншiй мipi. B пpИзHaчeнoМУ HaM
тepeнi пoлякiв i poоiян мaЙxe HeMa, пepeвa)кHo сaмl yкpaTнцl _
KoЛГoспHИKИ, e тaKoх poбiтники з зaвoдiв (Aндpушки, Moсieвкa,
1
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Bepxoвня, Maкapiвкa), paдгoсгtiв (Пaвoлoн, ХeЙлiв, Bepxiвня,
Maкaptвкa, Aндpушки, Mocieвкa, ЛeбeдинниЙ, Яpoпoвичi,
Biйтoвцi). Cepeд пoлякiв вe.пи пoлiтичHo-пpoПaГaH.цИвHУ poбoтy
пiД, чaс МapшУ нa Cхiдl, i 3axiд' KoЛИ пpoxoДИЛИ чepeз лiснi paЙoни
(oлевський, Емiльчинський, Гopo/tницькиЙ, KopoстeнcькиЙ), дe
>кИBe .цУХe бaгато пoлякiв, ПepeвaЖHo pобiтники в лiогoспax' З
pосiянaми зУстp|чaЛИся ДУжe piдкo' l.oмУ щo |Х Пo сeЛax мaЙxe
HеMa, BoHLl зHaХo.цятЬCя здeбiльше пo мiстax

оя i

з

Пiд нaс пepeбyвaнHя Ha CхoДi .Д.oвoдИЛoся зycтpiнaтигoвopVIт|А З ЛЮ.цЬMИ piзниx пpoфeсiЙ i службoвцями: a)

УчИТeЛяMи (Янiвкa Пoтieвськoгo p-нУ, Bepxiвня, Baсилiвкa
BнopaйшaнсЬКoгo p-Hy), Сr) з лiкapaми (Янiвкa Пoтirвcькoгo p-HУ'

Kiлoвкa ПoпeлянськoГo p-Hy' Бoндapiвкa KopocтeноьKoгo p-|lУ,
Cьcмaкiвкa Бapaшiвськoгo p-ну), з poбiтникaми зaлiзнo.цopoxHoгo тpaнсПopТУ (Бpoвки BноpaЙшaнсЬKoгo p-HУ, M. Boлиця,
ХapлiТвкa Пoпeлянськoгo p-нy), з ТpaKToplАСтa\Аv1 (Meдлiвнe
PaдoмишляHсЬKoГo p-нУ, Хapлil'вкa ПoпeляHоЬKoгo p-нy)' стy.0'eHтaМИ (aгpoнoмiнHo.Гoс|lo.п,apськиЙ тexнiкyм - Bepхiвня,
Пeдaгoгi..tниЙ iнстиlтyт в Kиeвi _ Maкapiвкa).

2.

ПoлiтичHo-пpoпaгaHДИвt.lУ poбoтy

сepед

BИщeпo.цaнИХ

ГpУП HaсeЛeHHя ПpoвaдИЛoся пepeвa>KHo в бeсiдaх i пpи дoпoмoзi
лiтepaтури. Taкiбeсiди MИ MaЛИ пpи кoжнiй зyстpiнiз людьми, piвHoчaснo ДaBaлИ читaт|л нaшi листiвки. Tеми бeсiд _ цe пpeдстaвЛeHHя HaселeHHЮ дiЙснoгo oблИ..tчя cтaлiнськoТ пoлiтики, пoHe.
BoЛeHHя, iзИзИсKУвaHня. ПoяснювaЛИ, Щo CCOP_ цe нiщo iншe,
як poсiЙськa iмпеpiя, яKa зMaГae дo Цiлкoвитoгo зaкpiпaчeнHя
iншиx нapoдiв, /1o eKCПЛУaтaш.iT нapoдгtoгo бaгaтсТвa, Дo HИщeння
тpaдицiй iздoбуткiв КУЛЬТУpИ iншиx нepoоiЙськиx нapoдiв i. кiнeць
кiнцiв, дo цiлкoвитoi pyсифiкaЦiТ нaсeленHя, яКe BХoдИTЬ в сKЛaд
poсiЙоькoТ lмпеpii. BкaзувaлoсЬ Ha Тe' щo УPCP i ствopeння нapKoMaТУ зaKсПpaв пpи УPСP i i. п. фaкти, цe нiщo iнше, як зaсiб дo
зaMИЛeHHя oчeй i вiдвepнeння HapoдУ вiд змaгaння укpaiнськoГo HapoДУ зa УCC!, Дe BЛaДУ мaв би нapiд, i сaM, бeз нiчийoгo
BтpУЧaHня, KepУBaB би xиттям укpaТнcькoгo нapoДy, якиЙ жив би
нa свoiй зeмлi спoкiЙнo i зaмo)Kнo. KopИстaЮчИ зi всix бaгaтств,
яKИMИ IlрИpoдa oбдapyвaлa yкpaТнськy зеMЛЮ' Kpiм тoгo, пoясHЮвaлocя, щo ТaKe УПA' зa Щo бopeться, poзКpИвaЛoся ЛЮдяM
КpaЩi пepсПeКTИRi,t мaЙбyтньoгo. BиотaчaЛo зГaдaтИ пpo тe, щo
ми бopeмocя, щoб кoжний сeЛяFlИH МaB сBolo зeMЛЮ, нe МУчИвся
в Koлгoспi, яK вИpИBaЛися зiтxaння: ..oX, кoли б скopiшe пpoпaлИ
цi пpoклятi KoЛгоспИ'' iт. п., aЛe' paзoм iз тим' чaстeHЬKo МoХl.]a
,'Lцo
ПoчyТИ:
Х ми зpoбим''' ..щo x ви зpoбиТe, щo Bac тaк мaлo
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e'' i т. п. Бyвaли вИПaдKИ, KoЛИ ЛЮдИ пИтaлИ:.,ЧИ Тo пpaвlцa, щo BИ
б'eтe нepвoнoapмiйцiв, зpИвaотe путi?', i т. п. Ha тaкi зa.пи.гaння
cлуxaнi зaBЖд.И oдepХУBaлИ зaдoвoЛЮЮну вiдпoвiдь: нi Й нoмy.
3. Пpиxo.циЛoсЬ тaкoЖ зyстpiнaтися з бiЙцяшlи, iнвaлiдaми
..oтeчeстBеннoЙ вoЙньl'' i кoмaндLАpa|v||А, якi пpиТжджaли нa вiд.
пyотКУ (Янiвкa ПoтiТвськoгo p-нy, XapлiTвкa Пoпeлянськoгo pну, Baсилiвкa BнopaЙшaнсЬKoгo p-нy, Kiлtoвкa ПoпeлянCЬKoГo
p-нy, Hянiвкa MaлинcькoГo p-Hy, Bipлик PaдoмишляHCЬкoгo p-HУ,
flyбник ГopoдницьoГo p-HУ i iншe). B poзмoвi BKaзУвaЛoся, Щo
вoни, бyдyни нa фpoнтi, нyли пpo Haш pyx. Hпp.: K. l. з с. Xapлiiвки poзпoвiдaв, щo Ha пepe.цoвiй лiнiТ oД,Hoгo paзy бyли poзкидaнi

лoзУHгИ peвoлюцiЙнoГo xapaKтepy: ...0'oлoйl воЙнy'', .,.Д,a здpaвcтвУeт свoбoдa И HeзaвиCИMocтЬ пopaбoщeнHЬ|X гoсУдapсгв
Евpoпьt И Аз|4v4'', ..Cмepть Cтaлинy и Гt,tтлepy'' i т. п. l-ie ви|KЛИКaлo вeликиЙ шyм i слiдcтвo з бoку HKГБ. HacлiД,кoм бyли шaлeнi
вИпaдKИ .о,eзepтИpсТвa. oпoвi.цaв тaKoж цeй чoлoвiк пpo нислeннi
вбивcтвa пoorцИнoKИХ кoмaндиpiв, яKi пoгaHo oбxoдилися з бiЙцями. Пpиixaв нa вiдпустку ст. лeЙтeнaнт з Kiлoвки, rэпoвiдaв, щo Ha
.,УHИчТo>кeHИяХ,'
якиx йoгo
Kaвкaзi e мiсцeвi пoвстaнчi вi.цtiли, в
тaKo)к зMУсИлИ бpaти УЧaстЬ. Цe пiдтвepдИв тaKoХ бувшиЙ бoець,
тeпep iнвaлiд, з Янlвки Maлинcькoгo p-HУ (пo дopoзi зa 3aхiд)' щo,
ЛexaчИ в лiкapнi в Тбiлiсi, чуB пpo кiлькapaзовиЙ нaпaд гtoвстaнцiв
KaвKaзЬKИХ нa xapчoвi сKЛaдИ Й aптeки в Tбiлiсi. oпoвiдaв тaКox,
щo з Kpимy вИсeЛяЮтЬ тaтap, HaсeЛяЮтЬ poсiян i укpaTнцiв.
Bсi vepвoнoa pмi Йцi, з яK|Аtvl.|А .цoвo.qИлocя гoвopИтИ, BИслoBлЮвaлИ CвoЮ HeХ|ТЬ дaЛЬшe вoЮBatИ' ПpoЛИвaти| cвoЮ Kpoв
чopтзHa зa щo, кoли Йoгo poдИHa в.цoмa гoлo.цУe, He Maо KУсKa
x.lriбa i МУсИTЬ тepпiть зHУщaHHя, oбpaзy з бoкy сталiнськИx пoгoничiв - гoлiв кoлгoспiв, сiльpaд, бpигaдиpiв, диpeктo;.liв зaвoдiв,

зaвiдуюниx, щo в тИЛУ BИпacaЮTЬ чepeBo, Bciм чeptso|-|oapМiЙцям
MИ дaBaЛИ aбo читaти свoю лiтepaтУpУ, пoясHЮЮчИ oдHoчaсHo
дoклaднiшe пpo Цiлi й мeтoди нaшoТ peвoлюцiЙнoТ боpoтьби, вкaзУЮчи Ha тe, щo Чepвoнa Apмiя MусИтЬ i oбepне свoю збpою ПpoТИ
тиX, щo гoHяTЬ Тx нa м'ясopyбкy, a xiнку з дiтьми ниl мaтip зMyшУЮтЬ вИKol-lyBaТИ HeПoсИЛЬHy poбoту в кoлгoспi. Ha пiдтвepдженl-|я тoгo, щo чepвoнoapмiйцi зHaЮтЬ, щo MИ Тx нe б'eмo, a б'rмo
лишe HKB.Ц-[ист]iв i взaгaлi пapaзитiв HapoДУ' е тaкиЙ фaкт: oдин
чepвoHoapMieць.мiнep, пiд нaс вИKoHУвaHHя cвoгo зaвдaння, був
oкpуxeниЙ i poззбpoeниЙ paзoм з цiлим взвoдoM вiддiлсlм УПA в
Гaличинi. Пoвотaнцi дУxe дoбpe oбiЙшлtися З llИt'J||А, HaгoДyвaЛИ
'цoбpe всix тa вiдпyстили. L{e вiн ol-loвiдaв УДoMa (ми тУди чaсТo
зaxoдили), як пpиiхaв нa вiдпycтку. B БiлiЙ l-]epквi oбyнaлися
r
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MoЛoдшi ПpИзИBHi poKИ в ЧA. ТУди ми дeкiлькa paзiв дaвaли лiтepaТypУ oднiЙ xiнцi з Maкapiвки, якa вoзИлa xapнi свoеMУ бpaтoвi,
й вoнa тaM poзKИдaЛa цЮ лiтepaтypy. .Qля шиpoкoТ пpoпaгaнди
Cepe.ц бiЙцiв тpeбa бaгaтo лiтepaтуpи.
4. Пo дopoзi нa Cxiд, в с. Янiвцi Пoтirвоькoгo p.HУ, poзбитo
KooпepaтИву, в якiЙ, зa вИHяТKoM оipникiв, нiчoгo бiльшe нe бyлo.

Kpiм тoгo, poззбpoeнo гoлoву сiльpaди Й бpиraдиpa, здoбyгo
двa кpiси. Як oпoвiдaли piзнi люди пiзнiшe, Ha ДpУгИЙ дeнь, пpи.
tхдхaли зaaЛяpмoBaнi HKB.Ц-[иcт]ти' пpoвiвши слiдствo й тpoxи
пoбiсившисЬ, He HaТpaпИBШ|/1 Ha нaш слi.п,, пoiхaли в paЙoн. Mи тoТ
сaмoТ нoнiздoбyлИ щe oд,HoГo кpiсa в Xoдopax PaдoмишляHcЬKoГo
p-HУ.

HaступнoT нoчi взятo в кoлгoспi тeЛИцlo. Пpибyвши нa мiсцe,
зpoблeнo дня 2[...].6.1944 p. нaоKoK Ha MaсЛoзaвo.ц в M' [P]ужинi
ХитoмиpськoТ oблaстi. Maли lцoKЛaдHУ poзвiдкy вiд poбiтникa
.|
цЬoгo x зaвo.цУ. Haс сiмox вИKoнaЛo цeй нacкoк, взявши ,5 ц
пpaсoвaHoгo Maслa. Пpивeзли Йoгo нa KoЛгocПHИX KoHяx, якi ми
BзялИ в нaЙближчoмУ KoЛГoспi. HKB.[, He MoxУчИ нiчoгo iншoгo
зpoбити, зaapeшTУвaли стapикiв _ cтopoжiв з мaслoзaвoдУ Й
KoЛгoспy. Miж нaсeлeHHяM пoшИpИЛaсЬ чУтKa, щo пpoxo.цИв дУxe
якийсь вeликий вiдцiл бaндepiвцiв. Пiсля цЬoгo взятo B кoлгocпi
в Хapлiовцi TeлИЦЮ. Пiсля цьoгo стopoxeвi кopoвapнi |1pv|cУtLАлИ
зaплaтИTИ 15000 кpб., щo сПpИЧИHИлo вeликиЙ шyм i нeзaдoвoЛeHHя cepeд HaсeлeнHя зaтaкиЙ пpИсУt. B кoлгoспi [У] BiЙтoвцяx
Bзятo .п,Ba бИЧKlА, пicля чoгo HKBД-[ист] и чiплялиcя.Дio cтopoxa,
пiзнiшe BИДaлИ стopoжeвi кpiсa. Haceлeння з зa.цoвoлeнHяM

спpиймaлo тaкi випaдкv|, KoлИ щoсЬ MИ бpaли в кoлгocпi. Бyлo
чyТИ вИсЛoви ..xaЙ бepyть, тo .п,epХaвHe',, ..щoб вoни цi KoЛГoспИ
зoвсiм пoHИщИлИ, NЛoХe тpoХИ ЛeГшe 6улo б''.
20 лютoгo в с. Гaннiвкa БapaшiвсЬKoгo p-HУ, пo дopoзi нa Cxit
з KoM. Пaвлoм, бyлo poздaнo KoЛГoсп. Bзятo piвнoнacнo 10 ц
вiвсa. B,ТXaвши в CeЛo, poзiслaли людeЙ пo оeлi зaгaдyвaти, щoб
iшли дo KoЛГoспУ Й зa6иpaли, Щo чИe. Бyлo дoсить цiкaвo, кoли
ми пepeЙняЛИ ГoЛoвy KoЛГoспy, щo Тxaв з paЙoнy i paзoм з HИM
xoДIАлИ дo ХaT зaГaдУвaтИ, щoб poзбиpaЛИ KoЛгoCп. .Qexтo з Heдoвip,ям пoгЛя.цaв Ha Haс i гoлoвy KoЛгoсПУ' aлe збиpaвоя i Йшoв. Зa
гoдИHУ КoлГocпHe пoдвip'я HaпoBHИлoся ЛЮдЬMИ, Щo пoчaЛИ poз.
биpaти кoHi, кopoвИ, тeлятa, xлiб. HaолiДKИ цЬoгo вcЬoгo нeвiдoмo
якi' тoмy щo я бiльшe тУдoЮ He ПpoХoдИв. oтхe, нe мiг чyтИ, яKИХ
peпpeсiЙ BЖ|Ал|/1 бiльшoвики сУпpoТИ HaceЛeнHя. Koли xoдить пpo
пoгoHЮ зa HaMИ, тo пoгoнi як тaкoТ не бyлo, aлe булa зaсiдкa в
c. Kepсaнцi Чoпoвицькoгo p-HУ 27.2.45 p., дe зГИHУв KoM. Чopнoтa
1
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i бoовик Aкоalлiтt.lиl.i (цю зaс:iдкУ Moшa спpИчИHИтИ кiннoтa, щo
пpoТxджaлa тУдoЮ Пеpe.ц нalии). Як oпoвiдaв нaM oдИH дя.цЬ.
кo з Cичiвки, то зaсiдкa зpoблeнa з iнiЦiaтиBИ гoЛoвИ Koлгocпy
Cичiвки. Пiсля цьoгo в с. Бoндapiвцi KopoотeноЬКoГo p-HУ здo-

були ми ЧoтИpv| кpiси. oдl}loГО бoбiкa Й пiстoля. Kpiм тoгo, в3ялИ в
кoлгocпi тeля. Koли Ml4 пpoxoД,l4Л|Ат|Аg cелoM вжe в липнi' тo гoдi
булo дoстyKaTИся до хaтeй, лю.i1и бoяться вiднинятИ' Ka>кУчИ, щo
був пpикaз i тo духe стpoгиЙ _ не вiдчиняти внoчi нiкoму xaт. (Tyг
poзбитo тo.п,i мoлcчapню i взятo в кoлгоспi тeля).
,.бoпrбЬo)кКУ''
KooПеpaтИB' тo ЛЮдИ He MaютЬ
Koли xoдить пpo
нiчoгo ПpoТИ цЬoГo (Baсllлiзкa BнopaЙшaнсЬKoгo p-ну 5.5.45 p.
i Biйтoвцi Aн.цpУшiвсьKOГo p-HУ 6.5.45 p.). Hпp. oднa xiнкa гoвopИЛa.цo НaшoГo зltaйомoгo .Д,яIlЬKa в Baси'lliвцi ,,',XaЙ бepщь, вce
o.цHo MИ нiчoгo iтaк не Дiсгaoш,to, аt [lи тpебa',, aбo oдин.цядЬKo з
BiЙтoвцiв ПoKaзats HaM .цe мiститься КooПepaтИвa i вислoвивcя:
..|дiть xлoпцi, зilбeplть ycе. KDaщe всe з'ixтe: яЙця'
цyкop, нiж
MaЮтЬ з'iсти лapaзитИ''. |liс;lя l-lьoгo вже Ko)кHoгo дня вiдстaBлял|^
y paйoн яЙця, aбo зaбиpaли з КooПepaТИBИ нa нiч дo якoТсь хaти,
щoб нiхтo нe fraчlrв'
Пpи кiirцi .IpaBtIя зpoбили МИ HaсKoK Ha pa.цГocп в Хapкax
BнopaЙшaнсЬKoГo p-HУ' i]e BзяЛИ кабaнa, a пiзнiшe Ha paД.гocп в
Пaвoлoчi ПoпеllяHськoГo p-Hу, IJe BЭял|А KaбaHa, цeнтHep ЦyKpy
Й тpи цeнтHrpИ MУKИ. Ltе всe МИ зaBeзЛИ Ha pa.цгoспнИX KoняX
дo однoi хaтV| B AндpуLlкax, a кoнl зaвeлИ в мyсiТвський лicoк.
Bapтoвий з цyKрoвaptli в AндpyLшKaХ бaчИв, як ми ixaли й нa дpyгий дeнь Kaзaв: lxaлo.IрЬoХ бaндepiвL1iв i пoTхaли Ha Лiс''' HKBД,
яKe BИзвaв зaвiдуtcниЙ paДГoсПУ в Пoпельнi' poбилo oблaвy в
мyсiiвськoму лiсi. Ha llозслi.п,УBaHF'|Я цiоi спpaви пpиTждxaлo з
Xитoмиlpa 3 HKB!.[истlи тaксiвкoto в AндpушKИ Ha зaвoд (гoвo.
pив знaЙоtииЙ poбiтниK зaвoI]У, з Maкapiвки). ПoкpyтиBшИсЬ y
лiсi' HKB.Д' зустpiлo .t],я.Д'ЬKa-сТopo)Ka, щo вжe вiв кoнi, якi ми вiдвeЛИ в лiс, дo сe;la. BiДpa3У ТoI о .ця.t},ЬKa зaapeшТУBaлV|, BЗял|4 нa
МaшИHУ i пoвeзли (опoвiДaлa жiнкa з Aндilyшoк). A пiоля цЬoгo
пaCТУХИ з Maкapiвкt,; бaчиttи в мyсiiвськoму Й мaкapiвськoмy лicкy
яKИХoсЬ лю.о,eй зi збpoею. Бyли вс.;ttи oдягtteнi по-piзнoмy, п|Атaли дiтeЙ ЧИ r B HИХ КOЛГoсl:rи' якиЙ ГoЛoвa КoЛгoсПУ, ни внovi дo
.Гaкe
HИХ зaХofцять yзброс;гti ;tюI\и i t. гt.
ПoвТopяЛoCя кiлькa paзiв
(oпoвiдaлa MaTИ oдiHOГо гlaстyxa). Ha мoю ДУMKy, цe бyлo HKBД
пiд нaшoю MapкoЮ' Тaкoх ГOt]opИB oД.ИH Cтopox бiля CтИpтИ з
сoЛoMoЮ. Щo бaчиlв Т[]ЬoX oзб1roснi,rx,lюдeй, якi сидiли пiд cтиpтoю. Poзпи.ГУвaЛИ Йoгo rlpo Пaлiя, дte вiн зapaз iт. п..Цo цьoгo cлiд
cKaзaтИ ш-(е Тe, щo ЗИпioЮ в llaкapiвцi квapтиlpyвaЛoсЬ пiд нaшoю
..

iJ

I

IUЭ/

MapKoЮ дeKiлЬKa ДHiB яKiсЬ BorHHi. Ha думкy Пaлieвoгo бaтькa цe
булo HKB!. Poблячи вИcl.loвoK з цЬoгo BсtэoГo, тpeбa зaзHaчИтИ,
щo HKB! дyжe дoбpe зopiентoвaнe Дe близькo мiститьcя, aбo
мoж<э мiститися Пaлiй з г0УПoЮ. l якщo.цo цИX пip все oбiЙшлocя
цoбpe. спoкiЙнo, тo цe ПpяMo ДИвO.

5. Bпливу нa вopoxi opгaнiзaцiT, яK TaКoгo, He l./aeмo B дaHoMУ
тepенi. Хiбa, щo тiльки MaeМo KoHTaKт з пooДИl-loKИMИ ЧЛeHaMИ
BopoЖИX opгaнiзaцiй. Hпp. нлeн пptэфспiлки, pобiтHИK зaвoдy B
Aндpушкax, poзKИДaв y зaвoдi нaшy лiтepaтуpу, пiсля нoгo HKB.Q
дeкiлькa днiв кpyтилocя B зaвoдi, пepeвoдячи cлiдствo.
Члeн кoмсoмoлу фeльдшep Г. C' poбить пoстiЙнo poзвiдкy в
Пoпeльнi. Члeн кoмсoМoЛу.П.ИспeTчepКa )к. .ц. от. в Хитoмиpi C. lvl.
пo.П,ae poзвiдку з Xитoмиpa (якиЙ pyx пoTздiв, вiйcькa тoЩo).
Bopoг, Нe MaЮчИ спpoMoxHoстi зниЩити нac фiзиннo, cтaparTЬCя всяKИМИ спЛeТHяMИ, HечyвaHими бpexнями, гpaбункaми пiд
HaUJoЮ MapKoЮ вби.ти клин мiж нaс i нaсeлeння
Hпp. тaкиЙ вipшик:

ГeЙ ви мoлoдицi,

Pобiть вapeницi.
Лiпiть вapeHИKИ,

,^Qoxидaйтe Aмepики.

[{e нaпeвнo HKBД ПyсTИЛo мiж нapoд тaкy пiсeнькy з цiллю
здeзopiентyвaти Йoгo нa влaснi cИлИ, a спo.п,iвaтись чиeТсь пoMoчi Якe знaчення бiльшoзИКИ пpИдaЮть нaшiй пpoпaгaн,цi i якиx
пpотидiЙ BXt4BaloтЬ. cвiднить тaкиЙ фaкт: кoнюxoвi кoлгocпy
с ХаpлiТвкa K. M. ми ДaЛИ пpoчttтaти дeкiлькa пpимipникiв нaшoТ
лliтepaтуpt,l' oДнoгo з тИХ пpИMipникiв KoH}оX пiдкинyв v кoHЮшню' Taм йoго зtraйшoв помiчниK KoHЮХa_ мoлo.ций ХЛoпчИHa'
Biн пeDе"гlaв йогo тoвapИшeвi' Ця листiвKa дo ти1Х пiр xoдилa мix
jlЮ.]1!jMИ, aЖ пoКИ iТ нe пoбaчив гoЛoвa КOЛгoспУ Пpoкoпeнкo. l.{eй
i]i/.]'Гjilзу пepeдlaв Ll}o CI]рaBy r;a HKB!, яKe cтaЛo paбити слiдотвo
i Kil.{(.ll-lь, кiнЦeм вИяBИЛoся, Щo Йoгo знaйшoв в кoнюшнi тoЙ хлoпець НKB! так i нe дoбилося, ХTo оal\4e йoгo пiдкинУв, aлe тИM
всlt\,, .Ll|,С-l ч|л.IaЛИ цю листiвкy, ДaЛи зaсТepe)кeнHя, щo пpи пoдiбt1ol'l\,, ii14ПадKУ Tx будуть cуДV1тt4. Бyлo oгoлoшeHo тaKo)к, щo Хтo
зFiaЙДe яку пl,tстiвкy ЧИ щo, ПoвИHeH нeгaЙнo зДaт|А в c/paду'
Ось ii1о оt-loвiдaлa oднa
з
ПpО ..ПoдвИгИ''

xiнкa MaкapiвкИ
Hl(Bfl: эайшли дo нei o.цнoГo paзУ дBa BoсHHИХ. Haмaгaлися вoHИ
ГoвopИтИ по-yкдlaТнсьK|А, aлe булo пoмiтнo, Щo тo нe ilкpaiнцi. Ha
ПИтaFiHя: .,Хтo воt.tи тaкi?,'- вiдпoвiли -. ..Mьl \/KpaИHсKИe HaцИoнaЛИстЬ|'', Бaгaтo He гoвopяЧи, вiд'lиHили у тiтки cKpИHЮ Й пoчaли
зaбирaти з нeТ ш1o KpaЩe, Tiткa пoчaлa ПЛaкaтИ, тoдi oдин з ниx
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Kaxe: ..He чвaHдИ!''. ..Я бavy, - Кaxe тiткa, - щo вИ ,.нaцioнaлiсти'',
тiльки нe укpaТнськi''. oсь яKИX МeTo.E,iв вxивaють бiльшoвики,
щoб спpoвoKУвaтИ нaс Пepe.ц HaоeЛeHняM. Aлe люди вИKpИвaЮтЬ
цe дУжe оKopo, Haсeлeння зHae пpo HaC, Пpo Haш pyx, зHae зa
щo MИ бopeмoоя iтoмy, кoли тpeбa зaЙти дo якoТсь xaти, a тiтKa
бoТться вtДчинити, вИсTaчae сKaзaтИ ..Mи бaндepiвцi'', як двepi
вiдниняються i тiткa пpиймar Haс чИM мae. Taких бyлo бaгaтo
випaдкiв, Hпp. в Лeбeдинцяx AндpyшiвсЬKoгo p-Hy, У Baоилiвцi
BнopaЙшaнCЬKoгo p-Hу, B Хидoвцяx Пoпeлянськoгo p-HУ.
B зaгaльнoMy МoжHa сKaзaтИ ТaKe, щo в тиx paЙoнax, дe
ПpoХoдИлИ нaшi вiДдiли, a6o мeншi ГpyпKИ Й лtoДи бiльшe oзHaйoмлeнi з HaшoЮ бopoтьбoю, TaM ЛЮдИ дoступнiшi, нe тaкi зaлякaнi, хoч, пpaвдa' r ш]e пooдИнoкi люди, якi вipять бiльшoвицькiЙ
пpoвoкaцiЙнiЙ бpexнi, щo, MoвЛяB, ..бaндepiвцi гpaблять, б'ютЬ,
piжщь''. Hпp. пpoхo.цячИ чepeз с. Лисoвeць ПoпелянсЬKoгo p-Hy,
ми пoмiтили, щo бiля oднoТ xaти XТoсЬ CToяв i' кoлИ пoбaчив нac,
тo вiдpaзу пoбiг дo хaти. Hac цe зaцiкaвилo i ми piuили пpoвipиTИ ХTo тo тaкиЙ був. Cтaли стУKaтИ' нiхтo нaвiть нe oбзивaоться.
Koли тepпецЬ вжe нaм yвipвaвся i ми cтaЛИ дoбиpaтись дo вiкнa,
..Хтo
ви тaкi i чoгo
щoб тaки ввiЙти B xaту' нapeштi xтoсь oбiзвaвся:
..l.о,iть
.,Ми
Koгo
ми бiднi, в
хoчeTe?', _
бaндepiвцi''. _
iншoгo,
.цo
yмoвляння,
пpoсьби
HeMa
нiчoгo,
нaо
oгpaбиЛИ
HiMцi''.
Hiякi
i
нaс
aнi пoяcнювaнHя He Пoмoгли. oтжe я бaгнeтoм вiднинив вiкнo,
дУMaЮчИ чepeз вiкнo влiзти B Xaту. Kyщ гиeнe здep)Kaв i пpисвiтив
сipникoм i [...] щo пoбачив: пiд cтiнoю, бiля вiкнa Ha.s, вaзoHoм
отoTть .цядЬKo i дepxить CoКИрУ нaпoгoтoвi' Пoбaчивши .Д,я.цЬКo
вимipeнoгo в сeбe пiстoля, ПУсTИB сoKИpy i зapaз вiднинив двepi.
..Щo
Х TИ дyl'/aв' Ha KoГo пiдiЙмaв сoKИpy, xiбa нe знarш Xтo MИ
тaKi?''. - ..Щoб лiзли нepeз вiкнo, бyв би 6ив' Пpo вaс т. зн. бaндepiвцiв чУв, щo BoHИ He гpaблять i нe вбивaютЬ, aЛe тeПep xo.п'яTЬ
всякi лю.ци,'. oт.i ,.всякi ЛЮдИ,,_ Цe нixтo iншиЙ тiльки пoCЛaHHИKИ

HKвД.

Moxнa HaBeстИ щe цiлий ряд фaктiв' дe бiльшoзv|KИ ллeтyгь всякi нiсeнiтницi, ёцУMaЮчL1 цим пiдбypИтИ HaоeЛeHHя пpoтИ
нaс' Ha пoxopoнi oдHoГo пapтiйця в Aндpyшкax якиЙсь (кaзaли
лю.ци) тaKo)к пaртieць BИCтУПИB з пpoMoвoЮ, тaKe KaхУчи,' ''Люди,
нe пaдaйтe в пaнiку, УкpaТни нe бyлo Й нe бyдe. Tиx yкpaТнськoнiмeцькиx нaцioнaлiстiв тpeбa бити нa кo)КHoMУ кpoцi, To вoHИ в
Пaвoлoчi ви6или 300 чoлoвiк в 1941 p.'' (цe дoслiвнo). З цьoгo
вcЬoГo люди cмiялИоя, зHaЮчИ Др(e дoбpe, щo To нiмцi poзстpi.
лял|А в Пaвoлoчi 300 хидiв. Bзaгaлi ЛЮдИ .цp(e нeHaBИдятЬ пapтiЙцiв i HKB.Ц-[ист]iв, Haзl4BaЮчИ Тx пapaзитaми Й iншимИ сЛoвaMИ.
1
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Koли ми вбили гoЛoвУ KoлгoопУ з Kiлoвки, тo cкpiзь мoжнa булo
пoчyгИ: ..Taк Тм усiм тaким тpeбa, сИдяТЬ B.цoMa Й людeЙ MУчaТЬ, a
нaшi чoлoвiки Й cини гoЛoвИ KлaдУТЬ нa фpoнтi чopтзHa зa щo''.

1' ХитoмиpcЬKa

tП.

- paЙoни: AндpушiвсьKиЙ,
ПoпeлянськиЙ, BнopaйшaнськиЙ. l-{e тepeн HaзaгaЛ вiдкpитиЙ,
piвнинa, нa якiЙ тiльки дe-He-дe мaлeнькi лiски пo 60-100-200
гa (сoкoлeцькиЙ' ЛoзoвИЦЬKий, лисoвeцькиЙ, xapлieвcький) в
Пoпeлянськoмy p-нi, (мyсieвський, мaкapiвськиЙ, вepxoвeнськиЙ,
вaсилiвськиЙ) y BнopaЙшaHсЬKoMy p-нi, (зapyбинeцький, вepбlв.
ськиЙ, aндpyшiвськиЙ) в Aндpyшiвськoмy p-нi. 3 них нaЙбiльшиЙ
AндpушiвськиЙ.
B тepeнi зHaХo.цИтЬcя двi цyкpoвapнi (AндpушiвKa, Aндpyшки),
.цo диpeкЦiТ якиx HaЛeЖaТЬ pa.цГoсПИ в Лeбeдинцяx, Biйтoвцяx i в
Пaвoлoчi, Xapкaх.
oблaсть

Mлинiв в цИХ тpЬoХ paйoнaх нaлiнyeться дo сopoKa, з

HИХ

ПoЛo-

BИHa вO.п'яHиx. Biтpякiв.п.Уxe MaЛo. Зeмля тyт.цУ)кe вpoжaЙнa, бeз
ЖoДHИХ дoбpив poДИтЬ гapнa пшeHИця, буpяки. B кoжнoму сeлi e
KoЛгocп, бyвae пo.цвa-тpИ KoЛгocпИ в сeлi (ЯpoпoBИчi, Бpoвки). B

Пaвoлoчi П'ятЬ KoЛгoспiв. Пo сeЛax ХИBУтЬ тщ мaЙxe caмi yкpa-

Тнцi. ТpaпляloТЬся ТaKoX KaцaпИ. Hпp. лicник y Baсильoвi _ пoляк,

ГoЛoBa сiльpaди в Хapлiiвцi- poсiянин, гoЛoBa c/p [в] [Я]peшкax poсiянин, Д,ИpeKтop сax[apнoгo] зaвoдy в Aндpyшiвцi, зacтyпник,
глaв[ний] iнжeнep, гoЛoBa пpoфспiлкoMУ з poдИHaMИ - >KIAДи,
жiнкa бyвшoгo дИpeKТopa зaвo.цУ - пoЛЬKa, дeкiлькa вчИтeЛЬoK
сepeдньoТ шKoЛИ _ poсiянки, oxopoHнИK _ KИтaeцЬ i т п. Пo мicтax,
в .цaнoMy вИпaдKУ пo paЙoнax, HaCeлeHHя мiшaнe, aлe yкpaТнцi
пepeBaЖaЮть. HeзвaxaЮчИ Ha ypoжaЙнiстЬ гpУHтУ, HaсeЛeHHя
тepeнУ хивe бiднo, внaслiдoк бiльшoвицьKoГo гocпo.цapЮBaнHя.
Poзмiщeння оiл ДоcитЬ гУcтe - 3-4-5 км y вiддaлi oднo вiД tpу.
гогo. Хyтopiв зoвciм HeMa. Хaти в сeЛax нeвeличкi' здeбiльшa
oднoкiмнaтнi Kлyнeй зoвciм HeMa' Чaсoм МoжHa зyстpiти бiля
XaтИ MaЛeHький xлiвeць, дe стoiть Kopoвa, iнoДi с Ha двoХ-тpox
гocПoдИHЬ. .[e xлiвa HeМa' тo Kopoвa aбo пopoся, яKщo вoнo e,
стoiть в сiнях. Пo мiстaх ЖИвyгЬ пepeBa>кHo якiсь слyжбoвцi, пapтiЙнi' HKB!-|иcт]и, яKИM )KИвeться дoбpe. Ll-{oпpaвдa' нe пopiвнят|А Життя слyxбoвикiв, якi вижи.цaЮтЬ тoгo нiкчeмнoгo пaЙкa, дo
xИття пapтiЙцiв i HKB!-[ист]iв.
2. Koли гoBopИтИ Пpo пoЛoЖeHня HaцMeHiв, тo тpeбa зaзHaчИтИ, щo всi вoни, якi e, живyтЬ KpaЩe вiд yкpaТнцiB - KoЛГoсПHИKa
ни poбiтникa, Зa ПpИKЛaД, Мoхe пocЛУ>K|АтИ ГoЛoBa сiльpaди в
1
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ХapлiTвцi

-

Kaцaп. ПpиTxaв вiн дo цЬoГo сeлa мaЙxe гoлиЙ i бocиЙ,

яK гoвopятЬлЮдИ. Tщ вiн oxeнИвcя. Пiзнiшe Йoгo пoотaвИлигoлoвoю сiльpaди. Ha пoчaтoK свoгo гoЛoвУвaнHя вiн викинУв з ХaтИ

oднy xiнкy Й сaм oсaдИвся тaм. 3aвxдИ ЛяKaв людeЙ aвтoмaтoМ.
Koли cтaли Ha нЬoГo йти скapги вiд люteй в paЙ[oнниЙ] вorнкoMaт, тo Гoлoвa paЙвикoнкoмy звiльнив Йoгo з ГoЛoвИ сiльpaди тa
пoстaвИB бpигaдиpoм, щoб зHoBУ-тaKИ Maв Mo)KЛИвiть мyнити

людeЙ. lpугиЙ яскpaвиЙ пpИКлaд _ цe )кИД з AндpyшiвсЬKoгo
зaBo.цУ. .{иpeктop зaвoдУ Пeтpo Бopисoвин Koзeнюк _ xид' бyвший пapтизaн, пpиTxaв У зaвo.ц в пoдepтiй шИHeЛi, oбшapпaний.
oтpимaв вiдpaзy oKpeмe пoMeшKaHHя. Mae тeпep paдio, xoД'ИтЬ
Щo.цня в iншoму кoстюмi, Mae сЛУ)кHИцю, взaгaлi всi вигoди, He
гipшe вiд ньoгo ЖивyгЬ i iншi xиди, яким вiн дaв пoоa,цИ, пoзвiлЬHявшИ ПoпepeдHИкiв _ укpaiнцiв. Пpo HKB.Ц-[ист]iв в paйoнax, щo
вci мaйxe KaцaпИ, aбo жиДtл, HeMa щo нaвiть гoBopИTИ - всi вoни
ЖИBУтЬ Kpaщe вit УкpaTнцiв _ кoлгoспникiв, poбiтникiв i cлyxбoвцiв. 3 цЬoгo Mo)KHa зpoбити вИснoвoK, щo HaцMeHи нa Укpaiнi
)КИвyгЬ Kpaщe, нix Укpaiнцi Й кopиcтyються бiльшиМи ПpaвaмИ'
3. oДнooсiбникiв y BИщeПo.D,aнiм тepeнi мeнi зустpiчaтИся He
.цoвoдИлoоЬ'

KoлгocпникИ MaЮтЬ пpисaдибнoT зeмлi пo 0,6 гa. Bлacниx
кoнeЙ нixтo нe мae. Kopoвy, яK Хтo Mae, зaпpягaЮтЬ y яpмo i
зMУtlJУЮTЬ oбpoбляти KoЛгoспHу зeMлЮ. Koлгoспник Мae пpaвo
дepжaтИ KypИ, aлe MУсИтЬ дaвaТИ KoHтИHгeHт яeцЬ, пo 120 яeЦь з
ХaтИ, пo 105 л мoлoKa з KopoвИ, KoHтИнгeHт гopo.цoвИHИ, KoHтИнгeHт KapТoпeль. Хтo оie збiжжя Ha ПpИсaдИбнiй зeмлi, тo МУсИтЬ
тaKox.цaвaтИ кoHтИHгeнт збiжxя. .Qo цьoгo вcЬoгo дoлyнити всякi
нaЛoгИ, якi гo.цi ПepeчИсЛИтИ, тo кoЛгoспникoвi нe зiстaeться
бiльшe нiнoгo, яK пpoKлИHaтИ цЮ KoЛгoсПHУ оИCтeMУ з TT кepiвниKaMИ вKЛЮЧнo. Зapoбiтoк, яKИЙ вИпaдe KoЛгocпHИKoвi зa тpyдoднi,
зaЛeхИТЬ вiд тoгo, скiльки дepxaвa зaлИшИтЬ в кoлгoспi дЛя poзПЛaтИ з KoлгoспHИкaми. Hпp. MИHУЛoГo poKУ KoЛГoспHИKaM дicтaЛoся Ha Tpy.цo.цeHЬ пo 300-400 г збiжхя Й тo чaстo-гУcтo ТУXлoгo,
зiпpiлoгo.
B paдгoспax poбiтникaM тpoХИ Kpaщe пЛaтяТЬ. Poбiтники
oдepжyютЬ пaйoк нeвeликиЙ i зapплaтy. Maють пo 0,15 гa пpИоa.цибнoi зeмлi' Чaстo oтжe KoЛГocпHИKИ сTapaЮтЬся з KoлГoспoМ
пoKiHЧити, a влiзти нa poбoтy в paдгoсп.
Poбiтники нa сaх[apнi] зaвoди нa Чaс виpoбництвa Йдyгь
poбити тiльки нa тe, щoб yкpaстИ цУKpУ. Хoч зa кpaдiж дУЖe отpoГo KapaЛИ (oднy хiнкУ з MaкapiвкИ ЗacуДИлv1зa 4 кг цУкpУ нa 4
poки !oПP-у), oднaнe ЛЮ.0,И Ha цe Hе .0.ИBИлиcь, iuли нa poбoтy,
1
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бo цe бyлa eдинa Haгoдa poздoбyти цyКpУ i нa дeякиЙ чaс зaспoкoiти дiтeЙ. Пiд чaс виpoбництвa ПpaцЮBaти тpeбa пo 12 гoдин, a
зapoбiтoк тaкиЙ нeзнaннИЙ, щo KoЛИ вИчИсЛятЬ poбiтникoвi всякi
пoдaтKИ, тo зaЛИшИтЬся всЬoГo pyблiв ]00, зa якi мoxнa кyпити 5
KГ

)(Итa.

Хiнкa

ЙДe нa poбoтy, KИдaЮчИ.цiтeй caмиx в.цoMa, якi сидять

в нeТoПЛeнiЙ xaтi, бo щoб oгpiти хaту, тpeбa paнiше пiти вкpaсти
coлoMИ з оTИрТИ, якa й тaк гниe. Taк кpaдix чaстo кiнчaоТЬся TИM,
щo xiнку Пoб'ЮтЬ, aбo зaмкнщЬ У ЛЬoX' Hпp. в Maкapiвцi oднy
хiнку oб'iздчИК зЛoвИв пpи кpaдiжi сoлoми. o.цжe пoбив ТЙ гoлoBУ, a сoЛoMу зaбpaв. Люди oпoвiдaли HaM тaKox тaкиЙ BИПa.t].oK:
.0'eсЬ в Kopoотeнськoму p-нi жiнкa пiшлa Пo coЛoMУ, TТ злoвили
й зaмкнули y ЛЬoХ. Якpaз в тoЙ Дeнь пpиixaв Тi чoлoвiк-кaпiтaн
дo.цoMУ нa вiдпyстку. He зaотaвши xiнки в.цoмa' пiшoв y сiльpaдy.
Гoлoвa KoЛгoспУ i сiльpaди, смiючись, пoвeЛИ Йoгo дo льoxy Й вiдчv||1|АлИ двepi Й ocЬ щo пoбaчили: жiнкa пopвaлa нa сoбi всЮ oдexУ

й пoвiсилacь. Toдi цеЙ кaпiтaн зaстpiлив oбox гoлiв' BИоЛoBИBшИсЬ: "я ЙДУ' aЛe CKopo пpийду й тoдi гope вaM пapaзИтaM',.
Штaтнi poбiтники Ha зaвo.цaХ тaKox дУХe Heзaдoвoленi.
3apплaтa зaЛe)KИтЬ вiД квaлiфiкaцiТ poбiтникiв, aлe B зaгaЛЬHo-

MУ тaKe, Щo KoЛИ б poбiтник He Kpaв цУKpy чИ МaЛясy' Тo з ТoГo
нiкчeмнoгo пaЙкa Й зapплaти He вИЖИB 6и'Зa спiзнeння нa poбoтy
сУдяТЬ. MeнiДoвo.цИЛoся чИтaтv| лИcтa вi.ц oднoТ.цiвчИHИ, яKa пpaцЮe в loнбaсi Ha шaXTaХ, дo свoеТ CeоTpИ в MaкapiвЦi. oDKe, пИшe
.,Я
вoHa тaKe:
B)Ke Пpo.цaЛa oдiялo i caчкa, бo хoнy Tсти, нe гнiвaЙТecЬ Зa цe Ha Meнe. B 933 p. щe He тaКe пpoдaвaли' Я зapaз дУxe
xBopa, aЛе Ha poбoтy MУшУ Xoд'ИТlt,6o яKХтo He ХoдИтЬ нa poбoтy,
тo Тсти He .t].aЮтЬ: iжa нaшa - цe вo.цa' .цe KpУпa KpУпУ дoгaняe''.
H a .(oнбaс[ бyвaють чaстi ви пa.о,ки сaмo гyбcтвa' oднa .цi вчи нa
пoвiсилacь' a дpУГa в].oПИЛaсЬ (oпoвiДaлa xiнкa з Maкapiвки, щo
iздилa дo свoeТ.цoчKИ в loнбaс).
-1

Як paдянсьKa BлaД,a дбae пpo вЧитeлiв, лiкapiв я МaB Haгoдy
пepeKoHaTИся' poзMoвЛяЮчИ з yчИТeЛeM HeпoвHo| сepeД'нЬol
шKoЛИ в с. Янiвцi Пoтioвськoгo p.Hy (пo дoрoзi нa Cхiд). Bчитeль

.,вiтчизнянoi
вiйHИ',, живe зi сBoeЮ дocИТЬ чИсЛeHHoЮ
цeЙ, iнвaлiд
сiM,еЮ в o.цнiЙ нeвeличкiЙ кiмнaтi, a ХaTУ, в якiЙ пoвинeн 6и жити
вчИтeлЬ, сiльськe yпpaвлiння вi.п.ц,aлo пiд aмбyлaтopiю (звинaйнo
в пopoзумiннiз paЙ. Упpaвoю). B цiй кiмнaтцi, кУди зaгHaЛИ вчИтeЛя, HeМa мiоця пoмiстИTИсЬ всiм члeHaм сiм,Т. Bчитeль жaлiвся нa
бpaкxлiбa, нe ГoBopячИ B)кe пpo якicь iншi xapнi Й пpoдУKтИ, пaЙoк
gaлИЙ, зapпЛaтa тaKoХ, a
piзнi нaлoги тpeбa. ..Щo )к, _
Ka)кe,

1
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- poбити тpeбa'

Д,aBaTИ

бo вишлють нa.[I,oнбaс,'. Aбo нпp. .цИpeKтop

з МaкаpiвкИ, ПpИMaкapiвки'
Щoб KУnИтИ KapТoПrЛЬ
дo
i iншиx пpoдyктiв. Зaотpяxлa Йoму в бoлoтi aвТoMaш]ИHa Й гoловa Koлгoспy Hr Дaв вoлiв, щoб витягти iT з бoлoтa' Фeльдttlеp
з Kiлoвки, iнвaлi.ц, oпoвiдaв сaM, ЖИве тiльки З тoГo' щo ЛЮ.гll1
дa.цУTЬ зa Йoгo л iкapськy .П,oпoМoГу.
B лiкapнi в Пaвoлoчi r дoКТop _ xipуpг Тyзoвa, зHaHa hja BсЮ
oблaсть яK дУжe дoбриЙ лiкap. I тaкiЙ людинi' якiй стiль,ки зaвJ]яЧУr нaCeлeHHя, яКa Maс B)Кe 50 poкiв, He.qaДуТЬ фipгиaнки, як
BИзИвaЮTЬ y pal"loн i вонa ] 5 км iДе пixoтoю (oпoвiдaв фeльдшeрl).
oднoмy .п,я.цькoвi Пoпeлянськoгo p-HУ стapенькиЙ ДoKТop Me.цИ..Як
цини, oкулiст, зpoбив ДoсИтЬ вaЖHУ oпepaцiю. ДяДькo питaе:
,.ПривeзiтЬ
_ Кa)кe лiкap _ трcХИ Kapвaс вИHaГopoД|АтИ зa Цe?', _
ToПeЛЬ i кpyп, тaЙ будe''.
Цiлкoм iнaкшe )КИвУТЬ ГoЛoBи колгoспiв' пapтiйцi, HKB/][ист]и ir п., тoбтo тi' щo нaЙбiльшe гpaблять ieксплyaтують
HaсeЛeHHя. Тyт мoжнa HaвrсТИ цiлиЙ pяд фaктiв, щO яoКpaвO
зMaЛЬoBУЮТЬ жИTТя циx стaлiнсЬKИХ ПOГoHИчiв. Bистaчить зaЙтvl
в ХaтУ ТoГo ЧИ iншoгo. !ивaни, кoвpi i Т. П' пpИKpaшalс]ТЬ Хel-У З
двOX, TpЬox кiмнaт. B xлiвi, кpiм дoбpoТ кopoви, ХpЮKaе кaбaн'
B кoмоpi ТaKo)i( знaйдeте оaлo й мiшки З MУKoЮ _ тoдt, яK KoЛГoсПHИК He Mar кускa xлiбa. Тaм ссlлi Й цyкрy B нt4Х Хвaтar:, ссlлi
дiстaнe в Kooпepaтивi скiльки Йoмy тpeбa, a цyKpУ _ HГiр' ГОЛoвa
KoЛГoсПУ в XapлiТвцi зaбpaв оoбi двa ЦeHТHэpll цУl(pу' якиЙ вvlдaв
зaвoд як пpeмiю кoлгocпoвi зa oбpo6ку бypякiв. Гoлoвa КoЛГcс[jУ
в Maкapiвцr нaбpaв з MaГaЗИHУ двi фipи збiхжя i псlвiз дeсь. Люди
ГoBoрИЛИ, щo вiн вoзИв xaбapa в paЙвoонкoмa1 щoб вiд,прoситиоя вiД apмiT. Пiзнiшe, KaзaЛИ ЛЮ.цt4. зaKoЛoв кaбaнa й тaкoж зaвiз
y paйoн. 3 цьoго нaвiть Mo)КHa бaчитtл' Lцo HKB! i пapтiЙцi, кpiм
тoГo щo .t],ae l],epЖaBa' ЖИByгЬ Щe й з хaбapiв, якi Тм п-liивyть зi всix
отopiн. o.д,нa жiнкa з Maкapiвки менi опoвiдaЛa, щo зa звiльнeння
свoei дoнки вiД,виcилки нa .Qoнбaс вoнa маЙжe всi куpи BИHoсИЛa
в paЙoн, що мiсяць нe Тлa MoЛoKa, a збиpaлa МacЛo нa хaбapl
Ближчe пoзнaЙoмиTИсЬ з )кИттяM гepoТв сссP гepoТв Тp\/д\a'
aкaдeмiкiв, пoeтiв iт. п, нe булo нaгoди.
5. B тepeнi, пpo якиЙ iдe мoвa, HaсeЛeHHя Гoв0pИТЬ yкрaiнсЬKoЮ МoBcЮ дyжe близьKoЮ дo лiтеpaтypнoТ мoви, нe бepуни
пiд yвaгy тих, якi дeкiлькa poкiв пpoслУ>KLАл|А в aрмiТ, aбo бyли
дeCЬ У PoсiТ, дe yкpаiнськci li4oBИ i{e Пoчyrш. Тaкi люди звичaйно
.Гaк
Пpeддoмiшують.д,o свoеj МoBИ ДУЖe бaгaтo poсiЙськиx слiв,
сТaвляетЬCя сПpaвa в сeЛaХ. B мiстaх пepeBaxHo ГoBOpягЬ пopoсiйськи' B ypядaх, aбo yстaнoвaх yкpaiнськoТ мoви мaЙжe He
KиТвськoгo пeд[aгoгiннoгсl] iнститУTУ, poДoМ

iж.цжaв ЦЬoГo poKУ BeсHoю

1
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чУтИ' B зaгaЛЬHoМУ HaсеJlёi{i]Я МaIlОtрaMoTliе. Koли xrэдитЬ Пpo
зHaHHя iстopii УкpaТни, гo ТT мaло Хг(J зt{aс, Зa BИHяТKoм людeЙ,
Щo дpKe дoбpe пaМ,яTaЮТЬ ' aбo Срaitл aiiТИBHУ VчaстЬ у зMaГaHняx [19117-2a pp. Taкi ЛЮ/]И .rtеo,)t..:1TЬLя дуже дoбpe. poзумiюvи.

щo тЮpMa нapодiв cссP

рОЗBа]Пi,,l

ГЬся' а

|.]a

ii трlyпaх

всTaHе

УкpaТнa, тaкa УкpaТнa. зa яКУ бopoвся Гlетltюpа' Зa
бopeться
']KУбiльшoвиУПA, якoТ xoне yкpaТнськиЙ HЕiptr/1' Тaкllм ЛЮдяM oчeЙ
KИ He зaMИЛяТЬ, вoHИ зHaЮТЬ, щс-, УPСI.] _ цe обмaн i пiдстyп для
ПoHевoЛeHHя yкpaТнськol.o Hapo,T.У. il,'itl зvсtpiнaли гaких людeй в
Xидoвицяx, Kiлoвцt, Bолинцях' ХaрlliТвiцi, Baсилiвцi, Мaкapiвцi,

Бpoвкax, Myсiiвцi, Bеpxoвнi, Яpoпoвинeх. Biйтoвцяx, Гopoдищi

i

iншиlx. Ha Тxню дoПoMOГУ MO)кHa сгiодiвa.гись.
Peлiгtя в нapодi tцe He зaHeПaЛa' ulapшi ЛЮ.цИ Lцe ДOдep)КУЮтЬCя пoстiв iт. п. B кожнiЙ xa.гi с обрaзt't, TaK iK iкoлись бyлo.
L{ьoгo poKУ Ha Bелt,tк.цень мaЙxе B ril)к|.I{)МУ L]сJ|| свяТИjlИ ПaсKУ.
Moлoдь, щoПpaвдa, MeHшe цiкaвt,lIЬся Цеpt{вою i рeлiгirЮ, aЛe
це He ТaKe ДИвHе, ToMУ щo BoHa ТaK BИyoiJаHa Г]aдlянська вJlaдa
вояKИMИ опoсoбaми сТaрaЛaся BГ|-П7|вaiиj Й докaзувaти, ш1о peлi.
гiя - цe oпiюм ЛЮ.ЕLrТвa. Хoн зapaз !|iшJ|a нa itrrttl'lЙ Мailep: вiднoвЛrHHя цepKвИ iт. п. Це ЛlOДяN4'ГрОx'i i.-lс:.]р.-)зVill.llе e щe такi нaТвнi,
кoтpi дyмaютЬ, Щo О-гa;liн гloвiрlив y U,-ll а
6. KoлгoспнИK|.4Нe беpуть УчaсТI н;кilднii;,l 0iльшoвицькiЙ opгaнiзaцij. Шкiльнy тiльки МoЛoДЬ Зal яГVЮ]tr гt triоtlсl1-li,t ' кoмсoмoл' Пo
сeлaxтiльки сiльс;ькиt,i ЕtKтl,,it]-- tlе Кol.лс()ivlUпьL;'t. абo ttap-riЙнi, алe ix
пo CeЛaХ мaлo. [lo Мi(]I.aХ. if.lpot'лitслilв|4\ iiijl.1 г[lа;< пaртlЙHi, KoMсo-

мoльськi, aбo пpoфспiлковi oрl-анiзаttii бirrьllL: рOзIзИI-]eHi тoмy, Що
тУ.цИ Haлe).(ать piзнi службсrвl1i Й (laхiвt1i.5]|.1Иl'ql :зa,l!ежИтЬ Ha Ki]aщИx

пoсaДaХ, бo вiдoмо, що г.rаc..rйнl .rи кiiмсс,l"lо;lьцi МаЮгЬ вeликi
пpивiлei ЯкoТ думки заГaЛ |]aсeЛеHi{я llрU j]2lpТiLJ чИ KoMсoMoЛ
свiднить тaкиЙ aF]еKl]От' як,иЙ я нув вiii кiltько;< l1р;,l1еЙ ()/-tин дlя"ш'ькo
зa.цУMaв вCТУПИТИ в пapтito. Bизиваt.: [iого lt;.liэтtlрi- i t..иlar;: ..Яка
пpиЧ|Анa ЦЬoгO, щ0 Bl4 Xot]eТe Е]СТуllИГИ ГJ llаpliю.i _ Я ЧУB_ KaЖе
дяД,ЬKo _ щo пapтiЙниlи дoб1эе )(14BCТiэ.jЯ' CKр|зЬ с ,loCTУt], в KoЛ.
гoопi нe тpeбa poбиtти. - A чи |1е буIif, Е.'И [] H!яK14Х 6atlдax.i _ ПИТaО
пapTopГ.

з

-

l-.ii

-

кaх<e ДяДЬKO

-

oце У Еaшу l|с,.lJшу i]ClyГlаlО',

7. fiepжaвнo-KooпеpаТивнa тorlгiвля зоргatliзoЕа|-Ia тaк' щoб

KoЛгoсПHИKa B|АIяГHУТЬ

laкi пpодукТИ. якl

}|е tsХ(-}l]я|Ь B CKЛaд

oбoв'язкoвИх ПoсГaвoK Дepжaвi. a HaаlТЬ ТИX, u(o BХoДяТЬ - B|АтЯГHyтИ МaKсИмyм (яЙцяt).
Hпp. пpивoзяТЬ в KooПepaГИB! ()lЛlэ i сэгоlirrшlyюТЬ, u{o KУI1|АтИ
coлi мoжe тiльки тoЙ, xто ПрИHeCе вiдпг;г:iднy кt,пькiсть яeЦЬ чИ

гapбузoвoгo aбo CoHяшtlИКo8oГo ilacltltiЯ' Ч,l КpyшИ|loBoТ кopи
1
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(Чoпoвицький p.н). Тaкa сaмa сПpaBа i з сipникaми aбо з Гacoм.
.Qyжe нacтo B KooпeрaТИBУ ПpИвoзяТЬтoBаpИ, якi лежaть мiсяцяMИ, a To Й цtлtлЙ piк i нix.го lx Hе t]oзKУ|lИТЬ' H|lp. o.цeкoлoн, шлeT,
ЛoПaтИ. Бувaють BИпaД,KИ' щo ПpИвoзятt, ьtaнуфaкТУpУ, aЛе HaпевHo KoЛГoCПHИK Хo.циB би бeз одежi, tцoб стaв чeКal.И Ha ТУ KooпepaТИвHУ мaнуфaкrурy. I, зpештоЮ, ЩO Кpalцe, зaбиpaють сiльськi

зaпoaвИЛa.

8' B тepeнi не бyлo ttомtiтно oсoб].]ИвDj o pУXУ HaCeЛеHHя.
oднe, щo зBёplaЛo нa сeбе УtsaГy, tlе вИсИJ|Kа нa.Д,oнбaс нa poбoти, здeбiльшa MoЛoдl,1х ,г]iвчa. l]o6poвiльнoгo виiздy нa poбoтy
мeнi нe .цoвoдИЛoсЬ чyTИ, тi.llьки ПpИMУсot]ИЙ' Були вV|пatK|А'
щo HKBД' внонi зaбиpaлo дiвнaт нa loнбaс. i-]пp. HKBД внoчi в
XapлiТвцi зaбpaлo oднy д1iвнину. Poбiтниrки нa виpoСrнИЦTвa цyKpy
нaбиpaються з пoблизькиx сilr _ yкрaiнцi-кoЛ|-oCПHИKИ, }o,ИpeKтopИ
зaBoд|B _

Жv1lJ|А Г|pИсЛaH|.

9. B тepeнi зaЛ|АIJJИлaсЬ Л14ше декiliька сTapиlX цepквiв, нпp.
в Coкiльчiй, Aндруtuкaх, [Яреш]кaх, Bei:xoвнi, ЗapyбинцяХ, a Тo
peштa зpo6ленi в звичaЙниХ Хal.ax. Bсi вони 'ЗaЛИшИЛИся пiсля
нiмeцькoi oкyпaL1il Й бiльшt.lвиtки Тх не зaчiгlaли, зa виняткoм кiльKoХ BИПa.цKiв, нгtp. в Хаprlitвцi З KpirlцoГo i]pllMitцеHl-iя BИKLAHУЛИ, a
дaли гipшиЙ, MaЛенЬKиЙ Цe зpoбиrla сiльськa BЛaдla' a paЙoннa
Ha цe He звepТa,la yваull Тепе1э, як oпoвiдaв HaM ДaЛЬшe фeльдшep з Kiлoвки, paДяHсЬKa вЛaдa ДoзBOЛяо oвяЩеHИКaМ КopИс.
TУBatИCЬ нaдirloм зeм;ti, мitlt,t свoi конi t.l.. iн. CвяLцeннИKИ ТaKo)<
бУдvть oТpИMУвaТИ пo З00 кр6. мlсrIннo вiд деpжaви. [.{iкaво TaKo)к
..Bсiм ТeПep
щe Й тe, щo Ha мiтинtу в Xaр;lliTвцi 6улa oГoЛoшeнo:
.0.oзвoЛeHo Хoд\ИГИ д1О цер(lзt/l' t-iе нiякиlЙ нi стид, нi смix. Bсiх, xтo
бyде смiятиCЯ з TИx, tцO ХОl.1,Яl.Ь дlO цeрr.BИ МОЛИTИCя, будyть пpитяГaTИ дo вiдпoвiдaльнс;с.l i'''

B дeнь

кaпiтулlяi1ii i|iгиeч..,tигrи з| aHяJlИ .tlюдеЙ

le,

Дo

ЦepKBИ,

щO ЧA IJCзГрl.)fulипa Fiiмеччину (ХapлiTвкa,
щoб
Coкiльчa, Aндpушlки i,l iншi). i-]е д]иti;tя.lисЬ На /.lИрёK'||АB|А з paЙoнy
щol]o Пpaв свяLценикiв. aбrl свят.к.Уваl.1l]я ОBяТ' Гo'Jloви кoлгoспiв,
сiльpaд, взaгаjii сillьr.ькi iJtjрх()Bolll,l .ЦУ)B0tlitr:lo р(l0Лягь lе, шio iм
пoД,oбaеться llа Be;titкllеtlь i lгltiti t,вяta B llеяKИ>i сеJlaХ ГoHИЛИ Ha
poбo.гy B KO,lГO(]l.1 ' 3 t-:вяшlettl,tкat'lИ lll,l llе lvlа'lИ Хol1НОl-o KoHТaKТУ,
мoли.п|Ася Зa

oТжe дa[]Их ll1-lo iх C()l{lаЛЬiiе l,i riаl.lit,i]allЬl-iе |lUХOl]жеiti-lя я He МaЮ!
тoMУ ЩO сBяще}|l,lKИ CКplзl. N4a,lЖe tioBl Й jiЮДиl tlpo HИХ' щe дoKЛa.Д,нo гtiчогo Hе п.4aiО.l ь, Один iiliькиt tpzrt<.t' tt.цo ГlО-Уiiрai1iuЬK[,,i [J цepКвaХ
нe вiдгtрaвл jlКl I lэ. h i|()-рОL;Ii,iL,i'I\i4.
l0. Beнopal.4l,l B li()Хi-]oL4} i,:ёJlI l'ri())кHa IlcчУii4 (;пiвt,t..lo спiвae
сiльськa MU,|(J/\Ь. I IC1,uU.;;t.ltil ltill'tсl | .,; ;l
r Iil 1 5- l 6 potriв.

^Jit,Ilili
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Cтapшi xлoпцi всi в apмil. 17.тилiтнi ЮHaКИ ХoдятЬ в paЙoн нa
'.oбунeниe'', Хoч в тepeнi iнкoли e 4 дecятиpiнки_ в Пoпeльнi,
Aндpyшкaх, Aндpyшiвцi Й Bнopaйшoмy, ciльськoгoспoдapськиЙ
aгpoнoмiнниЙ теxнiкyм i пoчaткoвi шKoЛИ в Ko)KHoМУ сeлi, aлe
oсвiтнiЙ piвeнь мoлoдi Haзaгaл нeвисoкиЙ _ Пepeвil(нo 3-4-5
клaсiв. Щoпpaвда, нeвeликиЙ ПpoцeнT мoлoдi BчИтЬся в сepeднix,
HeпoвHo-cеpeднix, вИЩИХ шKoЛaХ. Hпp. з Maкapiвки двi дiвнини
вчИТЬся в педiнститУтi в Kиeвi, дeкiлькa дiвнaт yтexнiкyмi в Bepxiвнi
Й сepeднiй шкoлi в Aндpушкax. З Kiлoвки oдИH ХЛoпeЦЬ вчИтЬся в
мeдiнститyтi. 3 XapлiТвки, БистpiTвки, з Пичинeць, Bepxiвнi бaгaтo
мoлoдi вчИтЬcя в сiльгoспaгpoнoмiннoмy тeхнiкумi y Bepxiвнi.
.0,o

пoлiтиннo-гpoMa.цсЬкoi poбoти МoЛoдЬ He ПpoяBЛяr aКТИB-

нocтi, зa вИHятKoМ кiлькox KoMсoMoЛЬцiв. Ti, щo пpиiжджaЮТЬ з
вyзiв дoдoмy, дo гtoлiтичHo-гpoMa.цськoТ poбoти нe пpиймaЮтЬся
ТaKoж. Ha poбoту B KoЛгoсп MoЛo.0,Ь Xo.цИтЬ.п'УЖe HeoХoчe, з пpИмyсy. B ПooдИHoKИХ poзMoBaX з ХЛoПцяMИ aбo дiвнaтaMИ MoХHa
пoЧУTи: ..Koли в)Ке цЬoГo KoЛГoспУ He сTaHe?',, '.Koли ми бyдeмo
poбити нa cвoТй зeмлi?,'' o.п,ин xлoпeць з Бpoвoк мeнi Kaзaв:
.'ПpиЙдiть xЛoпцi,
cпaлiть Haш KoЛгoсп''' ,Д,oсИтЬ чaоТo Mo)КHa
..Poзпpoщaвся стpiлeць',, aбo
ПoчУТИ нaшi peвoлюцiЙнi пicнi, нпp.
..lшли
стpiльЦi Дo бoю в Гaлинину,,. Bi.ц oднoi дiвнини з Aндpyшoк я
HaвчИвCя пiсню,.BстaнЬ УкpaТнo,'.
Бaзyюнись Ha cпoстepe)КeHHяХ i poзмoвaх з MoЛoДдЮ, MoХHa
ствepД,ИТИ' Щo MoЛoдЬ нaм i нaшiЙ peвoлюцiйнiЙ бopoтьбi симПaТИзyr, Хoч aKTИвHoT унaсгi в нaшiЙ poбoтi нe бepe, зa вИHятKoМ
випaдкiв, дe дiвнaтa чи xлoпцi вeли poзвiдKУ тoщo. Bзaгaлi нaд
МoЛoДдЮ тpeбa BeстИ щe бaгaтo poбoти, щoб викopiнити oтoЙ
сТpax Пepe.ц HKB.ц, щoб викopiнити cлiди бiльшoвиЦьKoгo вИХoBaHHя.

] . HaЙбoлючiшe пИтaHHя, яKe зaв)к.0,И ПopУшУЮтЬ KoлгoCгl_ Цe ПИтaHHя зeмлi, cпpaвa кoлгoспiв, piзниx нaлoгiв, CПpaBa
вiЙни' Як людям .цaЛИся B зHaКИ KoЛгocпИ, MoЖHa сУ.цИТИ пo ToMУ,
яK ЛЮДИ помiж сoбoю ГoвopяTЬ: ,,.0'e тi бaндepiвцi, Щo i]e Йдуть
..HexaЙ
ПaЛИТИ HaшcГo
,1

I1ИKIА

KoЛГoсПy?''. oдин дядькo мeнi KaзaB:

мeнl

oCГaBЛятЬ пpисaдибну зeMЛЮ i.п.o мeнe нiякoгo дiлa нe МaЮТЬ, To
я Iм пoдякyю i пpoxиву Kpaщe, нiж в кoлгoспi,'. l-.l.{e дo зaкiннeння
вiЙниt з Нiмeччинoю KpУЖЛяЛИ чyтKИ щo MoвЛяв, пicля вiйни кoлгoспiв не будe. Aлe вiЙнa зaкiнчилaся Й кoлгoспiв нixтo нe poздae,
a ДaЛЬшe ГOHятЬ нa poбoту. Лю.ци пepeKoHaЛИся, Щo пoки сoвiтCЬKa BЛaДз iснyс, дo тих пip iснyвaтимyтЬ KoЛГoCпИ. Тепеp ви нiдe
He ПoчУrТe, щo KoЛгoсПи будуть' Bci кaжуть: ..ТaKa BЛaсть iснувaти
He Moкe. KoжниЙ МУсИ.гЬ MaТИ зeMЛЮ тaK, яK КoЛИCЬ''. B тepeнi
l

ubb

HaпeBHo HeMa тaKo| лЮtИH|/1' яKa щe зoвс|M He чУЛa пpo Haс' пpo
Haш pУX. Haпeвнo, вci знaють xoч би пpo тe, щo бaндepiвцi б'ють,
пaЛятЬ KoЛгocпИ' б,Ють лaкeiв Cтaлiнa, eHKaвeдИсТiв, xидiв iт. п.,
| Цe BИстaчar.
Люди бaчaть y нaс cвoiх oбopoнцiв, зaсryпникiв i пpиЙмaють
скpiзь гoстИHHo' He гoвopячИ звичaЙнo пpo тИx' якi, MaюЧИ.п,ocитЬ
бaгaтo гpiхiв нa сoбi, бoяться зa свoЮ шкipy. Тi xoвaються вiд
HaC, Ha Ko)KнoMy кpoцi стapaЮтЬся HaМ шKo.о.Ити'Taких нeбaгaтo.
Люди мpiють пpo зeMЛЮ, дoбpoбyт. Cвiдoмiшi зHaЮтЬ' щo тiльки з
УсCД бyдe дoбpe Ж|АтИ, a щo MИ бopeмoсь зa УCC.{, тo тaкiлюди
нaс пpиЙмaють дiйснo ЩИpИM сepцeM.
12. KepiвниМ opгaHoм paЙoнiв е paйпapткoми. .[o HИХ Haлexить кepiвнИЦтBo Й кoнтpoль нaд yсiою poбoтoю в paйoнi. Koли
cЮДИ дoлyчити HKB.Ц Й HKГБ' тo MaтИMeMo всix Пepeд сoбoю _
..BлacтЬ
ИMУщИX'' в paЙoнi. Тyт пpaцюють тiльки пapтiЙнi Й взaгaлi
дoвipeнi сoв[iтськiЙ] влaдi люди, пepeBaхHo нeукpaТнцi. Bикoнaвнy
вЛa.цУ вИKoHУЮтЬ

туЮтЬcя чaстИHHo

в paЙoнax paЙвикoнкoми. Cлyжбoвцi peкpyз мiсцeвиx лю.п,eй' aлe бiльшiстЬ ПpИсЛaHИX.

Cлyжбoвцi сiлЬcькИx, KoЛгocпHИx yПpaв _ цe B бiльшoстi мicцeвi
зa BИHятKOм дeкiлькox, Hпp. гoлoвa сiльpaди в XapлiТвЦi _
KaЦaп, в Peшкax_ тaKox. lJ-{oпpaвдa, дyжe нaстi вИПaдKИ' щo
гoЛoBИ кoлгoспiв ни сiльpaд мiняються сeЛaМи, звичaЙнo зa HaKaзoM з paЙoнy. Hпp. гoлoвa KoЛгocпУ в Бpoвкax вaсилiвськиЙ, aУ
Baсилiвцi бpoвицькиЙ, гoЛoBa KoЛгocпУ в Kiлoвцi пoпeлянський,
a в Пoпeльнi кiлoвeЦькиЙ i бaгaтo iншt,lx. Бyвaлo тaК, щo яK KapУ
пepeмiщaлИ з oдHoгo сeЛa в ДpУгe, Hпp. в CoкiльчiЙ гoЛoвa KoЛгoспy| вeзyчИ з MЛИHa KoЛгoспУ мyкy, 3 ц сKИHУв y свoix poдинiв.
3a цe йoгo пepeBeлИ Ha дpУгe сeЛo, в Cтpoкiв. |-{e всe poбитьcя з
цiллю збiльшити HaтИcK нa HaceЛeHHя, яKe в ocтaннiЙ чaс cтaЛo
тpoxИ ЛeгKoBaжИТИ HaKaзи paЙoнниx i ciльcьких yПpaв. Бyлo нпp'
пpИзHaчeнo кoхнiЙ тpУдoспoсoбнiй кoлгoспницi Й кoлгoспникoвi
сKoпaти зaсTУпoM oзHaчeHУ кiлькiсть зeМлi, вивiзши сaмoтyжKИ
paнiшe гнiЙ. oтжe, були тaкi сeЛa' дe нiхтo нe пiшoв кoпaтИ, aнi
BИBoЗvl,тИ гнiй. Hпp' Maкapiвкa, MoсiТвкa. B iншиx оeЛax .цeХтo
Л|о.0,И,

хo.0.ИB' aЛe He вcl.

Teпep пoстaHoвa тaкa: XTo виpoбить MeHшe стa тpyдoднiв,
тoмУ вiдpiзУЮтЬ гopoДa, зaЛишaЮчи 0,15 гa. Taк caмo poблять
тИM' щo He ХoтятЬ дaвaТИ кopiв y яpMo. Bжe в бaгaтьoх сeЛaХ пpИмiнeнo тaкиЙ зaciб, щoб цим зacтaвИТИ Haceлeння BИКoHyвaТИ
нaклaдeнi Ha HЬoгo oбoв'язKИ. Я бyв свiдкoм тoгo, яK пiдпиcу.l945 p.
вaЛИ дep)кaвHy пoзИKy
B с. Maкapiвцi' cтoяни зa вiкнoм,
бaнив, яK зMУшувaли тiтку пiдпиcaти 300 кpб. Зaлякaли цю xiнкУ
1
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й .Д,oнбaсoм i .ЦoПP.aми Й тaки xiнкa змушeнa бyлa пiдписaти.
Bзaгaлi всe poбиться пiд пpИMУcoM.
13. B тepeнi нe cтoТть нiякa вiЙcькoвa чaстИHa, aЛe KoлИ гoвopИтИ пpo цe взaГaЛl, oПИpaЮчИоЬ oсHoвHИM чИнoM Ha oпoвl.цaння iнвaлiдiв сoв[iтськo]-нiмeцькoТ вiЙни, To MoXHa CKaзaTИ, Щo
мopaльниЙ cтaн ЧA дУЖe ПoгaHиЙ. Чacтини.цo цЬoГo спpИчИHИ.
лись caмi KoMaHдИpИ _ пepeBa)KHo poсiяни, якi свoTм нeЛЮ.цсЬKИM
стaвЛeнHяM дo бiЙцiв B|лKл|АKaл|А HeHaвИcTЬ бiйцiв дo кoмaндиpiв,
a дo пoлiтpукiв oсoбливo. oпoвi.цaв дядЬKo з ХapлiTвки _ iнвaлiд, вiн бyв сaм свiдкoм вбивствa двoх лeЙтeнaнтiв, якl дужe
пoгaнo oбxoдились з бiйцями. ocь пpиклaД, щo XapaКтepИзУо
мopaльний стaн apмiТ. B с. Aндpушки зaixaв ДoдoMУ пpи нaгoдi
бoeць - тaнкiст M. |., npивiзшИ з сoбoю вCяKИX Д|АтячV1х зaбaвoк,
oдягiв, фipaнoк тoщo. oпoвiдaе таKe: ..Я мiг би ПpИвeзТИ бaгaтo
бiльшe, aЛe я He зHaв, щo бyдy [хaти ДoдoMУ, i я нa пapy ХвИЛИH
зacKoчИB дo пepшoi лiпшoT хa-ги Й ПoздИpaв щo Мiг',. ЯcниЙ.п'oKaз,
щo чepвoнoapмiЙцi гpaблять paзoМ з КoMaHдИpaми, бo я [знaю]
дyxe бaгaтo випa.п'кiв, щo жiнки Тxнi oтpимaлИ пo .цeкiлькa пoсИЛoK з KoстЮMaМИ' мaнyфaктуpoю Й всякимиiншими дpiбницями.
He тiльки в Hiмeччинi, aбo iншиx oKУПoвaHL1x дep)кaвax, чepвoнoapмiЙцi ТaK ПoвoдятЬся, aЛe Й в УкpaТнi. Hпp. в Maкapiвцi пiд нaс
пepeХoдy фpoнтy BKpaЛИ Kopoвy, в Kiлoвцi бyлo бaгaтo пoкpaжeЙ
гyсeЙ, кypeЙ.

,[eзepтиpсТвo з чA _ цe звичaЙнe явИщe, B c. Лисoвицяx
ПoпeлянсьKoГo p-HУ бyв випaдoK, щo HKBД MaЛo пepeстpiлKУ з дeзepTИpaMИ' якi ixaли aвтoмaшИHoю Й зaдepжaлИсЬ B
Лисoвицяx. Пpиклaдiв дeзepTИpствa MoжHa бyлo б HaвeCтИ дУxe
бaгaтo. l-|е свiднитЬ пpo тe, щo ЛЮ.цИ He ХoтятЬ Йти нa фpoнт
KЛaсTИ гoЛoBУ зa,.poдинy,', зa CтaЛiнa, зa KoЛгoсп. Hiгдe я не
зyстpiнaв бiЙця, щo з oХoтoю iдe нa фpoнт, aЛе МyсИтЬ iти. Tepop
HKBД дO L1ЬoГo ЗМУшУо.
i

2i вeрссня

1945 p.

IJДАBO' ф, 3833' oп' |, спp' 158, apк. 10З-114, Koпiя.
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/_/ PaДчeнкa

Ne

262

зв!т пPo дIялЬHlстЬ
пoвстAHсЬKoгo п lдPoздlлy
y житoMиPсЬКIЙ тA КиТвсЬКlЙ oБлAстяx

[Bepeceнь] 1945 p.

3в|тr

!oнoшyдo Baшoгo вiдoMa Bci poбoтИ, пepeПpoBa.цХeHi

MoeЮ

гpУпoЮ нa Cхoдi вiд 9..l2.44 p' дo.цHя 16.8.1945 p. Гpyпa Moя нa
Cxiд пpибyлa24,1О'44p. в кiлькocтi5 чoлoвiк. Пpaця гpyпи вiддня

пpибyття нa Cxiд дo 9.12'44 p' бyлa звiтoвaнa i зв'язкoM BИсЛaHa дo звepxнИцтвa' Kiлькicть кoзaкiв вiд тoгo дHя зMeншyeтЬcя'
бo я oднoгo вИсЛaв Ha зв'язoK, якиЙ дo oстaHнЬoгo мoгo пoбyт'y
(16,8.45 P.)дo Meнe He вepHyвсЬ. Чи вiн Тy пoшТyдoнiс дo мiсця
чи нi, Й взaгaлi пpo Йoгo дoлю мeнi дo oстaнHЬoгo чaCУ нe бyлo
вiдoмo. Biдxoдяни нa Cxiд, мeнi бyв пpИзHaчeHИЙ тepeн дiяння
cлiдyюниЙ: пiвнiчнa гpaнИця - зaлiзниця Kopoстeнь-KиTв, пiвдeннa - acфaлЬтoвa дopoгa Хитoмиp_Kиiв, нa зaxiд пo м. XИтoмиp,
нa сxiд _ м. Kиeвa'
.Цo дня 19 гpyдня 1944 p. Moя гpУпa пepeбyвaлa в тepeнi пpизHaчeHoMУД,o дiяння дp. Baньки (Poзвaжiвський p-н i lвaнкoвcькиЙ
KиeвськoТ oблaстi, чaстИнa Бopoдeнськoгo paй. тa iншi тepeнИ,
poзПoЛoxeнi нa пiвнiч вiд зaлiзницi м. Kopoстeнь_Kиiв). Haпpoтязi
тoгo чacУ я MaB мoхливicть oбзнaЙoмитись зi Cxoдoм i пiзнaти

тepeн' в якoMУ HaXoдИвся.
Дня 17 '12'44 p, MИ oтpИMaли вi.п,oмoстi, щo нa тi лica HKBёц
пiдгoтoвляe aкцiю нa бaндepiвцiв. Biдoмocтi цi oтpимaли вiд
oдHoгo чoлoвiкa [з] с. Mapiянiвкa БopoдeнсЬкoгo p-нy Kиeвськoi
oблacтi , пpiзвищe нeвiдoмe мeнi. oпoвiдaв, щo Йoгo зaклИ.
кaлo Бopo.о,eнсЬKe HKB.ц в paЙoн i дaлo Йoмy зoбoB'язaHHя
пoBecтИ ДoKлa.цHУ poзвiдкy в лici, в paЙoнi 10 км вiд сBoгo ceлa.
oтpимaвши вiдoмoстi, з гpУПoЮ, вмiстi з гp. Baньки i нoвoпpибyвшoЮ в тoй тepeн гpУпoЮ Aндpiя, в кiлькoстi 2 чoлoвiк' |t1|А pУШIAл|^
вiдiйти в TepeHИ, якiбули пpизнaнeнiдля мoеT гpупи (зa зaлiзницю
.1

нa пiв.цeнь).

.{ня 9 ГpyдHя 1944p, o 15 гoд. гpyпИ вИpушV|л|Азa зaлiзницю,
Чepeз нiн пepeмapшepУвaлИ в БopoдeнcькиЙ p-н KиeвськoТ oбл.
пiд сeлo БeДи, дe пoBeЛИ poзвiдкy з пoблизькиx сiл' вi.qдaлeниx
вiД тoТ сeЛeчKИ. Paнкoм 20 гpУдня пepeЙшли пiд ceлo Язвiнкy тoгo
)K p-HУ i зaквapтиpувaЛИcЬ. Bвeнepi тoгo Х caмoгo дHя пpoвeлИ

1
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opгaHiзaцiЮ Хapчiв (xлiбa, KapтoпeЛЬ, цибyлi), взялИ в кoлгoспi
вoлa в тoMУ >l< сeлi i зa нiн пepeЙшли в бiлoкpиницькi лica, paЙ.
Paдoм ишeльcькиЙ, Xитoм иpськa oбл., дe зaKвapтИ pУвaЛИсЬ.
Увeнepi, дня21 гpУдHя, всi гpyпи, взявшИ iз сoбoю пo,l0 кг
M'яca, пiшли в c. Хoмiвкy Pa,п,oмишeлЬcЬKoгo p-нy XитoмиpськoT
oбл., дe зaKaзaЛИ в людeЙ вечepy, вi.Цдaючи ТМ M'ясo. Пoвiвши
poзвiдкy Й пepeкoнaвшИcЬ, Щo B тoMУ paЙoнi HeMa зaгpoзLА, МИ
зaнoчУвaлИ B ТoMУ сeлi, a Haпepeдoднi вiдiЙшли в лiс. ПocтiЙ нaш
вi.п, сeлa бyв вiддaлeниЙ нa 6 км. Ha тoMУ ПocToi стoяли 3 днi Й
щoвeчopa хoДIАлv1 в тe сaмe сeлo, тiлЬки кoxниЙ .цeHЬ вeчepУ
зaMoBлЮвaли в iншиx xaтax i Ko)КHa ГpУпKa oKpeМo' |-{iль нaшa
бyлa тa, щoб пpи тaкiй нaгoдi пoвeсти якнaЙшиpшe пpoпaгaндy i
пiзнaти людeЙ' Зaхoдили в тi хaтИ, в яKИХ MeшKaЛИ (язикaтi)люДи
гoЛoBИ, дo УпoвHoвa)кeHoгo HKBД i дo всix тИX, Ha яKИX ЛЮдИ cKapXИЛИCЬ, щo вoHИ Mo)KyгЬ эaяBИт|l пpo Haш пoбyгyсeлi в paЙoн.
!ня25 гpУдHя, paнKoм, ми змiнили cвiй пoстiЙ у вiддaлioдHoгo км вiд сТapoгo, a увeнepi Toгo )К оaмoгo .цня пiшли в с. Бtлкy

p-Hy Ha opгaнiзaцiю хлiбa Й KapToпeлЬ. |.цУчи в сeлo, бpaли
пoДiбниЙ cпociб, яK B Пoпepeдньoмy ceлi,
зaКaзУвaЛи вeчepУ, BeЛИ ПpoПaгaнду Й poзД,aвaлИ лloдяM M'ясo

тoГo

)К

з сoбoю M'ясo i в

(в кiлькoстi вiд 1,5-3 [кг] нa ciм,ю).

Paнкoм 26 гpyдня вepнУЛИ нa стapиЙ пoстiЙ. Увeнepi тoгo
.0'ня пiшлИ вci гpyпи в о. Taбopищe тoT x сaмoТ сiльyпpaви, дe
пepeПpoBaд)KУвaЛИ iдeнтин ну poбoтy, я K в пoПe peднix двox сeлax.
Пoвiвши впepiд нa кiлькa днiв poзвi.цKУ чepeз o.цHoгo нoлoвiкa [з]
с. Mexиpiнa, тiтки iм'я мeнi нeвiдoмe, щo в HИx у сeлi дyxe Heдoбpий гoлoвa KoЛГoсПy, б'e людeЙ, сaм яpий кoмyнiст i щo мae
зMaгaзИHoBaнoТ бaгaтo збpoТ, яку вiн poздar отpибкaм тoдi, кoли
зaxo.п,ИтЬ п oтpeбa BIАcт aэлятtА зaстaвy п poтИ бaндe pi в цi в.
!ня 27 Гpy.цHя вci гpyпи HaдсУМepK пi.цiЙшли Hat p' Teтepiв, a
як стeмнiлo, пepeПpaвИлИCЬ чepeз piнкy Й пiшли в с. Mexиpiнкy.
Гoлoвy KoЛГocпУ зaстaлИ щe B KoЛгocпнiЙ кaнцeляpii, якиЙ Д,aвaв
бpигaдиpaм Hapяд (плaн poбoти) нa cлiдyюний дeнь. B KaHцeляpiю зaЙшли пiд оoвiтсьKoЮ MapKoЮ, пo пeвHoмy нaci вiн сaм
poзKaзyвaв, Щo вiн Дyмaв, щo тo пpиТxaлo HKвД в ceлo лoB|Ат|/|
.цiвчaт нa .0,oнбaс. 3aстaвши гoЛoвУ, зв'язaЛИ, зpo6или в HЬoГo
peвiзiю, пpи якiЙ знaЙшли пicтoля (..3ipкa'' 1943 p' випycкy). Пoтiм
пepeПpoвaдИл|А toKлaДнy peвlзiю в кoлгoспнiй кaнцepяpiТ i в кoл.
гoспнiЙ кoмopi. Пepeвiвши peвiзiю в вимiнeниХ MiсЦяX, знaЙшли
двa дoбpиx aвтoMaтИ, тpи збpaкoвaнi, тpи ПTP-и збpaкoвaнi, двa
дoвгИх кpiси poздyтi, двa кopoткi coв[iтськi] кpiси poздрИХ, двa
нiмeцькi збpaкoвaнi ..MaBзepИ'' Й пo дeв'ять eкзeмпляpiв тoпoгpa-

Х
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фiнниx кapт Мaлинськoгo p.HУ, Poзвaxiвськoгo p-нy ЖитoмиpоькoT
oблaстi, i тpи кapти KиТвcькoгo p-нy, бaгaтo кycoнкiв iншиx paйoнiв
Лiвoбepexнoi УкpaTни тa Пiвнlчнoi Бiлopyci. Ha тиx Kapтax з дpугoT
..КoлгocпниЙ yЧeT''.
сТopoHИ ceKpeтap i бyxгaлтep KoЛгocпУ BeЛИ
3aбpaвши цe Bсe, paзoM iз гoлoвoю пiшли нa Йoгo пoMeшKaHHя,
дe ПepeПpoBaД|АлИ тaKoЖ peвiзiю (пoвepxoвнУ)' пpи якiЙ знaЙшли

KУЛeмeтa (...[ьoxтяpoвa.,). .Qe KyЛeMeT знaхoдИBоя гoлoвa сKaзaB сaM. Cлiдcтвa Жoд|-|oгo He вeЛИ, тiльки, пoбaлaкaвшИ з HИM
в дy>кe лaгiдниЙ спoсiб, B|АяCH|/|BШ|/| йoмy цiль HaшoГo пpибyття
в с. Mexиpiнкy, нaовiтлЮЮчИ всЮ йoгo poбoтy Bзгля.о.oM HapolцУ,
пoвeчepaЛИ B HЬoгo i кoли мaли вiдxoдИтИ' сKaзaЛи, щo вiн мoxe
пoхepТвУBaт|А ДJ1я УПA (нe сИЛoЮ, a з дoбpoi вoлi). Biн дaв .Д'Ля
УПA чoбoти в дoбpoму стaнi, 2 пapи бiлизнИ, copoчKУ BepXHЮ,
шИHeЛЬ i кoхушкa бeз pукaвiв.
Пpи вiдxoдi з ним пoбaлaKaB пpo нaшy бopoтьбу, xтo MИ e' дaв
лiтepaтypи пo oДHoMУ пpимipникy (дo сeлян Укpaiни, poбiтникiв
УкpaTни, щo тo e УPCP i .цo мoлoДi УкpaТни). Blн дyxe цiкaвивоя
HaшИМ pyХoM, бo .цля HЬoгo цe бУлa дУxe цiкaвa нoвИHa. Caм вiн
нe бyв пiд. нiмeцькoю oкyпaцieю i пpo нac нiчoгo He знaB, a KoлИ
Й пoнyв, тo зoвсiм в HeясHoMУ свiтлi. Увaxaв нaс i дyмaв Пpo Haс
яK пИCaB Xpyщoв, a уявЛяв щe гipшe' PoзiЙшлись з HИM пo-бpaтepсЬKИ, з HИM я, дp. Baнькa i Aндpiй пoцiлувaлись i poзiЙшлись.
Гoлoвa тoЙ нaзивaвся Гpигop Близьнюк. Toгo ж сaМoгo вeчopa
взяЛИ в кoлгoспi нa M'ясo KopoBУ Тa B KoMopi 2 Ц пшeницi, B0 кг
житньoТ мyки i 80 кг _ дo цeHТHepa гopoХУ, HaвaHтФкИлИ нa KoлгocпниЙ вiз, взяли кoлгoспнi кoнi i пoTxaли в лiс нa отapиЙ пoстiЙ,
ПepeпpaвиBшИсЬ в лiс, щo в дopoзi пiд c. KpeмKoM зHaXoдячИсЬ, MИ пoмiтили paKeTy (нepвoнy) нa пoчaтKУ с' Meжиpiнки вiд
сТopoнИ о. Beликa Paчa. Ha дpУгий дeнь дoвiдaЛИсЬ, щo тo булo
HKBД з paЙoнy PaдoмишeлЬ, яKe iхaлo нa нaс. Paкeтy вИпУстИЛИ ТoMУ, бo Тx poзвiдкa пoвiдoмиЛa, Щo MИ e щe бiля кoлгoспнoТ
KoMopИ i тoмy HaчaЛЬHИK Д,aB HaKaз дo HacтУпy. Poзвiдкa в пaнiцi,
пoбaчивши стopoXa, пoчaлa yтiкaти iз сeлa. HKBД дo caMoгo .0,Hя
нe вiдвaжиlлocя yвiйти в сeлo. Paнкoм yвiйшлo в сeЛo в кiлькoст|
] 7 чoлoвiк i пo.цaлись.0.o ХaтИ гoлoBИ KoЛГoсПУ. Haм дoнeсeнo, щo
гoЛoвa ГoBopИB для HKB.Ц, щo йoгo ми6или i Цe всe, щo пo)KepтвУвaв Ha УПA, бaндepiвцiзaгpaбИлИтa бaгaтo дoдaв чoгo iншoгo'

Я нaстoювaв, щoб тaк зpoбити, як бyлo зpoблeнo, тiльки з тoЮ
MaЛoЮ зMiHoЮ, Щo я гoвopИв нe бpaти У HЬoгo нiчoгo. n[p. Baнькa,

в бiльшocтi дp. AндpiЙ, пoбaчивши йoгo Д,oMaшHЮ oбстaнoвкy,

HaМaгaЛИоЬ пepeпpoвa,цити лiквiдaцiю йoгo мaйнa. l-]iль мoя щoдo
Йoгo нeтикaльнoстi бyлa тa: нaблизити дo сeбe i зaцiкaвити pУXoM
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УПA yкpaТнcькиЙ пapтiЙний eЛeмeнт нa Cxо.п,i, збивaючи Пepeсaднi' бpexл ивi lloKaзИ сoвlтських П рoпaГaнДИстi в aгiтaтopiв ), якi
(

чopHoMУ св|тЛ| ЗMaЛЬoBУЮтЬ Ha[U рУХ l Haшe ПOCl.УПoBaHHя щol0'o
КoMCoMoЛУ, кандидaтiв, гlapl iйниx i бyвшtих чrpвollИХ ПapТИзaн.
B

Ш.[o гoвopив Пo l.ОMУ нaвод? У пepeсaднiЙ кi.tlькостi гoвopИЛИ
окpiзь пpo Haс. oднi гoвоpvlли.. булo 100 чoловiк, ДpУГi 80, a iз
сyсiднix сiл бyлo нути З00 чoл.. a вiд1алених до 20 км булo нyти
500 чолoвiк. Bсi були зaдoвсlленi t1им" Були o.циниЦi, якi гoвopи..Taкoгo
ЛИ тaK:
чOpTa требa булa убитul Й кинутvl B сТaB, a To ГaД
ГaёqoМ, вiн нe ПoKaglЬся''. Maючи нaГo,гlУ пеpeбyвaти B тoMy тepeнi
Й тo нa пpoтяз! ДoвlilOГO чaоv (до 7 мiсяцiв t<oли булo Цe зpoблeнo), дня 29 V| Я сllilкaв вЁ-rГeрИHapа Пo KoIlГoсг|aХ MeшKaHця
с. Bишевич, вiд якогo дoвiдaвся Пpo Тv рoбotу. oпoвiдaв вiн мeнi,
щo вiн духе дoбpe знаr Близьнюкa (гoлoву KoЛгoспУ) i дiлиться
з HИM piзнutми BcяKoГo poЛlУ ДvмКaмtl. Beдiyrь сво'i сeкpeтИ, oд,ИH
зa.п,pУгoгo pУчar i т' п. Пo фaктi якиЙ мaв мiсLlе в гpyднi 1944 p,,
вiн Близьl.tюкa пoбачив Чel]ез мiс:яць. якиЙ сповi.цaв Цiлий Пepeбiг минyлoго i вискaзУвaв сBоj BЛaCHI ItУMKИ Пpo }]aC. Близьнюк
гСlBopИB' Щo вiн Д'у)Ke зЛ',Kaвся iдумaв' tцо йtого вб'ють (сУдячи

Пpo HaО i прo нaшу rэсlботу ТaK. яK нув вil'l !.]KBД)' aЛe KoЛИ пpИBeлИ
йtoгo до Хa.тИ, poзв'язa.rlи Йому pyки Й lloчаЛИ вeсTИ дУжe ПpИязHУ
poбoту, вiн почaв ПpИХOl-qИТ|,4 дo сeбе. !ужe дивно нyвся цiлиЙ нaс
y нaшiЙ ПpЙсУTHoсTi в Йoго xari, a KoJlИ ГleрeHOчУBaв, тo нe вiрив
сaм сoбi, ш.to вiн ТaKе Пеpeжиtз Чaс зробив свoо Biн зaвхqцИ чУв
Пpo Haс Г'laлaчки вiдl pilзнtlx людeЙ' яК14I\4 д].У)кe ПpИсЛуХoвyвaвся
i нaкiнeць Г|ерrKoНaвсr.i ''| як BaC зHаЮ, сKaЖУ вaN4 CвoЮ tlУMKУ.
t1i хлoпцi в дiйснoогi tiiLшли бrэрoтися зa ПрaвДУ, tlя.Д'opoгa, aЛe
нe вciм нalл. укpaTншягvl вiдoHla, Xepгвetlнiсть Цих людeЙ в тaкiй
нepiвнiЙ бopoтьбi. l xoч з HИМИ МaЛo ГоBОpИB, аЛe з чaCoM ПеpeKoНaвtl lИCЬ сaM ПoЧaB B ДеяКИХ N4!сrцяХ ЗMlHЮBaTи CвОI tlOCЬOГo,I]HItllHI
влaснi ПoГЛяДi-,l l-l{OДo ПOl-iятlя l<oмyнiсTи.l|-lоТ iдei в CPCP Бaнуни
свoiми вЛаCl-tИпl}1 oЧ14п.4il сьoгt-l.цгtiLLtнiй обрaз )KИТТя yкpa[нськoгo

Hapol:l'У' ПрИГaДaB ПОСТупoва}]itя pускоi нar1ioнaльнoстi Й ДeяKИX
iнt.t.,lиx tiаlliЙ' -..l Cll}loj сТoрOHИ' йl геopeтин|-|е ПoHяl.Tя нaшoТ iдeТ з
дpyгoT i]lopонИ' M())КУ CKaЗаТl/!, t1lo з ТoГo l]сЬoГo дiйдe з Чaоoм.цo
BеЛИKсJГO Kpoв.)ПГ)Оr!t4,1 'ГЯ, ,jt 1] llаtllOГo сЬoГollHiUJHЬoГo сoЦta.л|зMУ
мpiянoгo кoмунiстtlнtloГo CтГ]OЮ виЙДe бyзa' Сoцia.ltiзм, комyнiзм,
ЖИДt4 -- цe пoлiтиvнe зHaрядtдlя B pУKaХ рУCKoГo HapoДy. Aле щo ж
ми сaмi зpoбимо. УкpaТнa - |-te жИТТ'l. ш.e смaчt.tиЙ кусoк xлiбa, нa
якиЙ нe o.п'ИH Haul сyсiд зaздрив.'
Гoвopив тoй вeтepиl]ap Lrle Пpo Te tцe БлизьнюК вcЮ HeПpaвдУ
ГoвopИв для HKB! (цe бУлo MOr oПpaв/]aння). ..Зi мнoю цi xлoпЦl
|
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ПoBeЛИсЬ тaK чeМHo i тaк пo-дpУXeсЬKИ, як близькi дpyзi. Boни
мeнi тeпep нiчим нe стpaшнi, .цapМa, щo я, ПapтiЙниЙ, сьoгoднi
в)<e зaсТyпHИK ceKpeт[apa] paЙпapтKoMy''. oцe тa poзMoвa, яKУ
я пpиблизнo змiстoм i слoвoм стapaвся пepe.E,aтИ тaKl яK чyB
вiд вeтepинapa. .[oдaм кiлькa слiв пpo вeТepИнapa' L{e людиHa оТapшa, лiт 67, Kiнчив зa сTapoгo pexИMy фeльдшepcькy
шKoЛy y Bapшaвi. Гoвopив, щo вiн yкpaТнeць. Xlнкa тeж yкpaТнкa.
ПepeкoнaтиCЬ дoKЛaдHo я He мiп бo вiн нe Maв ПpИ сoбi дoкyмeнтiв. B бaлaнцi в)кИвaB бaгaтo зMoсKoBщeниx cлiв. oпoвi.цaв' щo
вiн бaгaтoxИBу Miстax, a пo 1943 p. oсiвyc. Bишeвичax, дe Йoгo
ПpИзHaчeHo дo poбoти (лiкувaти KoЛгocпHУ xyдoбу). CиЛьнo нeнaBИДИть сoвiтськoТ влaстi.

У м.цi нepвнi MeшKaHeцЬ Хoмiвки, бyвшиЙ MeшKaHeцЬ сeЛa
Meхиpiнки Baсилeнкo Пpoкiп, пiшoв в с. Meжиpiнкy, дe спiткaв
Близьнюкa (сьoгoднi ceKpeтap paЙпapткoмy PaдoмишляHсЬKoгo
p-HУ). Пpи зyстpiнi пpивiтaвcя iвiдкликaв Йoгo нa cTopoHУ iпoчaв
ГoBopИтИ: .,Tи, Пpoкoпe, пpиЙшoв У Haшe ceЛo яK бaндepiвcькa
poзвiдкa? Я знaю, щo тИ xoчeш МeHe втoпИти. Ho знaЙ, я мaю
щe свoTx нaслeднiкiв, якi тoбi He пo.цapУЮтЬ',. ГoBopИв з BeЛИKoЮ
злicтю. Пoтiм хB|Ал|АHУ зaсТaнoвИBсь i слyxaв, щo Йoмy ГoвopИв
Baоилeнкo. Baсилeнкo вiд yсьoгo вMИвaв pyки, бo в дiЙснoстi
вiн y нrнoмy нe бyв винниЙ' Пoтiм Близьнюк злaгiднiв, пoлoxИв
pyKУ Ha Йoгo плeчe i дoдaв: ..Еx, тeмнoтa! Пpoкoпe! Tи нe дyмaЙ
зЛe Пpo MeHe, я нe гoЛoвa KoЛгocпy нi сeкpeт[ap] paЙпapткoмy,
a я тiльки БЛИзЬнЮК''. lle щoсь xтiв дoдaти, aлe нaдiЙшoв o.0.ИH
чoлoвiк i тoй з HИM Пoпpoщaвcя. Ha oбличчi змiнивcя i сильнo
стИоHУB Baсилeнкoвi pУкУ. | в дiЙснoстi нac зpoбив свoe. Koлиcь
Близьнюк бoявcя сТeпoM lxaти в Мexиpiнкy, a сьoгoднi нe бoiться Тхaти лiсoм. Пpo цe я дoвiдaвся в oстaнHЬoмy нaсi. l.{я ocoбa
сьoгoднi зaсТaвИЛa мeнe сoбoю зaцiкaвитиcь. Haмaгaвся я з HИM
бaнитиcь, вИxoдИв тpИ paзИ Fta дopoГy Kpeмoк_Бiлa Kpиниця, бo
пo poзкaзi вiн нiби тoЮ Дopoгoю Тздив в с. Kpeмoк i Бiлу Kpиницю,
яK УпoвHoBaжeниЙ з paЙoну пo зxaттЮ, oбмoлoтцi Й вивoзцl xлiбa

У ТИХ ClЛЬpaдaХ.

laльulиЙ тяг. 28 гpудl-lя paHo зМaГaзИнУBaлИ збpoю, CXoBaЛИ
Boзa B лici' a кoнi нaгнaли. Haдвeнip змiнили пoстiй i пiдiйшли пiд

сeлo Бiлкy (вi.пдaль _ lliв км). Haдвeнip пiшли B сeЛo, дe зaнoчУвaли. Bнoчi бyв aляpм, XтoсЬ пoчaв стpiляти бiля тoTХaTИ Ha гopoдi,
.цe MИ HoчУвaЛИ, Koли воi виЙuL.ли, cтpiли пoвTopИлИся нaд piнкoю
Бiлкoю, нa нaшiЙ дopoзi, KУдoЮ |v|И BхIДLIлLz. B ceЛo. Hixтo не знaв,
Хтo цe мoxe бyти Й xтo тo стpiляв. BкlнеЦь бiльшicть пoчaЛa Гoвo.

pИтИ, щo цe Мo)Ke HKBД oKpРКИЛo сeлo. Пo KoрoTKoMУ нaсi пiд
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oбcтpiЛoM piшИлИ BiдстУПИтИ в лiс. BИпУстИл|А B стopoHУ piчKИ, .цe
бУв пepeд кiлькoмa ХBИЛИHaMИ cтpiл, oднy гpaнaтУ з ГpaнaтoN4eтa
(нiмeцькиЙ нa кpiсi) i пoчaли oбстpiлювaти тe мiсЦe з тpЬoХ aвтoмaтiв i poзстpiльнoю зближaтиcь дo piнки. Koли пpиЙшли дo piнки
Й зa piнкy, нiкoгo нe знaЙшли. oДнa жiнкa гoвopИЛa, щo тo п'яt|i
лiоники пiшли чepeз лiс дo БiлoТ Kpиницi. Mи BepHУлИоЬ, скpiпили
BapTУ, дoбули дo paнKУ. Xтo цe сaмe стpiляв вИясHИЛocЬ aЖ чepeз
6 мiсяцiв. l-ie були teзepтИpИ з с. Бiлки. Boни пoвпивaлИcявзял|А
кpiси i пiшли нaд piнкy poзбиpaти зaгopoд)к нa дpoвa' a щoб нiхтo
iз оeлян нe пiдслiдив Tx, для ПoстpaxУ стpiляли. oпoвi.цaли мeнi
.l945 p.
пpo цe цt оaмi.п,eзepтИpИ, яKИX я пiзнaв, в тpaвнi м[iсяцi]
Koли ми oботpiлювaЛИ лoзУ, вoHИ HИщeЧKoM пoвлaзили в piнкy i

cидiли.цo тoгo чaоУ, пoKИ MИ He вitiйшли.
!ня 29 гpУДHя зapiзaли Kopoвy i нa вeнip тoГo ж дня вiдiЙшли
з М'яcoм в с. Бiлкy. ПepeнoнyвaвшИ B с. БiлЦi, зHoвy вiДiЙшли в
лiс, a, Пepe.цHЮвaвшИ, Увeчepi знoву взялИ M'ясo i пiшли Ha BeЧe.
pУ B с.Taбopищe. B с. Тaбopищi oдин дядЬKo пoвiдoмив Haс, Щo
в кooпepaтИвУ, яKa зHaxoдИтЬcя в c. PoTвцi PaдoмишляноЬKoГo
paЙ., пpивeзли нoвi тoвapИ нa овятa. Mи, дoвгo нe гaюнись, o 22
гoД. BИpУшV|лIA Дo PoTвки. Пo дopoзi, нa пoчaтKy ceлa, спiткaли
oбox гoлiв сeлa (KyлaKoвcЬKoГo Й KpивдУ' г/с)' якi пiшли paзoM
.E'o KooПepaтиви. Boни HaM сKaзaлИ Xтo пpo.Д.aвщИця, дe ix xaтa
i щo e B Kooпepaтивi. Чepeз кopoткиЙ нac бyлa бiля кooпepaтИBИ
зaвiдyюнa (Mapyся, пpiзвищe зaбyв), якa вiднинилa пpимiщeння.
Bиявилoсь нa мiсцi: бoчкa пивa, бoчкa сoдoвoТ вoди, 30 пaчoK
сipникiв, 3 ц оoлi. Пивo пили всi Й пoнaбИpaлИ з сoбoю. Ciль poзHeслИ Пo ЛЮдяx i дo oднoгo цeHTнepa Bзял|A з сoбoю. Koли ми
вi.цiЙшли з KooпepaтИBИ, пoчaлИ ГoспoдapЮвaти пo6лизькi ceляни. B кooпepaтивi зaлV1LJJ|АJlocь бaгaтo дeчoгo, яK: Пoсyдa, нaфтa,
гу.цзИKИ, xiнoчi гpeбiнцi, Упpя)к, ЛяМпИ, шKЛo.0,o ЛяMп. Ha дpугий
.Д,eHЬ дo нaс пpиЙшлa вicткa, щo HKB.П, в пpимiщeннi нe зaстaлo
HiЧoгo, кpiм пopoxнix бoчoк i пaлoк.
У гoлoви KooПepaтИви |ми] BЗялИ B75 кpб., a ДaлV,| зaпИсKУ Ha
1750 кpб., бo вiн пpocИв, щo йoмy стiльки нe Xвaтae дo paХУFlKУ.

Пpизнaвся, щo зa цi гpoшi пив. BiдiЙшoвши вiд KooпepaтИвИ'
paзoм з ГoлoвaМИ пiшли нa Tх квapтИpи, te зpoбили peвiзiю. B

гoЛoвИ ciльpaди бyв кyлeмeт ...Д.Ьoxтяpoвa'', дBa сТapИX aвтoмaти i
15 штyк нaбoiв дo coв[iтcькoгo] кpiсa. Cлiдствa нe пepeпpoвa.цXy.
вaли, тiльки в Дy)<e лaгiдниЙ спoсiб |.|ИтaлИ зa KopoтKУ збpoю, a
KoлИ вoHИ Д'oKaзyвaЛИ, щo У HИx HeМa, ми Тx зaлишили Й нaдpaнoк
пiшли в лiс пiд с. Koдpy Maкapiвcькoгo p-Hy. .Qoвшe в тoмy тepeнi
бщи нe Mo)KHa бyлo, бo HKB.ц пiдгoтoвлялo Ha дняХ пepeвeстИ
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aKЦiЮ B тИX ЛiсaХ. Пepeбувши ,цeHЬ У лiсi, ввeнepi дня 30 гpУдHя,
пpoB|вtlJИ poзB|дKУ' зHoвУ п|шлИ в ЛIс.

Пiд Koдpoю 6ули дo paHKУ ] сiчня 1945 p. Bpaнцi змiнили
мiоцe пocтoЮ, a Увeчept виpyшили в пoxiд нa пiвнiч зa зaлiзницю. Пo дopoзiдo с' Язвiнкa ми зaйшли в с. Coбoлiвкy нa вeчepУ.
ПoвeчepaвшИ, BзяЛL4 в кoлгoспi тeля i пiшли пiдl пoсьoлoк Бoби Й
зaKвapтИpУBaлИcя в гpyбoмy лiсi. Ha.цpaнKoM тpЬoХ кoзaкiв пiшли
в с. Язвiнкy Й вэяли щe o.цHe тeЛя в кoлгoспi. Mи piшили oднe
зapiзaти Й вeнepoм poзДaТИ M,ясo poбiтникaм Ha тoMy )к ПoсЬoЛKУ
(10 xaт)' a oдHe зaбpaти з сoбoю зa зaлiзницю. Haм tyЖe cпpИяЛa пoгoдa. Цiлy нiч i дeнь тpУсl,1в снixoк i мaскувaв нaшi слiди.
Beнopoм дня 2 ciння пpиЙaли нa Бoби, зaKaзaЛИ вeчepУ' poзlцaЛИ
М'ясo ЛЮдяM' пpoвeЛИ пpoПaгaндУ, a KoЛИ Beчepa булa гoтoвa,
швИдKo пoвeчepяЛИ Й пo кopoтeHЬKoУ вiдпoнинкy вiдiЙшли зa
зaлiзницю. Koли пpиЙшЛИ Зa зaлiзницю Й зустpiли знaйoмиx,
дoвiдaлись, щo aкцiТ пo тoMУ лici нixтo He пepeпpoвaдЖувaB. Чepeз
двa днi в с. Map'янiвцi дoвi.цaлИcЬ, Щo 2 сiчня в}п,eHЬ Maкapiвcькe
HKBД poбилo пoгoнЮ зa HaМИ. liйшoвши дo Бoби, згубили слi.ц й
дaЛЬшe нe Йшли. Ha тoмy пocЬoлКУ po6или в кoжнiЙ хaтi пoвepxoвнy peвiзiю, шУKaЛИ M'яca, aлe в нiкoгo нiчoгo нe знaйшли, кpiм y
oднoi жiнки нa гopi знaЙшлИ зaсyшeHУ з лiтa тeлячy шкipy. Шкipy
BзялИ в paЙoн, a Тi бpaли Ha дoпИТ. Зa тe бyлa вoнa oцJтpaфoвaнa
сУMoю 23 кpб., Щo бeз вiдoмa Й дoзвoлy мiсцeвиx aдмiнiстpaцiЙниx opгaнiв Йoгo зapiзaлa'
ПepeЙшoвши зaлiзницю, вpaнцi 3.1.45 p. бeз зaдep)кKИ ПpИЙшL-ли в Taльськe i в paйoнi дo 200 м вiд вyзькoкoлiйки зaKBapтИpyвaЛ И.

.Цo дня 7 '1 '45 p. нiкуди He вИХo.цИЛи, тiльки вeли poзвiдку пo
тepeнi в яКoMу знaxoдИЛИCь. .[ня B.1'45 p. взяЛИ в Тaльськoму
(лiсopoзpoбкa) пapy кoнeй в сeлi Й пiшли в с. Лeoнiвкy |вaнкiвськoгo
p.ну Kиiвськoi oблaстi зa сBИHЬMИ B KoЛгoсп. !ня 9.1 o B-й гoдинi
вepнyЛИcЬ зi здoбинню, пpИвeзЛИ дBoe сBИHeЙ, xлiбa тa Kapтoпeль. B тoй .цeнь Hl(BД пo слiдax нe Йшлo, бo нe бyлo слiдiв, бo
мaЙжe цiлУ дoбУ пaдaв снiг
.Цня 11 сiчня [19]45 p. пoвeЛИ poзвiдкy Й пpи пoмoчi тpЬox
дeзepтиpiв iз c, Блiччe lвaнкiвоькoГo p-HУ pУU!v|ЛИ poзбити лiсгocпHy KУщoBУ KooпepaтИBу в о.Koлeнцяx тoгo )К caмoгo p-Hy.
.Цня 1 2.1 .45 p. ввeнepi пiшли нa Тaльcькe , BЗял|А тpИ пapИ кoнeЙ
з сaHЬMИ Й пoТxaли в Koлeнцi. Пepе.ц poзпoчaттям poбoти пepe.
piзaли тeлeфoн' пaбили aПapaт. Biдбитo двepi Й зaбpaнo слiдyюнi
тoвapИ: 3_4 ц coлi, 130 кг цУкpУ, вiд [1]0_15 кг цyкepкiв, 10 кг
пpяникiв, мiшoк KpИшeнoГo тЮтЮHУ (вaгa 15-20 кг), 50 кг нaмe-
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Лeнoi зepHoвoi КaвИ, двi KoHсepви (cвi[ннaя] тушoHKa _ 1 кг)' двi
бщeльoнки oД,eKoЛOHy' 3 слoТки KpeMУ, двi xiнoчi спi.цницi, 5 пap
лiтньoгo xiнoчoгo взyтТя, 7 кaлiсoнiв, 5 сopoнoк (бiлизнa) i двa
мyxeськi спopтoвi CвeтpИ, Пpибyвши paнo, бyли дyxe змyнeнi,
снiг пepeстaB пaдaТИ' слiди вeликi. Бeз жoДнoТ пepeдишки пoдiЛИЛИ всe пo гpУПaХ l пoчaЛИ МaгaзИHУвaтИ.
o гoД. 14-iй вapтoвиЙ пoвiдoMИB, щo iдуть якiсь пi.д,вoди пo
HaШoMУ слiдy. Чepeз 5 xвилин нaс HKB! вжe oбстpiляЛo KУЛeMeтним i кpiсoвИМ oгHeM. Утiкaюни, ми бaгaтo.цeяKИX piнeЙ лишили,
He вcтИГaЮчи з coбoю зaбpaти. HKB.ц пo слiдy гHaЛoCя зa HaMИ
Дo 4 км ТaK, щo ПpИ BeЛИKoмy oбвaнтaxeннi пiд чaс втeнi дeякi
KoзaKИ зaлИШv|лИ дeякi peнi' щo HeсЛИ вxe iз сoбoю' Зaлиuили

cлlдyюнi peнi: 2 ц оoлi, ввecЬ ТЮTЮH, 0,5 кaви, двi пapи бiлизни,
всi кoтьoлки, бaKЛaжKИ, o.t],ИH KoЖУx, двa кpiси, якi 6ули в peзepвi
й кoзaк з гpУпИ Aндpiя вiдбiг [бeз] aвтoMaтa. Kpiм тoгo, знaЙшли
peштУ зMaГaзИHoBaнoТ coлi' AндpieвoТ ГpУПИ сaЛo.
Tpи днi пepeд TИM .0.o нaс пpибyв .Цoн з oдHИM KoзaKoM з
Hapoдицькoгo paЙ' oпoвiдaв, щo Iх oкpуxилo HKB.Ц i Йoму вдaЛoсЬ з oдHИM KoзaKoМ Чepвoним щiкти, a зa дoЛЮ тpЬoХ кoзaкiв,
якi в тoЙ чaс вiДбилиоь, нiчoгo He зHaо (Cвaт, CмiлиЙ i щe otин).
B тoЙ нaс, KoЛИ ХЛoПЦt були в Koлeнцях, MИ з дpУгoм Baнькoю
двoMa KoзaKaMИ Лv1|JJИл|Аcь, Mиxaлкo й ЧepвoниЙ бyли xвopi, a
ми, Йдуни зa кiньми, зЛoBИЛИ сeKсoтa. Bepнyлись з дopoги, щoб
з HИM ПepeПpoвa.цити cлiдствo. Цe бУв пpaцiвник з Taльськoгo,
HaчaЛЬHИK зaв. хoзяЙствa Ткaч (iм'я нe пpигaдyю)' лiт 61, MeшКaHeцЬ о. Xaнiв PoзвaxiвсьKoгo p-Hy KиТвськoТ oблacтi' Haм тиxдeHЬ ToМУ вxe бyлo дoHeсeHo, щo вiн чaстo Тздить y Poзвaжiвськe
HKBД. .Д,oпит пepeпpoBa.п')KУBaЛИ МИ BдBoх з Baнькoю i я piвнoчacHo пИCaB пpoтoKoЛ пepeсЛУXaHня. Ha слiдствi зiзнaв слiдyюнe:
Poзвaжiвськe HKB.Q зaaHгФкУвaлo Йoгo .цo poбoти (спiвпpaЦi) в
сepпнi мiсяцi 1944 p' Saвдaнням бyлo Йoгo BзHaтИ вcix людeЙ
Ha тpaнспopтi, якi Haс зHaЮтЬ, i всix дiвчal якi гуляли з HaшИMИ
KoзaKaMИ' a 2 ciчня HKBД дaлo Йoмy HaKaз, щoб вiн нa CтapиЙ
.l4.1.45 p.,
нoвиЙ piк'
Haлe)KHo пiдгoтyвaвся iзaпpoсивдo сeбe в
с. Xaнiв дpУгa Baнькy (мeнe тa Caшкa), a Aндpiя нa БaгaтиЙ вeнip,
Koшти зa тe Bсe oбiцяли йoмy звepнyги. ПoвнaлИ ЙoГo, яK Mae цe
всe зpoбити: ..Bo1 стapИK, тЬ| HecKoЛЬкo днeЙ пepeд Hoвьtм Гo.цoM
пpe.цлo)КИ ИM пpИгЛaшeнИe K сeбe. ПpиглaшaЙ их Ha Beчep И
ЦeльtЙ дeнь Hoвoгo гoдa. Koгдa пpИ.цel дaй xopoшeнЬкo BЬ|ПИтЬ,
зaKУсИтЬ И CHoвa BИпИтЬ, дaвaЙ ИМ Bo.цKУ B KapMaH, Ho ПoMHИ
xopoшo, oбдумaЙ, чтoбьt oнo вЬ|шЛo Хopoшo' Гoвopи, пУсТЬ oHИ C
coбoю pя.цoвЬlx BceХ He бepyг, a HaM дo 0-ти чacoв вeчepa .цoHei
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CИ. ToГДa отapИK, УвИДIАIJJ, BсeX KaK KУpИц пoЛoBИM, a пoтoM дЛя
Тeбя _ KoHeчHo зapпЛaтa''. CУмy, зa якy xoтiв ПpoдaTИ, нe сKaзaв,
бo вoни Йoмy тeж дoKЛaдHo He сKaзaЛИ. Щe дo дня йoгo apeштУ
чepeз Hac, B Taльcькoмy бyлo apeштoвaHo 5 дiвнaт iз с. Xaнoвa.
Пo дoпитaх в paй. lвaнoвi Тx випyщeнo. Бiльшe нiчoгo вiн нe cкa.
зaв. Mи дУMaЛИ, щo вiн зHae дpУгИХ спiвpoбiтникiв, якиx HaM poзкoнспipye. Пo пepeолyХaннЮ ми piшили Йoгo злiквiдувaтИ. o гoд.
2З-iЙ лo пoпepeдHЬoмy piшeнню цeЙ фaкт дoкoнaнo. Чepeз дeнь,
тoдi як Hac нaгHaЛo HKB.Q, знaйдeнo тaKoЖ Йoгo тiлo. |вaнiвськe
HKBД пoвiдoмилo пpo Цe киТвськe HKBД.
Ha дpyгий .Д.eHЬ, цe 14,1 .45 p. paHo, пpибyлo нa тe мiсцe киiвcькe HKB.Q. ПepeпpoвaдИЛo ceKpeтнy вiдпpaву мiх сoбoю, зaбpaЛo тpУПa й вiд'iхaлo. lвaнiвськoгo HKB.Д' бyлo 3B чoлoвiк i шiсть
пiдвoдчикiв, a киiвcькoгo бyлo 8 чoлoвiк з lцвoМa пiдвoдaми. B
cKлa.o, iвaнiвськoгo HKB.{ BхэД|AлVI ciльськi гoЛoвИ Й лiсники' якиx

HapaxoвУвaлocя 41 чoлoвiк. Toгo ж caМoгo .цня iвaнiвськe HKB!
бpaлo Ha дoПИт Гaлю (зaбУв пpiзвищe) _ BaнькoвУ HapeчeнУ.
Питaли ii, зa щo вoни в6или Tкaчa? Boнa cкaзaЛa' щo бaндepiвцi
дaли Йoмy тiльки вoЛoвУ шкipу, зa щo вiн мaв iм пoстapaтИся Ha
Cвятвeнip Piздвa гopiлки. Toдi нaчaльник HKB.Ц cKaзaв гoЛoсHo в
..BИ.п,итe,
я гoвopИЛ, нтo oн бaHПpИсУТHoотi .цвox HKBД.[иот]iв:
дepoвскиЙ сBязИст, сЛЬlшИш, Гaля, и тeбe этo бУдeт, эTo бaHдa''.
Biд тoгo дня HKB.Ц пУсТИЛo чУтKy, Щo бaндepiвцi в6или Ткaчa зa
тe, щo вiн Tм He вИKoHaв дopУчeнИХ йoму poбiт. Якиx сaмe, нe
вимiнювaли. Як ви.п,нo, тИM вoHИ xoтiли зaсТpaшИтИ, щo Koгo MИ
зHarмo.qaeм зoбoв'язaHHя, a KoЛИ йoгo xтoсь нe вИKoнar' Toгo
вбивaeмo.

Дня

.l3 сiчня вeчopoM ми пi.цiЙшли пiд с. Map'янiвкy

БopoдeнсьKoГo p-HУ. Пoвiвши poзвiдкy, ввiЙшли B сeЛo Ha вeчepУ
Й xoтiли щoсЬ зoргaнiзyвaти з xapнiв. B сeлi Злoв|Алv1двox опiвpoбiтникiв бopoдeнськoгo HKB.Ц. Пpo Tx iixню Дiяльнiсть poзпoвiдaв
o.0.ИH .t].eзepтиp iз с. Блiччa. Тиxдeнь пepeд Ha[UИM пpибyггям в
Map'янiвкy тoЙ дeзepтиp був У с. Paсцi (оусiдне сeлo' цiлкoМ сПaлeнe нiмцями, зiстaлoсь тiльки 5 xaт) БopoдeHCЬKoгo p-нy, дe Йoгo
HKвД xoтiлo ЗлoBИтv|. Boни йoгo зacтaлИ в xaтi, a KoЛИ вiн пoчaв
втiкaти, в ciняx зa.п,epЖaв Йoгo Aнтoн (пpiзвищe Йoгo нe ПpИгaдyю), oдин iз пpaцiвникiв HKBfl. Aнтoн був фiзиннo слaбшиЙ i нe
мaв стiльки сили, Щoб йoгo вдepxaти. .[icтaвшИcЬ Ha двip, зyстpiв
йoгo дpyгиЙ, якoгo вiн тeж пiзнaв- цe бyв Cтaськo (пpiзвищa нe
пpигaдУю) i тpeтiЙ Iльopкo, стoяв з кpiсoм нa вapтi Й втiкaючoгo
.цeЗepТИpa paнИв у Hoгy. Пopaнeння бyлo лeгкe Й дeзepтиp вспiв
утiкти в лiс. Koли злoBИл|А цИХ.tI,BoХ, дpyг Baнькa, Aндpiй i я взяли
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ix нa пepecЛУxaHня. Aнтoн зiзнaв yоe. oпoвiдaв, щo HKB.ц jx злo-

вИлo тpЬoХ, бo вoни ХoвaлИся дo Toгo чacУ' яK дeзepТИpИ Й змyсили ix пiдпиcaти дeкляpaцiю.
.Цня З оiчня зaкликaли Тx y paйoн i дaли Tм зaвдaння, щoб вoни
нaо пoстpiлялv|KoлИ ми пpиЙдeмo y Map'янiвку, Bидaли Тм збpoю
i гpaнaти (двi фiнки i дecятизapя.п'KУ тa нaбoiв 60 дo кpiсa i пo
tисцi Дo aвтoмaтiв, пo гpaнaтi). Пoвчaли iх, в якиЙ спoоiб MaЮтЬ
..Koгдa oни пpийдyт, BЬ| KoHeчF|o ПpИгoтoBтe
цe зpoбити, a caМe:
xopoшoe УгoщeHИe и кpeпкoй вo.цoчKИ пoстapaйтecь. CтapaЙтeсь
уГoщaтЬ Иx в oдHoМ дoMe. KoгДa oHИ воe зaсядyт B пoMeщeHИИ И
oTЛoЖaт opyХИe, вaс Д,вoИх в To )кe вpеМя дoЛ)KHЬl бьtть цeльtЙ нaс
B o.t]'HoM сКpЬlТoM MeCTe нa ИзгoToBKe' нaХoД'яоЬ вoзлe ПoMeЩeния. Bьl дoЛ)кHЬl этo BpeМя ИспoЛЬзoвaть. Kтo бyдeт ИХ УгoщaТЬ,
выЙдeт Ha двop зa чeм-нeбyдь (oпpaвится)' сooбщИтЬ свoИM дpУ.
зЬяM И Bсe вMeсТe в HacтУпЛeниe. Cнять KapaУЛЬHoгo (yбить) и в
тo xe вpeMя бpoсить ГpaнaТЬI в пoMeщeниe. oтoЙти нa 1 0- 1 5 м и
oKpУxИтЬ этo ПoMeщeниe, Kтo бyдeт ХoTeтЬ У.цpaтЬ сKвoзЬ двepИ
ИЛИ oKHoM, стpeЛятЬ с aвтoмaToв И с вИHтoBoк,,. 3бpoю, яKy BИдaлo HKB.{' У тИx, яKИХ зЛoBИЛИ, зaбpaли, oдИH з ниx yгiк (Iльopкo),
зaбpaнo .цBa aвтoмaти i .цвi ГpaнaтИ. Пo пepeслуXaнHЮ piшили ix
злiквiдувaти Й э ceлa вiдiЙшли o гo.ц. 2-iЙ внoчi, зaбиpaюни Тx з
оoбoю y лiс.
Paнo, дня 14 ciчня, o гo.ц. 8-iЙ (HoвиЙ Piк) ix злiквi.o,yBaЛИ Й вiдiйшли нa пoпepeднiй пoстiй, з яKoгo Haс HaгHaЛo iвaнкiвськe HKBД.
Пpибувши нa мiсцe пoстoЮ, ми Д,iзнaлися Пpo Bсe щo дiялoся i щo
щe сЬoгo.t].Hi в ТaльськoмУ paHo булo киiвськe i iвaнкiвськe HKB.Ц.
Пiд нaс пepeбувaння HKBД нa ТaльськoМУ зaaHгФKУBaлИ Дo cвoeT
пpaцi Гaлю (нapeнeнy Baньки), якa пiдписaЛa зoбoв'язaння. Пpo
тe вCe BoHa Haс пoвiдoмилa Й poзкaзaлa, щoб ми були oбepeжнi,
бo HKBД Ha нaс звepнУЛo вeЛИKУ yвaгy й нa Тaльськe яK Ha Haш
гoлoвниЙ ociдoк, Mи piшили виЙти з тиx лiсiв зa зaлiзницю.
.Цня 15..l .45 p. MИ пoчaлИ пpИГoToвЛяTИся .0,o вiдxoдУ. Я i Двox
кoзaкiв' Cтьoпa Й Cepгiй, пiшли poзMaгaзИHoвУвaтИ зMaгaзИнoвaнe MнoЮ оaлo. Koли пpИстyпИЛИ дo poбoти й пoчaли pyбaти
зaМepзЛУ зeМЛЮ, BМИтЬ я пpимiтив нa вiддaлi 30 м нoтиpьox
My>кЧИH B KoжyХaХ. oдин з HИХ KлякHУB нa кoлiнa i цiлився дo Haс,
дpyгиЙ стoяв з oг]epТИМ кpiсoм y оoснy, тpeтiЙ зaxoдИв впpaвo,
a нeтвepтиЙ МaХaв pУKoЮ.п,o тИХt якi Йшли зa HИМИ. Цe дlялoсь в
ceKyн.цax' я впaв Ha aвтoMaтa, яK|АЙ Лe)Kaв пepeдi MHoЮ Й пpикpив
пepшиЙ ix oгнeм. Boни пoпaдaл|/1, a MИ, BИKopИCтoByЮчИ тoЙ нaс,
ПoчaЛИ втiкaти. Я щe пpи вiдстyпi дaв TpИ чepгИ, бo вoни HaMaГaЛИCя Haс oKpУЖИти' Koли ми вiдбiгли нa 50 M' пoчУЛИ гoЛo.1
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cнe ..ypa,' й poзпoнaли отpiлянинy. Haшi дpyзi, якi бyли вiддaлeнi
вiд нaс нa пiв KM, Пoчyвши тi гoлoси дyмaЛИ, щo МИ вхe впaли Й
пoЧaлИ втiкaти в стopoнУ зaлiзницi. Cнiг бyв вeлlАKий, TaK щo MИ
Тx пo слiдax HaГHaЛИ нa вiдтинкy 3 км. Mи дyмaЛИ, щo вoнИ ЙдyгЬ
зa HaMИ, Й тoму з пoспixoм cтapaЛИся якнaЙдaльшe вiДiЙти. Ha
гo.цИHУ 22-у були нa Бoбi, a пepe.ц дoсвiдкoм вИMapшepyвaЛt4 в
Paдoмишлянський p-н: iшли цiлиЙ дeнь, a o Гoд. 18-iй бyли вжe
в с. Xoмiвцi. Cнiг бyв уxe пo кoлiнa, MИ BИчepпaлИсЬ з xapнiв,
pУxaTИcя в тepeнi пoчaЛo cTaвaтИ щopaз тpуднiшe. Ha opгaнiзaц|Ю Xapч|в пo ц|ЛИX сeЛaХ в)кe MИ He XoдИЛИ' ЛИшe пo ТИХ ЛЮ.П'яX'
яKИX УвФкaли зa дoбpиx, якi нe зaявЛятЬ нa HKB.Д,. B сeлo хoД|АЛИ
пo тpЬoХ, двoХ, a тo тoMУ, щoб нe poбити вeликoi тpoПИ. Тaк ми
хoДилIА дo 28 сiння [19]a5 p.
Bвeнepi 28 сiчня бyлo нaшиx сiм чoлoвiк в с. Бiлцi. o гoд. 20-iй
пpиixaлo paдoMИшЛяHсЬКe HKBД i пoчaлo KИДaти нepвoнi paКeтИ
для пaнiки Й cтpiляти з aвтoмaтiв. Bсi дpyзi виЙшли ЩacЛИвo з
сeЛa в лic. Збipний Haш ПУHKт бyв в с. Xoмiвцi. Ha збipниЙ пyHKT He
пpиЙшoв дpyг Aнлpiй з TpЬoMa KoзaKaMИ. oповiдaв дpУг Гpишa,
щo AндpiЙ вицoфaвся нa пiвдeнь вiд с. Бiлки в CTopoHУ с. Бepeзцi'
Чeкaючи бiльш як 4 roдини, MИ з дtpУГoM Baнькoю piuили вiдiйти
зa зaлiзницю Й xapнyвaтИCя тИMИ зaпaсaMИ, якi в нaс були пpигoтoвaнi Ha зИМУ. lшли ми.цo ДHя, ЦiлиЙ Дeнь i внoчi o 23 гoд. ми
дoбилиcь нa Taльcькe. Bсi винepпaлИcя дo кpaйнocтi, Тсти нe булo
нiчoгo. .(opoгoю TpЬoХ дpyзiв пoвiдмopoхУBaЛи пaльцi Ha Hoгaх.
Чepeз цiлий нaс нaшoТ ДopoгИ нa пiвнiч iшoв нaвaльний cнiг' a
внoнi вiд гoд. 1-i 30'1 пepeЙшoв cильниЙ УpaГaн. Cнiгy вжe бyлo
всЮ.цИ пo пoяс. Koли ми oбpaxyвaли xapнi, якi I\АИ lиaЛИ, HaM Ha
тoЙ чac He ХBaтИтЬ i нa тaкoмy снiгy нaс HKBД мoжe пoпiд6иpaти
як гpибiв. KoхниЙ з нaс пoбaчИв, Щo тaKoЮ ГpyПoЮ BЖe xo}цИТИ He
МoXHa. Бoeвики стaЛИ зaЛoMУBaТИся' нapiкaти нa пpoвiд' щo Тx
KlAt1УлIА нa пoгибeль. Bсi ми piшили poзбитися пo двoХ i poзiйтися
Ha сeЛa, пo HaшИХ знaЙoмих, щoб мoхнa бyлo як.нeбyдь пepeбути цeЙ нaс.
.Цня 31.-l poзмaгaзИHУBaлИ МИ оaлo, цyKop, зiбpaли ТpoxИ
хлiбa в poбiтникiв нa Taльськoмy, Й 1 лютoгo paHo ПoчaЛИ poзXo.цИЛИсЬ, yMoBИвшИ збipниЙ пУHKт У лiсi, 1 бepeзня..П,вoх кoзaкiв
ДpУГa Baньки вiдiЙшли в кpиТвкy в с' [Б]лiннe. !вoх мoТx _ Cтeпaн
i Гpишa, вitiЙшли зa piкy Teтepeв. 'Taм вoни мaли свoTx знaЙoмиx
в с' Хaнoвi, Ужинi, нa Kyxapcькiй Cлoбoдi. Тpeтя .цвiйкa пiшлa в
с. Яxнiвкy, дe oДИH кoзaк Лeв Мaв Hapeчeнy, яKa згoдилaсь йoгo
пepexoвaтИ. Ми з дpyгoM Baнькoю, як нaЙбiльш cильнi дУXoвo, в
пepшy чepгy poзпpeдiлили кoзaкiв, a оaмi чepeз снlги xoтiли Пepe1
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бpaтись зa зaлiзницЮ, ТaМ у нac6ули знaЙoмi ЛЮДИ. Mи ввaжaли,
щo в o.o,HoMу paйoнi будe скyпнeHHя' a вiдвaжитися iти з HaMИ зa
зaлiзницю iз кoзaкiв oxoтнiкiв нe бyлo, як y йoгo гpyпi, тaк i у мoiй.
MoТ двa KoзaKИ пoвiдмopoжУвaлLА пaльцi Ha HoгaX, a тpeТЬoМУ
пopвaЛaся oбyв. Пpи вiдxoдi ДoэвoЛИлLt KoзaKaM, в paзi cкpщнoгo
ПoЛoХeння, poзMaгaзИHУвaTИ cУшeHУ pибy, кoнсepви Й кapтoплi.
!ня 1 .2.45 p. зa p. MИ зустpiли дpугa Aндpiя, якиЙ з.цpУгoM

Mиxaлкoм i Baсилeм iшли дo Taльськoгo' Mи Йoмy poзKaзaЛИ

пpo CИTУaцiю й нaшe piшeння. Biн був дУ)Ke зMУчeниЙ i виглядaв
тaK, щo пiзнaти нe булo Mo)KHa' .Д.o Тaльськoгo в)Ke йoму булo
Йти лeгшe, бo ми пpoбили дopoгУ. Я йoму paдИB, щoб вiн зaKвaТИpУвaB У зИMoBoMy куpiнi, poзMaГaзИFlyвaв xapнi, пiдкpiпивсь
пpийшoв дo Haо зa зaлiзницю, бo нa пiвнoчi вiн мaлo знaв люД,eЙ,
a чepeз тe бyдe тyт Йoмy вa)Kчe тoй чaс пepeбyвaти.
Пo пiвгoдиннiЙ poзмoвi ми poзiЙшлися. ДiйшoвшИ.t].o зaлiзниЦi, ми Цiлкoм фiзичнo вИчepпaЛИсь. Пiд сaMoЮ зaлiзницeю стoяB
якийсь стapий кypiнь, в яKoMУ нixтo нe MeшKaв. Koли звeнopiлo,
ми пiшли Д,o нЬoгo Й piuили в тoМУ мicцi пepeбyTИ з тИlqцeнЬ ЧaсУ'
Bapити MaЛИ в чoMУ, Ha пoлi .цУмaлИ poзKpИТИ KoпeцЬ з KapToпЛeЮ, B/].eHЬ iти в лiс, a внoчi - в кypiнь. Aлe вoнo стaЛo iнaкше. Ha
дpугиЙ /].eHЬ Ha poзсвiтt якiсь xiнки, щo Йшли дo мiотa Teтepeвa,
пoбaчивши втуpoвaниЙ слiд дo KУpeHя, пpиЙwли в HaшУ ХaTУ
пoгpiтись, ЗacтaлИ Haс тaM, oднa зaйшлa, a дpyгi, зopieнтувaвl.1lИсЬ, пoвтiкaли. Toдi ми змyшeнi були Йти дaлi,
lpyг Baнькa бyв xвopий i дУжe впaв Ha дyci, дoкaзУЮЧИ, Щo
нe дiЙдeмo пo тaKoMУ снiгy дo пpИзHaчeHoгo мiсця. Я Йoгo пi.цД.epxУвaв нa дyсi, пepший тopУвaв дopoгУ. 6 км дopoги ми Йuли
вiд 8-oТ Гoд. paHKУ Фк дo вeЧopa. Bвeнepi пiшли .п,o оeЛяHKИ Бoби'
Я дyмaв, щo ТУт УЖe зMo)кeмo вi.п,пoчити, Kollи ми npибули дo
знaЙoмиx, пoмiтили, щo BoHИ e дУ)Кe зaстpaшeнi HaшИM пpибуттям. ГoвopиЛИ HaМ, щo Ha цiй сeлeчцi e сeKсoTИ, a HKB! мaЙxe
щoдeнHo Пepeпpoвa.t],жyе пepeвipKУ Пo XaтaХ. Cилoю впpoсИЛИся
У oдHИХ пepeнoчУвaти Й пepeднЮвaтИ.
!ня 4'2,45 p. paHo ми виЙшли B дaЛeKУ ДopoГУ. Пiд с. Язвiнкoю .цoвi.п,aлись, Щo в TИX сeЛaХ, якi нaм пo дopозi' r BeЛИKj
зaстaвИ HKBД. B зв'язкy з чИM BoHИ стoяЛИ, HaM He бyлo вiдoмo.
t

He.п,ивлячись нa нeбeзпeKУ, MИ piшили зa BCяKУ цiнy пpoбивaтL4Cя

впepeд. lшли бeзпepeсТaHKУ дeнь i нiн, i знoву дeнь i нiн, a paнкoм
6.2'45 p. зaЙшли дo дoбpe знaйoмoгo HaM .0,я.0,ЬKa в с. Хoмiвцi . B
HЬoгo бyлa в хлiвi викoпaнa MaЛa кpиТвкa, в яКУ MИ пiшли нa вiдlпoчИHoK. Пpи тoмy дядькoвi ми пepeбyли дo 25 ЛЮToГo [19]a5 р.
B ньoгo Пepeвa)КHo ХapчУвaЛИcя, в.цeHЬ BIAхIДИл|А в лiс' a нa нiч
1
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BepТaЛИся. !ядькo тoй кopмив F]aC тpЬox, бo кoли ми пpибули дo
HЬoгo, To B HЬoГo був oдин кoзaк Cipoжa iз AндpieвoТ гpyпи, якиЙ

вiдбився вi,д, нaс щe 28 ciчня.
lo 25.2.45 p. MИ, кpiм дядькa, бiльl.l нiкомy нe пoKaзУBaЛИсЬ'
a вiд 25'2 дo 7 бepез||я х-oДИл|А llo iншиx сeЛax i тi,пьки Пo TИX
ЛЮfqяХ, яKИх lv|v| дoбpe зHaЛИ. Ha ] -гo бepeзня MИ Ha ,цoмoвлeниЙ
збipниЙ пУHKт He пiшли, бo cнiг бувтaкиЙ вeликиЙ, TaK Щo дiстaтLАCятУДи бyлo тpуднo i збipaтиоя цiлoi ГpУПИ He був iщe нaс. Пpи
вiдхoдi ми oбгoвopЮвaЛИ пpo тaкi MoХЛИвoстi. Koли зaЙдe тaкий
вИПaдoK, CTpoK MИ пpoдoвxУeM.цo 10 бepeзня.
!ня7 бepeзня Haс TpЬoХ вИpyшИЛo B.цopoГy. Hiн пepeнoнyвaЛ|4 B c. Koдpi, a paHKoМ пiшли.цaЛЬшe. .[opoгa бyлa вxe лeгшa, бo
снiг зaмepз тaK, Щo MoжHa булo Йти Пo BepХy. Дpyгy нiн зaнoнyвaли
нa Бoби, a нa 9.3.45 p. нa нiн зaЙlшли в Тaльськe. B Taльськoмy дo
HaшoГo ПpИxoДУ булo тиxo. Ha мiсцi ми знaйшли всix кoзaкiв, якi
Ha Haс B)<e )кдaЛИ. Bсi бyли xивi Й здopoвi Й дoбpe сeбe пoнyвaли.
Bиявилoсь, щo iм бyлo бaгaтo Кpaщe нiх нaм. Пpи нaшиx ДpУзяХ
бyв Гoнтa, якиЙ 19'12.44 p. вiдiйшoв був з ПeтpусЬoM Ha зв'язoK.
Kсlли ми з HИM tlp|АBИтaлИся, вiн скaзaв: ''.[pyзi, я з BaMИ бaгaтo

Д.eчoГo МaЮ ГoBopИти'' ' B зв'язKy з ТИM, Щo MИ бyли пoмyнeнi, ми тy
бaлaнку вiддoжили Ha paHoK, a сaмi пiдгoтoвлялИся дo вiдпoнинкy.

Koли ми ПoчaЛИ CтeлИтИcя, ПoчУЛи пiд оaмими .п'вepИМa
ПpИМlщeнHя чepГу з aвтoмaтa, a пoтiм poзлiгcя гoлoсниЙ стoгiн
paнrнoГo. Хтo стpiляв, XTo paHeHий _ нe бyлo вiдoмo. Bсi ПoBИбiгaли нa двip. Це дpУг Boлoдя з гpУпИ ДpУгa Baньки, пoмiтивши

бiльшoвицькy poзвiдкy. ПУCтИв aBToMaтHУ чepГy. oдин зiстaв yбиTИM Ha мiсцi' ДpyгиЙ paнeниЙ, яKoгo чepeз Пapy хBvl,лv|H дoбили
й вiдстyпили в лiс. BiдступaюнИ B Лic, HaC пoчaЛИ oбcтpiлювaти
з-зa yглiв Ko)КHoГo бyдинкy. Beликe I.ДaсТя, Щo нiкoгo нe вбитo
paнeHo. Hiн бyлa .п,Уxe TeMHa, a цiлy нiн пaдaв гуcтиЙ cнiг i вiяв
сильниЙ вiтep. Koли вlдiЙшли в лiс нa 300 м, пoчУЛИ бaгaтo змiшaHИX ЛЮдсЬKИX гoлoсiв KpУгoM тoгo бyдинKa' з яKoгo MИ Пеpeд
кiлькoмa хBИлИнa|\л|А B|/1CKэчИлИ' Mи пoстtйнo вi,пдaлялися з ТoГo
мiсl.ця, Бyлo нaм дoвшиЙ чaс BИдHo' яK KИ.п,aЛИ paз-Пo-paз УГopУ
paКeТИ й oсвiтлювaли Тaльськe. 3iбpaвшись у лiоi, вci тpи ГpУПKИ
Й э нaми дpуг Гoнтa BИpУLxv1л|А в пoxiд зa зaлiзницю. |шли ми без
ПepeCTaHKУ з gaлИv,I.. вiдпoчинкaми пiвтopи Дoби.
.Qня 1j.з.45 p. пo oбiдi ми були в)кe в KoдpaHсЬKИx лiсax,
близькo сeлa БiлoТ Kpиницi. Пit чac Пepe.цИшoK в дopoзi дpyг
Гoнтa poзкaзyвaв цiлe Cвoe MИHyЛe, всi свoi ПpИгoДИ, якi йoгo спiткaли пiсля 19 гpyдня. oпoвiдaв, щo пo дopoзi Тx двox з Пeтpyсьoм
в Лугинськoмy paйoнi oбстpiляли й тaм вiн зiстaв paнeний в pyкy й
i
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I-{oгY, пoKaзУвaB вИГoоl]i paнИ. Пeтpyсь дoпoмiг Йoмy эaЙти Ha oД'ИH
хyтipeць (нe пpигaДУe якиЙ) i зaлllшив Йoго y oДнoi .цoбpoi xiнки.
Пoшту вiн вiдщaв Петpyoю йl свiй aв].ot!4aт, a зaЛИшИBся з кpiсoм
i ..Нaгaном'', a [.leтpусt' BИpУшИв .цaлЬшr B Д]opoгУ, 3poбивши
Перeв'язK., Й пеpебувши кiлькa днiв У тiоТ тiтки, BИpУшИB дaЛЬше
в .t],opoГy. B сyсiдньoму сeлi ГoЛoBa сеЛa зЛoBИв Йoгo, тaм Йoгo
poззбpоiли Й вiдстaвl,lли в Луrини.l-]e бyлo пpиблизнo вiд 25-30
ГpУДHя 1944 p. Чepeз .цeнь вi.цвeзли Йoro aвтoмaшИHoю в aсистi
двoх HKB!-[ист]iв в Житoмиp. Пiдлiкyвaвши, йoгo зa ТИXдeHЬ
вiдвезли в м, Kиiв. B Kиeвi йoгo мaйжe ЩoдHя бpaли нa слi.цcтвo.
Зaстpaшувaлlt йtогo, били, Щaб BИKaзaB Bсe, щo вiн знaе.
B кiнцi сiння був Ha ПepeсЛУxaннi в HaчaЛЬHИKa oББ (oтдeл пo
боpьбе с бaн.п,итизмoм) ПpизHaвся HaМ, щo вCe сKaЗaB, щo тiльКИ зHaB i кoгo знaв ПepeкoнувaB нaс, Щo киjвськe HKBt пpo Bсe
Й пpo всix знar, Бaгaтo piнeЙ. пpo якi вiн нe ЧУв, Тo тaм дoвiдaвcя'
Нaкiнeць зoбoв'язали Йaгo пiД,пиcaти леклapaцiю Й з мiсЦя .цaли
HaKaз, щoб вiн пiшoв Дo Hac i пoвбивaв кoмaндиpiв' Koли мaли
Йогo вiлпуст|41.|А, Г1I,4тaЛи Йoгo чи вiн знae Бepкyтa. Бepкyт_ цe
KoMaH.цИp гpупи схiднякiв - 15 чoлoвiк' якиЙ пpиЙшoв з ГaличиHи
в ЧopнoбильськиЙ p-н KиTвськoi oблaстi. HKBД гoвopИлo' Щo
гoлoвний Йогo ооiдoК _ Цe сeлo Тepexи Й AндpeeвKa ЦЬoгo Ж
сa},4oГo paЙoнy, Чll знar .Д,нiпpoвcгo' a KoЛИ сKaзaB, щo нi, вoни
Йoму пoкaзУвaЛt4 нa фoтoзнимЦi якoгoсь yбитoгo Й гoвopили, щo
тo вiн. PoзпoвiДав o.цИH з них, якиЙ пpибyв iз ЗaxiдньоТ УкpaТни:
..Щo
ми poзбили caмvlй гoлoвниЙ бaнДьоpoвськиЙ штaб i мeждy
убитими iщешl Bepещaкy',
Koли пpибyли пiд сeлo Хoмiвку, piшили Гoнтy злiквiдyвaти, бo
вiн бyв ненaдiЙнa oсoбa' Biн тe, щo Йoмy дopУчИЛИ, мiг викoнaти
пpи пеpшiЙ,пiпшiй нaгo.п,i. Koли вiДвoдили Йoгo, вiн вислoвив тaкi
оотaннi cЛoBa: ..ДpУзi, BИ ПoнaПрaCHo Мeнe CтpaчУrтe, я вar\j| poзKaзаB УсЮ ПpaвДУ, я сeбe Пo)KеpтBУBaв тiльки для Укpaiни. Бaxaю
вaм yспixiв в ДaЛЬшoI\,4У вeдeннi бopoтьби зa УкpaTнськy flepхaвy!
Cлaвa УкpaТнi!,' He звaxaючИ Ha Te, HaKaз BИKoHaB ДpУГ Aндpiй дня
12'З.45 a,
Дo дня 8.3. Доки нe бyлo вiдлиги, ми сидiли дyжe зaкoнcпipoвaнo. opгaнiзaцiю хapнiв пepеПpoвa.фKyвaЛИ в людeЙ тiльки
нaм знaЙoмиx !ня 19 бepeзня в кoлгoспi сeлa ТaбopИщe взяЛИ
Tpoe TeЛяТ (кожнa ГpУпa oKpeмo)' Ha дpУгиЙ ДeHЬ У оeлo пpиТxaли
чoТИpИ HKBl]-[истl |^, сг1|,4caлИ ПpoтoKoЛ iтoгo сaмoГo ДHя вi.п'Тxa.
ли в paйtoн Ha гlpoтязi цiлoгo ТИжHя MИ Ha cеЛa He хoДv|л|А, Щo He
зBеpHУЛo нe себe вeликoT УBaГИ. Чaстину M'ясa МИ poзнeсЛИ пo
.1

ЛЮДяХ, яK| HaM У IOЙ чaC ДoпoMaГaЛИ.
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26 бepeзня пiшли внoчi в оeлo Poiвку Й poз6vlли KooПeрaTLlBу.
B кooпepaтивi кpiм сoлl нiчoгo не бy;lo. Ciль ми poзДaЛИ ЛЮ/],яI\.,4.
a чacтИHУ BЗялИ з сoбoю. Bихoдяни з CrЛa ХТoCЬ пoЧaв y сeлt
стpiляти. To.цi ми г1Уcт|Ал|А мiнy з кpiсoвoгo мiнoмeтa в тe мiсцe
виcтpiлили 8 paзiв з кpiсa тa д.aлLА oдHУ чepгУ з aвТoМa]a. B оeлi
Cтaлa гpoбoвa lИшa. Mи вiдiйшлИ в сeЛo [Ta]бopищe' Дe в KoЛгocпi взяли o.цHe TeЛя Й кaбaнця, a F{aдlрaHKoм lliшли в лiс t tloчarlи
пiдгoтoвлятИся дo вiдxоду зa зa,lliзницю Я зi свorЮ гpУПoЮ тiльки
ToMУ paзoM з HИMИ вiДхoдив, щo MaB ДeяK| peч| в тaмтиx Лiсax

i

зМaгaзИHoвaHl.

!ня 27 бepeзня BV1pУ|ЦИл|А нa пiвнiч. Ha вeнepy зaХo.цИЛИ
в ceлo Koдpy. Пo вeнepi Д,aЛЬше B|АpУШv1Л|А в дopoгy. lдУчи цiлУ
нiн пiдiЙшли пiд с. Бoби, дe зaКвapтИрyвaЛИсЬ' l-{iль зaдeрlжaння
булaтa, Щo KoЛИ пiдiЙдe вeнip, Ha пoсЬoЛку Бoби ПpoBeCTИ ДoбpУ
poзвiдкy чepeз лiсовиx poбiтникiв, якi змiни эaЙшли в iвaнiвськиx
лiсaх тa пoблизькиx сeЛaХ цЬoГo paйoнy. Ha мicцi дoвiдaлись, щo
нiчoгo oоoбливoгo нe зaЙшлo. ПoвeнepaвшИ, вv|pУutlАI1И в.цaЛЬшУ
ДopoгУ.

!ня 29 бepeзня пpибули

в Тaльське. Cнiгу вжe нe бyлo нiгде.

Poбoту Mo)КHa бyлo знoвy poзПoчaтИ. PoзМaгaзинyBaBшИ KoHсepви' KpУпу, MУKУ я дoГoвopИвCя з дpУгoМ Baнькoю i Aндpiсм
дe Mo)кHa бУде в paзi пoтpeбИ HaB'язaтИся t yслoвиlлИ КЛИчKУ Тa
вИзнaчИл|А мepтвиЙ ПУHKТ. Пpи вiдхoдi я мaв зi всiмa ДpУЗяMИ
пiвгoдиннy .цoпoвiдь, в якiЙ KopoTеHЬKo з'ясУBaB мiхнapoднe
ПoЛo)кeнHя i нaсвiтлив нaшy poбoтУ, яKУ MИ пoвиннi З HaсТaHHяМ
BeсHИ poбити. Пopyшувaв Гoспo.п,aрЧУ сПpaвy. Пеpед рoзПoчaТ-

тям poбoти B шИpшoMУ мaсштaбi ми пoвиннi зpoбити xaplовi
зaПaоИ, гoЛoвHo хлi6a Й KapToпeJ]Ь, щoб нa пepe.цHoвKy спpaBa

пpoХapчУBaнHя He зaбиpaлa чaсy в пpaцi, бo вимiнeниx пpoдyктiв
Пo пeBHoMУ нaсi бy.Цe тpУдHo дiотaти. Maючи мoжливiсть утpиMaтИоЬ нa Cхoдi Й пepeбути ЗИMУ' MИ MУCИMo HaПpУ)кИТИ всi свoi
cилиЙ poбoтy ПoстaвИтИ в теpeнi TaК, щo КoЛИ HaМ пpийдeться щe
дoвшe бopoтиоя, a Mo)кe нaвiть й poкaми, M|А I'Аaлv| якнaЙшuipшe
зaпiзнaти тepeн, якнaйбiльшe MaТИ симпaтикiв. Пoпpoщaвшись i
пpи вlдxoдi пoбaхaвши якнaЙкpaщиx успiхiв пpaцi, вiдiЙшoв.
BiдiЙшoв я 31 беpeзня ввeнepi. Bдeнь -1 квiтня KBapТИpУBaв
кoлo Бoби. Bвeнepi, пoвiвши poзвiдкy, пoBeчepяЛИ! взя,|И в o.Д'HoГo дядЬKa.0,Ля Hac дoбpe знaЙoмoгo (Яцeнкa) двa мiшKи, ЛoПaтKy
Й пiuли нa лiсгocпнi пoЛя, щoб тaм iз кoпцiв нaбpaти KapToпeЛЬ,
пepeнeстИ в лic й зМaГaзИHувaти. I.{iсТ нoчi ми пepeнeсли 25 ц
KapтoпeЛЬ y лiс нa вi.ддaль o.qнoГo кiлoмeтpa. Paнo зaмaскувaли Й
pУ.xилLА дaлЬшe в .цopoГУ. Haдвeнip пiдiйшли пiд сeлo Coбoлiвку,
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.цe ХoТiЛИ взятИ в KoЛгocпi тeля Й зopГaнiзУвaтИ Xapчiв. Cпpaвa
HaM He в.цaЛacЬ, бo cтoяли тaм вoеннi з м. Kиeвa' якi зaгoтoвляли

ДpoBa Ha спaЛ.цля киТвcькoгo HKB.('
.Qня 3 квiтня npибули пiд с. KpeмoK, дe зaKвapтИpyвaЛИcЬ.
I-]iль нaшa булaтa, щoб пpoвeсти poзвiдкy Й змaгaзинyвaти бiльшy
кiлькiсть KapтoПeЛЬ. Дня 4 квiтня пiшли в c. Xoмiвкy,BЗял|А 4 мiшки
Й лoпaткy' пiшли Ha KpeMKoBсЬKe пoЛe пi.ц лiсoм пo кapтoплi. TieТ
сaмoT нoчi ми щe встИгЛИ зaгoтoвИтИ 5 ц кapтoпeль, пiднiсши Tх y
лiс нa вi.п-дaль 1 км вiд тoгo мiсця, дe Тx бpaли. Тoгo сaмoгo мiсяця
tv||/1 BзялIА в кoлгoспi, 15.4.45 p., 7 ц збixxя в кpиiвкy, яку зpoбили
в мixчaсi 4_15,4.45 p., a4 ц poзHeсЛИ пo лЮ.цяХ, кoтpi нaм зИМoЮ
.l
ДoПoМaгaЛи. .Д,o oднoгo сУХo.п.oЛЬсЬKoгo ceЛяHИHa зaнeсли ,5 Ц,
.1
дo xiнки (зaбyв пpiзвищe) _ ц, a paнeнoМУ Koнoнeнкy _ 0'5 ц i
.1
ц щe двoM, якиx пpiзвищe He пpИГaдУЮ.
Дня 21 квiтня зaбpaли з пaшi KopoвУ oд|loГo чoлoвiкa з с. Ko-

мapiвки, KoтpoГo сИH B 1944 p. зЛoвИв paзoм iз вoонними нa
мoбiлiзoвцi xapнiв Haшoгo ДpУгa Cyлимy, з гpУпИ tpУгa Baньки.
Bзяли ми TT тaк, Щoб нe зHaЛИ дe вoнa .цiлacь. Тoй кoмapiвeЦь
ГoвopИв, щo XтoсЬ зi свo'ix вKpaв, бo бaндepiвцi нe cxoнщЬ M'яca,
бo в кoлгoспi мoлoднякУ ХBaтae. Kopoвa булa вeликa, ялoвa. Mи iT
зapiзaли, a M'ясo бeз кocтeЙ зacoлtАл|А, в кiлькoстi 1 ц. Зpoбивши
мaлeнькиЙ зaпaс, MИ пoчaЛИ спeЦiaльнo нaйбiльшe Чaоу пocвячУBaтИ .цля пoлiтиЧHo-ПpoпaгaндИвHИХ цiлeЙ i дЛя oПaHoвaHHя
тepeHУ. Peштa пpopoблeнoi нaми poбoти бyдe нaписaнa в дpУгiй
чaстинi звiту' якиЙ eпиcaниЙ пo дaHoMУ мeнt зpaзкy.

(Пpимiткa: звiт бeз пoнaткy)
He xoнрь нaвiть ГoвopИтИ, кoли дiзнaютЬcя з яКoгo сeЛa.
Bислiв oднoi xiнки з с. Бiлки, якa пiшлa зa дoПoмoГoю в paЙoн,
чoлoвiк Тi зaгинyв нa вiйнi, в нeТ нeтвepo дiтeЙ. ..Tьl пpишлa с бaнДЬopoBcKoГo штaбa д,o Hac зa.цoпoMoГoю? Boн!.' _ i вигнaлиз пpИмiщeння. [-{я жiнкa з пЛaчeM вepнУЛaсЬ ДoДoMy. Пoдiбниx цЬoMy
випaдкiв e бaгaтo. Koгo тiльки з тaKИХ ciл зyстpiнaЮтЬ, ПoГoЛoвнo
вiд стapшогo дo нaЙмeHшoгo, HaзИBaЮтЬ бaндepiвцями.
!ня21 ЛИпHя в с. Тoвстe нa збopax бyв пpoкypop Kpивopyнкa'
Ha збopax гoвopИB, щoб нaм ЛЮдИ Hе вiдниняли Й нe дaвaли Тсти.
Toдi oднa жiнкa пoчaлa жaлiтися: ..Ll-l,o я, бiднa >t<iнKa, зpoблю
oзбpoeнoмy нoлoвiкoвi, вiн мoxe мeнe yбити, a нaвiть з XaтoЮ
cПaлИтIА'', Тoдi пpoкypop: ..Цe люди зaxiдHяKИ, BoHИ ТoГo He зpoблять' a KoЛИ зaй.цe тaкиЙ вИПa.цoK' щo вiн сХoчe увiЙти сИлoЮ,
тpeбa вiднинити,.п,aти пoiсти, aЛe з ним нiчoгo He MoхHa ГoвopИти'',
1
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7. HaолiДки нaшoi пpoпaГaн.цИ Й вopoxoгo HacТУпУ Ha HaсeЛeHHя.

Haшa пpoпaгaHдa yсвiдoмляе i aктивiзye Hapoд. HKB.Ц нe
мae yспiхiв в пpoтидiяx нaшoТ ПpoПaгaн.п.И, дo BcЬoгo пpимiняють
тepop. Дня 4 лИП|-tя HKBД У oднoТ жiнки с. Бiлкa шукaлo чoлoвiкa
ТT, бo дoнeсeння булo, щo вiн XoвaeтЬcя' Пo peвiзiТ згИHyB KocTЮM,
HoЖИчKИ' MaшИHKa Д'o cтpИXeHHя' дBa KУсoчKИ сaЛa' яКe Boнa
KУпИЛa нa бaзapi. Як мoжe впЛИHyгИ Ha HaсeЛeння Тxня пpoПaгaндa, щo бaн.цepiвцi гpaблять. Cьoгoднi нaсeлeння прo HKBД
h4ar вxe свoЮ дУMKУ. Бyвaють BиПaдKИ, щo HKB.Ц Mae тpoxИ дe в
нoму paцiю, aлe HaсeЛeHHя дae Йoмy oдну oцiнкy. 3 кoжним .цнeм
HaсeлeHHя сiл стae щopaз бiльш сeKpeтHe. Пopiвнююни 1944 p.
a сьoгoднi - e BeЛИKa змiнa. 3poстae сИЛЬHa HeHaвИcтЬ пpoтИ
кoлгoспiв, a тИM caMИM piвнoнaснo ПpoTИ BлatLА. Biднoшeння
HaсeЛeнHя дo нaс отae щopaз Тo пpиХИЛЬнiшe. Boнo сьoгoднi ввa.,l-{e
лiкapствo вiд
)Kar HaC зa свoТx oдИHoKИX зaxиcникiв, HaзИвar:
.,бaндepiвцi,
xлoпцi з
cтaлiнськoТ дXyМИ,'. Haзивaють нaс piзнo:
..бaтьлiсa, лiсoвi xлoпцi, нaшi xлoпцi, пoвcтaнцi'', a пpи зустpiнi ки нaшi, оИHИ Haшi, cepдeнЬкa''. Як нaзИвaЮтЬ Haс нaшi вopoги:
..бaндЬopИ, ЛeсHaя бaндa, гpaбeжники' HeMeцKИe ПpИXBoсТHИ,
фaшистьt, этo бьlвшaя пoлИцИя' эТo пoMeщИцKАe И KУpКУЛЬсКИe
сЬ|HKИ из ЗaпaднoЙ Укpaиньt, КaKИМ тaМ нeТ MeCтa, этo peaKцИoHньle шaЙки УKpaИHoKИX HaцИoнaЛИстoв,'. l-{i .цвa oсTaHHi вислoви
e гoвopeнi пpo Haо в HeпoBHИХ i сepeднiх шKoЛaХ yнитeлями. B
MIсяцl с|чHl я МaB нaгoдУ гoвopИтИ з УчeHИЦяMИ вoсЬMoГo KЛacУ'
вiд якиx пpo цe дoвiдaвся'
Cyсп

iл

ьнo

-п

oлiтичниЙ oГляд TepeHу

Тepeн, якиЙ зiстaв пpИзHaчeниЙ для oпepУвaHHя мoTЙ
гpyпi, r HaпoЛoвинy лicoстeп. PoзпoлoxeниЙ вiн Ha Гpaницi Двox oблacтeЙ _ KиТвськoТ Й XитoмиpоькoТ. B оклaд
тepeнУ вXoдятЬ чoтИpИ paЙoни, a оaмe MaкapiвськиЙ pн KиТвськoi oблaстi Й PaдoмишлянськиЙ, KopoстишeвськиЙ i
Бpyсилiвський Житoмиpськoi oблaстi. B paЙoнax Maкapiвськомy,
KopoстишeBсЬKoMУ Й PaдoмишляHcЬKoMy, кpiм Бpyсилiвcькoгo'
пepeпpoвa.t],ЖУrтЬcя poзpoбiткa лiсa' Пoчинaюни вiд мiсяця сiння

945 p., Maсoвo зpiзують лiс i вивoзятЬ нa т. зB. вoeHBe.п.И,
нa .[oнбaс, peмoнт зaлiзниць. l-{iкaвим явИщeM е тe, щo лiсa
вИвoзятЬ дyжe бaгaтo, a peМoHти тa вiдбyдoвa кpaТнИ, яK BтI1LI
гoвopятЬ, пepеПpoвaдХУeтЬся злe. .(уxe бaгaтo пpo вiдбyдoву
пИшvТЬ мaЙxe всi сoвiтськi гaзeти.
.1
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..BoeHнoe вeдoмоTвo'', пiд
Щo цe воонвeд? lнaчe скaзaтИ

яKOГo KoнтрoЛeЮ ПeрeПpoвaДхУeTЬся бiльшa чacтИHa вiдбУдoви
кpaТни й iэoбочa сИЛa BИKЛЮчнo мoбiлiзУrтЬся з вoeннo-oбoв,язa.
HИХ, BИKoрИстOBУЮчИ в мaлiй кiлькoстi пpИ ТИx poбoтaх людeЙ
l.lИв|ЛЬНИХ.

Ш{o цe е opгaнiзaLtiя Донбaс? B мlсяl1t ЛЮTol"4У 1945 p' нa
Tepeн PaдoмишляHcЬКoГo paйoну пpиiхaлa кoмiсiя з .[oнбaоу,
яКa oIЛяДaла лiси. Пo комicil дiстaв loнбaс Пpaвo в пopoзУMiннi з peспyблiкaнськимИ вt4шlИМИ opГaнaMИ зHяТИ слiдyюнi лiои:
Kpeмкoвськe лiонИчeствo (вi.гt сeлa Бiлoi KpиниЦi, Koдpи, Xoмiвки
aХ Пo с. l(peмoк), Беpeзeцькe лiоничeствo (вiд сeлa Тaбopищe,
Бiлки, Kpемкa нa пiвдeнний сxi.ц Й нa пiв.цeнь дo сoшi Koнepeв
a Paдoмишeль) Ha знoсцi пiсiв мaлo бyти зaтpyдHeHo .l5.20
ТИсяЧ рoбiтникiв, змoбiлiзoвaнix з пoблизькиx i бiльшe вiДдaлeниx paйoнiв Хитoмиpськоj й Kиt'вськoi oблaстeЙ' Д'ля зaТягHeHHя
пo охoтi poбoноi CИI|L4 Дo зНoCKИ лiсiв' ця opгaнiзaцiя пpИвeзлa
поTздoм бaгaтo тoвapiв BсяKoгo pO.цУ, яK ХaрчeвИx тaк i гocпoДzlрCЬKoгo ХaрaKTepУ Тoвap|в' a caMe: сoЛ|, MУKИ' KpУП' сoHяшl.iol
oлi[, цукepкtв. пpянiкiв' Гop|ЛKИ, сoKИpИ, ПИЛl-lИKИ, тaХЛЬoвe шKЛo,
кУХoijHa пoсУДa вCяKoГo poдy. нoжi' ttoxницi, гoЛKИ. клямки, зaвiCИ' ЦBяХИ.

.l
Пoчaток poбiт цieT opгaнiзaцiT poзпoчaвся вIд квiтня. Ha
ПoчaтI{aХ багaто KoЛгoCГlHИKiв i кollгоспHИцЬ з piзних сiл i paЙoнiв
iшtли нa зapoбirки. бo спeцiaльнi aгiтaтopи, якi Tздили пo сeЛaХ,
oбiцяли, щo Tх нa мiоцi будутЬ Гoд,УBaTИ. пoлУчaтИ зapПЛaТУ У видi
вимiнениx BИщe ТOвapiв. l.]а пoчaткy зiбрaлoся бyлo 250 poбiтниK|Б' якИM ПoчaЛИ вИJ],aBа]И Гlpo.t],VKTИ iто в тaкiГl кtлькoстi, щo зa
HИMИ l-tэ бyлo Й с14ЛИ )(o/1ИтИ' a Hе To щo l]Уl,4aТl,i пpo яKycЬ poбoтy,
a гlсr noliсячнit,i пpaцi' кLlли пi.цt-iахУP,aлLА 3aрПЛaту, то poбiгникaм

зa видaниtЙ пaЙoк тpeба бvлo вiдpобляти B нaсТУПHoмy мiсяцi.

Пoбaчивши тe, poбiтнt,lKИ ПoЧal]И з poбсlти втiкaти. B мiсяЦi тpaвнi
poботa стaЛa' Гlo piшlенню paЙoнoвих влaстeй HaЛo)KИлИ Ha KoЖI.tиЙ кoлгoсп всiх сiл PaдolиишЛяHсЬKoгo, Бpусилiвcькoго paйoнiв
ПeBHУ HOpMУ кубoгиeтоiв 3aГo1oB|\4т|,4 Для /]oнбaсy. Гoлoви кoлгoспiв
пoчaЛИ сИЛoЮ гHs--T'И KoЛГoспникiв нa ту poбoту Koжний KoЛгoсПtзИK ПoBИHeн бpaти з сoбoю Hа тИ)q]eHЬ хapнiв i йти нa тy poбoтy.
Bизнaчaли пo KoЛГOCПax pобiтникiв 20 i щoтиxня npИCИлaГ|и змiнy
(свiжих)' Kсrли ксэлгосГlH|.lK вирiзaв HaзHaчrHУ йoшly вдeнь HopMУ,
бpигaдиp зaП!4сУвaB Йoмутpyдoдeнь. Hopмa Ha KoлГocп _ 400-800
м3' в зaлeжностi вiд вeлu4ч|/1t1|А KoЛГoсllУ. Тим кoлгoспникaм, якi нe
MaЛИ Ha пepе/П,Hoвt\i Щo з сoбoю взяти Тстtl, кoлГoсп Тм пoзичaв, a
кoли эбеpyть xлiб i по трyдодняx бyдyть.Д.aвaТИ KoЛГoоHИKaм, тoдi
1
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пoзИчeHУ KiЛЬKiоTЬ зa.цepЖaТЬ. Hopмa виpiзaти Ha oДHoГo KoЛгoсПникa 3'5 м3, нe бepуни пiд yвaгy вiку й стaтi.

Koли нaзpiлa KoCoвИця. пoтiм ЖHИвa, poбoтa в лiсi мaЙxe
отaЛa. Piзкa з пня мaЙxe не вiдбyвaлaся, a тiльки ПpaцЮвaв тpaHспopт тa тyпiк (зaлiзниця). !eнь i нiч вoзиllи.цepевo 5 мaшин, a в
мiсяЦi лиnнi Й.цo чacy мoгo пepeбyвaнHя в тиx лiсax _ Дo i 6 сepпHя, вoзИЛИ тiльки .цвi aвтoмaLlJ|АHИ, l-{i poбiтникtl, якi пpиcлaнi з
loнбaсy для lцoстaвKИ .п,epeвa Ha шaxтИ для вrдбyдoвИ, Ha пoчaт-

кaхбули тeхнiкaми, бpaкapaми' HaчaЛЬHИKaми, зaвiдуЮЧИMИ, a з
чaсoМ мaли бути щe бiльшимИ. a сЬoГo.цнi воi пpaцюють в якостi
нopнopaбoнoгo. Kiлькiоть'iх22 чoлoвiк. тa 1 1 MiсцeBИХ' яKt/,lX BTяГHУЛИ B сBoЮ opгaнiзaцiю, як poбiтникiв штaтних (oгpaниненa оVMa
зapплaти)' .Д,o пeвнoгo чaсУ BoHИ бyли тexнiн}lИM ПepcoнaЛoM' a

тeПep гpУзчИKaMИ.
Ha poбoтy нa.Qoнбac сьoгoднi нiкoгo сИЛoЮ нe зaтягнeш. Mи
HaявHo пoKaзУeM, бepуни зa пpИKЛa.ц ДЛя HaсeЛeння тeмtпи вiдбyдoви .Д'oнбaоa, пopiвнююни щe iншoгo poдy пpoiзвoД.ствa, якi
зiстaли зpуЙнoвaнl пiд чaс вiЙни'
Ha мoому тepeнi зHaХoдИтЬCя:
a) дepeвooбpoбнa ПpoMИсЛoBiсть - Забуенi' Maкapiвкa.
б) тopфоpoбнa _ Бyон,
в) шклянa гУтa _ Бiлoкpиниця,
г) пiвнa - Paдoмишeль,
д) xapнoвa (млини)_ Kpeмoк, L1yдин, Bишнeвичi, Meжиpiнкa,
бiлкa, Paдoмишeль, Maкapiвкa, 3aбyeн. Mлини ПeТЛЮЮTFJ тtльки в
MICтaХ.

!ня 10 тpaвHя всi штaтнi poбiтники з KoхHoГo лiсничeствa, якi
пpaцЮЮтЬ y лiсi, дiстaЛИ HaKaз нa6ити З00 кг кolэiння з бeрeсклсту
(цe poслинa, з якoТ pоблять гУMУ).У нaс гoвсlpl.,|TЬоя iia HЬOГo..вoЕ}ниЙ зyб''. Tеpмiн здaнi Йoгo в 1.lаЙoн 6ув дaниЙ дo З0 тpaвня.
Ciльськe гoопo.п,apствo B тИX paЙонax дуxе слабо pcзвИHeHe.

Пpинини:
a) TягловoТ сили брaк. .{o вtЙни в кo>кнlЙ бригaili бyлo не
Мeншe 1 5 пap KoHeй, a сеpeliнЬo в колгoогti _ 90. 1 00 пap Cьoгoдiнl
Ko)кHa бpигaдa Мar Пo rрИ ПapИ кoнeЙ i тo тaкиx, щo з пo1эoжнiм
BoзoM He MO)KУTЬ сaM| ХoдИТИ.
б) Брaк pобoнoi. cили' lo вiЙни в кoxнiЙ бpигaдi Hapaxoвyвaлoся 80-150 тpУдoспoсiбних люДeй, B тoMУ числr 40-5c % здopoBИX MУ)кчИH, a сьoгoднt в бpигaдi

e25-4О oсiб, в

LIИCЛo яКИХ BKЛЮ-

нeнi стapики, лiтaми вищe 60 poкiв тa х,rloпЦi BiД 13- 16 poкiв.

Облoги з KoжHИM pcKoМ збiльшyються. l-iiеi'зими

PaдoмишляHсЬKoМУ paЙoнi 157o тяг-пoвo.i cилt.l ПpoпаЛo,

a

B

3a
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вeсHяHИЙ i лiтнiЙ пepioд 1B кoнeЙ i 24 лouaти вoBKИ poздepЛИ.
Пopiвнююни 1944 p' iз тeпepiшнiм, е вeликi piзницi. Taм, як y лiсoвiЙ пoлoсiтaк i в стeпoвiЙ, ypoжaЙ сьoгopiнний e бaгaтo гipший вiд
poKУ МИнУлoгo. Ha пiскoвиx зeMЛяХ яpИHa мaЙхe зoвсiм He BpoдИЛa в ЦЬoMУ poцi (пpoсo, гpeчКa, KapToПЛя' янмiнь). Пopiвнююни
кiлькiсть зaciвнoi плoщi в 1944 p. з poKoM 1945, piзниЦi e вeликi.
MaЙxe в Ko)кHoМy кoлгoспi нa piзницю BИl.,loоИтЬ .1 5-з0% плoщi.
Heмa сьoгoДнi aнi oДHoГo KoЛгoсПa' щoб пoля Йoгo нe oблoгyвaли
20-80 гa пoля. e кoлгocпи, дe oблoги пepeвИшaЮть 100-150 гa, цe
стeпoвi пoлoоИ. B с. Poiвкa в кoлгoспi, oблогye бiльшe якдвa кiлo.
MeтpИ пoля. Kiлькiсть oблoгiв гa ПoстapaЮсЬ пepeдaTИ B.цpУгoMУ
звiтi дoклaднiшe. .Цe тiльки oKoM КИHeш, тaK вcЮ.цИ вИДнo o6лoги,
HeПoKoшeHe с|нo.
Coцlaльнe пoЛoЖeHHя KoлгoспHИKiв e дyжe HeзaBИ.цHe. [.{ьoгo
poкy 85% HaCeЛeHHя в Ko)кHoMУ сeлi вiд мiсяця беpeзня He MaЛИ
вжe x,пiбa" .{eякi кyпляли, aтi, щo He MaЛИ зa Щo, XapчyвaЛИсЬ
вИKлЮчHo KapТoпЛяMИ. A сьoгopiннoгo хлiбa, сaмi люди гoвopятЬ,
aби xoч .цo Piздвa XвaтИЛo. Tpyдoспoсiбних щoдeHнo ГoHяTЬ Ha
poбoтy, He MИHaЮчИ свят i нeдiлЬ, a KoЛИ HaоТaЛa мoлoтьбa, пpaЦloЮтЬ тaKo)К цiлими |loчaМИ. Saстaвляють дo poбoти Й стapих
дiдiв вiд 70 poкiв i вищe (клeпaти KocИ, в'яЗaти збiжxя, peMoHтУвaти гpaблi, пoгaHятИ кoнi). He в KoХHoГo KoЛгoспHИKa e Кoрoвa.
B тиx сeлaх, дe бyв дoвrиЙ нaс фpoн1 KopoBa пpИпa.п,ae нa двi,

тpи сiм'l(Toвcтe, Haгpeбoвкa, PoТвкa, a в с. Meжиpiнцi кopoвa нa
шiсть сiмeйcтв). Kpiм тoГo, Ha Ko)кHУ KoЛгocПHУ сiм'ю нaлoжeнo
HaлoГИ'. a) вorнниЙ HaЛoГ - 2B0 кpб. вiд .п,opocлoi ocoби - вiд
16-ти poкiв; б) кyльтзбip _ He MeHшe з00-500 кpб., a в Koгo е пaсiкa
Й ca.цoк _ кyльтзбip .цoтягae дo 1000 i бiльшe кapбoвaнцiв; [в)] нa
piк тpeбa здaтИ .l 50 яeць вiд ciм'i, тi людИ, кoтpi кypeй He MaЮтЬ'
MУсяТЬ яЙця кyпyвaтИ Пo cпeкyляцiЙниx цiнax i вiддaвaти для
гoсУдapстBa; г) нa piктpeбa зДaтИ 40 кг м'ясa, яKe Мo)Кe KУпИтИ зa
45-50 кpб. зa кг (60 кpб. плaтитИ зИMoЮ, бo м,ясo зД,aетЬся paтaми,2О Kг зИMoЮ, 20 кг лiтoм); д) пoдaтoк вiд xiнoк i дiвнaт вiкoм
пoHaд 8 poкiв - зa тe, щo He мae дiтeЙ; e) штpaфiвкa (oзнaченa
.1

сУмa); е) дepxaвнa пoзИКa.

B м-цi ЛЮтoMУ

Й

бepeзнi

ДeCят|l|АK|А й пpeдстaвнИK|А З paйoгrу

хoД|АлИ зa пiдписaнHяI\4 ПoзИKИ дo Ko)KHoгo KoЛГoCпHИKa. Meншoi
cуми вiд 100 кpб' He зaпИCУвaли, Koли збиpaли пiдписи, ГoвopИ-

лИ, щoб якнaЙбiльшe пiдписyвaлИ, бo тa сУMa poзЛoЖeнa нa 10
мiояцiв. Bсi пiдпиcyзaЛLl нa з00-700 i 1000 кpб. Зiбpaвuи лiдлиси,
зa мiсяць ПoчaЛИ B|АgaгaтLl' щoб знoсилИ KoЛгocПники гpoшi до
сiльpaди. Hapoд ПoчaB oпИpaтИcя. Тoдi пpиТздИЛo B ceлo HKBД'
1
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збИpaлo MiтИHг i зaявлялo: ..BИ oxoтнo тaкi суми зoбoв'язaлись
вплaтИтИ, тo, пoxaлyЙстa' .Д,o мiсяця cтpoK''. Хтo дo стpoKУ нe внiс,
дo тoгo пpиiздив пpoKУpop, oпИcУвaв Йoгo з мaЙнoм (як: пopoся,
oCтaHHЮ KopoвУ, KoотЮМИ XTo MaB, шaфУ, чaсИ, пocУдУ). TaкиЙ сyд
бyвyсeлi Kpeмкy. ПpoкypaтopoПИсaв cвИHЮ, якyз мiсця зaбpaли,
a гpoшi вiдpaхyвaли в тiЙ кiлькoстi, скiльки Ko|.lJтУBaЛa овИHя Пo
дepжaвнiй Цiнi.
3aстpaшeнi люди ПoЧaлИ вce збувaти Й cплaнyвaтИ пoзИKy
4-гo зaйму. oднoгo MeшКaHця з с. Хoмiвки зa пoзИKy сyдили. Пo
cyдi пoслaлИ Дo Йoгo xaти, щoб oпиcaти мaЙнo. Пpибувши нa
мicцe, oГляllyЛИ йoгo xaтy Й oбстaнoвкy i скaзaли: .'.Д'a нeт нeгo
пИсaТЬ, тЬ| y Koгo пoзЬlч, a гoсyДapствy oтдaЙ''. Згa.цaниЙ MeшKaнeць XoмiвKИ He Mae нi кopoви, нi пopoсяти, нi кypeЙ, нi нa нoму
cnaтИ' нi стoлa, xoдИтЬ oбдepтиЙ. Kpiм ньoгo, e щe жiнкa i двoe
.цiтeй вiкoм 3 i 1,5 p. Caм вiн тяжкo paнeниЙ y xивiт. Зapoбити
нe Mae нiгдe мoxливэстi, бo йoгo здopoв,я He дoзBoляe. Я мaв
з HИM Haгo.цУ бaлaкaти, бo вiн r HaМ дyжe дoбpe знaЙoмиЙ.
Poзпoвi.цaючИ пpo тe, зi злoстi зaплaкaв. Я, мaюни в тoЙ чaс
250 кpб., дaв йoмy. Biн мeнi He зHaв яK зa цe дяKувaтИ.
Bci люди зlцaЮтЬ сoбi дoбpe спpaвy, щo гoЛo.t], e нeминyниЙ.
Бiльш зapaднi сьoгoднi нe зiвaють. Пoчaли oбмoлoнувaтИ KoЛ.
гoопHe збiжxя Ha пoляХ. |ншi, мaючи гpoшi' KyпyЮТЬ пoкИ BoHo
дeшeBшe. Xiнки бaгaтoдiтнi сьoгoднi e нaЙбiльш У сKpyгHoMy
пoлoжeннi. ГpoшeЙ, пpo якi згa,цУЮTЬ y гaзeтaХ, нa дiти He плaтятЬ,
a дo poбoтИ хoДt4тI^ зaсTaвляЮть. Cьoгoднi, бaлaкaючИ з тaKoЮ
xiнкoю, ПoчУeш нapiкaння i плaч i бiльш нiчoгo. Bиолiв: ..Я знaЮ,

щo зблихaeTЬcя гoлoд 19З3 p.Щo я, бiднa, з MaЛИMИ дiткaми
бyдy poбити?,'- i зaЛИвarтЬоя сЛЬoзaмИ. Тaкi випaдKИ Mo)КHa

зУстp|TИ Ha пopядKУ дeHHoMУ.
ПepeбyвaючИ в о. 3aбiлoчки, тyг я зyсTpiв мaлeньку дiвнинy,
яKУ зaПИтaв: ..Cкiльки тoбi лiт? - вi.цкaзaлa _ 12". Я в дiЙснoстi
здИBУBaBcя, бo пo poстi вoнa BИrляДaлa нa лiт вiсiм. Toдi я зaп|А...Цядю,
яK тaK )кИТИ, тo
тaв, чoГo тИ тaKa MaлeHЬKa, вoнa вi.п.пoвiлa:
Kpaщe бiльшoю He poсТИ..- iзaплaкaлa.
oднoociбники: Життя oднoociбникiв, якi щe e фiзичнo кpeпшi,
пoДeKy.цИ Kpaщe вiд кoлгoспникiв. He йдyни нa poбoту B KoЛГoсп,
вoHИ MaЮтЬ мoжливiсть хoДIАтИ Ha ПpИвaтHi зapoбiтки, дe зapПЛaтУ oTpИMУЮть бaгaтo бiльшe, яK в KoЛГocпi, a xтo нeдyжиЙ, яK вol-lИ
,,Лiзь
KФкyгЬ:
живкoM У зeMЛЮ''.
Poбiтники Ha UJaXтaХ, зaBo.цaХ' в aдмiнiстpaцiях живyть зa

гoЛoдHИM пaЙкoм. CпeЦiaлiоти, оТaxaнoвцi дiстaють щoдeHHo пo
B00 г xлiбa' нopнopoби дiстaють HopMУ xлiбa в cepe.П,HЬoму 600 п
35
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iнтeлiгенцiя i штar.нi poбiтникul 600 г хлiбa, кpacнoapмiЙцi_ 600 г
xлiбa, пiдсoбнi poбiтники Й тi, щo Hе вИiloвHяють дeннoT HoрMи,
xлiбa oтpимyють 400 г. !,oмoгoспoДинi Й HeтpУД'oспoсoбнi люди
пo мiстax oТpИMУЮTЬ 500 г xлiбa. Koxнoмy poбiтникoвi' згi.цнo

зaKoгiy, HaЛe)KИTЬCя мiсячниЙ пaЙoк (мyки - 9 кг, 1,5 KГ кpУП, 0,4 кг
ЦУKpУ' 0,1 5 цyкepкiв. ] 2 яець. 1 кг сoлi, 1 0 кг кapтoпeль), aлe вoни
Йoгo oдеpжУЮТЬ Ha тpи мiсяцi paз. Тaм дe Тx пoбиpaЮтЬ, МaГaзИ.
нepИ пеpeвa)<Ho ХИДИ' як| зaмaxлячУЮтЬ пaЙки Й гlpoдaють Тx пo
спeкyля L1i Йниx цiнax (тaк гoвopять poбiтники ).
З ким тiльки poзпoчHИ бaлaнкy, B пepшИХ CЛoBaХ пoнyеш нapi.
KaHHя Ha вaжKe XИТТя. Bиcлiв: .,HeМa xлiбa, HeMa Щo Тсти, в щo

oдяГHуTИся, oбyтися, Щo BoHo.цaлЬшe бyдe - Гoспoдь Йoгo знaе.
Maбyть, HaM у)Кe нe пpийдетЬCя Kpaщoгo )(Иття бaчИтИ,''
Пo ceлaх i мiстax зpoстae спeкyляцiя. Зaгaльнe пoHятТя Ko)кнoТ бiльш.t зapaднol л|aДV1|1|А: яK нe вKpУтИш, яK нe oбдуpиш, яK He
BKpaДeш Тo зaГИHeLL.

B тяxкиx УМoвax жИвe ТaKo)К iнтeлiгeнцiя. Чaстo й.п'e в сeлo,
щoб щo нeбyть з oдexi пpoмiняти Ha Xapч. Пoзa слyжбoBИMИ
ГoДИHaMИ Йдрь нa зapoбiтoк. |ншi знoвy зaЙмaються Пepeпpo-

Дa)КoЮ xapн[oвиx] пpoдyктiв, якi .цoстaвляЮТЬ спеKУлянт|А iз сeла
B M|сТo.

Пpo тaкиЙ cтaн, який оьoгoднi BИТвopИBcя нa УкpaТнi, бiльшa
чaCтИHa HaсeЛeHHя всix оyспiльHИX BepсТB r ДУ)Ke HeзaдoвoЛeHa
Й вислoвлюeтЬся' Щo вoHO ТaK ДoвГo Hе ПoтяГHeTься. Змiнa y нaс
HeMИHУЧa. A кoлla ЗanИтaтИ, xTo TУ змiнy пpинece HaM, вiД,пoвi.д,ь:

..Бoг йoгo зHal''' Бiльшe виpoблeнi пoлiтичнo, пepe.д,бaчaють
нeминyний poзвaЛ сPCP |нuиЙ зHoBУ тBepДИтЬ, щo Poсiя вИГpar
цю вlЙнy й нaм мaбyть в)Ke Дo смepтi дoбpa бaчити нe пpиЙдеть-

с'].

Coцiaпьнe ПoЛo)(eHHя стaлiнськиx BeЛЬIЙo)К с бeз пopiвHяHHя
Kpaще, пopiвt.lююни з сoцiaльниM ПoЛoХeнHяM пpaцЮЮчИХ шИpoKt,lХ N4aC. Пo кaпiтуrlяцii Hiмeннини сoвiтськi стapшини (xтo мaв
моxltивiсть1 l1iлими aвтoMaшИHaMИ BeзЛИ дoбpo з Hiмeччини'
a тaKoЖ ilpИсИЛaЛИ пОсИЛKaMИ' З pя.цoвиx кpaснoapмiЙцiв мaв
ПpaвO ПoсИЛaтИ тiльки тoЙ, xтo бyв нa фрoнтi He MeHшe ТpЬoХ
poкiв. Haбapaxaлeне дoбpo Тx жiнки ПoчaЛИ ПpoдaBaТИ нa бaзapax
Пo CПеKVляТИвHИХ ш'iнax Cьогoднi в тиx paЙoнaх, дe пepeбУBaЛa
мloя Г[]yПa, HeMa сeЛa, щoб xтoсь в ceлi нe MaB чoГOсЬ з Hiмeччини
ioдежa, ГoЛoвHo пOсУД,a тa iншi дpiбницi). Cьoгoднi HKB! тoлеpУr спpaвИ, зaпoд!янi жyлiкaми тa спеKУЛяHтaMИ. oТpИMУЮчИ зa
тe пeвHV кiлькiсть t-poшeЙ (xaбapa). oпoвi.п,aв мeнi o.цин чoлoвiк,
якиЙ бyв в нepвнi м-цi в Kиeвi Й бyв oнeвидцeM, яK HKBfl-ист злor
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вИв жуЛ|Ka Ha MIcц| ПpoсTУпKУ. .Qля людоьKoгo oKa вiдвiв Йoгo нa

бiкiпyстив,aKoЛИ HKB.Ц-истa Зaпv'fiaли, Дe злoдiЙ _ вiн вiдпoвiв _ Удpaл c...н!

lyxoвнe ХИття HaсeЛeHHя
Haцioнaльнa cвiдoмiсть нapoднix Mac з Ko)KHИМ.ц,HeМ зpoстae,
oсoбливoгo pocтУ цieТ свi.цoмoстi нaдaлa пpoмoвa Cтaлiнa, в якiЙ
вiн дyxe вИXвaЛЮвaв poсiйськy нaцiю. Cьoгoднi B)кe чaсТo Mo)KHa
зyстpiти тaкi вислoвИ: ..MИ УкpaTнцi, тaKa дoЛя HaLUoГo бpaтa, нeмa
пpaвдИ в свiтi .цЛя Haо. Haш нapoд тoму тaкий HeЩaсЛИBИЙ, Щo
нaшa УкpaТнa о бaгaтa i кoжниЙ, xl.o Mae мoжливiсть, xoчe з нeТ
KopИоTaтИ''. Haзoвнi нaцioнaльну гopдiсть бoяться пpoяBЛятИ,
a KoлИ вп'eтЬоя xтo-нeбyть, тoдi мoxнa ПoчутИ ,'Ми _ yкpaТнцi з
кpoвi кoзaцЬKoТ,'' cПiBaють гiмн yкpaiнський.
Дня B.7 .45 p. в с. Taбopищax xiнкa з MУl<чИHoЮ спiвaли пiоню
,,Peвyть-cтoгнyтЬ'' тa .,[J-te He BMеpлa УкpaTнa''. Koли ми зaЙшли
в Хaтy, жiнкa з пepeЛяKУ пoчaЛa Bд:alaтИ дypнУ' a чoлoвiк щiк нa
двip. Пo Kopoтl(oMy чaсi я дiйшoв з HеЮ .Д,o пopoзyMiння й зaспi,.УкpaТнo,
Укpaiнo нaшa piднa MaтИ''. Як ми цю
вaЛИ paзoM пiсню
пiсню зaспiвaли, xiнкa плaкaлa.
Poзпoвi.цaнHя oчeBИlП'ця..Цня 2 лилня ц. p' otиH чoлoвiк KУпИв
гaзeтy ..Coвiтськa УKpaТHa',, в якiЙ, пpoчИтaвшИ пpoMoвУ Cтaлiнa,
щo poзХBaЛЮBaв poсiЙськy нaцiю, З HeTepПeЛивiстю отaв мiж
..3a
ЛЮдЬMИ нa бaзapi Й пoчaв гoвopиТИ, HaсTaвЛяloчИ гaзeТy:
щo
мiлioни укpaiнцiв пiшлo B сИpy зeMЛЮ, зa ЩO нapoбили мiлioни
кaлiк, зa Щo Haш бpaт пpoлив зaдУрHo стiльки кpoвi?'' Пoнувши
цe, пoчaЛИ йoгo oкpyжyвaти пoблизькi люди. oчeвидeць, пoбoюЮчИоЬ, щo з ToГo мoже виЙти дy>Ke HeПpИeмнa piн, вiдiЙшoв' Toгo
чoлoвiкa чepeз кiлькa хBV|лv||1 HKBД apeштyвaлo й вlдпpaвилo
Йoгo в XитoмиpськиЙ ДoПР.
HaЙчaстiй Mo)кHa ПoчУTИ вiд мyжнин стapшoгo вiкy (пiд нaс
Be.цeHHя дискусiT, пpи бeсiдax) спoмини зa вiльну Укpaiнy, зa
КoзaцЬKУ тa KHяжУ дoбy. B yявi змaльoвУЮТЬ oбpaз ЖИTТя Ha
УкpaТнi KoЛИсЬ, пopiвнююни йoro з тeпepiшнiм хиттям i якa
вoнa бyлa 6 у мaЙ6утнЬoМУ, бyдyни вiльнoю, сaмocтiйнoЮ дepхaBoЮ.
Пoлiтичнaсвiдoмicть нaсeлeHHя о зaдoвiльн юючa. Haйбiльшoю
слaбiстю e: нixтo нe вipить, щo влaснi укpaТнськi сИЛИ зMoЖУТЬ
здoбyти УкpaТнy. Чaстo пpИ ДИсKУciяx мoжнa Пoчyl-И: ...ЦaЙ Бoжe
HaшoMУ тeлятi BoвKa з'Тсти. Koли нaм Aнглiя Й Aмepикa нe ПoмoЖyтЬ, МИ caмi нiчoгo нe здoбудeмo''. PiвнoчaсHo .0,oKaзy6тЬся Ha
1
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фaктax нeзpiлicть нaшoi нaцii, дeopгaнiзaцiя yкpaiнськoгo HapooдHol сTopoHИ' пpoтИстaвляloчИ зopгaнiзoвaнy сьoгoднi
Poсiю, силy HKB!, оИЛЬHy ciткy aгeнтiв _ з дpyгoT стopoHИ.

дУ- з

Учaсть HaсeЛeHHя в opгaнiзaцiяx
Пoчинaючи вiд 1944 p. aктивнiсть в пoлiтичHИx opгaнiзaцiяx

yПaЛa. Пo ceлax мaЙжe циx opгaнiзaцiй нeмa, кpiм нa пaпepi, a як
.п,e i e тo чЛeHИ циx opгaнiзaцiЙ цiлкoм.0,o HИx вi.цнoсяться нeГaтИB-

нo. Cьoгoднi всi, xтo здiбниЙ тiльки дo poбoти, e зaтpУ.цнeниЙ лpи
пpaцi нa KoЛгoспHИXлaHaX. B кoжнoму мaЙxe ceлi e клуб, в яKoMУ
пiд нaс сBят чИ нeдiль MoЛoдЬ BЛaцJтoBУr гyЛяHKИ. Teпep гУЛяHKИ
пoдiбнoгo ХapaKTepy вiдбувaються дУжe piдкo Й тo тiльки MaЮтЬ

He KУлЬтУpHo-BИXoBHИЙ, a poзпyсницький ХapaKтep. Cпopтoвиx
opгaнiзaцiЙ мaйжe нiгдe нeмaе, кpiм в гaзeтax,
Tooгiвля

a) lepxaвнo.Kooпepaтивнa тopгiвля Дyxe слaбo poзBИвaeтЬоя. Пo склaдax i кooпepaтивax мaЙжe нiчoгo HeMae, кpiм сoлi,

гopiлки, сipникiв, шклянoТ пoсУ.цИ. .П,oстaвa в ceлa вИщeзгaД,aнИX
тoвapiв Mae стИcЛo oбмeжeний нaс i oгpaнинeнy кiлькiсть. Hopмa
нa сiМ'Ю e 0,5 кг coлi нa мiояць, i тo тiльки Mil-lятИ тpeбa нa яЙця,
.l
ягoД|А a6o rpи6и. 5 яeць _ 1 кг coлl' 1кг ягiд - 3 кг coлi, ] KГ грИбiв_ 2 кг coлi. Пo мiстax вИщeзГaдaниx тoвapiв пoвиHHo бути в
бiльшiЙ кiлькoстi, aлe Й тaм Тx нa xaль нixтo нe 6aчить.
б) ПpивaтнoТ тopгiвлi в Coв[iтськoму] Coюзi Ha пpaKтИцi нiгдe
HeМa.

в) HaЙбiльш пoпУЛяpнoю i вCЮ.цИ iснуюнoю e спeкyляцiя.
Пpoдaж, яK ГoBopятЬ, ..з-пiд ПoЛИ, з-зa yгЛa''. B бiльшиx мicтax пo
спeкуляцiйних цiнax Мoxнa KУпИтИ Bсe, щo тiльки тpeбa дo )кИття
ЛЮДИHИ (цiни пoдaм в дpугoмy звiтi).
Pyx нaсeлeння

BиcелювaнЬ, a TaKo)K HaсeлЮвaHЬ cьoгoднi в TИx ДBox oблacтяx He вiдбyвaeться, r дУже piдкi випaдки' B тpaвнi м-цi виЙшлo
poзпopяД.)кeння вiд aдмiнiстpaцiЙниx paЙoнHИX opгaнiв, щo всi
сiм'i бyвшиx стapoстiв' пoлiЦaТв B|АceлИтИ з Тx влaсниx дoмiв тa нe
дaти iм пpиcaдибнoi плoщi.
B зв'язкy з тИM' цi сiм'Т ПoчaЛИ г|ИcaтИ зaяBИ y BepxoвниЙ
Coвeт i цeЙ нaкaз y дeякiй мipi стaв злaгiднeний. У бaгaтьox сeЛax
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BИщeBИMiHeнi ciMeйстBa He вИсeЛЮBaHo Й зeMЛi He зaбpaHo.
Xoдити пo тepeнi чaстiшe, Moxнa зyстpiти буpлaкyюнy сiM'to, яKa
зiстaлa вИсeлeHa Йживe y cвoiх знaйoмиx чи cвoякiв.
,Д,oxoдять дo Haс вiстки, щo HaceЛeння з ХoлмщИHИ пepeCИлaЮтЬ в .[нiпpoпeтpoвоЬKу, Xapкiвськy, Пoлтaвськy oблaстi'
ПepeсeлювaHня HaceлeHHя з Ko)KHИM.0,нeM зpoстae. Бaгaтo людeй
пpибyвae з ЛrвoбepeжнoТ Укpaiни (CyмськoТ, PoотoвськoТ oблaсTeЙ, з Pocii Й Бiлopyсi). Лeгaльнoю, a ще бiльшa кiлькiсть HeЛeгaлЬHoЮ.цopoгoЮ' пpибyвaють цiлими сiМ'яMи. Bсi нoвoпpибyвшi
нapiкaють нa тяxкi УMoBИнИ )КИття,
.[ня 18 липня нa стaнцiТ Тeтepeв пpиТxaли двa xлoпцi з
opлoвськoТ oблaстi, в лiтax 10-12 poкiв i пiшки пpиЙwли в ceЛo
Mexиpiнкy. Cпiткaвши Тx, люди ПoчaЛИ пpo всe poзпИTУвaтИ'
Xлoпцi ГoвopИлИ, щo вдoMa У HИХ oстaлaся cтapa бaбa, мaти вMepлa, a бaтькo нa вiЙнi. Щoб нe згИHУТИ ГoЛoдoвoЮ сМepтЮ, вoHИ
piшили caмi сeбe спaсaтИ. Miсяць пepeд тИM яK BoHИ вИpУшИЛИ,
..!opoгi мoi сини!
oтpИMaлИ вiд бaтькa лИCтa, в яKoМУ вiн писaв:
Bи зanитaЙтe дядi, в яKoМy HaпpяМlq УкpaТнa Й стapaЙтecя TУдИ
.п,icтaтися. Taм дiстaнeтe дoвoлi xлiбa Й KapтoпeлЬ''. Пoвiдoмивши
paЙoн Пpo цe, цi xлoпцi бyли вiдвeзeнi в PaдoмишлянськиЙ paЙoн,
,..QeткoмyHу'' Bишeвичi. Бaгaтo
a пoтiм вiдiслaнo iх в
укpaiнcькиx
У
сiмeЙ, якi виi><джaлL^ B 193З p. нa ЛiвoбepeХ)кя шУKaтИ KУсКa
xлiбa, сьoгo.цнi вepтaЮтЬcя нa свoТ стapi мiсця.
Bисилкa нa poбoтy 6улa Й вiдбyвaeться тaКo)K i сьoгoднi.
HaЙбiльш MoЛoдИX дiвнaт бepyть нa !oнбaс, в кaмiннi кap'epи,
нa тopфopoзpoбки, нa спЛaBИ тa iншi сeзoннi poбoти. Haсeлeння
oХoчe нa жoднi poбoти нe i.цe, тiльки сИЛoЮ.
PeлiгiЙнi сПpaвИ

a) BiДнoшeHHя Уpядoвиx чинникiв, .0'ИвЛячИсЬ нaзoвнi, He e
вopoxe, aЛe пo poбoтi (цe сpoннe вИKoHУвaHHя дep)кaBHИX ПЛaнiв), яку вeдУTЬ цi нинники, зoвсiм зaпepeчУЮть iснуюним зaкo.
нaм. Koли poзпoчaлaся KoCoBИця, a пoтiм ..yбopoннa KaMпaHiя'',
свящeHИKaм зaбopoнeнo вiдпpaвляти слyжбy Бoжу в нeдiлю ни
бyдь y яKe святo. 3a кoxним вiдпpaвлeнням тpeбa звepтaтИся дo
мicцeвиx, a пoтiм дo paйoнниx влaстeЙ. Пiд чac пpaзHИчHИХ сBят,
дe бyвae BeЛИKe сKyПчeння HapoдУ, Ha тУ пapaфiю нaклaдaють
дoxoдниЙ Haлo|. Ha святoгo Aнтoнa в с. Kpeмoк бyлo нaлoжeнo
10000 кpб. дoxo.цнoгo. 3a дoзBoЛoM цЬoгo Cвятa в paЙoн Tздилa дeЛeгaцIя' щo д|сТaЛa дoзвIЛ тlлЬKИ з УMoBoЮ' щo цr свяТo з
бyдeннoгo

.E,Hя

пepeнeсУTЬ Ha нeдiлю.
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б) ПapтiЙниЙ i бeзбoхницькиЙ eЛeМeнт тoГo He TepпИтЬ, aЛe
,.Пyсть
дУpaКИ MoЛятся, eГo сo вpeМeнeM He
бyдeт B HaшeM oбщeсTвe,'.
в) .ЦУxoвeнcтBo пepeвaЖHo peКpyТУeТЬоя зi cтapиx oстaвшИX
свящeникiв, диякoнiв тa дякiв. l-{epкoвних звepxникiв г1p|АCИлae
сaMa влaД,a. B мiояцi липнi пpиЙшoв HaKaз нa цiлy Хитoмиpську
oблaоть ТaKoГo змiстy: y всiх цepKвax нa тepeнi цiлoT oблaстi, в
якиx вiдпpaBЛяeтЬся слyжбa Бoхa нa укpaТнськiй мoвi, мae бри
зaпpoBa.0,)<eHa оЛoв'яHсЬKa мoвa. OтpиMaвшИ тaкиЙ ДИpeKтИв,
в нaомiшцi гoBopятЬ:

HaсeлeHHя цих пapaфiЙ отapaeтЬся He дoпУсТИтИ.цo ЦЬoГo' пИшyl-Ь
зaяBИ дo BepxoвнoТ Pa.ци. Пpиклaд: сeлo Kуxapи Poзвaxiвcькoгo
p-HУ, ceЛo Taтapнoвини ЧoпoвиЦьKoгo p-Hy.
Biднoшeння дyXoBeHстBa дo .цep)KaBИ e в бiльшoстi BopoЖe,
тiльки нaзoвнi e ёцУ)Ke кoнспipaтивнe. Bi.цнoшeHHя дo HaceЛeHHя
e дpyжeлюбнe. Koли цepKBУ oблoхaть HaЛoгoМ чИ сaM свящeHИK
)KИвe в тяжKИХ УMoвИнax' нaceЛeHня в ТaKИХ вИПaдKaХ ПлaтИТЬ зa
цepKBУ сaмe i тaKoж дoпoMaГae свящeHИKoвi мaтepiaльнo. Hapoд
пoчaв зHoвУ пpИKЛoHЮвaтLАCя дo цepKвИ. Bжe xoдить У цepKBУ

MoЛoдЬ, ЛюДи стapшi вiкoм дyжe MoЛятЬся i зaстaвляють свoix
дiтeЙ i внyкiв Тx нacлiдyвaти.

Xиття мoлoдi
Числo шкiл i yнaсникiв в шкoлax З KoЖl-|ИM poKoM зMeHшyeTЬся. Пpинини cлiдуюнi:
a) Бaгaтo зpуйнoвaниx шкiл.
б) Heмa вiдпoвiднoТ кiлькoстi вчитeлiв. Учeники з мaтepiaльHИХ нeдoстaткiв e змушeнi Йти нa зapoбiтки (oдяtl взyгтя, KHИжKИ,
гpoшi нa xapнi,.пoмeшкaння). Бaгaтo yкpaТнcькoi мoлoДi Хoчe вчИ-

тиcя' aлe сЬoгoдH| He Mae МoxЛИвoсТ| .o.o HayKИ.
в) Bихoвaння мoлoдi e lцУ>кe poзпУcтHe Й poзгнyздaнe.
Пoчинaючи вiд сeми лiт, воi xлoпцi KУpятЬ, a вiд ] 0 _ п'Ють гopiлку,
pyгaЮтЬся, ГУЛяЮтЬ iз стapшими вiкoм жiнкaми. Бyвaють вИпa.0,кИ'
Щo дiвчaтa MaЮчИ 15 лiт вИХoд,ятЬ зaмiХ, a xлoпцi з 1927 p. в>кe
.l928 poкy
TpИ poKИ яK oЖeнИлИcь. B сeлi Kpeмкy oдИн Xлoпeць з
Mae BХe двoо.цiтeЙ.

г) Пoлiтиннo-ГpoMaД,сЬкoT

eтЬcя.

дiяльнocтi сepeд мoлoдi нe пoмiчa-

д) У вищиx HayKoвИX зaKлaдax хИвe MoлoДЬ y .цyxe Тяl<KИХ
УMoBИHaХ. Cьoгoднi стyдeнтiв з poбiтниниx i кoлгoспHИХ po.цИH
e ДУжe MaЛo, вoHИ гoлoД,aЮТЬ Тa MeшKaЮтЬ y нeвiдпoвiднix .цля
HaвчaHHя КвapТИpaХ.
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e) MopaЛЬHИЙ стaH о ду>кe HИзЬKИЙ. Бyвaють вИПa.П'KИ, Щo сKoтИHa KУЛЬтУpнiшe сeбe пoвoдИтЬ, яK TУт MoЛo.цЬ.

e) Haшa iдeя мar oco6ливиЙ впЛИв Ha MoЛo.о,Ь' Пo дoвшiЙ
Диcкyсii oтpИMУоTЬся ДУ)кe дoбpi нaслiдки. Moлoдь нaс poзyмie,
aЛe aKтивнoT унaстi в бiльшoотi нe бepe тoMУ щo о зaсТpaшeнa
Й оyмнiвaeTЬcя B нaшiЙ пoбiдi, пiдсyмoвyючи нaшi сьoгoднiшнi
фiзичнi сили.
НaстpoT HaсeЛeHHя

a) Haстpiй нaсrЛeнHя r .цy>(е сyмниЙ. 3 якoю тiльки ocoбoю
пpиЙдеться гoBopИTИ' чУeш сTapУ пicню: нapiкaння Ha )кИTTя, Ha
вiйнy, нaдoЛЮ, Ha HeсTaТKИ, Ha KoЛгoспHi пopядки. Бeзпepepивнoю
мpieю r зM|нa, якo.i дoxидaЮтЬ вoHИ з нeвi.в,oмoТ Д\Ля Hих CтopoнИ.
o.цнi хДУть вiД Бoгa, iншi вiд Aмepики Й Aнглii, a щe iншi цiлкoм
знeвipeнi в бyдь-яку змiнy. Бaгaтo r тaKиlХ' щo пpoсятЬ [в] Бoгa
смepтi (стaiэшoгo вiкy),
б) Дo Hac HaсeЛeHHя сТaвИтЬоя пpИХИЛьнo. Koли пepeКoHaeTЬся, щo тo ДiЙснo бaндepiвцi тo тoдi .цoпoМaгaЮТЬ чИM тiльки
MoЖУтЬ: ХapЧaMИ' poзB|.цKoЮ.

Дня 9 сepпHя oдин бoeвик нa спeЦiaЛЬнe зaвдaHHя

взVB

пoсТoЛИ. iдyни' зустpiв .п,я.цЬKa з Бpусилiвcькoгo paйoну. Пoнaв
poзKaзУвaТи xтo вiн e, зa Щo бopeться. .Qiзнaвшись Пpo Цe, ДяlцЬКo
бУв дУжe зaдoвoЛeнИЙ i гoвopив, щo вiн He paз xoтiв тaкиx xлoп...[pужoк.
я вaM дaм свo.i
цiв пoбaнитИ, a KoЛ|л вi.цхoДив, .цo.п'aв:
чepeBИKИ. BoHИ щe дoбpi. Xтo, хтo, aЛe Haшa apмiя пoвиннa бyти
oДяГHeHa й взyтa, мlt Тй пoвиннiдoпoмaгaТИ,,' |ХoЧ бoсвик нe хoтiв
бpaти,.t].oKaзУЮчl,1, щo вiн Mar, дя.цЬKo нe вipив, CKИHУB чеpeвИKИ
й пoлoжив Ha зeMЛЮ. Тoдi бoeвик щиpo йoмy пoД,яKyвaв i вoни

оoзiЙшлись.

Aдгvliнiстpaцiя

a) PaЙoнoвa aдмiнiстpaцiя в бiльшoстi pеKрУТУrТЬся з нaТзд.
ниx poсiян тa жи.цiв i в мiнiмaльнiЙ кiлькoстi _ yкрaTнцiв (з бувшиx
чepвoнИХ пapтизaн). Paйoнoвa бeзпeкa пoчИHae BИКЛЮчHo oПИpaтИся в paйoнi нa poсiЙськoMУ еЛeМeнтi, a в тepeнi _ нa пapтiЙнoмy yкpaiнсЬKoМУ eлeмeнтi. Бaгaтo бувшиx чepBoHИХ ПapтИзaн,
якi були в HKB.Ц (yкpaTнui), зicтaли звiльнeнi з пpaцi чи вислaнi

нa фpoнт. Пpинини звiльнeння о тaкi: .. 1) xaлaтнo oтHoсяТcя

K

paбoтe, 2) имeют сBязЬ с вpeдИтeляMИ сoвeTскoЙ влaсти, З) poстaсКИBaHИe сoцИaлИcтvlчecкoй оoбствeннoстИ,'. .Д,eяKИx вi.лдaно
1
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пiд сyД. |ншим дaнo iншу, MeHш вitпoвi.цaльHy, ПpaЦЮ B ГoспoдapcЬKoмУ вiддiлi. Hпp. Koцюбa Mикoлa _ cлiДчиЙ Maкapiвськoгo
ПapTИзaнсЬкoгсl вiДдiлy, cьoгoднi xo.цИTЬ i мoбiлiзyr дiвчaт нa

тopфpoзpoбку. Koнoнeнкo Mикoлa (з oтpядУ Xитpичeнкa) бУв
зaсудxeниЙ в штpaфнy poтy, дe Й згинyв' ХoцiнcькиЙ Boлoдимиp
(Maк[apiвcькиЙ] oтpяд) бУв виcлaниЙ нa пepeдoвy i тяхкo paнe.
ниЙ в нoгy Й pyку. Boсeнкo (Kpемoк) сьoгoднi cИдИтЬ yдoмa Й
зaймaeться спeKУЛяЦ|eЮ.
б) Ciльоькa aдмiнiстpaцiя i кoлгoспHa ПepeвaХHo r oпepТa Ha
мicцeвoмy (блaгoнaдexнoмy) eлeмeнтi' Бiльшy ЧaсТИHy сьoгoднi
cтaнoвлятЬ iнвaлi.ци. Biд мiсяця чepвHя пoчaЛИ мiняти гoлiв сiльpaд i кoлгocпiв дopoгoю пpИзHaчeння Тм тiei оaмoТ пpaцi, тiльки в
iншoму сeлi. L]iль пepeнeсeнHя e тa: гoЛoвИ з)кИBaЮтЬся з Hapo.
дoм i нe ХoчУтЬ cИЛoЮ гoHИтИ Йoгo нa poбoту, чИ тeж пoдaвaтИ
KoГocЬ у paЙoн д,o пoKapaHHя.

в) Hapoд всi нaкaзи' зв'язaнi з вИKoHУвaHHяM дepжaвHИX
пЛaHiB, BИKoHУe дУxe HeoХoне (пpaцюю нe сoбi, пpaцюЙ дeнь i
нiч, a тoбi зa тe нiчoгo). Бaгaтo лю.цeЙ He Хoчyl-Ь iти дo poбoти.
B зв'язку з цИM пpиТждxaють з paЙoнУ пpeдcтaвHИKИ в aсистi

мiлiцiТ збиpaти мiтiнги, .Qe 3oсТ1)aШУЮтЬ Hapoд cУ.цoM, .ЦoПP-oм'
скoнфicкoвaнняМ пpисaдибнoТ плoщi, яК цe МaЛo мiсцe в тpaвнi
мicяЦi в с. Bepeнaх БpyсилiвсЬKoгo p-HУ. 3a тe, щo жiнкa тpи днi
нe виЙшлa нa poбoту, вiдpiзaли iЙ 0,5 пpисaдибнoТ плoщi, зaлишaЮчИ тiльки 0,-1 . MaЙжe Ko>кHoГo тИ)KHя в CeЛo Ha КoнтpoЛЮ
пpиi>qджae HKBД. Xo.цить Пo ХaтaХ, Koгo зaсТaнe в.0,oMa в poбoниЙ
.п,eHЬ _ бepe нa cлiдствo, чaсoм y paЙoн. Kpiм тoгo, в сeЛo чaстo
пpиТxдxaютЬ прoKУpopи i з мiсця стaBлятЬ пiд нapoдний сyд, xтo
нe Xoчe пpaцЮвaтИ. !o кoжнoгo сeлa e пpикpiплeниЙ з HapoдУ
пpeД'CтaBHИк, якиЙ нa мiсцi ведe Koнтpoлtо пpaцi тa пiдгaняе дo
poбoти. ПepexивaюЧИ тe воel Hapoд зaЛяKУотЬCя Щe бiльшe i йдe
He пpaЦЮ. Ha пpaцю гoHяТЬ тaкoж i стapикiв вiкoм 70 poкiв, щoб
тiльки змiг xoдити.

Чepвoнa Apмiя

a) Koмaн.цний cклaд ЧA пepeвaжHo сKЛaдarTЬся з pociЙськoТ
нaцioнaльнoстi. Пo зaкiнчeнню вiЙни з Hiмeччинoю Ko)KHa чaстИнa
пepeХoдИЛa т' зв. peopгaнiзaцiю (пepeфopмиpoвкy), пiд нac якoT
мiнялoся ДeяKИх кpaснoapмiйцiв, нacтину, aбo HaстaBЛeHHя р,ля
чacтИуlИ HoBoгo KoMaH.0,Иpa. .Цисциплiну нaзoвнi в apмiТ скpiплeнo,

aлe вiднo шe

нH я кoMaH.п,и

piв

п

poтив нo пoгi pшaлo. Poзбaлaкaвш ИcЬ
вi.п, кoжнoгo нapiкaння нa

з Kpaснoapмiйцeм, Moжнa ПoчyгИ мaйжe
1
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LiA' [Ъл;од в aрмiТ сИЛЬHo впЛИHуB нa
ЧA. Ii нepвoнoapьtiЙцt' якi знaxo.цяTЬся в CeЛaX, починaють сoлi.
ДapИзУBaТИCя з HaСeЛeнняIt.л. IIoмaгaють MoCKoBKaM, чим тiльки
MoЖУTЬ: KocяТЬ clHO' |]oсяl.Ь з ,l|сy чИ вoзяl.Ь .цpoвa' BИKopИстoBУюЧИ.0,o тoгo apмiйсь,кi ксltti чИ aв].oмaшИHИ' BoзяТЬ збiжхя. Зa тe
KoM. сoсТas, Ha ПoГaHi XapЧ|

i:j

HaсeЛeHHя .0.oПoг!4al-aс М ХapчаMИ
|

б) Пo oб'явлeнню вiйlни

}]rlс-lнiТ

по.laло IJИ2V|т|АCя в apмii

.цeзepтИpсTвo. Hаrйбi;rьt.l-ie втiкаiоlLlЭ-iИXчaсI}.lH, якi нaпpaвляЮтЬоя нa ,Д,aлeкий Cхiд' Cьr-,rr-o:lнi, Кo/lИ г!4aioТЬ якусь вiЙсьКoBУ чaстИHУ
пoГpу)KУвaTИ Ha lioj:]Д i гзi,trпpaвиrи нa Cxiд, ГotsopятЬ, Щo тa чaстИнa i.це нa вiдц1иx. j Нa(;ГaliHям мiсltL1я лV|Г1||я ДУХe ПoчaЛa зpoсTaтИ
HeHaBИcТЬ УKpalHсЬКOl () HaСеjlеHl]я ДO pосlйськoгo Й нaвпaки.

..ПpoKЛятa

ПoЧУIL4 в|,1с:rlОвИ зi сгоpoниt укpaiнцiв:
KaцaПHя, aЗ|ят|А, Cl,1olpUЬKa i(-)jiO^l a' lv{oCKoBсrЬKi Г|apaзИТИ, HeHa..ИзMeнHИKи,
GИчeHa 3aрaзa... a CJlll-lУloLJi ЬИС)юBr'| з боку poсiяtt:

Чaстo

гv1o.>кHa

бaндьopoвцЬ|, НaЦ. v]rt]шt). lИ, Bре.цИTeли, caбoтaжHИKИ, вpaГи
сoвeтcкoЙ рlод1taньt.'i r. tt.
3pocтaе l aKo)к llеHaвИсTЬ /]o хи.цiв. oДин ot-loвi.цaB, Щo в Тpaвнi lvliсяцi в Paд\()MИш;

ti

Хllilпеiiг, лlil Двaнa.ццяТЬ пpoзИвaв нa xидiв-

KУ..Ю/.le'.. Ha бaзaр;rx бувaюtь ЧiiСliвипaДки, KoЛи| iHвaЛiДи xидiв
б'Югь KocTИ]lяIии1. B ;lиttiнi п.liсяtli oд1ин iнвaлiД в м. Pa.цoмишлi
BlдГaHяB жи|дltsКУ Ьl/l i)B()ГО L]IoЛa' Дe пpoдaBaв УKpaдKoM' звep..Biдiatди,
ТaЮчИCЬ:
у MeHe г"4aсЛа ii.fMa.', - a KoJ,lИ нe cЛуxaЛa,
B.0,apИB iТ пaлкою. i:lонa вiдбiглa i нa BBeСЬ p()Г сТaЛa Йoгo пpoкли..Бo.i],aЙ
тобi oot,lдвi t.ioГИ iIa вiйlli вtдi1эвiiЛo, a.to тiльки oдHу',.
HaТИ:
Beликe BoHa Mac lцilс.l'l, що вilt ii t-rе мrг дiгнaти нa oДнiЙ нoзi.
U|]и!ij

]loр0Ги нa ЗУЗ

.Цня 1[6] .8.45 р. tрУlla Е кt;tькr.,стi l чсlлoвiк tsИpУшИЛa з KpeMKoвcЬKoГo,ltiсу Бi:рlез,1ttCЬKOtO Лlсll[1ЧесTPja. Мapш poЗПoчaвся
o 24-iЙ Гo.ц l.i(Jr|i. i3Fi'.l.tt Ilaljal],ilУ,(e веЛflKиii'i Дoщ. Mи мaЙхe бeз
вiдпониt-tкy Йшrtи ;L.t.' [).tltKУ Й зirквatptИ[]VBaЛИсЬ гtiд' с. Coбoлiвкoю Мaкapiвськоl () i') lIУ' Bittпочиrвutи Д,0 lOд il-oi,, llеpeЙшJlИ Ha
дpyГe мiсцe гtiд с. Язвtttку oo lrа1 iiЕ]pil.lol,ly l.4ll,цi l.te вiдпoвiдaлo
мicцe длrt llOсlUЮ. llp(,(,уЦlИl'Jtt]l,1 :li.,(,KpiзЬ ГlрoМoКulУ oдеЖУ' пooбi.
Дaли Й BИpytl.]И,lL4 t] i ]а]]lt,LlrУ ,цOi]i]I-v i(о.;tи смeркaЛo' ML4 були нaд
p. Пeскiвкotо' бl;lяl i;. ilt.:скiвки. Ilii/l l.liчкt.ltо :]вapИЛИ КapтoПeлЬ,
ПoМИЛИсЬ i rliшl,tit,i ,i|it'll]il-]|], ilере.t t.i\8шИ зaлiзницю Kоpoстeнь, ми
щe гlpoйшли дtl З Kг''4 | Iirll.Jl14 Lзiдцl lt,l.iilваl|4 Дa Дt1я.
Bpaнцi, Д,н'i 1'j (,еi)tlilя l)у[ijl.]tи| д1а;ltЙ, aХ HaД piнку -Гaль. Haд
piнкoto ПOMИJl!1CL. liСl.,iIilj..r'itt Й itiцi;i,'i в.Г.rльське. B Tallьськe пpи-
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були ми o 12 гcД' Пoвiвши poзвiдку нa лiснoму lpaнспopтi, дoвi.Гeтepeвoм
ДaлИсЬ, Щo зaГрoзИ B ТoМУ теpeнi HeMi] )KoдHoТ, зa p.
-l
BOoHHИХ пo сeЛax нeмa, Ha Taльcькolиy прaЦЮЮTЬ тiльки 5 вoонних, якi КвapТИpvЮТь в сeлi ЯхнiвЦi' Haдвeнip пiдiйшли ми в с. Яхнiвкy, щоб ПoвeсТИ poзвiдку .цe MoжF{a гtepейти piнкy й пpИ HaГoД'l
зaЙти Ha BeчеpУ. Kоли смеpкЛo, MИ увiйuли в CеЛo. B cелi cпiткaли озбpоь:нИX вoeHHИХ i poзпoнaли з HИг,4И poзMoвУ, Пepeвaхнo

всi були укрaTнцi й бiлopуси,

тi,r-lьки KoMaн.цИp

i зaстyпник бyли

pociяни. Koмaндиp HoсИв TpИ op/цeHИ.
Koли я пiдiЙшoв з l]BoMa ДpУГaМИ Cтьoпкoю i opлoм дo HИX,
oдИH з ниx пiдiЙшoв дo rиeHe Й зaпитaв:..Kтo вьt бУдeте?'' Я вitпoвiв: ..Boеtlньle''' Тoдi вitt: ,.Пoшли оo мнoй дo KoМlaн.цИpa Ha ПepeвepKy',. Toдi я сepйoзнo: ..Я нa квapтИpУ He пiду, a тИ HeMедЛoFIHO
ПoзBИ Дo MeHя KoMaндиpa,,' Biн шви,цкo увiЙшoв.у кiмнaтy iнepeз
xвИЛИHУ BИсKoчИB KoMaHД,Иp. Пiдxoдить .цo Мel]e й гoвopить: ..Где
вaшl4.цoKyMeHTЬ|?'' Пoбaчивши тaкийl oбpaз, ДpУг opeл з пoдвip'я
дeсь пoдiвся, a мiй бorвик стиxa вiдтягHУв aвтoмaт. Тoдi я дo HЬoГc:

',BtдiЙди ПaЦaн, я тeбe зa
дoКУMeHT не пИтaЮ i ти мlенe нe питat"l''. _
..Цiкaвo
тoдi знaти, XТo ТИ e?.,- ''Ми бaндеpiвцi! Пoнувши пpo тe.
щo вИ о в сeлi, ми пpиЙшли вaс пoвi.п.og|Ат|А, щo MИ вaс чiпaти нe

бyдемo, aнi poзopyжУвaтИ, HaM Baшe бapaxлo нe пoтpiбнe' Mи
тiльки Пoвeчepяrм, пoГУЛяeM тa Й пiДeмo сoбi.,, BислУXaвшИ тe,
KoMaHД,Иp зЛяKaвся, дeякi пiшли B ХaтУ, a з ХaТИ пoвиxoдили свixi.
Тoдi я пoпepelцИB, яKщo в ceлi бyдe Хoч o.о,ИH стpiл, тo тo.цi, Щoб
BoHИ He нapiкaли. Boни зaпeвнЮBaЛИ' щo Bсe бyдe гapaзд.
Тoдi всi xлoпцi пiшли пo ХaTaХ, a я пoЧaв poзMoBУ з |1И|,/1V1'
Poзпитувaв дelЦo в HИХ, a пoтiм пoчaв pозповiдaти прo себe' як
пpc Hac ГoвopИтЬ HKвД, яК ПapтopГи в apмiТ, ЧoГo МИ пiшли в
лiси, щo Haс зecтaвИЛo, зa щo MИ б'омocя. Haсвiтлювaв пoлiти.
ку Cтaлiнa, смiявоя з HИХ, щo BoHИ тaK.цaЮTЬ сeбe пiддуpЮвaTИ.
Рoзпс.lвiдaючи, я i нe пoмiтив, щo MoЮ poзMoBУ слyxaЛИ всi, скiльки ix тaм булo. ПобaЛaKaBuJИ, я вiДiйшов. щoб i сoбi ПoвeчеpяТИ.
BертaючисЬ HaЗa/ц, бiля тoi хaт'4 я зyстpiв Гl,ятЬ чepBoнoapмiйцiв
ПoЧaв з HИMИ ГoвopИTИ Toбули всi укpaТнцi, якi дух<e ДИвУBaл|АCя,
щO МИ так дoбpe oдягненi, взутi, oзбpoeнi. !yже paДo сЛУХaЛИ
мoТx оповiДaнЬ Пpo нaшy apмiю, a KoЛИ вiдxoдив' To сЛЬoзИ стaлИ
в [x oчaх' Kоли я вiдiЙшoв, мiЙ кoзaк cKaзaB: ..Дpyxe' ЦeЙ щo бyв з
i

пpaвoТ сТopol-iИ Maлo, MaЛo щO He зaпЛaKaв''.

Bиxcдяни З CeЛa' ЗHoBУ я зyстpiв KoMaн.l.Иpa , якиЙ сt,lдiв з
дiвнинoю. Я ще з ним пoбaлaKaв, Пoпpoщaвся i вiдiЙшoв' Пo
дopoзi, якa Йшлa в лiс, xoдиtв iнвaлiд, який xoтiв ЩoоЬ ПoГoвopИТИ
з HaMИ сaм. PoзпиТУBaв MeHe, як стoiть Haшa сПpaвa, oпoвiдaв, як
r
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y сeЛi в HиX тeпep тя)кKo ЖИтV|.,,я сЬoгoдHi бeз нoги, a дoпoМoГи
як кiт нaплaкaв. Цi xлoпцi, якi е в нaс у ceлi, e дУxе дoбpi, вoни,
пpиЙдe нaс, пiдрь .п.o Baс, тiльки KaцaПИ _ цe Hapoд пpoтивниЙ.
Bи xoч Tм нiчoгo нa poбiть, бo тoдi нaшoмy сeлi бiдa''. Ha пpoщaн.,Xлoпцi,
Hя стИсHУв pУКУ й оKaзaB:
нe зiвaЙтe, нe дaЙтe пpoПaсти
HaшoMу нapoду''' Mи дyxe спiшили Тoгo Beчopa, бo xoтiли Пepe.
йти piнкy Й зaЙти в лiс'
o гoд' 2З-iЙ ми пepeйшли piнкy, a зa пiвтopи гoдИнИ 6ули в
лiсi, дe ocтaHoBИЛИся дo дня. o гoд. 10-iЙ paнкy ми лягли вiдпoчИвaтИ, o гo.ц. 12-iЙ ми pУLJJИлtl B .цaЛЬшу .цopoгУ. ПiдiЙшoвши
.д.o о. oшви, зa.цepxaЛиоь i чeкaлИ дo BeЧopa' бo вдeнь .0'aЛЬшe
pУХaтИcЬ нe бyлo Mo)<ЛИвo. Koли нacтaв венip, ми пiшли в с. Hoвi
Bopoби пepeвeсТИ opгaнiзaцiю xapнiв. Cлiд вiдмiтИтИ, щo Hapoд
в ТoMy сeлi .цo Hac дpкe пpихильниЙ. oпoвiдaли дeякi, щo в HИХ
y сeлi нiкoли щe бaндepiвцi нe бувaли' B кoхнiЙ xaтi нaс пpивiтнo
вiтaли Й бaжaли yспixiв y бopoтьбi, вИxoдячИ зa HaMИ ax нa дopoгy.
Piдкo тpaпляЮтЬся тaкi ceлa як с. Bopoби Maлинськoгo paйoнy.
.[o дня гpУпa вi.цпoчивaлa зa сeлoM, a яК ПoчaЛo poзвИдHяTИ,
пo.цaЛИся B.0.aЛЬшУ дopoГy, ТpИMaЮчИсЬ HaпpяMКy нa оeлo Тускy
Бaзapcькoгo paЙoну. Biд с' Tyски пepeйшли в ЧoпoвиЦькиЙ paЙoн
пiд с. !yбpoвУ, дe |\t|Уcv1лИ чeKaTИ вeЧopa. Увeнepi зaЙuли дo кiльKoХ xaт Пo MoЛoKo Й бeз пepeдиtllки зaЙwли пiд сeлo Тaтapнoвинi'

дe

зa.t].epжaл ИсЬ

П

epeдHЮвaTИ.

Дня 21 сepПHя ми .цiзнaлися в с. Taтapнoвинax' Щo зa.l p'
Уxoм, нa лiнiТ Kopoотeнь_|гнaтпoль, стoятЬ BCюди вiЙcькa з -гo
УкpaТнськoгo фpoнтy. З великoю oбepeжнiстю внoчi ми пepeЙшли
p. У>к i нaд Тj бepeгoм зaKвapТИpУBaЛиоЬ, щoб нaпpoтязi дня,
гoлoBHo нaдвeнip, МoХнa бyлo зopieтУвaтИся, KУ.цoЮ нaЙкpaщe
бyлo б пepeЙти цЮ пoЛoсУ, He HaтKHУBшИсЬ нa вiЙськo. Чepeз
цiлиЙ дeнь i вeчip MИ He MaЛИ Де пoвrстИ нaлeжнoТ poзвiдки' a
кoли дoбpe cтeмнiлo, |,лV1 2УLJJV|л|А впepe.ц. Пepeд нaми бyлa зaлiзниця Kopoстeнь-|гнaтпoль i нoтиpи шoсeйниx |JJляхv|, якi йшли вiд
Kopocтeня нa пiвнiч. |дyни лiсoм, пiдiЙшли пiд оaм пoстiЙ вiЙськoBИx чaстИH. Ha щaстя, гopiли вoгнi бiля кypiнiв, якl зopiентyвaли
Hac, щo тaм стoТть вiЙськo. Тoдi ми KpУнУЛИ нa пiвдeнь, в HaпpяMKy
c. Bacьoвичi, виЙшли Ha отeп i cтeпoм зaЙшли Дo c. ШУлякiв, дe
зaKвapтИpУвaЛИсЬ.

-|5-iЙ.

вИpУLx|АIlИ o Гoд.
ПiдiЙшoвши пiд
с. Cтopoжeвськy Pyдню, MИ зaTpИMaлИCя.цo BeЧopa. |-]iль нaшoгo

B дaльшу дopoгy

зaтpИMaння бyлa тa, щoб пpoвeсти poзвiдкy, чИ He стoiть ЧaсoМ
вiЙськo в Лугинax i в пoблизькИX CeлaX paЙoнy Ta пepеBeстИ opГaнiзaцiю xapнiв.

1
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Дня 22 CepПHя ми ввiЙшли B ceЛo для opгaнiзaцiТ хaрнiв' дe
спiткaли двox oзбporHИX ЧepвoHoapмiЙцiв, якi пpивoзили вiйоькoвими кiньми сiнo oднiЙ жiнцi. Ми пiдiЙшлИ .цo HИХ i, poз'яснивши
iм хтo MИ r, я poзпoчaв з HИMИ poзMoвУ. l-{e бyли укpaTнцi, з ГoCпoдapнoТ чaСт|АHV| 1 -гo УкpaТнськoгo фpoнтy. Пocтiй ТxньoТ чaсTИHИ
був y лiсi' пiд |гнaтпoльoм. У зв,язкy з цИM, щo Тx ДУxe зЛe KopM-

ЛятЬ, Bol-]И KpaД'ЬKoM ПoMaГaЮтЬ ЛЮ.цяM, щoб щo-нeбyть зapoбити

собi з хapнiв, oпoвiдaли, щo в пoблизЬKИХ сeЛaХ, ПpИ зaлiзницi
Kopoстeнь_iгнaтпoль, дieться ЩoCЬ сTpaшнoгo. Гoлoднe вiЙськo
ПoвИрИвaЛo все, щo poсЛo Ha пpИca.цИбниx плoщaх (кapтoпля'
КaПУсTa, oгipки, KBaсoЛя' оa.о,oвинa). Хiнки пЛaчУTЬ, гoвopячИ:
.,Щo
я бiднa бyдУ дiяти, як пpиЙдe зИMa,'. Taм, дe Cl.oятЬ тaбopи
aбo кaвaлеpiя, нa пoЛяХ HeМa пpoca' aнi гpeнки, всe кiньми спaсенe. BислoвЛЮвaЛИ овoe Haзa.цoBoЛеHHя Щoд.o вiЙни Ta ТaKoГo
сTaHУ )Ki,lTТя (як вoни cьoгoднi xивуть), .цo вЛaдlИ. Пoмiчaеться
ясKpaBo зapИсoBaHУ HeнaBИcTЬ дo poсiЙськoгo еЛeMeHТУ.
Ми тaк з нИMИ poзбaлaкaлИсЬ, щo вoни зaбyлИ, щo MaЮTЬ
Тxaти нa 24-у гoдину в чaCTЬ, a ми зaбyли зa вeчepУ, xoЧ BХe.цaвHo
не iли. Koли ми З НИМ|А бaлaкaли, був тaкoж ПpИ тoМУ пpисyтнiЙ
tv4ешKaнeцЬ TOгo сeЛa, який пpaцюe в KopoстeHсЬKoMУ ДЕПo
Ha peMoHТHiЙ бaзi. Koли вoни вi.п,,Тxaли, я Пoчaв висвiтЛювaти
нaпpямнi нaшoi пoлiтики Й взaгaлi пpo пoлiтикy. 3мaльoвУвaв
)КИТТя poбiтникiв CPCP сьoгoдHi, HaBo,цячИ фaкти МoсKoBсЬKo|
пoлiтики, як: кoлoнiзaцiя укpaiнсьKИX зеMeЛЬ i eксплyaтaцiя poбo.
чoТ сили нa Укpaiнi. Biн дyжe був зaдoвoлeниЙ з тoгo, щo HaC
tloбaчив i пepекoнaвся ХTo ми й зa щo бopeмoсь. oпoвi.цaв, щo
Йому ще He ДoвoдИЛoся зyстpiнaтИCя з HaшИMИ xлoпцями. Пo
poзмoвi зaПpoсИв нa вeЧepУ Й дaв xapнiв Ha lцopoГУ' Пpи вiдxoдi
сКaзaв: ,.ТpипlaЙтeсь xлoпцi Дoбpe, бo як пo ТoMУ BсЬoMУ вИ.tlнo,
змiнa в H;tс мyоИть бyTИ''
B зв'язкv з ДopoГoЮ дeякi дpУзi пoMyЛяЛИ сoбi нoги. Bдeнь ми
l;iа,|t'] дУx({' кo;loтки Й Mapш]. ГliдiЙшoвши дo с. Л ипники Лугинськoго
-l
1paЙoну, l'1L] :.aoбoзУвaли. Ha ЦЬoMУ мiсцi ми ПepeHoЧУBaли. а в OiЙ гoдинi tliДlЙшли дo однoТ ХaтИ, яKa CТoяЛa в лiоi Дaлекo вi.п, сeлa
(4 KM). B ripi xaтi зacTaЛИ сTapoГo дiдa78 poкiв i 6aбу 7О poкiв'
УвiЙшoвшlt,t B .цoBшУ poЗMoвУ, я .цoвi.п,aвся, щo Дiд тoЙ е oднooсiб.
нylк i скi,lit'ки Йaro HaMaГaЛИся B|/ICэлит|А з тirТ xaти, Йoмy вдaлoся
щe Й до .1;t'llГoдl-ti B/]epЖaтИCя. oпoвi.п,aв, Щo пepe.ц вiЙнoю, коли
BИГHaЛИ Йс)гl з Ха]ТИ, Bil-l )кИв У шaлaсi, яКoгo CaM зpoбив У лiсi. l
TeПep l.o^\; t,il)Гс ыАraI1ялI'4, aле вкtнцi взяЛИ пiд yвaгy йoгo стapi
;liтa. Тe, ri1rl вitl ПoстaвИв iпoсa.п.ив бiля xaти, ГoЛoвa KoЛГoсПУ
oПИСraB, t'iбшtrpaв i зaбopoнив КopИCтaТИCя HИM.
1
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Пiд чaс oпoвiдaння дiд i бaбa пЛaKaЛИ. Koли ми мaли вiдхo..Я
тeпep пepeKoнaвCя' щo вLl
дити, вiн мeнe вiдкликaв i сKaзaB:
бaндepiвцi ixoну вaM щoсЬ сKaзaТИ''. l(oли я вiдiЙшoв, в тoй чaс
виЙшoв чoлoвiк з лiсa Й пoчaв дo HaC зближaтиcя. Koли пiдiЙшoв блlиxчe, дiД Пoчaв Йoгo кликaти Д,o сeбe. Koли пiдiЙшoв, .цiд
сKaзaB: ..Koля! l-te твoТ xЛoпцi''. Toдi тoй чoлoвiк KИHУвCя дo MeHe
вiтaтися, a пoтiм з iншими дpУзяMИ. Пiд нaс пpивiтaння ПoявилИCя
в HЬoГo з paдoстi Ha oчaХ сЛЬoзИ. l-{eй voлoвiк сaм з Pyднi Гaмapнi
Лyгинськoгo paЙoнy, якиЙ нe пiшoв у ЧA й ПepeХoвУBaся у дiдa
Haзoвнi BИгЛя.цae стpaШнo. oдяг нa HЬoMУ oбдepтиЙ, в пoсToЛяX
l дУxe .цoBГa бopoдa Ta HeсТpИ)кeнe Ha гoлoвi вoлoсCя. Bиглядaе
вiн нa лiт 60, Heнaчe piдний бpaт тoгo дiдa. .{eзepтиp oпoвiдaв
мeнi цiлий пеpeбiг йoгo бypлaKУвaння. Ciм'я йoгo в числi 4-oх
oсiб живe нa пepeдмiстi мiстa Луrин, якiЙ HKB! He дar жити' He
paЗ УЖe ..HaГaHa'' пpИCтaвляЛИ дo вУxa Тйl тa дiтям, щoб зiзнaвaли
..Koля,
ти
дe бaтькo. Haвeснi, в бepeзнi мiсяцi, вoнa Йoмy cKaзaЛa:
йДи в бaнДepiвцi, тaм мoжe знaЙдeш якy-нeбУТЬ зaЩt4TУ Д,ля сeбe
й сiм'i. Я сoбi бyду якoсь зapядXУвaТИ, яK He BИвeзУТЬ, aти гl1яДv|
ceбe''.
BiД тoгo нaсy вiн пoЧaв Haс шyKaтИ. Hepaз чУв, яK Пpoxo.
дили пo6лИзЬKИMи оeЛaМИ гpУпИ, aлe Haв'язaтИCя нiяк нe мiп
Poзпoвiдaв, як нaшi xлoпцi пi.п. с. Cтeпaнiвкoю poзiгнaли кoсapiв,
вi.п, якиx зaбpaли шинeлi. Koли ми мaли Йти, вiн пiдtiЙшoв дo MeHe
й отaв ПpoсИтИ, щoб Йoгo зaбpaти з сoбoю, aбo нaв'язaти Йoгo
з близькoю якoю-бyть HaшoЮ ГpУПoЮ. Гoвopив, щo вiн щe Mae
знaЙoмиx TaKИX сaMИx як i вiн в с. Cтopoxiвськa PУдня. iм HKBД
вИвeзЛo вЖe poД,ИHИ в Xитoмиp' Дe cИДятЬ в floПP-i бiльшe як
двa мiсяцi, Boни теx Haс шУKaЮTь. Koли я з HИM poзГoвopИвCя,
сKИHУB cвoгo плaЩa Й дaв Йoмy, щoб вiн пpикpив Cвor cтape
.п,paHTя. Biн нe xoтiв бpaти, aЛe KoЛИ я HaCToяв' вiн узяв i мaлo нe
зaпЛaKaв. Я Йoмy oбiцяв, щo MИ пi.п,eмo йoму нaзуотpiн. Умoвив з
HИM зв'язoK, ПpИ ПoМoчi якoгo MoЖHa булo б з HИм зв'язaтиcя. Mи
ooзiЙшлися.
Toгo сaмoгo .цHя ми пpиЙшлИ в с. Cтeпaнiвку, щoб пoвeстИ
poзвiдкy й пpи нaгoдi злoвити oдHoгo спiвpoбiтникa HKB.Q (Лeню
Hинипopa)' якиЙ в 1944 p. в xoвтнi мiсяцi paнИB бoeвикa гpУПИ
дpУГa Baньки У оBorМУ сeлi з aвтoМaтa. B оeлl бyлo всe блaгoпoЛУчHo. He гaючи чaсУ, ГpУпa oKpУЖИЛa Йoгo xaтy, дe йoгo зЛoвЛeHo
Й злiквiдoвaнo. Пepeд лiквiдaцieю пepeBeдeHo ДoKлa.цHУ peвiзiю,
знaйдeнo нoвий aвТoМaT з нaбoями, нoвий нiмецький кpiс
дe
..Maузep'' i п'ять нaбoiв, oХoтHИчa pУшHИця
iдвa нaбoТ, 7 нaбoТв дo
..Haгaнa,'' 3
дo MП' гpaнaтУ peпaHKУ.
1
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Пo лiквi.цaЦiТi я .qaв нaкaз злiквiдувaти Йoгo мaЙнo (oдяг' взyгтя), щo бyлo зaбpaнo; зИMoвe ПaлЬTo (сoвiтcькe пpинoшeнe' двi
пapи бiлизHи, нoбoти, двoо штaнiB, сopoчKу вepХHЮ i мapинapкy). Пo пepeвeдeнHю ЦiеТ poбoти, гpyпa зaЙшЛa дo близькиx xaт
пOвeчepятИ Й опiшним тeМПoM вiдiйшлa, змiняючи свiЙ oснoвниЙ
HaпpяM пiд кутoм 90 стyпeнiв нa пiвдeнь. Змiнy HaпpяМy зpoбили
тoмy, щoб HKBД нe poбилo зa нaMИ пoгoнi, зHaЮЧИ нaш ПoПepeднiЙ нaпpям.
!ня 24 cepПня Ha.цpaHКoM пepeйшли зaлiзницю бiля стaнцiТ
Kpaснe Й зaквapтиpУBaлИ пiД о. BeликиЙ !ивлин, Дe Й.п,HЮвa.
ли. Haдвeнip пpoвeли poзвiдкУ чepeз o.Д.Hoгo лiсникa, якиЙ нaм
oпoвiдaв, Щo в c. Бiлокopoвичax, MекoлoвИчaХ i в дpyгиx Tм пpилeглИх сeЛax cтoТть вiйськo, a тaKoХ iнa пoлi пi,ц пaлaткaMИ, a Пo
лУгax пaсУть кoнi. Mи ptшили цi сeлa oмИtlyгИ, зiстaвляючи ix нa
пiвнiч. Ш-|oб нe po6ити opганiзaцii xapнiв у ПpИKopДoннiЙ пoлoсi,
ми ввiйшли в с. MeкoлoBИцЬKa Pyдня, .цe пoчaли збиpaти xapнi
Ha зaПaс. C[eлo] Meкoлoвицькa Pyдня r дy>кe бiднe, xлiбa тpyднo дiстaти. Mи нa opгaнiзaцiю xapнiв cтpaтV|лИ мaйжe цiлy нiн.
Haдpaнoк виЙuли B KУсТapHИKи _ 2 км вiд сeлa _ i тaм зaKвapтИpУBaЛИCЬ. Bдeнь нe Mo)KHa булo pцaтиCя дo BeЛИKoгo лica, бo бyв

вiдкpитиЙтepeH_Зкм.

Пepeд зaХo.цoм оoHЦя, пoмiтивши дИМ З Haшoгo вoгHЮ, пpИЙшли дo нaс двi xi н ки Й хл oп цi, якi цiлиЙ.цe H Ь xo.о,Ил И г1o тИх Л oзaХ

HeдaЛeКo вiд нaс iбaдaли бoлoтo. l-{i кycтapниKИ poстУтЬ Ha ДУ)Ke
BeЛИKoMУ мaсивi тepеHy Й тoмy пpИcЛaHo сю.ци iнжeнepa _ xiнку
з Kиeвa дЛя .t],oKЛa.цнoТ ..дoкумeHТИpoвKИ'' тoГo Тepeнy, a дiвнинa з
xлoпцeM бyли дoпoмixнoю сИЛoЮ пpи пpaцi.
Ha пoнaткy нixтo з HИX He.цoГaдaвcя XTo MИ, a тiльки дyMaлИ,
щo тo чepвoHoapMiйцi, якиx e тyг ПoBHo' Koли я стaв ГoBopИтИ Хтo
ми, жiнкa з Kиевa He lп,aвaЛa вipи, ввaжaЮчИ, щo ми ii oбдуpюeмo.
Я для пepeкoHaHHя пoKaзaв нaшy лiтepaтуpy (peклaмaцiT, лeтюнки
Й ''|дeя i ЧиH'' з 1945 p., яKУ мeнi дaв дpуг opeл). Пepeкoнaвшись
нa фaктi, вoHa з BэлИKVI|\А здИBoвaHHяM пoЧaЛa.п.oKЛaднo HaМ пpИt|АBлятИcя' a xлoпeЦЬ iдiвнинa, щo CтoяЛИ збoкy, тiльки пocмixуBaЛИCя' Тoдi я пoчaв poзПИТУвaTИ, яK пpo Haс гoвopять y Kиeвi.
Boнa нa цe нiчoгo нe вiдпoвiлa, тoдi я пoЧaв пpoДoBХУвaти: ,'|х/|и
знaeМ, яK Пpo Hac гoвopять у Kиевi, aЛe лЮ.цяМ, яKИM УХe Hac
пpИХot'ИЛoсьбaнити, MoxyгЬ HaC пpaвдИвo oцiнити й мaють пpo
HaC пeBHУ свoЮ.o,yMKy' якoi вжe iм нixтo нe змiнить, aнi нe зyмie iТ
B|/|K?ИBIАтИ,'' Toдi вoнa дyжe зaцiкaвИЛaсЬ нaми Й пoчaлa poзпИтУвaтИ Мeнe: ..Чи нapoд вaс знaе? [J-to гoвopиTЬ Пpo вac? Якi y вaс
cили?.[e бepeтe BИ дpуKoвaну лiтepaтуpy?,'. Koли я Тй воi цi peнi
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вИясHИB, BoHa щe бiльше зaцiкaвилaсь' .{иcкусlя зaЙu:лa тaкa,
щo MИ нe зoглядiл\АCя| яK с.гaЛo вeнopiти. З бpaку чaоУ МИ мyсiли
ooзiЙтися '
Пpи вiдxoдi вoнa CKaзaЛa: ,.Я зaвтpa ТдУ в KиТв, Де poзKa>кУ
всiм свoТм нaЙближчим iтим, щo я BBa)КaЮ, щo Moxнa poзKaзaTИ
Пpo вaс. Я нiкоlrи He MaЛa ПoHяTтя, щo в життi MoжУ зУстpiти r-aкиx
людeЙ _ яKa я щaсЛИвa',. Koлиt вiдiйшЛa П'яТЬ метpiв вiд нaс, звep..Тt,l
бaчиш, щo Тo зa xлoпцi? A я сoбi
HУЛaся дo дiвнини Й скaзаlla:
нe уявлялa''. KoЛИ я гoBopИB з l"ieЮ, дpyг opeл ГoвopИв з ХЛoпцrМ.
Хлoпeць poзпoвiдaв Пpo ЦЮ xiнкУ.цУжe дoбpe. l.-iя жiнкa е укpaiнкa
й пpи пpaцi .цУЖe чacТo Тх питaе, як iьl >t..t,tвeтЬcя Ha сeлi, a KoЛИ MИ
гoвopИЛИ, Щo.цoбpe, BOHa B непoмiтниЙ спoсiб усмixa,пaсь, нeMoB
xoтiлa ЩoсЬ сKaзaти. SaвxДи, Де iм тiльки пpИХollИЛocЬ ЧУТИ, вcHa
poзMoвЛяr пo-yкpaТнськи. Ko.пи я бyв з HеЮ, tsoнa дУХe ЧИсТoЮ.

лiтepaтypноЮ МoвoЮ зBepтaЛaсЬ Дo МeHe. Kpiм тoгo, ХЛoПецЬ
cпoв|.п,aB' щo B|H з HaшИMИ XЛoПЦяМИ зУстplЧaBcя Bжe ТpИ paЗИ

PoзiЙшовшись з обoстopoннiм зaД,oвoЛeнHяМ 3 сЬoгoднiLuньoT зyстpiнi, ми pyшилИ в cвoЮ ДOpoгУ. Ha oсiвськиХ ХУтopaХ Mt4
ПpoвeЛИ poзвiдку, .0.e caMe ПoПpaBЛяЮТЬ Bor!iнi зaлtзtltlЦ|o | /1r
ПepeГlрoвaД)кУЮTЬ poзpoбку лiса. 3poбиBLUИ Ha мiсцi плaн ДoporИ, M|А гiеpeйшли у великиЙ лiс (ЕмeльнинськиЙ pal;loн). Ш-iоб нe
..poзpaбoТKy'', ми Йшли BДeHЬ з BeЛиlKИМИ oбepeжHaТКHУТИся нa
HoсТяMИ, ПpИсЛyХoBУвaЛИоЬ дo CTУKoТУ дepeвa Й бoлoтнистoю
ПoЛoсoЮ ПepexoДИЛИ цeй лiс. Haдвeнiр пiдiйшли to XaTИ oдHoгo
,liCHИKa, яKa cтoяЛa в лlсi мix с. Янчoю Pyдньoю i ЗyбкoвизaМИ, Д,e
Д,oвiДaлиcя, Щo B с' Янчi Pуднi rтaKoЖ oзбporнi воrннi. oпoвiДaв
HaN4, Ll.\o в|H Maо знaЙoмиx LiaшИX xлoпLiiв, яKИХ У)l(е пo гoлr:сt Пiз.
Haв.

Тoдi як пpoТхджaлa кaвaлepiя, в оeрпнi мiсгlцi t.lKBД
EмiльчинсьKoгo p-HУ poзстpiляло o.цHoГo лiсникa. Oпис пoдiТ:
KoЛИ KaBaЛеpiя пpоТжджaлa лiсoм, в мixчaсi KвapТИpУBаЛaсЬ y
oДoMУ мiсцi, Дe зiстaвилa слi.д.и свoгo ПoстoЮ, Лiсник ТoГo УЧaоТкa лiоy й нe знaв, Щo Ha Йoгo .гepeнi мoглo щoCЬ Taке пoдiбнe
сTaTИся. Чepез кiлькa днiв НKB.[ Хo.цИЛo гlо лiсi Й знaЙшло тe
мiсЦe. .Д,oвi.цaлoсь. xтo 'пiсник Ha ТoMу УЧaCТKУ, вiд,Тхaлo HeгaЙHo,
взИBaЮЧИ Йoгo в paЙoн. B paЙoнi ПoчaЛИ Йorлу зaкидaTИ, щo вiH
e .'L.BязИcT,' бaндepiвськиЙ, a кoли вiн вiдмoвлявся' HaЧaЛЬHИK
зaяBИв: .,Я тoбi сaM дoKaxy нa фaктi, щo У TвorMу лiсi сгoяли
бaндepiвцi',. Тoдi лiсник: ,.ЯкЩo Mo)кeтe, тo пo)кaЛУстa дoкaxil-ь,'.
Koли цe BИсЛoBИB, Йoгo з мiсця зв'язaЛИ, пOCaДИли нa пiдвoду й
HaчaЛЬF,|ИK з чoТИpoMa HKBД-[ист]aмИ пoТxaв у лiс. Пpи[xaв Ha Тr
мiсшe. HaчaЛЬHиK виЙняв HaгaHa й зaстpiлив.
1
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Heдaлeкo вiд цiei XaТИ ГpУПa lleoeFiочVвaлa, a2./ сrpпHя paHo
pУшИЛa B дaЛЬшУ .Д,opotу. oмt,lнаюнл .'iн'tу Pуднюl пiвнiчнoю стopoHoЮ, BЗял|l HaПряМ нa с' Bо,ilсlДyll,,lt,l!-rKV, Не .п,oxоI-lячи дo с. BoлoД,ИMИpKИ 6 км, ми зal]oчУвaЛИ, a Hаi дlрУГllЙ дet;ь вЗяЛИ HaпpяM
нa с. Koвaлeвичi Йдучи t.lt пиЙ J1eнь' ми зaЙшлИ IJD C' Липникiв.
B с. ЛипникaХ ПpOвeЛИ pr-lзвiдкУ ш1o 1lобитьс;я Зa KOp.п,oHoм, вiдiЙшли в лiс i зaквapТИрУBaЛИCЬ Пpt4 сaМoмУ бувшoмy коpдl,oнi.
l]ня 30 оepПHя paно зaЙrLlлt,l l]а Kl]l)еl.iЬкy Гyт-v .П,e веЛИ pозвiдкy,
щoб мoхнa бyлo зopiсllТУBaTИCЯ' яKa е сИlУaцiя на .цaHoMУ тepeнi
Й ни кpyжляЮ.tЬ чyГKИ |lpo HaшИX цpузiв. BiД тиx люДeй ми.цoвi.о'aлись тiльки тe, Щo l..{a TИХ тeрeHax' пeрetsa)кLlo нa пiвнiч, ПеpeпpoвaдXУrтЬcя aкцiя. Тo.цi МИ г|OЧаЛ14 /1HЮвaТИ нa KopеЦькiЙ Гщi.

Дня З1 сepпгiя

ПepeЙшoвши !(орник,

t"4И гlo.Гlа'l

Ися t]a с. Оoленl,tЙ Mлинoк.
.1

MИ зНotsУ зaКвa|]1ИрУBа.ПИcЬ .Д,ttя

вepeсня

нaдвeнip tlpиЙшли в с Бiльчaки, дle.Цовi'гlaIlИoЬ, шlo raм бi.llьLuoвикiв нeмa, тiлrьки о в Устi Й в KлeцькiЙ |'!'шpitllvtли вeчOpoM зaЙтив
селo Й дoклaднiшe ПpoвeсТИ pсl:звiдку Ia ПерeПI)aвИТИCЬ зa Cлун,
a нa дpyгиЙ .0'еHЬ ПoД,aТИCя ДaЛЬLl-|e на гtiвI1еtlь" Kолt,r ми rlpиЙtuли
в сeЛo ЙзaЙaли BeчepяТИ, в ott'гtiЙ Хaгi дllр1iд31IИсЬ, Щo в лiсi бiля
c. Бiльчaкiв r нaшi xлогtцi, вij] яких буде t-lpис.ltal]a сЬoГoДнi poзвiдкa в сeлo. floвiдaBш!,lсЬ Пpo rе, Ml,1 Пp()сИЛ'l . шiоб l.ti ПoДpУГИ
пoвiдoмили, щo B сеlli е гpyпa зi CxодУ' яK€i UlvКaе зв'язKy. Чеpeз
гoдИHУ ми були cKОHTa.Kтoва.нi з pсlзвi71к.О!o' а вpaнtцi 2 вepeсня ми
вжe булиt нa мir':lti ГlljИз|iaЧеHtiя
i

lliД,п

ис

не..liтки

Ha теренi, де дiс МoЯ Гр\iГ]а зl]аХOIlЯТЬся /],€}ЗeрTИpИ:
MaкapiвськиЙ paЙсltl:

c' Бyдa - 1 oсс;бa'
с. Koмapiвка-4oc.

с

Д[e]с .'
Й

.

).

r\()l1рa_ З сtl.;.' r) i-jiхиitсlвtлчi- 2 oсc6и,

PaдoмишлянсL.-ки Й р- н.

с. Бiлкa _ 1 oсoСla iС] лигlllя [19]45 p. O.Л.l,lli зt o]lОCИlBCя в l-lKBД),
с. Xoмiвкa - 2 oсoби. с. Cпоpне - 2 оо , с' lаСlоtэиlЩe _ бyлo двoх,
HKBД зЛoвИ,lo 3.[7],45 р,, с' Kpемоt.; _ 5 осiб. с. B Pа.ta _ З oсoби'
с, Meжиpiнкa _ 1 oсобa, с Bишleвil.ti _ 4 .lсоби, с' Рaкс..вичi _ 1
oс. (oдин пiu.lов сaМ L]a НKBД 10'-r.45 рl.)' с. Pai.вкa - l oсoбa (oдин
пiшoв нa HKBД 15'7 '45 p.)' с. Зaбiлчр. | g1;r;Сra.
Koнтaкт Marмo:
3 кoдpaнсЬкИMИ 2-шra (oзбpoaHlrir.. r.r.l!с i кapaбiнки),
Hixилoвичi - ] (крiс ДaвгиЙ), Koма-р.liвкa - l (кpiс довгиЙ)' Бiлкa _ ]
*

1
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(кpiс-кapaбiн), Хoмiвкa _ 2 (кapaбiн Тa aBТoMaт), Cпopнe _ 1 (кpiс
дoвгиЙ), Kpeмoк _ 4 (всi aвтoмaти), B. Paчa (oдин кpiс дoвгий),
Mexиpiнкa _ 1 (кpiс дoвгиЙ), Bишeвичi- 4 (кpiси .цoвгi_ 4 шт.),
PaТвкa _ 1 (кpiс).
Пoстi Й ни й KoHTaKT шtaю

йt

Mo><У

MaTИ, цe з xoмiвоьки м и, Бiл кoю,

Cпopним' Kpeмкoмl. Був тaкoх з Meжиpiнкoю, BИшeвичaми Й
Paчoю, в Лoзax нa p. Teтepiв. Boни Ha зИMУ poзiйдутьоя пo зHaЙoMиX, ТaK ГoвopяTЬ

Kiлькiсть знaйoмиx мeнi лiсникiв i iншиx шTaTF]ИX poбiтникiв нa
ПpИзHaчeHoмутepeнi (з якими вхe гoвopив):
1. Maкapiвський paйoн, Koмapiвськe лiсничeствo:

лiсникiв oб'Тздникiв

зaот.

лiсничoгo

штaтниx poб.

ocoбa
2 oсoби
6 oсiб
1-l oсiб
2. a) PaдoмишльськиЙ paйoн. Бiлoкpиницькe лiсничeствo:
4 ocoби
.1

12 ociб
8 oсiб

Bсi лiсники, oб'TздникИ, зaстУпHики лiсничиx зoбoв'язaнi
ЛloHocИтИ нa HKB! Пpo Haс i дeзepтиpiв. ,Qeяких HKBД BИзИBae

в paЙoн нa мiсяць Двa paзИ, a Д,eKoГo piдшe. Пpи кoжнiЙ зустpiнi
лiсникiв з HKBД' вoHИ ПИТaЮТЬ, щo HoBoГo чУTИ Ha Tхнix yнaсткax.
Пpo тe Bсe, щo ГoвopИTЬ з HИMИ HKBД' HaM poзпoвiдaють.
Я осoбливy УBaГУ зBepHyв нa пpaцiвникiв лiсa, CТaBЛячИ пepeД,
сoбoю зaв.цaHHя: я МУшУ всiх oсoбиоTo зHaТИ, Xтo BoHИ e i щo
Mo>кУтЬ.Д,Ля Haс дaти дoбpoгo, a щo зЛoГo. Cepeд пoдaHИx пpaцiвникiв лlсничeстB с вжe тaкi, щo пo.qaЮТь нaм poзвi.п,KУ, дoпoMaгaЮTЬ XaрчaMи. Я пеpeкoнaвCя, щo KoЛИ ДoЛo)КИМo пpaцi Й стapaHЬ'
Тo tlo)КHa iз сeксoтa aбo зoбoв'язaHИх зpoбити toбpy людинy i
HaвПaKИ. Koли HKB.[ .цoKЛaдae cтapaнЬ зi свoeТ cТopoнИ, MoЖe
зpoбити з нaйкpaщoГo сИMПaтИKa ceKсoTa. Безпeкa paйoнoвa в
TерeHaX, .Д.aЛЬше вiДД'aлениx Biд 3УЗ, He Mae вiдпoвiднoi кiлькoстi
фaхoвих сил, Щoб MoГтИ HaЛeХHo ПoсТaвИТИ poбoтy. Хoч сiткa
сeксотiв с ГУсТa, aЛ. F{е e дУ)Ke зaгpoзЛИвa. Пpинини слiдуюнi: a)
MaЛa oпЛaTa зa ТУ pобoтy i cлaбa KoнтpoЛЬ, i бeзiДeйнiсть.
Цi всi нeДoтяГИ .0,aЮТЬ HaM зMoГУ oбезвлaднювaти ТI дo пeвнoT
мipи БiдниM ПoмaГaсМo зi стopoни мaтepiaльнoТ, зa щo вoHИ CТa.
loTЬ Haш'1MИ ПpИKЛoHHИKa|'/1|А' З бaгaтими сТaparMoся якнaЙбiльше ГoвopИтИ Ha твеpезий poзyм, a в зв'язкy зi слaбoю KoнтpoЛeЮ
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Haд HИМИ МИ BИKopИстoвУeMo Ha чaсi. HaЙбiльшим лiкoм для

тaKИx ociб e чaстиЙ KoHTaKТ З HИMИ, пoсвяTa пeBнoГo чaсУ дЛя HИX
i нaвкoлo |JИХ' Дe яснo тpeбa зMaЛЬoBУBaти Tx мaтepiaльнe зaбeзПeЧeHHя l сoц|aЛЬHУ HepIвH|сTЬ.

3.Й eкз.*
185-206' Koпiя.
.1

Teксryзвiтупepeдуедoвiдкa (llдABo' ф.38з3' oп. 1. спp' 158' aрк. 162) нaстyп.

Hoгo зMIcтУ;

"cпPAвKA

Пo этoму oтчeтУ HeИзвeстHoГo aвтopa oпИсЬlвaeтcя дeятeльнoсть oУH.
oвскиx боeвьlx грУПп Ha тeppИтopИи paЙoнoв ХитoмиpcкoЙ и KиевокoЙ oблaстeй.
Из olчeтa BИдHo. Чтo c oУH.oвскими бaндaми связaHЬl и paбoтaют нa oУH:
.1.

ПpeдсeдaтeЛЬ KoЛXoзa оeлa Meжиpичкa PaдoмьtшЛЬсKoгo paйoнa

)KиroмиpскoЙ oблaсти (a в пocлe.цcтвии якoбьt сeKpeтapЬ paЙoHa).
2. Beтepинap пo KoлХoзaМ жИтeлЬ c. Bишeвичи PaдoмЬlшльскoгo paЙoнa
ХитoмиpскoЙ oблacти (67 лeт стapик), фaмилия и ИMя HeизBeстHЬl.
З Baсилeнкo Прoкoп _ бьrвший хИтeлЬ с' Meжиpинкa Paдoмьtшльскoгo
paЙorla, a тeпеpЬ )кИтеЛЬ Хомoвки Paдoмьtшльскoгo рaЙoнa ЖитoмиpскoЙ oблaс.гИ.

4 Пo имeни,.Гaля,' нapeнeннaя pУKoвoдИтеля бoeвки '.Ивaнa..- бьtлa завep.
бoвaнa Ивaнкoвcким p/o HKBД' a зaтeМ Bсe рaссKaзaлa oУH-oвцaм и бьtлa пepeвepбoвaнa ими и paбoтaeт нa oУH.
Heoбхoдимo oтчeт пepeвeстИ' oтПeчaтaтЬ И HaпpaBИтЬ HaчaЛЬнИKaМ УHKB.ц
XитoмиpскoЙ и Kиeвокoй oблaстeй iцЛя apeстa oУH-oвскoЙ aгeHтУpЬ| И oпepaтИв.
нoгo ИспoЛЬзoвaHИя MaтeDИaлoв.
1

g/Xlr.45
Haн. ['.'] УББ HKвД
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пoBlдoMлЕHHя пPo Бo[ кAвAJIEPlЙсЬKoгo
пlдPoздlлy yпA

[Bepeсeнь 1945 p.]

K. Д.

Kaвaлepiя УПA

oднoгo BepeсHeвoгo Дня 945 poку нa ЗaвiзoвсЬKИХ ХУTopax
в oкoлицi .п,peвHЬoгo oстpoгa бyлo гaмipнo i paдiснo. .П,eсятки
ociдлaниx кoнeЙ чеKaЛИ в noгoтiвлi. Tр iтaм Тздцi пiдкидaли свoiм
.l

вepxiвцям _ бoЙoвим тoвapИшaM _ тpaвИ чи сiнa. Хутopi з цiкaвiс-

тЮ ПpИгЛядaлv|cя зaвзятИM ЮHaKaM. He paз вol-|И в)Ke тyт бyли, aлe
всe-тaKИ цiкaвe бyлo нa ниx гля.п'iти. KoжниЙ з вoякiв Hе poзcтa-

вaвся зi свoeю збpoeю. KoхниЙ oпoясaниЙ, a нa Пoясaх кoвбypи з
пiотoлями, гpaнaти, тopби з мУнiцieю чИ MaгaзИHкaми. l-{e кiнний
вiддiл УПA пiд KoMaH.д'oЮ к-pa.[epкaнa.
БУдeннi

хB|Ал|Аt1v|

пapтИзaHсЬKoгo l<Иття пepеpвaлo дoHeсeНHя

зopцiв, щo в отopoнy xутopiв пpяMУe 10 бoльшeвикiв. Koмaндиp
nQepкaн BИдar HaKaз вopoгiв зaxoпИтИ У пoЛoн'
Cтaлiноькi пociпaки нaвiть HезчУЛИся, яK BЖe бyли oтoнeнi
пapТИзaHсЬКИМИ зaBзяТцяMИ. Тpьox вopoгiв нeгaЙнo ЗдaЛИоя
Жv|B|АMv| _ мaбщь yxе дoбpe зHaЛИ, Хтo цe тaкi yкpaТнськi пoвcтaнцi. Ciмoх iнших - зaТлиx стaлiнцiв нe вiдвaжилocЬ з.0,aтИсЬ у ПapтизaнcькиЙ пoлoн. Boни вскoчили у пoблизЬKy яMУ, зaЙняли тaм
вигl.цнi сТaнoBИщa тa пoЧaЛИ вiдстpiлювaтиcя, HaдiяЛИсЬ' щo Ha
вiдгoлoс iх отpiлiв cтягHyгЬся з yсix-yсюдa eHKaвeД,ИCтИ Тa вИpятУють ix. Тa пapтизaнИ .0,oвгo нe бaвилисЬ з еHKaBe.п.iвськими oпpИшKaMИ _ яMУ oтoчeнo тa зaKИ.цaнo ТТ гpaнaтaми. Тaм i пoкiнчили
свoе пiдлe xИття чeкiсти. Bxe бiльш нiкoли вoHИ He зHУщaтИMyгЬся Ha.0. HapoдoM'
Xyтopi здpiгaлися вiд вибyхiв ГpaнaT. Bибухи цi зaaляpмувaли
цiлy oкoлицю. Пocтiй пapтИзaнcЬкoгo кiннoгo вiддiлy cтaв У>кe
poзкoнспipoвaниЙ.
lle xвилинa i пoвстaнцi нa кoняx пoчBaлaЛИ дopiжкoю, хoвaЮчИсЬ У шИpoKИX вoЛИHсЬKИХ бaлкaх чИ сKpИBaЮчИсЬ У тiнi гaЙкiв.

Cлинилися вoHИ ax y сeлi УгoльЦi Гoщaнськoгo paйoнy. Знoвy
poзCтaвЛeнo зopцiв, бoйoвi зaотaBИ, ПoПущeнo пoпpyгИ KoHяM.
Sнoвy ПoчИHaлoсЬ бyдeннe ПapтИзaHCЬKe )кИTTя. Пoвстaнцi poзХo.цИлИсЬ пo XaтaХ, )кapтyвaЛИ зi знaЙoмими дiвнaтaми, ПpИгoтoBляЛИ р\ля вiддiлy xapнi,
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BepeснeвиЙ дeнь бyв тaки 6aгaтий в iнциДeнти. Пo KopoТKo.
мy нaсi зopeцЬ згoЛoсИB KoМaHдИpoвi, Щo нa Бaшинy пpиТxaлo B
вaнТaЖHИХ aвтoMaшJИH з eнкaвeдiвсЬKИMИ coЛДaтaMИ. Koмaндиp
HaKaзaв дaлЬшe Зopl4тvl. зa вopoгoM' a вс|M свo|M KoзaKaМ ПpИгoтoвИтИся дo зycтpiнi з Bopoгoм _ ПoBCтaHцi6ули щe вiдгopoдxeнi
вiд вopoгa piкoю Гopинню.
Зopцi пильHo отe)KИлИ зa eHKaвelцИcтaМИ. БoльшeвикИ шУKa.
лИ ha Бaшинi пiДвoд _ aвТoMaшИнaМИ He МoгЛИ пepeпpaвИтИсЬ
чepез piкy. Haгoдa пpoтpiпaти зaЙдiв бyлa дyхe дoбpa. K-p Дepкaч нeгaйнo зapя.цИв зpoбити зaсiдкy нa бpoдi.

ПoвстaнcькиЙ вiрдiл нeпoмiтнo пiдcyнyвся пiд piкy. Гopинь
BИлacя BркeM Cepet дoЛИH i гopбкiв, зapoсЛa ЛoзaMИ, мaлa тyт i
ТaM Haд бepeгaми вигiднl стaHoвИщa.
Koзaки-пoвcтaнЦi нeТepпeЛИBo )кдaЛИ нa кaтiвськиx пoсiпaк,
Moвчки спoгля.цaЛИ, яK бoЛЬшeвики пoвoлi пepeпpaBЛялиCя чepeз
piчкУ. Пaльцi тaк свepбiЛИ пoтягHyгИ зa спУсKoвиЙ язичoк KУЛeMeТa _ aЛe тpeбa бyлo нeкaти aЖ вopoг зaTдe нa сepe.цИHУ piки...
Bpeштi Пepшa пiдвoдa з гaЛaсoм сKoTИлacя з BИCoKoГo бepe.
гa i в'Txaлa д.o вo.цИ. Ha фipмaнцi кyпoю cидiли бoльшeвики. Tpoxи
бeзжypнo Tдyть. Пpaвдa, збpoя У HИX HaПoгoтoвi, Bi.цтaк Ще oДHa
пi.цвo.цa зaxлюпoтiлa y сipoвaтiй вoдi Гopинi' Koлeсa щopaз бiльшe
пopИHaЛИ У BoДУ. Koнi _ oХ, вИ, кoнi, щo BИ тyг винувaтi, - a зapaЗ

| пo Baс Moxe пoтяГHУTИ сMepтoHoсHa пoвсТaHсЬKa KУЛeМeTHa
сeplя.
Bpeштi вxe пiдвoди в'Тxaли Ha cepeдИHy piннoгo пЛeca. Тeпep:
вoгoнь! Haд тиxoю вoдoЮ зЧиH|Алacя бypя. Koнi CKaKaл|А' пaДaлИ,
тoПИЛИcя. Пiдвoди пoпepeвepтaЛИcЬ. oднi бoльшeBИKИ вiдpaзy
бeзвлaднo пa.цaЛИ У вoдy i плили з тeчieю _ цe вбитi. |ншi, paнeнi.
He MoГЛИ тe)к oпepTИоь бистpiЙ тeчiТ i глибинi вoди. Kyлeмeтний
пoBстaHсЬKиЙ вoгoнь сiяв омepть Haд вo.0,oЮ. Taк нa Гopинi згИHУлo 16 чeкiстiв. Miж ними нaйбiльший КaтЮГa oкoлицi _ HaЧaЛЬHИK
H KBД Гoщaнськoгo paЙoнy.
Ш.{e тopoxкoтiли пoвcтaнськi KУЛeМeтИ, кoли зi сTopoHИ
Бyгpинa ПoЧyвCя шУM MoТopiв. (e iхaли тpи бoльшeвицькi aвтoMaшИHИ. БoльшeвикИ poзpaxoвyвaЛИ Ha пoBстaнcьку зaоiдкy,
aлe' МИMo свoix aвтoмaI.ДИH, дiяли зaпiзнo.
Пoвотaнцi He зляKaЛИсЬ KpИтИчHoi cитУaцii. Biдpaзy вiдкpили
пo aвтoMaшИHaX BoГoHь. Kyлeмeти пoсiяли щe гyстiшe, щe цiльнiшe. БoльшeвИKИ эг1IAHV1лLICя _ в пepшiм BoгHЮ вбитo Tм тpьoх
сoлдaтiв. |-{e влacнe вИKopистaЛИ пoвcТaнцi i вiдcтyпили.
Biдтaк _ нa кoнi. | зникли сepeд вoЛИHCЬKИx хщopiв. B бoю бyли
paHeHИMИ KoMaHдИp lepкaн i щe 3 пoвcтaнцi. Зaтиcкaли з бoлю
1
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ЗУбИ, aЛe вeсeЛo i paдiснo сПoMИHaЛИ вoни бiЙ. БaгaтиЙ бyв дeнь:
26 чeкiстiв нe бyдe вxe бiльшe KaтУBaтИ укpaiнськoгo нapoдy.
|-{oкотять пo вoЛИHcЬких дopiхкax кiнcькi KoПИтa. Пiдскaкyють

y вeнipнiЙ oсiннiй сipинi виcoкi пoстaтi.
УкpaТнa пpяМУe

|-{e

пoвстaнцi iдyть.

I-{e

.0,o BoЛi.

ДА CБ Укpai'ни, ф, 13, спp' 376, т. 66, apк, З78-379' Koпiя.
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звIт пPo пoлIтиЧHo.пPoпAгAHдиBнy PoБoтy
15

жoвтня 1945 o'

зв|т

з пoлiтичнo-пpoпaгaн.o'ивнoТ poбoти
|. Пoлiтичнo-пpoПaгaнlцИвHУ poбoту opгaнiзaцiя вeдe сepeд
KoЛГoспнИKiв, poбiтникiв, iнтeлiгeнцi'i тa нepвoнoapмiЙцiв:
1 ) KoлгoспнИKiв; a) xлoпцiв Дo 17 poкiв (бo вiд 17 -40 poкlв всi
чoлoвiки в apМii , зa вИHятKoM iнвaлiдiв тa дИзepТИpiв), б) нoлoвiкiв
вiд 40 poкiв i вИщe. в) дiвнaтa l жiнки дo 40 poкiв, г) iнвaлiдiв тa
Д'ИзеpтИp|в.

B poбoтi сepeД

HaЛЬHУ

KoЛгoсПHИкiв зyстpiнaстЬся пoлЬCькy нaцioмeншiсть (с. Kpeмoк, Xoмiвкa, Бiлкa PaдoMИшЛЬоЬKoгo

p-HУ)' якi живyть цiлими сeЛaMИ i мpiють пpo ..Biльну Пoльщy aж
'цo.Д,нiпpa''.

2) Poбiтникiв: a) фaбpИчHv|х тa зaлiзнoдopo)KнИХ, якi xивуть
Тa ПpaцЮЮть пo мiстax, б) paдгocпiв, лiсoзaгoтiвeль i тopфopoзpi6oк Cepeд фaбpинниx i зaлiзнoДopoЖHИХ poбiтникiв е бaгaтo
poсiян, якi визивaючo вeД,УтЬ сeбe вiднoснo yкpaТнцiв i iншиx
HaЦ|oHaЛЬHocтeЙ.

3 ) нтeлiгeнцiя : a) aдмiнiстpaцiя кoлгoспiв, paдгoопi в, MТC-i в'
б) слyxбoвцiв aдмiнiстpaцiТ paЙoнiв i oблacтeЙ, дaлi яK КooпepaтИвH|Ах' yнбoвиx' KУЛЬтУpHo-oсвiтнix, BoeHHИХ Ta MeдИчHИХ зaвe.цeHЬ' сepe.ц службoвцiв e бaгaтo ТaKox poсiян i хидiв' в) студeнтiв
вyзtв i тexнlкyмiв.
4) Чepвoнoapмiйцiв, якi знaxoдяTЬcя Ha: a) фpoнтaх, б) cтoять
aбo пepeсyвaЮтЬCя Чеpeз TepeHИ aбo в) пpaцЮЮтЬ в ,.вoсHвrдoMствaХ,' (бyдyвaння зaлiзниць, лiсoзaгoтiвля, тopфopoзpoбкa), тaк
caмo Й Cеpe.ц ..ПpИзoBHИKiB',, яKi BИшKoЛЮЮTЬся Пo paйoнних тa
облaоних мiстax.
|
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||. Poбoтy соpe.ц вищeвимiнeHИX ГpУП сyспiльнoотeЙ пpoвoдИIЬоя зa пoмiччю мiтингiв, бeciд, BИПa.цKoBИХ poзМoв, лiтepaтypи
Тa ЛoзУHГ|B.

] ) Miтинги звичaЙнo ПepeПpoвaджУЮтЬся з KoЛГoспHИKaMИ
пpи poбoтi Ha KoЛГOсП|-{ИX пoЛяХ, з poбiгникaMИ pa.цгocПiв _ нa
paд]гoспHИХ |loЛяХ i з poбiтникaми тopфopoзpoбки тa лicoзaгoтi-

BeЛЬ _ в Л|сl.

2) Бeсiди

ПepeПpoвaД)КУЮТЬся

з

KoЛГoCпHИKaMИ [y вихiднi]

тa в бyдeннi днi вelopaми. З poбiтникaми мiських фaбpик тa
зi отyдентaми бeсtдt,l вtдбувaютьcя в УMoвЛeниЙ чaс Ta Ha yMoB-

.п'нi

ЛеHoMУ M|сЦl'

3) Poзмoви з KoЛГocПHИKaMИ пpl4 opгaнiзaцiT xapнiв i нa квapЗ poбiтникaми, якi ПpИХo.цяГЬ нa вимiнyхapнiв в сeлo тa зi
cлужбoвцямИ, яKИх зyстpivarться ПpИ вИKoHуBaHHi ниl'ли УpядoвИХ
oбoв'язкiв, piвнo ж Пpoвa.п,яTЬCя poзMoвИ.
4) Писaну лiтepaтypy poзПoвсЮ.ц>KУrТЬся гoЛoвHo пo мiстax,
пo фaбpикaх, зaлiзнo.цopoХHl4Х оr-aнцiях, B УстaHoвax Тa cepe.ц
чepBoHoapMiЙcькиx ЧaсTИH.
5) Kличi Пo CeЛaХ BИПИCУeТЬCя пo отiнaх дep)KaBHИХ aбo кoл-

ТИpaХ.

гocпHИx бУдинкiв. Bиписaнi кличi нa пaпepi poзпoBсЮд>кУrTЬCя
piвнo ж пo мiстax, фaбpикax тa КaзapMaХ.
6) Пepeпискa листiвoк _ бeзпoсepe.п,HЬo Чepeз po.цИHИ Тa
знaйoмиx, ПpaКTИKУrтЬся з чepвoнoapмiЙцями, якi нa фрoнтax,
cтУдeнтaмИ, якi живуть пo шtiстaх тa з poбiтникaми !oнбaоу.
Il|' Ha мiтингaх тa бeсiдax HaceЛeHHяM oбгoвopюeтьоя слiдуЮч|

тeMИ:
a) ,.Щo цe о УПA i цiль ТiбopoтьбИ''
.,Плaни

б)

..Яким

Cтaлiнa i Йoгo пoлiтикa,',

в)
шЛяXoM MИ oсягHеMo свoЮ цiль?''
..Пoстaнoви IIi []83
г)
oУH',.

B

с.

Б. K' paЙoну PaдoмишльсЬКoГo нa мiтингу

KOЛГoCПHИKИ oCЬ

пoстaвИлИ

якi пи.гaння: ,.Звiдки ви бepeтe збpoю?'',

..Чи

ПoMaГaе Aнглiя,?''. o.цин кoлгoспHИK вИсЛoвИв знeвipу B HaшУ
ПepеMoГУ oсЬ яKИMИ сЛotsaMИ: ..MoсKBa сKoнЦeнТpУe всi свoТ
CИI||А яK скiнчиться вiйнa i вaс рoзiб'e''. ПoДiбнi ПИтaHHя i виcлoви
зyсr.piнaeться мaЙжe нa всiх мiтингax i бeсiдax.
B pозмoвaХ з КoЛГoсПHИKaMИ oбгoвopeнo [x мaтepiяльнe
ПoлoxeнHя, пpo тe щc KoЛГoсП To HoBa ПaHщИHa i r п. З poбiтниKaМИ тaKoЖ ПopУшУBaЛocЬ сПpaвИ Tx сoЦiяльнoгo пoЛo)кeHHя' пpo
нaдмipнy Hopг!4У пpaцi, мaлиЙ пaйoк пpoХapчУBaння iт п. З iнтeлiГeнЦlrЮ ГoвopeHo Ha тeMИ, якi пopyшyвaЛИcЬ нa мiтингaх з ceЛяHaMИ Тa poбiтникaми. Piвнo )К пpo HaMaгaHHя poсiйоькиx iмпepiBaIVl
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яJ||CТИЧHИХ eЛeMeHт|B вПлИHytИ Ha poзBИтoK УKpa|HсЬKol HaУKИ,
MИcTeцтвa, ЛiТepaТУpИ i пoлiтики, B poзмoвax зi стyдентaMИ, яKИM

кЛaЛoсЬ гoЛoвHу yвaгУ Ha нaцioнaльнe пoчУвaHHя' oбгoвopювaлoоЬ гoЛoвHe МИHУЛe Haшoгo HapoдУ' пpaвдИвo HaCв|ТЛЮвaЛoсЬ
KHяЖУ дoбy, дoбу Xмeльниччини тa Maзeпи, пеpioд вИзвoлЬl]ИХ
зMaгaнЬ 1917 -21 pp. тa peвoлюцiЙнi дii oУH i УПA. З адмiнiстpaцiсЮ KoлгoCпiв пpиxoдилoся ГoвopИTИ вИKЛЮчHo Пpo вlдHoшeння iх
..пo
.qo HaCeЛeHня. Пiсля poзMoв
дyшaм'' aдмiнicтpaцiя кoltгoспiв
змiнювaлa овoe вiднoшeнHя .цo HaселeHHя Ha Kpaще. Тaк сaмo дo
Haс ПoЧaЛИ Кpaщe стaBИтИсЬ i нaвiть ДaЮтЬ Maтep|я,lЬHy пoмiн,
яK нaпp. ГoлoBa KoЛгoсПУ в с. M. PoзвaжiвсьKoгo p-HУдaв нa УПA
чoбoти. шИHeЛЬ тa кiлькa nao 6iлизни.
Чepвoнoapмiйцi в poзMoBaХ бepyть .цoCИТЬ aKТИtsHУ yчaстЬ

i бaгaтo poзпoвiдaютЬ

t]oвИH. Чepвoнoapмieць

K. iз 1-гo

УкpaТнськoгo фpoнтy oпoвi.цae' щo Ha йoгo вiдr.инку в cвiй нaс
бyли poзки.п,aнi листiвKИ peвoЛЮцiйнoгo змiстy iз зaкЛикaми:
,,loлoЙ BoЙну''' ',!a здpaвc.гвyeт свoбo.qa И HeЗaвИCИMoCтЬ пopaбoщeнньtx нapo.цoB Eвpoпьt и Азии'' ,.'Cмepть Cтaлину и Гитлepу''

.

B нaслiдoк бyли apeшти бiйцiв i кoмaндиpiв. flpyгий

ЧepBoHoapмieць тaKo)К oпoвiдar, щo, бУдУчи в лiкapнi в Тбiлiсi, нув нaстi
HaсКoKИ M|оцeBИX пoвCтaHЦ|B Ha ХapчeB| CKлaДИ Тa aПТeKИ

ts

сaMo.

мy Tбiлiсi, Beликe вpaхiння Ha чepвoHoapмiЙцiв poбить Te, щo
вi.Ц.цiли УПA, зaxoпИвшИ B пoЛoH чepвoHoapмiйцiв, зaбиpaЮТЬ
збpoю, HaГo.п,yЮтЬ i вiдпускaють. oсь o.цИH чеpBoнoapмiець-мiнep
oпoвiдae, щo вiн вpaз з цiлим взвoДoM був oкoухeниЙ в Гalмчинi
чepeз вiддiл УПA, якиЙ вiд них зaбpaв збpoю a KoMaHДИp дpУ)кHo
ПoгoвopИвшИ вl|цПУстИв.

B poзмoвax з ПoЛяKaMИ дoBOдИЛИ Тм, щo iдея с.гвсlpеHl-lя ..веЛИкoi Пoльщi'' о iдeя peaкцiйнa. Якщo вoни мpiють буи нa Днiпpi, тo
MИ Haпeвнe бyдeмo нa Bиcлi (тaк як бyлo тo вжe в нaшiЙ iстopiТ).
Miж poбiтнИKaмИ i cлyхбoвцями poсiянaмИ ГoвOpИTЬCя, щo
вoHИ e KoHИKoM, яKoгo вИKopИсToвУr мiжнapoднa шaйкa aвaHTЮpистiв нa чoлi з гpУзИHoM Cтaлiнoм. Cтaлiнськa клiкa, нaсaдЖyЮчИ
poсiЙськi BпЛИBИ нa пiдбитi Hapo.цИ' вopoxo HacтaвЛяс цiлиЙ cвiт

пpoТИ poсiян. Xукoв, Koнов iiм пoдiбнi Bсe o.п,iro пiдуть слiдaми
Tyxaнeвcькoгo. Як пpиЙдe кpитинниЙ МoMeHТ для PoсiТ' Craлiн
з сoтpуднiкaми втiчe, a poсiЙськиЙ нapoд бyде змyшleниЙ спo.
KутУBaтИ iх гpixи ТaK, яK Tепep нiмeцькиЙ HapoД ПoKУтУe зa гpiхи
гiтлоpiвськoi клiки.
lV' !и вepсiй нo-caбoтaxнa poбoтa пepeпpoвaДXeнa слiдyюнa
:

1) Poз,цaнo дЛя }{aсeлeння
2) Чoтиpи KoЛГoспt4.

.t

5 KooпepaтИB.
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3) 5 мoлoнapeнь.

4) Знищeнo 9 тeлeфoнiчниx стaнцiй, тa пpИ кoxнiЙ нaгoдi

HИщeHo тeлeфoнiннi пoлyнeння.
5) Ha дoмaГaHHя HaCeЛeHHя лiквiдoвaнo гoлiв кoлгoспiв, якi

спiвпpaцювaЛИ з opгaHaми HKB! i нeмилoсep.п'Ho зHУщaЛИcя нaД,
Hapo.цoM тa УпoЛHoМoчeHИХ HKB.ц i взaгaлi eнкaвeдиcтiв.
B c. Гaнiвкa БepeздiвсьКoгo p-HУ 20'2.45 p. poздaнo KoЛГoCп,
Лю.ци, бoючись тepopУ HKB.ц, He Д,У>кe cпiшилися poзбиpaти кoлгocПнe MaЙHo, aЛe HaM .п,oпoмiг гoЛoвa KoЛгoCпУ, вiн зaкликувaв
людeЙ poзбиpaти мaйнo, бo Й тaк йoгo вивeзуть. BiднoсHo KooПepaтИв, тo HaсeЛeHHя caMo ПoKaзУe.цe мiстяться кooпepaтИBн|
сКЛeпИ ..i.п.iть Хлoпцi зaбepiть всe, Kpaщe ви з'Т)<тe яЙця i цyкop нiж
МaЮтЬ з'.iсTИ пapaзИтИ. Haм вceoднo нiчoгo нe.п,iстaеться,, (в с. B,
Пoпeлянськoгo p-нy). .Д.oмaгaютьоя щoб злiквiдувaти ПoГaнoГo
ГoлoвУ KoЛгocПУ чи aгeнтiв HKB.ц, гoвopятЬ: .'Ix тpeбa всix знищитИ, a тo cИ.o,ятЬ вдoмa i тiльки людeЙ МУчaтЬ, a нaшi чo.tloвiки i cини
гoЛoвИ KЛa.п.УтЬ нa фpoнтi чopт зHa зa щo'' (с. Kiлiiвкa).
V' Зaвдяки пoлiтичнo-пpoпaгaнДИBнiЙ poбoтi MoЖHa смiлo
сКaзaтИ, щo cЬoГoдHi пpaвдy пpo Hac зHaЮTЬ 90% нaсeлeння. Haс
..бaндepiвцi'',
..лiKapствoM
HaзИвaЮТЬ:
пpoтИ бiльшoвицьKoТ ЧyМИ'',
..нaшixлoп..нaшi
..лiсoвi
..нaшi
бaндepiвцi'',
ХЛoПцi'',
Хлoпцi з Лica'',
..пoвстaHцi',, .,бaтЬKИ Haшi'', ,,c|А|1|А нaшi,'. Тaкox ГoBopяTЬ: _
цi'',

..Xopoшi люди
Цi бaндepiвцi, BoHИ з Бoгoм i Бoг iм дoпoмo)Ke',.
Haсeлeння He BИKoHУe дepЖaвHИX oбoв'язкiв, He ПЛaТИтЬ нaлoгiв.
Haпp. в с.,Д,oвxки CлaвyтсьKoгo p-Hу дo oднieT тiтки пpиЙшoв
фiнaгeнт зa пoдaтKoм. Xiнкa пoKaзaЛa Ha.цBoe гoЛoднИХ oбiдpaниx дiтeй i скaзaлa: .,БepИ цИX .цBoe, a двoс ЛИшИ Ha дpyгиЙ piк
зaпЛaтИтИ пoдaтoK,,. Cepeд HaсeЛeHHя пoмiтнa яKaсЬ бaйдyxiсть,
Ha HЬoгo B)кe He BпЛИBae зaгpo)KУвaHHя пpИМyсoвими poбoтaми,

ТЮpMoЮ чИ BИоИЛКoЮ.

Vl. Bopoг piзними спoсoбaми зBolцИтЬ бopoтьбy з нaми i з
дoвiдaвшисЬ Пpo Пepe-

HaШИlи|А BпЛ|АBaML+ Ha HaсeЛeHня. HKB.(,

Mapш HaшИx гpyп, poбить зaciдки, вЛaштoвУr пoгoнi. .Qня 26.8 45
p. пiд с. Шepшнi Чoпoвицькoгo p-HУ кiлькa HaшИX ГpУп ПoПaЛo Ha
зaсiдкy, в якiЙ впaли KoМaндИp гpyпи Iвaн (Зeнoн), Cipкo -- KoMaHдиp oднoТ гpУпИ тa бoeвик Йopдaн.
Piвнo ж HKBД' дoвiдaвшисЬ, чepeз якi сeлa ПpoxoДИлИ ГpУпИ,
вИKЛИKar aKTИв сiл

тa гocпoдapiв' B яKИХ

KBapТИpУBaлv| Гpуг1И,

дoKлaдHo poзПИТУe пpo ocoбoвиЙ cклaд гpyп, oзбporHня Тa B
яKoMУ HaпpяMKУ вiдiйшли. Ha слiдyюнe зoбoв,язye пiсля пoяBИ
гpУпИ в тepeнi нeгaЙнo пoвi.п.oмляти HKB.Ц, aбo влaсниМИ сИЛaMИ
He дoпУсTИти
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..бaндьopoвцiв''

в ceЛo.

HKBД стapaeTЬся сTepopИзУвaтИ HaсeЛeHHя aбL+ BoHo ТaK
з HaMИ. .QивepсiЙнi
гpyпи HKB! oПepУЮтЬ пo тepeнi пiд нaшoю MapKoЮ i гpaблять
HaсeЛeHHя. B с. Бiлкa PaдoмишльсЬKoгo paЙoнy oдHoгo Beчopa
зaЙшли дo oднiei жiнки r пoПpocИЛИ вeчepятИ. Хiнкa, дyмaЮчИ
щo Тo нaшi xлoпцi, дaлa iм дoбpe пoпoiсти. Ha дpyгиЙ .цeHЬ цЮ
..оBязЬ''
з бaнxiнкy виклиKaHo дo HKBД' тaм пoбили ii дoбpe зa
дepiвцями i пyстили. lншa жiнкa з цЬoгo сeлa пiшлa в paЙoн зa
пpИXИЛЬHo He сTaвИЛoсь i нe спiвпpaцювaЛo

.,сoц[iaльнoю]

дoпoмoгoЮ'', бo iT чoлoвiк згИHУв нa фpoнтi, a вoHa
..Bи yкpaiнци
все
Mae ЧeтBepo MaлИX дiтeй. B paйoнi TЙ скaзaли:
бaндьopoвци. Tи пpiшлa з бaндьopoвcKoГo шТaбу, вoH''.
Haш pyx бiльшoвики CТapaЮтЬся звeсТИ дo бaндитизмy. Пpo
..бaндьopи'' _ тo зHaЧИтЬ ..ЛrсHaя бaндa''. Пiд
HaC вoHИ гoвopятЬ
HaшoЮ MapKoЮ, Щoб пpoти Haс нaоТaвИTИ HaсeЛeння, гpaблять.

.Цo o.цнoТ жiнки в c. Maкapiвцi пpиЙuли двoх oзбpoeчИх, зaяBv|лV|

тa зaбpaли
щo BoHИ yкpaТноькi нaцioнaлiсти, пoлiзли дo скpинi
,.Я
бaнy щo ви
Kpaщe мaЙнo. Як вoни вiдiЙшли, жiнкa скaзaлa..
нaцioнaлiсти, тiльки нe yкpaТнськi''' Хiнкa пo poзмoвi iТx зaxoвaннi
зapaз пiзнaлa Щo цe бyли кaцaпИ - eнKaBeдИстИ.

Бiльшoвики, бaнyни щo HaсeЛeння aктивiзyeтЬся в пpoтИ.цepxaвнiЙ poбoтi, стapaeтЬся йoгo спacивiзyвaти, Moвляв, нe пoтpiбHo зMaгaTИсь, yкpaТнсЬKe пИТaHHя caMo пo сoбi виЙдe нa.цeнниЙ
пopядoK в свiтi' aбo щo Йoгo poзв'яжyть зoвнiшнi чинники. B тoмy
нaпpямi ПУсKaЮтЬ бiльшoвики piзнi дивepсiТ _ oсь пiсня якy спiвar
HaсeЛeHHя:
,,ГeЙ
ви xлoпцi, poбiть вapeницi
Лiпiть вapeHИKИ, дoжи.п,aЙтe Aмepики''.

Haпeвнo сKoMпoHoBaHa opГaHaми HKB.[.
Як У пpaцi тaK Ha piзниx мiтингax i збopax ..пpe.цcтaвИТeЛИ
BЛaCТИ'' пoбopюють iдeoлoгiю нaцioнaлiзмy, oсмiюють пoлiтичнi тa eкoнoмiннi устpoТ в Hiмeччинi, |тaлiТ тa ЯпoнiТ. Haс вoни
piвнo ж пpинiплюютЬ Д,o тiсi пoлiтичнoТ систeми i щo ми нiби
e ..нiмeЦькi пpиxвocтHi',, ..фaшИcтИ'', щo MИ ,.eтo пoмeщiцкiо
куpкyльскie cини iз Зaпaднoй Укpaiни, KoтopИM тaМ Heт МeсTa'',
..eтo peaKцИoнHИe шaЙкi yкpaiнcкie з HaцИoнaлiотoв''.
Цi двi
oстaннi BИгaДK|л пpo Haс BoHИ шИpятЬ, зoKpeMa, пoМix вчИтeЛЬотвoM. B с. Тoвcтe 21.7 ц. p. Ha ceЛяHсЬKИx збopax пpoKУpaTop
Kpивopyнкa зaKлИKaв KoЛгoспHИKiв нe вi.цтвepaтИ ..бaндЬopoв..Щo я Mo)КУ,
цaM'' i He дaвaТИ iоти. oднa жiнкa зaпитaлa йoгo:
oднa жiнкa, зpo6ити oзбpoенoмy нoлoвiкoвt, a6o й з ХaтoЮ спa..Цe
лиIтIA'' ' Пpoкypop вiдпoвiв:
люди зaxiдняки, вoнИ цЬoГo He
зpoблять, a KoлИ зaЙдe тaкиЙ BипaдoK, щo вiн зaХoчe ввiЙти дo
i

1]]з

xaTИ сИЛoЮ' To Тpeoa вiдчИHИтИ | ДaтИ rcтИ, aлe H|чoгo з HИM He
Mo)<Ha гoвooИтИ''.

Poоiяни, зaпpимiтившИ, щo yкpaTнцi i iншi нaцioнaльнoстi
щopaз тo з бiльшoЮ HeHaBИсTЮ отaвЛятЬcя .0,o HИX, нeoфiцiяльнo
мix нapoдoM пyсKaютЬ, щo нiби He BoHИ виннi тяxкoмy пoлoxeннi
HaоeЛeHHя сссB a щo пpИчИHoЮ ЛИXa о )KИ.цИ. Hepaз пapтiЙцi

poоiяни a нaвiть eHKaвeдИcтИ вИCлoBЛЮЮтЬся, щo oсЬ пo cKlHчeнHl
BiЙнИ,, g|А вiзьмeмoсь зa )KИдi в''.

Aлe нaоeлeння

(нaстtаHHo зaвДяKи

i

нaшiЙ пpoпaгaндивнiЙ

poбoтi) дoбpe зHae, щo ХИ.I],И цe зHapяlЦ.Д,я B pУKaХ отaлiнськoТ клiки,
яK KoлИCЬ вoни були зHapяд,.n,яM шляxeцькoi Пoльщi. Haселeння
УкpaТни нeHaвИ.цИтЬ мoскaлiв.

Cлaвa Укoaiнi!

15.10.1945 p.

ДA CБ Укpai.ни, ф, 1З, спp. 376, т' 10, apк, З56-358' Koпiя,

Ne
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oпис PEЙдy КAвAЛЕPlЙсЬKoгo пlдPoздlлy
пo тЕPитoPlТ пlвHlчHиx oБлAстЕЙ yKPATHи
тA пlBдEHHиx oБлAстEЙ ьlлopyсl

1945 p

oпИс

PЕV1ДУ

кaв[aлepiЙськoгo] вiддiлy УПA пo Жит[oмиpоькiЙ],
KиТв[ськiЙ] oблaстях Укpaiни Й пo MoзиpськiЙ
тa Пoлiськiй oблaстяx БiлopyсiТ
.l.

Bстyп _ цiль peйДУ.
2. opгaнiзaцiЙнa нacтинa Й гoспoдapнe зaбeзпeнeння вiддiЛУ.

3. oпepaтивHa чaсТИHa _ TaKтИKa MaHeвpyBaHня - Mapшpyт
peЙдУ (мapш, пoстoТ, ПepeдИlrlKИ)- пpoтидiТ зi стopoнИ Bopoгa _ aкцiТ, бoТ, сyгинки.

4. Пpopoблeнa

пoлiт[иннo]-пpoпaгaHдИвHa

HaсeлeнHя.
5. Bi.цнoшeHHя HaсeЛeHHя дo Haс.
6. Пpaктинний дoовit'
7. 3aкiнчeння - вpaжiння з peйдy _ вИсHoвoK.
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poбoтa Cepeд

1. Bстyп

-

цiль peйДУ

Чaс зими ПoсТaвИв пepeд HaMИ BИMory дiяти B шИpшoМy
тepeнi Й виЙти з тepeнiв бaзи, щoб yHИKHyтИ HaсТyпУ вopoгa.
Caмe в тoй чaс вopoг сTягaв свoi сили, щoб пepeвeсти aкцiю в
тoMУ ТepeHi, з яKoгo BИpУшИЛa чaстИнa в peйд. Цe бyлo HaПpИкiнцi мiсяця оiчня. Пoтpeбa MaHeвpУBaHHя пoотaвИлa Пepeд HaMИ
зaвдaHHя в|АpУШv|тv| в peЙд нa CУ3.
(iллю peйдУ бyлo: пoлiт[иннo]-пpoпaгaH.цИBHa poбoтa, бoeвe
i poзвiДчe зaвдaHHя. Poзвiдaти й встaнoвити нa мiсцi, якi мoжливoстi отaBЛeHня poбoти нa CУЗ взaгaлi, пiд кoжним oгЛя.цoM,
як opгaнiзaцiйнo-пoлiтИчHИM' тaк i вiЙськoвИM' щo B зaгaлЬHoMy
B.цaлoсЬ п|зHaТИ.

2. ooгaнiзaшiЙнa чaстинa
й гoспoдapчe зaбeзпечeHHя вiддiлy

1. Cтaн вiддiлУ:

.1,

чoтa пiд к[oмaндo]ю к.pa Юpкa
2. piЙ oxopoнИ K-pa Poмaнa

з.

..

4. piЙ к-pa

,.

oлeкcи

lepкaнa

ЗaгaльниЙ стaн 56
_
2, I\aшtвтpaтИ 7 вбитих_ 2 paнeниx i 5 пpoпaлo бeз вi.цoмa.
3' Bтpaти вopoГa:
.l.
3лoвлeнo в Гop[oдниЦькoмy] p-нi 2 кaв[aлepисти] HKBД.
2. ,.в KopoстeHcЬKoмУ p-нi 1 oпepyПoЛHoMoчeнoгo HK[B!].
3. .. в Бopoдянcькoмy p-нi 1
4' Bбитo в Kaгaнoвицькoму p-нi 1
5. Bбитo в oвpyцькoмy p-нi бiля 20 чoлoвiк i стiль[ки] paHeнo.
Зaгaльнo 25 чoлoвiк вбитих.
Гoспoдapнe зaбeзпeчeнHя чaстИHИ
HaЙмeньшoю пpoблeмoю y peйдi бyлa гoспoдapчa спpaвa _
вoнa He сПpaвляЛa BeЛИKИх тpУ.цнoщeЙ, яK цe е нa Зaxoдi' Xapнi
для oсoбoгo сKЛaдУ вiддiлy чepпaЛoсЬ B oсHoвHoMy з кoлгocпiв, як
М'ясo, гopox' фaсoля, KpУпa, MУKa, _ сiль, цyкop з кooпepaтивiв'
З фypaxeм для кoнeй .цyxe ЛeГKa сПpaвa _ в Ko)KнoMy кoлгoспi в
зaл exнoстi в iд тoгo ни бiдниЙ чи бaгaт uиЙ був o вeо, п p изнaн e н и й
Ha пoс|янHя.

Taкщo в ТИХ тepeHax, чepeз якi вiддiл пepeTзджaв' зipвaнo

пoсiвниЙ ПЛaH BeCHИ, яKщo He ПpИсTaвЛяr oвсa з iнших кoлгoспiв.
Cтaлo пpИ чaсТИHi бyлo 2 caнeЙ' якi вoзили зaПac oвca, який пo
винepпaннi пoПoвHЮвaЛoсЬ в стpiнниx KoMopax кoлгoспiв.
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Пi.ц oгля.цoM Xapчeвoгo зaбeзпeчeння вiддiл стoяв дoбpe.
Щoдo oдягУ' пoпoвl-tЮвaлocь [piвнo ж]дoбyгим нa вopoгoвi.
3. oпepaтиBHa чaсTИHa

a) Taктикa МaHeBpУвaHHя

Якщo гoвopИМo пpo тaKтиKy МaHeвpувaння Й oпepУBaHHя
кaвaлepieю - тo цe нe e piн Hoвa - пiсля визвoЛЬHИx зMaгaHЬ K-pИ
ПoвстaHЧИx зaгoH|в пepeвoдИЛИ цe в )кИття - дoKaзoM чoгo e тe'
яK xтo дoBГo Bдep)KaBcя Й oпepyвaв. oднi шBИдшe впaЛИ _ ДpУГi
BдepxyвaлИсь нaвiть дoвший чaс. Bмiння вV|BчИтИ тaKтИKУ MaHeвpyвaнHя Й вмiти пpИотoсУBaтИ B ПpaKтИцi _ цe HeЛeгKa cпpaвa.
ПpистocoвyЮчИ тaKтИKУ MaHeBpУBaнHя B цЬoMУ peЙдi, ввa>кaв, щo o.о,ИнoKo щo Haо вд,ep)кИтЬ i дoзвoлить викoнaти нaшi
зaBдaHHя Цe:
1' стpoгa кoнспipaцiя HaпpяMKy MapшУ;
2. чacтe змiнювaння нaпpямкiв MapшУ _ MaHeBp;
З. змiнa пoстoTв _ кopoткi пepe.п.ИшKИ;
чoгo cтpoГo пpИ.0'ep)KУвaвcЬ.

Haвe.цy oдИн вИПaдoк, якиЙ xapaKтepизye впoвнi 3 тoнку
нaшoT тaKтИKИ, .цe зЛeгKoвaXиBшИ вopoгa ми були б пoтepпiли Й
зaзHaЛИ дркe вeлИKИХ втpaт. Taкиx випaдкiв пo.цiбниx бyлo бiльшe: ..Пpиiзд)кaeMo нa пoстiЙ в Py.цню .Д,имepcькy, .Qимepськoгo
p-нy KиTвськoT oблaстi Й зaквaтepoBУeMocЬ y cкpaЙнix Хaтax з тoгo
HaпpяМKy, звiдкiль ми пpиixaли - cпoдiвaЮчИcЬ пoгoнi Й пepeслiдyвaння зi стopoни вopoгa. Mи пoвeнepяЛИ, ПoKopMили кoнi Й
пepeixaли Ha дpyгy стopoнУ сeлa. .Qocвiтa вИcЛaHo poзвiднy сTe)KУ
пo олiдax Haзaд- cKaзaлИJ щo вopoг oKpyХИв тi квapтиpи, дe MИ
були звeнopa Й пpямyвaв пo Hau.lИX cлiдaх. Cтeхa oботpiлялa
вopoГa. Пpи тoмy з нaшoi стopot{И впaв oдИH ПoвcтaHeцЬ.''
Щoдo тaKтИКИ MaHeвpУвaHHя, a сaмe змiнювaння нaпpямкiв
MapшУ, Мo)KHa HaвeстИ pяД BИПaдKiв, якi XapaKтepИзyють спoсiб
MaHeвpyBaHня вiД.цiлy. Haвoджy oдИH вИпaдoK, a CaMe пiоля бoю
пiд ceлoм Maгдин oвpyцькoгo p-нy, якиЙ piвнo ж ХapaKтepИзУe

Haшy тaKтИкy змiнювaнHя HaпpяMKiв мapшy'
Пepeд бoeм бyлo плaнoвaHo Тxaти нa зaxiд, a вiдтaк нa пiв.
денниЙ зaxiд, нa CлoвeчaнщИнУ. Haпpямoк МapшУ змiнeнo, вiДдiл

пoTxaв нa пiвнiчниЙ зaxiД i нa пiвнiч в €льcькиЙ p-н MoзиpськoT
oблaстi. Чoмy? Бo пiсля бoю Й в тpaктiдaЛЬшoгo MapшУ МИ зopeнтУвaлИсЬ, щo вopoг пiдгoтoвив Ha Haш вiддiл aкцiю Й нaм тpeбa зa
всякy цiнy з тoгo тepeнy якнaйшвидшe вибpaтись, щoб oMИHyтИ
тУт зaГpoзУ. A спoдiвaлИсЬ, щo дaЛЬшe нa пiвнiч HeMa пoKИ чacтИH,
якi вopoг мaв би гo[тoвi] пiд pyкoю Й мiг би KИнУти пpoтИ Hac.
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Зaки вopoг пpИГoтoBЛяв i opгaнiзувaв пpoTИ HaC гpyПУ,

MИ

зMoгЛИ дocИTЬ дaЛeKo вiд,ixaти. Пiсля бoю MИ He зafо,ep)кУвaлИcЬ
Ha пoсТoяХ, зa виТмкoM дy>кe KopoтKИx пepeдИшoK, Biд'Тxaли 75
KM, чoгo вopoГ нe спoдiвaвся. Biн дУMaв, щo вiддiл в peЙдi вжe
.цoвшиЙ чaо i кoнi BИсHaxeHi' i вiн змoxe Haс шaхyвaтИ. oдHaK, KoHi
6улив нacдoбpi, a фypaжy нe бpaкyвaлo, тaK щo MИ зMoГЛИ виЙти
з тИХ тepeнiв, .цe вopoг пpoтИ нac пiдгoтoвИв пoвaxHi cили. He
бyлo тaкoгo сeлa Ha пiвнiч вiД oвpyнa, в яKoМУ He стoяЛИ б вopoхi
чaстИHИ. Mи Тxaли ..Ha пpяMyЮ''.

б) Mapшpyг peйдУ (мapш _ пoотoi _ пepeмapшi)

Пoчaтoк

Piвeнськa oблaсть: Meжиpiцький p-н, сeлo Toпчa (пo[стiЙ]);
KopeцькиЙ p-H, с' Юзeфiвкa, с. Cтopoxiв, пepeТзджaeМo дHЬoM
piнкy Kopник (бyвший пoЛЬсЬKo-coвiтський кopдoн), HaпpяMoK
Cxiд'
Xитoмиpськa oблacть: ГopoдницькиЙ p-н, сeлa MиxeТвкa
(пepeдишкa), Kypницi' Pудня Kypницькa, Kypницькa Гyтa (пoстiЙ
нiнлiг). Mapш чepeз Цi всi вищeнaвe.цeнi ceЛa тpИвaв цiлиЙ дeнь'
locвiтa чacтИHa pУUJИЛa в дopoгУ: Aдaмoвo, Липник, MaЙдaн

i

Бepeз н иць киЙ, Лукa ( пepe.ци шкa), Beл и кa Глyмнa; Eмiльчи нськи й
p-H, сeЛo Koчичин (пoстiЙ_нiнлiг); oлeвськиЙ p-н, сeлo Зyбкoвинi;

ЕмiльчинськиЙ p-н, Яннa-Pyдня - лiсничiвкa (пoстiЙ-нiнлiг _ дню.t5),
Пoлoнинiв (пoстiЙ_нiнлiг), oсiвкa, Koлy[...]
BaHня дo гoд.
Kpивoтин; ЛyгiнcькиЙ p-н, хyтip Бaляpкa (пepeдишкa дньoм),
Kaмiннa Гipкa, PaдгoЩa (пoстiЙ_нiчлiг в лicничiвцi); Kopocтeнський

p-H, сeЛa: Пiски, Гopщик, [Moщнa] Pyдня (paнкoм пepetИшкa), Caнтapкa, Hoвoбoгyшiвкa (пepeдишкa дHeМ пoпoлyднi),
Гyгa, Moшкiвкa, Лicoбyдa (пoстiЙ_нiнлiг), Koвaлi (пepeдишкa),
Cтapoбopoвa Pyдня (пepeДишкa); ЧoпoвицькиЙ p-н, лicнинiвкa

бiля сeлa Шepшнiв (пoстiЙ_нiнлiг), Ciнiвкa, .[epмaнкa (пepeдишкa
.цнeм), xyтip ШeвнeнKoBe (пoстiЙ-нiчлiг), Устинiвкa; MaлинськиЙ
p-H' с. Бepкiвкa' Елiвкa, Bopсiвкa, ФeДopiвкa (пepe.цишкa.цHeM _
B ДpУГoMУ кiнцi ceлa пocтiЙ_нiчлiг), с. Bиpвa, CaдKи, бiля стaнцii
|pшa, БiлиЙ Бepiц Cтaоeвa.
KиTвcькa oбЛaстЬ: БopoдянськиЙ p-н,с. Map' янiвкa ( пepeдишкa дньoм), Mipнa (пepедишкa пoпoЛyдHi дo вeнopa), Лaмбepтiв,
Koблиця (пoстiЙ_нiнлiг); |вaнкiвcькиЙ p-H, с,Лeoнiвкa, Гpибoк;

KaгaнoвицькиЙ p-н, оeлa Poссoxa, Koпaнь, !убpoвa (пepeдишкa
дньoм), Чepeмoшeнь, Pyдня |лiнcькa, Лyб'янкa, Бoвищi (пoстiЙ_
нiнлiг), бiля стaнцiT ToвcтиЙ Лiс (нa зaxiд) i.o,aльшe нa пiвнiчниЙ
зaХ|д'

1117

Бiлopусiя _ Moзиpcькa oблacть: Hapoвлянський p-н, о. Гpязливa (пepeдИшKa дHЬoM пoпoлyднi t вeнepoм), Cepгiiв (пoстiЙ-нiчлiг), Лiсoвa, Paдoмля, Хpaпунь, Heнипopiвкa (пepe.цишкa дньoм)'
Moскaлiвкa.

Xитoмиpськa oбл.: oвpУцький p.н, )Keлoнь (пepeдишкa

.цньoм), Cитoвкa, lJ-{eгля, Maгдин, Людвинoвкa, Pyдня Meчнa
(пepeдишкa2 гoдини нoнню), ПexaцькиЙ (бiля оeлa _ нaпpяму).
Мoзиpськa oблaоть: ГлинськиЙ p-H, сeЛo Пoтaпи, Бeки,
.ЦeмиДи, Ceзeнi, Зaxopки, Шyти, Bишoвня, HoвиЙ, ГЛaзки, Beзин,
Шия; ЛeльницькиЙ p-н, Усoв, B'язoвa, Зaпiсoчнe.
Xитoмиpськa oбл.: CлoвeчaнськиЙ p-н, ceлo Kpacнoсiлкa,
xщip Губepi (пoстiЙ вeчepoм i нiнлiг)'
Moзиpськa oблaсть: ЛeльницькиЙ p-н, Pyдинкa, Tapтaк,
Бopoвe, flaнилoвинi; ТуpoвськиЙ p.н, |вaнoвa Cлoбo,цa, Бaбaч,
бiля сeлa Toняx.
Пинськa oблacть; laвидгopoдeцький p-н, Koлкi, Mepлiнськi
XУтopa (['..]кiЙ xyтip).
Piв[eнськa] oбл.: Poкитнянcький p-н, Cтape CeЛo, Пepexoдинi;
BисoцькиЙ p-н, БУдимля iдaльшe Щe Ha пiвдeнь пo пpaвiй сTopo-

нi piки Cлyн нepeз flyбpoв[иuькиЙ], Kлeсiвський' Capнeнський'
БepeзнeнськиЙ i ЛюдвипoльоькиЙ p.ни Piвeнськoi oблaстi.
Kiлoмeтpaж MapшpУTУ HapaХoBУeтЬся Ha 985 км.

в) ПpoтидiТ зi стopoни Bopoгa (aкцiТ, бoT, сутинки)
He вiдстyпaюни вiд Тoгo твep,Д)кeHHя' Щo BopoГ мar всi мoж-

ливoстi щoби пpoтидiяти peЙдyю[нiй] i oпepyюнiй нacтинi, ми були
цiлиЙ нaс в [нaстopoxi] _ a гoлoвнe пpи збиpaннi мaтepiялiв з poзвiдки. Mи нe пoиvlлИлИcь, бo вopol, пiсля тoгo яK зopeнryBaвcя
пpo HaшУ cилу Й цiль нaшoгo peйдy, пocтaвИв сoбi зa зaв.o,aHня
t|1|/1Щ|4тИ HaшУ ГpyПy' Poбив кiлькa paзiв нaмaгaнHя, якi He ДaлIА
йoмy успixiв' ЛИшe зaвД.яKИ ToМУ, Щo ми були ПрИгoтoвaнi нaвiть
щe Ha бiльш пoвaжнi пpoтидiТ.
Mи нe ЛeгKOвa)<ИЛИ вopoгa. B пepшiЙ пoлoвинi нe бyлo тaKИХ
пoвaжHИХ ПepeшKolц - ЛИшe мaЙхe з KoЖHoгo paЙoннoгo цeHтpy
BI,IcV|лaлИ пo слiдaх пoгoнi, aбo poзвiднi стeжi. 3 сaмoгo пoчaтKy
нaшoгo peйДУ бyлo виднo, щo пpo Haш pyХ бyли зaaляpмoвaнi всi
paЙцeнтpи, дoKaзoM тoгo e пepeЛoвлeHi мaтepiaли, в яKИx HKBД
дaвaлo iнстpyкцii, зapядЖeнHя й пpик[aзи].
oснoвнo вopoг ПoCТaBИB сoбi зa зaвдaHHя poбити нaм cлiдуЮч| ПepeшKoд,И:

1) Пoгoня пo слiдax.

2) Зaсiдки Ha дopoГax, Ky.qoЮ MИ MoгЛИ pУХaтИсЬ.
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3) AкцiТ Ha Пeвeн тepeн, щoб пepepiзaТИ ltl,aЛЬшиЙ мapш.

ЩoЙнo в дpУгiЙ пoлoвинi нaшoГo peйдУ пoстaвИB Пoвaхнi пepeшкoдИ, a caMe зpoблeнo тpи бiльшi aкцiТ. Пepшy aкцiю
зopгaнiзyвaлo KиТвськe oблacнe H|<BД. Дpyгу aкцiю зopгaнiзyвaлo XитoMИpсЬKe oблaснe HKBД. Tpетю aкцiю зopгaнiзувaлo
Moзиpськe oблaснe H KB.ц.
Пepшa aкцiя бyлa в |вaнкiвськoмy paйoнi. He бyлo TaKoГo
ceЛa' B яKoМУ He отoялИ б бaнд'и HKBД. Пpoти нaс булo KИHeHo
пoвaxнi сИлVI _ 200 кiннoтчикiв тa 150 лижникiв, тa нeвi.цoмa кiлькiоть пixoти, якa Txaлa Ha MaшИHax iсaняx. Mи нepeз цiлиЙ дeнь
нe були нi в oднoму Haсeлeнoмy пунктi, a пepeiзджaЮчИ шЛяХИ тa
дopiжки мибaчили свiжi слiди. Kpyгoм нyтнo бyлo стpiли.
.[oсвiтa пocoвУBaЛИсЬ пo HaшИx слiдax в Pуднi .{имepськiЙ,
MИ BзяЛИ KУpc Ha пiвнiчниЙ зaxiд, вlдтaк нa пlвнiч, a пiзнiшe нa
сxiд вiд сeлa Maнуiльськ i були нa вiДдaлi 14 км вiд p. !нiпpa'
.Цeнь пpoйшoв Ha Maнeвpyвaннi пo лiсi a)К.0,o вeчopa бeз жoдних
пpИгo.п'. Beнepoм ми piшили чepeз нiн вибpaтиCЬ 3 Toгo мiшкa
вaн кi в_!и м ep_Teтеpe в.
..нa
пpяHiччю HaM в.цaЛoсЬ вИcМИKHУтИ з тoГo мiшкa' iдyни
мyю', Ha пiвнiчниЙ зaxiд в KaгaнoвицькиЙ p-н.
Дpyгa aкцiя бiльш сepйoзнiшa бyлa в oвpyцькoмy p-Hi - бiЙ пiд
с. Maгдин oвpуцькoгo p-нy. ЧaстиHa ПoсУBaЛaсь з Hapoвля HсЬKoгo
p-HУ в oвpyцькиЙ, нa пiвнiч вiд oвpyчa. ЗaДнr oбeзпeчeння зaBBa>кИЛo Пo олiдax Bopo)КИХ кiннoтчикiв' Ми пpиспiшили мapш, щoб
ви6paти HaЛeЖHe мiсцe .п.ля вiДбoю BopoГУ, Зa кiлoмeтp вiддiл
зУпИHИвся, 2 poТ спiшeнo нa скpai лiсa, в якиуi м'a в'[Хaли. Зa нaми
булa гaлявинa. Чepeз п'ятЬ ХBИЛИH ПoKазaЛaсЬ lзopoЖa кiннoтa.
Cпiшeнa чaстИHa вi.цкpилa вoгoHЬ iз З кyлeмeтiв, aвтoмaтiв тa
кpiсiв, пiдпyстивши Тx нa 150 м дo сeбe. Пoнyвся зoЙк кoнaЮчиx
.ixaли'
Тa paHeHИХ бaндиlтiв, якi п'янi
як з вeсiлля, a xтo ЛИшИвCя,
l

laЙте ПoMoщЬ''.
|ншi зiскoчили з кoнeЙ i пiшли в HaCТyп _ нa пoмiч Тм пpибyлa

KpИЧaв :',

пiхoтa Ha caHяХ, яKa poзCТpiльнoю пiшлa в HaотУп. Тpи вopoхi
lиiнoмeти oбстpiлювaли нaшi пoзицiI. Bopoг aТaКУвaB з тpЬoХ сTopiн - нe бyлo iншoгo BИХo.цУ, a вицoфувaтиоь.
БiЙ тpивaв бiльшe Гot|А|1И' в яKoMy нaLL-li стpiльцi пiшли нa
pУKoпaшHИй бiй' ПiшлИ B pyx шaблi, гpaнaтИ, бaгнeти й пpиклa17И'

Пiд нaс pУKoпaшHoгo бoю гpyпa бaндитiв oкpyxилa paнeнoгo
KУЛeМeтчИKa, якиЙ вибив з KyЛeMeTa всю aмyнiцiЮ тa, вiдбивaЮчИсЬ пpИKЛa.t],oM KУЛeMeтa' KИдaB Ha Bopoгa пopoХHl l\v|CKLA тa
KpИчaB: ..He здaмся'', _ i взивaв K.рa Юpкa, який з вiд1aлi 10 м
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пУсТИB пo бaH.П.иТaХ KiЛЬKa cepiЙ з aBтoMaтa, вiд чoгo всi бaHдИтИ
пoBaЛИЛисЬ paзoм iз кулeмeтникoм. Пi.ц нaтИоKoM пepeвФкaЮчИX
cил бaндитiв ми змyшeнi 6ули вiдстyпити. Haшi втpaти _ 6 вбитих

тa 2 paнeниx зaбpaли 6aндити >K|r'iBИMv|, Bтpaти вopoгa _ 6iля 20
вбитих тa бiльшa кiлькicть paнeHИx.
Tpeтя aкцiя бyлa в Тypiвськoмy p-нi MoзиpоькoТ oблaстi - в
KoжHoMУ оeлi бyли вopoxi чaотИHИ. Mи нiччю Й дoсвiтa пpoiхaли
тoЙ тepeн i oминyли ту зaгpoзy. l-{e бyлo бiля оeлa Тoняx i |вaнoвa
Cлoбoдa, MИMo яKИХ ми пpoТзджaли.*
Bзятo в MeHe пpИ зaдepxaннi. BopoбeцЬ."*
,ЦA

CБ Укpa|ни (Tepнoпiль), cпp. 31997, apк. 189 (кoнвepт), apк

opигiнaл' Pукoпиc'
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з чЕPHEтKи зAKlHЧEHHя
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1-10.

oписy

ЙсЬKoгo PEЙдy тEPитoPleю
пlвHlчHиx oБлAстEЙ yKPAТHи тA пlвдЕHHиx
oБлAстEЙ ьlлopyсl
KABAJI EPl

t94S p.

...3AKlHчЕHHя

B нaо BтepЛoся пoHяття' щo peЙд

Mo)<Ha po6ити тiльки пiз-

нoЮ вeсHoЮ, лiтoM i oсiнню. Пpaктикa BИKaзaлa' щo peЙ.ц Mo)KHa

зpoбити в кoжнiй пopi poкy, тiльки тpeбa

HaлaД|Атv1 пiдгoтoвкy,

пiдгoтoвкy в цiлocтi, як вiЙcькoвoi тaк i MopaЛЬнo-lп,yxoвoТ чacтИt1|А'
Тpeбa пoстaвИти BИpaзHo пepeд сoбoю тi всi тpуднoщi i пepeшкoди зi cтopoнИ Bopoгa, якi xдyгь peЙд[yюнy] ЧaотИHУ. Tpeбa сeбe

нacтaBlАтtl| щo зaдуMaH иЙ peЙд Зa всяKy цiнy тaки МусИMo зpoби[-!e MУcИтЬ зpoзумiти кoxниЙ yЧaCнИK peЙtУ. Cвiдoмiсть свoTx
зaBдaHЬ, пpи нaЙбiльшiЙ внyтpiшнiЙ гapцoнiТ i викoннoстi нaкaзiв
K-pa, .цaо мoxливiсть чaстинi 6ути нaЙ6iлЬш pyxЛИвoю, якoТ тiльки

ти.

тpeбa.

He вce зaдУMaнe пepeд peйдoм к[oмaндyвaн]ня peйду

MУcИтЬ oбoв'язKoвo ПepeBeстИ [. .]. Тpимaюнись стapoi пpипoвiд" Teкст бeз зaкiнчeння,
**
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Нaдпиc утитулi'

.'}0.oMaшHя
KИ (зaсaдИ), щo
.цУMKa в
..в

дopoгУ нe

ГO.o.ИтЬся,.

-

oКаЖrпlс]

Хoдi peЙдУ ПpИХoдИтЬ дyxe бaгaтo.цУMoК. I1УЖe r);iГaТo
пoлiпшeнь якi тpeбa негaЙнo ПepeвoДИтИ в ЖИТ.гя,,. Лиt-rtе 3аlBitяl(l,4
тим пoлiпшeHHяМ, лИшe зaBДяки влaснiЙ iнiцiятивi кLсмttцдivвa.

TaKe, щo

н]ня, змiнювaннi мiсць пoстoiв тa вмiлoгo вибирaння Maрu]DVli/,
peЙдy, Мo)Kl]a бyлo yспiшнo peЙдyвaти.
1) Tpaсa MapшУ бyлa стpoгo зaкoнспipoваHa, пpo Тоacv зFiaЛ{r
лишe к[oмaндyвaн]ня peЙtУ.
2)PeЙдбyв нepoзкoнопipoвaниЙ _ вopoг зOprFiтVBaвс'] ltjr'll'ii.

'

тpaci peЙдУ.
3) B пepшiЙ пoлoвинi peЙty зi отopoни BopoГa Hе бVЛо iiова.
[xнiшиx] пpoтидiй, 6ули aлe цe мaлi мiсцeвoгo ХaiJt,lK.iерV iL]Ёil.ii;i

в

r.

paЙoнy.

te

Пepшa пpoтидiя- Ем[iльнинcькиЙl paЙ[oн], с' Янча

i::у,r'iпя

вiд.цiл MaB iП,oBшУ пepe.цИшKУ Й poзкoнcпipувaв сef,е aKiiiсtо lta

сeлo Xyбpoвичi oлeвсЬKoгo p-HУ, нa пyнкт BHOC-у. Aкцti цеl

гrc

вИKoHaHo'

Дpугa пpoтидiя - MaлинськиЙ p [- н] сeЛo .. .,' Рс.lзконсtii6;о ва гti.
сeбe мapшeм вдeHЬ, 4 км вiД paЙцeнтoу Мaлин, i зaдеl,iкilitl.iя i..
ТoMУ )к сeЛ|.

З MaлиноьKoГo p-HУ зaчИHae Bopoг зaзДaЛе[IДЬ Пpi,1Г()Тrj"
BaHУ пoгoню. Bopoг спoдiвaвся Fiaс Ha пiв.п.ень вiд зalri,знl,,ttit
Kopocтeнь_KиТв в Pa.цoмишльсЬKoМУ p-нi, дe були зeз'цaJ!L]Гl;-)l
пpиг[oтo]вaнi чaстини бaнд HKBl]' яKИХ oCH0вl]y сИЛУ сil.ili",jУТll
з KиТвa. Пiсля дaниx, якi ми oдep)кaЛИ пiзнiш вi.ш. нaшиx oр|. Пpeцiвникiв нa KиTвщинi _ 200 лиxникiв, 150 кiннoтчикiв та нс:вiД.оr'.lt:
чИслo пixoти _ ТepeH був зaблoкoвaниЙ, мaЙжe в кoжнoм\ сс;

i

cТoялИ вopoжi чaCтИHИ. Kplм тиx чaстИH, якi пpибу,гtи З Kиliвa, бl,l.'-..
стягHyгo зi сiл .цooкoл[инн]их paЙoнiв бaнди НKвД'
B тoЙ чaс, яK ми пepeбpaЛИсЬ Llepeз Теr.ерeв, Hi(Ul.i пrrс:l,

лилo poзвiдKУ. B нaшi pуки попaдar oпepyПoЛHotl4oЧt;llуil,,,l l-j(Ljil
Бop[oдянськoгo] p-нy в с. Map'янiвкa, Iз Йсгo зiзна.пЬ lvlИ :iЁjr.iii,j
.о.oвi.о.aлись пpo poзcтaHoвKУ BopoжИx сил^ З бpaкy t.iaСу t'",lи] ЗMvшeнi Йoгo З|1|АЩ|Ат|А, дoKЛaдHo нe poзpoбившlи.
.{aльшиЙ Haш Мapш пiд знaкoм lщe бiлtьt-r-;'..,i Нaсio[joГИ, U-!l
бiльшoТ нyЙнoстi i oбepeжнoотi. Kpiм ПepeшKoд1 lзi стollони B()r]O!-d
щe в дoД,aТKy в цИХ тeрeнax aтмoсфеpиннi пepeшlкol]y _ с:.|r;-oГjijjt
l Mopoз.

B в [aн кiвщинi], Бop [oдян щинi.] i Ди м [epщинi] отpi'iirс l]a() Il р',i.
Гoтoвaнa Ha Haс aкцiя _ цe чaстИHа з KиTвa. Mи пpoбr,lГl;.tLjM.;i:|, i '
|

.]

" тaK у тeКстi'
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з тoгo зaмKнyroгo тepeнy (дoклaднo oписaти) в KaгaнoвицькиЙ
p-н. Пpoти нaо вopoг B|llcИлaе збиpaнинy з p-Hy в cилi 30 чoл.
Boни oботpiлюють HaЦJy зacтaвy _ Mи вiдпoвiдaeмo нacтy[пoм]

poзcтpiльнoю. Biд[...] сiдaють нa кoнi iдoгaняють. Bopoг в пaнiцi
тiкae. B нaшi pyки пoпaдae oдиH paнeниЙ. gи Йoгo дoпитyeMo.
Biд ньoгo дoвiдyeмocь, щo p.ннi цeнтpИ вжe дaвнo пoвiдoмлeнi i
Мaли зaвдaHHя вecтИ poзвiдкy. a пpи нaшiй пoявi poбитИ пoгoHю
i вдapяти.
HaЙбiльшoю Й oстaнньoЮ cyтИчKoЮ з вopoгoМ бyлa cщинкa в
[с.] U]e[гля], бiля Maгдинa, p-н oвpyн, oблaсть Xитoмиp. Bopoг
xoЧe HaM пepeтяти пoвopoтнy дopory нa 3axiд - цe з дaнИx poзвiдки вiд цивiльнoгo HaоeЛeнHя, яКe пoвepтaлocЬ з бaзapy з мicтa
oвpyнa' .Qaнi cлiдyюнi: люди 6aчили гpyпy- .t2 [мaшин], пixoтHi
чaстИHИ пo сeлax, pyx MaшиH з вiйськoм пo l.lJoce oвpyн-Moзиp.
l-{e нaс Haотopo)килo щe бiльшe, MИ, op'eнryюнисЬ пo кapтi в
якoMУ тepeнi HaxoдИMocь, piшили.
Caм мapш. Tpeвoгa _ aляpM.
БiЙ _ вiдотyп. 3лyкa з K-poM Юpкoм..[aльшa пoгoня.
ДA cБ Укpaiни (Tepнoпiль), cпp, З1997, apк. 188 (кoнвepт), apк 16-25'
opигiнaл, Pукoпиc.

Ne
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з чЕPHEтKи oписy кABAJlEPlЙсЬKoгo PEЙдy
тЕPитoPteЮ пlвHlчH иx oБлAcтЕЙ yкpдТни
тA пlBдEHHиx oБлAстEЙ БIлoPyсI

1945 p.

'...{o oпиоy бoiв

16iЙ

Пoчaтoк: Piвeнcькa oблacтЬ, MexиpiцькиЙ p.н, сeлo Toпчa
(пoстiЙ). Paнкoм нacкoK вopoгa Ha oднy iз квaтиp, в яKиx бyв poзтaшoвaниЙ вiддiл - вapтa зaaляpMyвaлa виcтpiлoм. Cтpiли зaaляpМyвaлИ чacтИHy! яKa зapaз пpигoтoвИлacь' K.p зop'енryвaвcя пo
вopoxиx cтpiлax, щo вopoг хoчe oKpy>кv|тичacтиHу нa мiоцi пoстolo
й дaв нaкaз дo вiдсryпy. Piй дiстaв зaвдaнHя якнaЙcкopшe всKoчИтИ в лic, якиЙ був вiддaлeниЙ 1,5 км, щo6 зaбeзпeчити вiдотyп
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чaстИнi. L{iлa нaстинa poзcтpiльнoю вiдстpiлюючиcь вiдcтyпaлa.
Bopoг t.lJвИдKo пiдоoвyвaвоя й вiв BoгoHЬ пo вiдсryпaючiЙ чaстинi.
Чacтинa бeз втpaт вiдcтyпилa в лiс. Tyт зapaз пaдaо HaKaз Kpa ..бoeвиЙ Mapш впepiд''. PiЙ зaлишaотЬся Ha зaдHЬoMу oбeзпeчeннi - спiшyeться Й зaлягae нa cкpaй лiсa' Й з двoХ кyлeмeтiв тa
кpiсiв вeдe вoгoHЬ пo Bopoгoвi. B тoй чaс Bopoг KИд,ae кiлькa мiн з
мiнoмeтa й paнить oдHoгo пoBстaHця тa KoHя. PiЙ сiдae нa кoнiтa
cл|дoM пo.0.aeтЬся зa чacтИHoЮ...
.|5
лютoгo [19]a5 p....
PeЙд тpивaв вiд 23 ciчня пo
Пpaктинний.цoсвiД

B цьoмy пyнктi xoчy BИчepпaти всi пpaктиннi мaтepiяли,

якi

чacтиHa дiстaлa пiд нac peЙдУ _ нe xoчy, oдHaK, щoби цi мaтepiяли
ввa)KaлИcЬ яK o.п'ИHoKo пpaвильнi в.цaнiЙ oбстaнoвцi. Haм, K-paM
УПA, слiд пaм'ятaтИ, щo MИ збaгaнyeмo HaшJУ пoвстaнчУ тaKТИKУ
дiяння й [...]aння. B тiЙ тpyднiй oбстaнoвцi ми мycимo пaM,яТaтИ
Й глибoкo ycвiдoмити сoбi, щo лИшe зaвдяKИ спpИтУ, opгaнiзaцiЙHoгo xИcтy, вмiння [виy]нyвaти тaKтИKУ вopoгa (Йoгo спoсiб пpoтидiЙ) ['.'] HaпoлeГЛИвoстi i нaстiЙчивocтi, вмiння вiднувaти дe МoЖe
пoявИтИсЬ Bopoг, дe Мo)Ke пopoбити зaстaви (a вiн мoxe бyти
окpiзь' бo мae Ha цe Mo)кЛИвocтi, тoМy He ЛeГKoBa)кИTи сoбi вopo-

гa), нe тpaтИтИ пoчyгтя дiйснoстi, нe зa[xльo]бувaтиcь свoiми

пoчaтKoвИ Mи yсп ixaм и, aбo нe зaxoПЛ ЮвaтИcь хBИлэBИM И в.Д,aч HИ ми oпepaцiями, бo цe в.о,aЛЬшoмy пepeбiгy peЙДУ вiдiб'еться Й тo
д\DKe тяxKo _ зpeштoЮ Ha цe MИ MaeN{o фaкти з iншиx peЙдiв, якi

вiдбyвaлиcЬ у
.1.

2.
3.
4.
5.
6.

нaшJИх ТepeHax.'.

onиcи бoiв (слiдУють) iсутинoк
Toпчa
B. Глyмнa (вopoжa кiннa poзвiдкa)
Янчa PУдня ()l(убpt. .])
Янчa Pyдня (лlсничiвкa)
oсiвкa (xyтopa _ cтp[...] 2 [фipмaнки])
Moщнa Pyдня (Kopoотeнь _ [пepeотpiлкa]

7' Cтaвишe

8. Фeдopiвкa (Maл[инськиЙ] p-н)
9. Pyдня,{имepcькa

0. [Бpaннe] (пepecтpiлкa)
.|.|..[yбpoвa,
Чep[.,.]iв (Kaг[aнoвицькиЙ] p-н) 2 бoi
1 2. Cитoвкa (вбили oПepУпoЛHoмoнeннoгo)
13. Мaгдин (бiЙ _ нaЙ6iльшиЙ)
.1
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14. Пepeстpiлкa пiд Б[...] [мix oвpyнoм a] eм[...]
15. Пepeстpiлкa в TypiвоЬKoMУ p-нi, lв[aнoвa] Cлoбoдa
16. B [Пepeбpoдинax] ...
П

popoблeнa пoлiт[иннo]-пpoпaгaндивнa poбoтa

сepeд HaceЛeнHя

- гyтipки _ poздaвaHня лiтepaтypи
тa poздaчa KoЛгoсгlHoгo мaЙнa ceлянaм)

(мiтiнги

B кoxнoмy сeлi, в якoмy чaотИнa булa, poблeHo пpoпaгaндивнi

грipки. Як нe бyлo Mo)KЛИвocтeЙ зpoбити мiтiнгy тo пpoвaдИлocЬ

гyгipKy, aбo poздaвaнo лiтepaтуpy. 3poблeнo oдиH бiльшиЙ мiтiнг
з poбiтникaми лicopoзpoбки бiля ceлa Фeдopiвки Maл[инськoгo]
p.нy Xит[oмиpськoТ] oблaстi.
Пpoвaдxeнo B Ko)кHoMУ сeлi гутipки з HaсeЛeHHям. Poз.п.aвaнo
KoлгoспHe мaЙнo - xлiб з KoлГoспHИХ KoМop, М'яco, хyдoбу _ тeЛятoK, KУpИ Й iншy птИцЮ _ дe тiльки 6ули Й дe бyли мoxливoстi,
Kpiм пoлiт[иннo].пpoпaгaндивнoТ poбoти, бoeвoT, яKУ MИ пpoBoДИлИ | Ha яКy мyсiв вopoг дaвaтИ вiдпoвiдь HaceлeHHЮ _ MI^ Дaли
бaгaтo poбoти HKвД з пepeвipкoю вcix тИx, з paд[янськoi] aдмiнiстpaцii зЛaпaЛисЬ y нaшi pуки, бo >к BoHИ пiдписyвaли зoбoв'язaння спiвпpaцi з УПA. Пpи пiдписyвaннi зoбoв'язaнь бiльшoвики
пoгoд)КУBaлИсЬ зa МaлИ|v|И вИ |МKaMИ'

Biднoшeння HaсeлeнHя дo Hac
Ш-[oб нe пepeбiльшити Й нe oбмaнювaти сeбe Мo>кHa зoвciм
пeBHo CKaзaТИ' щo вiднoшeHня дo нaс бyлo дУжe дoбpe, щo зaдo-

BoЛялo вeсь ocoбoвий склaд ЧaстИнИ. Цe вiднoшeнHя дoдaвaлo
УчaсHИKaM peЙдУ бiльшoT бaдьopoстi. Boнo змiнилoсь Ha Кpaщe

як цe бyлo зapaз пiсля пepexoду фpoнтy- нaсeЛeння пepeKoнa-

лoCЬ, щo бoльшeвики нiчoгo Hoвoгo He пpИHeсли, Paдo спpиЙмae
Haшy пpoПaГaHдУ, paдo cлУХae нaшИx пopaд,, paдo poзбиpaлo xлiб

з кoлгoспiв, зa виTMKoM o.цHoГo, в ceлi Пoлoничiв Емiльчинськoгo
p-нy ХитoмиpськoT oблacтi - Тoмy щo MИHyЛoгo poKy бyв випaдoк
тaкиЙ, щo в сyciдньoмy сeлi Mякoлoвичi poздaнo хлiб з KoЛгoспнoi кoмopи, a HKB.Q У вiдпoвiдь Ha цe KpeпKo пoбилo нaceлeння й
вiдoбpaлo xлiб, aлe цe тiльки oдинoкиЙ BИпaдoK.
Пpo цe свiднилa гocтиннicть бo мoxнa зoвciм пeвHo сТвep.0.ИтИ. щo нac пpиЙмaЛИ яK гoстeЙ' Mи з свoeT стopo|l|А ДoKлaДaлV:,
мaксiмум зУCИЛЬ, щoби нaсeлeння вiднyлo в Hac дiЙcнoгo Дpyгa,
пoмiчникa Й oбoooнця.
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ПpaктинниЙ дoсвiд
B бopoтьбi MИ зpocЛИ, вчИMoсЬ i вчитиcь пoвиннi. TpУднo мeнi
cKaзaтИ _ згляднo пepeдaтИ тoЙ пpaктинниЙ дoовiд, яKv1Й дoбyлa
ця чaотИнa в peЙдi. Cкaзaти MoXy oдHe, щo MИ пiд кoжним oгля-

дoM, яK вiЙоькo-бoeвиM тaK i пoлiтичним, дoбyли дyжe бaгaтo.
Щoби пepeдaти' нe пepeбiльtuУючИ тaк вeликиЙ мaтepiял, тpeбa
бyлo б дyхe пoдpiбнoi poзpoбки.
Чoмy ми зМoгли пepeвeотИ цeй peйд yспiшнo.. тoМy щo
вopoг в цiлoмУ нe бyв пpИгoтoвaHиЙ нa пoдiбний тpiк з нaшoТ
стopoнИ. Biн з пoчaтKУ дyмaв, щo Haш peйд нa кopoтKУ МeтУ
(нac), тoмy Й злeгкoвaжив. Koли пiзнiшe вiн гlepeкoнaвcя Й пoбaчИB, щo вoHo He тaк в дiЙснoстi, як вiн дyмaв, Зpeштoю тaК яK
HaM B|.0.oMo' вopoг гoтyвaвся тol зи]vlи Hac oсHoвHo зHИщИтИ' яK
дary вИзHaчив coбi 4 мapтa [19]45 p. Biн пЛaнyвaв пoсИЛeHИMИ
aкцiями зiмкнщи кiльцe i в тoмy кiльцi нac зHИЩ|4ту|. Mи виЙшли
в пpoстopИ, дe дii Haшиx гpyп були мeнЩi' дe вopoг нe був тaк
сoлiднo пiдгoтoвaниЙ iдe щoЙнo, пiсЛя тoгo яK вiн зop'eнтyвaвся
мeнш-бiльш пpo HaпpяMoK, пpo нaшy poбoтy пiд нaо peЙдУ, вiн
yжe вспiв дoвiдaтися вiд свoТx HИзoвИx aдмiнiстpaтИвHиX opгaнiв _ з сiл в paйoни, з paЙoнiв в oблaстi, з oблaотeЙ в цeHтp УPCP
дo XpУщoвa. .Qoкaзoм тoгo, щo нaшoЮ гpyпoю бyлo пoвaжнe
зaцiкaвлeння' e тe: вopoжi poзвiдчi стeжi з HKBд p-нiв; пoiнфopМyBaHHя оiльpaд пpo pyХ кiннoТ гpyпИ _ [щe в пoвopoтнiЙ] дopoзi
нa пiвнiч i зaxiд тa в KиTвщинi - ми пepeЛoвИЛИ '.oпepyпoлHoMoчeнoгo'' БopoдянcьKoгo p-|]У KиТвcькoТ oблaстi (якиЙ пoдaв тoчнi
дaнi _ [oпиcaти]); бoeвиЙ poзвiдний лiтaK, якиЙ шУKaв Haс в)кe
в ЧoпoвицЬKoМy i Maлинськoмy p.нi (Xит[oмиpськoi] oблaстi);
poзвiднi бoeвi стexiлиxникiв _ пiдгoтoвлялИcЬ, [стягaли] pихi] в
Бopoд[янськиЙ] i |вaнкiв[ський] p-н[и], Kиiв.
HeвiдcтyпнИM дpУгoМ у peЙдi дЛя Haс бyлa зимa з ii зимoвoю
кpaсoЮ, блaгoдaтямИ, пpистpaстяMИ Ta нeспoдiвaнкaми. 3имa _
Mopoз _ cнiг дaлИcЬ нaм дoбpe вiднути, пoKaзaлИcЬ в свoТЙ
пoвнoтi. Ми 6ули пeвнi, щo вopoг нe пpибyдe з iншoi оTopoHИ' a
тiльки Mo)кe вдapятИ пo HaшИХ слiдax, бo дopoги нe [виiзджeнi],
хiбa мix paЙoнними цeнтpaMИ, aбo вaxнiшi дopoги' якi вeли зi
стaнцii дo лica нa лicopoзpoбки. oдинaк[oвo] вopo|, MaЮчИ i зaсoби, якi були в тepeнi, нe мiг нaM тaK пoвaxнo пepeЦJKoдИти, Як
[дpyг]' зИMa пoKaзaлaсЬ тo.цi кoли вopoг зpoбив Ha Hac aкцiю, пo
вopoхИX cлiдax ми op'eнтyвaлИcЬ [пpo] нaпpяMoK вopoгa. Bopoг
хoтiв пepeтяти HaM дaльший Мapш, вiн спoдiвaвоя, щo гpyпa бyдe
дaлЬшe пpoбиpaтиcь нa лiвиЙ бepeг.Qнiпpa'
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3aкiнчeння. Bpaхiння з peЙдy. Bиcнoвoк
|сьoгo.цнi, KoЛИ пИшУ цeЙ oпис зapaз пicля зaкiнчeння peЙдy _

УчaсHИKИ тoгo

з пpиeмнiстю й зaХoплeнням oпoвiдaють пpo xiд

peЙдУ. Haйбiльшe щo воi згa.t],УЮтЬ _ цe тe, Щo МИ в тaкiЙ oбстa.
нoвцi, щo зДaвaЛaсь бeзвигляднoю зpoбили poбoтy. Цe дaлo.цУхe
бaгaтьoм пepeKoHaHHя, Щo B нaЙтpуднiшiй oбcтaнoвцi e виxiд зi
сиryaЦii. ДpУгим МoMeHтoM, пpo щo cьoгoднi згaдyютЬ УчaсHИKИ,
цe Пpo cTpax вopoгa пepeд нeвiдoмoю йoму силoю' дoKaзoм чoгo
i e тe щo пpи зyстpiн| з HaMИ всe пaнiчнo втiкaлo.

.ЦУxe гapнe вpaжiння зpoбилo нa вcix дoбpe вiднoшeння

HaсeЛeHHя дo нac, тy щиpicть, бo Й сьoгo.цнi кoжниЙ згa.п.Уe i paдo
poзKaзУо Пpo Цe lHшИM.
B кoжHoгo, Щo Xoч paз бyв y peЙдi, r oХoтa зHoвy пiти в peЙд.

l-[e силa пpoстopУ yкpaТнськoi зeмлi кличe овoix бopцiв, щoб вoни
6ули [,..] t...] Цe дyx стeпiв i лiciв Укpiaни звe нac дo дiлa. Цe
пepe)кИття, якi були He лeгKИMИ, вoнИ пepeХoдятЬ i пepeЙшли в
зaбyтгя, бo кoxниЙ бaчить, Щo Цe poбoтa, яKa.п.ae зaдoвoЛeнHя.
Гopдiсть в yнaсникiв peЙДУ, щo вoHи BЛo)<иЛИ нaстинy свoei
пpaцi для HaceлeHHя тиx oблaстeй, нepeз якi ми пpoТздxaли.
Хoчa як тpУДHa oбcтaнoвкa в тiЙ нopтiвськiЙ МocKoвcЬKoбoльшeвицькiЙ сиcтeмi, ми, yкp[aiнськi] peвoлюцioнepи, свiдoмi
свoТx oбoв'язкiв iзaBдaHЬ, пoвиннi зMaгaтИ дo пoшИpeHня фpoнтy
нaшoT бopoтьби, якнaйбiльшe [...] нaшиx iдeЙ Й вipити' щo тiльки
бa)кaння, oХoТa i вoля Haшa дaсTЬ HaM сИЛУ пepeЙти тoй твepдиЙ
шлях бopoтьби, нa яKoMУ ми стoiмo.
Bipимo Й cвятo пepeкoнaнi, щo лИшe влaФ1И|'АИ pУKaMИ пpИ
мaксiмyм зусИлЬ ми здoбyдeMo BoЛЮ укpaTнськoмУ нapo.цoвi i нa
pyТнaх [нopтiвcькoТ] нepвoнo-MocKoвcЬКoi iмпepiT збyдyeмo УссД.
Bпepiд дo пepeмoги!

CБ Укpai.ни (Tepнoпiль), cпp' З1997, apк' 188 (кoнвepт), apк 1-15.
Opигiнaл' Pvкoпиc'

,ЦА
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вlдoзвA дo Moлoдl yKPATHи

Чepвeнь 1944 p.

3a CaмoстiЙнy Coбopнy

Boля нapoдaм!
Boля людинi!

УкpaТнськy .Qepxaвy!

MoЛoдЬ

УKPAТHИ!1

Ужe тpи poKИ зMaгaeтьcя Cтaлiн i Гiтлep зa тe' кoмy з HИХ.0,вoХ
УяpМЛЮвaти yкpaiнськиЙ нapoд i гpaбувaти Moлoкoм i мeдoм
тeKyчy yкpaiнськy зeМЛЮ. Бiльшe нix двaдцять poкiв гpaбyвaв xлiб
i пpoмислoвУ сиpoвиHy УкpaТни Cтaлiн зi свotми пpиxвoсняMи.
Koли в Укpaiнi в 1933 p' шaлiв нeнувaний гoлoд, Cтaлiн зacИпaв

yкpaiноькoю пшeHИцeю мaЙжe зa пiвдapмa, дep)KaвИ eвpoпи,
щoб викликaтИ в HИХ гocпoдapcЬKy KpИзy Й сeлянськi зaвopyшeHHя.

Пpoмислoвicть Укpaiни бiльшoвицькi гpaбixники пoбyдyвaли
тaк, щoб МoгтИ якнaйбiльшe дoбyвaти вyгiлля i cтaлi Й пo-злoдiЙськoмy BlАвoз|tтv| в Mocкoвщиl-|yдЛя пepepiбки нa piзнiтoвapи,
щo згoдoм пpoдaвaЛись в Укpaiнi, aлe зa yкpaiнськиЙ xлiб. l-{e
гoспoдapcЬKa eKcплУaтaцiя УкpaТни. A як зl{yщaЛИcя отaлiнськi
лtoдoiди з нapoду! Poзпитaйтe cвoТх бaтькiв, зa щo Й нoмy мiль.|933 poцi?
Йoни yкpaiнцiв пoмepлИ з гoлoдУ в
3a щo poзстpiлянo
yкpaIноькиx
пИоЬMeннИкiв' yнeниx, сeлян
aбo вивeзeнo нa Cибip
yкpaiнськиx
poбiтникiв?
i
кoмyнicтiв зa тe, щo
Cкiльки знИщeнo
вoHИ пepeUJKoд)кa,Iи iмпepiялiотaм Kpeмля вмiшyвaтися в пoлi.
тИчнe' гocпoдapсЬкe i кyльrypHe )кИття Укpaiни? A скiльки пoтягiв
з yкpaiнcьким xлiбoм вИвeзли в 1940 p. зa Cян бiльшoвицькi гpa.
бixники, тa тИM пiдкpeпили гoлoд|lиx нiмцiв? Tим жe укpaiнcьким
xлiбoм нixтo iншиЙ, тiльки стaлiнськi BИзИсKyвaчi, yмoжливилИ
гiтлepiвcькiЙ згpaT зaЙняти Укpaiнy в 194.1 poцi.
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i941 0. в УKрajнУ пpИЙшoв Гiтлep зi свoeю

:]].|.ri.}.E:Ю.

Kpoвo)кaдHoЮ

Bit.i Гtс]Чaв пpoдoвжувaти poбory Cтaлiнa: oбдep Укpaiну з

':.l i -|а ПрoNlИсЛol]oi сиpoвиtlи, .цeся.ГКИ ТИсяч yкpaiнцiв Haкaзaв
l}r.:,СТpiЛ'.]гИ' а tvliльйони HaшиХ 6aтькiв, бpaтiв i сeстep пoгHaB Ha
l(i]r.-.l)к!.]i робoтt,t l:i нa голrэднУ сМepтЬ y нiмeцькi лaгepi.
L} ]9/iii р" BеF]|-iУElсЯ в УкpaТнy Cтaлiн, o.цягнeниЙ в MapшaлЬi:-irlii,4i;i i\'4yHдyp з зoЛoтИMИ цapсЬKИMИ ПoгoHaMИ. УкpaTнцiв, щo ix
;ii.iiii.l)'.l i'1Ё '{r-l691'д3 Kpoвaвa гiтлоpiвськa
.'-ii,.;i:зоrзl.l'гtо I-lаtr ()ТpaшHУ бoЙню -.

pуKa, з йoгo нaкaзу зMo-

фpOнт, tle BOнИ щoДHя тИcячaми
i-l'!|-]tll.tl, aбг-' tзt,1seЗeнo нa poбoти з Cибip тa нa Уpaл.

lмгlе1liялiс;ичнa Mосквa мiняe cвoe oбличня: цapiв-iмпepi-

яЛrСГiLll, ш;сi pуйнyвaли УкpaTн5l тa iншi Д,epХaвИ. |вaнa Гpoзнoгo,
П':t.'-lа i, Ka.гeрину |l у Moсквi BoзХBaЛяЮТЬ яK ..Гepoeв poдИHЬ|''.

i..Lirоськиx oфiцepiв з ПoГoнaMИ пiд нaс Хoвтнeвoi peвoлюцii
jji]liaДHo рloзcтpiлювaHo, a сьoгoднi кoмaн.п.ирiв Чеpвoнoi Apмii
t.!*l]сrji\lёHcвa!lo Ha oфiцepiв щe Й пpичiпЛeHo Тм цapськi пaгoнИ.
Сl;illiн '|JЛV|Гa'всl, з кaпiтaлiстaMИ, пpoТИ якиx пiдгoтoвЛяB свiтoвy
tIi]С)rlзТeрОЬKу peвoлЮЦiю, бенкeтy6 з HllMИ, вi.цзнaчaе Тx нaЙви;ii.:i\1!1 (.p'l],сHai-,]И сPCP A xтo ж сПЛaTИTЬ мiльяpди дoляpiв, якi вiн
Ilс:зИчИl] tз цих кaпir'а.лiстiв? Чи х нe HaшИM KpoвaвИM ПoТoм плaI,lтИМe Cтa;riн свoТ бopги?
Пpот.иt iп,tгlеpiялiстИчHoгo гнeту Kpeмля i БepлiнУ вИстУПИЛa
Укрatнсьt<.a Пoвстaнчa Apмiя (УПA). Bсlнa пoотaвИлa сoбi цiль _
сKИH'ЛИ iмпepiялiстИЧHe яpMo Й збудувaти нa укpaTнсьKИХ зeMЛяХ
УкрaiнськV Coбopну Caмoстiйнy.(epжaвy. Ця дepжaвa He зHaТИMe
нi нaцioнaлЬHoГo нi сoцiaльнoгo ГHeту, в нiй нe будe нi пaнiв, нi
кi:lпiтaпiстiв. нi пapтiЙнoТ iмпepiялiстичнoТ клiки, ТТ ПoBHoBЛaдHИM
ГОсПcДapeM, вoлoдapeM пpoстopiв вiд Зaкapпaттfl Пo Kaвкaз бyдe
yi,.рa нс ьки Й Hapo.t],.
t

Bi'ц paнньoT вeсни 1943 p. УПA зaвзятo гpoмt4тЬ нiмeцькиx
нajзниiкiв i Тx пpихвoснiв. Тaку x оaMУ бopoтьбy вe.цe з HKB.Ц i з
yсiмa, XТo Пol\4aгae Craлiнoвi зaкpiпoщyвaти yкpaТнськиЙ нapiд i
Йoгtэ ::огллю.
БояЧt,1сь, Щсlб

зa пpИкЛa.цoM УПA нe пiдipвaвся Ha вИзвoЛЬHУ
бopотьбу весь укpaТнськиЙ нapiД, Cтaлiн HaMaГarтЬся oплЮгaвИТИ
УПА пepeд HaшИM Hapo.цoM i Teбe, цвiтe Й нaдie УкpaiнИ, KИдae
нa брaтoвбивнy бopoтьбy з нeю, opгaнiзoвyючИ тaK звaнi .,истpeбителtьньte бaтaльеньt''. Heв>кe й нaдaлi cпoвHЮBaтИмeш Tи вoлю
КрoвaBoгo тa бpexливoгo Cтaлiнa? Heвхe Й нa.цaлi пpoЛИвaTИMeтЬся. Ha paлiсть i втixy йoмy, Tвoя i нaшa бpaтня кpoв? Cxaмeнися!
Mil пpиЙu.tлИ, зaгapToвaнi в бoях з гiтлеpiвcьKИMИ лЮдo)кepaми, ш.oб iТебe згУpTyвaТИ пiд пpaпоpoM BИзBoЛeHня УкpaТни _ ми
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HiKoлИ He ХoтiЛИ Й нe хoчeмo пpoлИBaти Tвoю KИпyчУ, MoлoдeчУ
кpoв. A.цжe ж i Bи - cини укpaТноЬKoгo HapoдУ, зa BИзвoЛeHHя яKoгo
Mи вiддaeмo в бoю свoe ЖИтTя. e.цнaйтeся з Haми! ЗнищyЙтe гнo.
битeлiв yкpaiнськoгo Hapo.цу, пepexoдЬтe зi збpoeю в pУКaХ y pядИ

УПA| Пiдpивaйтe нa бopoтьбy зi Cтaлiнoм iншi нapoдИ Kaвкaзy'
Уpaлy тa Aзii. Cпiльними cИлan'АV| зHИЩИMo HeнaвИсHoгo вopoгa Й
нa овoТx eтнoгpaфiнHИХ зeMЛяX пoбyдyeмo _ KoжeH нapiд _ нaцioнaльнi caмoстiЙнi дepЖaвИ.
Cмepть Гiтлepoвi, сМepТЬ Cтaлiнoвi, омepть yсiм,
xтo зaзixaтиМe Ha вoлю Укpaiни!
Cлaвa бopЦям зa Укpaiнcькy .{epжaвy!
Cлaвa гepoiннiЙ укpaТнськiЙ мoлoдi!

Чepвeнь,1944p,

Koмaндa УкpaТнськoТ Пoвcтaнчoi Apмii ..CХiд''

,ЦAPo, Ф' P-30' oп' 2, cпp. 106, apк. З2. Pукoпиc.
1 У нepвнi 1944 p' виЙшли дpyKoм вiдoзви зa пiдписoм KoМaндyвaння УПA..Cхiд..:
.l
..Ceлянe
..Poбiтники УкpaTниl'' (дA cБ Укpaiни,
ф. 3' cпp. 376' т. 43' apк. 2)'
УкpaТни!', (дA сБ Укpaiни, ф. 13, опp. 376' т. 40, aрк' 16).
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BIдoзвA дo yKPAiHсЬкoгo ]oHAцтBA
.,чи зHA0ЦJт|А?"

3a CaмocтiЙнy Coбopнy

Липeнь 1944 p'

Boля нapoдaм!
Boля людинi!

УкpaТнськy .(epжaвy!

чИ зHAeш TИ?
Чи знaош Tи, мoлoдиЙ yкpaTнськИЙ Юнaчe, 3a щo бopeться
Укpaiнcькa Пoвстaнчa Apмiя (УПA), зa Щo в бoю вi.п.дaють свoо

MoЛoдeчe )кИття ТТ бiЙцi' тaкix як iTи yкpaTнцi?
Тoбi цьoгo He сKa)кe пapтiЙнo-стaлiнськиЙ дypисвiт, чИ дУшeгyб з HKB.(. Haвпaки, вoHИ зaЛяKyють Teбe, зaбpixyють, oПЛЮгaBлЮЮтЬ пepe.ц Тoбoю бopцiв з УПA. Boни дpiжaтЬ з пepeЛякy, щoб
Tи нe пpoзpiв кpiзь MpяKУ кpeмлiвськoТ бpeхнi тa нe oбepнyв cвoгo
гнiвy пpoти бpexyнiв Cтaлiнa.
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УПA вистyпилa в oбopoнi укpaТнсЬKoгo Hapoдy пpoтИ iмпepiялiотичниx зaгapбникiв Moскви Й Бepлiнy. Boнa б'e Kpoвo)кaдниX
гiтлepiвцiв тa стaлiнських пociпaк. HaдхoдитЬ вxe нeминyниЙ

кiнeць iмпepiялiстaм. Bжe пoвстaЛи пoнeвoлeнi Гiтлepoм нapoди
Eвpoпи, пoBcтaB Kaвкaз i УкpaТнa. Mи вxe пepeKoнaлИсЬ, щo нeМa
нaM пopятyнкУ нi вit Koгo, KoЛИ ми caмi ceбe нe oбopoнимo. Тiльки
у влaснiЙ дepxaвi зaбeзпeчИмo хиття cвoЙoмy нapoдoвi.
УПA бopeтьCя зa стBopeння CaмocтiЙнoi Coбopнoi УкpaiнськoТ
.П'epxaви, дepхaвИ бeз пoмiщикa, кaпiтaлiстa i пapтiЙHoгo пapa.
зитa. He Хoчe зaгapбyвaти чyЖИХ зeмeЛЬ, aлe cвoТx нe вiддacть
Ha пoтaлУ нyxинцeвi. Xoнe cтвopИтИ дepxaвy вИKлючнo нa yкpaiнськиx зeMЛяХ.
УПA стpeмитЬ дo тoгo, щoб отвopилaся poсiЙськa, бiлopyсьKa, пoлЬсЬKa' гpУзиHсЬкa i дpУгi нaцioнaльнi дepжaви нa тepитopiТ'
щo iТ зaсeлюют.ь цi HapoдИ. Toмy спiвпpaцЮeмo з цИN,tИ нapoдaMИ
в бopoтьбi пpoтИ iмпeptялiстiв.
УПA хoчe, щoб yкpaiнcькиЙ нapoд оaм piшив пpo фopмy cвoeT
дep)кaвИ, пpo cycпiльниЙ i гpoмaдськиЙ ii лaд.
He слyxaЙ, ЮHaчe' кpoвoпивцiв Cтaлiнa! Boни oббpexaли
Тeбe' xoнyгЬ пХHyгИ в ..ИстpeбИтeЛЬHЬ|e бaтaлиoньl'' тa тИM спo.
оoбoм BViKл|АKaтИ бpaтoвбивнy бopoтьбу сepeД Укpaiнцiв. Boни
яHИчapoм Teбe poблять! KидaЙ слyxбy, пepexoдЬ iз збpoeю в
pyKaХ У pяди УПA' стaвaЙ дo бopoтьби зa Укpaiнcькy.(epxaвy.
Mи x бpaти TвoТ, a He BopoгИ, Й винищУвaти сeбe взaeмнo нiяк
нe xoчeмo' БиЙмo вopoгiв спiльними cИлalии,биЙмo iмпepiялiстiв
Moскви й Бepлiнy!
Гeть з кpeмлiвськими i бepлiнсЬKИMи пoHeBoлЮвaчaми!
Cлaвa бopцям зa Укpaiноькy .[epжaву!
Липeнь, 1944 p'

Koмaн.цa Укpaiнськoi Пoвстaнчoi ApмiТ ..CХiд',

.Цpyкapня УкpaТнськoT ПoвстaнчoТ ApмiТ
HapoдaM,'3aм. 88-44. Haк. 40000

..Cвoбoдa

,ЦA CБ Укpai.ни, ф. 1З, cпp' 376, т. 4З,

1

130

apк'

126,

PEзloME
.Д,o шoстoгo poздiлу збipникa увiйtшлo 66 дoкyмeнтiв гpyпи
(вiЙськoвoТ oкpyги) ..TЮтЮнHик,' тa Тi нacтyпHИКa, з'eднaння гpyп
..oдeсa','
,'44'', ЯKi
дiяли нa тepитopii Пiвнiчнo.схiднoгo кpaю
Kpaй oхoплЮвaв тepИтopiю PiвнeнськoТ, ЖитoмиpcькoТ, KиТвськoТ
oблaстeЙ УкpaTни тa пpилeглi пiвдeннi paЙoни Бiлopyсi. !oкyмeнти

poздiлy зa тeМaтИKoЮ poзПo.qiлeнi нa сiм чaотин-пiдpoздiлiв
(дoкyмeнти N9 205-269).

ПepшиЙ пiдpoздiл дoкylлeнтiв мiотить нaKaзИ тa iнстpyкцiT
зa пepioд вiд 18 бepeзня 1944p. дo 10 )кoBтHя 1945p. KoMaH..oлeкси
дyвaнHя ГpУпИ i з'eднaння гpУп зa пiдпиcoм KoMaH.qИpa
ГЛoдa'' (,'Шигyнин .Д,eнИс',, Ф. Bopoбeць) тa йoгo зaстyпникiв
(дoкумeнти N9 205.221). .(окyмeнтaмИ HoрMУвaЛaCя opгaнiзa-

цiЙнa тa вiйськoвa дiяльнiсть пiдpoздiлiв. Бiльшa чacТИHa нaкaзiв
cтoсУrТЬся opгaнiзaцiйHИX ПpИзHaчeHЬ тa ПpИсBorHHя вiЙськoвиx
звaнЬ (дoкyмeнти Ns 205-208' 211'21з' 215' 216'219). oкpeмими
HaKaзaМИ вiд 7 гpУдня 1944 p' тa 5 нepвня 1945 p. пoвiдoмляeться
пpo ПepeMoxнi бoТ вiддiлiв з'r.цHaHHя гpУп з фopмyвaннями HKB.[
(дoкyмeнти N9 214' 220).
Дpугtлй пiДpoздiл з oПepaтИвнoю iнстpyкцieю вi.ц 7 вepecня
..A,
Cipoго'' пpe.цсТaвЛяе дiяльнiсть oпepaтИв1944 p. зa пiдписoм
нoгo вiддiлy штaбy з'eдHaHHя грУп (дoкУмент Ns 222).
ТpeтiЙ пiдpoздiл пpeдсТaвЛений тaeмнoю iнстpyкцirю вiд
]2 гpУдня 1944p' зa пi.цписoм ..A. Чaгapa'', щo нopмувaлa звiтнicть пpo poбoту кoнтppoзвiдки y вiЙcькy тa зaпiллi (дoкyмeнт
Ne 223).

У нeтвеpтoмУ тe MaтИч Hoмy п iлpoздiл i п peдстaвлeнi дoкyмeн тиCлУжби бeзпeки, Haкaзи вiд 17 i24жoвтня1944p. cТoсyЮтЬся
сПpaв звiтнoстi олiднo.oпepaТИBHИХ вiддiлiв тa збиpaння пoтpiбниx мaтepiaлiв i лiтepaтypи (дoкyмeнти N9 224' 225)' oco6ливий
iнтepес.цля читaчiв Mo)кe MaтИ мaтepiaл вiд неpвня 1945 p. для
вИшKoЛУ члeнiв вИзвoЛЬHoгo pУХУ в яl(oмУ Й.цe.гься пpo дiяльнiсть
poсiЙськo-paдянськoТ aгeнTУpИ тa бopoтьбУ з HeЮ (дoкyмeнт
Ns 226).

П' ят иЙ пiдpoздiл cKлaлИ звiтнo - нфop мaти вн i дoкумe нти УПA
-15
тa зaпiлля зa пepioд вiд
сiчня 1945 p. дo 20 ХoвTHя 1946 p. (дoкyМeHTИ N9 227-236). Бiльшiстю цe Узaгaльнeнi oпИсt,4 пoвстaнськoТ дiяльнoстi тa cyспiльнo-пoлiтичнoгo cтaнoвИщa в peгioнax
i

Piвнeнщини, Xитoмиpщини i KиТвщини. BiЙcькoвий рiчниЙ звiт
зa 1944 p., мiсяннi вiЙськoвi звiти зa пepioд вiд сepгlня 1 944 p' дo
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вepeоHя 1945 p. з,eднaння гpyп, звiти пpo бoT пiдpoздiлiв Пiвнiчнoсxiднoгo кpaю ..oдeоa'' вiдoбpaхaЮтЬ opГaHiзaцiЙнy' вишкiльнy тa
бoЙoвy дiяльнiсть гpyпи ..ТЮтЮнHИк'', з'eдHaHня гpуr'l',44' Тa oKpe-

мих пiдpoздiлiв (дoкyмeнти N9 227, 2зЗ, 234I' Звiти зa пiдписoм
,.ПaвЛa'(вiд 17 cepпHя 19a5p.) i..ГaHKИ'' (вiд 20
XoвTl{я 1946p.)
вiдoбpaжaють дiяльнiсТЬ oкpeMИХ стpУKтУp збpoЙнoгo пiдпiлля
(дoкyмeнти N9 22B' 236).
flo шocтoгo пiдpoздiлу увiЙшли звiти пpo peЙди тa дiяль.
нiсть oкpeмИx пoвстaHсЬкИx фopмyвaнь зa пepioд квiтня 1944 1945 pp' (дoкyмeнти N9 2З7-267). .ЦoкУмeнтИ зMaлЬoвУють дiТ
oKpeMИX гpуп' вiддiлiв, кypeнiв тa з'oдHaHь пiд кepiвHИцтвoМ
кoмaндиpiв ..oHИщeHKa'' (M. Meльник) (дoкУмeнти N9 2ЗB' 244)'
,.CтaЛЬнoгo'' (H. Ceмeнюк) (дoкyМeHTИ Ns 2з9' 241, 242, 247,
252, 254),..KвaтИpeHкa'' (Я. Якoвлiв) (дoкумeнт N9 246),*Bacиля
BeнepИ'' (П. Гyдзoвaтий) (дoкyмeнт Ns 258), ..Чopнeнкa'' (дoкумeнт
..MapKa'' (ДoкУмeнт
..PoMaHa'' (дoкУмeнт
Ns 245)'
N9 259)'
Ns 260),
..PaдЧeHKa'' (дoкyмeнт
N9 261)тa iнш., гoЛoвнo, у схiдниx peгioнax
Пiвнiчнo-сxiднoгo KpaЮ. oстaннi тpИ дoKУМeHтИ пpeдcтaвляЮтЬ
нeзaкiнчeниЙ pyкoпиcниЙ звiт i витяги з чepнeToK зa aвтopствoM
Ф. Bopoбця (..Шигyнин .Д.eниc'') пpo 900-кiлoмeтpoвиЙ peйд нa
пoчaтKУ 1945 p' кaвaлepiЙcькoгo вiддiлy УПA (дoкyмeнти N9 265267).

ЗaключниЙ сьoмиЙ пi.цpoздiл пpeдотaвляe дiяльнiстЬ пpoпaгaHд.ИвHoгo вiддiлy гpуtlИ .,Т|отЮHl-'|ИK'' якиЙ з пpoпaгaHдИBHoЮ
МeтoЮ aфiшyвaвоя пiд нaзвoю ,.УПA-Cxiд''. У пiдpoздiлi вмiщенo
вiдoзви .в.o мoлoдi вiд нepвня i липня 1944p' (дoкyмeнти N9 268,
269).
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SUMMARY
Chapter Six of the сollection contains 66 doоuments of the
..Тiutiunnyk'' group (Vo) and its suссessor, the formation of groups
сal|ed ..44, '' Whiсh were active on the territory of the Northeastern krai
..odesa.'' This krai enсompassed the territory of Rivne, Zhytomyr, and
Kyiv ob|asts of Ukraine and adjaсent southern raions of Be|arus. The
documents in this chapter are arranged thematically in seven sectio-

ns-subchapters (doсuments 205.269).
The first subсhapter оonsists of orders and instruсtions issued
during the period 1B March 1944-10 oсtober 1945 bу the сommand
of the group and formation of groups, signed by Commander "Oleksa
H|id'' (..Shуhunyсh Denys,', F. Vorobets') and his deputies (doсuments 205.221). These doсuments standardize the organizationa| and
miIitary aсtlvity of miIitary subunits. Most of these orders Conсern
organizational appointments and awarding of military titles (doсuments 205-208, 211,213,215-216, 219). lndividual orders dated 7
Deсember 1944 and 5 June 1945 оontain information on viсtorious
battles fought by units of a formation of groups against NKVD formations (documents 21 4, 220).
The seсond subсhapter contains an operationa| instruсtion
dated 7 September 1944 and signed by.A.Siryi,'' оonсerning the
aсtivitу of the operationa| seсtion of the headquarters of the formation of groups (doсument222I.
The third subchapter сontains a seсret instruction dated .l2
December 1944 and signed bу .A' Chahaц', standardizing reporting
on counterinte||igence work in the army and the rear Iinе serviсes
(doсument 223).
The fourth subchapter presents doсuments of the Seсurity
Serviсe. orders issued on 17 and 24 ocIober 1944 conсern matters
related to reporting by investigative-operational sections and the gathering of neсessary materials and |iterature (documenIs 224-225|.
of partiсu|ar interest to readers may be material on the training of
members of the liberation movement, dated June 1945, whiсh des.
сribes the aсtivity of the Soviet Russian agentura and the strugg|e
against it (doсumenI 226).
The fifth subchapter сonsists of informational-report doсuments
of the UPA and its rear Iine serviсes for the period 15 January 194520 oоtober 1946 (documents227-236). Forthe most part, these are
genera| desсriptions of insurgent aсtivity and the soсiopolitiсaI situation in the Rivne, Zhytomуц and Kyiv regions. An annua| military report
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tor 1944, rтonth|y miIitary reports of a formation of groups for the
period from Augusl 1944 to September 1945, and reports on battles
fought by mi|itary subunits of the ..odesa'' Northeastern krai refleсt
the organizational, training, and сombat aсtivity of the ,.Тiutiunnyk,'

group, the formation of groups ''44,'' and individua| subunits (doсuments 227 ' 2ЗЗ-234). Reports signеd bу ..Pavlo'' (dated 17 August
.|945)
and ,.Hanka'' (datеd 20 oсtober 1946) ref|eсt the aсtivity of
individua| struсturеs of the armed underground (doсuments 228,
2з6).
Тhe siхth subchapter оontains repofts on raids and the activity of
-l944-1945 (doсuindividua| insurgent formations in the period Apri|
ments 2З7-267), Some doсuments desсribe aсtions undertaken by
individuaI groups, units, batta|ions, and formations led by сommandеrs ..onyshсhenko'' ( M. Mel' nyk) (doсuments 238' 244)' ..Sta|'nУi'' ( N.
Semeniuk) (document 2З9, 241-242, 247, 252' 254)' ..Kvatyrenko,'
(la. Iakov|iv) (doсument 246)' ..VasyI'Veсhera'' (P. Gudzovatyi) (document 25B), .'Chornenko'' (documenI245), ..Marko'' (doсument 259),
..Roman', (doсument
260),'.Radchenko', (doсument 261 )' et a|., mainly in the eastеrn regions of the Northeastern krai. Тhe |ast three doсuments in this subсhapter сontain an inсomp|ete, handwritten report
and fragments of rough copies made bу Е Vorobets' (..Shуhunyсh
Denys") about the 9OO-kilometer raid of an UPA cavalry unit in early
.l
945 (doсuments 265-267).

Тhe final, seventh, subсhapter presents the aсtivity of the

Propaganda Seоtion of the ..Tiutiunnyk,' group, whiсh for propaganda
purposes was known as ..UPA-Еast.'' InсIuded are appeals to young
peop|e from June-Ju|у 1944 (documents 268-269).
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дoKyM ЕHтv| Дo дlял ЬHoстl
KPA]o..oдEсA''
пlд KEPIBHиЦтBoM
(lдAJlЕKoгo''

oPгAнlзAцlЙнo-тEPитoPlAtlЬнE oxoплЕння cтPyKтyPAMи
визвoл Ьнoгo Py)ry п в н lч нo.зAxIдн иx yкPAiHсЬкиx
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HAKA3 члЕHAM oyH l вlдtцlлAM yпA
п Po п lдгl oPядкyвAHAH Hя

пPoBoдy KPAю ..oдЕсA''
ЧЛeHaM

5 гpудня 1945 p'

HAKAS
oУH i вiддiлaм УПA

Bсiм вiдoмo Пpo вИтвopeнe взaTмнe нeдoвip'я мix oУH i УПA,
a HaсeлeHHяМ, Пoмi)< члeHaMИ opгaнiзaцii тa пoмiж ПoBсTaHцяMИ
зaпiдoзpювaлoся в цiлкoвитiЙ спiвпpaцi з бiльшoвtАKa|\АИ. Чи нe
aбcypд? Moвляв, чoгo Tздить дo мiст! Xтo вoзив Пepeдaчу apeштoBaнoМy дo ТЮpMИ, KУПИB сoлi в мiотi, втiк з тЮpMИ, apмii ни
poбoти, iздив дo лiкapя i т. п., Чaстo-Гyстo пiддaвaлися ..пpoвipцi',.
Macoвa чИсТKa opгaнiзaцii i вiддiлiв УПA зa пoмiччю тpeТЬoгo CTeпeня слiдcтвa - стaHKa, BИKлИKaлИ xax. L]e poбилoся з нaкaзiв i пo
IHcTpУKцlяХ T. зB. пpoBoдУ |HспeKтopaтy.

Пoдiбнo пoстaвЛeHoю ..пoлiтичHo-peвoЛЮцiЙнoЮ'' poбoтoю
дoBeдeHo мaЙжe дo цiлкoвитoТ лiквiдaцii opгaнiзaцii i вiддiлiв УПA'
спaоивiзoвaHo, a тo нepiдкo i вopoxo HacтaBЛeHo дo peвoлюцiЙнoТ

бopoтьби HaceЛeHня кpaю ..3axiд,'.
Цe Й cпoсiб п oл iтич Ho - peвoл юцi Й нoi'' poбoтИ BvlклИKaB cП paвдaниЙ нeспoкiЙ i cпpoтив сepeД HaсeлeHHя, члeнiв opгaнiзaцiТ i
пoвстaнцiв' B зв'язкy з цИM вИясHЮЮ:
1. Пpoвiд кpaю ..oдeсa'' щe з квiтня ц. p. He oдoбpювaв
пoтягHeHЬ т. зв. пpoBoдy iнcпeктopaтy- читaЙ лiквiдaтopиl _ якi
вiдбивaлися в йoгo HaKaзaХ тa iнстpyкцiяx. Piвнo )K, He вИKoHУBaв
пoлiтичнo HeоПpaвдaниx нaкaзiв тa Увaxaв сeбe вiдпoвiдaльним
тiльки пepe.ц цeHтpaЛЬHИм Пpoвoдoм oУH.
2' Г1pиблизHo Ha пoчaтKy лИстoпaдa ц. p. лiквiдaтopи зHИщИли пoлiтичнoгo peфepeнтa Kpaeвoгo пpoвoДУ сЛ. п. Дpyгa Apхiпa
..
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зa тe, щo KpИтИKУвaв poбoтУ т. зв. пpoвoДУ iHспeKтopaту _ вИcЛoBИвся пpo Hei яK KpaЙF{Ьo вopoжy poбoтУ
3. B кiнцi лИотoпaдa ц. p' чЛеHИ Kpaовoгo пpoвoдУ, в oцiнцi
пpaKтИчHИx пoТягHeHЬ т. зB. пpoвoдy iнспeктopaтy, пoдiлиnИcя нa
двi гpyпи: кoМaн.п,ИpИ oлeксa, Baоиль i Coтник змiнили овoi пepeKoHaHня i включилиcя в лiквiдaтoрсЬKУ poбoту, Kepoвaнy лЮдЬMИ
т. зв. пpoвoдy iнопeктopaтy. Peштa члeнiв KpaовoГo пpoвoдУ сToТть дaлi нa свoТx пepeKoHaHняx тa Увaxae сeбe пiдзвiтними i вiдпoвiДaльними тiльки Пepeд цeHтpaлЬHим Пpoвoдoм oУH.
.[ля yникнeння зaЙвиx )кepтв i щoб HaпpaвИтИ нa влaстивi
peЙки peвoлюцiЙнo-пoлiтиннy i визвoльнy бopoтьбy Haшoгo Hapoдy' HaKaзyЮ:
4. Bсiм члeliaM i пpoвoдaм всix opгaнiзaцiЙниx клiтин oУH
тa вiддiлaм УПA нaдaлi вИKoHyBaтИ нaлoхенi oбoв'язкИ i oкpeмe

зaвдaHня.
5, He викoнyвaти нaкaзiв т. зв. пpoвoдy iнcпeкгopaтy i кoмaн.циpiв oлeкcи,Bacиля i Coтникa (нитaти 0 3). Гoлoвнe, нe вИxoдИтИ
нa стpiнi i нe пepeдaвaти opгaнiзaцiЙнoгo мaЙнa i фiнaнсiв'
6. Якщo дo пpoвoдiв paЙoнiв i вищe бУдyгь згoЛoшУBaTИcя
пooдинoкi члeнИ opгaнiзaцii кpaю ..Зaxiд'', a ЧЛeF{И пpoвoдiв oсoбистo ix знaють i pyнaть зa Тх пoлiтиннy пeвнiсть - пpиймaти i
нeгaЙнo згoлoшyвaтИ KoMпeтeнтHИМ opгaнiзaЦiЙним чИнHИKaM.
(e oбoв'язye piвнo ж, як щoб згoЛoшУвaЛи бaхaння пiдпopядкyвaтИся KpaeвoМy пpoвoдoвi .,oдeсa,' цiлi eкзeкщиви пiдpaЙoнiв,
paЙoнiв iт. п. кpaю..ЗaХiд'' вpaз з свoТмlи пiдвлa.п,ними iтepeнaми.

7. Бeздoгaннo i овoeчacнo вИKol-lУвaтИ HaKaзИ свoТx звepxникiв. SвaxaючИ' ясHa piн, нa s 5 цьoгo HaKaзУ. HeвикoHaння нaкaзiв

бyдe yвaxaтИcя вopoxoю poбoтoю i виннi бyдyть пoтягнeнi дo
сyвopoi вiдпoвiдaльнoстi,
БУ.цьмo твepдi!
Cлaвa УкpaTнi!
Гepoям Cлaвa!
KpaЙ..oдeсa''
Пoстiй' 5 гpyдня 1945 p.
Члeни Kparвoгo пpoвoдy:
1.

/-/ laлeкиЙ

2' /_/ЗимниЙ
З.

ДA CБ Укpai,ни (Piвнe), cпp, 4245,
1

1

т.

З, apк, 1-2' Koпiя,1

Тoтoхний тeКот: LtдAElo, ф. 3838' oп. .l спp. 87a, apк. 66.
'
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HAкAз. пPи вlтAнHя члEHAM oyH

I

пoвcтAHцяM
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3a УкpaTнcьKУ CaMoстiЙHУ

Coбopнy.[epхaвy!

святoM Hoвoгo РoKy

1ciчня 1946o.

Boля нapoдaм i людинi!

з HOBИM PoKoM' ДPУз|!

.Д.o

тиx, щo лИшИлИся _ члeнiв oУH i пoвcтaнцiв

.t945 piк_
тяжкoi iнepiвнoi бopoтьби
УкpaТнcькoгo Hapoдy з poсiЙськими бoльшeвИKaMИ. Бaгaтo вopo|, миHyв щe oдИH

piк-

хих тpyпiв гнoоM BaЛяeтЬся нa нaшiЙ свящeннiЙ зeмлi. Bopoг

iдeЙнo poзбитиЙ - зниK т, зB. paдянcькиЙ пaтpioтизм вopoxиХ
пoЛЧИщ. o, випpoстaв свoi дyжi плeнi вeлeтeHЬ Hapoд_ Mope
peвoлюцiЙнИх хB|Аль, кpoв бopцiв, слЬoзИ мaтepiв, вдiв i сиpiт
пi.цмивaють п'едИотaлЬ тИpaнa Cтaлiнa _ Kpeмль! Cтpуснyлacя в
свoiЙ oснoвi poсiЙськa iмпepiя _ сPсP'
МинулиЙ piк виpвaв з HaшИx pя.цiв сл' п' пpoвiдникa oхpiмa,
чЛeнa пpoвo.цУ П3У3 Miтлy' пoeтa lвaнa, peдaктopa n[oвжaнa1, пpoвiдникa схiДниx гpyп |вaнa_3eнoнa, |гopя, Яpинy i бaгaтo iншиx'
Boни впaли в бopoтьбi з бoльшeвизMoМ _ вiчнa cлaвa Гepoямl
3 xaлeм i смyгкoм нa пopoзi нoвoгo- 1946 poКy' в oбличчi
HoвИx сKЛaдHИx зaB.цaнЬ i тpyднoщiв, пpИxoдИтЬся згaдaтИ сЛ. п.

дpyзiв- peвoлюцioнepiв: тexнiчнoгo пpaцiвникa пoлiтичнoгo вiддiлy
пpи пpoвoДi пзУз Kiчaнa, кoмaH.цИpa зaгoнy CтaльF|oгo, KoMaHдиpa coтнi Пeтpa, вiЙcькoвoгo peфepeнтa нaдpaЙoнy opлa, пpoвtдникa oднoT з cxiдниx гpyп Пaлiя, KoMaHд,Иpa BoП-y Koлю, збpoяpa
Kapмeлюкa, Kyлeмeтчикa Пoxилy, кoзaкiв Koмapa, Bиpкa i iншиx
зHИщeHИХ pУKaMИ тeMHИx типiв з-пiд зHaKУ .Д,зepxиноькoгo.
HKB.ц тop)KecтвУe,.. Гaньбa лiквiдaтopaм! Жaх HaKлИKae згaдKa пpo тe, щo знaнi peвoлюцioнepи, якi poкaми HeвcИпyщoТ пpaцi i
бopoтьби дoKaзaлИ свoю вipнicть УкpaiнcькiЙ HaцiТ - кepiвник тex-

нiчнoгo вiддiлy пpи пoлiтиннiй peфepeнrypi кpaю ..oдeca'' Тapaс,
чЛeни oKpy)Kнoгo ПpoвotУ Kyзьмa i opeс1 l-{игaнкa _ пpaцiвник
CБ oкpyги, KoМaндИpИ УПA Юpкo' ЛeвaдниЙ, Cipoмaxa, Пaщeнкo,

Mopяк i Beлeс, пpoвiдники сxiдних гpyп Ceмyшкa, .[epкaн i
PoMaн, пpaцiвник тexнiчнoгo вiд1iлу пoлiтичнoТ peфepeнтypи
Kpaю ..oдeсa,, PoмцЬo, пpoвiдники нaдpaЙoнiв 3iнькo, floнeць i
Гipняк, члeHИ нaдpaЙoнниx пpoвoдiв Mapyся i oкcaнa' KoMaHдaнт

1
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CБ нaдpaЙoнy Hинипop,

KoMaH.цaнт

BoП-y Лис, кoмaндaнт CБ

paЙoнyТpyбa, мaшинicткa Boлoшкa iiншi - мaли6уи злiквtдoвaнi
Т. зB. пpoвoдoм iнcпeкTopaТУ _ читaЙ лiквiдaтopaми _ пiД ЗaKИдoM
спiвпpaцi з вopoгoM'
B лиcтoпaдi 945p. вiДiЙшoв вi.ц нaс_ зHИщeHИЙ лiквiдaтopaМИ зa Te' щo ЗГl/].Ho дУMKИ вC|Х чЛeHlв Kрaсвoгo ПpoвoдУ Kpу1тИKУвaв пepeд ..пpoвiдниКoM', Т. зв. пpoвoДУ iнспeктopaтy пpaктиннi
ПoТягHeHHя цЬoгo Х т. зв пpoвoДУ iнспeктopaтУ _ сЛ, п. Apxiп, пoлi.
т ичниЙ peфepeнт Kpaeвoгo пpoBo.цУ.
.Д,o нoгo вeли лiквiдaTopИ з т. зв. Пpoвo.цy iнспeктopaтy?
Boни овiдoMo HaМaГaЛИcя зHИщИти opгaнiзaцiЙнi тa пoвстaнськi
KaдpИ, щoб лишитИ Hapo.ц бeз peвoлюЦiЙнo-пoлiтИчHoгo кepiвHИцтBa. Пpaктинним cтaвЛeHHяM poбoти сТapaЛИCя дoвeсТИ
дo ПpИпИHeHHя peвoЛюцiЙнo-пoлiтичнoi, визвoльнoТ бopoтьби
П poТИ poсiйськoгo
мпepiялiзмy. l-{e цiлкoвитo вi.о,пoвi.цaе нтepеcatil сTaЛiHськoi клiки _ Тa яK мaЙжe piктoмy- пiсля сMepТИ сЛ.
п. пpoвiдникa oxpiмa _ свoTм вiднoшeнняM .цo HaсeЛeнHя BoHИ
ПoмaГaЛИ для HKBД вбивaти клин мiж HaсeЛeHHяМ тa opгaнiзa-1

i

i

шieю iУПA.

Cуспiльствo, opгaнiзaцiя

i

пoвстaнцi oсyдиЛИ ПoтяГHeHHя
Т. зB' ПpoBoду iнспeктopaтУ' яK скpaйньo Bopo)ry poбoту i зpoблeнo iЙ кpaЙ. Poclя шaлie.., 3aв.п.яки ptшуним зaxoД,aМ збepexeнo
oонoвнi KaдpИ opгaнiзaцiT i УПA, iзoлюючи людeй, якi бoяться
овorТ тiнi _ лiквiдaтopiв - вiд кepiвництвa вИзвoЛЬHolo бopoтьбoю
Ha[Uoгo Hapo.цУ. З Hoвим PoKoM, дpУзi, зaвlцaMo вopoгУ щe сИЛЬнiЙшix yдapiв. Живи, УкpaТнo!
Пaм,ять дpУзiв, щo BпaЛИ в бopoтьбi з poоiЙськими бoльшeBИKaМ|А i з pук лiквiдaтopiв, збepeжeмo для вiкiв. Тим, чию ЧестЬ
зaпЛяMИЛИ лiквiдaтopи - ПoдaeMo дpУ)кHЮ pyкy i бaжaeмo сил i
успiхy в бopoтьбi!
З Hoвим Poкoм, ДpУзi, У вИp peвoЛюцiЙниx змaгaнь!
Haшa пpaця i бopoтьбa - цe дoбpo для УкpaТни'
a oбвинувaчeHHя лiквiдaтopaм|
Cмepть бoльшeвицьким нaТзднИKaM тa внyтpiшнiм BopoгaM
yкpaiнськoгo нapoду!
Cлaвa УкpaТнi!
KpaЙ

..oдeсa''

] сiчня 1946

Гeooям Cлaвa!

p.

lлeнИ Kpaевoгo ПpoBoДУ:
1.

/-/ laлeкий

2, /_/ЗимниЙ

1
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З,

ДA СБ Укpaiни (Piвнe), спp' 4245'
1

т.

/-/Tapaс

З, apк' З-4' Koпiя.

..MaЙ'' (19,l
9_]945) У 1944_1945 pp. _ peдaKтop
AндpiЙ Mиоeчкo _,..D,oвжaн'',

ПpoпaгaН.цИBнсrГo OCepeдKУ п|BH|чHo.сХlд,|toi

Ne

Гo

H

BPo' ПCI( .,Cxiд''

272

lHстPyKцlя Для KЕPlвHицтBA KPAlo ..oдEgд''

20 тpaвня 1946 p.

..OдeCсa,'
.[ля pyкoвo.п'ящeгo aKтИвa oУH кpaя

ИHсTPУKшИЯ
Ha нaшиx гЛaзaХ в MИpe ПpoИсХoдят сoбьtтия. Ha KoTopЬ|e MЬ|
He МoжeМ сMoтpeтЬ кaК ПacCИBHьte нaблюдaТeЛИ, a пo Mepe вoзMo)KHoстИ l]oЛЖHЬl сЬlгpaТЬ oпpe.цeЛеHHУЮ poЛЬ. Пpиближaeтся
ТpeТЬя иMпepИaЛИсTИчeсKaЯ вoЙнa. Пpoтltв оeбя стaнyт тpИ НaИбoльшиx cИЛЬl MИpa _ Aнглия, CшA _ с oднoЙ стopoнЬI , и вeчньtl)i
BpaГ yKpaИHсKoгo HapoД'a KpaсHaя Moсквa _ с дpугoЙ cTopoHЬl.
Этa вoЙнa.цoЛЖHa.п,Ля Haс быть oдним Из спoсoбoв ИсПoЛЬзoBaHИя ee в oсвoбoЖДeнИИ Укpaиньl, пoэToМУ к нeЙ дoлхньl бьlть
ПoдгoтoвЛeHHЬ|e MИpHЬle CлoИ УKpaИHсKoГo HaсeлeнИя' a oсoбeнHo ЧЛeHЬ|

oУH, кaк eгo pУKoвoдИтeЛИ,

C этoЙ

ЦeлЬЮ, пpИдepЖИвaясЬ нИ)кe пpИвeД,eHнЬlХ ИнCтpyKвсe CBoИ c|Аль| |А' He Тepяя .цapoм ни oднoй MИHУTЬI,
нaпpячЬ
Ций,
HaвepстaтЬ He.t]'oД.еЛaHHoe' He oтсТaвaя' И ДaЛЬшe ИёqTИ твepдo K
нaивьlсшeЙ цeли.
l. .Д.o нaчaлa вoйньt
I.

Пoлитичeскaя paбoтa

a) Ha cобpaнияx v1 B |АItДIАBИД'уaЛЬHЬ|Х бeсeД,aх Д'oKaзЬ|вaтЬ
tlaрoДУ, чтo вoйнa Me)KдУ сoЮзHИKaМи неизбежнa.
б) Чтo Aнглия и CШA ИMeЮT бoльшoй Пepeвec Haд CвoИM пpo-

ТИBHИKoM _

CсCP

в) Чтo ни Анrлия ни Aмеpикa He MoГУT HaM пpИHeCтИ ocвoбoждeниe, a вoЙнa, KoТopУЮ oни будyт BeCтИ ПpoтИв CCCP' оТaHeт
OдHИМ из спoсобoв, кoтoрьlй укpaинcкиЙ Hapoд ИсПoЛЬзУeТ .П'Ля
CвoеГo oсвo6ох.п.eния.

1
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г) Чтo ни oдИн УKpaИнeц He дoл)кeH LАттLA |1o мoбилизaции в
Kpacнyю Apмию, чтoбьl этИМ yвeлИчитЬ ee pядЬ|, пpoдoDкaтЬ
вoйну и быть пyшeчHЬlM MясoM в Интepecax KpacнoЙ Mocквьt.
д) Чтo кaxдьlЙ yKpaИHeц, Ka>Кдaя УKpaИнKa, ДeтИ И стapИKИ
дoл)кнЬ| пoMoгaтЬ тeM, Koтopьle бyдyг сKpЫBaтЬся oт мoбилизaцvIИ.

e) Чтoбьt всe вoeнHooбязaнньte, KoтopЬ|e УXe сKpЬlлИсЬ, И
тe, KoтopЬlХ eщe He пpизвaли в Kpaсную Apмию, нa пpизьlв oУH
нeMelцЛeнHo всryпaлИ в pядЬl УПA, кoтopaя дoл)кнa нaнeстИ И
нaнeceт вpaгУ peшИтeльньtЙ удap.
x) Чтoбьt вce тe, KoтopЬle сЛркaт в KpacнoЙ Apмии с opркИeM в pyKaХ' пooдИHoчKe ИлVi жe цeЛЬ|MИ KoMaHдaMИ пepexoдиЛИ
в УПA Ha тeppИтopИИ тoгo paйoнa, гдe ocтaнyгся. Haxoдясь зa
гpaницeЙ Укpaиньt, встУпaли в pядЬ| пoвcтaнчecкиx apмиЙ тoгo
нapoдa, opгaнИзoвЫвaЛИ овoИ oтдeлЬHЬle вoeннЬ|e чaоти. Kтo
нaxoдИTся нa фpoнтe И He ИMeeт вoзMo)кHocтИ eгo пoKИHyгЬ,
пУcтЬ пepeХoдИт нa стopoHУ HaшИХ сolозHИKoв И тaM встУпaeт в
pядьt фopмИpУeмыХ yKpaИHсKИХ чacтeЙ. УкpaинcкиЙ сoЛдaт He
дoл)кeн дaлЬшe oтдaBaтЬ ceбя ИспoлЬзoвaтЬ в чУxИX И, бoльшe
тoгo' вpaЖecКИX eгo нapo.цa Интepecaх'
з) .[oкaзaть yKpaИ HcKи М гpaкдaHaМ дpУгиx HaцИoHaл ЬHoстeй,
чтo MЬ| нe eотЬ ИХ вpaгИ И чтo ol.lи бyдyт пoлЬзoвaтЬся B yКpaИHсКoM caMocтoятeлЬHoМ coбopнoм гocyДapcтвe тeMИ жe пpaвaМИ,
Чтo yKpaИнeц, oднaKo ceЙчaс дoЛxHЬl aKTивHo paбoтaть с HaMИ
для oбщeгo дeлa'
и) .QoкaзывaтЬ сeляHaM, чTo кaxдьtЙ бypяк, Kaxдoe зepHo,
кaждьtЙ KИЛoгpaMM Mяca И дpУгoe oтдaнHoe ИM гocyдapству,
этo пpoдЛeниe ИM сУщeствoвaния бoльшeвиcтскoЙ влacтИ' этo
зaдepxKa нa свoeЙ cпИHe нaЛoжeHHoгo Ha нaс тя)кeлoгo яp]\la' этo
B итoгe УГpoзa дЛя Heгo отpaшHoгo гoлoдa и гoлoднoЙ оMepти.
.Д.ля

этoгo, в пepвУЮ oчepeдЬ' кaxдьlй KpeотЬя|-|Ин, KoЛxoзнИK

И

eдИHoлИчHИK дoЛ)кeH вceMИ вoзMo)кHocтяМИ' сpe.цствaми (тaЙнoЙ yбopкoй кoлxoзнoгo пoЛя, paзгpaблeнИя KoлХoзHЬlx KЛaдoвЬlx

д.) oбeспeчить xлeбoм и дpyгИМИ пpoдУKтaМИ нe MeHЬшe KaK
нa гoд сeбя и пoмoчЬ этo сдeлaть близкoмy зHaKoМoMy, сoсeдy И
т. д.
ьl) .{oкaзьtвaть paбoниM, чтo кaхдьtй cтУK ИХ Moлoтa нa шaХтax, фaбpикaX, зaвoдax, кaxдьtЙ Удap Иxтoпopa HaлecopaзpaбoтKaX, этo HoвЬle и нoвыe тaнKи, этo HoвЬle сaмoлeты, бoмбьt, этo
flpoдoЛ)KeнИe овoиХ KaтopxнЬlx paбo1 этo ИздeвaтeЛЬcтвa .цЛя
cвoeгo и дpУгИХ УгHeтeHHЬ|Х MocквoЙ HapoдoB, изгoтoвлeHИe eщe
тяжeлeЙшиХ KaHдaЛoв. C этoЙ цeлЬЮ нркHo KaK Мo)кHo oбшиpнee
И т.
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вeстИ пepeписKУ с paooчИMИ paзHЬ|Х пpoМЬl|.JJлeHнЬ|x цeнтpoB И
пo Mepe вoзMoжHoстИ пoMoГaтЬ ИM MaтepИaЛЬнo в вИ.ц,e пpoдoBoЛЬствeHHЬ|Х пpoдУKтoв.

K) пepeпИоЬlBaТЬся c KpacнoapМeЙцaMИ.

||. .QивepсиoHнaя paбoтa
a) Бить HKBД всeГдa И Beздe.
б) CмeщaтЬ HeИcпpaвИMЬlХ ЛИц Из числa гoоУдapствeннoЙ и
кoлxoзнoЙ aдМИHИCтpaцИИ.
в) УстaнaвлИвaтЬ связЬ c сИЛoЮ с opГaнИзoвaннЬlMи истpeбитeлЬHЬ| МИ бaтaльoнaм и ( стpибки ), yн Ичтoxaт ь ИЗ lАх чИсЛa aKтИ вHЬ|Х в вЬlпoЛHeHии oбязaннoстeй, вoзлo)кeнHЬ|Х Ha HИХ HKBёц'
дeлaтЬ sтo пpИ ПoМoщИ ИлИ чepeз caMИx тaкИХ истpeбитeлeЙ,
.Qaвaть ИM зaдaнИя' стaтЬ для Hих пepвЬlM KoMaHдoвaHИeM,
oтTaлKивaя HKB.ц Ha втopoe Meотo.

г) Cpывaть зepнotloстaвKИ пyгeM paзгpaблeнИя KoЛxoзHЬlХ

KлaдoвЬlx, кpacHЬ|Х oбoзoB, paздaвaнИeM зepHa HaceлeHИЮ.

lll. Paбoтa c KaдpaмИ

Hyxнo пoMHИтЬ, нтo кaxдьlй xивoЙ opгaнИзМ тpeбyeт пищу

yпoтpeблeния ибo Инaчe oH HaчHeт ocлaбeвaть И B KoHцe пpoпa.qeт - гlepeотaнeт сyщecтвoBaть. Taким opгaHИзплoM eстЬ И Haшa
opгaHИзaция. Чтoбьl oHa )KИлa И пpoгpeccИpoвaлa eЙ нeoбxoдимo
дyxoвHoe пИтaHИe, Koтopoe oнa дoлхHa пpиoбpeоти пyгeм всeстopo|]Heгo paзB|/1тИя ee oдИHoKиx члeHoв И yBeЛИчeHия ee pядoв'
пoэтoMу:

a) AктивизИpoвaтЬ paбoтy сo стapыМи opгaHИзaцИoHHЬ|MИ

KaдpaMИ.
б) УвeлиvивaтЬ opгaHИзaцИoнHыe pядЬI дo сMepтИ пpeдaHHЬlMи ИдeяM УKpaИHсKoгo Hapo.цa бopuaми.

|V Paбoтa нaд сoбoЙ
oднoЙ Из HeoTЛo)KHЬlХ зaдaч opгaнизaцИoннoЙ paбoтьl ecть
paбoтa нaд сoбoЙ, Koтopaя oбязывaeт Ka)кдoгo чЛeнa oУH, a в
oсoбeннocтИ ee pyKoBoдящИx людeЙ. KaждьtЙ члeH opгaHИвaц|J|v|
дoЛ)кeH жИтЬ, pУKoвoдотвУясЬ 44пpaвилaМИ, oТлИЧaтьоя 12 пpиMeтaМИ УKpaИHоKoгo нaцИoHaлИcтa И дoбивaться для сeбя кaк
Mo)кHo бoльшe зHaнИя, ибo тoлькo тoгдa oн BпoлHe Мoxeт вЬlпoЛHИтЬ пepeд HapoдoМ зaдaHИя' вoзлoЖeHныe Ha Heгo opГaнИзaцИeЙ, пoэтoмy:
a) ПoолeдoвaтeЛЬHo ИзyчaтЬ всю opгaнИзaцИollнУlо ЛИтepaтуpУ.
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б) Иcтopию Укpaиньt, a в oоoбeннoстИ paздeл oб ocвoбoдитeльнoЙ бopьбe.
в) Читaть вpil(eскyЮ пpeссy, чтoбьt уМeтЬ opИeнтИpoBaтЬоя
в Хoдe MeЖдУнapoдньtx coбьtтиЙ и 6ьtть в KУpce paзнЬ|x пЛaнoв,
п ocтaHo BЛe ниЙ и npикaзo в бoл ьш e BИcTоKoгo гoсУдapствa, нтoбЬt

TeM Лeгчe MoХHo бьtлo дoкaзЬlвaтЬ МaссaM, чтo вHyгpeHHяя
пoЛИтИKa Moсквьt eстЬ в цeЛoM вpe}цHaя УKpaИHcKoMy Hapoдy И
HaпpaBЛeнa Ha eгo пoлнoe yHИчтoжeHИe.
V*. Bo вpeMя вoзHИKHoBeния вoЙньt
a) Bсeми вoзMo)кHЬlМи спoсoбaми (пpoпaгaндa, yHИчтoxeнИe
мoбилизaцИoHHЬlx пУHKтoB И т' д.)cpЬ|вaтЬ мoбилизaцию.
б ) Coздaть Ha тepp Итop v1И Из ЧиCлa УKpЬ| вшИХся oт мoбИлизa.
ции бoльшyЮ сeтЬ .0,ИвepcИoHHЬlХ гpУпп.
paт'

в) ПapaлизoвaтЬ гoсУдapcтBeнHo-a.цMИHИcтpaтИвHЬtЙ aппa-

сpeдcтвa оBязИ _ тeлeфoньl, pa.цИo И дp,
ПapaлизoBaтЬ
пoчry.
д)
e) УнинтoжaтЬ пУтИ сooбщeния _ MocTЬ|, )кeлeзHУЮ дopory,
бить пo тpaнCпopтУ, пoeздa, MaшИHЬl, зa ИсKЛЮчeHИeM тeХ' Нa
KoтopЬlХ eдeт гpil(дaHсKoe нaсeлeнИe.
г) УнинтoxaтЬ

x) B зaвиcиN4oстИ oт дeЙcтвиЙ нa фpoнтax yвeлиЧИвaтЬ pядЬt

УПA, сoздaвaя бoльшиe вoйcкoвь|e eдИHИЦЬ|.
Пpoвoдить в шИpoKoМ мaоштaбe бoeвыe oпepaцИИ, o чeM

оBoeвpeМeннo бyдyт .0,aнЬI .0,oпoЛHИтeЛЬнЬle нeoбxoдИMЬle
ИHстpУKцИИ.

Cлaвa Укoaинe!
20/V-1946

Гepoям Cлaвa!
г.

..oдeсca''
Пpoвoд Kpaя

Cпpaвкa: .Qoкyмeнть| ИзЬятЬ| y убитoгo 8N|-47 г. в с. ПлиceцKoe BaсилькoвоKoгo p-Ha KиeвскoЙ oблaсти _ ..MapKo'' - зaM.
KpaeBoгo пpoвoднИKa oУH псУз.*-

ДА CБ Укpai.ни (Piвнe), cпp' 4245,

т,

- Taк тeкcтi, Пeвнo мae бути: ||
у
в iдкa с кл a,цe H a p a.ця 11 c ь КИ М и
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1

144

З, apк, 5-9. Koпiя. Пepeклa,Ц з укp.

c п e

цo p гa

н a М

и

пoвlдoMл

Ne 273
ЕH Hя_п EPЕстoPoгA

гlPo ..КPIBAвy PoзпPAвy в PядAx оyH' yпA
тA MиPHoгo HAсЕлEHHя''

Липeнь 1946 o'

ПoB lДoMЛ EH Hя_п ЕPЕсToPoГA

Для члeHiв oУH, пoвстaнцiв iHaceлeHHя

Бopoтьбa, щo вeдe ii yкpaTнськиЙ нapoд з чepBoHиM oKyпaнтoM B)кe 27 poкiв, нaбpaлa нeбyвaлoТ Lxv|p|А|lv|. Bсi вepстви yкpaiнсЬKoгo сyспiльствa бepщь у нiй aктивнy yчaстЬ.
Hapoдньoю сИлoЮ Кepye пoлiтичнa opгaнiзaцiя УкpaТнcькиx

Haцioнaлiотiв (oУH)' ствopИBшИ Укpaiнськy Пoвстaннy Apмiю
(yПA)' зaвдae нищiвнoгo yдapУ гpaбiжницьким бaндaм HKB.Ц.
Tисячi KJlятИx eнKaвe.п.Иcтiв, шyкaюvи нa Укpaiнi нaxИвИ _ знaЙшли co6i MoгИЛИ.
Bopoг .цoвe.цeниЙ дo бoжeвiлля. Гpaбexi нaсeлeння, стpiляння пo дiтяx i xiнкax, мaсoвi вивoзKИ нa Cибip, зaпoвHЮвaHHя
тЮpeм' кaтopжнi poбoти i шибeницl _ цe Meтo.ци, якi пpимiнюe
кpiвaвe HKBД в бopoтьбi дЛя пpИпИнeння cвятИХ зMaгaнЬ yкpaTнсЬKoгo HapoдУ.

HKB.ц' пepeКoнaвшИсЬ, щo бopoтьбa з oУH oзHaчae бopoтьбy з цiлим yкpaiноьким нapo,цoм, piшилo вдaтИcЬ дo нaЙпi.цлiшиx

зacoбiв пpoвoкaцiТ. Haxoдяни пi.цлиx типiв в oсoбax Bepeщaки
(oлeкси), Юpкa, KнoпкИ, Ceмeнa i iнших, якi випaдкoвo знaЙшлиоь B pядax opгaнiзaцiТ, piшилo зHyгpa зaвдaтИ нищiвнoгo
yдapу oУH.

Цi нaвчeнi сoбaки HKB.ц, дoбpaвшись нa пpoвiднi стaнoвищa,
пoчaЛИ кpiвaву poзпpaвУ в pядax oУH' УПA тa MИpнoгo Haсeлeння,
Хepтвaми Тxнix pук в дeяKИХ paЙoнax Boлинi i Пoлiсся впaЛa
чИMaЛa кiлькiоть цвiтy УкpaТнськoi PeвoлюцiТ.
Пiд мaскoю |{ИЩeнHя вopoxoi aгeнтypИ, HeдoлЮдKи лiквiдyвa-

ли нaйкpaщиx синiв i дoнoк yкpaТнськoгo нapoду.

Пильнe oкo yкpaiноЬKoгo peвoЛюцioнepa сKopo poзKpИЛo цЮ
кaiнoвy poбoтy, pятyЮчИ чeотЬ' cЛaвy i силy Укpaiноькoi Peвoлюцii.
Poзкpитi зpaдHИKИ, пepeД гнiвoм i кapoю yкpaiнськoгo Hapoдy,
ПoотaнoвИлИ оKpИтИсЬ у свoiх вчитeлiв - кpiвaвиx кaтiв HKB!.
Пpийнявши в сeбe oлeкcy, HKв.ц нe пpийнялo всix iншиx, a бaxaЮчИ вИKopИстaти cвoTx нaЙмитiв дo кiнця, змiнивши в дeнoмy овoi
iнcтpyкцiТ, пoслaлo Tx нaдaльшe пpoдoв)кyвaти кaiнoвy poбoту.
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l.J,i сaмi зaпpoдaнЦi, зa HoвИMи вкaзiвKaми, oбидвoмa pУKaMИ
..пpoвiдвi.цxpeщyютьcя вiд спiвпpaцi э oлeKсoЮ, HaзИвaтЬ сeбe
HИKaMИ oУH i кoмaндиpaMИ УПA', вeдyтЬ |.!aЛeну aгiтaцiю пpoтИ
члeнiв opгaнiзaцii i гpуп УПA. a тaM д,e ix ax нaдтo дoбpe зHaЮтЬ,
пepeвoдяTЬ гpaбeхi HaсeЛeHHя, тa пpoдoвЖyють лiквiдaтopcЬKУ
poбoтy.
Bipнo викoHy|очИ нaKaзИ HKB.ц, aгeнт Юpкo дня 27.12.45p.

пiдcтyпoм вбив члeнa Kpaeвoгo пpoвoдУ Cлaвнoi Пaм'ятi tpУга
3имнoгo (Tepeшкa). Дня 5.7.46 p. з pyK тaKИx Жe aгeнтiв CeMeнa,
Bишнi i Cтpiли впaЛИ дpУзi: Тapaо _ члeн Kpaeвoгo пpoвoдy i
ЧулиЙ _ кepiвник тeхнiчнoгo звeнa пpИ KpaeBoМy Пpoвotцi. .Qня
21'7.46 p. вiд KУЛЬ eнKaвe.цИcтсЬKИХ сoбaк Чopнoусa i Cмeтaни
впaлИ Cлaвнoj Пaм'ятi дpyзi: нaдpaйoнoвиЙ пpoвiдник Гpицькo i

ЧлeH HaдpaЙoннoгo пpoBoдУ Kвiткo.

B мiсяцi нepвнi 1946 p. в Mицькy paйoнy.{epaxнo тa iнших
сeлaХ згa.цaнИM aгeHтoM HKB.ц Ceмeнoм в звipськиЙ спoсiб
зaMop}о,o вaнo кiл ькaнaДЦятЬ po.цИ H

M

ИpHoгo HaсeЛeH Hя.

Пiдлi зpaднИКИ-Ю.п,и, KaiнИ, кoнyбeT, BaлЮXИ, oлeкcи, pудi,
дaнил[...], KнoпKи, lopKИ, чopнoУcИ, CeMeHи iiншi нa нoлi з кpo.
вoжaДHИM Cмoкoм| Bи, щo свoeЮ зpaдoЮ yкpaiнськoгo Hapoдy
збiльшили eнKaвeдИстськi пoлнищa, в бopoтьбi зi cвoTм Hapoдoм i для нaЖv|Bv| HaМaгaeтeсь в мopi KpoвИ BToпИтИ йoгo Cвятi
Змaгaння дo Boлi. Bи, щo ГlpoлИЛИ мope бpaтньoТ кpoви, зaслУ>KИлИ У Cтaлiнa мeдaлi i дo нacy тeплi мiоця, a в yкpaТHсЬКoгo
HapoдУ _ сMepтЬ i вiнну гaньбy! Baс iстopiя УкpaTноькoi PeвoлюцiТ
зaпИшe нa piвнi з кpiвaвим Cтaлiнoм i.Qзepжинським, ХpyшoвИМ,
Бepieю iiм пoдiбним.
Гaньбa вaм!

.Цpyзi! Apxипe, 3имниЙ, Тapaсe, Чyлtlй, Kyзьмa, Kopбaн,
Cтaльний, Mopяк, Cipoмaxa, Гpицькo, Kiнaн, Koля, opeл, Пeтpo,
Шepшeнь, Cipий, Бypeвiй, ПaлiЙ, MИKитa, Ш[у]ляк, Лaм[пa]p1
Лoзa, B'юн' HaтaЛKa, oЛя, Тaмapa, ByсaтиЙ, Kapмaлюк, Koбзap,
Чyмaк, Гaлa1 Гoлyб, KyнepaвиЙ, MopoзeHкo, Гaнджa, 3aлiзняк,
Лoбoк, Koмap, oстaп, Пyнoк i iнш., пpoвiдники oУH, стapшини,
пiдстapшини i кoзaки УПA, якi з нaЙбiльшoЮ пoсвятoю i вiддaнiстю змaгaлИcь зa КpaщУ дoлю cвoЙoгo HapoдУ i, змaгaюЧИсь,
впaЛИ )<еpтвoЮ пiдcтyпнoгo вopoгa тa пiДлoТ зpaдИ /].eяКИx Baшиx
..звepХHИKiв'',
т. зв.
в тя)кKИХ MyKaХ кiнчили свoe )КИття.
Пepeд BaшИМи, дpУзi, зHaнИMи i нeзнaними MoгИЛaMИ, пepeд

Baшими бaтькaми, дpУ)кИHaМИ i дiтьми, бpaтaми i сeстpaми,
пepe.q цiлим yкpaiнським HapoдoМ i пepeд Бoгoм ми - всi peвo.

люцioнepи, члeHИ oУH i пoвстaнцi

1146

-

KЛяHeMoсЬ, щo MУKИ i смepть

Baшy нa KлятoМу вopoгoвi i зpaдникax пiмстиMo, стoкpaтнo пiмстИМo!

.[apeмнi плaHИ i опoдiвaння HKB.Ц, бaхaниx yспixiв Йoмy
нiкoли He oсягltyгИ. Xoч ixнi пoлчИщa зpoслИ щe нa кiлькa пiдлиx
людцiв, cилa УкpaТнcькoT PeвoлюцiT зaвдae Tм нaдaлi нищiвниx
yдapiв. HeдaлeкиЙ вxe тoЙ чac' Koли ocтaтoчHo poзпpaвИтЬся зa
пpoлИтy Kpoв' a нa MoгИлaХ BпaвшИx гepoiв poстyгЬ Hoвi MecниKи,
якi здвигнщЬ дoвгoждaниЙ Хpaм Boлi- УкpaTнcькy CaмoстiЙнy
Coбopнy .[epжaвy.
Cмepть стaлiноьки м вИcлyxнИKaм бpaтoвбивцям кaiнaм.
Biчнa Cлaвa Бopцям, впaвшИM в бopoтьбi зa Boлю Укpaiни!
ХaЙ xивe УкpaTнськa Haцioнaльнa Peвoлюцiя!
ПocтiЙ, ЛипeHЬ 1946 p.

ДACБУкpaiни, ф'

13,

KpaевиЙ пpoвiд
opгaнiзaцii Укpaiнськиx Haцioнaлicтiв
(Kpaй ,.oдeоa'')

cпp.376' т.59' apк.358.
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УКpaiнa Mae пpaвo

B|АЙт|A

з оKлaдУ CCCP. .ЦepeвopИт

..ApтeMa,'

274-280
кoPЕспoHдEHцlя KEPIвниЦтвA пзyз' псK
тA кPAlo ..oдEсA,'
Ne

25 cepпня - 20 гpудня 1946 p,

Ne 274
..чyпPиHKv|"
лИcт
у спPAвl
..дAл
п lдпoPядкyвAH Hя
EKoгo''

пPoBoдoвl пзyз

25 cepпня 1946 p'

Bп..QaлeкиЙ!

Пepeоилaю Baм лиcтa i нaкaз пpoвiдникa Koнeгapa, яKoГo BИ
oсoбистo знaотe. Biн бyв в Bac зi сл. п. ГaлинoЮ y оУсЬKoмy лiсi в
сepпнi 1944p. B тoй чac я бyв у Bac тaкoж i пpибyв.цo нaо cл. п.
пpoвiдник oхpiм.
3в'язKoвиХ вiд Koнeгapa! з яKИMИ 6 Bи мaли згoЛocитИся .0,o
Пpoвoдy, зaлИшaЮ бiля ceбe, бo нe знaю чИ зMo)кy з Baми пoв'язaтИся. Пepeсилaю пoЧту чepeз д. KHoпKУ, a бiля нЬoгo e люди, якi
зMoxУтЬ Bac.цocтaвит|А нa мiЙ пyнкт зв'язKу.
Moжeтe зi сoбoю взятИ oднoгo бoeвикa. .0,o Baо я в)кe пepeдaв oдHoгo ЛИcтa, ХoЧ зHaЮ| щo BИ тpaKтyeтe мeнe гipшe чopтa,
aлe я вipю, щo Bи oпaм'ятaeтecя i пepeкoнaeтeсЬ, щo Bи вcтУпИ.
ли нa нeвлacтивиЙ шJЛяХ.
Bи cтaли слiпим знapяддяM тeMHИХ дУxiв, якi пiд'юдили Baс
cтaтИ дo oдвepтoi бopoтьби з opгaнiзaцieю. Bи poзпaлЮrтe бpaтoвбивну бopoтьбy, Baшi люди вбивaють нi в чiм He вИHнИХ Baм члeнiв
opгaнiзaцiT, як Бaсa i Гaлю нa Kлeвaнщинi iт' .ц. ПoдУмaЙтe i зaстaнoвiтьоя xтo poз'еднaв Ftaс. Я бyв BaшиM KoЛИсЬ близьким дpyгoМ'
.гвepд2кy,

щo Bи з opгaнiзaцieю в
бopoтьбi нe вИгpaeтe. ЗaпepeстaHЬтe cвolо шкiдливy для opгaнiзaцiT iyкpaiнсЬKoгo Hapo.п.y poбoтy i пoдaЙмo сoбiдaльшe pyки.
Koмyнiкa1 якиЙ Bи эMУс,ИлИ свoiми BисryПaМИ BИдaтИ пpoвoдoм oУH нa пзУз' з пep[I]ИM вiдгoмoнoм нa Baшy дивepсiЙну

Я cпiвнувaю Baм i сьoгoднi, i
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poбoтУ' opгaнiзaцiя дoвгo Мoвчal.la, бo вipилa, щo Bи сaмi зacтaHoBИTeсЬ Haд свoeю poбoтoю.
Пoмимo BсЬoгo я нe вipю, щoб Bи пiшли свiдoмo нa зpaдy. Bи
cтaл|А ЛИшe зHapяд]п'яМ Bopo)Koi гpи. Koхнa oд,ИнИця для opгaнiзaцiТ сьoгoднi дopoгa i Bи мoжeтe щe спpaвИтИ свoЮ пoMИлKУ.
ПoдyмaЙтe, Koли бoTтeся пpи6уи дo MeHe, тo вiдпишiть.
B тaкoму BИпaдкУ oсoбиотo paДкy Baм ciсти дeсь i He втpyчyвaтИся дo xoднoТ пpaцi. Biддиxнiть i cкpiпiть ceбe мopaльнo.
Haблиxaються нoвi мiжнapoднi пoдii i MИ MycИMo бщи окoнсoлiдoвaнi i пpигoтoвaнi .п'o ниx.
Ш-to злoгo зpoбилa Baм opгaнiзaцiя, щo Bи тaк бeзoгляднo
BИCтУп|АлИ пpoтИ нeТ? Saлишiть aмбiцii, a пoкepyйтeся дoбpoм
спpaви. Bи людинa iнтeлiгeнтнa i poзyмнa, i дyмaю, щo зMoxeтe
для дoбpa спpaвИ )кepтвУвaтИ свoю aмбiцiю,
Здopoвлю щиpo i зaKЛИKaЮ Baс дo.цaльшoi дpyжби!
C[лaвa] У[кpaiнi!]
25.Vlll,1946 p.
/_/ Чупpинкa
ДA CБ Укpa|ни, ф. 1З, cлp. 376'

т. 8,

apк, 101, Koniя,

Ne 275
..BAPки''
y cпPABl
л|/|cт
..дAJlЕKoMy',
зMlстy гPи псA
12

вepecня 1946 p,

П,.ЦaлeкиЙ!

Пepeдaю пoчтУ дo Baс, a гpИпсa з 4'Xi|'45 p' вiд цei сaмoТ
ocoби He MoЖy дoЛУчитИ, бo вiн зaxoвaнИЙ, a цi, щo МaгaзИHyвaли ЙoГo, нeмa jx тyт' Гpипca дo Bac He poзпeЧaтУвaЛa' aЛe
йoгo вiдпиc бyв y пoнтi дo C.3мiст пepeпoвiдaю BaМ, вiн cлi.

дуюниЙ:

1. Baшy спpaвy пo вИолУХaннi звiтiв cл. п. к-pa Moдeстa

i

Coтникa пepeдaнo дo ЦП oУH.
2' Bи мaли б викoнyвaти свoi oбoв'язки дo piшeння.
3. Пoдaти звiти, пpoтoKoлИ зa 1944-45pp,
4. |1oдaти звiт з мaЙнa _ гpoшeЙ i зoлoтa.
5. Письмeннo oбoснувaТИ дoМaгaння peвiзii poбoти к.pa

Мoдeстa.
1

'150

Пpигaдyю, щo цe змicт пoчти дo Baс вiд пpoвoдУ щe з
4.х||'45 p., KoтpУ я o.о.epжaлa y пoлoвинi квiтня [19]46 p. Ha дoкaз
цЬoгo, щo Bи oдepжaлИ пoчтУ, пpoшy цeЮ сaмoЮ дopoгoЮ HaпИcaтИ.
Cлaвa Укpaiнi!
12.lХ.46 p.

l_/Bapкa
ДA CБ Укpai'ни ' ф, 1З' cпp. З76,

т,

8' apк,

Ne

л

1

15, Koпiя.
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ист. BlдпoBlдЬ ..дAJl ЕKoгo''
HA

лист дlсMoKA''

Blд 18 липHя 1946 p.

21 вepecня 1946 p.

Bп. Пaнe Cмoк!

Лиcтa Baшoгo, дaтoвaHoгo 1B.V||.46 p. oдepжaB 20.lX.46 p.
HИM oдepxaв piвнo ж зaпИсKУ вiД пaнi
ШMaти, зa пiдпиcoм Bapкa, кoпiю якoi висилaю Baм.
He в силi я зaтaТти тoгo i Myшy з Baми ним пoдiлиTись, якe
дyшeвHe зaдoвoлeнHя пpинiс мeнi Baш лис1 i як пiднic MeHe Ha
..Bп.'',
дyсi' Bжe пepшi двi бУкви
щo вИоЛoвлЮЮть Baшy BeЛИКУ
пoшaнy,цo MeHe, зaстaвляЛИ мeнe дeкiлькa paзiв iм (тим бyквaм)
пpИГЛяHУТИсЬ, чИ чacoМ He ДpУKapсЬKa пoMИЛKa, aлe кiнeць кiнцiв
пepeKoнaBсЬ, щo вoHИ пoKЛaдeнi нa пaпip тaки Baшoю .,BпpaBнoЮ,' pукoЮ i виЙшлt,l,,.Moв KpИшТaЛЬ чИcToгo'' сepця. Hy, a кoли
дoДaти щe Й тe, щo Bи Maeтe MeHe зa yкpaТнця, тa щe Й чecнoгo, Тo вжe впoвнi Moжeтe УяB|АтLА coбi мoe пiднeсeння. Пpaвдa,
в iншoмy мiсцi Baшoгo ЛИотa Bи питaeтe Meнe, дe Moя сoвiсть i
нeсть (дyмaЮ, щo iдe пpo сoвicть i чeсть Baшoгo пoняття), oтжe,
щoб нe зaбщи пiзнiшe. дaю вiдпoвiдь зpaзy: тy сoвiсть i чeсть я
нoшy, вибaчтe зa щИpe CЛoвo, в сepцi.
Читaючи Baшoгo ll|Аcтa, стapaЮсЬ збaгнщи цiль йoгo пИсaH|-|я, HУ i пo кiлькapaзoвiм пpoнитaннiдiЙшoв t,o вИснoвKy, щo Bи, як
cтapиЙзнaЙoмиЙ (нe звepxник i нe пpиятeЛЬ, яK сaмi зaстepeгae.
тeсь) xoтiли ПpИгa.цaтИ мeнi cтape MИHУЛe, яKe MИ paзoM пepe)(Ивaли i якe я piвнo >к дyЖe чaстo tгaдyю. Тa пoдiлитиcь вpaжiннями

o гoдинi 1З.2o. Paзoм з
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МoТx ocТaнHix ПoтягHeHЬ, яKi 6УлИ фaктиннo нaслiдкoм BaшИx,
I.l.JИpoчeзHoMУ Maсштaбi, дiЙ (пpo щo Bи, poзyмieтЬся, He згa-

дУeтe)' Щиpo KaxУчИ, тi Baшi вpaxiння Meнe He зaдoвoльнили. Я
вipив, щo пiсля тoГo всЬoгo, пiсля пepeшHУpKУвaHHя цiлoсти УПA
i oУH нa пзУз i пiсля мoТx paдИKaЛЬHИx пoтяГHeHЬ, Bи стyKнeтeсь
гoлoвolo oб оoснy i зpoзyмieтe вpeштi, д,o ЧoГo .t],oBeлИ, aбo xoч
дaстe мoжливicть KoМyсЬ з ЦП oУH вгляHyГИ в тi cпpaви i вивeоти Bac Ha ПpaвИЛЬниЙ шлях, Ta в спoдiвaHHяХ свoТx я зaвiвся.
lloпpaвдa, лiквiдaцiТ B тoMУ мacштaбi, якi 6ули, Bи зaпepeотaли,
aлe цe з iншиx, Haдтo зpoзyмiлиx пpИчИн: 1. l oУH i УПA мaЙжe
злiквiдoвaнi' 2. тi oДиницi, щo слyнaйнo збepeглись, зipвaли з
Baми кoнтaкт i пoвeли opгaнiзaцiЙнy poбoту в стислiЙ вiд Baс кoнcпipaцii тaK, щo у Baших pУKax зaЛИшився тiльки лiквiдaтopський
aпapaт, якиЙ сьoгoднi мyоить' xoчe чИ He xoчe, зaдoвoЛятИсЬ
HeщaсHИMИ хepтBaMИ MИpHoгo HaсeлeнHя.
Bи пишeтe мeнi, щo я, яK члeH oУH (xибa тoMУ, щo щe хивy, бo
фaктиннo Bи знaЙшли сoбi якeсЬ пpaвo вИКлЮчИтИ мeнe з pядiв
oУH щe тoдi, кoли дaBaЛИ HaKaз зpa.о'никoвi oлeксi ..зaлoоKoтaти
Meнe пo шиi Baшим KлoчaHИM, дo смepтi ПpИeMHиM iнcтpyмeн.
тoM'') MaЮ пpaвa зФKaдaтИ зB'язKy з Пpoвoдoм i вискaзaти свoi
дyMKИ, TaК, я зHaю пpo цe пpaвo i зaпитyю Baо: нoмy Bи звeли
Йoгo (тe пpaвo) тiльки дo звинaЙнoT фopмaльнoотi, як у стaлiнcькiЙ кoнстиryцii пpaвa гpoмa.цяH чИ пooдИHoкoT pecпублiки?
Чoмy Bи пpo тe пpaвo тiльки гoBopИтe, a фaктиннo нe дaстe мeнi
зMoгИ пoдaтИ дo Пpoвoдy cвoeiдyмки пpo cТaн, якиЙ зaвeнyвaв. l
..ГaЛИнa',
з дaтoю
дe, ПИтaЮ Baс, мo[ лИcт|А, oдИH aдpeоoвaниЙ Ha
22,|х'45 p. зa мoIм пiдписoм i виcлaниЙ Baм пo зв'язKy, i дpyгиЙ
.,Лe
Ha aдpeсУ
- Лe', зa пiдписoм oлeкcи i мoTм з дaтoЮ 2'X.45 p, i
пepeдaний Baм тим жe oлeкcoю?
Heвжe Пpoвiд вxe тoдi мeнe i мoТ дyмки зiгнopyвaв нacтiльки,
щo He УвФкaB зa вiдпoвiдHe Хoч кiлькoмa сЛoвaMИ мeнi щo-нeбyдь
вiдпoвiсти. Hi! He вipю в тe! Пpининa MoвчaнKИ ПpoвoдУдЛя MeHe

Baс яснa.
Згaдyюни мeнi в овoЙoмy листi мeльникiвЦiв, фpaкцiю HeпpИMИpИMиX бyльбiвцiв, гepoТв пpaвдИ i oУH Tapaнa, Bи зaзнaчy6Тe,
щo He дlУМaстe тИM яKpaз MeHe зaляKaти' Тaк, я пoдивляю Baшy
дaлeкoзopiоть. Бeз Цих кiлькox слiв пepeстopoгИ мeнi нaпeвнe
булo 6, яKщo нe сepцe, тo дeоЬ дaлЬшe щoоЬ ЛoПHУлo, a тaк oбii

Й

шлoсь,'блaгoпoлуЧ Ho''.

Biдnoвiдaючи нa Baшi пpямi питaння: 1. Хтo .цaв пpaвo мeнi
твopитИ кpaeвиЙ пpoвiд нa тepeнi ..oдeca''; 2. з чийoгo ДopУчeння
я пoшИpЮЮ .,HaKлeп'' нa пpoвiд iнспeктopaтy нa ПЗУ3; 3. i чим я
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pyKoвoДкУсЬ,',oбдУpЮЮчИ'' члeнiв oУH i нapoд, щo я MaЮ зв,язoк
з Пpoвoдoм oУH i e Йoмy пiдзвiтHИM в cвoТЙ poбoтi? _ мyшy Baм
..yпoлнoМoнeнoгo пo
пpИгaдaтИ зaяBy Baшoгo
дeЛaм'' (пo Baшoмy
сЛaвHoгo, a пo мoЙoмy гaнeбнoгo) лiквiдaтopa Ns2 (Ns.t, нe зaбyвaЮчИ пpo Baшy гiднiоть - цe бyдeтe Bи) Moдeстa. Biн пpи кiнцi
XoвтHя, пpибyвши вiд Bac, зaявИB мeнi мix iншим: ,.,QiЙснiсть
,.oдeсa'' кpiм нoтиpьox людeЙ (пoнaв вИЧИсЛядoKaзaлa, щo У кpaТ
ти: oлeкca, Bи - тoбтo я, Apxiп, a зopeHryвaвшИсЬ, щo пpИcyгHИM
e cл' пaМятi .о.. Coтник, ПoпpaвивcЬ) ... пpoбaнтe п'ятЬox, дoкiннyючи Baсиль iд. Coтник, HeMae ЧИстиx i вcix тpeбa лiквiдyвaти' тaк
чи iнaкшe. Цe .цyмкa пpoвiдникa Чyпpинки i мoя. l-{e фaк1 яким
тpeбa ЧИcлvlт|АCь',. Koли я, взяBшИcЬ зa гoЛoвy, пpяМo кpикнyв: ..l-{e
..пpo
>к пpoвaл opгaнiзaцii' якиЙ pятунoк!'' _ cлiдyвaлa вiдпoвiдЬ _
pяryHoK opгaнiзaцii HeМa щo гoвopИTи, тpeбa pяryвaтИ нaцiю''. oцe
ypИвoк poзMoвИ Moдeстa зi мнoю, якиЙ пpибув вiд Baшoгo iмeнi
poзпpaвИтИсь з oУH нa тepeнi KpaЮ ..oдeсa'' i ..pятyвaти HaцiЮ''.
.Цe x Baшa KoHсeKвeHтнiсть в дУМKax, кoли Bи стaвитe мeнi
..oбдypююнИ'' члeHiв oУH? Пpo якиx
пИтaHHя, чИM pУKoвoдxУсЬ,
xe Baм члeнiв хoДить? Bи x знaeтe, щo oлeкоa пiшoв у cтpибки,
сл. пaм'ятi Apxiпa Bи 28.|Х.45 p. зaдУЦlИЛИ, a щo стaлoсЬ з ол.
пaМ'ятi .о.. Coтникoм i Baсилeм тo Bи знaстe тaKo)K Kpaщe MeHe.
У нaс e з.цoгaдИ, щo BoHИ пotiлили дoЛЮ сЛ. пaМ'яTi Apxипiв,
Kузьмiв, opeотiв, Cтaльниx i iнш. дeсяткiв i сoтeнь, яKИх Bи тaкoж
зHaотe, бo iхня Kpoв п'ятнoM Лe)кИТЬ нa BaшiЙ _ кaТнoвiЙ дУшi. Чи
Bи дyмaeтe, щo я мoхe oб.цypЮlo тИХ кiлькoх щe типiв з Baшoгo
лiквiдaцiЙнoгo aпapaтy (Kнoпкa, Bapкa, Юpкo i т. п,). 3aпeвняю
Bac, щo нi, я з l-tИMИ He мaю i нiкoлИ He xoчy мaти нiчoгo дo дiлa.
Чим я зaтpУ.цHив би.iх, кoли б нaвiть nepeтягHУв дo сeбe, щo Boни
poбилиб? Paди зaПeBHeHHя Baс, я Kляl-tусЬ Baм, щo дo oKoЛa MeHe
зiбpaлиcь тiльки тi, якi пpи piзниx збlгaх oбcтaвин .,oбipBaЛиоЬ'' з
Baшиx стaHкiв, i тt, якi MaлV| oг1|A|1v|тИсЬ Ha cтaHKaХ, aлe мeнi вдaлoсь ix pятyвaтИ. Bи x тoдi гoвopИЛИ' щo цe вce aгeнтypa HKB.Ц i
щo чepeз ii знищeння Bи pятyетe yкpaТнськy нaцiю. Тaк дe ж Bи
знaЙшли cьoгoднi тут нлeнiв oУH? Чим хe я Tx oбдypюю? Boни ж
знaютьдoбpe, щo в cвoTЙ poбoтi здaтнi нa влaснi cvlлvl,i щo cвoeЮ
poбoтoю MaЮТЬ звepHyгИ yвaгу Пpoвoдy oУH, який, хтoзнa, чИ з
вини смoкiв i мoдeстiв, нe виpoбив сoбi пpo HИХ пoгaнoi oniнii'
вoни i я тoгo свiдoмi. Boни i я всЮ свoю poбoтУ стapaЮтЬся BeстИ
i вeдуть тaк, щoб He сKpИвИТи пoлiтичнoT лiнiТ oУH i вi.цдaють
MaKcИMyМ ТoГo, Щo в Тx силax, a Bи будьтe пeвHi, щo aнi Bapкa, нi
..стягy',
KнoпKa, нi Юpкo з-пiд Baшoгo
нe в силi cг1v|H|{1ти Tx y святiЙ
бopoтьбi зa УCC.[.
I
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Пaнe Cмoк! iй Бoгy, зaлищiм xибa тi тpИ пИTaнHя, бo тyг бeз
нepвiв нe oбiЙдeться. Bи He yвФKaeтe оeбe мoiм звepxнИКoм' a
тИM caМИМ нe Mo)кeтe вlд Мeнe H|чoгo вИMaгaти' a я нe УвФKaюcЬ

Baшим пiдвлaдним i нe нyюсь дo oбoв'язКy пepeд Baми спpaвдoвувaтИсЬ, TaK щo лишiм цe нa iншиЙ paз iдля KoгoсЬ тpeтЬoгo.
Пpaвa бopoтись зa вoЛЮ овoЙoгo нapotУ нe вiдбepeтe MeHi, нaвiть
як aгeнтoвi HKB.ц' нi Bи нi Baм пoдiбнi. 3a твopeння oУH i пpoвoдy
KpaЮ ..oдeca,, я ХoЧy бyги вiдпoвiдaльним пepe.ц Цп oУH i в овiЙ
чac, яK Дo)кИвy' чи Bи тoгo сxoчeTe ни нi, нИ Baм тo пoдoбaeтьcя чи
нi- пoзвiтyю i вipю, щo cпpaвдaюcь. Baо i Baм пoдiбниx Moдeстiв
i нaдaльшe УвФкaЮ як лiквiдaтopiв oУH i УПA нa пзУз i' яK тaKИx,
бУдУ дeмaсKувaти пepeд HapoдoM дoтИ, дoKИ Bи нe пpИпИHИтe
свoеi гaнeбнoi, зpaдницькoi poбoти.
Ha 3У3 MoгЛИ дo cЬoгoдHi зaдepхaтись нaвiть бiльшi вiддiли
УПA, бo цe як Bи BИслoвИЛИсЬ свoгo Чaсу _ .свiдoMa ГaлиниHa, a
нa П3У3 HeМar тoТ мoжливoстi, бo цe Boлинь i тeмнe Пoлicся''.
Пo мoЙoмy, цю дУMKy тpeбa тaк фopмoлЮвaтИ: нa 3УЗ MoГлИ
дo cЬoГoднi зaлишитиоь нaвiть бiльшi вiддiли УПA, тoмy щo
тaM нe бyлo Cмoкa i Moдeстa. Ha П3У3 He зaлИ[lJИлись i мaлi
вiддiли УПA тoмy, щo тyт зiбpaлиcь сMoKИ, MoдeотИ i iм пoдiбнi
МИтЬKИ.

Ha свoйoмy мiсцi листa Bи нapiкaeтe, щo

..дeKoмy'' e Мo>кЛИ-

вoотi вдeнь iздити вepхi i фipмaнкaмИ, a',ЧeCним peвoлюцioнepaM'' HeМaо тoi мoжливocтi, тa щe Й тyг i тaм пoнoсятЬ жepтBИ.
..чeс.
Taк, Bи Maeтe пo чaоi paцiю, Meнi вiдoмиМ e| щo якиЙсь тaM
HиЙ'' CeMeH цiлy вeснy, яK дeнЬ тaк нiЧ' тoBKcя нa Cтидиньщинi i

дУшИв HeBиHHИX людeЙ з-пoмix МИpнoгo нaсeЛeнHя (Mицк _ кiльКaнaдцятЬ poдИн, Тpoстянeць_ кiлькa poдиH iт. д.), a HKB.{ нe
зpoбилo нi oднoi aкцiТ. Як тiльки ryди пoяBИЛисЬ сЛ. пaм'ятi д'
Тapaс i ЧyлиЙ, щoб пoкaзaтИ нaсeлeнню нeбaжaнy дeKoMy пpaвдУl тaK зapaз HKB.ц зpoбилo aкцiю, a чepeз кiлькa днiв нa Тapaсa i
Чyлoгo бyв викoнaниЙ aтeнтaт тИпaMи вiд тoгo x тaкИ ..вiдвaxнoгo
i чeснoгo'' Ceмeнa. 6 щe i iншi пpиклaд.л, aлe чИ вapтo Тx бiльшe
нaвoдити? Пpaвдa, бyвaють вИпaдKИ, щo i ,.нeЧeсHi'' дoзвoляють нaвiть сoбi мaшинaМИ пpoKaтaтЬся пo оeЛaХ, aбo i aсфaльтi,
нe тiльки вepХИ, вcKoчИтИ в мiстo, KpoпнyгИ пapy HKB.Ц.[иcт]iв,

зaбpaти шpифт з дpyкapнi, aбo i тiльки сaмoi пaнiки нapo6ити.
..HeЧeсHi,',
i вce. l{o x дo xepтв, якi
Щo ж пopaдиш? 3вичaЙнo,
пoHocятЬ..чeснi'' i..HeЧecHi'', тaK я зaпeвняю Baс- пoвipтe, щo в
мoЙoмy тepeнi зa 1945 p, з-пoмiж ,.чeсHИx'' впaлo тpЬox чoлoвiк i
тo y виiмкoвиx yмoвax, a в ..HeЧeсHИx'' згИнyлo пoHaд 30 н[oл]. кpiм
тИХ' яKИx убили Baшi ..чeснi',.
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Бyдy звoдити дo кiнця, бo iтaк зaнa.п,тo poзвiвся. Bи, пишyни
свoйoгo листa, зaзнaчИЛИ, щo нe дУMaeтe пoлeмiзyвaТll, a тaК
сoбi пpямo нaпИcaли пo стapiЙ знaйoмoстi. Щo х сКФкy я, яK

Maeтe пoтpaKтyвaти мoЙoгo лиcтa? 3дaюсь нa Baш ocyд. Як xoveтe, TaK i пpиЙмiть. Увaxaeтe зa чИстo npивaтниЙ, тaк пpoнитaЙтe'
вибaчтe i знищитe. Бyдeтe УвaxaтИ' щo в нЬoMУ e щoсЬ Уpядoвoгo - вИKopИcтaйтe. A мoxe cxoчeтe кyДи-нeбyДь пiслaти _ шлiть,
He Maю нiчoгo пpoтИ.
.Qopoги, якoю пpийшoв Baш ЛИcт дo MeHe, вИKopиcтoвyвaTИ
He дУМaЮ, xибa мoжe дЛя Kol{тpoЛi вишлю вiдпис, бo, як сaмi бaчитe, вoFta дy)Ke дoBгa' Be.Д'e мaбyть чepeз Kиiв, a мoxe i Moсквy, a
в якoмycЬ paЙoнi мoжe i зacтpягHуTИ, звiснo paдянcькi пopядKИ.
.Qля тoгo пoстapaЮсЬ пoшУKaти iншoi дopoгИ, яKщo вдacтЬся.

Пoпpoбую i дoбpe булo б, якщo б МИ пo стapiЙ зHaЙoмoстi, xoн
д,ля пpИвaтнoi пoчти дoгoвopиЛИсЬ пpo якиЙсь пуHKT, дe Mo)кHa
зaли[UaтИ i зaбиpaти л|Аcтv|' Boнo бyлo б кpaщe, бo нe зaбиpaлo б
мicяцiв. ПoдУмaйтe i як Baшa вoЛя тa oХoтa, Тo пpoшУ HaзHaчИтИ
якиЙсь paЙoн, ceлo i xaтy' aбo нaвiть мepтвиЙ ПУHKт

Щoдo зв'язкy з ЦП oУH, тo я шyKaЮ iншими дopoгaмИ, aЛe
якщo Bи зaпeвHИтe MeHe, щo Moя пoчтa зaЙдe туди i нepeз Baс,

тoдi дyxe пpoшy. бУдУ вдячним.

3a пoздopoвЛeнHя i жiнки i нaщaдкa - ДяKУlo' Пepeдaти Тм
зapaз тoгo He Mo)KУ, бo тoгo оaMoгo дня i вiД тИХ оaмИx зB'язKoвИХ' щo oдep)кaв вiд Baс пoчтy, дoвiдaвсь, щo дeсЬ в пepшИX ДHяХ
вepeсHя вoHИ apeштoвaнi i вивeзeнi в Piвнe. Moжe цe тiльки дoбpa
oпiKa ,.мoТХ ХaзяТв'' Haд MoeЮ дИТИHoЮ' щoб нacoм нe зниЩили ii
.,бaндv|тИ',.

(!o peнi'

тaKe HaMaгaHHя вЖe бyлo в гpyднi [19]45 p. He
зHaЮ, чи зa BaшиМ HaKaзoМ чИ нa влaсHy pУKУ т. oлeксa Bv|CИлaв

знИЩV1тv| i хiнкy i oднoмiсянHy дитИнУ. Гaньбa!). Moxe i оьoгoднi
знaЙдeться якиЙсь Moдeсl щo Haзвe тo штyчl-|oЮ пiдpoбкoю, як
Haзвaв пepшe apeштУвaнHя )кiнки, ТТ тяxкe пopaHeHHя i визвoлeнHя чepeз HacкoK Ha шпИтaлЬ. БaЙдУxe мeнi. Чия яKa спpoмoжнiсть, xaЙ тaK дУMae. Bсe-тaки Д|^тИ|1|А мeнi дyхe-дy)Ke )кaЛKo.
3дopoвлю!
ПocтiЙ, 21'|Х.45 p.
/-/ Дaлeкий
,цA CБ Укpai,ни ' ф, 1З' cпp. 376, т, 8, apк, 116-118' opигiнaл'
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M и Koл l " в lд .. кAlvI ЕH я PA"...

лу|cт
стEпAHA"
y спPABI вияCнEHHя дlялЬHoстI ..дAгlEKoгo''
l.

29 жoвтня 1946 p.

Дpyxe Mикoлa!
3 листiв Cмoкa я дoвiдaвся, щo вИ знaxoдИтeсь близькo нЬoгo
мoжeтe з нИМ KoХHoчacнo 6aчитиcя i гoвopити. {ю нaгoдy я xoчy
вИкopистaтИ' |:
.1)
нaпиcaти дeкiлькa слiв дo cтapoгo пpиятeля;
2) кopoткo пoдiлитися з Baми вpaxiннями' a paдшe дyN4KaМИ
вiднoснo Cмoкa;
3) пpocити Bac, щoб Bи в мipy Mo)иивocтi вибpaли нaгoдy i
caM-Ha-сaМ з F|иM пpo всl тl опpaви пoгoвopИлИ.
.Д,yмaю, щo Baм щe свiжi в пaм'ятi чacИ' KoЛИ Mи пiзHaлись,
paзoм Ж|^л|А, пpaцювaлИ i пoдpyжили' He зaбyли Bи нaпeвнe i
i

тoгo, яKe бyлo мoe, paдшe взaeMнe, вiднoшeння зi Cмoкoм
poКax 1943-44 тa цiлу пoлoвИнУ 1945 p.

в

Якщo Bи нe 6ули пeвнi тoгo, тo xoч пpипУсKaли, щo я Йoгo
цiнив i бyв для HЬoгo дiЙcним пpИятeлeм тa Йoгo yвil(aв тaKиM
для ceбe.
lJ.{o x стaлoсЬ' Щo сьoгoднi вiн тaк гapячe бaxae 6aчити мoЙoгo тpyпa, aбo i caм, влacHИMИ pyKaми пepepiзaв би мeнi гopтaнKу,
якби, poзyмiеться, мi1 a я в овolo чepгУ нe в силi дo HЬoгo пoвaxнo
нaвiть ЛИстa Haписaти, бo сoтнi дyMoK нe paз пepeмiшyютЬcя з
oбpидxeнняM, лЮттю i гapяним бФкaHняM, щoб вiн зaкiнчив тaк,
яктиcячi HeщacнИx' нi в нoмy He вИHHИx Йoгo xepтв.
УвФкaЮ' щo y BaшiЙ пaм'ятi щe Meнш зaтepтИMИ e oтi oгиднi' пoЧaвшИ з пoЛoBини 1945p'' iщo всi дi.i Cмoкa щe з-пepe.ц
тoгo чaсУ, яKi п'ятнoM вiДбилиcь в peвoлюцiЙниx змaгaнHяx цИx
тepeнiв, ляглv| в oсHoвy мoiх paдикaлЬниx пoтягнeFlЬ i дaльшoгo
нaшoгo cпiвxиття - для Bac нe e чУ)киMи i зaЙвим бyдe мeнi пpo
тe poзвoдИтИcЬ'
Я нi нa xвИлинy нe сyмнiвaюcЬ, щo Bи спpoмoжнi тe вce oб,eKтИвHo oцiнити i тoмy, пpoшy Baс, зaпитaЙтe Cмoкa Bи:
1) ни вiн спpaвдi вipить в тe, щo laлeкиЙ e aгeнтoM HKBД i
виKoHye Йoгo нaкaзи? Якщo нi, тo
2) ни вiн мoxe вipити, Щo.Д,aлeкиM Kepyють якiсь тeмнi дyxи,
3) ни мoхe дiйcнo.Qaлeкoгo нa тУ пyгЬ зaгHaлa жa.цoбa cлaвИ,
i вoeштi
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4) чи вiн тaKи овятo вipить, щo poбoтa .Д,aлeкoгo cЬoгoдHi

cпpяМoBaнa пpoти oУH i являeться шкiдливoЮ для нapoдy?
..спiвпpaцi з HKB.Q,'', чи нoвoi aнapxii, ни
3a нeцiлий piк свoeТ
щoсь пoдiбнe в yявi Cмoкa - ДaлeкиЙ зi cвoiми лloдЬMИ випУстив Koлo 5oooo пpимipникiв лiтeparypи' в бiльшoстi лeтЮнoк, He
вчисляючИ тщ piзниx кличiв i вишкiльниx мaтepiaлiв, зaгнaв Ha
тoЙ свiт дeсятки HKB.Ц-иcтiв i iншe, щo л|oди знaють i бaнaть, тoмy
нe тiльки ,Д,aлeкoму, aлe Й iншим, ДУХe вaжкo зpoзyмiти тoi плy.
тaнИl1И Cмoкa i Йoгo пoзицii, якi вiн зaЙняв зi свoТми - ryпoлoбим
..Kpaю
KHoпKoю, бaндитoм Юpкoм i зaдpипaнoю Bapкoю нa тepeнi

oдeсa',.

Kiнчaючи свiЙ лиc1 я щe paз пpoшУ oб'eктивний пoгляд, пpи
нaЙближчiЙ нaгoдi ним зi мнoю пoдiлL^тv|cь,
Щoдo дiЙ сaмoгo CMoкa, тo я святo пepeKoнaниЙ, щo вoни e

шкiдливими для oУH i peвoлюцiЙHo.визвoлЬнoi бopoтьби yкpaiн-

cЬKoгo нapoдy.
Йoгo плянoвiоть i nocлiдoвнiстЬ y винИщyвaннi opгaнiзaцiЙниx
кaдpiв i pядiв УПAдae мeнiдoкaз, щo тa вся poбoтa бyлa кepoвaнa

o
g

,: як мiг нa цe пiти тoЙ,

яK|АЙ, пo всЬoMУ
piшитись.
Hi,
цe нeмoxливe!
Hiкoли нa тe
йoгo бoxeвiлля
вияв
яKpaз
oлiв, aЛe чoмy
кpoвi нaЙкpaпpoлитiЙ
х(epтв'
пpoявивcя в кpoвi тИсяч людcЬKиX
нe тaк.
iтyr
Чoмy?
Щocь
щих peBoлЮцioнepiв Йoгo тepeнy?
.[yмaЙтe тpoxи i Bи!
Щиpo здopoвлlo iбaжaю вcЬoгo нaйкpaщoгo!

Cлaвa УкpaTнi!
Bсe тoЙ caм Cтeпaн, a зapaз Kaмeняp.
29.X.46 p.
ДA CБ Укpai.ни , ф, 13, cпp. 376'

т. 8,

apк' 11З-114. Koпiя,

1157

Ne

278

cт. B lдпo B lдЬ .,дAJl ЕКo гo',
HA лист ..сMOKA', Blд 25 сЕPпHЯ 1946 p.
ли

29 жoвтня 1946 p

Bш. Пaнe Cмoк!
Лиcтa Baшoгo з25'8.46 p. мoТ ..сoтpyднiки''

вi.о.

вaших ..чecнИХ''

o.цep)КaЛИ 17.X' a мeнi дopyнeнo 25.Х.46p. Piвнoнaснo з Baшим
.,нaKaз
ЛИcтoМ oTpиMaв я piвнo ж, як Bи пИшeтe,
i лиcтa пpoвiдни.
Ka,,зa пiДписoм Кoнeгap i apxитвip Baшoгo yмa..Koмyнiкaт''. Як сaмi
бaЧИтe, тaкиЙ xiд пoшти e HeHopMaЛьниЙ i зa тe Kнoпкa, чИ ХтoсЬ

iнuиЙ з ..ЧeCHИx'', ПoвИHeH бyги пoтягнeниЙ дo вiдпoвiдaльнoстi.
Пpи сьoгoднiшнiЙ тexнiцi i Baшиx lЙo)оИвoсТяx _ скopiшe i
тo .цaЛeKo скopiшe Mo)кHa вiдбyти пo.цopox дoвKoЛa свiтy, a нac
дiлить пpoстip paпТoм У яKV1>< пiвтopaстa кiлoм[eтpiв]. l yвiйдiть
Teпep У Moо г,loЛo)KeHHя. flвa мiсяцi з нaсy, яK вИ вИсЛaли дo MeHe
i пo мeнe пoнту i людeй, BЖe MИHУЛo. Щoб знaЙти Kнoпкy, чepeз
яKoгo я мaв би дo6итиcь дo Baс - нe oбiй.цeтЬcя B МeнЬшe, як
мiояць, a окiльки щe Дo Bac, тpyднo сKaзaтИ' a тyТ Ha нoci зимa i
пoдopoХУBaти мeнi з MoeЮ бopoдoю нeЛeГкo _ Mepзнe.
.Д,умaю, щo He вiзьмeтe мeнi цe зa вИKpyг, бo бaчитe, щo
paдa б ёцУшa.цo paЮ, aЛe ... MУшy цe вi.цклaстИ Ha BeоHу 1947 p. З
Baшoгo лИcтaя вiднyв, щo Bи, МИMo BсЬoгo' якстapиЙдpyг, всвoТx
..MoТм

ПoтягHeHHяx в знaчнiЙ мipi кepyrтecь
вЛaонИМ дoбpoм''. Я
_
oцiнюю,
тiльки
Bи
MeHЬшe
цe
Щoб
[Б]oгa хУлv|л|А, Haщo цe зa
KoжHИМ CлoвoM зГaД.УвaТИ дopoГe для вcix iм'я opгaнiзaцiТ, кoли

Bи сaмi зHarтe, щo явЛяeTeсь ТТ шкlдникoм?
oсь нoмy Bи згaдaли, щo я ТpaKтУЮ Baс гipшe чopтa. Xiбa ж
чopт сMoKчe ЛЮдсЬKУ кpoв? Biн лoмить тiльки MopaлЬнo cлaбих
людeЙ i всe. A Bи? Пoдyмaйтe, скiльки тo Bи мopaльнo cлaбшиx
зЛaMaЛИ i зaгнaли в oбiйми чopтa HKBёц, a скiльки з тИХ' щo He
lцaвaЛИсЬ зЛaMaтИ, Bи випили Дo кpaплi Тxню кpoв? l xiбa Baм
дИвHo' щo я i iншi тpaктyемo Bac, як Cмoкa?
Бyдьтe щиpi, i ХBИЛИHKУ пo.цУMaBшИ, вiдпoвiджтe, He мeнi' a
caМoMy сoбi: 1 ) нeвxe Bи дo сьoгoднi сBятo пepeкoнaнi, щo всe
тe, Щo Bи пopoбили i тe, щo зapaз poбитe, щo Цe Bсe KopИснe для
oУH i нapoДУ? 2) HeB)кe Bи овятo вipитe в Тe, щo мoТ пoтягнeння
бyли iнспipoвaнi HKB!, щo я pa.цшe пoBИHeн бyв дaти coбi кyлю
в Лoб, чИM paтyвaтИ peштKИ peв[oлюцiЙних] кaдpiв вiд Baшoгo
шHУpKa i пpoдoвхyвaти peв[oлюцiЙнy] poбoтy Фк дo пoвHoгo
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BИясHeнHя cпpaвИ? 3) нeвжe Bи дyмaeтe, щo сЬoгoднiшня мoя
пoлiтичнo-дивepсiЙнa poбoтa o спpяMoвaнa пpoтИ oУH i нapoдy,
щo зMУсИлo Baс BИtaзaтИ ax кoмyнiкaт'..? 4) нeв)кe, вкiнцi, Bи
Maoтe нaдiю чepeз уMoвлЮBaHня в Meнe, щo Bи пpaвi, a я y всЬoMy
вИHуBaт (щo e мoxливим тiльки пpИ зaстoсyвaннi Baшoгo aпapaтy- cтaHKa) дoбитиcь нaЛaдHaнHя BcЬoГo, щo зaЙшлo?
Я пeвниЙ, щo вiдпoвiдЬ Ha тi всi питaнHя, KoЛИ Йдe пpo
щиpiсть, бyдe цiлкoм iншa' нix тe, щo Bи мeнi пИшeтe i зaпeвняю
Bac, щo я святo пepeКoнaнИЙ, щo в свoix пoтягнeнняx i дaльшiЙ
poбoтi я пpaвиЙ i cудити MeHe зa цe нixтo нe бy.цe.
Coтнi piзниx дУMoK ПxaЮтЬся нa цeй пaпip тa цiллю цЬoгo KopoтKoгo лИстa нe e [..']poвЛятИ чИ пo.цpaзHЮвaти Baс, a встaHoBИтИ
мix нaми кpaщиЙ KoHтaKт, дoгoвopИтИсЬ пpo пeвниЙ пyнKг зв'язKy,
Ha яKoМУ Mo)<Ha 6 зaлишaти i вiдбиpaти Baм i мeнi свoЮ пoЧry.
Я пpo тe в)Кe Baм paз згa.цУвaв в листi - вiдпoвi.цi нa Baш
пepший дo Meнe лИcт з лИпня [19]46 p.' aлe He знaЮ, чи Bи йoгo
o.Ц,ep)кaЛИ д,o цЬoгo Чacy, Хoч я пУотИB Йoгo двoмa дopoгaMи _
Baщoю oфiцiЙнoю i свoeю тeMHoЮ.
..xoxдeн
ий HaшЬlx ЛИоToв
Щoб нaдaл Ьшe УH И KHУт v| тv|хдoв гИx
пo MyKaХ'' чИ paдшe pyKaХ, я пoдaЮ Baм нa oкpeмiй кapтцi paЙoн,
ceлo i xary, дe HaдaЛЬшe Mo)кHa зaлWJJaтИ i вiдбиpaти всю пoчтy.
.{aвши Ha цe свoЮ згo.ц,У, пpotlly мeнe пoвi.o.oMИтИ, a я тoдi пocтa.
paюcЬ.цaтИ пoвHy вiдпoвi.ць Ha всЮ oдep)кaHy вiд Bac пoчтy.
.[yмaю, щo цe бУдe дoбpe, Хoч Mo>кe He з pуKaМИ, якi Bи бaxa,,пoдaв'' (я вxe paз пo/].aв, a пiзнiшe
ли б, щoб я Baм
дoвгo-дoвгo
вiднyвaв тo Moтyззя) aлe з HoгaMИ тo HaпeBHo, бo MeнЬшe лЮдИ
бyдyгь з лиcтaмИ HoсИтЬся. Cпiшyсь, щoб нe зaдepЖУBaтИ.цoвlue
зB,язKoвИx, a тo i снiг пepeбивae дУМКИ. Cтpaшнo, хoч i запeвнeнo
Мeнe, щo aкцii нe бyдe...
Пoздopoвляю Baс з oктябpьскoЙ гoдoвщинoЙ i Щиpo бa)кaЮ,
щoб хoн нa тoЙ чac зaBepнУлo Baм пaМ'ятЬ пpo MeHe i мoe дoбpo,
з якИM Bи тaк нoситecь!
Bce тoЙ caм люблячиЙBac, як Bи Йoгo.

29.X.46 p.

/!aлeкиЙ/

З/4.1947 p,ДA CБ Укpa|ни ' ф. 13' спp. 376,
-

т. 8,

apк, 105-110. Оpигiнaл' Pyкoпиc,

Ha,ЦпИс у титулi,
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лv|cт,.сMoKA'' ((дAЛ EKoMy''
y спPABI Йoгo дlялЬHoстl

26лиcтoпaдa 1946p.

Bп. .ЦaлeкиЙI

Baшoгo л|Аcтa з 21 .|X.1946 p. я дiстaв 24'х|'1946 p. He мoжy
oпpидiлити тoчHo гoдИllИ| тaK яK цe Bи poбитe y cвoЙoмy лиотi,

бo зaбyв пotltзvlтИcя Ha

гoДv1IlHv1K,

aЛe He Bвa>кaЮ нaшУ ПpИ-

вaтнУ ПepeпИоKУ Фк тaK BaxнoЮ i aляpмoвoю, щoби зaзHaчyBaтИ
гoДlА|1И i хвилини. Пo.дpyгe, УMoвИHИ сьoгoднiшнiХ зв'язKiв e, яK
caмi знaeтe, HaстiлЬKи yтpyднeнi, щo нe лИЩe гoдИHникoвoi тoчнoстi нe Mo)KHa ПpИДep)<увaтv1cя' aлe i тяжкo пepeдбaнитИ, яKoгo
мicяця пИcaHy пoштy aдpeсaт oдepxИтЬ. Тa ця Baшa пeдaнтнicть
y зaЙвiй, нa MoЮ дyMKУ, дpiбнинкoвiЙ фopмaльнoстi нe Mar сyгтeвoгo знaчiнHя' тoмy зaлишiм Тi.

Heзpoзyмiлим мeнi, ЧoMу здИвyвaли Baс y мoЙoмy листi двi
пoчaткoвi бyкви .,Bп.''. Я yвaжaЮ, щo булo б нeщиpим aнi з мoeТ
отopoHИ, aнi з BaшoТ yхивaти в пepeпИсцi слoвa .,дpУ)кe'', бo цe
бyлo б лИшe сЛoвo i нe мiотилo б y сoбi тoгo глибoкoгo змicтy,
якиЙ пoвиннo б тe cЛoвo мaти. Пpo якУ х дpyжбу MИ Mo)кeМo сЬoгoднi взгля.п.oм сeбe гoBopИти, кoли Bи BвaЖarтe MeHe He ЛИшe
свoТм oсoбистим нaЙбiльшим Bopoгoм' aлe i вopoгoм, як сaмi
зaзHaчУeтe, N91 opгaнiзaцiТ, УПA i yкpaТноькoгo нapoду нa П3У3.
He зaбyвaЙтe' кpiм л|Аcтa пИсaнoгo дo MeHe, i пpo cвoT
..олaвнoзвiснi,' видaHHя,
яK: ..3 Hoвим Poкoм, дpУзi'' з 1 сiчня
1946p.'..HaKaз члeнaМ oУH iвiддiлaм УПA'з 5 гpyдня 1945p.'
..ПoвiдoMлeHHя _
пepeстopoгa.ц'ля члeнiв oУH, пoвcтaнцiв i нaсeлeHня'' з лЮтHя* 1946 p., a в кiнцi _ ..Пepeотopoгa lцЛя всix yнaс.
никiв УПA, пpaцiвникiв opп сiтки i нaсeлeння'', вИдaHoT з дpyкapнi
,.ПepeЛoм''
1946 p. нa бiлoмy пaпepi, в якiЙ Bи пpиписyeтe мeнi
зHИщeHHя oсHoвoпoлoХHИKa i твopця УПA нa П3УЗ сл. п. Kлимa
Caвуpa, Heвжe x пo всix BИдaHHяХ Bи xoтiли б, щoби тaкиЙ зpatник цiлoгo yкpaiнськoгo HapoдУ пИсaв Дo Baс яK чeсHoгo yкpaTнця
"дpУxe',. Bвaxaю щo нi. Koли y Baс e дaнi, щo Cмoк e тим кaiнoм
i зpaдникoм Ns] нe ЛИшe opГaнiзaцiT, УПA i yкpaТнськoгo нapoдy
нa П3УЗ, aлe i цiлoгo укpalнcькoгo HapoДy, бo спpиниHИBcя дo
смepтi сл. п' Kлимa Caвypa, a cMepтЬ cл. п. Kлимa Caвypa бyлa
*
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тeкcтi Пeвнo мae буи: лиnня

дyxe бoЛячИM УдapoМ дЛя opгaнiзaцii, УпA i yкpaTнcькoгo нapoдy
нa вciх yкpaiнськиx зeMляX, a He ЛИшe нa П3УЗ' тoдi я, бyдyни нa
Baшoмy мicцi' нe ЛИшe нe xoтiв би, щoб тaкиЙ зpaдHИK дo MeHe
пИсaв чepeз ..дpУXe'', aлe взaгaлi нe вiдписaв би нa лиcтa тaKoMУ

зpa.Д'HИKУ.

Moжливo, щo Bи тyг пoKepУвaлИcя тeoлoгiчним вИХoBaHняM,
Baс нaвчилИ пpoщaтИ вopoгoвi, aлe тoдi, Haпpaвдy, дУxe
ПoдИвляЮ Baшy хoлoднoкpoвнicть, iнтeлiгeнтнiсть y BИслoвax,
чeмнiоть i тeплoту. 3a цe всe я Baм Ду)кe вдячHиЙ i шкoдyю, щo я
HeопpoмoХниЙ Baм тИM оaMиM вiд.цячитиcя, aЛe пpoшy зpoзyмiТИ, Щo я ЛЮдИнa Пpoстa i нe мaв в cвoeMУ xиттi нaгoди пepeЙти
тиx HaуK i дiстaти Toгo вИxoBaHня, щo Bи. Пишy пo-пpoстoMy, тaк,
яK HaBчИлИ мeнe тaкi оaмi пpoстi poдинi-бoйки, пpo щo Bи, зpeB яKoMУ

штoЮ' зHaeтe.

Kepyюниоь тим всiм вИщeсKaзaHИM, я He пoсмiв би сьoгoднi
нaзиBaтИ Bac cвoiм .цpyгoм.
BiдписУю Baм нe тoMУ, щo xoчУ пpoдoв)кУBaтИ з Baми пepeпИсKУ' aЛe пoчУвaЮCя в oбoв,язкy пepe.ц opгaнiзaцieю вi.п'пoвiсти

Baм нa пopyшeнi Baми опpaви opгaнiзaцiЙнoгo пopядKy зa тoЙ
чaс, в яKoMУ Bи були чЛeHoM oУH. Члeнoм oУH пepeстaB я Baс
ввaxaтИ Пo вИ.цaнoMy кoмyнiкaтi пpoвoдoм oУH нa П3УЗ з cepпHя
1946 p. .Д'o тoгo чaсУ я вBaжaв Baс пpaвнo чЛeHoM opгaнiзaцiТ i
нiкoли тoгo пpaвa чЛeHa oсoбистo Baм нe вiдбиpaв, a тим бiльшe
He дaвaB дoзBoлУ oлeксi Baм йoгo вiдiбpaти. Як тaкox нiкoли нe
вiдбиpaв Baм пpaвa зB'язкy з Пpoвoдoм oУH' чи тo пpИ пoмoчi
листa чи oсoбистoi стpiнi. 3aзнaнyю, щo Bи нiкoли B MeHe тoГo
зв'язкy He вИMaГaЛи. Xoднoгo лИcтa aнi вiд Baс, aнi вiд oлeкси
дo Пpoвoдy oУH пpoTягoм 1945 poкy i дo сьoгoднiшньoгo чИсЛa,
тoбтo 25.xl.1946 poку, нe дiстaв, a тИM оaMИМ B|АcлaтИ нe мiг.
Зaзнaнyю щe paз, aнi лиcтa .0,o cл. п. Гaлини, aнi листa .п.o Лe зa
пiдписoм oлeкси i Baшим я нe дiстaв.
Пpo cтaн opгaнiзaцiТ в бyвшoмy тepeнi ,.oдeca'' ПpoтягoM
1945p. я пoстiЙнo iнфopмyвaв Пpoвiд oУH i BИc|l/1лaB всi звiт.и i
мaтepiaли з Toгo ТepeHy' якi кoли-нeбyдь бyли мeнi пepeдaнi члe.
HaMИ пpoвoдУ тoГo тepeHy. Cкiльки звiтiв i мaтepiaлiв вигoтoвили i
.l
ПoдaлИ Bи мeнi в 945 p. з свoeТ poбoти, пpo Цe yвaжaЮ, нe.гpeбa
Baм писaти'
Bipю, щo тaK сaMo KoMПeтeHтHi opгaнiзaцiЙнi чинники нa
ПЗУ3 iнфopMУЮтЬ Пpoвiд opгaнiзaцiT пpo poзвiЙ пoдiЙ i стaH opГa..oдeсa'' в .l 946 p.
нiзaцiТ бyвшoгo крaю
Cпpaвy вiдхилeння i нeдoтягнeHня B тaKтИцi poбoти пpoвoдoм
бyвшoгo ТepeнУ ..oдeсa'' в цiлoму, пooдиHoKИMи peфepaтaми бyв'l '161

lr.loГo ПpoвoдУ ToГo теpеHy зoKpeMa' яK TaКo)К всl |x ПoTяГHeHHя'
зpoбЛeнi бeз пoгo.пXeнHя з пpoвo.цoМ oУH нa ПзУЗ' Пepe.цaнo пpoвoД,oМ oУH нa ПЗУЗ дo виpiшeння ПpoвoдУ oУH дня 4.Х|l.1945 p.
Ш-{e paз сьoгoднi дopyчУЮ Baм вiдгtис|А ЛИCIa в цiЙ спpaвi, якиЙ
був вислaниЙ Baм 4'Х|l.1945 р.. i вiдгlис ПocTaBЛeHиХ ПpoвoдoM
oУH нa ПЗУЗ зaкидiв pефepeнтoвi CБ ПpИ Пpoвoдoвi oУH тepeHУ
..oдесa,'
дpУгoвi .Qaлeкoму' Biдписiв зaкидiв, ПoсТaвЛeнLtx iншим
чЛeHaM ПpoвoДy TepeнУ .'oдeсa,,. F]e MoЖУ Baм вислaти зi зpoзy.
мiлиx, .цУMaЮ, Baм гipинин.

Прo тe, щo Bи тoi гloшти нe дiс.гaли' я.п,oвi.п,aвcя Щoйнo в
нepвнi 1946 p., бo дня 5.Хtl.1945 p. я Ha дopУЧeння ПpoвoдУ oУH
Пepe.цaв всi opгaнiзaцiЙнi спpaви нa ПЗУЗ сЛ' П .цpУГoвi Bepесoвi
i виiхaв з тeoeнiв ПзУЗ.
Чи сл. п. Bepeс Дaвaв вiд сeбe щe якi topУчeHHя в тiЙ спpaвi Baм, oлeксi чt.t iнutим чЛeHaM пpoвoёцУ OУH ..oдeсa'', ТoГo He
-13.Хl|.1945 p.
зHaЮ, бo сл. п. Bepеc зГИHУB дня
в с. Poмaнiв' paЙoн
Тepемнe' paзoM зi сл. п. ДpУзяMИ: Moдeстoм, мaЙopoм ЛИГoЮ,
Biкoм, Baдимoм, Улaсoм, Cизим i Гpiшoю.
Sгaдyeте' щo я тaKoж ПoвИHeH зHaТИ Kpaщe, щo стaЛoоя з
ДpУгoм Coтникotи i Baсилeм. Taк, знaю. Пpo сл. п. Coтникa я
HaПИCaB BИЩe, iмeнyюни йoгo мaЙopoм згiднo [з] нaкaзoм ГBШ з
)KoвтHя 1945 p. ч' 5/45 - пpo нoмiнaцiю i вiДзнaчeнHя.
Прo смepть сЛ. П. сoтHИкa Baсиля (oнepeтинкa) знaю я i всi
чЛeHИ oУH нa ПзУз' щo вiн згИHУв в бiльшoвицькiй зaсiдцi в сiчнi
1946 р. в с, Бoтинi' p-н Теpeмнe, в яKУ Пoпaв paзoM з oлeксoю,
iдyни нa стpiнy.цo ПрoBoДУ oУH нa ПзУЗ B тiй зaсiдцi був paнeний i зaбpaниЙ непpитoМHИM ТaKoЖ oлeкоa. Пpo щo тaKo)к дoбpe
зHaЮТЬ, B пeршУ нepгy всi KOзaKИ Йогo oхopoни тa всi члeни oУH
нa ПЗУЗ'

Hа питaння, пopyшeнi Baпtи в Цiлoсти CПpaв opгaнiзaцii, як
ПЗУ3, нe
можv Barut нiчoгo вiдпoвiоти, тому:
a) цe Baс оьoгоднi нiчoгo нe oбxoдиr-ь;
б) Bи тaк ПepeKpУЧУrтe всi фaкти, щo я He мaю нaЙмeншoТ
oxoТИ Baс пepeкоHУBa]И i oпpoкl,tдyвати Baшi ДУMКИ;
в) сьогoднi я He зoбoв,язatllлЙ Baс пpo тi спpaви iнфopмyвaти.
Зaпeвнюto Baс, щo оpгaнiзaцiя iснyо i HaпeвHe бyдe iснyвaти
без Baо i Baших свiдl.омиx чи нeсвi.цoмИХ пoпt4Хaчiв. .[ля xyкiв,
MИKoЛ-пaЕлiв i iм пoдiбних в pядцaХ opгaнiзaцiТ rrliсця нeмae i нe
бyде. Bони MoXуТЬ tjИКoнyвaТl4 ПpaЦЮ лише y Baс.
Hа зaкiнчeнHя cвoГo ЛИстa, XoЧУ tlpoсИти y Baс oдне. Якщo y
..виxoвнiЙ''
своТйl
лiтepaтypi в дaльшlоlиy буд'ете пopyшУвaтИ сПpaв тepeнi бувшoгo кpaю .'oдeсa,' тaK i iншиx TepeHaХ нa
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,.CMoк,',
a He
вУ зpaдИ зpa.0.HИKa Cмoкa, тo ПpoшУ вжИBaтИ HaзвИ
.Тapac
Чyпpинкa''
Чупpинкo, бo e щe дpyгe в opгaнiзaцii псeвдo
KoMaHдИp ГoлoвHoгo вiЙськoвoгo oоepeдKy УПA' i я нe xoтiв би,

-

щoби xтocь з чЛeHствa ни з yкpaiноЬКoгo Hapoдy Утoтo)КHЮBaB
Tapaca Чyпpинкa - KoMaHдИpa Гoлoвнoгo вiйськoвoгo oсepeдKy
УПA, з Чyпpинкo' якoгo Bи Maeтe нa дуrulцi i пpo якoгo пишeтe' l-{e
пpoшУ зpoбити нe дЛя MeHe, aЛe Для Дoбpa opгaнiзaцiT. Поeвдo
KaзKoвoгo' як Bи HaзИBaeтe в листi дo Mpyнкa, Cмoкa r, здaeTЬcя, бiльшe зHaHe нa ПЗУЗ, як Чyпpинкo, тaК щo тИM yщepбкy
для свoeТ пpoпaгaндИ нe зpoбитe. Пpoшy пoвiдoмити MeHe тoЮ
caMoЮ дopoгoЮ, чи Bи дicтaлИ л|Аcтa i нaкaз, вИcЛaHИХ Baм мнoю
вiд пpoв. Koнeгapa.
opгaнiзaцiЙнi чинники Ha ToMy тepeнi зoбoв'язyю BИзHaчИтИ

Baм якycь xaтУ чИ мepтвиЙ пУHlс, Ha якиЙBи зMoЖeTe пepeдaти мeнi
тe пoвiдoмлeHня чИ пoшry для Koнeгapa. Якщo 6 Bижaдaли зв'язку
дo Koнeгapa, тo пpoшу мeнe пoвi.п,o|'I|Ит|A, a я вИшЛЮ Baм йoгo зв'язКoвИх, якиx i в дaлЬшoмy щe Дlя тoгo зaдepжyю бiля ceбe.
Пpo пepeслaнHя Baшoi пoшTИ я pУчУ Baм, нe дaЮ оЛoвa
чeсти, бo мoю чecтЬ, Bи скaзaли мeнi виpaзнo в ЛИстi, дe HoсИTe.
Пo тiм iнцидeнтi, якиЙBи MaЛИ з oлeксoю, я He дИByЮоя Baм' aлe
зaпeвHЮЮ Baс, щo я Пpo цe нiчoгo He зHaв i toвiдaвся aх y тpaвнi
.|
946 p. Якщo бУдeтe ЖИrI4, тo щe KoЛИсЬ пepeKoнarтeоь. Пoмимo
всЬoгo, я лИUJe пepeKoHaвcя, щo Bи e лИшe вeликиЙ оaмoлюб i зa
зpoблeнy KИМoсЬ Baм oсoбисТУ KpИв.цУ пoтpaпИтe MстИТИся Ha
KoЖHoМУ' xтo з Baми пiдтим oГлядoM нe пoгoдИтьcя. Хoч Bи зaкидyeTe мeнi. щo тi воi жepтви, нa Baшy ДуМKУ, ЧeсHИХ людeЙ ТяxaтЬ
нa мoТЙ кaiнoвiЙ дyшi, тo мeнi здaоться, щo нa BaшiЙ дyшi тaкoх
пoBИннa тяЖV|т|А HeвИHHa сMepтЬ.Дoнця, Heнипopa, Mикити, Baсa,
Гaлi iт. д.
Biдпис Baшoгo л|/1cтa в цiлoму, як l всi iншi мaтepiaлИ, BИctАЛaЮ дo свoTx звepxникiв. Пpoшу пpиЙняти вiд менe вИpaЗИ щИpoгo cпiвнщтя, щo BaшyдpУЖИHУ i мaлoгo HaщaдKa, a мoЙoгo xpeсHoГo сИHa, стpiнyлo тaкe ocoбисTe гope. Koлись Bи пoвiдoмляли
мeнe, щo Bи Bзялv| MeHe Ha .цpyГoГo ХpeсHoгo бaтькa свoгo сИHa'
тoмy я нИМ ПoчyBaюся i оьoгoднi, бeз oГЛя.о'y нa зipвaння Baми

нaшoi дpyхби.
Я тoгo нiкoли нe xoтiв.
Здopoвлю Baс i бaжaю BeсeЛИx сBят.
26.Хl.1946 p.

ДА CБ Укpai.ни ' ф, 1З' cпp' З76' т' 8, apк. 119-120. opигiнaл.
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лу|cт ..сMoKy'' вlд ..яPoслAвA''
y спPABAX зв'язKy
l взAeMoвIднoсин B oyH HA пзyз

20 гpуДня 1946 p.

.Цp. Cмoк!

Baс:

Пo дopyнeннi кoмaндиpa.[aлeкoгo, я пИшy цЬoгo гpИпсa дo

1) щoб з Baми yМoвИтИсЬ пpo стaлиЙ пyнlс, з яKoгo Mo)кHa
бyлo б вiдбиpaти i пoкидaти пoштy, яKa свoeчacнo дoХoдилa б дo
pyK;

2) нa мoю дyMKУ, МoxHa бyлo б cлaтИ чepeз Baшoгo спiвпpaцiвникa Mapкa. Biн знae, чepeз Koгo ЦЮ пoшту вiдiбpaти;
3) кoли нa Baшу дyMKy цeЙ пyнкт e HeMo)кЛИвИM, тo пpoшy
пoдaтИ дoклaдниЙ atpeс, дe б мoxнa KИДaтИ i зaбиpaти всю
пoштy.

.Цp. Cмoк! Пишy пapy слiв вiд оeбe. He дyмaЙтe, щo я в гpипci
xoчy oпpaвдaтисЬ, aбo кoгoсь oпpaв.цaти. Тiльки я xтiв би яснo
дiзнaтись всЮ пpaвдy, oтo>к' дp. Cмoк' я Baс питaю, дe Bи бepeтe
..aгel]т''? Чи з пoвiтpя, чИ з мaтepiaлiв Йoгo лoвитe. Ha
цe слoвo
lvloЮ дуMKy, тo cкopiшe цe cЛoвo Mo)кнa y пoвiтpi злoB|Атv|, як Bи
лoB|Али iнaдaльшe лoвИтe. Tiльки тeпepiшня пyЛaпКa. y кpинaнi
cлoвa ,.aгeнт'', я дyмaю, щo )KoдHиХ KopИсHИx нaслiдкiв для Baс нe
.,aгeнт,',
Moxнa бyлo coтнi
дae. Бo пoпepeдHЬo кpичУчИ цe cлoвo
нeвиннИx д.УIlJитtА кoзaкiв, в тoMУ чиcлi Koмaндиpiв.
Я дyмaю, щo Mo)Ke Bи пoмилкoвo нИщИлИ цv:,х нeBИнHИx
лю.цeЙ, aлe кoлИ лЮдИнa Ha тaKoMУ отaнoвищ|, тo нe пoвиHнa
poбить тaKИХ дypHИx пoМИЛoK, xiбa з HaКaзy HKBД. He бyдy гoвopИтЬ пpo тe MИHyлe, a тiльки пpo тel щo тeпep e. oтox, для чoгo Bи
зacтocyBaлИ пpoлИття бpaтньoi кpoвi, xiбa ж Bи нe e yкpaiнeць _ a
тИpaн, щo видaeтe тaкi нaкaзи! Бити всiХ' xтo e пo стopoнi кoмaндиpa ,{aлeкoгo, Xiбa зa тe, щo MИ б'rмo i били бiльшoвикiв. Baш
нaKaз свiднить пpo тУ .,пpaвдy'', щo Bи нaвiть He дyMaeтe шУKaти
,.вИHI.{oГo'',
a вИдaeтe нaKaзИ бити вcix, xiбa зa тe, Щo Ми e peвoлюцioнepaмиi cтaли нa cвoTx дyмKax здoбyпя УссД' бeз Baшoгo
спiвpoбiтництBa тa KoMaHдyвaHня Baми. Хiбa зa тe BИдaeтe i видaвaли тaкi дoблeснi HaKaзИ, тiльки з тoю piзницeЮ, щo пoпepeдHЬo
бyв зaстoоoвaниЙ ЦJнyp, aтeпep збpoя. oтox я, як Peвoлюцioнep,
пpocИв би щoб Bи мeнiдaли вiдпoвiдь:
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.l)

чи вci 6ули aгeнти, щo Bи ix пoдyшили?
2) чиe Mи aгeнтaМи, щo нaдaлi бeз Baс xoчeмo пpaцюBaти нa

KopИcтЬ Усс.ц. flyмaю, щo He пoгopдитe дaти Peвoлюцioнepoвi

вiдпoвiдь.
Щиpo здopoвлю.

Пocтiй, 20.Х|l'46 p.

Cлaвa Укpaiнi!

/-/ Яpocлaв

3aмiткa: пoштy вiд.Цaлeкoгo i Яpoслaвa oдep)кaHo 3.lV.47 p.
ДA CБ Укpaiни ' ф. 13' cпp. 376,

т. 8,

apк. 130. Koпiя'

PEзюмЕ
.Qo cьoмoгo poздiлy збipникa yвiЙшлo 12 дoкyмeнтiв дo дiяльнoстi кpaю .,oдeсa,' пiд кepiвництвoM,.,Д,aлeкoгo'' (C' ЯнишeвcькиЙ )

(дoкyмeнти N9 270-282). ocтaннiЙ paзoМ зi свoiми пpибiнникaми
вiд кiнця .|945 p. пoчaв aвтoHoMHo дiяти нa чaотинi тepитopiT
KoЛИtl.lHЬoгo Пiвнiчнo-сxiднoгo Kpaю.
У пepшoмy пiдpoздiлi пpeдстaвлeнa opгaнiзaцiЙнa тa пpoпaгaHдИвHa дiяльнiоть кepiвництвa кpaю ..oдeca,' y 1945- 1 946 pp.
(дoкyмeнти N9 270-27t). Cepeд Hиx нaKaз вiд 5 гpyдня 1945 p. пpo
пiдпopядкУвaнHя члeнiв oУH i вiддiлiв УПA caмoпpoгoЛoшeнoмy
пpoвoдy кpaю ..oдeca'' тa iнcтpyкцieю вiд 20 тpaвня 1946 p. для
кepiвництвa KpaЮ (дoкyмeнти N9 270' 272),

p'pугиЙ пiдpoздiл cклaлa кopeспoндeнцiя кepiвництвa
Пiвнiчнo.зaxiдниx yкpaТнськиx зeмeлЬ, Пiвнiчнo-cxiднoгo кpaю
тa кpaЮ .,oдeca'' зa пepioд вiд25 cepпня дo 20 гpyдHя 1946 p.
(дoкyмeнти N9 274-280)' ocoбливиЙ iнтepeс для нитaнiв мoжe
|iaтИ лИcтУвaння y 1946 p. мix пpoвiдникaМИ ..CMoкoM'' (M. Koзaк)
...Д,aлeKим'' (C.
i
ЯнишeвcькиЙ)якe вiдoбpaxaс пpИчиHИ пoотaлoгo
y вИзвoлЬнoму pyсi нa П3У3 пpoтИстoяння тa вiддзepKaЛЮe взaeмoвiднoоини мix Йoгo yчaснИKaMи (дoкyмeнти N9 274, 276,278).
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SUMMARY
Chapter Seven of the co|leсtion contains 12 documents on
the aсtivity of ..odesa,, krai, under the сommand of ..Da|ekyi'' (S.
lanyshevs' kУi ) (doсume nts 27 0-282). n Iate -l 945 ..Da|ekyi,' and his
assoсiates began to operate independent|y on part of the territory of
I

the former Northeastern krai,

Тhe first subсhapter presents the organizational and propagandistiс aсtivity of the leadership of ..odesa'' krai in 1945-.l946 (doсuments 270-27З), lncluded among these documents are an order
dated 5 Dеоember 1945 about the subordination of oUN members
and UPA units to the se|f-proс|aimed |eadership of .'odesa'' krai and
an instruсtion dated 20 May 1946 for the krai leadership (doсuments

270,272).
The seсond subоhapter consists of the correspondenсe сonduсted by the |eadership of the PzUz' the Northeastern krai, and
..odesa''
krai for the pеriod 25 August-2O Deсember 1946 (doсuments 274-280). of partiсular interest to readers may be the сorrespondenсe that was conduсtеd throughout 1946 between the leaders
,,Smok'' (M.
Kozak) and .,Da|ekyi'' (S. lanyshevs'kyi), which refleоts
not on|y the сauses behind the сonf|iсt that emerged in the |iberation
movement in the PZUZ, but also the relations among its members
(documents 27 4, 27 6, 27 B).
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1945 o.

БoeвiдiТ к-pa Яceня

!ня 22,1.44 вiдбулacя пepшa зycтpiн з Чepвoнoю Apмiею в
с. Meхиpiнчяt p-H oстpili oбл. Piвнe. Biддiл ЧA нaстyпaв Ha сeЛo.
3aстaвa з вiддiлy к-pa Пapтизaнa вiдкpиЛa пo нiм вoгoнь. Пicля
пiвгoдИHHoi пepeотpiлKИ вopoг вiдcтyпив з втpaтaМИ [3]-х вбитиx
i 2-х paнeниx. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
Дня 8'2.44 i 12.2.44 вiддiл K.pa Miшi звiв бoТ з чepвoHИMИ в
oкoлицi Cypaх-Caдки. Bopoг BтpaтИв 22 вбитими i paнeними.
Bлaснi втpaтИ 2-oxвбитиx i 5 paнeниx. Здoбyгo тpи pyннi KУлeMeти i [...] кpicи.
!ня22'2.44 бaтaлioн ЧA нacтyпaв HaдepMaHcькиЙ лiс, p-н Miзoн, oблaсть Piвнe, вiд стopoни оiл Тoчевики_Бущa, B яKoMy знa.
хot|АлИcя нaшi вiддiли' Haшi зaстaвИ пiсля пepeстpiлки вiдстyпили
в глyб лiсy, дe вi.пдiли зaЙняли oбopoннi cтaнoвищa. Учaсть в бoю
бpaлa сoтHя к-pa Cтopнaнa i двi чoти сoтнi к-pa Тypa. Koмaндyвaв
к.p Ясeнь' ЧepвoнoapмiЙцi нaстyпaлИ тp|А paзИ' oдHaк вci ixнi
нacTyпИ були вiдбитi' БiЙ тpивaв цiлиЙ дeнь. Beчepoм нaшi вi.п.цi.
лИ пoчaлИ KoHтpHaстyп, внaслiдoK чoгo Bopoг пaнiчнo вiдстyпив.
Bзятo B пoЛoH oдHoгo сep)КaHтa пoлкoвoi кoнтppoзвiдки. ЗдoбУтo
тpи кoнi. 3 нaшoТ стopol-lИ втpaт нe булo.
!ня 19'3.44 бiля 2000 чepвoHИx пapтИзaH HaстУпaлo Ha.цepмaнськиЙ лiс, вiд стopoHИ с. Toчeвики-Бyщa. Haшi вiйськa в силi
кypiня (вiддiли к-piв CтopнaHa, BeсeЛoгo, TиХoгo Й Бyлки) звeЛИ
з вopoгoM пiвгoдинниЙ бiЙ, пicля яKoгo пpoтLAвHИK пaнiннo втiк,
зaлИшaЮчИ в пyщaХ бaгaтo тpyпiв. Здoбyгo .0,вa cтaHкoBИX KУЛeмeти ..MaKсИM'', п'яTЬ пap кoнeй зi ciдлaми. З нaшoТ сТopoнИ впaB
coт' TихиЙ i oдин cтpiлeць.
't
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!ня З.4'44 вiддiл к-pa Пapтизaнa звiв бiй з вiЙськoм HKB.[.
вopoжoТ стopoнИ бyли xepтви. Bлacнi вTpaтИ _ згИHУB coт'
Пoвстaнeць i 8 стpiльцiв.

З

Бiля 20'4'44 цeЙ сaм вiдцiл зHИщИB пoЧoт ГeHepaЛa Baтyтiнa,

[a] Йoгo сaMoгo вa)KKo paHeHo. 3дoбутo тaксiвкy, KУЛeMeТ,
двa aвТoмaти i бaгaтo дoкУмeнтiв. Пicля цЬoгo пo HaKaзУ гeH.
Baтyтiнa KИHeHo нa цeЙ вi.д'тинoк (шoсe Kopeць_зaл[iзниця]
Cлaврa _ p. Гopинь) тpи бaтaлioни спeцвiддiлiв HKBД з MeтoЮ зa
всякy цiну зHИЩИTИ тaM пoвсTaнськиЙ pyx. oдин мiсяць бopoлися
к-pи вi.п.цiлiв - Boлинeць, Koстeнкo' Пapтизaн i в пoлoвинi квiтня
мyсiли вiдcтупaти нa пpaвий бepiг p. Гopинь i пepeЙти в дepМaHськi лiси.
Дня7 '4.44 к-p Cтopнaн зi сoтнями Beсeлoгo iЛютoгo пepeвiв
aкцiю нa HoвoмaлИH, p-H oстpi6 oбл. Piвнe, дe стoяЛo з00 HKBДиотiв. 3нищити впoвнi HKB.ц He BдaЛocя, aлe Bopoг зaзHaB Пoвa)кHИХ BтpaT. .Д,eнь пpинeвoЛИв нaшi вiддiли дo вiдстyпy' Heдoбитки
HKBД тex вiдстyпили. З нaшoТ стopoнИ BПaв Coт. BeсeлиЙ.
Дня З.4.44 к-p Miщa взяв УЧaсТЬ зi свoТм вiддiлoм в бoю пiд
Moщaницeю. Тyт бoльшeвикLl втpaтИл|А пoнaд ] 50 чoл. в6итими.
!ня 14.4.44 вiдбувся бiЙ в c. Ляшiвцi' p-н oстpil, oбл' Piвнe, дe
бoльшeвик|А oKpУЖИлV:, к-pa Лютoгo. Ha дoпoмoгy к-poвi Лютoмy

пpибув к-p Cтopнaн зi сoтнeю Kopoлeнкa i Бyлки. Poзбитo двi
сoтнi HKB.Q. Пpи кiнцi бoю нa пoмiч бoльшeвИKaм пpиЙшлa нoвa
cилa i вДapИЛa нa нaшi вi.пдiли зi стopoни лiсy. Biддiли вiдстyпили,зaбиpaючив6итих i paнeниx (4вбитими i 15 paнeниx). Bopoг
BтpaтИв пoнa.t]. 100 чoл' вбитими' Taкi сaмi бoi вeлися в oKoлИцяX
oбгoвa i мaйдaнськиx лicaх, p.н Miзoн, oбл. Piвнe.
!ня 29.4'44 paнo o гoд. 3 вiддiли к.pa Яоeнa зaaтaKУBaли ulтaб Piвeнськoгo HKBД в с. Зaлiзницi, нa Людвипiльщинi.
ПepшиЙ HaстУП ПoвeЛa нoтa Kopи (зi сxiдниx oблaстeй Укpaiни) i
HaцMeHИ. Coтня Яотpyбa, кypiнь.Qoксa - oKpУXИлa сeлo вiд сxiдньoТ cтopoнИ, a сoтHя Чyмaкa з пiвдeннo-зaxiД,ньoТ. Kypiнь к-pa
.[oксa зaB'язaB пiвтopaгoдинниЙ бiЙ, B яKoMy злiквiдoвaнo штaб
HKBД. Чaстинy з ниx вбитo, тpЬox зaбpaнo в пoЛoH, peштa згopiлa
в XaтaX. 3дoбyтo дoKyмeнтИ i кapти.
3 зaхoдy i пiвнoчi нa пiдмoгy штaбoвi HKBД HaсТyпaЛИ тpИ
сoтнi бoльшeвикiв. З пiвн.-cxi.цньoТ стopoни лiсy вДapИB пo ниx
вИKИнУв з лiсa кypiнниЙ к.p Гipниця. 3 пiвдeннo-сxiдньoi сTopoни куpiнь к.pa Miшi (Beликaнa) .цep)<aB зaсTaBИ iв paзi пoтpeби
зaбeзпeнyвaв вiдвopoт. Бiй тpивaв бiля B гoдИH. 3 пiвдeннo-оxiдньoТ cтopoни нat',tхaли 4 aвтa пoвнi бoльшeвикiв. |x пiдпyщeнo
близькo i вiдкpитo вoгoнЬ. Тiльки oднiй мaшинi вдaлoоя зaвepi
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Й втeKтИ. Бiля гoд. 1.l вдaлoся бoльшeвикiв викинщи з лiсa i
'4Утv:'
ceЛa
Ha пoлe. БpaкyвaЛo щe пiвгoдини, щoб бiЙ зaкiнчився HaшoЮ
пepeMoгo}o. Ta з пiвдня нaixaлo 20 aвтoмaшин бoльшeвикiв. Haшi
вiддiли вiдcтyпaли в лic. Tщ зaгopoдИлИ Тм дopoгy вopoжi тaHKИ,
якi вiдтяли кypiнь к-pa Miшi, Щo пpИKpИвaв вiдступ. B бoю, щo

зaв'язaвcя, втpaчeнo 9 чoлoвiк в6итими, мix ними coт. Ястpyб,
сoт. ЯpoшeHKo' Kyл. Boлoдя, 6 вaxкo paнeнИx i 20 лeгкo paнeнИХ
(сoт. Зipкa, сoт' Чyмaк). Sдoбyгo дBa KyлeMeтИ, aвтoмaти i кpiси.
Bopoг втpaтИв 40 отapшин i бiля 200 бiЙцiв Bбитими, пoЛoHeHoгo
cт' лeЙтeнaнтa i нeвiдoмy скiлькiстЬ paHeHИХ.
Дня 1З,5.44 в олaвУтсЬкiм лiсi зa с. Heтишiв (пiвн[iн]
Kaм[,янeць]-ПoдiльськoТ oбл.) бoльшeвикИ oKpy)КИЛи кypiнь
.[,oксa, який, кoнтpaтaкyЮчИ, Пpopвaвcя вгли6ину лicу. Haшi втpaти _ 30 вбитими.3гинyв оoт. Чyмaк, який, xoч paнeниЙ в pУKУ в
бoю бiля с' 3aлiзниця, нe пoKИдaв сoтнi. Bтpaти BopoГa нeвiДoмi.
flня 15'5.44 нa вiдтинку Cлaвyтa_ШeпeтiвKa, мiж p. Гopинь
i шoсe, бoльшeвикИ oKpУЖиЛИ кypiнь к-pa Miшi. Biддiл в Kollтpнaстyпi пepeЙшoв зaлiзницю i шoсe тa пepeйшoв у лiс. Toдi бoльшeвИKИ K|^|1Ул|А y бiЙ тaнки, poзбивши вiддiл нa кiлькa гpyп. Haшi
BтpaтИ 45 в6итими (мiх ними сor Гyлин - зaKapпaтчик, peф. кyp[iннoТ] CБ - Miсяць, пвx. i зaстyпник кypiннoгo - Cмepeкa).
.Цня 9.B.44 бiля c. Хopiв, p-н oотpil к-pa Ясeнa i кypiннoгo
.Цoвбeнкa з пoчoтoM зaсKoчИли бoльшeвики i вiдтяли дopoгУ дo
лicy. K-poвi Ясeнoвi вдaлoся кpiзь кyлi втeKтИ, кypiнниЙ.Qoвбeнкo,
шiсть пoвотaнЦiв i caнiтapкa _ згИнyлИ. Coт. Яpoшeнкo з вi.п.цiлoм
к-pa Яоeнa KИHyлИся в KoHтpaтaKy i випepли бoльшeвикiв з лiсy. 3
нaшoi стopoHИ BпaлИ сoт. Яpoшeнкo, Йoгo зaступHИK БлaкитниЙ,
paнeнi сoт. Bepeмiя i poЙoвиЙ Ястpyб. Бoльшeвики втpaтили 15
чoл. вбитими i paнeними.
Як згинyв к.p Ясeн
.Qня 8..12'44o гoд.7.мiЙ зpo6или бoльшeвикивcилi [3]00 ociб
aкцiю нa пoстiй к-pa Яceнa в oбгiвcькoмyлiсi, p-н Miзoч, oбл. Piвнe.
Бoльшeвикiв нa пoстiЙ к-pa сKpИтo пi.цвeли сeKсoтИ пiд видoм
пoвcтaнцiв, Пoтихo зHялИ cтiЙкoвoгo д. гa П poкoпa, яKoгo зaKoЛoЛИ
штИKaMИ i пiдiйшли пiд сaмi шaтpa тa вiдкpили пo HИХ вoгoнЬ.

Пoвcтaнцi з мicця вiдпoвiли вoгHeM i пoчaли вiдcтyпaти.
БoльшeвикИ HaMaгaлИоя oKpркИтИ пoвотaнцiв. Haсryп бyв нeспoдiвaниЙ, paптoвиЙ, бiй кopoткий, aЛe дуu<e нaгaльниЙ.
У вислi.цi HaсKoкУ згИHУB K-p Яceн, якиЙ пo-гepoЙоьки6ився дo
oстaннix нaбoТв, a вaxKo paнeниЙ B HoгИ poзipвaв сeбe гpaнaтoю.
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Ha пoлi бoю впaли щe Д-г Hoвий i Чyдaк' Paнeнo пiдот. Гapмaшa
(двa paзи), кoзaкiв - Heтягy, Ч[и]гepинa, BИшню. Пpoпaлo тeж 7
вepxoвИХ кoнeЙ зi сiдлaми.
lз бojв вiддiлiв к.pa Bиpa

Дня [3]0.1 2'44 вipдiл к-pa Bиpa зpoбив зaоiдкy в c. .П,epмaнь,
p-н Miзoн, oбл. Piвнe нa пpoixдxaЮчиxтУди HKB.Ц-истiв гpaбyвaти гoспo.цapKи вИвeзeнИx Ha Cибip людeЙ. o гoд. 10 нaшa стe)кa
дoнeсЛa, щo з нaпpямy Miзoн дo Haо пocyвaeтЬся ]5 пi.цвoд чep.
вoHИx. Biддiл пiдпycтив вopoжi пiдвotи пiд свoi стaнoвищa i нa
знaк вiдкpиB пo вopoгoвi cильниЙ вoгoHЬ. Пaнiчнo втiкaюЧи, вopoг
зaЛИlllИB нa пoлi бoю ] 5 в6итими, в тoMy ниcлi oдин лeЙтeнaн1
paнeнo 20' 3дoбУтo 1[з] кpiсiв, 2 aвтoмaти, 2 пiстoлi, oк' 3000
шт. aмунiцii тa piзнi вбpaння' Bлacнi BтpaтИ: o.цИн ЛeгКo paнeниЙ.
Biддiл зi спiвaми вiдмaшepyвaв в HaпpяМi пoстoю.
|ня4.1 .45 oдин вiддiл зpoбив aкцiю нaдepxгocп в Бiлoкpиницi
кoлo Kpeм'янця. B дepжгoспi бyлa зaлoгa oк. 20 ociб, в тoмy нислi
4 HKB.Ц-исти. HKB.Q.иотIв' якi пpoбyвaли бopoнитись, зaKИдaнo
гpaHaTaMИ, peштa здaлaсЬ жИвИMи. 3aбpaнo кoнi, кopoви, KaбaнИ, MУKУ i iншi peнi.

Дня 9..l.45 o гoД. B paнo бoльшeBИK|^ в силi тpЬoХ сoтeнЬ
зaсKoчИЛИ в c. Cтapa Moщaниця, p-н Miзoч вiддiл к.pa Bиpa'
Poзпoчaвся зaвзятиЙ бiЙ, пiсля яKoгo вopoг вiдcтyпив, зaлИшaЮчИ
нa пoлi бoю свoТx в6итих' Чepвoним нa пoмiч пpиЙшлa щe coтHя
кaвaлepii i вoнa пoчaЛa нoвиЙ Hacтyп пpи пiдтpимцi гapмaтки i
бaтaлioннoгo мiнoмeтa. Пoвстaнцi, мyжньo б'ЮЧИся, вiдкинyли
Bopoгa HacryпaЮчoгo, a вiДдiл [...]o[...]нoти oднaЙдyшHиM yдapoМ
Пpaвoгo кpИлa зMycИв йoгo пaнiчнo вiдстyпити. БiЙ тpивaB дo гoд.
3-Т пo пoлyднi. Bopoг втpaTИв 20 чoл. в6итими' Bлaснi втpaти: 4
вбитиx, 3 лeгкo paHeHИХ, 3дoбyгo [2] aвтoмaтИ,2 кpicи,2 пiотoлi
i 12 кoнeЙ зi сiдлaми.
Дня 17 '1 .45 згaдaниЙ вiддiл KвaтИpyвaв в с. oлeоюки, p-н Бepeзцi, Kpeм'янeннинa. Haдвeнip нepвoнi в cилi 50 oсiб зaaтaKyвa.
ли вiддiл вiд cтopoни лiсa. Haстyп Bopoгa вiдбитo. Чepeз нeдoгiднiсть тepeнy вiддiл вiдсryпив, MaЮчИ oднoгo ЛeгKo paнeHoгo.
22.1 .45 бoльшeвики зpoбили HaоKoK нa цeЙ caм вi.ц.цiл, щo
KвaтИpУвaв в c' Kiзя, p-н Бpoди. 3acтaвa, нe oбстpiлявшИ, пycтИлa
Тx в ceлo. Poзпoчaвся зaвзятиЙ бiЙ. Biддiли, нe зHaЮчИ сИлИ вopoгa, вiдотyп|4лИ, втpaтИвшИ дBoХ вбитих пoвстaнцiв. Biдcтyпили
TeЖ чepвoнi, зaлишaючи нa пoлi бoю oднoгo вбитoгo.
!ня 1 '2'45 cтiЙкa вiддiлy к-pa Bиpa злoвИЛa жИвИMИ в c. Бiлo1171

гopoдKa, p.H Bepбa, ЛeЙтeнaнтa (к-pa poти зeнiтникiв), 2 сepxaнтv|.

Дня 25.12.44цeЙ xe вiДдiл зpoбив зaciдкy в с. Kyнин, p-н Miзoн
Ha I.UляхУ Miзoч_Piвнe. 3лoвлeнo ЖИB|At'Аv| стapшoгo лeЙтeнaнтa,
тpeтЬoгo ceКpeтapя paЙкoмy Kп(б)У Miзoн, дpУгoгo сeкpeтaря paЙкoмy i пoштapKУ. Здoбyгo aBтoмaт, кpic, 2 пapи кoнeЙ i пoшry.

Бoi вiддiлiв к-pa Bopoнa

!ня 6.X.44 нa ПiщaтинcЬKИx ХУтopaХ, p-н .Цeдepкaль, oбл.
Тepнoпiль paнKoM зaсKoчИЛИ бoльшeвики вiддiл к-pa Bиpa.
Зaв'язaвся бiЙ, в яKoMy вбитo B cтpiльцiв, a 5 пopaнeнo. Cepед

пopaнeнИx _ coт. K-p Буpлaнeнкo' 3 вopoxoТ cтopoHИ бyли втpaти,
aЛe He в|дoМ|.
Дня 25.1О.44 двa poi з вlддiлу K-pa Bopoнa зaбpaли iз ciльpaДИ [с.] Лeпeсiвкa' p-н Ямпoль, KyЛeMeтa' aBтoмaтa i сiм кpiciв. lз
KooпepaтИвИ poз.цaнo HaceлeHHЮ сiль i iншi peнi.

!ня 3.11.44 cтpiльцi зi згaдaнoгo вitдiлy зtpвaли зaлiзнинну
лiнiю .Qyбнo-Bepбa i виcaдили в пoвiтpя 4 вaroни,3нищeнo тex
мicт нa aвтoстpaдi бiля с. Птичa, p-н Bepбa, oбл. Piвнe'
.t],ня [-112,х|,44 цeЙ сaм вiддiл poззбpoТв в с. Koзaкoв[a]
.Д.oлинa, p-н Ceнкeвинi, oбл. ЛУцьк 4 мiнepи. 3aбpaнo 3 aвтoМaтИ,
кpiс тa пpo.цyKтИ, Щo ix вeзли дo свoТх чaстИH' B цьoмy х сeлi зни.
щeнo HaчaлЬнИKa вoeHKoMaтy м. Бepeстeнкa i стpибкa. 3дoбyгo
aBтoMaт i пicтoль.
.lB.11'44 стpiльцi
цЬoгo х вiддiлу poззбpoiли в c. Бoгo.
.[ня
лятинi, p-н Бepecтeчкo .l0 стpибкiв. 3дoбрo 10 кpiсiв' Tут xe
пepeлoвлeнo ..CoвepшeHHo ceKpeтHyЮ пoштy'' дo Piвeнcькoгo
oблaснoгo HKB.ц i НKгБ. 3ниЩeнo 4-ox HKB.Ц-истIв. 3.qoбУТo тpИ
aвтoмaтИ, кpic t пicтoлiв 2.
БoТ вiддiлy к-pa Биcтpoгo

Дня 22.10.44 вiддiл к-pa Биcтpoгo KBaтИpУBaB Ha XУТopaХ
[3]aбoлoтa, p-н Гyсятин, oбл. Tepнoпiль. o гoд. [1]5 cтiйки зaуBaЖИлИ бoльшeвицькi cтexi, якi пoоyвaлИоя в нaпpямi Хyгopa.
3a ними iшлa poзстpiльнa. Biддiли пpигoToвИлИсЬ дo oбopoни.
Cтeжi зHИщeHo вoгHeМ з близькoТ вi.ц.qaлi, a poзстpiльнa пaнiчнo
втeKЛa. Bсix бoльшeвикiв бyлo oк. 50 чoл' .Д,вoх взятo в пoлoH, a
4-ox вбитo. Бyли тex paнeнi. Mix вбитимибули тaKo)K гoлoвa paйKoMУHгocпy, пpaцiвники paЙпapткoмy, зaвiдyючиЙ вiЙсьKoBИMИ
спpaвaMИ i нaчaльник лeтyнcькoi тeлeфoнiннoI стaницi в Гyоятинi.
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3 нaшoi отopoHИ втpaт He бyлo. 3дoбyтo дBa aвтoMaтИt 4 кpicи,2
...{[exтяpьoвa]'''
пiстoлi тa.цисKy нaбoТв дo KyлeMeтa
o гoд. 17.30 пoявLАлv|Cь зlloвУ бoльшeвики вiд стopoни
Cмoлyкiвeць. Пicля кopoткoТ пepeстpiлки вoни вiдступили.
!ня 25,1o'44 KвaтИpyвaв згaдaниЙ вiддiл в о. Cepexa,
p-н Koпининцi, oбл. Тepнoпiль. Paнкoм o гo.t],. 5 бoльшeвиKИ ПoчaЛИ oKpРKyBaтИ ceлo. Biддiли нeгaЙнo зaЙняли oбopoннi стaнoвИщa. Ha нaкaз к-pa вiддiли пoчaлИ пpopИв в пiвдeннy cтopoHy.
Poзпoчaвся зaвзятиЙ бiЙ. Haстyп вiддiлy пapaлiзyвaв пepeдoвciм вopoжиЙ стaнкoвиЙ кyлeмeт .,М[aксим]''' Пaдaе убитиЙ яoт.
Cypмaн, дoстpiлюeтЬся paHeHИй к-p Boзнeсeнкo, зiстaв paнeниЙ
сoт. K-p Cпapтaк. Бoльшeвицькi снaЙпepИ' яKB|/Iявv|лocЬ, зHИMaЛИ
в пepшУ чepгУ KoMaHдИp|в.

Пiд сeлo пiд'Тxaлo щe 7 aвтoмaшин бoльшeвикiв. K-p дae
HaKaз пpиспiшити HaстУп. Kyлeмeтним вoгHeM тa пiдвeзeним
..MaKcиMoм'' зHИщeHo oбслyгy вopo)кoгo ..MaKсИМa''. Пpopвaнo
вopoжиЙ пepстeнЬ

i зaнятo вopoxi стaнoвИщa' Пaдe

в6итиЙ

д-г Cмepть тa зiстae paнeниЙ д-г Kocтeнкo' Bopoг пoчИHae пaнiчнo втiкaти, зaлИlJ.laЮчИ нa пoлi бoю бiля [3]0 тpyпiв. 3aнявши
гopб зa сeЛoM' к-p БиcтpиЙ виcилae poзвiдку в пoблизькиЙ лic,
пiдгoтoвлюЮчИ дo HЬoгo вiдстyп' 3apaз пoявЛяЮтЬся вopoxi
лiтaки, якi пoчинaютЬ сИлЬHo oбстpiлювaтИ ceЛo. B сeлi пoBcтae
пoЖexa. Coт' Kpaвчeнкo зi овoiм вiддiлoм зaHяB cTaнoвИщa Ha
гopбi, вiддiл Ястpyбa пiшoв y лic, з сeлa вiдстyпИB вд. Гoлубa.
oтхe всi вi.цдiли oпИнИЛИсЬ пoзa сeлoM' Лiтaки, нe зHaЮчИ poзтaшУвaнHя вiддiлiв, дaлЬшe oбстpiлювaЛИ ceлo| в якoмy бyли
вжe HKB.Q-иcти.
Cтpiлянинa пoчaЛa втИХaтИ, лиш бyлo чyтИ пooдИнoкi cтpiли снaЙпepiв' Taкe пoлoЖeнHя бyлo дo гoд. ]8, oпicля стягнeнo
всi вi.цдiли, дe зaHятo стaнoвИщat чeKaЮчИ вeчopa. Лиш лiтaки
He .цaвaлИ спoKoЮ, цiлиЙ нac oбстpiлююни тa oбкидyюни бoм.
бaми лiс. У лiсi пoхoвaнo вбитиx пoвстaнцiв' a paнeнИМ щe paз
пepeв'язaнo paнИ. B лiс 6oльшeвиKИ нe пiшли. Boни вкoпa лIАcя Ha
гopбi i чeKaЛИ дo вeчopa. B ceлi HKB!-исти пaлViлv|хaти'зaбиpaли
xyдoбy, Мop.цyBaлИ людeЙ. Bopoг Maв пoнaд 50 вбитими тa бaгaтo paнeнИx. Bлacнi втpaтИ: вбитi CypмaЧ, BoзнeсeнKo, Cмepть,
HeчaЙ тa Щe 5 пoвcтaнцiв. Бyлo кiлькaнaдцятЬ вФкKo тa ЛeгKo
paнeнИХ. З.цoбyтo стaнкoвиЙ KУлeMeт ..MaKсИM', тa тpИ снaЙпepи,
кiлькaнaдцять кpiсiв тa aвтoMaтiв, кiлькa пiстoль тa кiлькaнaдцятЬ
yнiфopмiв.
Дня 25'1О'44 чacтиHa пoвcтaнцiв з вд. к-pa Бистpoгo KвaтИ.
pyвaлa в с. Kpyгилiв, p-н .., ' o гoд. .l6.30 пoявився лiтaк iпoчaв
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стpoчИтИ пo ceЛi. Biд cтpiлiв зaЙнялocь кiлькa гocпoдapcтB.
Biддiли вiдcтyпили в лic, зaлишaЮчИ в сeлi тaбop. 3-зa 3бpyнa
пoчaлИ HaступaтИ Ha сeлo бoльшeвикИ. K-p БиcтpиЙ зaHяв стaнoвИщa з HeвeлИчKoЮ гpyпoЮ пoвстaнцiв бiля ceлa i вiдкpив вoгol-lЬ
пo нaстyпaюнiм вopoгoвi. oдин впaв вбитиЙ, a peштa втeKЛa.
Beнopoм зaбpaнo зi ceлa тaбopи. Бiльшa чacтИHa сeлa згopiлa.
Bнoчi лiтaки щe бoм6ap.цyвaЛИ дoгopяЮчe ceлo. Biд бoмбapдyt
вaHHя c. Kpyгилiв тa Koлoгapiвки були xepтвИ сepeд цивiльнoгo
нaсeЛeHHя. Biддiл нe Maв xoдHИХ втрaт.
Бiй вiддiлy к.pa oлeгa

oлeгa KвaтИpyвaв в с. Maлiв, p-H Дeзacтaвa зaУвa)кИлa вiддiл бoлЬшeвикiв (40
oсiб), щo пoсуBaвся в нaпpямi сeлa. ПiдпycтIАв|JJv1 бoльшeвикiв
нa вiддaль 50 м, вiдкpитo вoгoнЬ. oдин кyлeмeт зaтявся, щo
cпaнiкyвaлo тpoХИ МoЛoдИx стpiльцiв, якi нe були щe в бoю.
Cтpiльцям пpиЙшлa пoмiч i бoльшeвики пiсля кopoткoТ пepe.Цня 9.9.44 вiддiл к-pa

мидiв.

o гoд'

.12

cтpiлки вiдстyпили. Bopoг сKЛaдaвся з дoпpИзИвникiв з |19]27 p.
i HKB.ц, щo гHaлo ix дo бoю' Bтpaти Bopoгa [3].x вбитих i 2-х
пoлoнeниХ. Bлacнi вТpaтИ - oдИH paнeниЙ. B бoю вiдзнaнився
стp. BeоeлиЙ - paнeниЙ'
Бoi вiддiлу к.pa ocтpiжсЬKoгo
.Ц,ня 19.6'-44 o гoд. 18-тiЙ пiд нaс вiдпoнинкy вд. к-paoстpixськoгo в лiсi бiля с' Caгpaнь, p-н Гpyбeшiв (Xoлмщинa)
HacKoчИлИ нa вiддiл нiмцi в cилi o.цнoi оoтнi' БiЙ тpивaв тpи

гoДИнИ' Bopoг втpaтИв 4 вбитими i 7 paнeними. Bлaснi втpaти:
oдин paнeниЙ.
-14
чoтa згaдaнoгo вд. пoпaлa нa зaсiдкy
.Цня 17.B.44 o гo.ц.
HKB.ц в лiсi бiля c. Гopoдoк, p-н Maнeвичi, oбл. Лyцьк. Bтpaти
вopoгa oДинв6итиЙ. Bлaснi втpaти _ oдИH в6итиЙ i 2 paнeниx.
!ня 4.9.44 o гoд. 5.20 пpи yнacтi пiдвiддiлУ д.гa Бoзa цeЙ
сaм пiдвiддiл звiв бiЙ в с, Гpaни, бiля Kyхoцькoi Boлi (Лyцьк), дe в
бyдинкy шKoлИ знaХoдИлoся 72 HKBД'-иcтiв, Зaв'язaвся бiЙ, пiд
чaс яKoгo вiд стpiлiв зaгopiлaся шKoлa. 3нищeнo 20 HKB.Ц-истIв
i 40 paнeнo. Heзaбapoм нaд'ixaлa пiдмoгa в cилi.18 oсiб, якУ цiлKoвитo poзбитo, a aвтoмaшИHу cпaлeнo. oднoгo взятo в пoлoH,
oдин втiк, a 16 вбитo. Пoмiж в6итими _ от. лeЙтeнaHт, сep)кaHт
*

У тeкстi: 8
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i стapшинa' Paзoм Bopoг втpaтИB 3[6] вбитими, 40 paнeними

i

oдHoгo, Щo пoпaв в ПoЛoH.
!ня 2[3].[9J.44 цeЙ жe вiддiл звiв бiЙ з двoМa сoтняMИ HKB.ц
Ha ypoчИщi Moтopняк, бiля KyxoцькoT Boлi, p-н Maнeвинi' oбл.
.|6-Т,

Лyцьк. B зaтяxнoмy, зaвзятoМy бoi, якиЙ тpивaв дo гoд.
вopoгa цiлкoвитo зHИщeнo. Bтpaти вopoгa 30 вбитими i 40 paнe|lLАMИ. Bлacнl BтpaтИ 7 вбитих,4 paнeниx i oдин пpoпaв бeзвiстi.
.Цня 6.10.44 o гoд. 7.30 пiд чaо пocтoЮ нoти вiддiлУ K-pa
oстpixськoгo нa ХyTopax Kpимнo, Kaмiнь.KoшИpсЬKoгo p-нy, oбл.
Лyцьк HaсKoчИлИ HKB.Ц.исти в силi 50 oсiб. Hacтyп вopoгa вiдбитo
Й пpимyшeнo Йoгo вiдстyпити. Bтpaти Bopoгa _ 1 вбитиЙ i 2 пoлoнeнi. Biддiл Maв oд,нoгo ЛeгKo paHeнoгo пoвсТaнця.
oпиcи бoTв УПA з'едHaHня ..Бaзap''
PeЙд вiддiлiв к-pa Bopoнa i к-pa Лисoгopa
нa сxiднi oблaстi УкpaТни
Дня 2|11'|||'44 вiддiл к-pa Bopoнa в числi 55 чoл. пepeХoдИB
бiля с. Maлинi, p-н Чoпoвинi (Хитoмиpщинa). Ha ниx HacKoчИв
.125
чoл. Пiсля пiвгoдИHHoгo бoю нepвoнi poзвiддiл HKв.ц в cилi
битi пaнiчнo втiкaли чepeз p. lp>кУ в нaпpямi с. Maлин. Bopoг зaлишИв Ha пoлi бoю 17 вбитих' Bлaснi втpaтИ -в6итиЙ нoт. Чyпpинкa,
вaЖKo paнeниЙ стp. Гoлyб _ сaМ дoотpiливcя i oдин лeгKo paHeHИЙ'

Бiля 2[...].|||.44 нaскaкye нa цeй caм вiддiл бiля с. Koдpa вiддiл
кoмунiстiв-aктивiстiв пiд кoмaндyBaHHяM гoЛoвИ c/paди с. Бiлa
Kpиниця, p-н PaдoмишлЬ _ бyвшoгo ЧepBol-|oгo пapтизaнa. Пiсля
1О хвилин бoю нepвoнi poзбитi втiкaють пaнiчнo. 3дoбyтo 6 кpiciв,
aвтoMaт, зaбpaнo 5 пopaнeниx.
Дня 26.З.44 вд. пiд KoМaHдyвaHняM K-pa Лиcoгopи звiв бiЙ
iз ..iотpeбiтeЛЬHИM oтpядoM'' в о. Юcтинiвцi, p-н Чoпoвичi. Bбитo
TpЬoХ бoльшeвикiв. Bлaснi втpaтИ - oдИH ЛeгKo paнeниЙ стpiлeць
Шпaк. Bд. пepeпpaвИBcя чepeз piку Teтepiв i пpийняв знoвy бiЙ (o
гoд. 10 paнкy) з пepecлiдyючим Йoгo ..icтpeбiтeльнИM oтpядoм''
в силi дo 200 нoл. l-{eЙ oтpяд бyв нa шBИдKy pУKy зopгaнiзoвaниЙ
з Пo)KapнИкiв, нacтиH HKBД i кoм[унiстиннoгo] aKтИвy. Швидким
HacтyПoM вд. poзбив вopoгa, якиЙ' пaнiннo втiкaючи, KИдae збpoю
i вплaв пepeХoдИтЬ p. Teтepiв. Чepвoнi втpaтИЛИ 20 вбитими, 8
пoпaлo в пoЛoн. Bлaснi втpaтИ _ в6итиЙ вopoxИM cнaЙпepoм к-p
Звapин_CepгiЙ, якиЙ aвтoмaтHИМ вoгHeM в пepшiЙ лiнii пepeслiДУBaв вopoгa в пepшiЙ лiнiТ. ГepoЙcЬКoЮ сMepтЮ згИHyB тoдi тeж
cтpiлeць Mopoз, якиЙ, вaxкo paнeний, вiв пepecтpiлкy з вopoxoю
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poЗвiД,KoЮ, чИМ дaв Мo)кЛИвiсТЬ вi.цдiлoвi зaЙняти вopoxi cтaнoвИ,,.Д.ixтяpa'',

aмунiцiю i
щa. ЗдoбУтo - o.0'Иl.t пpoтИтaнKoвиЙ кyлeмe1
yнiфopми.
Дня 28'З,44 бoльшeвицькi пoлiцiЙнi вiддiли' paзoM з чacтИнaми ЧA, HacKaKУЮтЬ нa пocтiЙ з,eдHaHИХ вiддiлiв к-piв Bopoнa
й Лисoгopa в лiоi бiля с. B,язaнКo, БopoдянсЬKoгo p-нУ. Bopoг,
щoб нac сПpoвoKyвaт|/|, в|Аcv|лae poзстpiльнy з 20-30 чoл. нa нaшi
taстaвИ' XoтячИ B]АMaH|/1т|/1 нaс iз зaйнятИХ cтaHoвИщ' Biддiли стaHoBИщ He пoKИдaлИ. Зaв'язaBcя тяжкиЙ бiЙ' щo тpИвaв вiд гoд.
11-Т дo гoд. 19-T. .Цeкiлькa paзiв бoльшeвикИ Ha|iaГaлиcЬ HaстУпaтИ, aлe вoгoHЬ пoвCтaHсЬKИx кУЛeМeтiв змyшувaв Тx зaвepнри,

лИшaЮчИ нa пoлi бoю в6итиx i paнeниx. Пoвстaнцi пiдпуокaли
вopoГa нa вiддaль 20 м iтoдi вiдкpивaли гypaгaнниЙ вoгoнЬ' B бoю
бpaлo УчaсТЬ BcЬoгo 60 пoвcтaнцiв. Чepвoнi вiдотупили, лИшaЮчИ
нa пoлi бoю 40 вбитими (з тoгo B oфiцepiв) i paнeниx.
Biддiли пiд oxopoнoю нoчi пoдaЮтЬcя пpяMo нa пiвнiч з нaмi-

poМ пepeпpaвИТИсЬ чepeз зaлiзнинy лiнiю Kopoстeнь_Kиiв

в

iвaнiвськi лiси. oднaK вopoг зaздaлeгiдь пycТИB бpoнeпoТзд, як
пaтpУЛЬKУ цЬoгo вiдтинкy зaлiзницi. Pyх вiддiлy пapaлiжyвaв тeж
снiц якиЙ BпaB дo 1 м висoти. Пoвcтaнцi, пepeтoмлeнi дoвгoю
Утя)KЛИвoЮ дopoГoЮ, чaстИMИ бoями, виснaxeнi з бpaку xapнiв,
пoгaHo oдягнeнi' цiлиЙ дeнь cтoятЬ бiля зaлiзничoгo TopУ, дyмaють внoчi пepeпpaвИTИсЬ зa зaЛiзHИцЮ. oднaк сИЛЬHИM BoгHeM

iз стaнкoвиx кулeмeтiв iз бpoнeпoiздa [вopoг] змyшyе

вi.цдiли

зaвepнyгИ iз oбpaнoT дopoгИ.

Biддiли пiшли в нaпpямi сeлa Xигaлки, щoб тaм пepeйти
piкy Teтepiв i нa лiвoму бepeзi пepeЙти зaлiзниннy лiнiю i зHoвa
чepeз p. Teтepiв пepeЙти в iвaнiвcькiлiси. Bopoг cлiдкoм зa вitдiлoм i.цe цiлy нiн. Чaс-вiд-нacy вiддiли poблять зaciдки, здep)КУIочИ
вopoгa. oднaк цeй' нeзвaxaЮчИ нa втpaТИ, ПoпoвHЮe свiжo свoi

сили Й пepeслiдyе дaЛЬшJe пoвстaнцiв. Ha paнoк вiддiли пpo-

XoдятЬ с. Mигaлки. Moстa нa piчцi HeМae. Пpoхoдяни бiля сeлa,
кiлькox пoвстaнцiв всKoчИлo в пoблизькi xaти, щoб дiотaти xapнiв.
B сeлi пoвHo вiЙськa. Зaв'язyeться KopoтKa пepeстpiлкa, пiсля
якoТ пoвстaнцi вiдстyпaЮтЬ дo бiльшoгo лiоy. Дeякi пoвcтaнцi, якi
вiдбiгли .цo .цaЛЬШИХ Хaт, He BcтLtглИ вXe .цoЛУчИтИ .0,o цiлoсти Й
пoпaЛИ в pУKИ HKBД.
.Qaльшe вiддiл poздiлюeтьcя Ha TpИ гpУпИ. oднa з к-poМ
Bopoнoм, дpУгa з K-poM Яpoм, тpeтя з K-poM Лиcoгopoм. Bopoг
Ha KopoтKИЙ чaс пpИпИHЮо пoгoнЮ, BИcИлaЮчИ лишe poзвiдкy. Пicля пoЛУёцHя вiд.цiл знoвУ злyчУrTЬся. Пaдae вBeсЬ чaс снiг.
Пoвстaнцi виснaжeнi Й гoлoднi, He MaЮтЬ cV|л Дo дaлЬшoгo MapшУ.
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Piшeнo зa.цep)кaтИсЬ, звapИтИ oбiд Й oпiсля pyшИтИ дaлi в Дopoгy.
B тoмy нaci вopoг зi свixo стягHyтИMИ cИлalиИ зHoBa HaоKaKУe Ha
вiддiл. БiЙ пpиЙнятo, бo вiдстyпaтИ нe 6улo cили. BeличeзниЙ снiг
зaгpo)Кye цiлкoвитoмУ знИщeHHю пoвстaнцiв. БiЙ тpивaв вiд гoд.
8-oТ дo пiзнoгo Beчopa. Bopoг paз-пo.paз aтaKУe, 3 пepшиx стpiлiв
зicтaв paнeниЙ K-p яp' a дaЛЬшe вaХKo paнeний к-p Лиcoгip poз.
pивae ceбe гpaнaтoю' Bopoг пiдкидae всe нoвi cv|лv|' нe зBФкaючи
нa вeликi жepтвИ, HaМaгaючИсь цiлкoвитo знищитИ вiддiл' Цe
йoмy нe вдaeтЬся. Пiсля вaxкoгo бoю з бaгaтo paз чИолeHнiшим
вopoгoм, вiддiл вiдстyпив пiд oxopoнoю нoчi, Як виявилoсь пiзнiшe, вopoг дЛя зHИщeHня вiддiлy KИHyB oднy дивiзiю cпeцвiйоьк
HKB.ц.

БiЙ вiдбувcя бiля t...]0,|.''],44' HeдaЛeKo сeлa Koдpa
Paдoмcькoгo p-HУ. Bopoг втpaтИв в бoю пoнaд 120 в6итих бiЙцiв i
oфiцepiв, вeЛИKy скiлькicть paнeниХ iдвox, щo пoпaлИ в пoЛoH.
Пiоля бoю пiд пpикpиттям Hoчi вд. HaпpaвляЮтЬоя дo p.
Teтepiв. Bтoмa, paнeнi й снiг paз.пo.paз здepxУЮтЬ Mapш, тaK
щo Ha paнoK вд. лeдBe дiотaються дo с. Бiлa Kpиниця, дe вopoг
зyстpiнae ix кyлeмeтним i мiнoмeтHиМ вoгнeМ. Bд' poздiлюeтьcя
Ha тpИ гpyпИ Й зaвepтae B лiс, лИшaючи бaгaтo олiдiв, як мicцe
збipки HaзнaЧye с. Mexиpiнкa. Bopoг в тoЙ дeнь нe пepeслiдye
бiльшe вiддiлу' Ha мiсцe збipки всi нe пpибули. Лишeнo зв'язoк i,
пepeпpaBИвшИоЬ чepeз p. Teтepiв, вiддiл пoдaeтЬся в зaxiдньoмy
нaпpямi. B с. Mexиpiчкa внoчi зHoвa oбстpiлюють нaо нepвoнi.
Biддiл пpяMУe пiд с. Kopoлiвкa MaлиHсЬKoгo p-HУ, дaлЬшe пepeдИpaeтЬся чepeз сeлo Maнiвоькa Бyдa пiд сeлo Юcтинiвкy. Tyт
зHoвy пepeтИHae лiс вiддiл HKB.ц. Biддiл знoвy poздiлюeться нa
двi гpyпи. oднa пiд KoMaHдУвaHням Яpoгo пoдarтЬcя нa зaxiд,
ДpУгa пiд кoмaндoю oнищeнкa (к-p Bopoн вiдбився пiд с. Mигo.
лин i caм пoдaвся нa зaxiд) пoвepтae нa пiвнiч. Гpyпa oнищeнкa,
бpoдяни пo снiгy Й вoдi, HaМaгaeтЬся пpoдiотaтИсЬ нa дpyry стopoнy piки Tpoотяниця в миpинiвcький лic. Piнкa нaбpaлa бaгaтo
вoди' .[eкiлькa paзiв стapaЮтЬся пoвстaнцi пepeбpeоти piнкy, aлe,
зaмoчeнi пo |'UИю, вepтaЮтЬся нa тoй сaм бepiг. Пiоля пoлyдня нa
HИХ HaсKaКye вiддiл HKBД i в бoю зiстae paнeниЙ к-p oнищeнкo i
сaнiтapкa Kaтя. Biддiл пoтepпiв знaчнi BтpaтИ.
БiЙ сoтнi Лeвaднoгo лiтoм

.|944 p.

Coтня к-pa ЛeвaдHoгo звeЛa бiЙ з бoльшeBИKaMИ в с. Maкcимiлiянiвцi, p-н Л юдвипoль. 3дoбyтo cтaнкoвиЙ KyлeМeт MaKcиМ''.
Ta caмa сoтHя звeлa бiй з бoльшeBИKaMИ в с. Maлa Coвпa.
..
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p.H Me)киpiччя. здoбyгo oдИH pyчнИЙ KУлeMeт. Bлacниx втpaт нe
бyлo. B с, Maтиiвкa' p.н Tyнин вiдбyвся бiЙ мiх згa.ц,aнoЮ сoтнeю i
чepвo|-tиМи. Bлacниx втpaт нe бyлo'

Бoi coтнi к.pa Чopнoти лiтoм 1944 p.
Coтня к-pa ЧopнoтИ звeлa бiЙ з бoльшeвиKaМИ в о. Koпитoвi'
p-н Kop[eць]. Здoбyгo oдИн pучниЙ кyлeмeт.
flpугиЙ бiЙ звeлa ця caМa coтHя в с. Гaнiвкa, p-н Kopeць, дe

здoбyгo pyнниЙ KУлeплeт.
ТpeтiЙ бiЙ вiдбyвся в c. Koбильнe, p-н Kopeць, бeз xoдниx
влacнИХ втpaт.

ЧeтвepтиЙ бiЙ бyв в c. Mopoзiвкa, p.н Kopeць, дe здoбyгo
oдин pyн[ниЙ] кyлeмeт тa двa aвтoMaти.
П'ятиЙ бiЙ вiдбyвся зa c. Kopникoм, бeз xoдниx влaснИХ
втpaт.

ШoстиЙ бiй мaлa сoтHя в c. Cтopoxeвi, p-н Kopeць. Здoбyгo

5 aвтoмaтiв.

CeмиЙ бiЙ звeлa coтHя в о.3opeнoмy

ГaТ'

p-н Бapaнiв. Bтpaт

нe бyлo.
БoТ

сoтнi к-pa Лисa

B бoю в с. 3aлiзницi, p.H Mexиpiння з бoльшeвикaми здoбyгo
pyннi
2
KyлeМeтИ Й 4 aвтoмaти.
Пiд чaс бoю в с. Maлa Coвпa, p-н Meжиpiння здoбyгo двa pyчl-|иХ

KУлeМeтИ.

Coтня к-pa Koca звeлa бiЙ з бoльшeвИKaМИ в с. Beликa Coвпa.
p-н Людвипoль. 3дoбyro 4 pyннi KyлeМeтИ.
Coтня к-pa oстюкa звeлa бiЙ в c. Maтieвкa' p-н Tyнин з бoльшeвиKaMИ' 3дoбyгo лeгкиЙ мiнoмeт.

Бoiвкa к-pa Юpeнкa пiд нac бoю в Яpyнcькoмy p-нi здoбyлa

pyvниЙ KУлeМeт.

3дoбyггя двox paдioнaдaвчo -вiдбipниx aпapaтiв
Дня 20'6'44 piЙ з вiддiлy к-pa Пaщeнкa пiд кoмaHдoю от' дeсятHИKa Гoнти дicтaв Haкaз здoбри paдioпpиймaчi в c. KнязьCeлo, p-н Бepeзнe. PiЙ oбстyпив Хaтy, яКy oxopoнялo 9 бoльшe.

викiв Й oднa жiнкa i зaпpoпoнУBaлV| бoльшeвикaм здaтиcя' Цi
пoчaЛИ вiдcтpiлювaтиоя. KyлeмeтниM вoгнeм вбитo ст. оep)кaHтa.
Cт. дecятник Гoнтa пiдcyнyвоя пiд вiкнo Й дo нyгpa вKиl{yв гpa-
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HaтИ, вбИвaЮчИ двi Узбpoeнi бoльшeвички. Peштa бoльшeвикiв,

як вИявилoсь, вИ[Хaлa дo Бepeзнoгo. 3дoбyтo aвтoмaтa, 2 кpicи,
paдioaпapaти i дoкyмeнти.

!ня 29'7'44

вiддiл к-pa ПaщeнKa oкppKИв пУHKТ BHOC

в

с. Bipи, [p.н] Kлoсiв, яKиЙ oxopoняЛo 20 ociб. БoльшeвикИ oКo.
пaлИcя тaK, щo BФKKo бyлo пiдcyнУтИся пiд дiм. To.цi .цвa cтpiльцi- 3имoвик i Пиcapeнкo пiдсyHyлИся пiд oкoпи Й зaкиДaли
вopoгa гpaнaтaМИ, вбивaючи пpИ тoMУ cт. лeйтeнaнтa. Peштa
пaнiчнo втeKЛa. Bopoг втpaтИв [1].1 вбитиx. Bлaснi втpaтИ [3] вбитi
(Mopoз, Бyкc, Ялiвeць). 3дoбyгo [3] aвтoмaтИ, 9 кpiсiв, pадioaпa.
paт (бeз пpибopiв).
Бoi к-pa Бopистeнa

Дня 17 .7 '44 вiддiл пiд кoмaндУвaHHяM к-pa Бopиcтeнa (склaд
оoтHя к-piв Бopистeнa, CтaлЬHoгo i вiддiл к-pa Cipoгo) звiв бiЙ
бiля с. Maлин (Людвипiльщинa)з гpУпolo бoльшeвикiв 25 oсiб, якi
ixaли зi сeлa Яблoн[н]e дo стaнцii Maлин. Biддiл нaотyпoм poзiгHaB Bopoгa, пepeслiдyючи йoгo дo кoлoнii Kpaшeвo. У всix дooкoлиЧниx сeЛax KвaтИpyвaЛa бiльшa кiлькiсть бoльшeвикiв.
K-p Бopистeн дaв Haкaз вiдстyпити нa пiвнiч зa с. Kaзимиpкy
в бiльшi лiси. Cлiд зa вiд.цiлoм гнaЛИcЬ бoльшeвики, якi пpиЙшли
з нeвiдoмoгo HaпpяMKy. K-p CтaльниЙ Дaв HaКaз к-poвi Пaщeнкoвi
зaв'язaтИ бiй з вopoгoм i з бoом вiдcтyпaтИ зa вiддiлoм, Peштa
вiддiлy .цiЙшлa дo лicy тa yгBopИЛa oбopoннy лiнiю. B тoмy нaсi
з pyк сKpИтoгo B кopчaХ aгeHтa вa)(Ko пopaHeHo в гoлoвy K.pa
Бopистeнa. Koмaндyвaння пepeбpaв K-p Cтaльний. БoльшeвиKи
нaстyпaЛИ з yоix cтopiн. B нaпpямi вiдcтyпy вiддiлy дo лiсy пpoвaдИв зaвзятиЙ бiЙ к-p |щeнкo. Пo нeдoвгoмy бoю вiддiли вiдipвaлИсЬ вiд вopoгa Й вiдiйшли вглиб лiсy, зaбиpaюни зi сoбoю
paHeHoгo к.pa Бopиотeнa, яKoгo oпiсля зaKвaтИpoвaHo Ha ХyгopaХ
Kaзимиpiвки, дe вiн дня 29'7.44 пoМep.
Bopoг бiльшими clАлaМИ oботaвив yсi шляxи i нaпpями мoxЛИвoгo вiдcтyпy вiддiлiв, HaMaгaЮЧИcь Tх oкpyжити Й зHИщИтИ.

3вiвши Щe oд!{ИH бiЙ з нaсryпaЮчИM вopoгoм, вi.ц.цiлaм вдaЛoсЬ
пpopвaтися в пiвдeннoмy нaпpямi iвиЙти з oкpy)кeHHя.
3aсiдкa вiддiлiв к-pa Heгyсa i Pу6aЙлa

чaс peЙдУ вiддiли iм. Kopo[б]ки пiд кoм[aндувaнням]
-11'9.44
мiх о. Bi.
к-piв Heryсa i Pу6aЙлa зpoбили зaсiдкy дня
Пi.ц

лля-[Xpaп]yнЬ, p-н Poкiтнo, нa яKУ пoпaлa пiдвoдa бoльшeвикiв.
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B бoю вбитo o.ц|-toгo бoльшeвикa iтpьox пopaнeнo. Bлaсниx втpaт
нe бyлo. 3дoбyгo двa aвтoMaти, кpiсa iдecяткy. Paнeним чepвo|.|o-

apмiЙцям зpoблeнo пepeв'язкy
БoТ вiддiлy

i

вiдпyщeнo.

к-pa Пaщeнкa

Дня 3.9,44 чoтa K-pa Cиньoгo з вiддiлy к.pa Пaщeнкa зpoби.
лa зaciдкy Ha шляxy Tиннe-3нocинi, p-н Capни нa aвтoмaшИF|y

бoльшeвикiв. Bopoг втpaтив двox вбитиx, oднoгo paнeнoгo i oдин
пoпaв y пoлoн (ст. лeЙтeнaнт aвiяцii). Biддiл He Maв )кoднИx втpaт.
3дoбyгo aвтoмaтa' пiстoль i 2 кpiси, двi шинeлi. Paнeнoмy зpoблeнo пepeв'язкy i вiдпyщeнo.
.[ня 15.9.44 нa пoстiй вiддiлy в лiсi бiля c. Хaди, p-н Bисoцьк
HaоKoчИлИ бoльшeвики' Пiсля пeplшИx cтpiлiв вiддiл oгopHyлa
.li
пaнiкa, aлe oпaHoвaнo зaвдяKи к-poвi Пaщeнкoвi. 3aнявши
cтaнoвИщa, вiддiл звiв кopoткиЙ бiЙ i бeз втpaт вiдcryпив. Bтpaти
вopoгa нe вiдoмi.
.[ня 20.9'44 к-p ПaщeHKo з двoМa чoтaMИ зpoбив зaсiдкy нa
бoльшeвикiв бiля с' Лядo Ha xyг, ПepeстaнeцЬ, p-н Poкiтнo. Пiсля
зaпeKлoгo пiвгoдиннoгo бoю вбитo 9 нepвoниx, 2-oх paHeHo, a
чoтИpЬoХ tдaлoоя в пoлoн. Bлacниx втpaт He бyлo. 3дoбyгo 9 кpiciв, aвтoмaтa i дeсятизapядKy. Kpoмi тoгo, зaбpaнo 27 вoлiв (пap)
i 4 пaoи кoнeЙ.
Дня 2[.'.].9 .44piЙ пiд кoмaндyвaHHяM к-pa Пaщeнкa i 9 cтpiльцiв з бoiвки к-pa 3iбeля зpoбили зaсiдкy нa бoльшeвикiв, якi пpиixaли дo о. Тиннe зaбиpaти людeй нa Cибip. 3aciдкy зpoблeнo нa
цlляxУ Tиннe-3нoоинi, p.н Capни. У виcлiдi бoю вбитo 17 бoльшe.
викiв, a 4-oх paнeнo. Bлaсниx втpaт нe бyлo.
Дня 2|'''l.9'44 нoтa пiд кoм[aндyвaнням] Kyзьми з вiддiлу
к.pa Пaщeнкa зpoбилa зaciдкy Ha шляxy Шaxи-Бiлa, p.н BисoцЬK нa бoльшeвицькиЙ пoлiцiЙниЙ вiддiл. B кopoткoмy бoю
[бoльшeвицький] вiддiл втpaтИв 4в6итих, Biддiл нe Maв )кoднИx
втpaт.

БiЙ вiддiлy к-pa Heryсa

Дня8'9.44 вiддiл к-pa Heryca iбoiвкa к-pa Гaмaлii мaли пoстiЙ
в лici бiля с. [З]aлaв'я, p-н Poкiтнo. Ha ниx нacKoчИлИ бoльшeвики' Бoiвкa спaнiкoвaнa пoчaЛa вiдотyпaти. Чoтa к.pa Чyпpини
вмiлим KoHтpнaсryпoм вiдбилa нaсryп вopoгa, Bopo6 зaбpaвши
cвoiх вбитиx i paнeниx, вiдсryпив.
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БiЙ вiддiлy к-pa Mисливця
.Цня 8.9'44 нeспoдiвaнo нaоKoчИлИ бiля c. Bиткoвичi-Лeнчин_
Kнязь-Ceлo, p-н Бepeзнe вiЙcькa HKBд. 3aв'язaвся гapяниЙ 6iЙ'
Koжнa нoтa кpiзь вopoжiлiнiI пpopвaлacЬ в iншoмy нaпpямi. Bлacнi
втpaти: 12 в6итих,3 paнeнi. Bopoг Мaв втpaти, aЛe нe вiдoмi.
БoТ вiддiлy к.pa Kyзьми

Дня 2'|X.44 вiддiл к-pa Kyзьми зpoбив зaсiдкy нa цJляХy
Pyдки-БepeзнИця' нa яKy пoпaлa aвтoмaшИHa з бoльшeвИкaMи.
Пiоля кopoткoгo бoю лИш тpЬoM бoльшeвикaM вдaлoся втeKтИ,
a peштa 5 чoл. зaлИlJ.lилacь нa пoлi бoю вбитими Й paнeними.
Бoльшeвикaм Ha пoмiч нaдiЙшлa щe oдHa coтl{я. Пoвстaнцi з
бoeм вiдстУл|Али, втpaтИвtJlИ 5 вбитими Й 6 paнeниx, Bopoг тeх
Maв втpaTИ, aЛe He вiдoмi.
З пoчaткoм M-ця вepeоня бoльшeвИKИ пo оeЛax Haлoвил|А
людeЙ i вeли ix дo м. Boлoдимиpця. Пoвcтaнцi з вiддiлy к.pa
Kyзьми нe вcпiли эpo6ити зaciдкy, oбcтpiляли вopoгa з бoкy,
вбивaючи oдHoгo HKB.Ц-истa. Haлoвлeнe HaсeлeHHя пoвтiкaлo.
Bлacниx втpaт нe бyлo'
.Цня [3]0.[7]'44 пoвстaнцi з вiддiлy K-pa Биcтpикa знищИлИ в
c. [3]aнoвi yпoвHoвФKeнoгo киiвcькoгo HKBд' здoбyвaюни aвтoмaт. Пpи тoмy вiдзнaчивcя пoвстaнeцЬ.Qyбинa.
.Цня 29'[B].44 вiрдiл к-pa Бистpикa зpoбив зaсiдкy нa шЛяХy
Poзвaxiв_lвaнKiв, Ha яKy пoпaлИ aвToMaцJиHи з бoльшeвиKaмИ.
Baxкo paнeHo ст. лeйтeнaнтa i кaпiтaнa' яKиM вдaлoся втeKтИ, a
4-ox пoпaлo в пoлoH. 3дoбyгo збpoю, yнiфopми i iншe вiЙськoвe
мaЙнo.
.Цня 9'9.44 пoвcтaнцi згaдaнoгo вiддiлy зpoбили зaсiдкy нa
шoсi p.нy Чoпoвичi, нa яKy пoпЕrЛa фipa HKB.Q.иcтiв. Bбитo нaчaлЬникa HKB.[, yпoв|-|oвa)кeнoгo HKB.ц i щe oднoгo бiЙця. Paнeнoмy
бiЙцeвi-фipмaнoвi зpoблeнo пepeв'язкy i вiдпУЩeнo.
PeЙд вiддiлy К-pa Чopнeнкa нa сxiднi oблaстi Укpaiни

Biддiл вИpyшИв в peЙд 22.4'44 i пpoбyв 66 днiв, зpoбивши 900
км iпpoЙшoв чepeз 17 p-нiв.3a цeЙ чaс вiддiл мaв 11 збpoЙниx
сyгИчoK з бoльшeвиKaмИ, з HИх тpИ бiльшi бoТ. PeЙдyючий вiддiл
ЦiлиЙ чac пepeслiдyвaв бaтaлioн вiЙськ HKBД. 3 пepexoдoм вiддiлy зa p. Teтepiв нa бopoтьбy з нИM виixaлa спeцiяльнa гpУпa HKBд
з KиTвa' cepeд нИx п.пoлK. мiлiцiT, п.пoЛK. ПyxaльcькиЙ i iншi. flo
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бopoтьби бyлa тex стягHyIa шKoлa HKвД в БopoдянЦi i дooкoлиннi
вitдiли HKBД.
.Цня 17'5'44 в с. PиХтa, p-н flимep зHИщeнo двoх лeйтeнaн-

тiв HKB.Q i взятo в ПoлoH м[o]л' лeЙт. Xaсaнoвa, яKиЙ пpaцЮвaв
oпep[aтивним] yпoлнoмoчeнИM пpИ y|]paвлiннi HKB.Ц в KиiвськiЙ
oблacтi. Biддiл бyв цiлиЙ нaс бeзпepepИвHo в pyci. Bopoг BИявv1B
вiддiл 6iля c..Д,eв'ятки ЧopнoбильсЬKoгo P-HУ, te в зaвзятoмy бoю
вopoг втpaтив 17 в6итими, сepeд ниx 4 oфiцepи. Bбитo HaчaЛЬникa мiлiцiT i HKBД |вaнiвcькoгo p-нy. Bopoг пaнiчнo вiдступив,
лИшaЮчИ вбитих i пopaнeниx. Kpiм тoгo, вiддiл звoдИв бoТ з вopo>KИlиv| зaciдкaми' Зa цiлиЙ нac peЙду Bopoг втpaтив 28 вбитими i
нeвiдoмy cкiлькiсть paнeнИMИ. Bтpaти вiддiлy: 6 вбитиx, 4 лeгкo
paHeHИX'.Qoбщo- KyлeMeт, 10 aвтoмaтiв,20 кpiciв,8 пiотoль i8
тИс. штуK нaбoiв.
БiЙ кypeня пiд кoм. к-pa Kвaтиpeнкa пiд с' Бopoвим, p-н Poкiтнo

Д'ня 15.4.44 o гoд. 1 1-iЙ бoльшeвиKи в силi KУpeHя зaaтaкУвaли пiд с. Бopoвим куpiнь пiд кoм. к-pa KвaтиpeHKal дo яKoгo
дoлyчИлa оoтHя к.pa oднopoгa i coтня к-pa Пaщeнкa, Coтня к-pa
oднopoгa, зaЙнявши стaнoвИщe в oKoпax, вiдбилa нeспoдiвaний
нacтyп вopoгa, a oднoчaснo чoтa к-pa Biтpa зaaтaKyвaлa пpaвe
KpИлo вopoгa. Coтня oднopoгa, скpiплeнa бoiвкoю |гopa, вдapивши злiвa Ha вopoгa зMУсИлa Йoгo дo вiдстyпy.
o гo.ц. 13 вopoг свixo пiдтягнyгИMИ cIАлaMИ пoнoвив нacтУп
нa вiдтинкy Пaщeнкa, Xмapи i П'янoгo. Aтaкyюнoгo вopoгa зaaтaKУвaлa з бoкy coтHя к-pa Лисa, зMушуЮчИ Йoгo xaoтичнo вiдсryпaти. Toдi coтнi Пaщeнкa i П'янoгo пepeЙшли дo нaстУпy, пepeслiдyЮчИ вopoгa, якvtЙ, KИдaЮчИ збpoю, пaнiчнo втiкaв. Bopoг втpaтиB
пoнaд 100 вбитимИ' в тoMУ чиcлi пoлкoвниK, МaЙop, 2 кaпiтaни,
пoHaд 10 лeЙтeнaнтiв тa пo}Jaд 20 paнeними. Bлaснi втpaти_ 14
вбитиx i кiлькaнaдцятЬ paHeнИMИ.

БoТ вiддiлiв УПA

|ня 24.11.44

вiрдiл УПA зpoбив зaсiдкy нa бoльшeвикiв, якi

BeзЛИ нaгpaбoвaнe мaЙнo в о. ХoтeнЬ, p-н Людвипiль. Пiд cИЛЬHиM
вoгHeM бaндa бoльшeвикiв poзбiглaся, пepexoдячИ BплИв p. слyч'
Дня 14.11,44 мaлиЙ вiддiл УПA нaскoчИB Ha M. oлeкcaндpiя,
зHИщУЮчИ дeякi бУдинки i oднoгo HKB.Q-иcтa.
.Цня 1 .12'44 вiддiл УПA зpoбив зaсiдку нa бoльшeвикiв в
числi ]00 чoЛ. Ha uJляХУ Яблoннe_Гoлyбнe, p-н Бepeзнe. У вислiдi
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зaвзятoгo бoю вopoг втpaтиB 24 вбитими Й бiльшy кiлькiсть paHeHИМИ, Bлaснi втpaтИ _ 2.oх лeгKo paнeнИХ.
B нiч з 14/15.1.45 пiдвiддiл УПA к-pa Лисa Й к-pa [Mopoзeнкa]
poзбили стaHицlo пepeхiдкiв. в числi 40 oсiб. Bбитo .|4 пepexiдкiв., oднoгo paнeнo, 3-oх злoвлeнo ЖИвИМи' 3дoбyгo КyлeNieтa'
-|4
aвтoМaтa,
кpiciв, [3]0 гpaнaттa 1500 шт. aмyнiцii. Bлaсниx втpaт
нe бyлo, Cтaниця мicтилacя в c. 3oлoтoлинi (Koстoпiльщинa).
.[ня 12.1.45 [пвд'] p-нy .Qepexнo зpoбив зaci.цкy нa бoльшeвикiв бiля l.UляХУ Cтaвoк-.Цepa)кнo. Ha зaciдкy нaЙшли.10 бoльЦ.leBИKiв, якi вepтaли зi ciл з нaгpaбoвaним мaЙнoм. З ниx 4-ox
BбИтo, a peштa втeKлa' 3дoбрo кpiси, фipy мaЙнa. Bлaсниx втpaт
нe бyлo.

B м-цi сiчнi з [Meжи]piння нa BopoбiTвкy Йшлo 50 бoльшeвикiв. B oднiЙ xaтi зaстaли двoх пoвстaнцiв. Пoвcтaнцi вбили oдHo-

гo лeЙтeнaнтa i втeкли дo свoЙoгo вiддiлy. Пiд лiсoм пoвcтaнцi
зpo6или зaсiдкy нa бoльшeвикiв. BpятУвaлoся лишe 16 oсiб, a
peштa - вбитo. Bлacниx втpaт нe бyлo,
.Цня 1 .1 2'44 6oльueвv1Kv| зaсKoчИлИ Ha xyгopax бiля кoпитoв.
cЬKoгo лiсa квaтиpуюниЙ пвд. УПA. 3aв'язaвся зaвзятиЙбiЙ,якиЙ
тpИвaB двi гoдини. oкpyжeнi пoвстaнЦi, гepoЙcькo вiдбивaючи
HaстyпИ вopoгa, пpopвaли вopoжe кiльцe i виЙu:ли з oKpУXeHHя.
Bopoг BтpaтИв 9 в6итими Й 7 paнeними. Bлaснi втpaтИ _ 5 вбитиx
i 4легкo paHeнИХ. Бoльшeвикивcилt B0 oс. бyли yзбpoeнi - мiнoмeт, 2 .,MaKсиMИ'', 6 кyлeмeтiв, 5 aвтoмaтiв, peштa кpiси.
.Цня 1.1.|.44 гpyпa пoвстaнцiв в p-нi Бepeзнe зpoбилa зaсi.цкУ
нa poздopiжжi IM]лoдянiвкa_3aмoстищe тa Яблoннe-Гoлyбнe нa
coTHЮ дoбpe oзбpoeниx бoльшeвикiв, Щo Йшли нa гpaбyнoк нa
cyоiднi сeлa. B зaвзятoMУ бoю вбитo 24 бoльшeвикiв тa кiлькaнaдцятЬ paHeHиx. Bлacнi BТpaтИ - двox лeгкo paнeнИx.
БoТ

тepeнoвиx бoовиx гpyп

Tepeнoвa бoeвa гpyпa зpoбилa зaоiдкy в p-нi Capнeнcькoмy,

в якiЙ вбитo гoлoвy paЙвикoнкoмy Capни. 3дoбyгo aвтoмaтa

i

кpiс. BлacнИx втpaт нe булo.
.Цня 10.1 1 .44 тepeнoвa бoeвa гpyпa зpoбилa зaоiдкy мix c. Зa.
лaв'яM i м. Poкiтнo нa 120 бoльшeвикiв, якi вepтaлИcя з нaгpaбo.
вaнИM мaЙнoм з c.3aлaв'я дo Poкiтнa. Poзпoчaвcя зaвзятиЙ
бiЙ, якиЙ тpИвaв тpIt гoДI4I1И. Тiльки 1[5] бoльшeвИKaM BдaЛoся
втeKти, a peштa 10[5] вбитi. 3дoбyтo - гpaHaтoмeт, cтaн' KyлeMeт
..MaKcИM'',
25000 шт. aмyнiцii iлeгку збpoю пo6итих бoльшeвикiв.
3aбpaнo BBecЬ тaбop. Bлacниx втpaт нe булo.
.l
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.Цня 9..10.44p. в c. Пiтy[л]кoвi, p.н

oотpiг HacKoчИлИ HKBД-

нa xaтУ, дe Kвaтиpувaлo двoХ пoвстaнцiв. Пoвcтaнцi в6или
тpЬoх HKB.Ц-иотiв' a пpoKypopa BaхKo pat]Или' oднoгo пoвстaнця
Vicт|А

лeгKo paHeHo.
flня 10. 10,44 пiдчaо oблaви в с. [Х]aви, p-н Ceнькoвичi бoль.

шeBиKи, пepexoдячИ чepeз c. Koзaкoвa.Д.oлинa, стpiнyлись з 15
дpyзяMИ з тepeнoвoi бoiвки (6 бyлo xвopих). Пicля зaпeклoгo 2гoдИHHoгo бoю бoльшeBИK|А BтpaтИлИ 12 вбитими тa 6 paнeними.
!ня .t|2l'х.44 бoльшeвикИ зaсКoчИЛИ в о. BiгУpичax, p-н
Ceнькoвичi тpoХ пoвcтaнцiв, B бoю, щo зaB'язaвcя, пoвcтaнцi
вбили нaч. HKГБ p-нУ Ceнькoвинi Ma[Й]лo[в]a, oдHoгo HKB.Ц-истa
тa тpox вaxKo pa+Илv|' Пoвcтaнцi He MaЛИ )<oднИX втpaт.
B м-цяx сiчнi i лютoмy [19]a5 p' в ЛyцькiЙ oбл. пyщeнo пiд yкiс
10 пoiздiв, дe знИщeнo бaгaтo HKB.Ц-iвськoгo пepсoнaлy. Biддiл
УПA з дoпoMoгoЮ тepeнoвИx бoTвoк зpoбив HacKoK нa p-H цeнтp
Гopo.цницю' знИщИвшИ дeякi yстaнoви i кiлькox бoльшeвикiв'
Biддiл УПA знищив пiд c, ToпнeЮ, KopeцькиЙ p-H дyжe aKтИв.l[9]
ниЙ вiддiл HKBД. Ha пoлi бoю знищeнo 12 HKB.[-иcтiв' a
злoвЛeнo )KИвИМИ. Бoсм кepмyвaв K-p Лeвaдний. 3дoбУтo збpoю

iaмyнiцiю.
Пpи кiнцi лИCтoпaдa |19144 p. вiддiл УПA зpoбив зaciдкy в
c' [3]aлaв'я' p-н Poкiтнo Ha бaтaлioн спeцвiддiлУ HKBД. B бoю
.117
HKBД.-иcтiв, a peштa втeKЛa. 3дoбyгo збpoю i iншe
зHИщeHo
мaЙнo.
Bлacнi втpaTи нeзнaчнi.
вiЙоькoвe
B сiчнi [19]45 p. вiддiл УПA к-pa Cтaльнoгo пiд чac бoю в с. Kaмiннoмy, p-н Kлeсiв зниЩИв [1]5 HKBД-Истiв, в тoмy нислiмaЙopa
тa 6 oфiцepiв.
B лютoму 1945 p. бoeвa гpyпa p-Hy Людвипoль в6илa oблaснoгo iнcтpyKтopa кoмпapтiТ i 6 стpибкiв.
B м.цi квiтнi [19]4[5] p. вiддiл к-pa Лeвaднoгo зpoбив зaсiдкy
.15
HKB.Ц.истiв.
пiд с. KлeцьKoЮ, в якiЙ знищeнo
в c. Пepecкaли
вiддiл
звiв
бiЙ
з
бoльшeвИкaMИ
5.8.44
УПA
Дня
(Kyxoцькa Boля). Bopoг втpaтИв oдl-loгo ст. лeЙтeн[aнтa] вбитим i
кiлькa paнeHИMИ. Bлacниx Bтpaт He бyлo. 3дoбyгo aBтoмaт, гliстoлю i aмyнiцiю'
.l6.8'44
вiддiл УПAзнищив бiля с. Ceдлищ (Любишiвщинa)
.Цня
чepвoнИХ
i S-ox пoпaлo )кИвИMИ в пoЛoн. 3дoбщo aвToMal
[4]-ox
.|
кiлькa кpiсiв тa пoUJтy. Bлaснi втpaтИ - cтp. в6итиЙ'
Дня [...].10.44 вiддiл УПA пiд KoM. K-pa Coлoвiя звiв зуcтpiнниЙ
бiЙ з вiЙcькoм HKB.Q б. c. oльб[xe] Pycькe, p-н Kaмiнь-Koшиpськ.
Чepвoнi вiдстyпили, лИ|.J.laЮчИ нa пoлi 6oю 7 в6итими' Bлaснi
втpaТИ [...].х paнeниx.
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!ня

B.10.44 вiддiл УПA пiд KoMaHдoЮ к-pa Чapдaшa зpoбив

HaсKoK нa вiДдiл HKBД бiля о. Щeдpoгoщa Ha Хyг. Гoлин, p-н Paтнo. B бoю нepвoнi втpaтИлИ 4 вбитих, мiж ними Haч. p-Hoвoгo
HKвД Paтнo i шкiльниЙ iнспeктop, тpox paHeHиx i o.о,ин пoпaв в
пoЛoH. Bлaсниx BTpaT He бyлo. 3дoбУтo oдИH KУЛeMeт' aвтoMaтa,

2 кpicи, 1 ..HaгaH''.
.Цня 8'10.44 вiддiл к-pa Яpa звiв нaстyпaльниЙ бiЙ з бoльшeBИKaМИ в c. Блoти Beликi, p-н Koбpинь. Bopoг втpaТИв 2-oх вбитиx i oднo[гo] [pa]нeним, B взятo в пoлoH. Bтpaт вЛaснИХ нe бyлo.
.10
кpiоiв i oднoгo aBToMaтa.
3дoбУтo
.Цня 12.10.44 вiдДiл УПA к-pa Bepxoвинця зpoбив HaсKoK нa
стaHИцЮ мiлiцii в с. Caмapи, p-н Paтнo. B бoю зHИЩeHo вopo)кУ
сТaHИцЮ. Пoмiн, якa нaспiлa з м. Paтнoгo, вKЛЮчИЛaсь в бiЙ з
peзepвoЮ вiдцiлу. Bopoг втpaтИв 16 вбитими, Mi)к нИMИ лeЙтeнaнт. Bлaснi втpaти _ ТpoХ в6итих i oдин paнeниЙ. Здoбyтo стaнкoвиЙ KyЛeмeТ.'Maксим'' i кpic.
.Цня 14.10'44 вtддiл УПA к-pa Бo[з]a звiв бiЙ з чepвoHИMИ в
c. Чepняки (ЛУцькa oбл.), в яKoMУ вбитo 2 нepвoниx, a 5 пoлoнeнo
(в тoмy чис,гli лeЙтeнaнт). 3дoбУтo двa aBтoMaти, 6 кpiсiв i 2 пicтoЛl.

Дня 24'10.44 вiддiл УПA к-pa Чapдaшa звiв зустpiнниЙ бiЙ з
чepвoHИMИ нa сxi.д, вi.ц Бiлoгo Бopy (Лyннинa). Bopoг пaнiчнo втiк,
лИшaЮчИ нa пoлi бoю 4-ox вбитими, oдHoгo paнeHИМ i 4-ox пoпaЛo в пoЛoH, Bлaснi вТpaтИ _ oдИH вбитиЙ i o.цин paнeниЙ. Здoбyтo
oдин мiнoмel aвТoмaТи, 9 кpiсiв тa Д|^cKIА дo KУЛeMeTa.
!ня 26.10.44 вiрдiл УПA звiв бiЙ з бoльшeвИKaмИ в c. HoвociЛкИ, p-н [!и]вeнь. Bopoг вiдстyпив, втpaтИвшИ 7 вбитими, oдин
paHeHИЙ, o.0'Hoгo ПoЛoHeHo.

Дня [25].[11].44 вiрдiл УПA звiв [бiЙ] з бoльшeвикaMИ в
с' [Hoвoсiлки] пiд KoMaHдyвaHяM K-pa Гpaбa (нa пiвн. cхiд вiд

,Д,poгининa). B бoю Bзятo B пoЛol-l 5 HKB.Ц-истiв, в тoму чиолi кaп.
piннoТ флoтилi

кpiси тa MП'

!нiпpo-БyзЬKoгo KaHaЛy. 3дoбУтo двa aвтoмaти i 2

.Цня 1 .11 .44 вiрдiл УПA к-pa Бoзa в зуотpiннiм бoю з бoльшeвИКaМИ в с. Aнтoнoвo, p-H Maлopитa' зHИщИв двox HKBД-истiв,

ст. лeйтeнaHт ПoПaв в пoЛoн. Bлaониx Bтpaт нe бyлo. Здoбyтo

aвТoMaТ l тpИ п|CТoЛ|
Дня2.X|.44 вiддiл УПA к-pa Бoeвoгo зHИщИв в с. oссa, p-H ДИвeнь 5 HKB.Ц-истiв,

flня 10,B'44 вiдщiл УПA poззбpoТв в c.Яснo, p-н KaмiньKoшиpськиЙ лeйтeнaнтa Й двox чepвoHoapмiЙцiв. ЗдoбУтo aвToMaT |ДBa Kp|сИ.
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Дня 24,8.44 вi.пдiл УПA зpoбив HaсKoK Ha aepoДpoм. ЗдoбУтo
-|
KУлeMeт, 5 кpiciв, aвтoMaтa, 3 .п.aлeкoвиди, 15 кoмпaсiв, 50

тИc. l.llт. aмунiцiT кpiоoвoi, 2О тиc' шт. aмyнiцii бiльшoгo кaлiбpy,
.t5
paкeт, 2ОО л oливи Й унiфopми.
oдИн paкeтHИK,
25.8.44
пiдвiддiл
УПA к-pa Пypxалa зpoбив HaсКoK Ha
Дня
cтaнИцЮ вiЙськ HKBД в с. Kpинeвичi нaд Cтoxo.п,oм. Cтaницю poз-

битo. 3дoбyтo yнiфopми Й взщтя,
.Цня 1.9'44 пвд. УПA зpoбив HaCKoK нa с. HeсyxoТxи, Дe мiстИлoся HKвД. Micтeчкo здoбщo. Bopoг втpaTИв oдHoгo вбитoгo Й
тpoХ paнeниx. 3дoбyтo aвтoMaтa' oдяг тa BзУття.
flня 8.9.44 чaстиHa пвд. УПA зpoбилa HaсКoK нa м. Гopoдищe,
p-н Koвeль, дe мiстилaся отaHИЦя HKB.Ц. ЗдoбУтo 4 aвтoмaти i
.1000
кpiс, i
шт. aмунiцiТ.qo aвтoМaтa, ] 000 шт. aМepИKaнcькoi aмyнiцiT, 10 гpaнa1 5 пap взyття.
flня 19.9.44 пoвcтaнцi з пвд. УПA poззбpoiли нa xщоpi с. [Cкyлeн], p.н Koвeль тpoХ чepвoнoapмiЙцiв. Здoбyтo тpи кpicи'
!ня25,9'44 двa пitвi.пдiли УПA пiд кoмaндoЮ coт. Хмapи зpoбили нaокoк нa бoльшeвикiв (40 ociб) в с. 3eлимчe, p.H Paтнo.
B бoю, щo зaв'язaвся, вopoг BтpaТИB 15 вбитими (мiж ними двa
сeкpeтapi пapтii, paЙ. пpoкypop' гoлoвa p-нy, кiлькa лeЙr HKB.Ц)'
.l
пoлoнeнo (лeЙтeнaнт HKгБ), Bлaснi втpaТИ _ o.цИH в6итиЙ ioдин
paнeниЙ. Здoбщo: 2 кyлeмeти, 20 кpiсiв, 5 aвтoмaтiв.
.[ня 10. ] 0.44 пoвстaнцi з вiддiлy УПA poззбpoТли в с. lopoти.
щe, p-H Koвeль двox лeЙтeнaнтiв ЧA.
Дня [...].10.44 бoльшeвИKИ в cилi 60 oсiб нaскoчили бiля
lвaнoвoТ |oлини Haд p. Гopинeм [нa] 20 пoвстaнцiв. Пoвcтaнцi в
пpoтиHaстУпi знищили 12 бoльшeвикiв (в тoмyнислi лeйтeнaнтa).
Bлaснi втpaтИ - oдИH ЛeгКo paнeниЙ.
B дняx ].9 дo 14.9,44 пiд нaс aкцii в p-нax Cтидeнь,.Д,epaжнo,
L.[yмaнь бoльшeвикИ HaсKoчИЛи нa мiсцeвy гpУгlУ УПA. B бoю з
вopoГoм гepoЙськoю cМepтю зaгИHyB кoзaк Apтeм, якиЙ, вitбивaЮЧИCЬ дo oстaHнЬoгo нaбoя, caм зaстpiливcя. Koзaк Шapлoтa'
бaнyни бeзвиxiднe пoЛo)КeнHя, сaм poзipвaв сeбe гpaнaтoю. B
бoю зaгинyлo щe двox кoзaкiв. Bopoг BтpaтИв тpox вбитими.
.|8.9-28'9.44
бoльшeвикИ Ha ЦУMaHськиЙ лiс нaскoчили
!ня
нa вiддiл УПA. B бoю, щo зaв,язaвся, вopoг BтpaтИв 18 вбитими'
Bлaснi вTpaтИ _ тpoХ вбитих з вiддiлy ГaлaЙДи, Здoбутo oдин
KyЛeMeт.

.|0.44

БсБ p-нy Cтeпaнь зpoбив зaсiдкy бiля с. Bepбнe (Koлки). Bбитo тpox HKB!-иcтiв, 2-oх вaжкo paHeнo. Bлaсниx
втpaт нe бyлo.
!ня 14'1 0.44 бoльшeBиKИ, пepeТxджaюЧИ з p-Hу lepeжнa дo
.Цня [9].
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c. стИдeнЬ, пoпaЛИ нa зaсiдKУ в.ц. УпA, ЛИ|.!aЮчИ Ha пoлi 6oю 7
тpУпlв.
.|6-t2]0.1О'44
вд. УПA p-нy .{epexнe зpoбив зaоiдкy нa
.Цня
бoльшeвикiв б. с. Maйдaн, в якiЙ вбитo зaоryпниKa гoлoвИ p-Hy,
гoЛoвУ paЙспoживcпiлки тa o.о.|.toгo HKB.Q.истa. Bтpaт влaонИХ He
бyлo. ЗдoбУтo.цBa aвтoMaтИ Й двi пiстoлi,
Гpупa УПA зpoбилa [в] м-цi жoвтнi зaоiдкy, нa якiЙ вбитo 7

HKB.{-истiв, 16 пopaнeнo, дoбyгo збpoю.
.100
oсiб нaсКoчИЛИ в c. БщeЙДня 24/25.10.44 нepвoнi в силi
KИ' p-H Cтeпaнь Ha гpупy УПA. B зaвзятoМy бoю вopoг втpaтив 6
вбитими тa кiлькa paнeнИХ' Bлaснi втpaтИ _ згИHУв paЙ. пpoвiд-

ник Бoгдaн тa oд.иH кoзaк paнeниЙ.
.Qня 10'.l 1 .44 бoльшeвИK|А в cилi 200 oсiб пpoвeли aкЦiю нa лiс
MaЙдaн-ГyrвИH, p.н .Д,epeхнe, Дe 6Ули зaКвaтИpoвaнi двi чoтИ Bд.

к.pa ГaлaЙдИ тa гpyпa к-pa Удapнoгo' oкpyжeнi пoвcтaнцi бopoлиcя вiд пoЛyдHя aЖ дo нoчi. Bнoчi ПpopвaлИ вopoжий пepстeHЬ,
пpoxoдячи з oKpУ)кeння. Bopoг втpaтив 26 вбитими тa бaгaтo
paHeнИХ. Bлaснi втpaтИ _ 12вбитих.
B днях вiд 16_2[3]. 11 .44 гpупa УПA p-нy Цyмaнь poззбpoTлa в
с. Бepeстяни 15 стpибкiв, a двox HKB.Ц-истiв злoвЛeнo. 3дoбyтo
збpoю тa yнiфopми. 3гa.цaнa гpУпa зHИщИЛa щe тpИ cтaницi
стpибкiв. Bбитo тpoх HKB.Q-истiв' a стpибкiв poззбpoeнo. 3дoбyгo
4 кpiси. l-l,я сaмa гpyпa зpoбилa зaciдкy б. Cтиpa нa пpolздхaючИx
бoльшeвикiв. B бoю вopoг BтpaтИв 20 ociб, з Toгo 13 втoпилoся.
Bлaсниx втpaт нe бyлo. Здoбyгo збpoю i iншe вiЙськoвe мaЙнo.
B дpyгiЙ пoлoвинi ЛИстoпaдa вд' УПA зpoбив зaciдку нa
бoльшeвикiв б. с' lвaничi (б. м. Paфaлiвкa). B бoю вopoг втpaтИв
5 вбитими. Ha пoмiч пpиЙuли щe бoльшeвИKИ з м. Paфaлiвки.
Бoльшeвикv| BтpaтИлV1 в бoю щe 6 вaxкo paHeHиX. Bлaснi BТpaтИ:
2- oх вбитo, 4 лeгкo paнeн ИХ.
B дняx 20-29..|1,44 чoтa УПA к-pa Яpкa i щe oдHa гpyпa зpoбили нaскoк нa бoльшeвикiв нa xyтopi [3]лaзькo. B бoю BopoГ
втpaтИв кiлькa вбитИмv|' пoнaд 10 paнeнимИ' 6 злoвлeнo. Peштa в
пaнiцi poзбiглaся. Bлaснi втpaТИ _ згИHУв сл. п. K-p Чaпaев Тa щe
oдИH KoзaK, 2 paнeнo.

Пpи кiнцi вepeсня |19]44 бoeвиЙ вi.пдiл УПA p-нy Paфaлiв poззбpoiв 2[0] cтpибкiв в c, B. Xилyцьку тa7 тeлeфoнiстiв. 3дoбщo
27 кpiciв тa o.цИH KУЛeMeт.
.l8'9.44
вiддiл УПA к-pa Cipoмaхи зpoбив зaсiдкy бiля
.[ня
с. Улиця, p-н BoлoдиMИpeцЬ, в якiЙ зHИщeHo 19 бoльшeвикiв.
Бoльшeвикaм нaспiлa щe пoмiн, зMУсИвшИ вiддiл вiдступити. B
бoю згинулo 6 пoвстaнцiв, a тpox paнeнo.
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.Цня 2[3].9.44 вiддiл УПA p-ну Boлoдимиpeць зpoбив зaсtдкy
бiля c. Kiдop. Чepвoнiвiдcтупили, зaЛИшaЮчИ нa пoлiбoю [3] вбитИMи тa кiлькox paнeнИx. Bлaониx втpaТ He бyлo. Здoбщo збpoю.
!ня 17.9.44 вд. УПA p-ну .[yбpoвиця poззбpoiв y с. ЗaлiЩaни

тeлeфoнiотiв

i

злoвив 4-ox HKB.[-иотiв.

Дня 7.9'44 вд. УПA p-нy BисoцЬK зЛoвИв в о. 3aмopoчeвi 10
бoльшeвицькиx poзвiдчикrв. 3дoбщo 9 кpiсiв iдвi пiстoлi.
|ня 24.1О.44 гpупa УПA poззбpoТлa в c. oзepoк, p-н Bиоoцьк
10 cтpибкiв. 3дoбyгo 10 кpiсiв.

B кiнцi M-ця хoBтHя [19]44p' вд. УПA p.ну BoлoдИMиpeцЬ

в

!ня 8.11.44 вд' УПA зpoбив зaсiдкy нa бoльшeвикlв бiля

г.

кiлькox сyгИЧKaХ з чepвoHИMИ зHИщИB 5 бoльшeвикiв, a 5 paHИB.
Bлaснi втpaтИ _ o.цИн вбитиЙ i oдин paнeний.
Пузя, p-н Bисoцьк, в якiЙ вopoг втpaтИв 5в6итими. Bлaсниx втpaт
нe бyлo.
Дня 12.1 1 '44 бoльш eвИK|А в силi 1 00 oоiб HaсKoчилИ нa бoiвкy
в с. Coбiщицяx, p-H Pa[фa]лiв. Пicля кopoткoi пepeстpiлки бoiвкa

вiдстyпилa, MaЮЧИ oдl]oгo вбитoгo. Bopoг мaв [3]-ox вбитихi 4
DaHeHИX.

Дня22'1 1 .44 вiддiл УПA знищив в c. Пaнoвинi cтaницю стpиб.
кiв, Bбитo 7 стpибкiв, 5 paнeнo, peштa poзбiглacя. Bлaсниx втpaт
не бyлo. 3.цoбУтo збpoю.
B вepeснi 1944 вiддiл УПA звiв 6iЙ 6iля с. Moнo цЬoгo Ж p-HУ,
пiсля якoгo вopoг пaнiчнo вiдоryпив, ЛИшaЮчИ нa пoлi бoю кiлькox
вбитих.

.Цня 5'-10'44 вд, УПA poззбpoiв в о. Любoмipцi (Piвeнщинa) 10
бoльшeвикiв. 3дoбyтo 10 кpiсiв i iншe вiЙськoвe мaЙнo.
.Д,ня 8.10.44 вд. УПA, нe встИгшИ зpoбити зaсiдки, звiв пepeстpiлкy з бoльшeвикaми, якi Тxaли з нaгpaбoвaним дoбpoм дo pнy Cтeпaнь. Пiд чaс пepeстpiлки бoльшeвикИ BтeKли, втpaтИвшИ

5 вбитих'
.15.1o,44
чoтa УПA зpoбилa HaскoK нa отpибкiв в c. Бoг.Цня
.п,aHKa, p-н Kopeць. Знищити ix нe вдaлocя. Paнeнo o}п,нoгo стpибкa. Peштa втeKЛa дo Kopця.
|ня 22.1О'44 бoльшeвИKИ в cилi 5 сoтeнь po6или aкцiю нa
пy[т]op[к]ськиЙ лiс (Piвeнщинa), дe oкpyxили бoТвкy в чиолi 12
чoл. B нepiвнoмy бoТ вopoг втpaтИв 4 в6итих i 7 paнeниx. Bлaснi
втoaтИ - 5 вбитиx.

!ня 2З'.l0.44 чoтa УПA зpoбилa HaсKoK Ha cтaHИцЮ стpибкiв
в Aнoвi (Piвeнщинa). У виcлiдi бoю 8 cтpибкtв здaЛoся >KИвv|I'АИ B
пoлoн. Здoбyтo KуЛeMeтa, aBтoмaтa i 6 кpiоiв.

Дня 27.10.44 вiддiл УПA p.нy Kocтoпiль зpoбив HaсKoк Ha
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бoльшeвикiв в с. ГoлoвиHa, якi бyли зaKвaTИpoBaнi в будинку
l.llKoлИ. Бiй тpивaв тpv|гotИHИ. У вислiдiбoю вбитo 12 пapтiйниx,
25 pяДoвиx бiЙцiв (мix вбитиМИ Haч. HKГБ Kocтoпiль тa Йoгo
зacтyпHИK, ceKpeтap paЙпapткoмy)' пoнaд 25 paнeниx. B бyдинKy шKoЛИ, щo зaйнявся пiд нaс бoю, згopiлo 2 гpaнaтoMeтИ, дBa
..MaKсИMИ,' iншa збpoя тa aмyнiцiя. Bлaснi вTpaTИ
i
- oдИH вбитиЙ
i 4 paнeниx. Здoбyтo Kyлeмeт' aвтoMal кpiсa, ПiстoЛя, дBa ящИKИ
aмУнiцiТ.

!ня 29'1О'44 вiрдiл УПA зpoбив зaciдкy Ha aвтoстpaдi KиiвPiвнe. 3нищeнo aвтoмaшину Й вбитo кaпiтaнa. Здoбyгo пiстoлю Й
вiйcькoвиЙ вИpя.ц.
.[ня 30,12'44 вiрдiл УПA зpoбив зaсiдкy o гoд. 4 paнo пiд
о' .{epмaнь, в якiй зHИщeнo 17 HKB.(-истiв. Здoбyтo збpoю.
БiЙ вiддiлy УПA пiд KoмaH.цolo чoтoвoгo Kapпa] (нa XoлмЩинi)

!ня 2О.12.44 вiддiл УПA пiд KoM. чoтoвoгo Kapпa звiв бiй з
бoльшeвицьким пoлiцiЙним вi.пдiлoм. B хoдi бopoтьби бoльшeвИKaM нa пoмiч пpи6ули щe пoлЬсЬKi штypмiвки з Гpyбeшoвa й
двa пaнцepнi aвтa iз 3aмoстя. БiЙ вiдбУвся бiля с. Moдpиня в pнi Гpyбeшoвa (Xoлмщинa). B зaпeKлoMУ бoю вopoг втpaтив бiля
_
[3]0 oсiб вбитимИ, в тoМy чиcлi B пoлякiв. Bлacнi втpaтИ гepoйоЬKoЮ сMepтЮ згИнyв к-p вiддiлУ Kapпo, oдИH з пepшиХ пapтИзaн
Xoлмщини, iМ'я якoгo нaнoсИлo стpaХ Ha пoЛЬсЬKi тepopистиннi
вiддiли Й мiлiцiю.
Бoi вiддiлiв УПA в Kpeм'янeннинi

.[ня 1.9.44 вiддiл УПA зpoбив зaсiдкy бiля c. Хoлoбки,
p-н Шyмськ, oбл. Тepнoпiль. Ha зaсiдкy ПoпaЛИ пpaцiвники сoв[eтськoТ] aдмiнiстpaцiT. У вислiдi кopoткoT пepeстpiлки вбитo двox
бoльшeвикiв. Bлacниx втpaт нe бyлo.
-15.9.44
чaстинa вiддiлy УПA бyлa зaKвaТИpoвaнa в с. Ko.Qня
xaнiвцi, p.н BишнiвeцЬ, в пpимiщeннi сiльpaди. !o сeлa пpиIxaлa
aBтoМaшИнa з бoльшeвИKaMИ, спИHяЮчись бiля бyдинкy сiльpaди.
Пoвcтaнцi хoтiли poззбpoiти чepвoHИx, oд,HaK тi пoчaли втiкaти.
Bлyнними cтpiлaми пoвcтaнцi вбили 2-ox HKB.[-Истiв, зaxoпИЛИ
6 в пoлoн, a peштa пaнiчнo втeKЛa. Пoмiж вбитими бoльшeвикaми бyли: зacтУпHИK HaчaЛЬHИKa i нaн. дpyгoГo oтДrлa HKГБ пo
TepнoпiльcькiЙ oблaстi пapт[ieць] Пoтьoмкiн, зaв. BишнiвeцЬKИM
paЙyпoвнapKoмзaгoM - пapтieць, HKB.Q-ист oлiЙник, пpoKypop
p.нy BишнiBeцЬ Ta вiЙськoвий оуД'ця _ MoЛ. лeйт. Пильн. Здoбyгo
1
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pУчHИЙ KУЛeмel aвтoMaтИ-Kpiси Й пicтoлi, кpicи тa цiннi дoкумeн.
тИ p-HУ Bишнiвeць.
.[ня 15.9.44 дo c. Boлoжiвкa, p-н Шyмськ пpиTxaлo кiлькaнaд-

цять oсiб чepвoнИx' мix якими були пpoкypop, кiлькa отapшиH,
HKB!-исти тa cтpибки-пoляКИ. 3a ceлoм зpo6или Ha HИx зaсiдку
пoвотaнцi. B бoю знИщeнo всiх нepвoниx кpiм o.цHoгo, яKoMУ в.цaлoся вTeKти дo Шумськa. 3i стopoнИ пoвстaнцiв oдин paнeниЙ.
3дoбУтo збpoю,
.Цня 17.9.44 кiлькox пoвстaнцiв зpoбилo зaсiдкy нa шЛяХy
Bишнiвeць_Збapaж. Бeз xoднoгo стpiлy бoльшeвик[iв] взяли двi
aвТoМaшИHи' Ha яKИхбyлo 1 0 бoльшeвикiв. Miж пoлoнeнИMи були
пapт[ieць] кaпiтaн HKBД Пaоюк, 2cт. лeЙтeнaнти. Пoлoнeниx i вcю
збpoю зaбpaнo дo вiддiлУ.
.Цня 19.9'44 дo с. ТeлявKa, p-н Шyмськ внoнi пpибyли бoльшeвИKИ, дe зЛoBИЛИ кiлькox лю.цeЙ. B цeЙ чac дo сeлa Txaли
пoвстaнцi пiд видoм бoльшeвикiв. Пiд сeЛoМ HaтpaпИлИ Ha вopo.
)KУ зaстaву, Пoвстaнцi poззбpoiли бoльшeвикiв, зaбpaЛи дoKУ.
MeHтИ, apeштoвaниx людeЙ вiдпycтили. Aвтoмaшинoю пoвстaнцi
вiд'ixaли дaЛЬшe.
.Цня [6].10.44 тepeнoвa бoeвa гpyпa зHИщИЛa в M. .Qyбнi кiльKoХ вИзHaчниx бoльшeвикiв.
-19.10.44
пoвcтaнчиЙ вiддiл КвaтИpУBaв в с. Koxaнiвцi,
.[ня
p-н Bишнiвeць. 3a дoHoсoM мiсцeвoгo ceКcoтa бoльшeвики oKpУ-

xИЛИ сeлo. Пoвстaнцi в зaвзятoму бoю з вopoгoМ пpopвaЛИ
вopoxий ПepоТeнЬ i вiдcтyпили в отopoнy Гнидaви й ЧaЙдaнeць,
BтpaтИвtlJИ 12 пoвстaнцiв. Bopoг мaв вбитиx i paнeних.
Дня 20'10.44 пoвстaнцi з вiддiлУ к-pa Baньки пepeЙняли тpи
aвТoМaшИни. Пiд oбстpiлoм бoльшeвикИ втeKлИ, зaлИшaЮчИ
aBтoМaшИHи, якi з тpoфeями зaбpaли пoвcтaнцi.
!ня 24.X.44 вд. к-pa Бистpoгo звiв бiЙ з вiЙськoм HKB.ц
p-нyЛaнoвeцЬ B с. Mизypинцяx, p-H .[идepкaль. Bopoг втpaтИB
двoх вбитиx i нeвiдoмy кiлькiсть ПopaнeнИХ. Bлacнi втpaти - 4
DaHeHИx.

20.1|11.44 в c. БикiвцяX, p-H .Qидepкaль, вi.ц.цiл к-pa
^[ня
Бистpoгo
звiв бiЙ з вiйоькoм HKвД iз Шyмськa, Kpeм'янЦя i
.{идepкaль. B зaпeклoмy бoю вopoг вTpaтИв вeЛИKУ кiлькicть

- кiлькox в6итих i paнeних 7.
вiддiли к-plв Coми Й Гapмaшa oKpУ)килИ бoльшeвИKИ в силi B00 ociб в с. KopoлiвKa, p-н ПoчaTв. oднoмУ вiддiлoвi бeз бiльшиx втpaт вlцaЛoоя пpopвaтИ з oKpyxeHня в нaпpямi
о. Kyнинця. lpугиЙ вд. звiв вaжкиЙ бiЙ, втpaтивши 9 пoвстaнцiв
вбитими i 5 paнeними. Bтpaти вopoГa - t3j0 вбитих.
paнeнИХ Й вбитих. Bлaснi BтpaтИ

!ня 5.1О'44
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!ня

6..10.44 в с. Чecнiвськoмy Paкiвцi, p-н Bишнiвeць квaти-

pУBaлИ вi.п.цiли к-piв CoкoлaЙHaливaЙкa. lз с. Гнiздиннe нaд,ТХaлa
MaшИHa бoльшeвикiв, пo якiЙ пoвстaнцi вiдкpили вoГoHЬ. Kiлькox

бoльшeвикiв вбитo, a peшTa, зiскoчивши з aвтoMaшИни, зaйнялa
oбopoннi стaнoBИщa. Зa aвтoмaшИHoЮ Йшлo в сeлo ]50 бoльшeвикiв, якi, пoчyвшИ стpiли, спiшили нa пoмiч. He видяни Дoцiльнoстi зaтягyвaти бoю, пoвстaнцi вiдстyпили B cтopoнУ лiсy, мaюни
двox вбитих i тpox ЛeГKo paнeних. З вopoжoТ CТopoHИ впaв oдИH
мaЙop, двa кaпiтaни й B бiйцiв.
Дня7 '11.44 вiрдiл УПA' в яKoМУ бiльшiсть бyлo нoвoбpaнцiв,
KBaТИpУвaB Ha XyГ. Koтячин, p-н Шyмоьк. o гoд. 8 paнo бoльшeвики в силi сoтнi oкpуxИЛИ Xyгopa. o.цнa гpУпa пoвcтaнцiв, гepoйcькo вiД,бивaЮчИ HaстУпи, пpoбилacя кpiзь Bopo)ry лiнiю, BтpaтИвшИ пpИ тoМУ oднoгo вбитoгo тa дBoX paнeHИХ пoвcтaнцiв. Bтpaти
вopoгa кiлькaнaдцять вбитиx (тoннo нe yстiЙнeнo). lpугa гpУпa
бiЙ пpиЙнялa бiльш HeпpИгoтoвaнo. B нepiвнoмy, дУ>кe зaBзятoMУ
бoю впaлo 10 пoвстaнцiв, 10 paHeHo (мiж ними K-p вД.).Bтpaти
вopoгa 40 в6tлтими й нeвiдoмa кiлькiсть paHeHИMИ.
Дня 9. 11 '44 вiрдiл к-pa Coкoлa , якиЙ квaтиpУBaв в c. Cнiгypцi,
p-н BишнiвeцЬ oKpУ)KИли бoльшeвики. Bидяни вaЖKe пoлo)кeнHя,
K-p вд. дaB HaKaз вiдcтyпaти нa о. Пepeдмipи (Лaнoвeннинa), a
звiдоiль гpeблeю ПepeПpaвИTИсЬ y с. Зaгopинь тa пepeЙти дo
вiклинськoгo лicy. Пepeпpaвa He вдaЛacЬ, бo вopoг пoчaв сИЛЬHo
oбстpiлювaти гpеблю з ГapMaтoK, мiнoметiв тa KуЛeмeтtв. Лиш
o.цHa Чoтa (32 cтp.) пepeйшлa y 3aгopинь, MaЮчИ нaмip пpopвaTИсЬ У лiс тa Bopoг, який iшorз poзстpiльнoЮ нa ceЛo iз пiвнoчi Й
сХo.цУ, oбстpiлююнИ ПoвсТaнцiв, змyсив Tx дo бoю i з бoeм вi.ц.
cТУпaтИ дo p. Гopинь. BiдстyпaЮчИX зi]oвУ oбcтpiлюють бoльшeвики. Пo .цoвгИХ ЗУCИллях пoвстaHцяM вдaeтЬся вiдв'язaтися вi.ц,
BopoГa.

ДpУгa чaстИHa (150 стp.), He MaЮчИ зМoгИ пepeПpaвИтИсЬ
чepeз гpeблю, пoчИHar вiдстyп дo c. БopсyKИ, o.цнaK iтaм е бoльшeвИKИ. Бiля с CинoвeЦь пoвстaнцi звeЛИ KopoтKУ пepeстpiлку з
вopoГoМ i зaвepнули Ha oДИH з пoблизькиx xyтopiв, вiдв'язyюнись
вiд вopoгa. Ha пoлi бoю гepoйсЬKoЮ сМеpTlo зГИHУЛo 12 пoвcтaнцiв. Bopoг MaB BТpaTИ, aле нeвiдoмi.
.Цня 15.11.44 вД. K-pa Пaнькa KBaTИpУBaв в c. Гpицькaх,
p-н Лaнoвeць. Бoльшeвики, дoвiдaвшИсЬ пpo пocтiй Bд. сTягHУЛИ
'

з p-нiв бiльшy cИЛУ в кiлькoстi 400 oсiб тa oKpУxИли вiд.цiл. БiЙ бyв
HeДaЛeKo зaлiзничoгo тopy. Унacть в бoю бpaв тex бpoнeвик, якиЙ
oботpiлювaв вiддiл з гapMaТ. У зaпeклoмy бoю зГИHУв гepoЙоькoю
сMepтЮ к-p Пaнькo, якиЙ тpинi paнeниЙ сaм дoстpiлЮeтЬcя. Biддiл
1
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BMiлИM MaнeвpoM вBiB в нeпopoзУMiHня Bopoгa, яKИй сaM Пo сoбi
стpiляв. Bopoг втpaтИв 100 вбитиx i нeвiдoму кiльl.iсть paнeнИХ.
Bлaснi BТpaтИ _ 12 вбитихi 7 paнeних'
!ня 26'11.44 вiддiЛ K-pa .Дyнaя зpoбив HaсKoK нa HKB!истiв в с. Зaгip'я, p-н 3aлoзeць, якi пpиТxaли зa6иpaти poД|АH|А нa
Cибip' Пoвстaнцi зHtАЩИлI4 вopo)Ky зacтaBУ, здoбyвaюни oдHoГo
мiнoмeтa, .0.вa КyЛeМeти i кiлькa кpiсiв. Peштa HKB.Ц-истiв втiклa
дo Зaлoзeць. Biддiл He МaB )кoДHИХ Bтpaт.
Дня |217,11'44 злунeнi cили вiЙcькa HKBД з p-нiв Зaлoзeць,
Пiдкaмiнь, Пoнaiв, Kpeм'янeць, Bишнiвeць в силi пoнaд 300
oоiб з .цвoMa TaHKeтKaMИ oKpУЖИЛИ вiД..цiли к-pa Meнa i Coкoлa в
с. Пaнaсiвцi. Пoвстaнцi швидким HaотУПoM BщeHT poэбили вiддiл
вopoxoi кaвaлepiТ' якиЙ нaстyпaв зi отopoни с.3aгip'я. B цeЙ нaс
вopoГ, щo пpибyв з Bишнiвця iKpeм'янця нa ]0 aвтoмaшинax iз
.п.вoмa тaHKeтKaMИ, oKpУx<ив вд. K-pa Meчa. Пoвcтaнцi, гepoйськo
б'ЮЧИcЬ, вiдпepли всi нaстyпи Bopoгa, щo нaстУпaв B paз бiльшoю
сИлoЮ пpи пiдтpимцi 6 тaнкiв i iншol вaжкoi збpoТ. Ha пoлi бoю
вopoг BтpaТИв 160 вбитими Й 200 paHeHИMИ. Bлaснi втpaти _ 20
вбитих (в тoмy нислi к-p[и] Meн i Гoлyб).
!ня [З]0. 11 .44 чoтa вд. K-pa Чepнця зpoбилa зaсiдкy Ha шЛяxy
ПoнaTв-Paдивилiв бiля Cтapoгo Пoчaева нa пpoixджaЮчИХ бoльш.leвикiв. Пicля кopoткoгo бoю бoльшeвикaм пpиТxaлa пoмiч з
KpeM'яHця, Pa.о.ивилoвa i Бpoдiв з тpoМa тaHKaMИ. ПiД нaтискoм
тaнкiв i пepeвaжaючИX сИЛ вopoгa пoвотaнцi бyли змушeнi вiдcтУnити,У вислiДi бoю вopoг втpaтИв бiля 150 большeвикiв вбитими
й paнeними (мix ними мaЙop).
Дня 4,12.44 noвстaнЦi з вiддiлy к-pa Чepнця зpoбили зaсiдкy
нa xyтopi бiля с. Kpилiв, p-н ПoнaTв нa бoльшeвикiв, якi пpиTxaли гpaбyвaти. B бoю вбитo .п,вoх бoльшeвикiв i o.цнoгo paHeHo.
Bлaсниx Bтpaт He бyлo Здoбyтo _ стaHKoвий кyлeмeт ..MaKcИМ'',
.цBa aвтoмaти й кpiсa.
.Цня 9.12'44 пpиiхaл[и] дo с. Янкiвцi, p-н Лaнiвeць бoльшeви.
ки гpaбyвaтИ HaceЛeHня. B ceлi KBaTИpУBaЛa Чoтa з вiддiлy УПA.
B бoю, Щo зaв'язaвся, вбИтo 9 бoльшeвикiв. BлaсниХ Bтpaт He

бyлo.

.Цня 18.1,!.44 нa тepeнi сiл Coшищi, Зaлiсцi, Зaбapa' p-н
Шyмcьк бyлlи poзтaшoвaнi вi.пдiли УПA. БoльшэBLIKVI силoю 500
чoлoвiк po6или oKpy)кУBaЛЬниЙ нaступ нa цi тepeни. B нepiвнoму
бoю, щo зaв'язaвся мix пoвcтaHцяMИ a бoльшeвикaми, гepoЙсЬKoЮ сMepтЮ згИHУлo 15 пoвстaнцiв, a кiлькoХ paнeHo. Bopoг
втpaТИв пoнa.п. [3]0 oоiб в6итими iнeвiдoмy кiлькiсть paHeнИx.
.Цня 19'12.44 тepeнoBa бoeвa гpУпa зУпИHИлa в с. Пoчaевi
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Ma[ЦИHУ' Зaбpaнo 4бoчки бeнзини i iншi peнi. Aвтoмaщинy зHИщe.

нo. Шoфepoвi-фpoнтoвикoвi дaнo бiлизнy i xapнi тa вiдпyщeнo.
!ня 26,12,44тepeнoвa бoeвa гpyпa пiд KoMaндoЮ Mopoзeнкa

зBeлa бiЙ з ЛaнoвeцЬKИM HKB.ц в c. Бiлoзepкa. Пiсля цЬoгo, яK
вopoгoвi нaспiлa пoмiч нa д,вox aвтoMaшИHaХ, гpyпa вiдстyпилa. У
вислiдi бoю вopoг втpaтиB пoнaд 15 чoл. в6итими i двox paHeниХ'
Дня 4'1 .45 тepeнoвa бoeвa гpyпa зpoбиЛa HacKoK Ha cтaнИцЮ
стpибкiв в с. ЛoзИ' p-н BишнiвeцЬ' з Meтoю звiльнити apeштoвaнoгo. Пiд чaс пepeстpiлки apeштoвaниЙ втiк' 3лoвлeнo oдHoгo
cтpибкa.
.[ня 15'3.45 бoльшeвикИ HaтpaпИли нa слiд пoвстaHcЬKoгo
вiддiлy к-pa M. бiля с. Cтixoк p-ну Шyмськ. B лici пoвстaнцi зyмiли
зaМaсKyвaтИ HaПpяM свoйoгo MapшУ i зpoбили зaсiдкy нa гopi,
KУдoЮ пoвиннi бyли пpoxo,Д,ИтИ чepBoнi' Пoвстaнцi злoвили 3-ox
вopo)KИХ poзвiдникiв-кiннoтчикiв' a oпicля пiдпyстили вopoгa Ha
30 м i вдapи лIА cИльHИM вoгHeM. Cпaнiкoвaний вopoг Kидae збpoю
тa пaнiчнo втiкae. Cкpiплeними Й peopгaнiзoвaними cиЛaMИ, ПpИ
пitтpимцi вoгHЮ з мiнoмeтa, Bopoг пoнoвлюe cвiЙ нaстyп. He
знaЮчИ BopoxИx cил, щoб He пoпacтИ в oKpУ)<eнHя, пoвотaнцi
вtдотyпили з бoeм. У вислiдi бoю вopoг втpaтИв [3]0 вбитими, y
тoму нислi 6 oфiцepiв i нeвiдoмУ кiлькiоть paнeнИХ. Bлacнi втpaтIА _ oДИн вбитиЙ'
flня 10.[з].45 кiлькox пoвотaнцiв зpoбилo зaciдку в с. Bишнiвкa, p-н BишнiвeцЬ, дe пpиixaлo 9 стpибкiв ioдин HKB.Ц-ист. B
бoю вбитo HKB.Ц.истa i 6 стpибкiв, 2-oХ здaлooя )кИвИМИ, a oдИH
втiк paнeниЙ. Bлaсниx втpa.i. He бyлo. 3дoбyгo aвтoMaтa, 7 кpiciв
тa aмyнiцiю.
Дня 1 [3]. [3].45 дo c, Koтюxaни, p-н Bишнiвeць пpиixaв HKBДиcт i [5] стpибкiв пepeвoдИтИ cлiдствo з пiдoзpiлиMИ poдИHaмИ.
Kiлькox пoвстaнцiв зpoбилo зaciдкy, в якiй вбитo HKB.{-истa, a
cтpибки здaЛИся )<ИBИI'1И' 3дoбyгo KyлeMeTa, aвтoMaтa Й4кpicи'
.Цня 19.t3].45 вiддiл к-pa Г. poззбpoiв в с. Бepeжцi, p-H
Kpeм'янeць [1]5 cтpибкiв. 3дoбyгo збpoю.
!ня 22.[Зl.45 тepeнoвa бoeвa гpyпa K-pa C. зpoбилa HacKoK Ha
сTaHИцЮ бoльшeвикiв (10 HKBД-истiв i 15 cтpибкiв) в с. Лoсятки,
p-н ПoнaТв. Bopoгa, щo бyв в бУдинкУ c/patи, зaKидaHo гpaHaтa.l
ми, внaслiдoK чoгo вбитo 0 HKB.[-истiв i oднoгo отpибкa, a oдHoГo вa>кKo paнeнo. Зaбpaнo вcю збpoю. Bлacниx втpaт нe бyлo.
p'ня 2З'З.45 вiддiл к.pa Г. звiв бiЙ з бoльшeвИKaMИ B
Kpyтeнськиx Гaлacях, p-н ПoнaТв. B бoю вopoг втpaтив пoнaд 40
чoлoвiк вбитvlми, a 60 paнeними. Biд ниx зaбpaнo Bсlo збpoю.
Bлaснi втpaTИ _ 4в6итi пoвcтaнцi.
I
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!ня 2[6].[з].45 зaстaвa тoгO ж вiддiлУ Ha aвтoстpaдi
Kpeм'янeць-[Шy]мськ бtля c. Цицaнiвки, p-н .QидepкaЛЬ зЛoвИЛa
Haч. пaспopт|-loгo стoлa p.нУ .ЦидepKaЛЬ тa к.pa iстpeбiтeльнoгo

бaтaлioнy.

Дня 28.[3].45 пoвстaнцi з в.ц. к-pa Coкoлa зpoбили зaci.цкУ

в c. Пepeдмipцi, p-н Лaнiвeць, в якiЙ вбитo 5 HKB!-истiв, в тoму
зaст. Haч. HKBД p-нy Лaнiвeць. Biд ниx зaбpaнo всю збpoю.
!ня [з]0'[3].45 в с, Бopщiвцi, p.н ПoнaТв, бoльшeвИKtt npИ

бyдoвi Moотa зaУвa>кИЛИ бorвy тepeнoвУ гpУпУ, яKa He.цaлeKo
HИХ KвaтИpУвaЛa. Пiд чaс пepeстpiлки вбитo двox бoльшeвикiв.
Bлacниx втpaт нe булo.
|ня27 '|Зl'45 в о, Kopoстiв, p.н Лaнiвeць' бoльшeвикИ зayвa.
)КИлИ ДвoX пoвстaнцiв, щo cKpИBaлиоя в кaмiнoлoмax. Пoчaлaсь

пеpecтpiлкa, пiд чac якoi otHoMy з гloвсТaHцiв в.цaлoся втeKТИ.
lpугиЙ ДaлЬшe вlдстpiлювaвся, вбивaючи кiлькox бoльшeвикiв.

Бaнyни бeзвиxiднe ПoЛo)КeHHя Й нe мaючи зMoГИ дaЛЬшe бopoтися, пoотpiлoм вiдбиpaе оoбi жИття.
!ня 4,4.45 HeвeЛИKa ГpУпa пoвcтaнцiв зpoбилa HaсKoK Ha
paЙцeнтp Лaнoвeць. Пoвстaнцi ЗH|АЩV1лИ кiлькa сeксoтiв, cnaлИлLА
Ixнi бyдинки, poзбили KooпepaTИBну бaзy i бeз бoю вiдстyпили.
!ня 6'4'45 o Гoд. 6 paнo бoльшeвики в cиrti 3-oх сoтeнь
зaсKoЧИЛИ нa P[. ]шкoвeцьки[м] хy[тo]pi нa вtДдiл к-pa Гopдiенкa.
3aв'язaвся зaвзятt,lйl 6iЙ' в яKoMУ пoвстaнцi вilJ6или вopoжиЙ
HaсryП' HoвиЙ HaотУп свiхoпpибyлoТ пoмoчi бoльшeвикaM зMУсИB
пoвстaнцiв вiдcтупити. B бoю вopoг вТpaTИB 8 вбитих тa кiлькox
рaнeHL4x. Bлaснi вТрaТИ - двox вбитихтa 4-oх paнeHИX.
!ня7.4,45 Tepeнoвa бorвa гpyпa зpoбиЛa HacKoK Ha оТaHИцЮ
бoльшeвикiв-отpибкiв в с Гlли.цoвi, p-н Bишнiвeць. Пiс;-lя кopoткoгo бoю вбитo 10 отpибкiв i лeйтeнaнтa HKBД. Здoбyгo aвToMaтa
i l0 кpiсiв. BлaснlrХ втpaт н.э бyлo'
Дня 7 '4'45 тepeнoвa боевa гpУПa К-рa Cтепoвoгo зpoбилa
HacKoK нa paЙцeнтp flидepкaль' Cпaлeно кiлькa бУдинкiв, зaбpaнo
шкipу з paЙбaзt,l тa iншi рeнi. БoльшeBИKИ, зaxoвaнi в бyнкpax, нe
.пaЛИ Hi o.ц|.tсlгo CTl]lЛУ.
.11

!ня 4'45 большeвltкL4 oKpУ)KИлИ бiля c. ПiДгaйцi, p-H ДИ/xepKaлЬ тepeHoвУ бoeвy ГpУпУ. 3aB'язaвся зaпeклиЙ бiЙ з бaгaтo

paз сильнiшИM BopoГoM (пoвоraнuiв _ 18, a бoльшeвикiв - 250).
B чaс! бoю paнениЙ Ii.г Гoиць, гepoЙcькo вi.п,бивaючись, cпiвaв
гliоню .'Лeтiлa KyЛя чepeз Г cpУ. ..,, тa бaнуни бeзвихiднe пoЛo)KeHHя,
Koлt4 BopoГ нaблиxaвся, щoб He зДeтИсЬ жИвИМ B pУKИ вopoгa,
зi слoвaми ..Cлaвa Укоaiнi!'' BЛaсHИM пoстpiлoм кiнчить )кИття.
Cмepтю Гepoя зГИHУB тeж пpoвiдHИK Д.-Г CумниЙ (пiдpaйoнoвиЙ),
'1
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яK|4Й, B|'l|IАpaЮчи, зaoxoчУвaв пoвстaнцiв дo дaлЬшoТ бopoтьби'
3гинyв зi cлoвaми: ..Гинy зa УкpaTнy! Cлaвa УкpaTнi!'' Bopoг пoнic в
бoю вeликi втpaТИ вбитимиЙpaнeними. Bлacнi втpaтИ _7 в6итих
i oдин paнeниЙ.
|ня21 ,4'45 в с, Гai, p-н Kpeм'янeць' Ha дoHoс ceKсoтa бoльшeвиKИ oKp}Dкили вipдiл к.pa Бopyнa. Пoвотaнцi, гepoЙcьKo б'ЮЧИсЬ,
.l5
ПpopвaлИcя з вopoxoгo пepстeня' MaЮчИ
вбитиx i paнeниx. 3

вopoхoi стopoнИ бyлo пoнaд 80 вбитиx i paнeниx (нeтoннi дaнi),

,ЦA CБ Укpai,ни ,

ф'

13,

cпp. 398, т,

1,

apк, 115-128. Фoтoкoпiя,2

] Пaвлo Пилипнyк- ..Kapпo,' (1914-1944|,У 1944 p. - к-p coтнi ..Boвки'', нoти.

Пopyнник УПA вiд 21 'X||'1944 p'
2

Тoтoжний тeкст:

l-.lА

MBCA' спp. X/14'apк,218 (кoнвepт N94), apK. .l -,16. Koпiя.
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HAPис пoлlтичHoi KPизи, щo витвoPилAся
B oyH HA пзyз у 1944_1946 pp.

20 лtoтoгo 1947 p

M..[yбoвиЙ

KoPoтKИЙ HAPИс пoЛlтИЧHoi KPlзИ B oУН HA пзУ3,
яKA вИТBoPИЛAсЬ з пPИXoДoM БoЛЬшEBИKlB
в 1944-[19]a6 pp.
Пiдгoтoвкa дo пpИxoдУ бoльшeвикiв в 1943 p.

B дpyгiЙ пoлoвинi 1943 p. oУH нa П3У3 пoчaлa iнтeнсивнo
пiдгoтoвлятИcЬ дo нoвoТ дiЙснoотi _ дo пpиxoдy бoльшeвикiв
Пiдгoтoвкa Йшлa в плoЩИHax:
a) пoлiтиннo-мopaльнiЙ,
б) opгaнiзaцiЙнo.вiйськoвiЙ,
в) гocпoдapчo-тexнiчнiЙ тa iншиx'

AKтив, якиЙ вiдпoвiдaв зa ввeдeHня в xиття нaкaзiв тa iнстpyкцiЙ, якi вИдaв пpoвiд oУH нa ПзУз, нe oдHaKoвo цe спpиЙняв.
oднi пiдxoдили в oцiнювaннi coв[eтськoТ] дiйснocтi peaЛЬнo, здa.
вaли оoбi спpaву, щo з пpИХoдoм бoльшeвикiв пoчнeтЬся дЛя HaC
дeкoн,юHKтypa i тoмy тaKтИKy нaшoТ бopoтьби нeoбxiдним бyдe
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дo пitпiльнoi. Ti здaвaли coбi сnpaвy,
щo зpoбити тaкий пoвopoт в peвoлюцiЙнiЙ бopoтьбi - цe HeлeгKa
спpaвa. B пoвстaнчиЙ pух вKЛЮчИлИcя всi нapoднi MaсИ з piзнoю
пoлiт[иннo] - MopaлЬHoЮ пiдгoтoвкoю в нaс пoлiт[иннoТ] кoн' юнKтypИ тa зaгaЛЬHoгo зaxoПЛeнHя нapoднix Mac HaшoЮ бopoтьбoю. B
пoвсТaнчoMУ pУоi всi пpивиклИЖV|т|А свoбi.цнo, вiдкpитo, пpo пiдпiльнi фopми й мeтoди тoдi нixтo Й нe дyмaв. TaK, як пoвiнь piки,
якa poзiллe нaвeснi, Ti вoди He Мoxнa MoMeHтaлЬнo вKлючИтИ У
вЛaстИвe KopИтo piки, тaк пoвстaнчиЙ pУx о вaХKo i нeмoxливo
HaгЛo пepeKЛЮчИтИ дo пiдпiльниx фopм бopoтьби. Тoмy пepeхiд
тaкиЙ нeoбхiднo бyлo poбитИ cИcтeMaTиннo, opieнтУЮчИсЬ Ha
пoлiт[иннy] oбcтaнoвку - зoвнiшню тa внyтpiшню. Бaгaтo Лeг[Дe
r ПepeKЛЮчИтИcь з пiдпiльнoТ бopoтьби дo мaсoвoT, нix з мacoвoT
дo пiдпiльнoТ. Toмy, тi вeликiтpуднoщi, якiзapoдились в opгaнiзa.
цiЙнoмУ Тa тaKтИчHoMу пepeKЛЮчeнHЮ нaшoi бopoтьби, HeЛeгKo
пpиЙшлoсь в HeдaЛeKoмy бyдyнoмy opгaнiзaцii пepeбopювaти.
1943 piк _ цe бyв чac вeЛИKoГo пiдЙoмУ дyxa всix yкp[aiнcькиx]
нapoднiх Мaс, цe бyв здвиг тa мaнiфeстaцiя вeликoT пoлiт[иннoi]
poбoти всix нapoднix вepств. Bвeсь Hapoд гopiв вeликим eнтyзiязMoM пoвстaнчoТ бopoтьби, вci шaлeнo зaХoпЛЮвaЛИсЬ HaшoЮ
ПepeKЛЮчИTИ з ПoвстaнчoТ

бopoтьбoю тa пepeмoгaми. B pя.п.И ПoBcтaнчИХ лaв вЛИвaвся
BвecЬ нapoдниЙ eЛeMeHT, piзнopoднoгo BИXoвaHHя' вipИ, пepeKo.
Haння, нaстpoТв

i т.

д. Toму He дИBo, Щo BФKKo бyлo вciм УчacHИKaМ

пoвcТaнчoгo pyxУ ПoГoдИтИсЬ Ha звy)кeнHя poбoти, нa пiдпiлля.
зaдивЛяЛиcЬ Ha HoBy дiЙснiсть дужe пeоИMicтичнo тa
'.[pугi
пaнiчнo бoялиcь ПpИxoдУ бoльшeвикiв' [e пepeвa)кHo cтapшi
лjoД|А _ бyвшi yчacнИKИ вИзвoЛЬHИХ зMaгaHЬ 191B-[19]20 pp.,
б[yвшi] пoлк. УHP як Пoлiщyк1, Гoннapeнкo2, eвшaн3 тa iншi. Boни
нaм (мoлoдшим) гoвopили ',Bи щe нe зHaотe бoльшeвикiв'', *
блiдли зi стpaxy тa пoдeнepвoвaнHя. l-l,i xвилини Tм пpиxoдилoсь
BaХКo пepe)кИBaТИ. Boни opieнтyвaлиCЬ Ha втeЧy, вiдcтyп нa Зaxiд.
Ha ниx Нe ТяЖt/lЛa вiдпoвiдaльнiсть зa тepeн тa poбoтy, тoMУ дУMaЛИ пpo вiдступ. Дo pУxy BoHИ вKлЮч|Ал|Аcь в чaсi Kol-t'юHKтУpи' тoMУ
B нeсПpИятЛИвoMУ laсi дyмaли пpo вицoфaння з нeгo.
lншi, знoв з ЛeГKoвaХHoгo стaвлeHHя тa нeдooцiнювaння
вopoГa, ГoвopИлИ: яKoоЬ-To вoнo бyдe. Тi бoялись уsoдИти сeбe в
свiт вeликиx тpyднoщiв Ta пepeшКoд. He нyюни в сoбi сиhи, нaвiть
He ДУMaЛИ пpo пiдгoтoвкy сeбe MopaЛЬнo тa вoлeвo дo твepдoi тa
жopстoкoi бoльшeвицькoi дiЙснoстi.
B людeЙ, якi пpиплeнтaлИcЬ.цo нac B чaс зaгaлЬHoгo 9axoпЛeHHя HapoдУ, BLA7ИнaлLA .цyMKИ BИXoдy з тяxкoi cитУaцii. Pяд
сoв[етськиx] людeй, якi энaxoдилИсЬ в HaшИХ pядa)q шУKaЛИ
1
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вИxoДy y вopoжiЙ aгeHтУpi, яKa тo.цi пoчИHaлa iнтeнсивнiшe дiяти.
..пoKaяHИe''
тa oKyпЛeнHя овoix нaцioнaлiстинниx гpi.Qyмaли пpo
хiв зpaдoю, т. зH. пepexoдoМ дo бoльшeвицькoi пapтизaнки, HKB.[

|т.д'

Ha тeмy бoльшeвицькoi.цiЙснocтi тoчилиcь в тoЙ нaс гapянi
диcкyciТ сepeд piзниx кpyхкiв тa сepe.ЦoBищ. KoжниЙ пiдгoтoвляв
сeбe пo-cвoЙoмyдo нoвoiдiЙснoотi, т' зн. всi дyMKИ тaплянибули
питoмi нaтypi тa вИxoвaнHЮ Ko)KHoгo oсiбнякa тa сepeД.oвИщa.

Hapoднi мacи бoльшeвицькoi дiЙснoстi пaнiчнo 6oялись.
Hixтo нiяк нe xoтiв пoгoдИтИсЬ з .цУMKoЮ пpиХoдУ бoльшeвикiв.
Щo poбити' щo кaзaтИ, яK зaХoвyBaтИсЬ, сИпaЛИCЬ пoстiйнo зaпИтИ ceляH, Koли poзlvloвa cХoдИлa Ha тeMУ бoльшeвикiв. B пpoцeсi
пoсУвaHHя бoльшeвикiв нa Зaхiд вiднyвaлoсь вiдплив нaстpoТв
нapoднix мaс. CeлянсьKi мacи були в тoмy нaсi y вeликiй дyxoвiЙ
дeпpeсii тa дeзopieнтaцii. KoxниЙ бoявcя бoльш[eвицькoгo] Тepopy, бoявся нeспpaвeдЛИвИx )кopстoкиx нищiвниx бoльшeвИцЬKИХ

зaкoнiв. Hixтo нe xoтiв пoгoдИтIАCь з бoльшeвИцЬКoЮ пoлiтичHoЮ тa гocпoдapчolo CИстeМoЮ. Bоi бoялись вi.цпoвiдaльнoстi зa
yчaстЬ в peвoлюцiЙнo-визвoльнoмy pyсi.
.Qeякi скoмyнiзoвaнi eЛeMeHтИ пoчaлИ пiднoсити свoi гoлoви.
Пoчaлa сKpИтo, HИшKoM, тoHKoЮ cтpуeЮ пpoсoчУвaтись бoльшeвИцЬKa шeптaнa пpoпaгaHдa: щo бoльшeвицькиЙ лaд змiнeниЙ, щo кoлгoспiв нe бyдe, щo y вiйськy ввeдeнo пaгoни, жидiв
He дoпУcKaЮтЬ дo вЛaстi, щo e УкpaiнcЬKa apMlя, щo ПoBl.о,KpИвaлИ цepKвИ' oдHИМ cЛoвoM, щo KpoвoЖaДниЙ '.кpaсниЙ пaпa
Cтaлiн'' стaв вeлИKo.цУtUl-|ИM, пoкipним paбoм бoxим тa oбopoнцeM нapoдHlx Maс'
Cepeд тoi сyмaтoxи piзниx нaстpoТв, .цУMoK, мipкyвaнь, дeзopieнтaцii слaбoдyxiв Тa дУшeвHИX xвИлЮвaHь нapoднiх Maс .t].зBeнiли мoгрнiм гoлoсoм HaKaзИ, iнстpyкцiТ, вкaзiвки с|АльHИх peвoлюцiЙниx oдИHИцЬ, якi твepдoю Хoдolo зi смiлим oбличчям тa
piвнoвaгoю духa Йuли нaзуcтpiн He.цaЛeKoMУ твepдoмУ бyдyнo.
MУ, в яKoMy xoтiли шУкaтИ HoвИx pискiв, HoвИХ пepeмol HoBИХ
гop.цИX тepнИcтИx шляxiв сЛaBИ. Maючи в coбi вeЛИKy любoв дo
Бaтькiвщин|А, Чул|А в сoбi BeлИKy сИлУ дУХa тa eнepгii, яKoЮ зaПaЛЮвaлИ iHшиx, олaбшиx, якiхитaлиcь в oбличчю вeликoТ зaгpoзИ.
Пoмимo piзниx пepeшKoд, якi стpiнaлиcь в пpaцi, poбoтa Йшлa
шaлeнИM тeМпoM Bпepeд.
Ha тeмy нoвoi пoлiтиннoi сиryaцii, якa зближaлaсь, пpoвe.цeHo сepe.ц кaдpiв opг[aнiзaцlТ] pяд вiдпpaв, бeсiд, гyтipoк, якi в
ocнoвHoMy ДaBaлИ HaстaBЛeHHя яK вeсTИ opг[aнiзaцiЙнy] пoлiт[иннy] poбoтy в бoльшeвицькiЙ дiЙcнoстi. Ha piзниx МiтИHгaХ,
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ocoбИcтИx poзMoвaХ Ha TeMУ бoльшeвицькoi дiЙснoстi пpoвeдeнo
сepeд нapoдy пoлiтичнo-мaсoвy poбoтy. oснoвну yвaГy зBepнeHo
нa пiдгoтoвкy opгaнiзaцii тa нapoдy дo зaтя)<Hoi тa дoвгoтpивaлoi
бopoтьби з MoсKoвсЬкo-бoльшeвицЬKИMи iмпepiялiотaми.
3вepнeнo yвary Ha:
a) кoнcoлiдaцiю нapoдy (взaeмнa пoмiн y piзниx ситуaцiяx) в
бopoтьбi з бoльшeвиKaMИ в oбличчю тepopy i т. д.;
б) сaбoryвaння мoбiлiзaцii в ЧA. Hixтo нe cмie Йти в apмiю, вci
Йдyгь в лic;

в) зaкoпyвaння збiжxя, xapнiв, мaЙнa iт. п.;
г) бopoтьбy з ceксoтствoм i пpoвoкaцieю;

д) виxoвaння нapoднix мaс в yкpaiнcЬKoмy нaцioнaлiотИчHoMУ
дyc|;

e) нa отiЙкe твepдe вИcтoянHя пpи cвoix iдeяx

i т.

B opгaнiзaцiЙнiЙ poбoтi звepнeнo yвaгy нa

д.

вИxoвaння тa

ceгpeгaцiю члeнcЬKИx кaдpiв, Bci вaxнiшi пocтИ oбcaдxeнo пoлiтичнo.пeвнИM eлeMeHтoM! Heпeвниx типiв Уcyнeнo з poбoти.
Пpoвeдeнo чИстKy внщpi opгaнiзaцii. B тepeнi Macoвo ycyHeHo
нaЙбiльш зaгpoзлИвиЙ кoмyнicтичний eлeмeнт, який мiг би шкoдИтИ opгaHiзaцii в сoв[eтськiЙ] дiЙcнoстi. B чaсi пoвстaнчoгo pyxу
в pядИ пoвстaHчИx Лaв вKЛЮчИвся ввeсЬ нapoднiЙ eлeмeнт. oднi
пiшли в пoвстaHчi лaви з iдeЙнoгo пoKлИKaння, дpyгi _ зaxoпИвшиоь ycпixaМИ Haшoгo pуxy, тpeтi з MoдИ, булиi тaкi, щo пiшли пo
нaкaзiHKвД.
Пiд нaс твopeння УПA нa П3У3 нe бyлo як слiд poзбyдoвaHoгo
aпapaтУ CБ, нe бyлo кoмy зaЙнятиcя пepсoнaлЬHoю пepeвipкoю
нoвoмoбiлiзoвaHoгo eлeмeнтУ. HKBД, вИKopИстaвши нaшi cлaбi
отopoни, нacИлao в Haшe Hyгpo pяд отapИХ aгeHтiв, якi пoчaли
сHyвaтИ aгeHrypy в opг[aнiзaцiЙнiЙ] ciтцiтa УПA.
B гpyпi ..Зaгpaвa,' xoн бyв aпapaт CБ, aлe дyжe мiзepнo
вишкoлeниЙ'
B гpупi ..ТЮтюHHИK', peфepeнтypи CБ взaгaлi нe бyлo.
B гpyпi ..Typiв'' poбoтa CБ пpeдcтaвляЛaсЬ Kpaщe, яK у вИщeвИMIHeнИx oKpyгax.
Ha xyгopi с. Kopocт Cтeпaнcькoгo p-нy 12,12.4з p. пiд нaс вiд-

пpaвИ aKтивy з Haдp. Kocтoпiль вИKpИтo в aктивi Гopoднeцькoгo
p-HУ aгeнтa Гeнepaлoвaa тa poзвiдницю Гaлку (oбoe - сxiдняки).
Шeф iТ Чyбeнкo бyв бeзпoсepeднЬo зв,язaниЙ з Moсквoю paдioнaдaЙникoм. Bидaючи Гeнepaлoвa тa ceKоoтсЬкy ciткy, яKy зopгaнiзyвaли нecнi peвoлюцioнepи яК HaI.rLИХ люteЙ в Гopoд[ницькoмy]
paй[oнi]' KoштoM [x життя poзвiдниця Гaлкa мaлa влiзти в дoвip,я
oKp. пpoвoдУ в xapaKтepi ceкpeтapKИ-MaшиHiстки. Bсi мaтepiяли,
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яKi з.цoбyЛa б, MaЛa пO.цaвa-ГИ чepeз paд[io-нaдaЙниЙ] aпap[aт] дo

poзвiднoгo пapтИзaHсЬкoгo вiддiлу iм. ХмeльницЬKoгo, якиЙ мaв

ПepeHeотИсЬ з-зa Cлунa B ЦyMaHоЬKиЙ lliс'
Пoдiбниx спpoб _ HaсaдИтИ в нau.]e НУTpo aгeHТУpУ _ HKB.Д'
cтocУвaЛo бaгaтo, aлe в бiлtьшoстi пpoвaлЮвaЛoоЬ Зt1|Аl\/1|А'
3aгaльнo в t1iлoму тepeнi вiднyвaлoсь в цeЙ чaс бpaк кaДpiв
CБ, якi MoглИ б poзкpивaтИ вopo)ry poбoтy B HaшOMУ нyтрi. B гpyпi
..3aгpaвa'' oчoЛЮBaв в
ЦeЙ нac poбoтy CБ д-г laлeкиЙ (ЮpiЙ),
ЛЮдИHa cлaбoxapaктepHa, яKa нe вiдпoвiдaлa нa свiЙ пoст. Biн
склoнниЙ бyв iти пo лiнij ЛeГКoГo oПopy, бoявся aгpeсiТ B peвoЛЮцiйнiЙ poбoтt, пpи слiдствax нe мiг пepeвapИтИ зaЛoMaHHя aгeнтa
тopтуpaMи i l. д. .Ц-г laлeкиЙ в тoЙ чac був скpoмним, бoгoбoязHИM ЧoЛoв|KoM.

3aгaльнa poбoтa CБ бyлa звepHeнa в тoй чaс нa мaсс.lвy лiквiдaцiю всяKoГo poД'a aКТl4Bнot тa нeaктивнoI кoмlyнiстиннoi швaлi
сepe.ц HaCeлeHHя. Haтoмicть агeHl.Уpa внyтpi МoГЛa ТИХo ПpеспoкoЙнo пiдгoтoвлят'1сЬ Дo aКTИBtloГo BИсlУПУ в пepioдi фpoнтoвoму
тa пicля ПepeХoдУ фpoнтy. Ha пepeвipку внyтpiшню MaЛo звepHeHo yвaГИ, xoн нaс-вiд-чacУ BИKpИBaHo aгеHTУpУ яK B opг[aнiзaцiЙнiЙ]

сiтцiтaкiвУПA.

B гpупi .'Зaгpaвa''

УCУHeHo кoмyнiстиtнниЙ eлeмeнт. зi сxiд.
них oблaсгeЙ. .Д,eяким дoбpe зaкoнспipовaнИМ aгeHтaM вдaЛoсЬ

зaкpiпитись нa свoТx ПoсТaХ дo пpИXotlУ бoльшeвикiв.
Poбoтa чИCтKИ aГeнтУpИ CepeД HaшИХ кaдpiв як в opгaнiзaцiТ
.,TютюHHИK''.
тaк iв УПA нe пepeХo.цИЛa в сxiднiй гpyпt
Пpи тiй Bo
взaгaлi нe бyлo peфepентypи CБ. Чoмуоь нa CБ B K-pa Bepeщaки
нaЙмeнш зBеpHeHo yвaгИ. Були poзбyД,oвaнi всi peфepeHТУpИ.
кpiм aпapaтy CБ. He .цИвo, щo aгeнТУpнa poбoтa нa Cxoдi, яK вИявИЛoсЬ пiзнiшe, мaлa нaЙбiльшиЙ yспtx. B тiй гpyпi бyлo нaЙбi,гtьш
eЛеMeHТУ пoлiтичнo HeпeBHoгo. Taм пoтpiбнo бyлo мaти нaЙкpaщe poзбyдoвaниЙ aПapaT CБ, щoб мaти yспix в opгaнiзaцiЙнoпoлiтичнiЙ poбoтi нa Cxoдi. Peфepeнтуpa пoлiтиннa, яKУ oчoЛЮвaв в тoЙ нaс opeл (Пeтpo Cтeпaнчeнкo), спeцiяльHo вИтвopИЛa
фepмeнт ПpoTИ CБ. Ha тeму poбoти CБ ствopeнo кiлькa дoтeПHИХ
пoбpeхeньoк (aнекдoтiв), якi пyблiннo ПoзBoЛяЛИ сoбi гoвopити
KoMaHдИpИ, дeякi свiдoмo, iншi для гyмopy Пepe.ц стpiльцями.
o.цним сЛoЕ}oM| зaгaЛЬHo poбoтa CБ бyлa oсмiянa тa в пoHИ..TЮтЮHHИК,'.
)кeHHЮ в гpупi
.Д,o тaкoгo ПoHИЖеHHя дoпУсTИв сaM
Bepeщaкa, тoMУ Щo ТoЛrpУвaв piзнl вибpиКИ Ta ГpИзHi, дo яких
дoвoдИЛИ opeл, Хук, кaпiтaн HKBД (бyв пpи штaбi BepeЩaKИ,
псeвдa йoгo нe пpигaдyю), Cулимa, Aпoстoл, Heчaй (всi схiдняки) - всi стapi paфiнoвaнi aгeнтИ з BeЛИKИl'/ aгeHТУpнИM стaжeМ.
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Boни мaли в гpyпi ..Тютюнник', вeлИкi BплИвИ. Тaкi типи, як opeл
тa Йoмy пoдiбнi, дoпУсKaЛИcя дo пiдpивaHHя aвТopитeтy iдeЙниx
кoмaндиpiв УПA тa aКтИвУ opгaнiзaцiТ. Cepeд низiв витвopЮвaвся
HaxИл дo aнapxii тa pyЙнyвaння вiЙcькoвoi дисциплiни'
Пoдiбнi фepмeнти вiдбyвaлиоь в гpyпi ,.Зaгpaвa'', тiльки вeли
ix iншiтИпИ, KepyЮнись piзними пoбyдкaми.
B 194з p. в дpyгiЙ пoлoвинi М-ця чepвHя нa кoм[eндaнтa]
зaпiлля Bo..Зaгpaвa'' зiстaв пoкликaниЙ д-г Юpкo - l.pИцЬ Pибaк,
Hap. в 1909p. в сeлi Звiзджi, p-н.[epaжнe, ocвiтa_ 4 кл. нap.
шKoЛИ, учacHИK peв[oлюцiЙнoгo] pyxy вiд 1932 p. Зa Пoльщi сидiв
в тюpмi. Пiд чaс бoльшeвицькoi дiЙснocтi зicтae apeштoвaниЙ
i пo дeякoмy нaсi в пiдoзpiлиЙ спoсiб з тЮpMИ втiкae. 3a нiмцiв
пiд чaс зaгaлЬHИx apeштiв 1942p. зiстae apeштoвaний' З тюpми
вИxoдИтЬ в м[icяцi] нepвнi 1943p. Пo виxoдi з тЮpMИ д-г Юpкo
пpeдcтaвляв сoбoю дУxoвУ pyТнy. Пoс1 якиЙ oдepжaв, бyв пoHaд
Йoгo cили.
B тoй чaс Ha Пoлiссi пoKЛИкaнo дo peв[oлюцiЙнoi] poбoти
бaгaтo МoлoдИx, iдeЙниx, aгpeсИвHИХ, iнтeлiгeнтниx лю.п,eй, якi,
пepeЙшoвшИ твep.цy tJJKoЛУ peвoлюцiйнoгo вИХoBattня, свoТми
здiбнoстями, eнepгieю тa iншими вapтocтяMИ випepЛИ Дo пiдpя.цнoТ poбoти всix poвecникiв тa б[yвшиx] кoлeг Юpкa як: Tapaca,
Poмця, ПiдгaЙнoгo, Бiлoгo, Тeмнoгo тa pя.ц iнших Йoгo oднoсeль.
чaH тa свoякiв. Бyдуни B Heзaдoвoлeннi з iснyюнoгo cТaнУ tiЙснocтi, пovИHaЮть пiдкoпyвaтИ aвтopИтeт iснyюнoгo Пpoвo.цy в гpупi
,.Зaгpaвa''. Гoвopили,
щo Ha Пoлiccя пpиТxaлo бaгaтo ГaЛИчaH,
пooбсaдxувaли всi нaйвaxнiшi пoстИ, a пoлiщyкiв He.Д,oпУсKaЮтЬ
дo KepMИ в peв[oлюцiйнiЙ] poбoтi..[убoвий _ гaлИчaн|Ан oToЧИвcя
гaлИЧa+auИ тa МopдУr HeвИHHИxлюдeй нa Пoлiссi i т. д. i т. д.
Koли тaкi вepсiТ дiЙшли дo K-pa oxpiмa, тo нa oднiЙ з вiдпpaв
вiн оильнo зiбpaв зa цe Юpкa, Tapaсa тa iнших ЙoмУ пoдiбHИХ, щo
вeли пiдpивHУ пpoпaгaнду. Пiсля цeгo Юpкo, пiд впливoм вимiнeнoТ клiки, пoчИHae пpoбивaти сoбi дopoгy дo KepMИ piзними
iнтpигaми тa фaльшивИMИ нaKЛeпaMИ, УсУBaЮчи з пocтiв iдeЙниx
peвoлюцioнepiв. .{o сeбe Йoму вдaeтЬcя пpИе.о,HaтИ 3имнoгo,
Tapaca, Poмця, ПiдгaЙнoгo, Teмнoгo, Бiлoгo тa iншиx бeзxpeбeтниx тa пiдлиx типiв' Moxливo' Щo тaкi тИПИ яK Poмцьo, Тapac,
3имний, |1iдгaЙниЙ пepшi пoчaлИ HaMoвлятИ Юpкa дo тoТ еxиднoТ
тa пiдлoi poбoти.
Як викaзaлoсЬ в 1945p. пpи poзpoбKaХ aГeнТУpИ, щo тoЮ
poбoтoю бeзпoсepeдHЬo KepyBaлa aгeHrypa. Як знapяддя в свoT
pyки бpaли бeзвapтiсниx aмбiцioнepiв' яKиХ, яK, MoBЛяB, пoKpИBд)<eHИx, вИKopИcтaЛи дo бopoтьби з iдeйнo-cИЛЬHИМ peв[oлюцiЙ-
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HИM] eлeMeHтoМ, яKИЙ yсУBaЮчИ, cтBopЮвaЛИ спpИятЛИвi yMoBИ
дo aгeHтУpHoТ poбoтИ.
Xoтiв би KopoтeнЬКo cxapaKтepИзУBaTИ, нa скiльки opieнтy-

юсь, людeЙ з клiки Юpкa:

]. 3имний _ poдoм з с. Бaсiв Kyт б' Piвнoгo _ зa Пoльщi бyв
paдИKaлЬнiЙ
пapтiТ. З нaтypи цинiк, eхидниЙ, фaльшивий тип.
в
Maв pяд бpyдниx сцeH з жiнкaми, зa щo мaв бyти yсyнeниЙ з pядiв
oУH. Юpкo Йoгo oбстoяB, TOMy ЦeЙ з'eднaв йoгo сoбi. Cпeцiялiст
Пo дeMaгoг|l Тa p|зHИX lHТpИГaХ.
2. Tapac (Tpoфiмнук Пaвлo) з с. Бичaль, p-н .Qepaжнe, (бiля
Sвiзджa 2 км) з 1916p.' oсвiтa_ 5 кл. Hap. шKoЛИ. B 1943p. зa
злoдiЙствo тa poзбaзapЮBaнHя opгaнiзaцiЙнoгo мaЙнa мaв бщи
poзстpiляний д-гoм Бeзpiдним. Гloмилyвaв Йoгo oxpiм.
3. Poмцьo (Шидлoвський) з с' Звiз.цжa, p-н .QepaжHe, Hap.
19.|7p., ocвiтa _ 4 кл, Hap. шKoЛИ. Пiд нac пepeХoдУ сoв[eтcькo]-нiм[eцькoгo] KoplцoHу в 1940 p. (пpaвдoпoдiбнo бyв в гpупi
Пшeничнoгo) зiстae злoвлeний Пв HKBД. B тюpмi зaЛoмЛЮeТЬся,
BcИпaB всe, щo зHaB Пpo poбoтy тa тepeH. Пiсля зaвepбoвaння дo
aгeнтypнoT poбoти зiстae випyщeниЙ Ha вoЛЮ. Biд 1941 p. пepeбyBae в HaшИХ pяДaХ як.д,iючиЙ aгeнт' Poмцьo зiстaв всипaниЙ cвoiм

piдним бpaтoм (Пaнaсoм Шиддoвським) Фoнькoю, KpилaтиЙ,
poзpoблeниЙ д-гoм Moдeстoм 7.9.45 p. y вiддiлi ..AзiятИ''. B 1942 p' Poмцьo зaймaв пoст вiйськoвoгo peф. пpи oкp. Koстoпiль.
Тeпep зHaХoдИТЬся пpИ laлeкoмy, як кepIiвник] тex[нiннoгo]
зBeHa. laлeкиЙ BИKopИстoвуe Йoгo дo oKp' пopyнeнoТ poбoти. B
.Д,aлeкoгo вiн кopистyeтЬоя aвтopИтeтoм як cтapиЙ члeн oУH нa
Пoлiссi.

4,

|liДraЙний

_ poдoм з Biльки Япoлoтськoi, p-н flepaxнe.

Людинa фiзиннo Тa MopaЛЬHo зpyйнoвaнa. Biчнo xвopиЙ Ha жoBтaчКУ, гiпoxoндpик i нeвpaстeник. Tип склoнниЙ дo iнтpиг. Teпep
зHaxoдИTЬся пpи.[aлeKoMУ, яK HaзИBae вiн в oбл. пpoвoдi яK гoспoдapн ий, дoвipeни Й,Д,aлeкoгo.

-1920
p. Hap., oсвiтa _ 4 кл. нap.
5. БiлиЙ - poдoM з с. Бичaль з
шKoЛИ, свoяK Tapaсa. B 1943 p. бУB зaоyджeниЙ Ha KapУ сMеp-

тi зa злoдiЙствo тa

poзбaзapЮBaHHя opг[aнiзaцlйнoгo] мaйнa
(спpaвa Тapaсa). З-пiд poзcтpiлy втiкae. Зa дopyнeнням Юpкa i
Тapaсa звiльнeний вiд кapи. Як peгaбiлiтaнт вi.д'xo.д,ить дo poбoти в
PoкiтнянcькиЙ p-н в xapaктepi opгaнiзaцiйнoгo peфepeнтa.
6. TeмниЙ _ piдниЙ бpaт Poмця, кoлишнiй paй. пpoвiдник.
Пepeбyвaюни в тepенi цiлиЙ чac оaбoтyвaв opгaнiзaцiйну poбoтy,
нiкoли He BИKoHУBaв нaкaзiв. Teпep e пpи .[aлeKoмУ яK дoвipeниЙ
тl4П

'
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Bищeвимiнeнa клiкa ствopИлaоЬ тa oб'eднaЛaсь зaв.цяки

.цiЙ

aГeHтУpИ, фaльшивих aмбiцiЙ тa оХИ.П,HИX зaздpocтeЙ, якi гнaли Тx
.п.o юдинoj poбoти в нaшoмy нщpi.
,'Зaгpala'' булИ oбсaдxeнi
Ha тoЙ чac воi ПoсTИ нa тepeнi гpyпи
iДeЙними, aгpecИвHИMи, бoeвими ЛЮдЬMИ. Kлiкa нa чoлi з Юpкoм
зMaГaЛa шЛяXoM iнтpиг всix сильниX oдИHИцЬ yсуHyIИ. Тoдi вoни
зMaгaЛИ УсyнyгИ Бopиотeнa _ шBш гpУпИ ,.3aгpaвa,', K-pa зaгoнУ
Kopу, к-pa зaгoну ЛaЙдaкy, К-pa зaГoHУ oстpoгo, |гopя пp[oв].
ндp. Capни, Шeпeля - пp[oв]. нДp. Cтoлин тa pяД iншиx людeЙ, якi

-

бyли пoкликaнi дo poбoти чepeз MeHe. Чoмусь тi люди iм мiшaли
тa нe бyли iм дo впoдoби.

Бeз нiчиЙoгo вiдoмa Юркo пoнaв opгaнiзyвaтИ, яK в тepeнi
тaк i в УПA, свoю кoнтppoзвiдKУ, зaв.цaHHям якoi булo виcлiджyвaти всix чecнИХ peвoлюцioнeplв тa пyCKaТИ шeПтaнy пpoпaГaн.цy
cepet к-piв тa в тepeнi. Пуокaли ПoГoЛoсKИ сepe.ц пoлiщyкiв' щo
нa Пoлiсci caмi гaличaнИ пpИ кepмi тa He .п,oпyсKaють пoлiщукiв
дo poбoти iт.д., щo я Mop.цУю люДeй тa тoлepУЮ цe у свoТх пiдвЛa.Д,HИХ, як y к-piв Бopистeнa, Kopи, Пoтaпa, oстpoгo, Яpeми i т.
п. Ha мeнe, Бopистeнa, Kopу тa ocтpoгo BпЛИHУЛo .цo K-pa oxpiмa
тa Гaлини pяд фaльшИBИX дoHeсeнь. XepтвoЮ TИХ iнтpиг зiстar
звiльнeниЙ з oкp[yжнoT] peфlepeнтypи] гoспoдapKИ д-г Пoтaп,
a нa Йoгo мicцe впxнyли Tapaca (м[iсяць] гpУдeнЬ 1943 p.). Бeз
мoЙoгo вi.п,oмa звiльняють шПш ocтaпaS, a нa Йoгo мiсцe дaли
3имнoгo. Зимний пicля цeгo вИсЛoBЛЮBaBся: ..Я Тx всix тyг Пepepocry".
Гaлинa з HaMoвИ Юpкa, 3имнoгo i Тapaсa .цoMaГaвся нa вi.цпpaвi 1o.1'1944 p,, щoб к-p oxpiм yсУHyB MeHe з Пoстy KBo, нa
щo K-p oхpiм He пoгoДИвся. B poзмoвi зi мнoю.0.oзBoЛИB мeнi, нa
МoЮ пpoпoзИц|Ю' пepeвecТИ пepсoHaЛЬHУ peopгaHlзaц|Ю пlcля
пepeХoдУ фpoнтy. .Д.oзвoлив уcУHУTИ Юpкa, Тapaсa тa iншиx здeгeнepoвaнИx типiв, якi лeжaли гHИЛoЮ Кoлo.цoЮ B peв. poбoтi. Пpo
цi всi пляни peopгaнiзaцiТ, якi я MaB пepeBecтИ BeсHoЮ 1944p',
чoMУоЬ зHaли Юpкo, 3имниЙ, Tapaо тa клiкa. Пoчaли зaздaлeгiдь
пЛяHувaтИ з BecнoЮ yсУHeHHя N4eHe з KBo, a Ha Mor мiсцe пiдгoтoвЛятИ д-гa .[aлeкoгo, чepeз M'ягKiсть якoгo Тм ЛeгKo бyлo ним
KepyвaTИ.

Пepexiд фpoнтy тa пiсляфpoнтoвий пepioд

Bоi вiддiли гpyпи ..ЗaгpaBa'' тa тepeнoвиЙ aктив пepeЙшли
фpoнт щaсЛИвo. 3 визнaчнiшиx кepiвниx людeЙ нixтo нe згИHУв.
Ha пpoтязi м[iсяцiв] сiнHя, лЮтoгo 1944 p. зв,язoK з вi.п.цiлaми тa
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тepeHoвиM aKтИBoM He бУв пepepвaнИЙ. oдним сЛoвoM, я caм
з пepeХoдoм фpoнтУ HaM пiшлo тaK .цyЖe лeгKo.
|J-{oпpaвдa, дeякi вiддiли внacлiдoK вeЛИKиx peЙдiв, якi муciли
пiд нaс пepexo.цУ фpoнту зpoбити, бyли фiзиннo пepeMУчeнi. Aлe
дeякi зaгoни, пp[имipoм] к.pa oстpoгo зa чac фpoнтУ зpiс вiд 2-ox
дo 5-ти coтeнЬ пoвстaнцiв, вiддiли к.pa Kopи тaKo)K, зpoслИ.
Bвeсь тepeнoвиЙ aктив i вi.ц.цiли гpyпИ ..3aгpaвa'' пepeЙшли
фpoнт в нaci вiд 5'1 _ 20'2'44p.
25_28.2.44 p. y вiткoвицЬKoMУ лiсi, p-н Бepeзнe, вiдбyв я вiдпpaвУ зi cвoTм aKтИвoM. Пpиcyтнi були:1 ) peф. CБ oкp. - !aлeкиЙ,
2| ЗимниЙ - шПш, 3) Мoтpя6 _ peф. ЧX oкp,, д-г БeзpiдниЙ.
Heпpисyгнi бyли: к-p Бopиcтeн (з пpинини тя)кKoгo пopaнeння
16.2'44) i д-г Юpкo _ к-т зaпiлля oKp.
Ha вiдпpaвi пopyшeнo воicпpaви пoлiтичнoi poбoти, якy нaмiчeHo вИKoHaти B нaйближчoмy нaсi. Piшeнo опiльнo пepeвeстИ
,.3aгpaвa''. Ha мiсцe Юpкa
пepсoнaлЬHy peopгaнiзaцiю гpУпи
_
пpИзнaнeнo пpoвi.t],HИKa ндp' Capни д-гa lгopя,
к.тa зaпiлля
нaмiчeнo звiльнити д-гa Tapaсa. Зi мнoю бyли згiднi р,-г ДaлeкиЙ
тa 3имниЙ.
Пicля вiдпpaви (28.2.44 p.), якy я пepeвiв, дo .ц-гa Гaлини
вiд'ixaли д-зi .Цaлeки Й, ЗимниЙ тa БeзpiдниЙ.
Ha пocтoТ в лiсi пpoбyв я дo 9'3.44 p', звiдки пiсля бoю виpyшив в дopoгy .цo Гaлини. Пo дopoзi 11.З.44 KoHтaKтуЮсь зi cвoiми
зB'язKoвИMи, якi вepнуЛИ з пoчтoЮ вiД д-гa Гaлини. Пepeнитaвши
пoчтy, дoвiдaвся Пpo свoe звiльнeння з пocтy KBo.
Teкст нaкaзУ пoдaЮ HИ)кчe:

.0,ИвУвaвся, щo

...{o

к-pa.Qyбoвoгo

HAKAз

1. 3aвiшую Baс у чИHHoстяx K-pa вoeннoТ oкpyги ax дo вiдBo пpoшy пepeдaтИ Ha чaс Baшoгo зaвi.
шeHHя д-вi Юpieвi. Moтиви: Bсyпepeн iнcтpyкцiям i нaкaзaм Bи
тoЛepyeтe оa+п.ИзM дeяKИХ нeсвiдoмиx людeЙ, щo BaМ пiдлягaють.
I тaк в м. Бepeзнoмy вiдтятo гoлoвУ сeксoтoвi i нacтpoмлeнo нa
пaль. B Koлкiвщинi i iншиx мiсцяx були виnaдки биття в oбличчя.
Baшi пiдвлa.цнi зa Baшим пpиKЛaдoM пoзвoЛяЮтЬ оoбi нa aнapхiннi
ви6pики, K-p Бopистeн зaявляe, щo вИпpoшye coбi щoб я пpидiляв людeй дo вiддiлУдЛя вeдeHHя пoлiт[иннoT] poбoти, якi нe пiдлягaлИ б кoмaндиpoвi. L{i вИпaдKИ в.п,apяЮтЬ в oсHoBИ нaшoТ пoлiт[иннoi] i вiЙськoвoi c|АлlА, ЙдyrЬ пo лiнii вopoжoТ aкцii сepeд нac
тa oб'eKтИвHo яBЛяютЬоя вopoxoЮ дiяльнicтю в УПA. Haскiльки цe
KЛИKaHHя, Kepiвництвo
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cвiдoмo шкiдHИцЬKa poбoтa, бyдe пpoвipeнo (пpo дeякi випaдки
нe Пишy з пpИчИH oбepexнoстi).
2. B якнaЙKopoтшoMy нaсi пopyнaЮ пopoзУMiтись з .E.-гoМ
Юpieм для пepeдaнi фyнкцiЙ. .Qo нacy пepeдaнHя фyнкцiЙ пepeдaти двi сoтнi BepeщaKv| pllя вv|cилK|/1 нa Cxiд'
Пoкapaти к-pa Бopистeнa зa: 1. нeзнaння ocтaннiх iнстpyкцiЙ
щoдo вИХoвникiв, 2. aнapxiннi виcКaзИ cyпpoтИ звepxНИкa.
Гaлинa
!ня7 '|||'1944
Пepeдaю вiдпис пoвнoвлaстi

"пoBHoBЛAсTЬ

.[-г Гaлинa являeтЬcя пepшИМ мoiм зacryпHиKoM i в нeпpиощнoстi мotЙ вИKoнye зa Meнe всi oбoв'язKИ' щo Haлe)кaли дo MeHe.
Bсi мoi пiдвлaднi д.вi Гaлинi пiдпopядкoвyЮтЬся'
5. 1 . 1944
Пiдпиc oxpiм',.
Meнe yсyнeнo з фyнкцii KBo нa пiдстaвi фaльшивиx нaклeпiв
3иMHoгo, Юpкa, Tapaсa, якi пepeбyвaли пocтiйнo бiля Гaлини тa
F{aKpyчyвaли Йoгo пpoти MeHe тa мo.ix пiдвлaднИx тaK, як хoтiли,
Bищeпoдaнi мoтиви e мpaннi тa нeпpaв.цивi. Xaдниx вкaзiвoк, якi
вKaзyвaлИ б Йти пpoти пoлiт[иннoТ] лiнiT, я нiкoли нe дaвaв cвoiм
п|двЛaдHИM.
Щoдo KoМaHдИpa Бopиcтeнa, якиЙнi6и виcтyпaв пpoтИ вИxoBHиKiв, кoтpi бeз пopoзyмiння з KoMaHдиpaми xoтiли ввoдити кoмi-

capсЬKИM cпoсoбoм пopядки y вiддiлax, тo Бopистeн нe бyв зopieнтoвaниЙ вiднoснo нoвИХ iнcтpyкцiЙ в спpaвiпoлiт[иннoi] poбoти
y вiЙськy, якi ввeдeнo з вeсHoю 1944p' K.p Бopистeн 16'2,44p'
пiд нac бoю з бiльшoвикaми зicтaв тяжKo paнeниЙ - з тИХ oглядiв
нe бyв пpиcyгнiЙ нa вiдпpaвi. Haпpoтязi сiчня тa Лютoгo [1g]aa p.
MaB я з HИМ зв'язoK.ц,вa paзИ, дe в пoчтi iнфopмyвaв Йoгo пpo xiд

нoвoi poбoти' яKУ нaмiчeнo peaлiзyвaти.
Te, щo клiкa xoтiлa зpo6ити.l0.1 .1 944 p' _ yсyнyгИ MeHe чepeз
Гaлину з KBo _ Iй нe вдaлoсЬ' бo тoдi бyв пpисyгнiЙ к-p oxpiм,
якиЙ кoxнy cпpaвy poзглядaв oб'eктИвHo. oтxe, вoни цe дoкoHy.
loтЬ в бepeзнi 1944p. в HeпpИcyгнoстi к-pa oxpiмa. Meнe звiль.
нeнo бeз пpoaнaлiзoвaнHя cпpaви. Hixтo в мoiЙ cпpaвi нe пpoвiв
нaЙмeншoгo cлiдcтвa, нaвiть щoдo тИХ зaкидiв, нa пiдстaвi якиx
MeHe yсyнeнo. He пpoвipeнo cпpaвИ, яK зaKИ.цaв мeнi д-г ГaлиHa,
вopoхoi poбoти в нaшoмy нщpi.
Ti мoтиви, якi пoотaвив мeнi д-г Гaлинa' 6ули фiктивнi, нe
oпepтi Ha пpaвдИвиx фaкгax, дЛя тoгo тiлЬки, щo я нe вiдпoвiдaв
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Kлiцi, яKa тoдi Maлa впЛИв Ha гaлИHУ. Kлiкa нe любилa MeHe ТoMУ'
щo я бив пo лoбi piзнe злo, якe пiдкoпyвaлo cИлy opгaнiзaцiТ' тoмy

Й мeнe yсyнeHo. Пiсля cвoйoгo вiдxoдy' пpoпoнyвaв я нa KBo
..3aгpaвa'' к-pa БopистeHa' aлe Йoгo кaндидaтуpy
вiдкинeнo, мoвляв, тoМy, щo вiн тaкиЙ )Кe дecпoт, як i я. Фyнкцiю KBo ..3aгpaвa''
пepeбpaв дня 21.З.44 д-г ЮpiЙ (.ЦaлeкиЙ). Kлiцi вдaлocя дoвepшИтИ сBoГo дiлa. ДaлeкиЙ нepeз cвoю cлaбoxapaктepнiстЬ' M'ягкiсть, нeвиpoблeнiсть дaвaв сoбoю KepyвaтИ тaK' яK цЬoгo xoтiлa
Кл|Ka.

Пiсля мoЙoгo звiльнeнHя K-p Бopиcтeн пoдaвся дo дeмicii,
пpocьби йoгo нe УзглядHeнo. !-г Гaлинa Йoмy сKaзaB oтвepтo:
,.ДУ)кe paдo
цe зpoбив би, тiльки нe MaЮ зapaз Koгo пoстaвитИ нa
Baшe мicцe',.
B тepeнi чepeз тaкi пoтягнeHHя сepeд здopoвoгo aктИBУ
зчИHИвcя шУM вeлИKoгo HeвдoвoлeHHя. Як пoкepyвaв poбoтoю
!aлeкиЙ, пoKaзaлo HeдaлeКe бyдyнe. Kлiкa пoчaЛa пoKaзУвaти
cвoi poги, poбoтa пiшлa пo лiнii peopгaнiзaцiТ пepоoнaльнiЙ, усyвaнo, яK BoHИ Kaзaли' стaвлeнИкiв,[yбoвoгo.
2з'4'44 в Бpoнeнськoмy лiсi, p-н Бepeзнe' пiд чaо пoотoЮ
гpУпa, яKy oчoЛЮвaв .Д,aлeкиЙ (25 нoл.), зiстaлa зaaтaKoвaHa
бoльшeвикaми. Bнaслiдoк лeгкoвa)кHoгo стaвлeHHя тa HeУвaгИ
зi стopoни .[aлeкoгo (гpyпa бyлa зaквaтИpoвaнa нa cKpaю пoляHИ-згapИщa' щo пЛoщиHoЮ Maлa 5 км2, бeз xaднoТ вapти) гИF|yгЬ
сл. п, д-зi Бeзpiдний - peф. CБ пpи Kп п3У3' oстpиЙ - K-p зaгoHУ
(Хдaн Cлaвкo з ЛюбaчiвcЬKoгo p.Hy - Гaличинa), тoдi x гИHyгЬ
paзoM 17 кoзaкiв..ЦaлeкиЙ зicтae paнeниЙ в oбi pyки, aЛe вдaeтЬся Йoмy BтeKтИ.
B дpyгiЙ пoлoвинi тpaвHя 1944p. к.p Бopистeн зiстae звiльнeний з ШBШ гpyпи ..3aгpaвa'' i пepexoдить зi свoiм пoчoтoм (60 noвот[aнцiвJ) лo гpyпИ ..ТЮтЮнHИK''. Ha мiсцe шBш
Бopистeнa зicтaв пoкликaниЙ .Qaлeким к-p Cвятoслaвин (Pyдaкoв
Boлoдимиp, 1920 p. Hap., з с. PeшyцьKa' p-н Piвнe)люд,ИHa вИxoвaнHя He Haшoгo, щe дo тoгo олaбoхapaKтepнИй. У вiЙcькy нe
кopИсryвaвся aвтopИтeтoм. У poбoтi нe вив'язувaвcя з oгЛядy Ha
cвoю HeвИpoблeнiсть тa cлaбoxapaктepнiсть.
Taк щo ГoлoвнИM HaчaлЬHИKoм пo вcix cпpaвaХ cтaв 3имниЙ
y гp.''3aгpaвa''. Пiд нac aкцiЙ, якi пoчaли пpoвoдИтИ бoльшeвики
вecнoЮ 1944 p,, щo тpИвaлИ Дo чaсy пoсУHeHHя фpoнтy нa Зaxiд,
всi з кepiвнoгo aпapaтy пoзaшиBaлИся' щo нiкoмy булo дaти якиxocь вкaзiвoк, iнстpyкцiЙ y вiддiли тa тepeH. |aлeкиЙ, paнeниЙ,
He pyxaвся в тepeн' Cвятoслaвич нe вмiв сoбi в тaкiЙ cиryaцiТ
пopa.цИтИ, 3имниЙ здeзepтИpyвaв з тepeнiв гpyпи ..Зaгpaвa'' Ha
1
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Piвeнщинy i тaм пpocидiв кiлькa мiсяцiв, дe вiн був - тoннo нe
ycтiЙнeнo, тoi спpaви нixтo нe пpoвipяв.
Biд тpaвня дo M-ця лv|гlt1я 1944 p. вci вiддiли, бoiвки, тepeнo.
виЙ aктив були лиueнi кepми.
***
Beликy пopaзKУ пoнeолa гpyпa ..ТютЮннИK'' вeоHoЮ 1944p'
Пo пepexoдi фpoнтy нe всi вiддiли УПA г[p]' .,TЮтЮнник'' 6ули в
нaлe)кHoМУ cтaнi. .[eякi вiддiли внacлiдoк фpoнтy зiстaли цiлкoм
poзпopoшeнi aбo вивeдeнi зi стpoю: 3opяниЙ, Гpiм. Штaб гpупИ
,.ТЮтЮHHИK,,
фpoнт пepexoдИв paзoM зi мнoю. Пpиcщнi бyли:
шBш к.p oнepeтeнкo, ШПШ opeл (Пeтpo Cтeпaнчeнкo), мaЙop
Лигaтa iншi к-pи тa KoзaKи, щo ввiЙшли в сKлaд пoЧory- paзoм
25 чoл. K-p BepeщaKa дoлyчИв дo MeHe з peштoю свoЙoгo aKтИвy
тa fц-Гoм Бeзpiдним i ,Qaлeким 18.2'44 нa BiткoвицЬкИx Хyгopaх.
Гapнiзoнoм в вiткoвицькoмy лici пpoстoялИ MИ paзoм дo 9.3.44 дo
нacKoKУ нa нaш гapнiзoн бoльшeвикiв. Пiсля пepeМo)Kнoгo бoю в
Haшy KopИстЬ MИ poзлyчИлИcЬ,

B зв'язKy з

.,ТЮтЮHHИK'',
утpaтoЮ дeяKИХ вiддiлiв ГpyпИ
зaxoдиЛa пoтpeбa пoпoвнИтИ ТТ вiЙськoвиMИ чaстИHaMи з гpуПИ
..3aгpaвa'', якi пepeЙшли
фpoнт в пoвнoмy пopядKy. .Цля скpiпЛeHня poбoти Ha оxoдi, пo нapaдi з K-poM Bepeщaкoю пpидi..Зaгpaвa'' 25'2.1944 p' нa Cxiд нaЙкpaщиx тpи coтнi
лЮЮ з г[p].

вiЙськa:
1 ) к-p oднopiг з зaг' Kopи - вiддiл в силi 156 пoвcтaнцiв,
.. ''
2) к-p ЧaЙчeнкo з зaг. oстpoгo
126 '
J trгl
3) к-p Пaщeнкo з зaп Яpeму| Ц ''
''
Bсьoгo вiЙоькa з Г[pj. .,3aгpaвa'' дo г[p] . ..ТЮтюHHИK'' зa MeHe
..Зaгpaвa''
i пicля мoЙoгo вiдxoдУ з г[p].
пpидiлeнo нa сxiд 12бoeвиХ оoтeнЬ.
У пiдxoдi дo Cхoдy нe виpoблeнo в тoй чac пpaвильнoT

в opгaнiзaцiЙнiЙ poбoтi тa вiйськoвo.бoевiЙ. Haпpoтязi
1941_[194]2-[194]з pp. MИ y сxiдниx oблaстяx як.олiд нe зaкpi.
nИлИcь пiд oглядoм opгaнiзaцiЙним. Ty opг[aнiзaцiЙнy] poбoтy,
яKУ MИ пpopoбили в пiдпiльниЙ спociб в 1941-[19142 pp. нa Cxoдi,
пopBaЛa нaм бoльшeвицЬкa пapтИзaнKa, якa cтвopИЛaсЬ з BecнoЮ
1942 p. Ti впливи, якi ми HaKинyЛИ в тepeн пiвн[iннo]-cxiдниx oбл[.
aстeЙ], бoльшeвицькe пiдпiлля тa пapтИзaHKa BIAпepлИ cвoТми
бoeвими дiями в 1942 p,
ПoвстaнчиЙ pyx, якиЙ cтBopeнo нa Cхoдi в 1943 p., бУв в бiльшocтi peЙдyюниЙ i пepexiдниЙ' ocнoвнa бaзaбули зaxiднiтepeнИ:
Kopeннинa, Mexиpiннинa, ГoщaнщИHa, Koстoпiльщинa тa iншi
тaKт|АK|А
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p-HИ, щo ПpИЛяГaЮтЬ .цo б[yвшoi] пoльськo.сoв[eтськoi] гpaницi
.|939 p'
Ha зaxiдних тepeHax пepeбyвaв вeCЬ aKтИB г[p]' ..TютюHHИK''.
Тepeни сxiдниx oблaстeЙ бyли тepeнaми peЙдyючиx дiЙ. Хoч,
ЩoпpaB.цa, нa Cхoдi пepeбyвaли пoстiЙнo лЮ.цИ з пpoвiднoгo
.1943
..Т[ютюHHИK]''
p., яK:д-г.Д'opoш, opлюк, Бyльбa
в
aKTИвy г[p].
тa iншi кepiвники peв[oлюцiЙнoi] poбoти. Ti нeвeличкi гpyпи, щo
пepeбувaли нa Cxoдi, He MoгЛИ cвoТми спpoMo)KнoотяN4И зaПoвHИти пoтpeб, щo вИpИнaЛ|А BтИхтepeHax тa пpoтИcтaвИTиcЬ HaстУпУ
бoльшeвикiв, якi скpiзь лiзли Мoв сapaHчa.

з

Ha Cxoдi тpeбa бyлo opгaнiзyвaти гlapTИзaнKУ з BeсHoЮ
1942p., як пpoтидii бoльшeвикaм, якi Hac BИпИpaлИ з oпaнoвaнИХ
нaMИ тepeнiв. Бo, дe.цie Meч, тaM слoBa Мaлo, тaм тpeбa бoeвoгo
зину, якиЙ би мiг вopoХУ cиЛУ зHИщИтИ.

Тaктикa У пiдxoдi .цo Cxo.цy в oсHoвHoMy булa MИЛЬнolо в тoMy,
..BiЙськo
Щo Ha Cxoдi стoсoвaHo MeTo.I], в opгaнiзaцiйнiй poбoтi:
тBopИтЬ opгaнiзaцiю i pyx'', a нe нaвiдвopiт. Toмy дo пeвнoТ мipи

MИ нe oсягllУЛИ бiльших yспixiв У бopoтьбi нa Cxoдi, Тi сили,
яKИ|'Iiv| poзпopяджaв K-p Bepeщaкa, нe були eKoHoMHo BИKopИcтaнi в opг[aнiзaцiЙнiЙ] poбoтi. Ha стaвлeння opгaнiзaцiТ нa Cxoдi нe

звepHeHo УвaГИ, a oсHoBнy Увaгy зBepнeHo Ha вiЙськo тa твopeнHя
pyxy. Тyт яKpaз нaвi.цвopiт, пoтpiбним булo мaти cИЛЬHИx opгaнiзaтopiв, якi б мoгли cтaв|Ат|A opгaнiзaцiю. PУx _ цe e вислiд opгaнiзat.liЙнoT пpaцi пo.цoвшoМУ нaоi. Pуx бyдe мaти тoдi yспix, кoли Йoгo
бУдУть вeстИ дoбpi peвoлюцiЙнi кepiвники' opгaнiзaцiя нa Cxoдi
MoГЛa poсTИ пpИ ДoПoMoзi вiЙськoвиx чaстин УПA,
Ti cили, яKИMИ poзпopя.цхaB K-p Bepeщaкa, MoглИ бyти кинeнi
в 50o/o нa Cxiд з пoчaTKoM 194з/1944p. в пiдпiльний cпoоiб i вoни
HaпeвHo булиб зaклiмaтизyвaлИся тaм. flo цЬoгo пoтpiбним бyлo

тi кaдpи пiдгoтoвити. Cxiд нaпpoтязi 1943-[194]4-[194]5 pp. бУв
цiлий нac aтaкoвaний в пapтИзaHський спociб ХвИлeвИMИ peЙдaMИ, нacKoKaми. Bоi oснoвнi сили пepeбУвaЛи нa 3axoдi. Ti люди,
якi зaлиuиЛИсЬ Ha Cxoдi ax дo 1946p.- Ceмyшкa' PoмaH тa
iншi _ пepeKpeсЛИлИ Tвep.t}(eHHя TИX, якi гoвopилИ, щo нa Cxo.цi
пoстiйнe пepeбyвaння e HeMoжлИвe, шKoДa людeй i т. д. Цe гoвopили Пeтpo тa iншi мaлoдyшнi peвoлюцioнepИ тa шкiДники.
3имa -l944 p. бyлa дoсить лaгiднoю, 6iльшиЙ снi[ щo Haпa.цaB
в м-t4i ЛЮтoMУ, з ПoчaTKoM бepeзня стaяв. Пepшi вi.цtiли' щo бyли
пpизнaнeнi нa Cхi.п,, ПoчaлИ вiдxoдити з 10.3.44 p.
3aгiн в cилl 148 чoл., якиЙ бyв oнoлeниЙ oнищeнкoм i вiдiйшoB Ha Cxiд з ПoчaTKoM бepeзня 1944p.' зicтaв цiлкoм знищeниЙ
бoльшeвикaми. Biддiли пoтepпiли KpaХ ToMy:
1207

a) зacKopo були вислaнi нa Cxiд, He вpaХoвaнo мoxливocтi

oпa.д,iв снiгy (снtг вИпaв 23 бepeзня i лexaв.Е.o пoлoBИHи квiтня);

б) нe булa пpиЙHятa пpaвИЛЬHa тaKтИкa в бoeвиx дiяx:
oнищeнкo дiяв цiлим зaгoнolи, тoмy бoльшeBИKaM вдaлocь зaгiн
зHv|Щv1тv|i

в) близькiсть фpoнтy;

г)дiТ внyтpiшньoТ aгeHтУpИ (оaм oнищeнкo бyв aгeнтoм).

Тoдi ж виЙtllли зi стpoю вiддiли, якi 6ули вiдкoмaндиpoвaнi нa

Cxiд: Чopнoтa, oстюK, П,яниЙ - paзoМ в силi 237 чoл.
Bийшoв зi отpoю зaгiн Чopнeнкa (ЖУк)_ 92 чoл. Цeй спeцiялЬнo зaПpoпaстИв вiддiл - бyв сaм aгeHтoМ.

Bciм iншим вiЙськoвим чaстИнaмt УПA, щo бyли вiдcилaнr
нa Cxi.ц в 1944_[.19]45pp.' бyлo тяxкo зaкpiпитись. Bci вiддiлИ, .о.oвшe чИ MeHшe пepeбyвши нa Cxoдi, пpv|хotил.A нa зaxiднi
тepeнИ. Ha Cxoдi зaкpiпилисЬ лИI.ile бoTвки, oчoлeнi сИлЬl-|ИМИ

peвoлюцioнepaMИ, якi пpиЙняли пiдпiльний спociб )Kиття тa пpaцi.
lм пo пeвнoмy нaсi вдaлocЬ дoбpe зaклiмaтизУвaтИсЬ в тepeнi тa
отBopИтИ пepe.цуMoвИ дo peвoЛюцiЙнoT poбoти нa Cxoдi' Чoмyсь
тaкoT тaктиKИ, яKa .п.aвaЛa yспix в пpaцi нa Cxoдi, в бiльшoстi нe
пpИMlнeHo.

oтжe, ПpaKтиKa HaM Ka)кe, щo pУX бyдe мaти тoдi yспix, кoли
бyдe poзвИ вaтИся нa гpyнтi opгaнiзaЦi Й нoi poбoти, якиЙ муci ли
пiдгoтoвити сoтн i peвoл юЦioнepi в- п iдпiл ьн и кiв в пepio.цi дoBшoгo
вi н

чaсy.

Heгaтивнo вiдбився пpиxiд бoльшeвикiв нa тepeнi гpyпи
в 1944 p. Як пoпepeдньoвимiнeнИM гpУПaМ ..З[aгpaвa]'' i
,.Т[Ютюнник],,,
нepeз фpoнт вдaЛooя лeГKo Пepeбpaтись з oгЛя.t],У
нa pУX вiЙськ, якi пoсyвaлИсЬ Ha Saxiд нepeз ix тepeни, ПoчaвшИ
вiд м-ця сiння дo бepeзня 1944p', тaK Ha тepeнi г[p]. .,Typiв'' в тoмy
..Typiв''

x

пepioдi фpoнт уcтaбiлiзoвУвaвCя нa зимoвиЙ пepeдИХ, якиЙ був
пoтpiбниЙ як нiмцям, тaк i бoльшeвИKaM. Пepшим - ддя скpiплeння
oбopoни, a ДрyгиМ _ в пiдгoтoвцi дo oфeнзИвИ вeCHяHoi тa лiтньoТ.

З пoчaткoм м[iсяця] сiчня 1944p, з Бiлopyсi тa Cхoдy (з-зa
piк Cтoхoдy, Cтиpa, Cлyнa) пoчaЛИ HaплИвaт|л нa тepeни г[p].
..Typiв''

нepвoнi пapтИзaHИ, якi пoсyвaлиcЬ Bпepeдi чA. B м-цi ciчнi
вoни зaЙняли лiнiю пo piнцi Typiя. Kiлькa з'rд,HaHЬ чepвoнИX пapтИзaH вiдiЙшли дo piки Бyг (шaцькиЙ лicниЙ мaсив) тa в тepeHИ
Boлoдимиpщини (зaвидiвський лiс).
B дpyгiЙ пoлoвинi м-ця сiння зaгiH ..CiЧ'', щo дiяв нa тepeнi
сBИHapИHсЬкиx лiсiв, зiстaв poз6итиЙ чepвoнИMИ пapТИзaнaмИ.
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Ha стopoнy вopoгa пepeЙшли вiддiли нaцмeнiв, щo бyли сфopмoвaнi з гpузинiв, yзбeкiв тa iнших. Уцiлiвшi чaстИHИ пepeбpaв
сoтHИK Гoлyбeнкo, отвopИвшИ з ниx нoвиЙ зaгiн, якиЙ зiстaв вiдpядxeниЙ нa Xoлмщинy.
Фpoнт yстaбiлiзyвaвcя Ha тepeнi г[p]. ,.Typiв'' в M-цяХ бepeзeнь_квiтeнь 1944 p. ФpoHТoвa лiнiя тягнyЛaсЬ' ПoчaвшИ з
БepeотeнкiвоЬKoгo p-нy вiд гaлицькoi гpaницi в c. Пiлчaни, йдyни
пo пpямiЙ лiнi.i нa пiвнiч, пepeтИHaЮни ГopoхiвщИHУ' пoПpИ KopИтницький лiс нa c' Cкиpти, нa TopнинськиЙ p-н чepeз с. БiлocтiкByянi, чepeз oз.цютиЦькиЙ p-н нa с. oздютинi, нepeз свИHapИH.
cькиЙ лiс пoпpи о. oсa нa м. TуpiЙськ, KoшapИ' Ha ст. Bижвy, м.
Paтнo дo p. Пpип'ятЬ, пo Пpип'ятi нa сxiд дo MopoнaHcЬKoгo p-Hy
дo сiл Hянькoвичi, oстpiв, пepeтИHaЮни piку Cтиp - нa BиоoцькиЙ
p-H Ha с. oзepськ, Pyдня тa, пepeТИHaюни piки Гopинь i Cлyн, aж

дo oвpунa.

Taкиl] зaстiЙ фpoнтy тpИвaB ФK дo 1з_17 лИпHя 1944p'
Haпpoтязi пiвpoкy Boлинь тa Пoлiсоя мyсiли зHeстИ воi опpoби
бoльшевицЬKИХ тa нiмeцькиx лiквiдaцiЙ УПA тa oУH. B зaстoi
фpoнтy бoльшeвикИ вИКopИстaли всi зaгpядoтpяди, ПB HKB.ц'
BB HKвД тa iншi вiЙськoвi чaсTИHИ, щo бyли нa дpyгiЙ тa тpeтiЙ
лiнiТ фpoнту дo бopoтьби з нaми. AкцiT пpoтИ УПA бoльшeBИKИ
пepeBoдиЛи He paз цiлими дивiзiями: пpИM. в м-цi квiтнi 1944p.
Ha oонИцЬKo-TeЛeЦЬКИЙ лiо бyлa ПpoвeдeHa oблaвa в силi тpЬox
дивlзiЙ вiйськa.
Bсi вiДДiли УПA з пpИXoДoM фpoнтy, згiднo HaKaзУ к.pa УПA
..Пiвнiч'',
MaЛИ пepeХoДИти в бoльшeвицькe зaпiлля тa дiяти згiднo
нaкaзiв тa iнотpyкцiЙ, якt oдepxaли вiд KoMaHдУвaHHя.
Biддiли г[p]. .,Tуpiв,' пoчaЛИ пepeХoдИтИ фpoнт в дpyгiЙ ПoЛoвинi м-ця ЛЮтoгo 1944p.
.[ня 17'2 з c. Бopки Xoтишiвськi, p-н Paтнo, вiдiйшлa сoТHя
Koлoceнкa в силi 70 пoвcтaнцiв. Пiд нac peйдy CoтHя зBeЛa кiлькa
бoiв. ПpибувшИ Ha тepeнИ Koлкiвщини, в м-цi квiтнi нa oдHoMУ з
пoстo.iв зiстaлa oтoчeHa тa poзбитa бoльшeвикaми.
9.3 з c. Koтyш, p-н Paтнo, вiдiЙшлa coTHя Maзeпи i вiддiл
.,Bepнивoля'' в сИЛi 185 пoвстaнцiв. B
Любeшiвськoмy p-нi, чepeз
CКУпчeнHя вiйськ ЧA, гpyпa poзфopмyвaЛaоЬ тa дiялa чoTaMИ,
29.З бiля с. M. Гoлoбlt Kaмiнь-KaшJИpсЬкoгo p.HУ згиHУв к.p сoтнi
Maзeпa.
Coтня Kyбiкa з пoчaтKoM бepeзня пepeЙшлa Ha тepeн
MaнeвичсьKoгo p-HУ, Дe, poзчлeнyвaвшИсЬ, дiялa нoтaми.
Biддiл BCБ.Цячeнкa пepeЙшoв фpoнтoвy лiнiю в м-цi бepeзнi,
дiяв нa тepeнi Kaмiнь-KaшИpсЬкoгo p-нy. Ha пoчaтKУ м-ця квiтня,
1
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oKpyЖeнИй бoльшeвикaмИ B сKУЛИнсЬKoмy лiсi, зiстaв poзбиlиЙ,
B бoю згИHУв к-p.[яненкo.
24'З з с. Caдки, p-н Paтнo, вiДiЙшлa сoТ|-{я к-pa BepхoBИHця.

Cфopсyвaвши piкy Cтиp, дlялa нa тepeнi CтeпaHь, flepaжнe.
Biддiл цeЙ yдepжaвcя мaЙxe в Цiлoстi.
Пo стopoнi нiмeцькiЙ лИLJJ|Iл|Аэь зaГoнИ к-pa Гoлyбeнкa, якtАй

дiяв нa Хoлмщинi, тa K-pa ЛИсoгo, якиЙ дiяв Ha тepeнaХ Шaцькoгo
тa Гoлoвнянськoгo p-нiв.
K-p Гoлyбенкo сфopсyвaв piкy Бyг дeсь .l6 липня. B сepпнi
пpиЙшoв в KpaсниЙ Бip (Mopoнaнщинa) з Цiлим зaГoHoм в силi
365 пoвстaнцiв,
.,Typiв,'
ЗaгaльниЙ стaн г[p].
нa1.1'44 p. _ 3048 пoвcтaнцiв, нe
вpaxoByloчИ бoТвoк, BoП тa iнших тepeHoвИХ yзбpoeниx чaстИH.
.t5.8.44 _
Cтaн гpyпи нa
1270 пoвстaнцiв бeз тepeнoвиx бoТвoK.

Зa чac ПepeХo.цУ i зacтoю фpoнту вiд 1.1_15.B.1944p. гpУпa
втpaтИлa:
_ 37B пoвстaнЦiв
a) вбитими
б) пpoпaли бeзвiстi
- 248
1'

в)

дeзepтиpи

-

260
272

''

''
г) пepeЙшли дo бoльш|eвикiв] _
зв|лЬHeHo
620
.t],)
дoДoMУ
oтxe в г[p]. ..Tуpiв,' пiд нac пepexoдy фpoнтy тa в зaпiллi вopoГa MИ Bтpaтили 6iльue як 50% людeЙ.
r)

Heпpaвильнo бyлa пpимiнeнa ТaKтИKa всiх к-piв зaгoнiв тa

oKpeMИХ гpyп, якi пepeЙшли фpoнт. Пo пepexoдi фpoнту бyлo вкa..Tуpiв''
зaнe'

мaли б B'язaТИcЬ з вiддiлaщo вci чaстини УПA г[p].
ми г[p]. ..3aгpaвa'' тa iншими вit.цiлaми УПA i дiяти якнaй.цaльшe
вiд фpoнтy, щoб збepeгтИ в HaЛeXHoму стaнi бoeвi чaстини.
Boни зaстoсУBaЛИ iншу тaктикy: пepeЙшoвши фpoнт, нe пiшли
дaЛЬшe B зaп|ЛЛя вopoГa' a дep)KaЛИCЬ cвo|Х ТepeHlв' .цe, poзПopoшИBшИсЬ, He paз бyли нищeнi бoльшeвикaми aбo лoвлeнi
)KИвцeМ пooдинoкi пoвстaнцi. Бaгaтo BaxЧe булo дiяти У ПpИфpoнтoвiЙ пoлoсi l-i тa Il-Т лiнiЙ, нiж.п,aЛЬшe вiд лiнiТ фpoнту. Пpим.
к-p BepxoвИHeцЬ, пepeЙшoвши фpoн1 зЛyЧИBся з вiддiлaми г[p].
,.Зaгpaвa'' i тим
вмiлиМ MaнeBpУBaHHяM збepiг вiддiл мaЙжe в
цlлocтl.
ЗaстiЙ фpoнту нaнic вeликi шкoди для opг[aнiзaцiЙнoi] сiтки
Bo ..T[ypiв],'. Tyг бopoтьбy з нaMИ BeЛa кoнтppoзвiдкa ,,CMepш'',
якa бaгaтo cПpИЧИHИЛaсЬ.0.o зaсHoвaHня aгентуpнoi ciтки тa лiквiдaцiT iдeЙнo-peвoлЮцiйнoгo eЛeMeHTУ. Бoльшeвики, пpиЙшoвши
B TepeH, змiсця ПepeвoдИЛИ пoгoЛoвHo мoбiлiзaЦiю всix мyжнин

1210

-ти дo 55-ти poкiв xиття, дe скyпчyвaлИ нa Т. зв' ..пepec|АльHИx пУHKтaX'' дeсятKИ тИсяч людeЙ, яKИХ пepcoнaЛЬнo пpoвipяли.
вiд
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Елeмeн1 який був poзшифpoвaниЙ як aнтисoвiтськиЙ, зiстaвaв:

a) лiквiдoвaниЙ,6) зaсyдхeний, в) вepбoвaниЙ дo aгeнтУpИ.
Bсix нeвиннIАх' aбo Meнш вИнHИХ пepeшKoЛЮвaЛИ тИжrп,eHЬдвa i кидaлИ Ha пepeдoвy aбo нa poбoти дo фaбpик чи кoлгoспiв.

Bсix зaхiднякiв нaзивaли ..бaндьopaMИ'' Ta KaзaЛИ всiм peгaбiлi..Тypiв,'
нaЙбiльшe зiстaв
ryвaтИсЬ зa УчacтЬ в УПA. 3 тepeнiв г[p].
BИпoMпoвaний мyжcький eлeмeнт в ЧA. B iншиx тepeнax, зaв.цяKИ
дiй УПA, бaгaтo лю.цeЙ збepiглoсь вiд зaгибeлi в ЧA.
ЧA, пepeбyвaЮЧИ Ha тepeHaХ п3Уз, нaнecлa дЛя HapoдУ pяд
xвopiб вeнepИчHИХ тa iншиx шкipниx Heдy|, яK вiспa, кopocтa, тиф
i т. д., якi являлtАcя гaнгpeHoЮ, щo пepeiдaЛa з.цopoвИЙ нapoдниЙ
opгaнiзм. .Д,eякi, як вiспa тa зсипниЙ i нepeвний тиф, здeсятKУBaлИ
HaсeЛeHHя нa Пoлiссi в 1944-[19]45 pp. БoльшeвикИ пpoтИ цИх
eпiдeмiЙ нe poбили мaЙжe Жa.п,HИХ зaхoдiв. Haсeлeння Пoлiсся, з
oгЛядУ нa низькиЙ гiгieнiчний Ta )<ИTТeBИй piвeнь, нe зMoглo пpoтИстaвИтИcь xвopoбi, яКa He paз нИщИлa Йoгo цiлими сeлaми'
B чaсi тИХ вeлИKИХ aкцiЙ' якiтpивaють 4 мicяцi 1944 p., вiддiли УПA пoчИHae poз'iдaти вopo)кa aгeHтypa. Haшi вiддiлИ oгopтar

дeфeтизм. Пoчинaють KpУ)кЛятИ piзнi пoгoлoски, яKi ПУсKae aГeHтypa, слaбшi eлeмeнти цe пi.ц.цepxyЮтЬ, ПpИM': вiддiли УПA нe
BИ.0'ep)KaтЬ тискy бoльшeBИKiв, BИХoдoM з тяжкoТ ситyaцii e вiДстyп
зa фpoнт Ha сTopoнy нiмцiв. |ншi гoвopиЛИ poзпУсKaти вiЙськo пo
poяx тa xaЙ кoxниЙ XoвaeтЬся Ha влaсHy pyку i т' д. Taкi чyтKИ пycKaЛИ тa пiддepxyвaли з к-piв Pyбaщeнкo, PoгaтиЙ (aгeнт), нaвiть
ТaKИХ ДУMoK бyв сaм Cвятoслaвич (цe знaю з oсoбистoi poзмoви). B тaкiй aтмoофepi нacтpoiв зaкpiплялa cвoТ пoзицii вopoЖa
aгeHтypa, сHyЮчИ сiткy тa здoбyвaюни cepe.ц KoзaцTвa бaгaтo
симпaтиKiв.
Лlтepaтypи нaшoT в тoMУ чaоi мaЙжe нe бyлo BИ.п.Ho. Aгeнтypa
зaBдae нaм вaхкиЙ Удap, лiквiдyюни пpoп[aгaнДивниЙ] oсepeдoк
зa ocepe.п,KoM' | тaк, в м-цi тpaвнi 1944p. гИHe чepeз aгeнTypниЙ дoнoc шeф тex. вiддiлy пpoп[aгaндивнoгo] oсepeдKУ к[paю]
д-г CaЙгop (Юpкo Kox7 poдoм з м. Луцькa), paзoм з HИM гИнe
д-г Haливaйкo, poзpивa]oчИсЬ ГpaнaToЮ.
.Д,ecь в м-Цi липнi гинe зi cвoТм тex. пepсoHaлoм (5 oсiб)
д.г Tepeшкo - шeф тex. пpoп[aгaндИвнoгo] ocepeдкy пpи к[paю],
paзoм з HИM Пaдar дpУKapня. B тoмy нaоi пaдae B pУKИ бoльшeвикiв вся пpoп[aгaндивнa] тexнiкa к[paЙoвoгo] п[poпaгaндивнoгo]
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, пa.п.ae бaгaтo пaпepУ, кiлькa дрyKapсЬKИX MaшИH,
paдioaпapaтИ, |v|aШИнИ дo пИсaHHя тa iншi тex. peнi.
Пpo poзмiщeння пpoп[aгaндивнoi] тexнiки тa людeЙ, якi пpaЦЮвaЛИ в к[paйoвoмy] пpoп[aГaHдИвHoMУ] oсepeдкy нaЙкpaщe
зHaлИ ЛЮдИ з KЛiKи, як: 3имниЙ, Poмцьo, Tapaс, TeмниЙ, Kiчaн.
Boни дaвaли дoмiвKи, пocтaчaЛИ xapнi, yдepxУBaЛИ зв'язKИ дЛя
п[poпaгaндивнoгo] o[сepeдку]. B pyкax клiки булo сKУПчeнe вce
opг[aнiзaцiЙнe] мaйнo' яK:дpУKapнi, пaпip, apxiви, зoЛoтo. Bсe цe
oс[epeдKУ]

BoHИ зaпpoПaстL4лI4.

Пicля смepтi Чopнoгo (poзipвaв сeбe пpинaгiднo снapядoм
пpИ глУшeннi pи6и), зaХoвaнe ним opг[aнiзaцiйнe] зoлoтo (3 кг)
poзбaзapюЮтЬ овoяKИ Бiлoгo, Tapaсa з с. Бичaль. .Цaлeкий .цiстaв HaKaз вiд к-pa oxpiмa пpoвipити ЦЮ спpaBy. Чepез ЛeгKoвaxHe cтaвЛeння .П,aлeкoгo, виcлiдiв пepeвipки цieT спpaви нe бyлo
вИдHo,

3имниЙ, oЧoЛИвшИ тex. вiддiл пiсля д.гa Tepeшкa (цe вxe
дieться в ПpИсУтHocтi к-pa oxpiмa нa ПЗУ3), дicтaв нaKaз пepe.D,aти мeнi o.qнУ ДpУKapсЬKУ МaшИну. Чepeз Йoгo звoлiкaHHя /]pУKapHя
пoпa.цae в pyKИ бoльшeвикiв. l-{iei спpaвИ piвнo x.QaлeкиЙ He ПpoвlpИв'

Пiд пiклунстBoM тapaciв, poмцiв, 6iлих, тeMнИx, зимниx i Тм
пoдiбниx пpoпaдaЛo всe opг[aнiзaцiЙнe] мaЙнo тa кepiвнi ЛЮдИ з
opгaнiзaцii, HeМoв в мopськiЙ бeзoднi. l-{иx спpaв |aлeкиЙ, яK K-p
i CБ-iст' нaвiть i нe дyмaв пpoвipяти.
Пiд кepмoю poзтptпaнoгo, дoбpoоep.цeчHoгo, М'яГKoгo Тa
тoЛepaHтHoгo K-pa .Д,aлeкoгo aгeнтУpa MoгЛa cвoбiднo HaHoсИTИ
opгaнiзaцiТ Удap зa yдapoм, якi ми всi бoлячe вiднyвaли. laлeкиЙ
бpaв цe всe Ha кapб слiпoгo пpИпaдKy.Bини в тИx лЮдяХ, якi тaк
сepдeчHo дo HЬoгo вiднoсилисЬ Ha Ko)КHoму кpoцi, пiклyвaлись
ним, poбилИ дo HЬoгo нopтiвcькo-сИMпaтИчHУ yсмiшкy, вiн нaвiть
i нe дyмaв IlyКaтИ. Koли знaeмo з oбчислeння HaHeсeHИХ HaM
Удapiв чepeз HKBД' щo 95o/o HaHeсЛИ вoни Тx HaM зaвдяKи дoбpe
дiючiЙ poзвiдцi внyтpiшнiЙ aбo зoвнiшнiЙ. Bсi нaЙбiльшi aкцiТ, якi
Hep aз пepeвo.п'ИЛИ бoльшeвики нa лiси i сeлa, пpи дoбpiй MaHeвpeнocтi Haшиx вi.пдiлiв, бoiвoк He lп,aвaЛИ дЛя нИХ мaЙxe )кaД,HИХ
ycпiхiв. .[ля нaс бyлa, e iбyдe нaЙгpiзнiшoю aкцieю _ спeц[iяльнa]
aкцiя, в якiЙ бoльшeBиKИ нaЙбiльшe KopИстaлИ. Удapи нacлiпo вce
бУдyгь вдapятИ в пopoХHeчУ.
ДaлeкиЙ з бoгoбoязHoгo тa сKpoMHoгo ТeoЛoгa вpoсТaB в
пИxУ тa дyМKy вeлИKoгo KoMaHдИpa, пoчaв пpoпoЮBaтИсЬ ФaЛЬшИвoЮ KoМaндИpоькoю aмбiцieю. B йoгo poбoтi, зaмiсть вИpaзнo HaKpeоЛeниx плянiв тa тBepдИx piшyниx пoстaнoв peaлiзaцii
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ix, пpoниклa фapисeЙCЬKa тoЛepaцiя всьoгo зЛa тa KaнaЛЬcтвa,
якe тoдi oпyгaЛo opгaнiзaцiю. Aвтopитeт здoбувaв coбi дeшeBИM KoштoM, тoЛrpyЮчИ вci нeдoтягHeHHя в пiдвлaдниx, MoвляB,
MeHшe Kap cтoсУвaTИ _ MeHшe вopoгiв бyдeш мaти. 3aмiсть
BИХoвУвaтИ людeй в твepдiЙ шкoлi peв[oлюцiЙнoТ] дисциплiни
тa opгaнiзaЦiЙнoгo пopядKУ, вiн всe зЛo' яKe poбилoоя пiд Йoгo
KepмoЮ, ТoЛepyвaв, ДoпУсKaЮчи дo йoгo poзpocтy. Taк пiд кepмoю.Д.aлeкoгo дoбpe бyлo пapaзитнiчaти вciЙ гнилi тa лyKaBcтвУ.
Пiд плaщикoм дoбpoсepдeннocтi тa тoЛepaнцii .{aлeкoгo MoГЛa
cвoбiднo poзpoстaтИся aгeHтypa, пepeiдaюнИ cвoeЮ гaHгpeHoЮ
здopoвий opгaнiзм oУH. Taкий сTaH тpИBaв в г[p]. ..3aГpaвa'' дo
M-ця сepПHя 1944p'
Уз.п,opoвлeння вi.п.нoсин в oУH нa П3У3
в

дpУгiй пoлoвинi 1944p'

Пiсля пepeвipки ситyaцii в м-цi липнi 1944p'' яKa вИTвopИЛaсЬ
в oУH нa П3У3 пiсля пepexoдУ фpoнтУ, пepшиЙ взявся дo уздo.

poBЛeння вiднoсин п-к Лeмiш. 3aслyxaвши звiт к-pa Bepeщaки,

Baоиля, ГaлиHи тa Мeнe, ствep.E,Ив, щo вiднocинИ Ha П3УЗ e

нeздopoвi, тoмy нeoбxiдним e цiлий aпapaт нa П3УЗ в oсHoвнoМУ
пepeбyдyвaти пiд oгЛя.цoM a'цмiнiстpaтИBHИM Ta пepсoнaльним. B
тiЙ спpaвi п.к Лeмiш Й Гaлинa пpибули 1.B,44 в KopчИHсЬKo-сУcЬкиЙ лiс, щoб мoжнa бyлo всi спpaвИ пiсля aнaлiзи виpiшyвaти
нa мiсцi. ПpoaнaлiзyвaвшИ всi опpaви, п-к Лeмiш пoчaв peopгaнiзaцiю B пepсoнaЛЬHoМу склaдi тoдiшньoгo aKтИвУ нa П3У3 тa
peopгaнiзувaтИ Тepeн пiд oглядoм aдмiнiстpaтИBн|АM. Bся peop.
гaнiзaцiя пiшлa пiд кщoм УздopoвЛeння вiднoсин тa пoKpaщaHHя
peв[oлюцiйнoi] poбoти нa П3У3. П-кЛeмiш в цiЙ poбoтiкepyвaвся
тiльки iдeйними MoтИвaMИ тa дoбpoм cПpaвИ.
B тoЙ чaо тepeн ПЗУЗ бyв пo.цiлeниЙ нa 5 вoeнниХ oKpуг:
,.Тypiв,'
пiд кepiвництвoM к-pa Pyдoгo, яKa в
] ) Boeннa oKpУгa
тoй чaс бyлa вжe звiльнeнa вiд тискy фpoнтoвoT лiнiT.

Bo ..3aгpaвa,' Пiд кepiвництвoM .0.-Гa.Д,aлeкoгo.
Bo ..Тютюнник'' пiд кepiвнИцтвoМ к.pa Bepeщaки'
Bo .,Maзeпa', пi.ц мoiм кepiвництвoм.
Bo',Енeя'' пiд кepiвнИцтвoM к-pa Енeя.
3 вищeвимiнeниx вiд 1-4 Bo ствopeнo 24.7 .1944 p' ГeHepaЛЬ-

2)
3)
4)
5)

..33'',

якoТ кepiвництBo пopУчeнo мeнi. Ha к-pa вiЙськ
з'едHaHня гpупп УПA .,ПiвHiч'' пoKЛИKaHo к-pa Bepeщaкy. Poбoту
CБ oчoлeнo.[aлeким. Ha iншi пocтИ пopyчeHo мeнi спiльнo з aKТи.
вoм Гo пoKЛИKaTИ вi.цпoвiдниx людeЙ,
Hy oKpyгУ ч.
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Taкий стaH нe тpИвae дoвгo. З пpиxoдoм к-pa oxpiмa нa ПЗУ3
нacтУПae HoBa peopгaнiзaцiя. K-p oxpiм пpибyв з-зa фpoнry тa
cKoнтaKryвaвоя з aKтИвoM П3УЗ 8 сepПня 1944p. в сУсЬKoМУ
лiсi, пpиcр.нiбули: п-кЛeмiш, ГaлиHa, CмoK, Bepeщaкa, Bacиль,
!aлeкиЙ, ШвopниЙ, CтapoдУб, Бeскид i iншi. B вeликoмy oxИв.
лeннi тa eнтyзiязмi нeспoдiвaнo пpивiтaлИ K-pa oxpiмa, якиЙ
зaсTaв воix щe спЛячИХ нa пocтoi.
3 к.poм oxpiмoм пpибули лЮдИ з aKтивy г[p].,'Тypiв',: 1. д-г
Гapacим_BoЛorо'ИMИp _ peф. CБ (Koзяp Aнaтoль з с. Пiддубцi), 2.
.ц-г MaтвiЙ - peф. суcп[iльнo]-пoлiт[инниЙ], бyлo щe iншиx B дpузiв, якi ввiЙшли в cKЛaд пoчory к-pa oxpiмa. Пo кiлькaдeннiЙ нapaдi piшeнo пepeвecтИ peopгaнiзaцiю. Peopгaнiзaцiю пepeвeдeнo з
oгЛя.п,y нa ПpИпЛИB HoвИX cил з Зaxoдy i пpибyгтя к-pa oxpiмa. 3
Гo ч. ..33,' отвopeнo 11'8.44 2 кpai:
1-й Kпз' з яKoгo кepiвництвo пopyнeнo мeнi,
2-й Kпс, з яKoгo кepiвництвo пopУчeHo к-poвi Bepeщaцi.
Фpoнт в тoЙ чac пiшoв.цaЛeKo нa Зaxi.п., бoльшeвики cвoi сили
ПoтягнУли зa piкy Бyг. B тepeнi вiднyвaлocь вeЛИKe вiдпpyхeння
пiсля бoльшeвИцЬKИX aкцiЙ, якi вoни бeзпepepвнo poбили вiд
10.1_30.7.44 пiд чac фpoнтoвoгo зaстoЮ. Пicля пocyнeння фpoн.
тy нa Зaxiд BлaдУ в cвoТ pyки пepeбиpae цивiльнa бoльшeвицЬKa

a.qмiнlстpaцiя.
Ha тepeнi П3У3 вiд M-ця сepпHя 1944 p, дo дpyгoТ пoлoвини
м-ця сiння бiльшиx aкцiй нe вiднyвaлoоь. Ti aкцii, якi вoни в мixчaсi
пepeвoдИЛИ пiсля фpoнтoвИХ, нe пpeдстaвЛяЛИ .0'ля HaC бiльшoТ
зaгpoзИ. Beликi aкцiT пepeвoдяTЬ бoльшeвики нa тepeнi П3У3 вiд
дpyгoT пoлoBиHИ ciння дo M-Ця тpaвHя 1945 p.
Пpи змiнi стpaтeгiннo-фpoнтoвoТ oбстaнoвки пoKpaщУeтЬся

пoлiт[иннa] сиryaцiя нa ПЗУ3. Хoч нa будyнe вoнa нaМ вeЛИKИХ
пepсПeKтИв He .о,aвaЛa. Biдтягнeння бoльшeвицЬKИX сИЛ lцae HaM
зМoгУ У BeлИKoMУ мaсштaбi шaлeнИM тeMПoM стaвитИ peвoлюцiЙнy poбory тa сИлЬнo зaкpiплювaти cвoi пoзицiT в тepeнi.
3i змiнoю фpoнтoвoТ oботaнoвки, пepeвeдeHHяM ПepсoHaльнoТ
peopгaнiзaцij тa a.цмiнiстpaтИBHoгo пoдiлy нa ПЗУ3, клiкa тa aгeнтypa в oблинню успixy нaшoТ бopoтьби дiяльнiоть свoЮ нaзBepx пpИ|1|АHИлa. Бoльшeвики, пoбaнИвши, Щo бoeвi aкцiТ, якi BoHИ пepeвoДv|л.4 г1poти Hac Ha пpoтязi 7-ми мiсяцiв, нe.цaЛИ Тм бaхaниx yопixiв,
тaKтИl(y cвoЮ cyпpoтИ Haо змiнюють. Пoчинaють з HaMи бopoтьбу
нa iдeoлoгiчнo-пoлiтичнoмy вiдтинкУ тa aгeHтУpHoMУ. B yсiЙ цeнтp[aльнiй] пpeсi пoявляЮтЬся Ha тeМУ yкp[aТнcькo]-нiмeцьких нaцioнaлicтiв (як вoни HaзИвaЮтЬ нaс) pяд отaтeЙ, якi мaють Haс кoMп.
poмiryвaти пepeд HapoдoМ' MoBЛяв, зa cпiвпpaцю з нiмцями.
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B чaс пicляфpoнтoвoгo вiдпpуxeння бoльшeвиKИ пoчИHaЮтЬ
HaтИсKaTИ сKpИТo, aлe сИлЬHo, Ha aгeнтypy внyтpiшню тa зoвнiшню. B oбличчю бoльшeвицькoТ вигpaнoТ MepKлИ yспixи y BИгpaHy

УПA. Boни Ha цe B пpoпaгaндi свoTЙ сильнo 6или' Пpи тoмy, викopИстoBУЮчИ сПpИяloЧУ пoлiт[иннy] ситyaцiю, нaKaзyютЬ свoiм
aГeHтypнИM BaТa)KKaM (якi бyли в HaшoMy Hyгpi) пpoBoдИтИ Maсoвy вepбoвкy B aгeHтУpi, гoвopяни, щo всiм, якi пiдyть Ha зpaдУ,
цeб-тo в aгeнтУpy, бyдe вce Пpoщeнo. Moвляв, в тяxкiй ситyaцii
шукaй вИХo.цУ в HKBД, Тo вoHo тeбe пoмилye.

Пo кiлькox poзpoбкaх кpyпнiшиx aгeнтiв, якi пepeвeдeнo
нa Пiвднi, вИяBЛeHo вeЛИKy aГeнтypУ нe тiльки B HИзaХ, aлe Й в
штaбi г[p]. '.ЕHея''. Bиявлeнo aгeнтiв Ha вИcoKИХ opгaнiзaцiЙниx
Пoстax (Tиpоa, Cидopнyк, MiлeтiЙ, Юдa, Cпинaк тa iншi) тa вeликi
KoЛoнl4 aГeHтypHИX оимпaтикiв в pя.п,aХ УПA i opгaнiзaцiЙнiЙ оiтцi.
HaЙбiльшi yопixи в мaсoвiй вepбoвцi aгeнтypИ вoни мaють пicля
кaпiтyляцiТ Hiмeннини, т. зн. вiд 9 тpaвня дO M-ця сepпHя 1945 p.
Aгeнтуpнoю poбoтoю KepyBaЛИ iдeЙнi кoмyнicти i стapi aГeHтИ,
якИM вдaЛoоЬ пpoHИKHyтИ B Haшe HУTpo.

B зв'язкy з зaгpoзoЮ aгeнтypИ, яKa вИTвopиЛacЬ нa П3У3 в
дpУгiЙ пoлoвинi 1944p., вcю opгaнiзaцiю, цeбтo aктив пoлiт[иннo] пeвниЙ, пepeKЛЮчeHo дo poбoти CБ. oчиcткy opгaнiзaцii вiд
aгeнтypнoi швaлi пoчaТo в м-цi гpyднi 1944p. Ha тeмy poбoти CБ
з aKтИBoM' якиЙ був УПoвHoвa)кeниЙ Ti вeоти, вiдбyтo pяд вiдпpaв

iдиcкУсiй.
He oднaкoвиМ TeMпoM пoчИHae poбoтa CБ пyльсyвaтИ Ha
ПзУз. B ПзK ЧИcтKУ вiд aгeнтypИ пpoвe.Д,eHo скoнcoлiдoвaнo.
Cepeд aKТИвy, якиЙ 6ув yпoвHoвФкeниЙ TT poбити, нe вiднyвaлoсЬ
яKИХoсЬ пpoтИлeжHoстeЙ в пoглядaХ, aбo якoiсьoпoзицii. Bсi зpoзумiлlи зaГpoзУ, яKa BИTBopИлaсь внyтpi opгaнiзaцlТ i xoтiли чим
шBИдшe ТТ yсyнyти. Haтoмiсть в ПCK ..oдeсa'' в зв'язKy з HoBoЮ
гtoлiт[иннoю] лiнiею Bvlpocл|А сepeд aKтИвy сepЙoзнi сyпepeннoотi,
якi пiзнiшe пХHУЛИ .Д'aлeкoгo з клiкoю дo дивepсiЙнoT poбoти пpoтИ
oУH.
З пiдпopядКoвaHHяM .П,aлeкoгo Bepeщaцi, якe зpoбив к-p
oxpiм, laлeкиЙ був нeвдoвoлeниЙ з тaKoГo пoтягнeння (пpo
цe вiн мeнi oсoбистo гoBopИв)' Bся плeя.цa, з ХвИЛИHoЮ пoдiлy
TеpeHУ тa пepooнaльнoi peopгaнiзaцiТ нa ПЗУ3, пepeЙшлa дo кpa Bepeщaки. Moмeнт нeB.цoBoЛeHня .Д,aлeкoгo зi звepxнИцтвa
Bepeщaки вoHИ вИKopИотoвyЮтЬ тa пoчИHaIоть мiж orцHИМ тa
.цpУгИМ po6ити пpipву. Kлiкa пiдбУpюe !.aлeкoгo' з OГЛядУ нa Йoгo
M,яГKoХapaктepнicть, ПpoтИ чИстKИ, яку тoдi Пoчaтo в HaшИХ pядax
бeзoгляднo пpoвoДИTИ. Пpоти цiеi piзкoТ ПoстaвИ, яку зaйняв
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пp[oвiд] oУH нa П3У3 пo бopoтьбi з aгeHтУpoю внщpiшньoю,
яKa зaгpoxУвaЛa icнyвaнню oУH нa ПзУз, вИcтУпИЛИ нa чoлi з
.Д,aлeким тaкi люди, як Apxип' Tapaо' Зиt'лниЙ, ПiдгaЙниЙ, Poмцьo
Тa вся пЛeядa'
Пo poзpoбЛeнHЮ дeяKИХ aгeнтiв тa вИKpИТTю aгeнтypнoТ
сiтки симпaтикiв aгeнтУpHИХ, в opгaнiзaцii зaxитaлoсь дoвip,я дo
бaгaтьoх людeЙ. Ha пiдстaвi тaKИХ чИ iншиx мoмeнтiв з тoчки CБ
пiдoзpiвaлoсь бaгaтьoх людeй в спiвпpaцi з вopoГoм. Haйгlpшe
Te' щo дeякi люди в poзpoбцi aгeHтУpИ пoпaдaЛИ в скpaЙнiсть тa
ПepeчУлeHHя дo aГeHтypи, пi.цoзpiвaлocЬ бaгaтo людeЙ нa пiдcтaвi
шaбльoнoвиx CБ-icькиx пpaвИл: кoли тaкi iтaкi фaкти зГo.П)кУЮтЬся, зHaчИТЬ aгeнТ. Maлo вpaxoвyBaЛoсЬ в poзpoбцi лiвoT сипки,
Aгeнтypy ПoчaТo poзpoбляти гapячKoвo, He вpaxoBaHo MoMeHтУ,
щo ПpИ тopТУpaХ ЛЮ.Д,Инa нaвiть HeBИHHa aбo мeнш BИHHa Mo)кe
CИпaт|А Бaгaтo aгeнтiв МaлИ сПeцiяльний HaKaз сИпaTИ чeсHИX
peвoлюцioнepiв, щoб пlдipвaти дoвip'я в пpoвoдi. .{eякi нeвиннi
ЛЮдИ Ha слiдствax пpИзHaBaЛИсЬ дo вИHИ, aбo мeнш вИHeH Пepeбиpaв нa сeбe BИHУ тy, яKy пpИ слiДствi спИХaB Ha HЬoГo cлiДчиЙ,
якиЙ, пiдxoдячИ HeпсИxoлoгiчнo дo овoгo oб'eKтa, шуKaв B HЬoMy
бiльшoгo BИHoвt{ИKa нaвiть якиtvi би вiн мiг бути. .Qaльшe нe BpaХoвaнo MoMeHТУ Тoгo, щo зaBдaHняM aгeнTУpи нe тiльки булo пepeвepбyвaти всix людeЙ слaбшиx в УПA, a iдeйниx пoлiквiдyвaти'
aлe Тi зaвдaHHяМ бyлo нaс MopaЛЬHo BбИтV|, зaЛoMИTИ, ввeоТИ
нaс в свiт ХaoсУ, пaнiки пepeд HKBд, пopBaTИ в нaс дoвip'я oдИH
дo дpУГoГo' вщeпИтИ в Haс пoгЛяд зHeB|pИ У вЛacH| Hapo.t]'нl сИЛИ
тa peв[oлюцiЙнo]-гep[oТннi] спpoмoжнoстi кaдpiв oУH. .(eякi вжe
tУ|vтaли, щo yкpaiнeць нeздiбниЙ нa пocвяту, гepoТзм, вИдep)KкУ в
oбличчю HKB.Q-iвоькИХ Topтyp i т. д. oдниM cЛoвoM, з oГЛя.0,y Ha
сBoЮ HeвИpoблeнiсть дeяКИX людeЙ в cлiднiЙ poбoтi, ПoПoBHeHo
pяд HeTaKТiв. Яснo, щo тi нeтaкTИ MУсИMo oпpaвдaTИ в oцiнцi тoi
зaгpoзЛИBoi cитyaцii, в якiЙ oпинилacь oУH в тoй чaс нa ПЗУЗ.
Тpeбa зHaтИ' щo Ha Зaxoдi в бopoтьбi з aгeHтУpoЮ ПpoявЛeнo
бlльш бeзoгляднoотi, як нa Cхoдi, тoMУ opгaнiзaцiю збepeжeнo Й
вoHa сЬoгoднi e в бaгaтo KpaщoМУ стaнi як нa Cxoдi. Taкиx типiв як
ЗимниЙ, PoMцЬo, Тapac тpeбa бyлo дaвнo УсУHУTИ, бo вoни нe paз
зaслУгoвyвaЛИ B opгaHiзaцiТ нa KapУ cмepтi. B тaкoмy нaпpyжeннi
бopoтьби з aГeнтУpoЮ opгaнiзaцiя пepeбyвae цiлиЙ 1945 p.
Beликe пoслaблeння вiднyлa opгaнiзaцiя пiсля втpaти в 1944[194]5_t194]6 pp. кepiвниx o.цИHИцЬ. HaЙбiльшe Удapiв бoльшeвИKИ HaнoсятЬ HaM чepeз свoi aкцii в зимi Ta HaПpoвeснi 1945[19]46 pp. Toдi ГИHyгЬ слiдyюнi
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ЛЮ.0,И:

Пpoвiд oУH нa ПЗУ3 вiд 1941_[19]45 pp'
1. 12.2'45 p. пoЛK. oxpiм _ Kл[им] Caвyp _ opгaнiзaтop i к-p УПA
нa П3У3
2.1945 P' Bepбa8 _ peф жiнoцтвa пpи пp[oвoдr] iнспeкт[opaтy]
з. 1945 p. Miтлa _ peф' CБ пpи iнспeкт[opaтi]
4. 13.12.45 p. Moдeст _ peф. CБ пpи ''
..
_ пpoп[aгaн дивниЙ] peф. пpи iнспeкт[opaтi]
!6. .. Baдим
Bepec _ opг[aнiзaцiЙний] peф' пpи ''
Aктив кpaю ..Cxiд,'
7. AндpiЙ (МaтвiЙ)_ пpoп[aгaндиcт] oсepe.цKa Кp.
B. Caвa (Cвиpид) _ opг[aнiзaцiЙнийl peф. Kp. _ згИHyв 25'1,1945 p'
9..{oвxaн (Ceмeн Mиоeнкo)_ pe.Ц,aKтop ПpИ oсep. кp. _ 7.З.45 p.
1 0' Пeнepиця _ peф. CБ oкp.
- згИHyB в сiчнi 1 945 p.
1 1. Moтpя _ xiнкa ПpИ oKp. _ пoпaЛa )кИвЦeM
B pyКИ бoльш в лИстoпaдi [19]aa p'
12. |гop - Пpoв. oKp.- згИHУB в гpyднi 1944p.
13. Яpинa _ пp[oв], жiнoцтвa oKp. _ зг[инyлa]

14. Tepeшкo _ peф. CБ пpи ндp.

B

ЛЮтoмy 1945 p.

15. Kapпo _ пpoв. Hдp._ зг[инyв] в ЛЮТoMy 1945 p.
16. AндpiЙ - пpoп[aгaндист] в HДp. ,, в бepeзнi 1945 p.
17 ' Микoлa _ пpoв. Hдp.
18. Бopис _ пpoп[aгaндист] ндp.
1 9. Bepeщaкa _ кp[aЙoвиЙ] пpoв. _ ПoпaДaе paнeний
в pyKИ бoльш[eвикiв] 14,1 ,46 p.
20. Baоиль- Haч' штaбу 3Г..Тютюнник'' _ зг[инyв] в сiннi 1946 p.

в кpиТвцi
21. мaЙ. Лигa _ peф. CБ КpaЮ

_ 1З'12.45 p'
22. гeн' Тepeйкo - Дибoв _ 1945 p.
23. сoтн. Бopистeн _ шeф штaбy г[p]. ..ТютюHHИK,'_ 27.7.1944o,
Aктив кpaю ..Зaxiд',

24. сoтн, Гoлyбeнкo - oстpiхський _ нaч' штaбу ЗГ ,,Зaвиxoст''
27.12.44 o.
25. пop. PудиЙ _ к-p ЗГ..3aвИХocт,'_ ПoПaдae в pyKИ бoльшeвикiв
пiд нaс xвopoби нa тиф _ 25'1.45 p'
26. Kpилaн - opг[aнiзaцiЙниЙl peф. кpaю ..3[axiд],'_ зГИHУB
15.2.1945 o,
27. Чукa - вишк[iльник] ЗГ ,,ЗaвИХoст''
28. Бopиc - cлiдний з oс[epедкy] CБ з iнспeкт[opaтУ] _ 1 5'2,45 p,
29' Гapaсим _ opг[aнiзaцiЙний] peф. кpaю _ s7 45 p-'
30' Бiлa _ пp[oв]. хiнoцтвa KpaЮ - 25,7.45 p'
39
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- K.p зaгoну - 12'9'44 p'
32. Бypя - K-p зaгoHу _ 2З'11.44 p,
33. ЛиcиЙ - K.p зaгoHy- зг[инyв] в cepпнi 1944p.
34. Яpoк - K-p зaгoF|y - в лloтoMy 1945 p.
35. ШвopниЙ _ peФ. BCБ пpи 3Г .,3aвиХocт'' - 12.7 '45 p'
36. Хвиля _ пp[oв]. oкp. Бepecть.Л[итoвcькиЙ] _ B,2'45 p'
37. Kpигa - peф, CБ oкp. Бepecть-Л[итoвcький] - B,2,45 p.
38. oлeнa _ пp[oв]. xiнoцтвa oкp. Koвeль - 1946 p.
39' Фeдocь _ peф. CБ oкp. Koвeль - пaдae в pyKИ бoльш[eвикiв]
paн[eним] 18.2.46 p.
40. Cipкo - пpoв. ндp. Гopoxiв - 1945 p.
4.l ' 3имниЙ9 - пpoв. ндp. Boлoдимиp-Boл[инський] _ 1944 p.
42. pу6нaк - пpoв. ндp. Лyцьк - 1944p.
43. Юpкo - пpoв. ндp. Лyцьк - 1945 p.
44, ЕнeЙ - oрг[aнiзaцiЙниЙ] peф. кpaю (б[yвшиЙ] кp[aЙoвиЙ]
пp[oв]. ..Cxiд..) - 18,2'46 p,
31 . Haзap

.1945

p'
- пp[oв]. жiнoцтвa oкp. Лyцьк 46' opлик - peф. CБ ндp. _ 1944 p.
47. Хeн10 - oKp. пp[oв]. Лyцьк - 23'12'45 p'
,l946 p.
48. Mиpoн - peф. CБ oкp. Лyцьк _ квiтeнь
49. Чepник - нДp. пp[oв]..[yбeнщини _ 10'3.46 p.
45. Улянa

50. |гop _ пp[oв]. ндp. Любoмль _ 1946 p.
Bсi вищeвимi нeнi ЛЮдИ пoгИнyл и внaслiдoк дiй внyгpiшньoТ aбo
зoвнiшньoi aгeHтypИ' Тиx втpa1 якi зaзнaлa oУH нa пзУз, нe бyлo
KИM HaпoBHитИ, тoMy opг[aнiзaцiйнa] poбoтa в тepeнi пoслaблa.
B пpoцeсi вeликoТ poзpoбки тa лiквiдaцii aгeнrypи, внyгpiшньoi тa зoвнiшньoi, HaотУпae МopaлЬнe зaлoмaння дeяKИx людeЙ

в УПA i opг[aнiзaцiЙнiЙ] сiтцi. Bвecь aKтИв вHaслiдoк тих вcix
yдapiв пoпa.цae в дyxoвtly дeпpeоiю тa poзтepKy. Heвiдoмo кoмy
вipити. Bнaслiдoк дiЙ aгeнтypи, piзниx poзpoбoк, зiзнaнь aгeнтiв _ пpaвдивих i HeпpaвдИBИx - pвaЛoсЬ дoвip'я мix кoмaндиpaМИ a Koзaцтвoм тa нaвiдвopiт. B тepeнi I1ИзL4 з pядiв УПA тa
opг[aнiзaцiЙнoТ] сiтки, aГeHтypa| зaлoмaнцi мopaльнi тa нecвiдoмi
пoчИнaютЬ poбити вeликиЙ шУM опpoтиву пpoтИ чИстКИ, якy тoдi
пpoвo.цxeнo. .{eякi eЛeмeнтИ з тИХ' щo пpoвoдИли чИсткУ, .цocИTЬ
гpyбo пoстУпaЛИ, лiквtдaцiю пpoвoдИЛИ Maсoвo Й явнo' тaK, щo
пiднoсився бyнт нe тiльки зi отopoни pядiв нaшиx, aлe пpoтИ цeгo
сИлЬнo oбypювaлocЬ HaсeЛeHHя.
B Koлкiвоькoмy p-нi oбуpилocь нaсeЛeння пpoтИ 3axapя _
ндp. пp[oв]., в BoлoдиМИpeцЬкoMy p-нi - пpoтИ Гopдiя. B нepвнi
1945p. в c. Kидpax зpoблeнo мiтинг, яKИM пpoвoД|АлИ aгeнтИ,
гoвopИлИ' щo Г[opдiЙ] тa 3axap aгeHтИ, xoтiли Йoгoвбити iт. д. |-{ю
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вcЮ poбoтy пpoвo.0,ИЛa aгeHтУpa..[o нeТ пpИлУчИЛИсь слaбoxapaк-

тepнi, зaлoмaнцi мopaльнi, чyloчи нa coбi вИ|{y з кpимiнaльнoгo
бoкy, дeмopaлiзaтopи' poзпycнИKи i т. д. B тoмy нaсi opгaнiзaцiя
oпИHИлaсЬ в дркe кpитиннiЙ cитуaцiT, цeЙ стaн тя)KKo нaвiть oпи.
caти. l-J,e бyв нaс, .п'e MoгЛИ тiльки сильнi люДV| BИтpV|мaти Ha свoix
пoстax. B тoмy чaсi вiд opгaнiзaцii мyоiли вiдпaсти всi бeзxpeбeтнi
пoпyгчИKИ, тi, якi пpиЙшли дo нac в чaс зaгaлЬHoгo зaxoпЛeнHя
HapoднИХ Maс.

oстaтoчниЙ пepeхiд з пoвcтaHчoгo pyХy дo пiдпiлля зaкiннyeтЬcя нa тepeнi П3K з кiнцeм 1945 p' B пiвд. чacтинi тepeнy цeЙ
пepexiд вiдбyвся paнiшe.
Пoлiт[иннa] ситyaцiя, зoвнiшня тa внyтpiшня, дii HKB! пpoтИ
нac, HeвЛacтивi пoтягнeнHя дeяКИx людeЙ з кepiвнoгo ocepeдKy
тa pяд iншиx HeспpИятЛиBИx MoМeHтiв, якi тиcнyлИ нa нaс в ТoMУ
нaci' зpoджУЮтЬ внyтpi opгaнiзaцiT пoлiтиннy кpiзy, якoТ opгaнiзaцiя дoтeпep щe нe пoбopoлa.
Пepшим MoMeHтoM, якиЙ гacив нaдiТ сepeд Hapoдy i yнaсникiв УПA У вИгpaHy нaшoгo пoвотaнчoГo pуxy - цe пepeмoгa бoльшeвикiв нa фpoнтax i oстaтoчнa кaпiтyляцiя Hiмeччини.
9 тpaвня 1945p. з зaкiнчeнням вiЙни бaгaтьox yнaсникiв УПA,
a гoлoвнo eлeMeнт, якиЙoпинився B HaшИX pядaХ пpИпaдKoвo, дo
тoгo Mopaльнo i фiзиннo бyв винepпaниЙ - нeздiбний бyв сoбoю
xepтвУвaтИ в бopoтьбi, a шУKaв' MoвЛяв, зтяхкoТ оитyaцiТ вИxoдУ.
l-{eЙ мильниЙ виxiд вкaзyвaлo HKB.ц, Ha щo пoлaKoмИлИcя дeякi
УчacHИKИ pуxy. B тoмy )к тo пepioдi дeякi, щo Ha влaсHy pyKУ Хoвaлиcя вiд бoльшeвикiв, т. зв. Ш. П. Йдщь з пoвИHHoЮ нa 20 липня
1945 p', з yнaсникiв pyxУ He бyлo пepexoдy яKИХoсЬ гpУп зa виiмкoм Лeбeдя11, щo в oKpy>Keннi нa .[yбeнщинi здaвся з 6-мa кoзaКaМИ, Пpo яKoгo вИдaли нaвiть листiвкy i пoшиpили в тepeнi.
B тoмy KpИтичнoMy нaсi зpoдXyютЬся нa тepeнi П3K дикi
..oдeсa''
ГpyпИ, a B KpaЮ
дивepciя ПpoтИ oУH, oчoлeнa p,aлeким.
.Дикi гpУпи

Ha тepeнi oкp. Koвeль внaслiдoк чИcтKИ, якy тoдi пepeпpoвaдXyвaнo, нa пoчaтKУ дpyгoТ пoЛoвИHИ 1945p' ствopилoсь 13
дИKиx гpУп чИceЛЬнicтю 92 voл., дiяли пo 4-10 чoл.
flикi гpyпи cтBopИлИсЬ внaслiдoк твepдoi бoльшeвицькoi дiЙcнoстi тa пoлiт[иннoT] кpiзи в Haшoмy нyгpi. Пpинини, якi зpolцИЛИ
дикi гpyпи, бyли щe тaкi:
a) дeкoн,юнKrypa тa MopaЛЬHe вИчepпaHHя дeяKИX людeЙ,
б) бpaк нaц[ioнaльнoТ] i пoлiт[иннoT] свiдoмoстi,
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в) низькиЙ мopaльнo-iдeЙниЙ cтaн,
г) iнтeнcивнe дiяння HKBд,

д) aнapxiчнe yспociблeHHя .цeяKИХ людeЙ,
e) нeтaктoвнiсть дeякиx кepiвниx людeЙ cyпpoтИ пiдвлaдниx,
e ) нeкoнспi paтИвнe пepeпpoвaд)Keн ня poбoти C Б,
x) бpaк зpoзyмiння дo чИcтKИ тa pяд iншиx мoмeнтiв.
Bищeвимiнeнi гpyпи дoпyсKaЛиоь дo piзниx злoчинiв пiд мapкoю oУH тa УПA. Дeякi з цИХ гpУп He Bдep)KyBaли зв'язкy aнi з oУH,
aнi з HKB.[, пpинaЙмeншe He ствepд>кeнo тaKoгo зв'язкy, Дiялитa
пepexoвyвaЛИсЬ сaMocтiЙнo' Пepeвaжнo пepeХoвУвaлИcЬ y тepeнax, звiдки пoxoдИЛИ. Xoч вищeвимiнeнi гpУпИ HaхoдИЛИсЬ в тaKoмy тepeнi' дe Тxню дiяльнiсть HKвД MoГлo oб'eдHaти, oчoливши ix
яKИMсЬ вaтaxKoм, тaKoгo тyг нe зpoблeнo.
Пpo кoxну з цИx гpУп вмiщyю нИЖчe кopoтeнькiдaнi:
|. .Цикa гpУПa, яKy oчoЛЮe Гpиць, HaчиcЛюe 4 ocoби _ всi
yзбpoeнi. Bоi вoни дeзepтИpИ УПA. HaлexaлИ свoгo чaсyдo paЙoнoвoT бoiвки CeдлищaHсЬкoгo p-нy з-пiд кoMaHдУвaHHя coтeHHoгo
Яотpyбa (з бpигaди Kyбiкa тa з Йoгo пoнoтy).

Caм Гpиць poдoM зi c. Heсyxoixи KoвeльсЬKoгo p-нy. Йoгo
гpyпa oпepye в оeЛax: HeсyxoTжи KoвeльcЬкoгo p-Hy, CoЛoв'е тa
Koмapiв CeДлищaнcЬKoгo p.нy. |-{iллю цieT гpyпи e B пepшУ чepГy
збepeгти вЛaснe >киття тa влaсHa нaживa. B тiЙ цiлi гpaблять y
вИЩeзгaдaнИx сeлaХ KopoвИ, cвИнi, вiвцi, oдix, пoсИЛKИ, ПpИсИлaнi нepвoнoapмiЙцями з фpoнтy, oдix y здeмoбiлiзoBaHИХ з ЧA i
т. п. Haгpaбoвaнi peнi чaстинHo МaгaзИHУютЬ, a peштy нepeз cвoix
пocepeдHИкiв пpoдaютЬ в M. Koвлi, aбo poблять тoвapooбмiн.
Caм Гpиць, як свoTм пiдвлa.цним тaк i стopoннiм oсoбам, Kaжe
HaзИвaтИ ceбe ..пaнoм Гpицeм''. Caм xoдить тa oсoбистo зaгpo><ye лЮдяM, щo яK xтoсь пpoбУBaтИМe дeмacKyвaти Йoгo poбoтy _ бyдe знищeниЙ. Люди бoятьоя i мoвчaть.
|l. .Цpyгy ГpУпУ oчoЛЮe Mpyнкo. L{я гpyпa нaчИcлЮr 8 ociб, всi
yзбpoeнi. [-{e дeзepтиpи paЙoнoвoi бoiвки Kaмiнь-KoшИpсЬKoгo
p-нy, яKУ oЧoлЮвaв Bлaс (cxiдняк).
Mpyнкo нaЛeЖaв .цo пoчoтУ Kyбiкa, звiдки у вepeснi .1945 p.
дeзepтИpУr. ГpУпУ' яку вiн Teпep oчoЛюe, зopгaнiзувaв i oчoлювaв
дo чaсУ дeзepцiТ Mpyнкa Poмaн. Mpyнкo цЮ гpyпy пepeбpaв, звиЧaЙнo, тoMУ, щo е спpитнiшиЙ вiд Poмaнa.
Гpyпa Mpyнкa oпepУe в с..Qoвгa Hивa, Paкiв Лic KaмiньKoшиpcькoгo p-HУ. Цiль i пpoяви poбoти тieТ гpyпи тaкi ж сaмi, як
i пoпepeдньoТ.
|||.

eнi' Bсi
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Цю гpУПУ oчoЛЮс Лicкo, HaчИслЮe вoнa 6 oсiб _ всiyзбpoBol-tИ .п,eзepтиpИ

з бoiвoк Чyмaкa, .[oктopeнкa тa.{ядьки.

Гpyпa xoдИтЬ oKpeMo тpьoмa двiЙKaМИ, yгpИМye зв'язoK тiльки мix
сoбoю. oпepyють в олiдyюниХ сeлaХ: Липини, Coшичнo KaмiньKoшиpськoГo p-HУ тa Coлoв,e CeдлищaнсЬKoгo p-HУ.
|V. Гpyпa в c. Kaчин. Xтo ТТ oчoлюe _ нeвiдoмo. Haнислюе дo
8 oсiб. Гpyпa ця .iТзopгaнiзУвaлaсЬ щe ociнню 1944p. B пepшiЙ
пoлoвинi 1945 p. бoльшeвики були poзбили.3 пoнaткoм нepвня 1945 p. вoнa зopгaнiзyвaлaсЬ вдpyгe' пoпoBHЮючи cвiЙ сKЛaд
бo.fвкoю, Щo здeзepтИpУBaлa Biд Шaxa12..Цo цieТ гpУпИ пpИrдHaвся тaKox Лiоoвик _.цeзepтИp вit Гaя13.
MaЙxe всi yнaсники KaчИHсЬKoi дикoТ гpупИ - цe oднoceЛЬЧaни с. Kaчин _ нacкpiзь aнapxicтинниЙ eлeмeнт.
V. Гpyпa, якy oчoлюe Boiн (бyвшийкущeвиЙ кyщa ЧepeмoшHo'
Maнeвицькoгo p.нy). HaчиcлювaЛa вoHa 6 oоiб, ocтaHHЬo пoпoвHиЛaся.цo 9 oсiб. ocтaнньo в cклaДiТ вХoдятЬ: Boiн, TкaчeнКo -дeзepтиp вiд Tpoxимa, Удapний, Bopoн, Eдик, oтнaянний, CyмниЙ - з
6pигaди Kyбiкa, Kaлiф _ з оoтнi 3aлiзнoгo й Cтpибoк - зi зв,язкy
oпiкa.
Гpyпa ця зaЙмaeться гpaбixхЮ HaceЛeHHя в тaKИx сeлax
Kpинeвинi, Лoмaчaнкa, Чepeмoшнo MaнeвицЬKoгo p-Hy Й дeякиx
ciл ГoлoбсьKoгo p-Hy. B дpугiЙ пoлoвинi лИстoпaдa 1945 p. yнaсник цiei гpУпИ Boiн зaбив учитeлЬKy в с. ЛoмaчaнKa, цe ду)Ke пepeЛяKaЛo вчИтeлЬoK дoвKoЛичl.|Иx ciл' Гpyпa Ця, з oглядy Ha сBoЮ
бoeвiсть, бyлa дyxe нeбeзпeчнa, a щe бiльшe нeбeзпeчHa тИM, щo
в нiй знaxoдИтЬся стapИЙ aгeнт HKBёц (щe з 1941 p.) Kaлiф.
Vl. Гpyпa, oчoЛЮe ii Xмapa _ бувшиЙ кyщeвиЙ. Cклaдaeться
з B oсiб - тiльки oднa xiнкa бeз збpoi. B склaд гpУпИ BxoдятЬ:
Xмapa, KaмiнниЙ, .[уб, Тecлeнкo, HeзнaниЙ, Явip, ПoвiльниЙ - з
пoчoтУ Тpoxимa _ тa Йoгo сeстpa Пaвлинa. Гpyпa дo пeвнoi мipи
зHaXoдИтЬся пiд впливoм бyвшиx aгeнтiв з coтнi .П,нiпpoвинa,
зaЙмaeтьоя гpaбiхxю Ta cвoeЮ пoвeдiнкoю й вчинкaми KoMпpo.
мirye yкpaiнсЬKИx пoвcтaнцiв.
V||. TТ oчoлюe Гoлoвeнкo, cKЛaдaeтЬcяз 4-хociб _ вci yзбpoeнi.
Мaлий i щe oдин нeзнaниЙ дoЛyчИлИ дo Гoлoвeнкa в м.цi сepпнi
вiд сoтeннoгo HepoзлyчHoгo| ввa)KaЮчИ, Щo тyг в дикiЙ гpyпi нaйкpaщe Mo)КHa бyдe збepeгтИcя' oпepyють ЛИшe У с. 3aлiсcя тa
Йoгo xщopax - гpaблятЬ нaceЛeння тaK яK i всi пoпepeднi гpУпи.
V|ll. Цe гpУпa, яKУ oчoлЮe Bишня, сKлaдarтЬся з ]0 oоiб - всi
yзбpoeнi. Гpyпa ця зopгaнiзУвaЛacя в тpaвнi 1945 p. - цe teзepтиpи ЧA, a вiдтaк дeзepTиpИ з УПA. Pyxaeться BoHa в слiдyюниx
сeлax: Kaнiвкa, Пiдpiжxя, Угли, Ciтoвинi, Pудкa Ciтoвeцькa тa iншi
(всi ceлa Гoлoбоькoгo p-нУ). Poбoтa Й цiль ГpУпИ тaкi х сaмi, як i

пoпepeдн|x.
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|X. KoмapiвськиЙ Kyщ_ нaЧИоЛЮe 16 oсiб- всi yзбpoeнi'
KyЩa вxoдять: llepбaчyк Aдaм - .Qaнилo, U]epбaнyк
Cтeпaн, Яpoшик Aдaм _ CoKiл' Koлoшвa ,Цмитpo - Taбaчeнкo,
Гopoд Mикoлa - CoлoвeЙ, Moсюк Mикoлa - Чу6aтиЙ, Tpoфiмнyк
Фeдip _ Явip, Гaдюк Baоиль - ХypaвeлЬ, .Ц,aнилo - Bepec,
.[митpo - MИKИтa, Лeбiдь, Cipкo, TихиЙ, Гoнтa' ГopдiЙ.
X. Гpyпa, яKy oЧoлЮe ШyгaЙ, нaчИcЛЮe 10 ociб - всiyзбpoeнi.
l-{e дeзepтиpи iз peштoK сoтeнЬ flнiпpoвинa тa 3aлiзнякa' Гpyпa
ця зopгaнiзyвaЛacя бiля 20'10.45p' Цiлicть iI_ цe дeзepтИpИ
УПA' oпepyють: KoлкiвcькиЙ p-н вiд зaлiзницi Koвeль-CapHИ пo
Cтиp i ЧacтИHнo в Гoлoбськoмy p.нi, дeкoлИ зaхoдятЬ тaKoХ в
PoxищaнcькиЙ p-н.
ШyгaЙ з гpУПoЮ гpaбить нaceлeння! Haсилyo xiнoк, нaМaгa-

B склaд

eтЬcя нa KoxHoMУ кpoцi овoeю пoвe.цiнкoю кoмпpoмiryвaтИ УKpaТнськиЙ ПoBcтaHсЬKиЙ pух'
ХI. Цю гpУПУ oчoЛЮe Явip. Haчиcлюe вoнa 5 ociб, вci yзбpoeнi.
l-{iлa гpупa poдoМ

з PaфaлiвсЬKoгo p-Hy. Пoстaлa вoнa пiд кiнeць
вepeсHя 1945 p. Caм Явip _ гepшт* гpyпИ, втiк вi.ц Фe.цoоя. Tepeн
oпepaцii тiеi гpyпи _ Coбiльщиця i Бiльcькa Boля Paфaлiвськoгo
p-нy. .{iяльнiсть ii тaкa ж, як i пoпepeднix.
X||. Гpyпy цЮ oчoлЮe .Д.oля, HaчислЮe вoнa 4 ocoби _ всi

yзбporнi. L{e дeзepтиpи, якi, будуни щe B pядax УПA, нaкoТли

дoсИтЬ ЛИxa тa втeKЛИ пepe.ц KapoЮ зa злoчи|-lИ' яKИХ дoпyстИЛИся. oпepyютЬ гoлoвHo в PaфaлiвcЬKoМy p.нi. Пoки щo збepiгaють
влacнe )KИття тa пoтpoxИ гpaблять нaоeЛeHня.
Пiд тиcкoм piзниx oбcтaBиH, щo отBopИлИсЬ в 1946p., тa
Haстyп oУH з пpoпaгaH.цИвнoi тa бoeвoТ стopoнИ нa дикi гpyпИ
змiнили Tx xapaктep тa зMeHшИли ix чиcлo, .[eякi гpУпИ зicтaли
знищeнi нaшИMи бoiвкaми в зaсiдкax, a iншi пoв'язaлИоЬ з opгaнiзaцiЙнoю ciткoю тa дaЛЬшe вИKoнy}oтЬ нaKaзИ oУH. .[eякi з д.ИKИx
гpyп Haв,язaЛИсЬ з HKB.Ц Тa BИKoнyвaли ix poбory в тepeнi.
3 пoчaткoм 1946 p. отвopиЛИсЬ нoвi дикi гpУгlИ, пpo якi я в
пoпepeдHЬoмy вcтупi He згaдувaв. Пpo стaн ДАKИх гpУп в 1946 p.
пo.0.aЮ HИxчe.
.[ля кpaщoгo пepeглядy тa opieнтaцiT пpo отaH дИкИХ гpyп в
1946 p. дiлю Тх нa:
a) д[икi] гp. нeicнyюнi,
б)д[икi] гp. iснyюнi,
в)д[икi] гp.' щo ствopИЛИcЬ в 1946 p.

"
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Haпeвнo: Gerste - ячмiнь нa oцi (нiм.)

Дo a) 1. Гpyпa Boiнa. Пicля тoгo, як Boiн пepeдaв Гopдieвi
гpИпсa, в яKoMУ бyлa вислoвлeнa дyMкa Йoгo i воix Йoмy пiдпopядKoBaHИx кoзaкiв пpo сaМocтiЙнe дiяння i нeпiдпopядКoвaHHя
нiяким KoмaндИpaм, нi пpoвiднИKaМ, зpoблeнo кiлькa зaоiдoк,
в яKиX зHИщeHo Kaлiфa, Cyмнoгo, Cтpибкa тa oтчaяннoгo. Caм
Boiн зaгинув з pyK HKB.ц Ha пoчaтKУ ciчня 1946 p. 3 гpупи л|l.JJ|Алися: Bopoн, УдapниЙ, ЕдиктaTкaЧeнKo, якi, pyхaюнись пo тepeнi
с. Чepeмoшнo, Лoмaчaнкa, Kpинeвичi тa Гopнo Maнeвицькoгo p.
нy, зaЙмaлись гpaбiжxю тa дeмopaЛiзaцieю нaceлeнHя' B тaкoмy
стaнi гpyпa пepeбyвaлa дo 18'2.46 p,18.2'46 p. ii poзiгнaЛИ Чepвoнi, внaслiдoK чoГo Tкaчeнкo пoдaBcя нa KoвeльщИнУ, rп.e дocягнУЛa
Йoгo pyкa CБ, a iншi, зaкoнопipувaвшИсЬ nooKpeМo, тИХeceнЬКo
пepeбyвaли.п.o вecнИ.
Пpи кiнцi квiтня вoHИ нaв'язaлИсЬ з Бoryнoм, яKoMУ Й.цo сьoгoднi пiдпopядкoвaнi.
2. Гpyпa Xмapи - зoстaЛa злiквiдoвaнa бoльшeвиKaМИ зИMoЮ
1 e45l[1 e]46.

3. Гpупa Гoлoвeнкa нaв'язaлacЬ з д-гoM oдyдoм y вepeснi

1946 p, i дo сьoгo.п.нi e Йoму пiдпopядкoвaнa.

здeзepтИpУвaBшИ з Kpaснoгo Бopy (бyлa
пoKлИKaHa нa пepeвipкy), зaЙмaлaсь гpaбixxю тa сBorЮ пoвe.п,iнкoю
дeмopaлiзyвaлa HaceЛeння. Bишня iнoтиpьox з l.|ИM КoзaKiв згинyли
з pук HKBC нaвeснi 1946 p. Лишивcя Cyмний' якиЙ пiдпopядKУBaв
.|946
p. Haв'язaвся з Xyнкoм - paЙ.
сoбi4-oх кoзaкiв i в м-цixoвтнi

4. Гpyпa Bишнi,

пpoв. KoлкiвсЬKoгo p-нy. Тeпep e пi.цпopядкoвaниЙ Яpкoвi.

5. Koмapiвський кyщ, oчoЛЮвaнИЙ Coкoлoм (гpyпa Coкoлa),

нaЙбiльш зi всix пpoявИв сeбe в бoeвiЙ poбoтi, зaвдaЮЧИ бoльшeBИKaM яK зИMoЮ тaк i вeснoЮ ПoвФкHИХ Bтpaт. Пpим., Ha пoчaтKУ
M-ця тpaвHя вбили (зa oдин paз) 6 чepBoнИХ' a 6 взяли жИBцeM,
якиx пiзнiшe злiквiдyвaли. B бoяx з чepвoнИMИ ГpУпa втpaтилa 9
oсiб iлишe 7 ociб в м-цiтpaвнi Haв'язaлИся з Xyнкoм, якoму iдo
сьoгoднi пiдпopя.цкoвaнi.
.l
6. Гpyпa Шyгaя _ зocтaЛa злiквi.цoвaнa 30.1 .1945 p.
7. Гpyпa Явopa пpи кiнцi зими ] 945/|19]46 p. пoпaлaсЬ в pyKИ
бoльшeвикiв, aЛe зa.цeякиЙ чac зicтaлa вi.цпУщeнa. Becнoю, pyxaЮчисЬ пo с. oзipЦi, Cepхiв, Бiльськa Boля, Coбiщицi тa Coпaчiв
Paфaлiвськoгo p-HУ, гoвopИлИ ЛЮдяМ, щo вoHИ ПoпaЛИ B pуKИ
бoльшeвикiв, були зaсyджeнi нa 20 poкiв в'язHицi, aлe пoвтiкaли
i Тx знoвy opгaнiзaцiя пpиЙнялa в cвoТ pяди. Гpупa ця зaЙмaлaсь
гpaбiжxю Haсeлeння i взaгaлi вeлa ceбe HeМopaЛЬHo. Ha пoнaткy
сepпHя 1946 p. злiквiдoвaнo Явopa i oднoгo KoзaKa з Йoгo гpУПИ,
peшТa poзбiглaся i зниклa бeзслiднo'
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8. Гpyпa loлi - зoстaлa

1

945 p.

9. Гpупa

Kyбaя

-

злiквi.п.oвaнa

в кiнцi

чacTИ|tнo злiквiдoвaнo

ЛИстoПaдa

в м-цi

вepeснi

1945 p.' a peштУ, якi лишились Явop i Пeтькa, злiквiдoвaнo в тpaвнi 1946 p.
Дo б) 1. Гpyпa .,пaHa Гpиця'' _ в склaдi 3-ox чoлoвiк oпepУe в с. Зapiння, Тoйкy1 Boля тa Лaпнi Koвeльськoгo p-Hу'
Koмaplв, Coлoв'я CтapoвижiвсЬКoгo p-HУ Тa с. 3aпpyддя KaмiньKoшиpcькoгo p-HУ. Pухaюниlсь пo тepeнi, гpaблять HaceЛeHHя -

цe poблять пiд мapкoю yкpaiнськиx пoвcтaнЦiв. Haгpaбoвaнe
в сeляH мaйнo poздaЮтЬ свoTм xiнкaм тa знaЙoмим. Пpи кiнцi

1945 p. Гpиць з.цaвся бoльшeвикaм, якi нeзaбapoм йoгo випyстили. Пepeд нaсeЛeHHяM гoвopИB, щo вit бoJlЬшeBиKiв втiк. Гpиць
вмiлo кoнспipyетьcя i тoмy Йoгo тpyднo дoсягHyтИ.
2. Гpyпa Mpyнкa в бoяx з бoльшeвиKaMИ BTpaтилa5 ociб вбит|Аl'А|А, лIАIJJ|АBся Mpyнкo i 2-ox бojвкapiв' PyxaючИсЬ Пo сeлax Paкiв
Лiс тa !oвгa Hивa Kaмiнь-KoшиpсьKoГo p-Hy, гpaблять HaсeЛeнHя
Ta п,ЮтЬ сaMoгot].
3. Гpyпa Лiскa _ зMeHшИЛaсь дo 3-ox чoлoвiк, iншi зoстaли
вбитими aбo пoлoвлeнi бoльшeвИKa|v||А ХИвцrM. Гpyпa, як iпepшe,
pyxaстЬcя в с, Coшичнo, ЗaпpyДдя тaЛичини Kaмiнь-KoшИpсЬKoгo
p-нy. Beснoю .1 946 p. д-г,Д,митpo BсTaHoвИв з Лicкoм зв'язoK, aлe
oстaннtЙ Йoгo пopвaв i сильнo зaкoнспipувaвся, пoбoюючись вiдпoB|дaЛЬHoстI зa овoe MИHУЛe'

4. Гpyпa Лiсoвoгo _ HaчИсЛЮо 5 oсiб, 3-ox згинyлo в зaсiдцi. Гpyпa pУХarтЬся в с. Kaчин, Kaчинськa Biлькa, Coшичнo тa
Зaпpyддя Kaмiнь-KoшИpсЬKoгo p-HУ, вetyчи сe6e HeМopaлЬнo.

Beснoю 1946 p. д-г,Цмитpo Cтapaвcя BстaHoвИтИ з Лiсoвим, як i з
Лiскoм, зв'язoK, aлe цeЙ нe сxoтiв йoгo втpимyвaтИ. Teпep, Пopoбивuи кpиTвки, Лicoвий cИлЬHo зaкoнспipyвaвcя,
B oстaннiЙ чaс гpУПИ Гpиця, Лicкa i Лiсoвoгo пoв,язaЛИся з
сoбoю i, дiюни KoXHa зoKpeMa' УТpИМУЮтЬ пoмiж сoбoю зB'язoK.
!,o в) HoвиX ГpУп в тepeнi e 4, a caмe Kaлини, Kpyкa, Яpeми
тa Бyнтapя.
1. Гpyпa Kaлини - pУXaeтЬcя в пiвнiчнo-зaxiднiЙ чaстинi
Koлкiвськoгo p-HУ тa в зaхiднiЙ чaстинi Гoлoбcькoгo p-Hy, a нaЙбiльшe в c'Угли, Пiдpiжxя тa Kaшiвкa Гoлoбcькoгo p-Hy. ГpУпa ця
сПoчaтKy HaчИсЛЮBaлa 21 oсiб, тeпep лишe 5 ociб. 9-ox з ГpУпИ
згИHУЛo, a 5-oХ, нe схoтiвши бутиз KaЛинoю, зИMoЮ 1946 p. пiшли
нa пiвдeнь y свiЙ тepeH' дe, нaв'язaвшИcЬ з opг[aнiзaцiЙнoю] оiтKoЮ' вИKoHУBaлИ ТoчHo вci нaкaзи. З тoТ гpyпкИ зaлИШИBCя лИUJe
oД.ИH KoзaK, peштa пo-гepoйсьKИ пoгИllУлa в бoях 1946 p. Caм
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Kaлинa _ б[увшиЙ] чoтoвиЙ з сoтнi.[нiпpoвинa _ пoХo.в,ИтЬ з с. Cy.|945
p. B чaс пepeвipки пoвстaнцiв
xoвoЛя Лyцькoгo p-нy. oсiнню
'

6pигaди Ткaнa, Kaлинy apeштoвaHo i пpoвeдeнo слiдcтBo, яKe
BИKaзaЛo, щo Kaлинa зicтaв зaвepбoвaниЙ.[нiпpoвИчeM дo aГeHтypнoT poбoти,
Toмy, щo дexтo пpo Kaлинy бyв нeпoгaнoТ думки i yвaжaв, щo
цeЙ aгeнтypнoi poбoти нe бyдe po6ити, a бyдe чecHo вив'язyвaтИсЬ з нaлo)KeHИХ Ha HЬoгo oбoв'язкiв, Йoгo пoстaвЛeнo вi.цпoвi.цaЛЬHИМ' яK чoтoBoгo , зa 2o чoЛ. тa вИсЛaHo Дo oпepaтИвниx дiЙ
в тepeн, дe paнiшe дiяв.ЦнiпpoвИч, тa пiдпopядкoвaнo Йoгo пpoв.
Яpoмy. Kaлинa вДep)ryвaв HopMaЛЬHo зв'язKИ дo 21.12.1945 p.'
пiзнiшe Йoгo пopвaв' бo Йoмy здaЛoсЬ, щo KoЖHoгo дня Йoгo
Mo)кyТЬ взяти i злiквiдyвaти' Biдтoдi Haв'язУeтЬся з Д,ИKoЮ гpУПoЮ
Bишнi (тeпep в)Кe He iснye) тa дiе y вИщeзгalп,aHoмy тepeнi. Будyни
в pyоi, зaпИBaвcя гopiлкoю' гpaбив HaсeлeHHя тa зHaсИЛЮвaв
жiнoк. Лишe кiлькa paзiв пpoявив сeбe бoевo, poзбивaюни cтpи6кiв в с. Ciтoвичi тaУгли Гoлoбcькoгo p-HУ' Teпep Kaлинa BИcилae
свo.[x зв'язкoBИX дo Haв'язaHHя з Хyнкoм, aлe oсoбистo нa стpiну
нe пpибyвae, MoТИвУЮчи цe xвopoбoю.
2. Гpyпa Kpyкa _ сKЛaдarтьcя з 4-ox oсiб - Kpукa, Гopoбникa,
Гopдoгo Й Kpaвнeнкa (oотaннix дBoХ з пoчoтУ к-pa Пeтpa)' Тepeнoм
дiЙ згaдaнoТ гpyпи е с. Шкpoби, Coкoлищe, Cинoвo тa Бoжa Boля
CтapoвиxiвсЬKoгo p-HУ'
Пpинини зopгaнiзoвaнHя гpУпИ: визвaнi K-poM Kyбiкoм люди
зi Cтapoвихiвськoгo p-HУ в Kpaсний Бip y вepecнi 1945p. нe
пpибули' CпpaвдoвyвaЛИcЬ тИM, щo пo дopoзi Tх кiлькaкpaтнo
poзiгнaли бoльшeвики. B дiйcнocтi нe пpибули чepeз Гop.цoгo,
..He Й.п,iть тyди, бo тaм всiм бyдe
який зaстpaшив вcix слoвaмИ:
MoгИЛa''. .Qo тoгo щe з Kpaснoгo Бopy кiлькox втiклo зi стaнкa тa
poзгoЛoсИЛи вiсткy, щo ..лiквiдyЮтЬ HeBИHHиx''. l-{i вiстки зaляKaлИ
пoвстaнцiв CтapoвижiвсЬKoгo p-нy i вoни piшили з нiким He вдepx<уBaтИ зв'язKiв.
3имoю 20 пoвстaнцiв згинyлo, a тi, щo л|АШv1лИCя, вИKaзaлИся
вeсHoЮ слiдyюнo: Koс]4 (paй. пpoв. CтapoвиxiвсЬKoгo p-нy) тa з
ним 6-ox пoвстaнцiв Haв'язaЛИся з Яpим15 Ha пoчaтKУ M-ця тpaвня 1946 p. i пo сьoгoднi чeсHo вив'язyються з HaЛo)KeHИХ Ha HИХ
oбoв'язкiв; peшТa, poзбившись нa.п,вi дикi гpyпи, Kpyкa i Яpeми,
дiють KoжHa з HИx oKpеMo i вiд сeбe нeзaлeЖнo.
Гpyпa ця зaЙмaeться гpaбixжЮ HaсeЛeHня Ta сBoeЮ HeMopaЛЬHoЮ пoвeдiн кoю кoм пpoмiтye yкpaТнськИХ пoBстaH цi в. Пepeд
HaсeЛeHHяM гoBopятЬ, щo всe poблять з нaкaзy УПA'
3. Гpyпa Яpeми - HaчИcЛЮe 4 oсi6, дiе в oкoлицяХ о..Д'aтинь,
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Cинoвo i Пiдсинiвкa CтapoвихiвсЬKoгo p-ну. Яpeмa _ цe б[yвшиЙ]
poЙoвиЙ з див[epсiЙнoТ] гpyпи Kyбycя (щo дiяв в 3aмшaнЩинi).
Пpининa зopгaнiзyвaHHя гpyпИ тa оaмa, щo й пoпepe.цньoТ. B
липнt 1946 p. ця гpУпa Haв,язaЛaся з.Д.eнисoм (Koсoм) i нaдaльшe
в.цep)КУe зв'язKИ. Уeмнoю стopoнoЮ r Te, щo з пoдaлЬшИx нaкaзiв
ГpУпa вИKoHУо ЛИшe тe, щo пpИпaдae Tй дo впo.цoби' e нaдiя, щo з
бiгoм нaсy пo пeBнoМy пepeвИХoвaннi вoнa бyдe poбити poбoтy.

4, Гpyпa Бyнтapя _ HaчИсЛЮe 2 чoлoвiки, Бyнтap i TихиЙ'
Бyнтap (кoлись пpoв. KoвeЛЬсЬKoгo p.ну) .t0'7.46 p. нaпиcaв дo
Яpoгo ГpИпсa' в яKoMy вИслoвИв дyMKУ, щo бoiТься Гopдiя, бo
цeЙ мoжe ввa)кaтИ Йoгo, як iнвaлiдa, нeздiбним дo вИKoHyвaHня
peвoлюцiйнoi poбoти iзлiквiдyвaти (з якoТ пpИчИнИ в HЬoгo Moглa
зapo.цИТИcЬ ТaKa дУMKa, нeвiдoмo). Пicля цЬoГo Бyнтap зaкoнспipoвaHo пepeбувaо пpиблизнo в о. oблaпи i.Qyбoвa Koвeльськoгo
p-Hy.

П pимiткa: ЛicoвиЙ ( paЙ. пpoв. [-[yмaнcькoгo p- Hy) вИpвaвшИсЬ
з pyк Фeдocя, якиЙ мaв Йoгo злiквiдyвaтИ зa HeвИKoнУвaHHя нaKaзiв тa шИpeнHя дeмopaлiзaцiT в тepeнi, пiшoв в Cтeпaнський p-н
.1945
p. зopгaнiзy(з якoгo CaM пoxo.п'Ить) iтщ нa пoчaTKУ гpУ.цHя
Baв ДИKy ГpУпУ з ]0 чoлoвiк тa нaв'язaвся з,Д'aлeким. B чaсi свoеТ
дiяльнoстi злiквiдyвaв KoлИшHЬoГo шeфa зв'язKу Cтeпaнcькoгo
p-HУ зa тe, Щo oстaннiЙ xoтiв нaв'язaтИся з пoвстaHЦяMИ.
Пpи кiнцi M-ця ЛИПня 1946 p. Лiсoвoгo i.цвox бoТвкapiв з Йoгo
гpyпи злiквi.п.oвaнo, peштa пiсля цьoгo Haв,язaЛaся зi Cтeцькoм,
яKoМУ Й дo сьoгoднi e пi.цпopядKoBaнa. ЛicoвиЙ дiяв з HaKaзУ

.Д,aлeкoгo.

Bсi вищeпoдaнi гpyпи овoiм iснyвaHHяM He Пpe.п,стaвЛяЮтЬ
для oУH бiльшoТ зaгpoзИ. Haйбiльшe шKo.п,ятЬ дЛя HaceлeHHя гpaблять, дeмopaлiзyють i т. п. Txня poбoтa Пepeд HaсeЛeHняM e
нaMИ .цeМacKoвaнa. Boни пepeд HaсeЛeHHяM сТapaЮтЬcя peПpeзeHтУBaтИсЬ яK пoвстaнцi, Щo MaЮтЬ зB'язoK з пpoвoдoM, aЛe Miсцeвi нинники oУH УсHo тa пИcЬMoвo.п.oвeЛИ дo вlдoмa HaceЛeHня,
щo вИщeпoдaнi oсiбняKИ He MaЮтЬ зв'язKу з opгaнiзaцiою, тoмy зa
Тxнi дiТ oУH нe вiдпoвiдae. Ceляни Hepaдo пpиЙмaють всix тиx, щo
ХoвaЮтЬся Ha вЛaсHy pyKy' пo.t],eKУtlА CтaBлятЬся .цo HИX вopoХo.
Утpимуються вoHИ зaвдяKИ знaнHю тepeHy. TepopизyютЬ дeяKИХ,
iншиx пiдкyплюютЬ -.п,aЮтЬ нaгpaбoвaнi peнi, пepeбУвaЮтЬ y свoix
свoякiв tт' д.
.{e-нe-дe iснyвaння дИKИХ гpуп HKB.Ц тoлоpye, пepeвФKHo
тИХ, щo MaюТЬ з HИM зв'язoK, a чeсниЙ eЛeмeHт HИщИTЬ. raкиЙ
зв,язoK Дv|KИх гpyп з HKBД пoзHaчИBся в 1946 p. Йoгo уcтiЙнили
aбo aгeнти, aбo зaлoмaнi мopaльнo, |.lJУKaЮчИ в HKB.Ц пoМИЛyвaн1226

Hя. Taкi гpyПИ пpИ pocтi poбoтИ

oУH змiсця знИKнУтЬ. Boни iснy-

пoслaблeнню нaшoi poбoти в тepeнi. oстaннiм чaсoМ
гpyпи
в
тepeнi
зaкoнспipyвaлИсЬ тaK, щo вaxкo Тx вiдшукaти.
дикi
Пpи iнтeнсивнiЙ opг[aнiзaцiйнiЙ] poбoтi в тepeнi всe бoлoтo,
якe вiдпaлo вi.д, нaшoгo pУХУ в HeсПpИятЛИвiм.цля нaс чaсi, MусИтЬ
буибeзoгля.цHo ycУHeнe. Bиолi.п.и гapнi в тiЙ poбoтi MИ вxe oсягHУЛИ в 1946 p., дe, MoхHa сKaзaтИ, впepшe пoчaтo пpимiнювaти
в лiсистoму тepeнi пiдпiльнo-кoнспipaтивнi мeтoди в peв[oлюцiйнiЙ] бopoтьбi. З нaвикaMи пoвстaнчo-вiЙськoвими, як i в пi.цпiльнiЙ poбoтi шKoдяТЬ, здopoвиЙ aKтИB opГaHiзaцiT пoвiв cтpoгУ
бopoтьбy'
Baхкo пpИХoдИЛoсь всiм тИM, щo нe бyли як cлiд вихoвaнi нa
зaсaдax кaтexiзму укp[aТнськoгo] нaцioнaлiзмy, пepeKЛЮЧИтИсЬ
зi овoбiднoГo )кИття .цo отpoгoгo пiдпiльнoгo pИгopy' Bce цe, з
чaсoм' щo r Heздopoвe Тa шкi.п,ливe, ycyBaeTЬся з oУH.
Miсцe стapoгo пepexИлoГo eЛeMeHтУ,яKv|Й нe вiдпoвiдae сЬoгoднiшнiЙ дiЙснocтi' зaЙмae нoвиЙ - мoлoдиЙ, здopoвиЙ eЛeМeHт,
якиЙ Йдe зa гoлoоoM BeликoТ |дeТ, викoнyючи нaЙвищиЙ нaкaз
ЮтЬ зaвдяKи

пoHeвoлeHoТ нaцii.

Пpo випaдKИ пpoBoKaтивнoТ poбoти, пpo якi я He згaдyBaB
в Пoпepe.цHЬolЙy встУПi, якy бoльшeЫАKv| стoсyвaли в бopoтьбi з
HaMИ Ha тepeнaх П3K, вмiщyю HИxчe.
oдним з мeтoдiв, яKИM HaC били бoльшeвИKИ нa тepeнi
ПЗУз _ цe BИступ в сУпpoBoдi HKB.ц вcix yнaсникiв УПA, як з кoм[aнднoгo] cKЛaдy, тaк i pядoвoгo Koзaцтвa, нa мiтингax з пpoМoвaN4и пpoтИ oУH тa УПA. Boни нa мiтингaх Пepeд нapoдoм чИтaлИ
зaвчeнi пpoMoвИ, нaписaнi чepeз HKBД.
Bсix, щo ПoпaЛИCя )КИвцeM в pУKИ бoльшeвикiв, HKB.Q зMyшУвaлo нa слiдствax BИДaвaтIА всix людeЙ, якi спiвпpaцЮЮтЬ з нaМИ,
кpиiвки, MaгaзИHИ з opг[aнiзaцiЙним] MaЙнoM, apxiви, збpoю тa
IHшe.

oдним з тaKИx пpoвoKaтopiв нa тepeнi ПЗK в 1 945 p. вИKaзaBся
- б[yвшиЙ] к-p ЗГ..3aвИХoст''. Poдoм PудиЙ (Cтeльмaщyк
ЮpiЙ) з с. Kopшiв, p-н Лyцьк, з 1921 p. Hapoдxeння, oсвiтa cepeд.l945 p.
ня. Будyни нa пoстi к-pa ЗГ..3aвИХoот'',PудиЙ в м-цi сiчнi
зaхвopiв нa зсипниЙ тиф.
Гpyпa, яКУ oчoлЮвaв сЛ. п. Д-г Kpилaн, в силi oднoT сoтнi
пoвстaнцiв _пpиякiЙбувPудиЙ _ 25 сiчня 1945 p. нiнню нaткнyлaся нa бoльшeвИцЬкУ зaсiдкy Ha шЛяХУ c. Яйнo_Гутa Бopoвeнcькa
Kaмiнь-KoшИpcЬKoгo p-Hy' B зyстpiннiм бoю в нaшИХ pяДax вИтвoPУдиЙ
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pиЛacЬ пaHiKa, пiд чaс яKoi фipa, нa яKiЙ лe)кaв HeпpИтoMнИЙ B
гapячцi PУДиЙ, pвaнyЛa впepeд тa пoпaЛaсЬ B pУKи бoльшeвикiв.
Пpи пoнoвнiм нaстyпi, якиЙзpoбив сoтeнний Boля, вiдбити Pyдoгo
He вдaЛoсЬ. Пiд чaс бoю PудиЙ зiстaв paнeниЙ. Ha cлiдcтвi йoгo
зaЛoMЛЮЮтЬ тaK, щo вiн cтae пpoвoKaтopoм. Пepшa Йoгo пoявa
з бoльшeвикaми бyлa нa opxiвcьKИХ Хyгopax KлeвaнсьKoгo p-Hy
12 лютoгo 1945 p., тoдi як згИHув сЛ. п. пoЛKoвнИK Kлим Caвyp oxpiм. Biн пpивiв дo тoT тiтки, дe к.p oхpiм в м-цi гpУднi 1945 p.
Maв з нИM вiдпpaвy. Kaхyть ЛЮ.цИ, щo пiзнaвaв тpyп oxpiмa.
PудиЙ B cУпpoвoдi бoльшeвикiв вистyпaв нa мiтингaХ, чИтaЮЧИ пpoMoвИ, яKi HaпИcaлo HKB.[. 3apaз жe пicля cмepтi сл. п, oxpiмa HKB.Ц вИдaлo вiд iмeнi Pудoгo зaKлИК дo к-piв тa кoзaЦтвa УПA
3Г ,.3aвиxocт'', B яKoMy зaKЛИKaЛo всix yнaсникiв УПA Г1pиг1|А|1v|тИ
свoю дiяльнiсть тa пpиЙти дo HKB.Ц з пoBИHHoЮ, зa Щo нiби всe
бyдe пpoщeнo'
Biдoзвa ця бyлa пoшИpeнa в зимi -1945p. нa цiлoму oпepa.
тИBHoMУ тepeнi 3Г ..Зaвиxoст''. Ha вiдoзвi бyлo вмiщeнe фoтo з
yбитoгo к.pa oxpiмa. Biдoзвa слiдyюнoгo змiстy:
...цo

Bс|X KoMAH.цИPlB' пoЛ|ТBИXoBHИK|B TA стPlлЬЦ|B
З,oдHAHHя ГPУП УпA ..ЗABИХoсT,'

Звepтaeться дo вaс кoлишнiй KoМaндУloчиЙ з'e.цнaнням
гpyп УПA .,3aвИХoст'' - .,PудИЙ'', вiн xe ,.KaЙдaш'' пo пpiзвищy
Cтeльмaщyк ЮpiЙ oлeкcaндpoвин'
3a ocтaннi мiсяцi я бaгaтo дУMaB нaр,тИ|v|LА пo.п.iями, якi вiдбyвaлися Ha HaшИx oчax i в яKИX я сaM бpaв унaсть. Ha бaгaтьox
пpИKлaдax я уcвiдoмив' щo шЛяХ, яKИN4 я Йшoв, яким Йшли iншi
мoT дpузi _ хи6ниЙ, який вeдe дo зaгибeлi. Я пepeкoнaвcя, щo MИ
чИнИMo пpoтИ Hapo.цУ гaнeбнy спpaвy.
Paдянськa вЛa.п.a пpaвИЛЬHo HaзИвae Haс aгeHтaми нiмцlв,
вopoгaМИ yкpaiнськoгo HapoдУ. Пpo тe, щo MИ дiяли нa кopИcтЬ
нiмцям' бaчить i знae кoжниЙ чeсниЙ poбiтник. ceЛяHИH тa iнтeл|гeнТ.

Я знaю бaгaтo пpиклaдiв зв'язKiB кepiвникiв oУH i УпA з нiм.

цяMИ, тoМy Mo)<y зaявИтИ, Щo УчaоHИKи oУH i УПA викoнyЮТЬ BoЛЮ

нiмeцькиx iмпepiялiстiв, щoб пoЛeгшИти iм бopoтьбУ пpoтИ HaI.Uoгo Hapo.цy. Щoб oбдypити людeЙ, кepiвники oУH poзпoвсЮд)Kують piзнi бpexнi пpoтИ paдянcькoТ влaДIА, гoвopятЬ пpo бopoтьбy
зa ..Heзaлe)Кнy yкpaiнсьKУ ДepxaвУ''. Bci Цi poзMoвИ - xитpi MaоKУвaHHя бaндитськихдiЙ, спpямoвaнi нa KopИcтЬ Гiтлepa, Ha КopИстЬ
вopoгaM yKpaI HсЬKoгo HapoдУ.
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Цe тiльки спoсiб бopoтьби paзoM з нiмцями, щoб вi.цдaти
УкpaТнy нiмeцьким poзбiйникaм.
Я бaгaтo дУMaB, чИ r У нaс пiдcтaви бopoтись ПpoтИ paдяHcькoT влaди. l дiЙшoв дo тaкoТ дУMKИ, щo paДяHсЬKa влaдa i нapoд
цe oдHe i тe х, бo paдянсьKa вЛaдa _ цe спpaвдi нapoднa влaдa,
якa дбae пpo iнтepeси poбiтникiв, ceЛяH i iнтeлiгeнцiT.

Pa.цяноькa влaдa дaЛa Mo)кЛивiсть тpyдящиM УкpaТни отвopИтИ свoЮ Укpaiнськy Paдянськy дep)<aвy, яKa poзвИвaeтЬся B
coюзi з iншими pa.цянcЬKИMи pecпyблiкaми. l мeнi здaeтьcя, щo

бeз тaкoгo сoюзУ HaшoMУ yкpaiнськoмy нapoдoвi бyлo б нe пiд
сИЛy BИгнaти нiмцiв, i нiмцi нa дoвгi дecятиpiння зaлиu-lилиcь би
пaHУBaтИ нa нaшiЙ зeмлi.

Cepeд yнaоникiв УПA e щe ceляHИ, якi oбдypeнi, aбo нaсиль-

нo мoбiлiзoвaнi в зaгoHИ. Я зaпитyвaв сeбe: нoмy, зaвiщo

бopються цi бiдняки Й сepeдняки? | пpиЙшoв дo вИcHoвKy' щo
цi oкpeмi оeЛяHИ тiльки ТoMy XoBaЮтЬCя пo лicax i сxpoнaх, aбo
пepeбyвaютЬ в зaгoнax УПA, щo BoHИ oбдypeнi xИтpИMИ пpo.
вiдникaми oУH. Бaгaтo сeляH в)Ke пepeKoHaлИся в тoMy, щo
кpaщoT дoлi нiж TУ, яKУ iм дaлa pa.E.яHcЬKa вЛaдa, iм нixтo нe
зMoжe дaти. PaдяHсЬKa вЛaдa вiдiбpaлa вiд пoмiщикiв i кypкyлiв
зeMлЮ' пepe.цaлa ТТ бiднякaм i сepeднякaм. PaдянcЬKa влata
дae MoхЛИвiсть дiтям poбiтникiв i сeлян BчИтИсЬ' poзвиBaтИ
свoЮ lryЛЬтypУ'
Hapoд пiдтpимye paДяноЬKУ влaдУ, a Haс - yнacникiв нaцioнaлiотичниx бaнд- пpoKЛИHae i нeнaвидить як cвoix нaЙлютiшиx
вopoгiв, якi зaвaжaють Йoмy бУtУвaти cвoe щaсЛИвe Життя. MИ,
УчacHиKИ oУH i УПA' oпинилИсЬ пoзa HapoдoМ i тoму пpиpeнeнi
нa зaгибeль.
Чepвoнa Apмiя, яKa cKлaдaeтЬcя з poбiтникiв, оeляH i iнтeлiгeнцii, poзгpoMиЛa cИЛЬHy apмiю фaшистськoТ Hiмeччини. Ми
бaчимo i пepeкoнyеMocЬ щo HeМae тaкo'i cили, яKa зМoГЛa б злoмити цiль pa.цянcькoТ BлatИ i Чepвoнoi ApмiT.
3имoю 1944-45 poкiв пpoти зaгoнiв, якi були мeнi пiдпopядкoвaнi i Дiяли зa мoТми HaKaзaMИ, pa.п'яHcЬKИMи вiЙськoвиМИ чaстИнaMИ з УpядoвИMи opгaHaMИ бyли вжитi тaкi зaхoди' щo дaлЬшa
бopoтьбa в склaдi УПAдoвoдилa тiльки дo зHИщeHHя кoмaндиpiв,
пiдcтapшин тa cтpiльцiв УПA бeз бyдь-якoТ нaдiТ нa пepeмoгy нi
тeгlep, нi в мaйбщHЬoMУ.
Baм всiм.цoбpe вiдoмo, щo в)<e бaгaтo кoмaндиpiв, Щo нaЛe.
..3aвиxoст'',
)KaлИ дo кepiвнoгo сKлa.цУ мoоi гpyпи УПA
зaбИтo:
..ГoлoбeнKo'' _
..oстpiзьKvIЙ''
HaЧaЛЬHик штaбy з'eдHaHHя
1'
гpyп УПA ..ЗaвИХoст'' ' ЗaбитиЙ 27 гpудня 1944 p.
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2'

..Kpv1гa''

_

..Haзap''

_

KoMaHдИp 6pигaди ,,Пoмстa KpУт,'.

3aбитиЙ 12 лиcтoпaдa 1944 p.
З' ,,Лу|cИй'' _ KoMaHдИp 6pигaди..ПиЛявцi',. ЗaбитиЙ в cepпнl
1944 p.
..Чyткa''
.. 4.
..Зaвиxoст''
.

-

.,MaМoH''

- BИшKiлЬниЙ з'eДнaння гpyп УПA
лИcтoпaдi 1944 p '
KoМaндИp ..XoлмськoТ 6pигaди,' . ЗaбитиЙ в лИотo-

ЗaбитиЙ

..Буpя''

в

5.
.l944 p. пaдi
6. ..BepхoвeцЬ'' _ KoМaHдиp бpигaдИ ..ПoМcтa Kpyг''. Зa6итиЙ
.l945 p.

в сiчнi

7. .,ЯpoK'' _ KoMaH.цИp 6pигaди .,ПaM'яTЬ Бaзapy,'. Зa6итиЙ

в

лЮТoМУ 1945 p.

..opeл'' _
8.
KoMaHдИp сoтнi. 3aбитиЙ B лютoгo 1945 p'
..Kpигa,, _
oкpyxниЙ peфepeнт CБ.
9.
.|0. ,,Гapкyн'' _
кypiнниЙ . 3a6итиЙ 22 ciчня 1945 p.
Ha пiвднi PoвeнськoT oблaстi 7 гpудня 1944p' эaбитo зaстУпнИKa KoMaн.цyЮчoгo з'eднaнняM пiвдeнниx гpуп УПA - ..ЯсeH''

(зaстyпник,.ЕHeя'').
Бaгaтьox pядoвИХ yнaсникiв УПA i iншиx кoмaндиpiв, якi бpoДИли |1o лiсax зi збpoeю B pУKaХ' вXe Heмae B )КИBИX.
Тeпep, KoЛИ я MaЮ Mo)оИвiсть дивитИcЬ нa дiйснiсть вiдKpLAтLА|\tIt\ oчИMa, кoли мeнi BpяToBaHo )КИTтя i я бaну нaвкoлo ceбe
бaгaтo кoлишнix унaсникiв oyH i УпA' я пepeKoнaвся B тoмy, щo
нaшe кepiвHИцтBo i кoмaндyючиЙ УПA _ ..KлИМ Caвyp'' пpoвoKaцiйнo, зa Haкaзaми нiмцiв, HaпpaвляЛИ Haс Ha знИщeHHя yкpaiноЬKoгo HapoдУ, нa бopoтьбy пpoтИ paдянськoi вЛaди.
Я пepeкoнaвся в тoMy, щo ..Kлим Caвyp'' вcieю свoею iстoтoю
npaгHe тa дie зa Тх вкaзiвкaми'
B тoЙ чaс, KoЛИ MИ пo лicax BМIИpaлИ з гoЛoдУ, ЖИвУЧLА пo кiлькa днiв бeз Тxi, жИвлячИcЬ тiльки гpи6aми Тa яГoдaмИ, нe зHaлИ
вiдпoнинкy нi вдeнь _ нi внoчi, тiкaючи i хoвaючись вiд oблaв i
пepeслiдyвaння, ..KЛИM Caвyp'' i Йoгo ..KoMпaHiя'' вeли бeзтypбoтнo )кИття y нiмцiв, poз,Тздxaли з гeстaпiвсЬKИМИ дoKУMeHтaMИ,
вeЛИ ПepeгoвopИ i зaключaли ДoгoвopИ з нiмeцькимИ зaпpaвИЛaми (!янeнкo _ oдИH iз видaтниx нiмeцькиx poзвiдникiв).
Bиxoдяни з BищecKaзaF{oгo, я пpийняв piшeння' .п,Ля KopИотi yкpaTнсьKoгo HapoдУ в CУчaсHoмy i мaЙбyтHЬoMy _ Зt1ИЩv|т.4
',KлИMa Caвypa'' i з цieю МeтoЮ я oсoбистo пoКaзaв мiсцe йoгo
пepeбyвaння Ha ХуTopax opжeв Kлeвaнськoгo p.HУ, PoвeнськoT
oблaстi.
1 2 лютoгo 1 945 p., зa мoТми .цaнИMИ, pa.ця|-|сЬKИMи вiЙськaми
..KЛИM
Caвyp'' _ KoМaHдУЮчиЙ УПA, бувзa6итиЙ,
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Heмae бiльшe Гoлoвнoгo бaндитa

i в цьoмy я yпeвHИвся, oгляpeKoMeHдyЮ
тpyп.
A
вaм
пo.0.ИвИтИсь
нa пoмiщeHe тУТ
.0.aЮчИ йoгo
,.KЛИM
Caвyp'', KoMaHдyЮчиЙУПА,
фoтo i yПeвHИтИоЬ TaKo)K B тoMУ.
зaбитиЙ в тoЙ мoмeнl KoЛИ йoгo гoспoдapi - нiмeцькi фaшиоти нa
нoлi з людoЖepoM Гiтлepoм _ втiкaють з Бepлiнa, a Чepвoнa Apмiя
вe.цe бoi Ha тepИтopiT Hiмeччини.
Haстaв чac виЙти з лiсiв тa сxpoнiв, виЙти з ТeMHoтИ пiдзeMeЛЛя .0,o cпpaBЖt]Ьoгo )кИТтя, Дo сB|тлa'
|J-I,o вaс чeKae в мaЙбутньoмy?
Hiмeччинa HaПepe.цoднi ocтaтoчнoГo poзгpoмУ. Щo бУдe,
кoли пiсля poзгpoМУ Hiмeччини нa лiои, де ви i дaлi дyмaeтe ХoBaтИcЬ, звaлИтЬcя Maсa вiЙськ?

Bи сaмi бaнитe, якi жepтви Heсeмo MИ тeпep, KoЛИ B aкцiяx
пpиймae УчacтЬ HeBeЛИKa чaстИHa вiЙськoвиx пiДpoздiлiв' A щo
ж бУte тoдi, кoли зaкiнчиться вiЙнa? Baс зacпoкoЮЮтЬ тИM, щo,
MoвЛяв, вИHИKHe кoнфлtкт мix Paдянським Coюзoм i aнглo-aмepИKaHцяMИ. Heпpaвдa.
Cпpaвa пiслявoеннoгo УпopядKУвaHня eвpoпи i зaбeзпeчeння
миpy пiсля вiЙни вжe пoвнiстю пoЛaГo.п)KeHa мix CPCP' Aнглlсю i
Aмepикoю в дyсi пoвнoГo взaeMHoгo пopoзyмiнHя, пpo щo яcKpaвo
свiднить кoнфepeнцiя тpьox кepiвникiв Beл|AKИхдep)KaB _ Cтaлiнa.
Pyзвeльтa i Чepнiля, яKa He.цaвHo зaкiнчилa cвoю poбoту в Kpимy.
Шo вaс чeкae?
99 пpoЦeнтiв зaгиHe, a тИх нeбaгaтьox, якi зaлИшaЮтЬcя
>Kv|BIАt\АИ' чeKae.цoBгoл|тHe пlДпlЛля' щo пpИBe.цe H| дo чoгo |ншoгo'
як тiльки дo ПoвHoГo зHИщeHня. Я ocoбиcтo BпeвHИвcя B ToMу' щo
paдяHсЬKa BЛa.п,a всiм кoмaндИpaм i стpiльцям, щo дoбpoвiльнo
з,явЛяЮТЬся, гapaHтУо )KИття i poбoтy B оBoeмy гoспoДapствi, дae
мoжливiсть зaХИщaТИ свoю Бaтькiвщину B лaвaХ Чepвoнoi ApмiТ.
Ciм,ям HaдaЮтЬся воi пpaвa гpoMaдяH Paдянськoгo Coюзy згiднo
KoнститyцiT, пpИпИHяeтЬcя вcяKe вИceЛeHHя зa мeжi УкpaТни.
Xтo дoбpoвiльнo пpиЙдe дo мiсцeвиx opгaнiв paдянськoT
BлaДИ, тoЙ пepeкoнaeТЬcя B ЦЬoMy i будe жити.
Хтo бyдe пpoдoвXУBaти бopoтьбy i нe пpиЙдe _ тoгo ЧeKae
сMeDтЬ.

Дpyxe MaKcИMe,' (...[yбoвиЙ'' )
.Цo тeбe oсoбливo, як дo нaйблИXчoгo сBoгo дpУГa i кepiвниKa' я пoсИЛaЮ свor слoBo.
ЗгaдaЙ HaшУ oсTaHню зycтpiн в лiсiбiля с. Лyкa Boлoдимиpcь.,

!

кoгo paйoнy, в piздвянi свяТa цЬoгo poKУ, згaдaй нaшу poзMoвУ, .0.е
ти мeнi впepшe вiдкpив cвoТ.цiЙснi дyMKИ щoД.o сучaсHoГo отaнoвищa i ми з тoбoю пoгoдИЛИсЬ в тoМУ, щo дУ)Ke бaгaтo бeзцiльнo
tz,7

l

лЛeтЬся нapoдHoi KpoBi B peзyЛЬтaтi цiej бpaтoвбивчoT вiЙни, KopИо-

нoi тiльки нeвeличкiЙ кyпцi людeЙ з кepiвництвa oУH, якy зaтiяли
вoHИ в ocoбиотих овoTx iнтepeсax, зaтiяЛИ в УгoдУ нiмЦям.
Хiбa ж цe нe злoдiяHl.|я пpoтИ yкpaTнcькoгo HapoдУ poбититe'
щo Mи з тoбoю тa з ocтpiзьким po6или?
Haвiть кocтi тиx yнaсникiв УПA, щo вl<e зaгИнУЛИ, пepeвepTa.
лИcЬ B тoЙ Чaс, Koлv| |\АИ чepeз свoю paдioстaнцiю пepeдaвaли нiмцям вiдoмoстi пpo poзмiщeння paдяноЬKИХ aepoдpoмiв, пpo пepe.
cУвaння тpaнспopтiв тa eшeлoнiв. Якa пoдяKa бyлa нaм зa цe?
Hiмцi нac зaлИ.xv1л|4 в дypHяX тaK, яK цr мaлo мicцe в Kpaонoмy
Бopy, кoли |вaнoв, нaш paдИcт, дoГoвopИвся з нiмцяMИ пpo тe,
щoб вoни cKИнУЛИ з лiтaкiв нaм збpoю i o.цяг (пaм'ятaeш, цe бУлo
зa твoТми вкaзiвкaми). Mи тoдi зiбpaли кiлькa coтeHЬ вiЙськa iтpи
,.пoдapyнKiв,'.
Taку зpaднИцЬKу poбoтy MИ вeЛИ
днi нeкaли циx
ввeсЬ чac _ тИ MУсИш caN4 цe пpизHaтИ.

3aкликaю тeбe, пoки щe нe пiзнo, пopBaтИ з BopoгoM yKpaiнськoгo Hapo.цУ. Бyдь пeвниЙ, щo B тaKoмy BИпaд,Ку paдянcЬKa
Bлaдa збepeжe тoбi життя, зaбeзпeчить тeбe cуcпiльнo-кopИснoЮ
пpaцeЮ. Я в ЦьoмУ BпeBHИвcя'

)Кe зaKлИKoM я звepтaЮсЬ дo ..ЕHeя'', кepiвникa
Cxiднoгo KpaЮ, Йoгo зacтyпниKa ..BepeщaKИ'', ..oлeKcИ'', a тaKoж
..ШeЛecтa'' iдo
iншиx кepiвникiв oУH iУпA, якi щe зHaХoдятЬся
дo
в пiдпiллi i oчoлюють УПA в 3axiднiй Укpalнi.
Я дyмaю, щo бaгaтo кoмaндиpiв тa cтpiльцiв УПA Цiлкoм пoгoдятЬcя зi Mнoю, a тoмy пpoпoнУЮ:
1. Koмaндиpaм i cтpiльцям, якi дiють нa тepитopiТ Пiвнiчнoзaxiднoгo KpaЮ в зaГoнaХ з'eдHaнHя гpyп УПA..3aвИХoст',, нeгaЙнo
npИпИ|1v'|т И.цaл ЬшУ бo poтьбy п poтИ yк paТн о ькo гo н ap oдУ.
2. Koмaндиpaм бpигaд, зaгoF|iв, вiддiлiв, чoт Ta poTв нeгaЙнo
вжИтИ зaХoдИ, щoб вeсь ocoбoвиЙ cKлaд KoХHoгo пiдpoздiлy зi
збpoeю з'явИвоя в блиxчi paЙoннi цeнтpИ, дe BoHИ бyдyть пpи-

3 тaким

йнятi пpeдcтaBHИкaMИ мiсЦeвoT вЛaдИ.
Koмaндиpiв, яKi He пoгoд)кyютЬcя з цИМ - знищyЙтe, a сaмi зi
збpoeю в pyКaХ пpИХoдЬтe в блиxчi paЙoннi цeнтpи з ПoвИl.lнo|о.
3. Я бyду пpoсИтИ opГaнИ paдянськoi BлaДИ Haд.aтИ мeнi мoxливicть ocoбистo зi збpoeю в pyKaХ вxИтИ зaxoдИ.D.o знИщeHHя тИХ'
яKi нe з'являтЬcя пo дoбpiЙ вoлi дo opгaнiв paдянськoT влaдИ.
KoлишнiЙ KoМaHдyЮчий з'eднaнь гpуп УПA .,ЗaBИxocт''
Cтeльмaщyк ЮpiЙ oлeкоaндpoвин
15 лютoгo 1945 p.''
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пceвдo'. Pудv|й'', ..KaЙдaЦJ',,

Beонoю 1945 p. PУдoгo бoльшeвикV| Boз|АлIА яK ПaяЦa пo paЙoHaХ тa сeЛaХt дe вiн вистyпaв з пpoмoвaми. 3 пpoмoвolo вИcтyпaв
в м. Лyцькy, KoЛкax, Koвлi, Kaмiнь-KoшИpсЬKy тa пo дeяKИx бiльшИХ ceлax' дe Йoгo зHaлo HaсeлeHHя. B Лyцькoмy paЙoнi вИстУпaв
нa мiтингax в c. Kopшiв (Йoгo piднe сeлo), Бoгoлюби. Bci пpoмoви'
щo вiн ix вигoлoсив, свoiм змicтoм пoдiбнi дo вiд.oзви, щo видaлo
HKB.ц дo 3Г ..3aвИXoот''.
B лiтi пiд нaс aкцiй, якi бoльшeвИKИ пepeПpoвaд)KУBaЛИ

пpoтИ

нaо, PyдиЙ в бopoтьбi пpoтИ нaс бpaв чИHHу yчaстЬ' Ha тepeнi
K[aмiнь]-KotlИpсЬKoгo p-Hy oпepyвaв 1 бaтaлioн BB HKBfl, пpи
яKoMy пoотiЙнo бУв пpисyтнiЙ PУдиЙ, якиЙ вoдив бoльшeвикiв в
Kpacнoмy Бopi нa зaciдки, нa мepтвi тoчKИ зв'язKУ, дe ПepeЛoвЛeHo HaшИx зв,язкiвцiв.
Cвoю кap'epy PУдиЙ зaкiнчив дeсЬ в дpyгiй пoлoвинi 1945 p.
Бiльш Йoгo пiоля тиx виоryпiв нixтo нe бaчив. .Qeякi бoльшeвИКИ
пУcтИЛИ пoгoлoсKy в Луцькoмy paйoнi, щo нiби PудиЙ втiк. .[exтo
з aKтИвy нa пiдстaвi зiзнaнь aгeнтiв виpoбив tyMKУ пpo Pyдoгo,
щo вiн мaв би буи cтapиM aгeHтoМ. l-{e нeпpaвдa, бo нaпpoтязi
Йoгo poбoтИ xoдHИx yxилiв в poбoтi, якi б вiн мiг зpoбити, нe бyлo
виднo. Йoгo сипнyли нaлiвo' Тyг я Йoгo зa гaнeбниЙ внинoк, щo
йoгo пoпoвнив PудиЙ, нe xoчУ вiбiлювaти, aЛe KoлИ б ми тaк пpo
HЬoгo дУMaлИ' тo бyдeм Bпpoвa.цХyвaти сeбe в блyд. PyдиЙ бyв
пpoвoKaтopoM, якИЙ бaгaтo пoшкoдИв oпiнiТ УПA, щo, яK б[yвший]
K-p зГ, вИстУпaв пyблиннo пepeд HapoдoM, oчepнЮЮчИ oУH тa
УПA i пooдиl]oKИx к-piв, щo iT peпpeзeнтувaЛИ нa П3УЗ.
.Цpyгим тaKИM пpИKлaдoM пpoвoKaтИвнoi poбoти, якy бoльшeвИКи стoсyвaлИ пpoтИ Hac - цe спpaвa з Лeбeдeм, яKиЙ зa
пopoзyмiнням бoльшeвикiв здaетьcя '[м в pУKИ xИвИM з кiлькoмa
KoзaKaMи (.Цyбeнщинa)'
Пiсля цьoгo BИпaдKy HKB.ц вИдar лиcтiвку, дe зaKЛИKae дeякиx п-iв тa к-piв oУH тa УПA, щoб тi пiшли з пoвИнHoЮ. Листiвкa
бyлa пoшиpeнa Ha тepeнi PiвeнcькoТ oблacтi тa iншиx тepeнax, дe
нaceлeHня зHaЛo Лeбeдя. Лиcтiвкa олiдyюнoгo змiсry:

".цo MolX cп|BУЧAсHИK|B У БAHДAX УпA
Я, кoлишнiЙ KoМaндИp кaвaлepiЙськoi гpyпи УПA пiд пceвдoм
.,Лeбiдь'' _

Cтapoдуб Дмитpo MиxaЙлoвич, зi овoeю гpyпoю дiяв

Ha тepИтopii Poвeнськoi, Boлинськoi тa Тepнoпiльськoi oблaстeЙ.

Я i мoT опiвyнaсники зaпoдiяли вeликoi шKoдИ paдянcькiЙ
влaдi тa MИpHoMУ yкpaТнськoму HaсeЛeHHю. oсь кiлькa фaктiв
нaшoi злoчиннoТ poбoти.
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Утpaвнi 1945 p. в с. BлaдислaвKa Mлинiвськoгo p-l{y, мизaбили xiнку гoлoвИ сiльpaди, a TT нeтвepo.п.iтeЙ зaтoптaли кiньми.
3имoю 1944 p, в с. БoкyЙмa.П.eмидiвськoгo paЙoнУ MИ зaХoПИЛИ гoЛoBУ ciльpaди тa 7 нepвoнoapмiЙцiв, якиx пoтiм poзстpiляли.
У тpaвнi 1945 p. в с. BлaдисЛaBKa Mлинiвськoгo paЙoнy. мoя
ГpУпa paзoM з paЙoнним KoMeндaHТoм CБ ,.TИxИм,' poзстpiлялa
п'ятЬoХ i пoвiсилa o/],Hoгo мicцeвoгo MeшKaHця.
Tiльки зa oстaннiх кiлькa мicяцiв нa мiй Haкaз кaвaлepiйськa
гpУПa пo-звipянoмy зHИЩИЛa 70 мiоЦeвиХ MeшKaHцiв з yкpaiнCЬKoгo HaсeлeнHя.
Я чacтo зalцyMУBaвcя Haд пИтaHHяM _ чoMУ MИ Bсe цe poбимo? Bcя ця звipянa Ta KpИвaвa poбoтa мeнi нacтoгиДлa' Алe
зГoЛoсИTИся дoбpoвiльHo з Kaяттям дo opгaнiB paдяHcЬKoТ влaди
я бoявся. Я Й мoТ yчaсHИKИ бoял|лcя, Щo нaM He пpoстятЬ нaшИx
злoчинiв i вaгaлися. 1 нepвня цЬoгo poKУ я з чaстИHoЮ свoeТ бaнди
був oтoнeний. Maючи зMoгУ вpятУBaтИся i пpoдoвжyBaТИ свoЮ
злoчИHHУ poбoтy, MИ He ч|АH|^л|/1 нiякoгo oпopУ вiйськaм Чepвoнoi
ApмiТ, дoбpoвtльнo з.0,aлИся i здaли свoю збpoю,

Тeпep всi ми живi тa здopoвi. HeзвaxaючИ Ha тe, щo я був

BaтФKKoМ бaнди, a мoТ спiвyчaснИKИ бyли aктивними пoмiчникaMИ y злoчИннiЙ Дiяльнoстi, paдянcЬКa влaдa пpoстИЛa нaм дaвнi
зЛoчИHИ. Teпep нaM xaЛЬ тИХ, Koгo кepiвники бaн.ц, a в тoмy нислi
i я' зaгaняли в 6aнДи пi,ц, силoю збpoТ, poзЛУчaЮчИ Тx з poдинaми,
вiдpивaюни вiд миpнoТ пpaцi'

Тoмy ми зBepтaeМoся дo Bac: скopiшe скopиcтaЙтe з тoгo,
щo Baм HaдaeтЬся звepHeHHяM УpядУ ПpoщeнHя, i пoвepтaЙтeся
дo миpнoT пpaцi.
Baтaжки бaнд| Я зBepтaЮcЬ тaKo)к дo Bac: йдiть зa мoiм пpиKЛaдoМ, ПepecтaнЬтe .п,УpМaнИти лю.п,eЙ i вeсти Тx нa зaгибeль,
пepeдaвaЙтe сeбe opгaнaM BЛarцИ. Цим Bи вpятyeтe овoe життя i
вибaвитe вiд нeщacтя зaдУpMaнeниx людeЙ'
HaдpaЙoнoвиЙ кoмeндaнт CБ ..MaMaЙ,,! Ha xутopi Писуля кoлo
c. lвaни.[yбeнcькoгo paЙoнy, B Хaтi, якa стoТть нaд BapкoвИцЬKИM
шляХoM, TИ вИсЛoвИв сумнiв щo.цo цiлeЙ тa yопixiв нaшoТ бopoтьби. Чoмy ж i дo цЬoГo чacУ тИ пpoЛИвaош нeвИHl]y кpoв xiнoк,
сТapИx iдiтeЙ?
Koмaндиpe з'eднaHHя УПA ..Mишa''! TИ дaвHo poзKaявCя У
оBoeМУ бaндитськoмy життi, aлe бoявся згoлocИтИсЬ з KaятTяM.
У кpeм'янeцЬKoMУ лici ти гoвopИв мeнi, Щo нe вipиш У Cпpaвy
бaндитiв iжaлкyeш, щo дapeМHo пiшoв цИM шЛяхoM. ЗгoлoшуЙся
з KaяттяM i ти' Bлaдa тoбi всe пpoотИтЬ i чecнoю пpaцeЮ тИ зaвoЮrш пpaBo Ha )кИтТя.
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Kepiвники oУH i BaтOкKИ бaнд, мoi кoлишнi дpузi ..Юлiaн'',
,.Kop)<aH'',',T|АхИЙ'', .,BИp',, .'KpoпИвa'', .'Maтpoс'',''ГaлaЙдa'',
..ЧepнИK'', ..ПaHЬKo'', ..ШуM''

i,'БaЙдa,'. Я paдкy i Baм стaти нa Цeй
шЛяХ. Kиньтe TepopИзуBaтИ Haсeлeння. Hapiд сToМИвся i xoчe
чeоHo пpaцЮвaТи нa дoбpo Бaтькiвщини.
KoлишнiЙ KoMaHдИp кiннoТ гpyпи УПA..ЛeбiдЬ'' _
Cтapoдуб .[митpo MихaЙлoвич
..MopяK,'
Pя.цoвi:
Pябeнкo
oлeкciй .QeмeнтiЙoвин
..MaTpoс', _ Apтeмeнкo ГpигopiЙ |вaнoвич
БH 01B71

oблдpyк Poвнo. 3aм. 21B','

Чи Лeбiдь пiсля тoгo, яK здaвоя, BИcтУПaв нa мiтингax, ToЧHo
нe сKaxУ, бo нiдe He чyв Пpo цe вiд сeлян. B кoжнiм paзiЛeбiдь нa
пpoтязi cвoeT poбoти був HeгaтИBHИМ тИпoМ тa бiльшe пpИHocИв
|.j'lKo.п.И для УПA як кopистi. Йoгo кiлькaKpaTHo зa дeMopaЛiзaцiю тa
HeвиKoHУвaння нaкaзiв мaли злiквiдУBaтИ,
B pyки бoльшeвикiв пoпaли ЖИB|АMV| щe тaкi ЛЮдИ з aKтИвУ Ha
тepeнi П3K:
1. Peф. CБ oкp. Koвeль Фetoсь, BзялИ HeпpИтoMнoгo пiд чaс
ПooaHeHHя 1 8.3,.1 946 p.
2' Шeф зв'язкy УПA в oкp. Лyцьк Koмap, HaKpИЛИ нa зв'язKo.
вoMУ пУHKтi в xaтi 1945 p. Teпep зHaХoд,ИтЬcя в oбл[aснoму] MBД
в Луцькy' Чacтo виiзджae в тepeH з HKB.[-истaми.

3. Пiшoв дo бoльшeвикiв з пoвИHHoЮ б[yвшиЙ] пp[oв]. p-нy
Maнeвичi _,,ЛiщИHa'' в м-цi липнi 1945p' Пiшoв нa пpoвoкaцiю,
BИдaB Bсe' щo знaв, Пpaвдoпoдiбнo, цe був aгeнт i бoявся, щoб нe
BзялИ нa poзpoбку, тoмy втiк.
4, B м-цi жoвтнi 1 945 p. пiд нaс бoю взяли paнeнoгo K-pa зaГoнy Tкaнa.

5. Пpoвiдникa K[aмiнь]-Koшиpськoгo p-Hy Mикoлy зaбpaли

paHeHoГo в 1945 p.

B 1945-[19]46p. пoздaвaЛИcя щe тaKoж KoзaKИ, Пpo яKИx
нaвiть He вapTo згaдУвaтИ. Bсix тaкиx HKBД cтapaЛocЬ ПoKaзaТИ
пepeд HaceлeнняM Ta вИKopИcToвyBaTИ ix як звичaЙHИХ пpoвoKaтopiв, щo cвoТм BИсТУпoM лaМaли MopaлЬHo HaсeЛeHHя тa вищiплЮвaлИ нeдoвip'я дo нac,
Taкa poбoтa сИлЬнo УeMHo вiдбилaоь сepeд нapoдУ. Пpим.,
вecнoЮ 1946 p. здaвся бoльшeвикaм бoeвик Kiт' Ha пiдстaвi Йoгo
CLАг1KII зi с. oблaпИ, p.l-ly Koвeль, apeштoBaнo 50 людeЙ' з яKИХ
бiльшiсть зicтaлa зaCУд)KeHa нa 10 poкiв тЮpМИ.
Пiсля piзнoT пpoвoкaцiT, якy отoсye HKB.[, Hapoд e тaк oбype12З5

HИй, щo He ХoчyгЬ вiдчИHятИ нaвiтЬ чeсниM пoBстaHцяM, бoячиcь
зpaдИ. Haйбiльшe piзниx пpoвoкaцiй пepe)кИЛИ тepeHИ Пoлiсся. 3
тиx тepeнiв нaЙбiльшe здaвaЛoоЬ, гoЛoB|]o з Koзaцтвa.
Пicля вимiнeних фaктiв, щo зaiснувaлИ Ha тepeнi ПЗK, тpeбa
..вciХ
тИХ, щo XИтaЮтЬся
дepжaтИсЬ стapoT peвoлюцiЙнoТ мeтoди:
peвoлюцiТ,
в
нe пiдтpимyй тa нe хaлyЙ, a пХHИ, xaЙ лeтять B пpoпaCтЬ' щoб слiдy He зaЛИшИлocЬ пiсЛя l{ИХ''.

.[ивepсiЙнa poбoтa HKBД нa тepeнi oкp. Бepecть нaд Бyгoм

Пoдiбний cтaн, яKий вИтBopИвся Ha тepeHaх KoвeЛьщини,
бoльшeвики хoтiли вИтвopИтИ Ha тepeнax БepeстeЙщИни, aлe Тм
цe He вдaЛoсЬ.

Xoч oчиоткa opгaнiзaцiT в 1945 p. нa тepeHax Бepeотeйщини

пepexo.цИЛa, aЛe He лИLJJилa пo оoбi )КoдHИх нeгaтИвHИХ нaслiдкiв,
як цe бyлo нa Koвeльщинi, дe пepeвoдИЛoсЬ oчИcтKУ в шИpшoмУ
мaсштaбi' Щoпpaвдa, нa БepecтeЙщинi нe бyлo стiльки людeЙ дo

пepeвipки тa yоyнeнHя як нa Koвeльщинi

Тyг бoльшeвИKи, He MaЮчИ людeЙ з УПA, з яKИx MoглИ б ствopИтИ дИвepсiЙнi гpyпи, мусiли oбмexитиоЬ,t],o двoХ типiв, a сaMe:

Xмapи - бyвшoгo сoТeHнoгo э6pигaди..ПoMcтa Бaзapy'', якoгo iм
вдaЛoся ЗI1oBv|ти xивИM пiд нaс Йoгo пopaнeнHя тa, пepeвepбуBaBшИ, oчoЛИтИ HИМ дИвepciЙну гpупy HKB.ц, якa дiялa нa тepeнi

.Д,ивiнcькoгo paЙoнy.

lpугиЙ пiдлиЙ тИп, Щo пiшoв нa УcЛyгИ HKB.ц' тa яKИM oчoЛeнo дИвepciЙнy poбoтy в paЙ[oнi] Mopoннo _ цe бyвшиЙ paЙ[oнний] пpoв. тoгo )К p-Hy poдoМ з c, Biлькa Peницькa.
Xмapa, oчoлИвшИ спeц[iaльну] гpупy 7-.l0 чoлoвiк, пoстiйнo
дiяв нa тepeнi .Qивiнськoгo p-HУ. B свoТЙ poбoтi пpoявИв сeбe як
aктивниЙ бoльшeвицькиЙ виcлyжник. oчoлeнa HИM гpупa poбиЛa в тepeнi pяд зaciдoK тa пpoBoДИлa пpoвoKaтИвнy poбoтy пiд
MapKoЮ oУH i УпA. Poбoтa ця Haстopo)килa HaсeЛeння, внacлiдoк
чoгo BoHo стaЛo.цo нaс стaвИтИсЬ oбepexнo, a, пoдeKУдИ, He зHaЮчИ Hac' вopo)кo.
Бiльших ycпiхiв гpУпa Xмapи в бopoтьбi з HaMи He ocягHУлa.
.[eсь y пepшiй пoлoвинi 1946 p. HKB.ц Хмapy злiквiдувaлo.
Cпeцгpyпa нa тepeнi MopoнaнcьKoгo p-Hy, яку oнoлюe б[yв.
ший] paй[oнниЙ] пpoв. Koвaлeнкo, HaчИсЛЮr 1 5 чoлoвiк. B дивep.
сiЙнiй poбoтi Koвaлeнкo пpoявИв сeбe як aктивниЙ вИcлУЖHИK
HKBД. Пoзa вeдeнHяМ HaсKoKiв, зaсiдoктa пpoвoKaтивнoТ poбoти,
Koвaлeнкo BИcтУпaB пo сeЛax з пpoмoвaMи. B пpoмoвaХ зaKЛИКaв HaсeЛeння бpaти збpoю тa вeотИ бopoтьбy з пoвстaнцяМИ.
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Haоелeння вtдпoвi.цaлo Йoмy ocь яK..,,T|А Тx, нopтe pябиЙ, нapoбив,
тo ЙДи i вилoвлюЙ, a ми збpoТ нe бyдeм 6paтИ'' . Kpiм тoгo, отapaвся пociяти нeдoвip'я дo KoМ. бoTвки _ Koмapa, гoвopячИ лЮ.0,яM:
..Koмap
щe Mae BИKoHaтИ Пeвнe зaвдaHHя, a пiзнiшe здaCтЬCя яK
i я'',

Пoзa тими .цвoМa спeцгpУпaми, яKi е ствopeнi iз зaпpoдaxHИцЬKoГo eЛeMeHTУ, нa тepeнi Б[epecтeЙськoi] o[кpyги] дie пiД
HaшoЮ MapKoЮ HKBД в paйoнax |вaнiв, lopoгинин, Пинcьк. .{ii

свoi пoчaли

Boтvl, ToN4У,

щo пeвнi шкiдливi типи, якi пpoвoдили

Ha згa.цaнИХ тepeHaх opг[aнiзaцiЙнy] poбoтy, HeвлaстИвим свoiм

зaXoвaHHяM в бaгaтьox мiсцях сeбe poзкoнcпipувaли i тим опoHyкaЛИ HKB.ц .цo пpoBoKaтивнoТ poбoти.

HaЙбiльшe poзкoнспipyвaв HaшУ poбoту, тepeн тa людeЙ
Чepeз
Йoгo нeкoнcпipaтивнi KpoKИ в тepeнi Д'eяKИX людeЙ, щo спiвпpaцЮвaли з HaМИ' зaсудЖУвaнo, iнших збитo, дeяKИX пepeвepбyвaлo HKB.Q. Пpи пoмoнi yснoT пpoпaгaн.п,И чИHHИKИ oУH oстepeгли
HaсeЛeHHя пepeд пpoвoкaцiеЮ, яKy пpимiнювaлo HKB.Ц B тИХ

пepet HKBД пpoвiдник Пинськoгo нaдpaЙoнy BipниЙ.

тeoeHaХ.
.{iяльнiсть .Д,aлeкoгo

Пoдiбнa ситyaцiя .цo П3K, a тo щe Й склaднiшa тa гpiзнiшa,
вИтBopИлaсь в 1945p. нa Cхoдi, в к[p] ...oдeca''. Бo тo.цi, кoли
фepмeнт, якиЙ шкoдив opгaнiзaцiТ нa тepeнi П3K, poбилV1 H|АзИ,
тo Ha тepeнi к[p]. ..oдeсa'' фepмeнт цeЙ poбили лЮ.цИ з пpoвiдHoгo aKтИBy нa нoлi з.Д.aлeким. t-{e бyлo вИ.цHo щe зa XИтТя сл.
п. K.pa oxpiмa oсiнню 1944p,, KoлИ нa ПЗУЗ пoчaТo oчИщУвaтИ
opгaнiзaцiю вiд aгeнтypИ, тo дo бopoтьби з внyтpiшньoЮ aгeнтуpoю.QaлeкИЙ, яK peф. CБ' стaBИвся нeгaтИвHo. .Д,aлeкoгo пoпИ.
paлИ тa ПхaлИ дo oпoзицiТ тaкi типи якЗимниЙ, Тapaо' Poмцьo,
ЧулиЙ тa Тм пoдiбнi. .[yxe BИpaзнo вИдHo yxил .Д.aлeкoгo y зaKИдax, якi ПoсTaBИB тИМчaсoвИЙ пpoвiд iнспeктopaтy oУH нa ПЗУЗ

4.12.1945 p.:
.t
. He викoнaв HaKaзy сл.п. K-pa oxpiмa пpo лiквiдaцiю aгeнтiвсхiднякiв як opлa, Xyкa тa iнциx,
2. He бyв пpисщнiм пpи poзpoбKax тИx опpaB' щo вiв oсepe.цoK CБ вiд сiння дo квiтня 1945 p. He пpибув дo oсepeдKУ, Xoч
Йoгo aляpмУBaлИ пpo вaxнicтЬ cпpaвИ. У цeЙ нaс .Д,aлeкиЙ ТзДив
пo свoiЙ peспyблiцi Xвoянкa_Kpyк' Пopyб, Meдвeдiвкa i нiчoгo нe
poбив' У квiтнl, пpибyвши дo ocepe.п,Ky, зaKИHyв всiм нeпpaвильHy ПoсТaнoвку poбoти i лiквiдaцiю B0% нeвинних людeЙ, зaKИHУв
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oсepelП.Koвi ..pУбкy'' aгeнTУpИ. Pyбкa цивiльнoгo нaсeлeння бyлa
пpoвeдeнa Cipкoм з HaKaзу lвaHa, тa Kopнилoм _ paй[oнним] peф,
CБ нa Kлeсiвщинi з HaKaзУ Гaлyзи - aГeHТa, нaдp. peф. CБ.
.|945p'
3. Пpипинив poбoтy CБ вiд квiтня дo xoвTHя
в чac,
KoЛИ щe бyли мoxливi yмoви дЛя oчИЩeHня opгaнiзaцiТ i пiдгoтoв.
Kи дo пepeХoдy [дo] зaтяхнoТ бopoтьби.
4. He вИKoHaв HaКaзy пpo вiдceпapoBaнHя тa poзpoблeння
явнoТ aгeнтУpИ' тИХ, щo бyли ape[J.lтoвaHi i звiльнeнi:
a) зaгaльнoгo HaKaзУ;

б) кoнкpeтниx нaкaзiв:

Mo.o,eстa

з

лИпHя 1945 p.' пp[oв].

Ч[yпpинки] з cepпHя, пИcЬMoвe yпiмнeння, вepeсeнЬ - вiдпpaвa.
5. He Дaв ДЛя пepeвeдeнHя cлiдствa нaд кiлькapaзoвo сИпHУтv||'л|А aгeнтaMИ flyнaЙ, Kaпyстiн' якi дo oстaнHЬoгo дня poблять
poбoту. .(yнaя пiслaв нa CхiД.

6. Бaгaтьox людeЙ, щo були бaгaтo paз сипaнi, пiслaв нa
Cxiд, aбo пpИзHaчИв нa CxiД: HeчaЙ з ЛюдвипiлЬщИHИ - peф.
CБ, Heпepeмo)<HИй, Йoгo cлiдниЙ тa iншi. Koбзap' бpaт Bуcaтoгo

БypлaЙ, слiДчi з.[epaжнeнщИHИ пpИзHaнeнi нa Cхiд.
7. He пpислaв xoдHИХ звiтiв тa пpoтoкoлiв.
8. He пpoвiв caм нi o.цнoгo cлiдствa тa He ПoKaзaв як Йoгo
тpeбa вeстИ, тiльки бeзпepeстaHнo KpИТИKУBaв Meтo.ци слiдствa.
9. 3aмtcть зaoстpИTИ нyЙнiсть Пpoвoдy тa aKтивy взaгaлi нa ДiТ
aгeнтУpИ згiднo з iнстpyкцiями, свiдoмo KpИтИKyBaв тy нyЙнiсть,
Пpaцiвникiв CБ пepeкoнyвaв, щo aгeнтypИ HeMa, a як i e, тo дyxe

слaбeнькa. Пpизнaв лИLIJэ
...Qoнця

т|/1х'

Koгo пepeKoнaв. Тaк

i

гoвopив:

я пepeKoHaв, бaн.п,итизM, a нe aгeнтypa''.
10. Cвiдoмe HecПpaвe.п,Ливe iнфopмyвaнHя нл[eнiв] пpoвoдУ

пpo ..Зaхiд'': ..opгaнiзaцiТ нeмa, CБ злiквiдУвaлo вciх i вся''.
.t
..oдeсa'' пpoти
1 . Cвiдoмe HaстaвЛЮBaHHя члeнiв пpoвo.цy
..Heмa
пpoBoдУ П3У3:
чoгo ТУ.цИ Txaти, нiчoгo тaM нe пoЧyeш''. A
кoли Йшoв нa cтpiнy к-p Baсиль, тo спeцiяльнo Йoгo HaстaвИв:
iнтpиги, опpaBa Mитьки iт. д.
12. Пaоткa нa Coтникa тa Moдeстa, пpoвoкaцiя щoдo Зiнькa
тa Heчипopa.
З вищeнaвeдeHoгo BИдHo, яKy зaГpoзу нiс.[aлeкиЙ для oУH
нaпpoтязi тoгo чaсy, яK oчoЛЮвaв poбoтy CБ в к[p] ' ..oдeca''. Taкy
Йoгo пoстaвУ чoMУCЬ зЛeгKoвaжeнo i з пoстy, якиЙ вiн зaЙМaв,
УсУHeHo щoйнo oсiнню 1945 p., нa йoгo мiоцe пpизнaнeнo мaЙ'
Лиry.

ЯвниЙ вИстУп .Д,aлeкoгo пpoтИ oУH пoчинaeтЬся вiд м-ця

лИстoпaД,a 1945 p. пiд нaс пoбyтy нa сxoдi .ц-гa Mo.цecтa, якиЙ тoдi

poзpoбляв aгeнтypУ. B мiжчaсi пишe д-вi Moдeстoвi нaкaз, щoб
1
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..oдeca'',

в iHшoмy вИпatKy бyдe тpaктyвaцeЙ oпуcтИB тepeH к[p].
ти Йoгo як дивepciйHУ ГpУпУ HKBД Ta ркИe пpoтИ нeгo збpoТ. Bсix

свoiх пpиклoнникiв oстepiгar Пepeд д-гoM Мoдeстoм, Coтникoм,
Kнoпкoю, HaзИBaЮчИ Тx лiквiдaцiЙнoю кoмiсieЮt яKa, нiби, пpиТxaлa лiквiдувaTИ чeсHИХ peвoлюцioнepiв.
Пpo цe cвiдчить гpИпc .Д,aлeкoгo, якoгo вiн пИшe дo Tapaсa:
..ДpУжe Cтeпaн! У Baшoмy HaпpяMKУ пoТxaлa лiквiдaцiЙнa
кoмiсiя в cклaдi Moдeстa, Coтникa i Kнoпки, нe дaЙтeсь зaMaHИTЬ.
Boни мoxyтЬ y>кИтИ пiдступy. Я зaявив Йoмy нeгaйHo oПyстИтИ
тepeH, якщo б вiн Цьoгo нe зpoбив _ УвaxaЮ Йoгo гpупy яK дИвepсiЙнy HKBД.
26.1 1.1945 p.

C[лaвa] У[кpaiнi]!

laлeKиЙ''
B тoмy нaci .Д,aлeкиЙ opгaнiзye всю клiку, як Зимнoгo. Тapaсa,

Poмця i pяд iншиx aгeнтiв тa зpyЙнoвaнИx .0.УХoBнo i мopaльнo
людeЙ ПpoтИ iнспeктopaтУ ПpoBoдУ oУH нa ПзУз, нaзивaючи всix
.,лiквiд,aтopiB''
..лiквiдaтopaМИ''. B тoмy нислi зaчИcЛЮr
тaKИX
дo
людeЙ, щo He BхoДv,|лL+ B сKЛa.п. пpoвo.цУ iнспeктopaтy' BИдHo тoMУ,
щo He пiшли пo Йoгo лiнiT.
CвiЙ виступ oфopмлюютЬ HaKaзoM для чл[eнiв] oУH i УПA з
.l
дня 5 гpy.цня 945 p., сaMoзвaHHo HaзИвaючи ceбe кpaЙoвим пpo.,oдeсa'',
вoдoм к[p] .
в cKлaд якoгo ввiЙшли:
1, laлeкиЙ
2.fapac

3. 3имниЙ
Koпiю нaKaзV пoдaЮ HИХчe:
..HAKAз
чЛeнaм oУH i вiддiлaм УПA

Bciм вiдoмo Пpo BИтвopeнe взaТмнe нeдoвip'я мiх oУH i УПA
тa HaоeЛeHням, пoмi)к члeHaMИ opгaнiзaцii тa пoM|)K пoBотaHцяMИ,
нaсeЛeHHя зaпiдoзpiвaЛoоя в цiлкoвитtй спiвпpaцi з бoльшeвикaми. Чи нe aбсуpд? Moвляв, нoгo Tздить дo мiст! Xтo вoзив пepeд,aчy apeштoвaHoмУ дo тюpMИ, кyпИB сoлi в мiстi, втiк з тюpми, apмiТ
ни poбoти, Тз.цив дo лiкapя iт' п., нaстo-гУстo пi,пдaвaлиоя ,.пpoвipцi''' Maсoвa чИотKa opгaнiзaцiТ i вiддiлiв УПA зa пoмiччю ТpeтЬoгo
cТeпeHя слiдствa _ стaHКa, BиKлИKaлИ xax. L]e poбилoся з нaкaзiв
| пo |HcТpyKц|яХт. зв. пpoвoty |HспeKтopaтy.

Пoдiбнo пoстaвЛeHoЮ ..пoЛiтИчHo-peBoЛЮцiЙHoЮ,, poбoтoю
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дoвeдeнo Maй)Ke.цo цiлKoвИтoi лiквiдaцiТ opгaнiзaцii i вiддiлiв УПA'
cпaсивiзoвaHo, a тo нepiдкo вopo)кe Hacтaвлeнo дo peвoлюЦiЙнoi
бopoтьби нaсeЛeHHя кpaю,.3axiд''.
l-[eЙ спoсiб пoл iтичнo- peвoл юцiЙ нoi'' poбoти вИKл ИKaв oпpaвtaниЙ нeспoкiй i спpoтив cepeд HaceЛeHHя, члeнiв opгaнiзaцiТ i
пoвстaнцiв. B зв,язкy з цИM, вИясHЮЮ:
1, Пpoвiд кpaю ..oдeоa'' щe з квiтня ц. p. He oдoбpювaв
пoтягнeнЬ т. зв. пpoBoдy iнопeктopaтУ - читaЙ лiквiдaтopи! _ якi
вiдбивaлися в Йoгo HaKaзaХ тa iнстpyкцiяx. Piвнo ж, He вИKoHyвaв
пoлiтичнo Heoпpaвдaниx нaкaзiв тa yвaxaв сeбe вiдпoвiдaльним
тiльки пepeд цeнтpaлЬHИм Пpoвoдoм oУH.
2. ПpиблизHo Ha пoчaтKУ лИстoпaдa ц' p. лiквiдaтopи зl{Ищили пoлiтичнoгo peфepeнтa Kpaeвoгo пpoвoдy сЛ. п. дpyгa Apxипa
зa тe, щo KpИтиKУвaв poбoту т. зв. пpoBoдy iнcпeкгopaтУ _ вислoвИBся пpo нei як окpaЙньo вopoжy poбory.
3. B кiнцi лИстoпaдa ц. p. члeнИ Kpaeвoгo пpoвoдy, в oцiнцi
..

пpaKтИчHиХ пoтягHeHЬ т. зB. пpoвoдУ lнопeктopaтy' пoд|ЛиЛИcя
нa двi гpупИ: KoмaндиpИ oлeксa, Baсиль i Coтник змiнили cвoT
пepeKoHaHHя i включил|Аcя B лiквiдaтopоькy poбoтy, Kepoвaнy
лЮдЬМИ т. зв, пpoвoдy iнcпeктopaту. Peштa члeнiв Kpaeвoгo пpoвoдy стoiть дaлi нa свoТx пepeкoHaHняx тa УвaЖae ceбe пiдзвiт-

ними i вiдпoвiдaльними тiльки пepeд цeнтpaлЬнИм Пpoвoдoм
oУH.
.{ля уникнeння зaЙвиx )кepтв i, щoб HaпpaвИтИ нa влaстивi
peЙки peвoлюцiЙнo-пoлiтиннy

i

визвoльнy бopoтьбy HaЦJoгo нapo-

Д.У' нaKaзУЮ:

4. Bоiм чЛeHaM i пpoвoдaм всix opгaнiзaцiЙниx клiтин oУH
тa вitдiлaм УПA нaдaлi вИKoHувaтИ нaлoжeнi oбoв'язкИ i oкpeмe

зaвдaHHя.
5. He викoнyвaтИ нaкaзiв т. зв. пpoвoдy iнcпeктopary i кoмaн.
диpiв oлeкcи,Bacиля i Coтникa (читaЙ s 3). Гoлoвнe, He вИХoдИтИ
нa стpiнi i нe пepeдaвaти opгaнiзaцiйнoгo мaЙнa i фiнaнсiв,

6. Якщo дo пpoвoдiв paЙoнiв i виЩe бyдyгь згoлoшyвaтиcя
пooдинoкi члeнИ opгaнiзaцii кpaю ..3aхi.п,'', a ЧлeHИ пpoвoдiв oco.
бистo ix знaють i pyнaють зa ix пoлiтинну пeвнicть - пpиймaти i
нeгaЙнo згoЛoшyвaтИ KoMпeтeнтF|ИM opгaHiзaцiЙним чИHHИKaМ.
L[e oбoв'язye piвнo X, яKщo згoЛoшувaЛи бaxaння пiдпopядKyвaTИcя KpaeвoмУ Пpoвoдoвi ,.oдeсa'' цiлi eкзeкyтиви пiдpaЙoнiв, paйoнiв i т п. кpaю ..Зaxiд'' Bpaз з свoТми пiдвлaдними i
тeoeнaMи.
7. Бeздoгaннo i cвoeчacнo BИKoнУвaтИ HaKaзИ cвoix звepxникiв. 3вaxaючИ, ясHa piн' нa 0 5 цьoгo нaKaзy. Heвикoнaння нaкaзiв
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бyдe yвaжaтИся Bopo)кoю poбoтoю i виннi бyдуть пoтягнeнi дo
cyвopoi вiдпoвiдaльнoстi. Будьмo твepдi
Cлaвa УкpaТнi!
Гepoям Cлaвa!
KpaЙ'.oдeсa''
ПoстiЙ, 5 гpудня 1945 p'
{лeни кpaeвoгo пpoвoдУ:
1. (!aлeкиЙ)
2. (ЗимниЙ|
!

3. (Tapaс)''

Дpyгy пaшквiльну нoвopiннy лиcтiвкy BИдaЮТЬ в ciчнi 1946 p.'

яKo| зMlст пoдaЮ HИ)Кчe:

..3a

УкpaTнcькy CaмocтiЙну
Coбopнy !epжaвy!

Boля нapoдaм i людинi!

з HOBИM PoKoM' ДPУз|!

!.o тиx' Щo ЛИшИЛИcя _ члeнiв oУH i пoвстaнцiв

l, минyв щe oдHИH piк- 1945 piк_ тяжкoi i нepiвнoТ бopoтьби УкpaTнськoгo Hapoду з poсiЙсЬKИMИ бoльшeвикaми. Бaгaтo
вopoЖИХ тpyпiв ГHoeM вaЛяeтЬся нa нaшiЙ свящeннiЙ зeмлi. Bopoг
iдeйнo poзбитиЙ _ зHИK т. зB. paдянcькиЙ пaтpioтизм вopoxИХ
пoЛчищ. o, випpocтaв свoТ .цУжi плeчi BeлeтeHЬ HapoД - Mope
peвoлюцiйнИх хBИль, кpoв бopцiB, сЛЬoзИ мaтepiв, в.цiв i cиpiт
пi.цмивaють п'едиcтaЛЬ тИpaHa Cтaлiнa _ Kpeмль! Cтpуснyлaсь в
cвoiЙ ocнoвi poсiЙськa iмпepiя - сPсP.
МинулиЙ piк виpвaв з HaшИx pядiв сл. п. пpoвiдникa oxpiмa,
чЛeнa пpoвoдУ ПЗУЗ Miтлy, ПoeTa lвaнa, peдaKтopa .Д.oвxaнa,
Яpинy i бaгaтo iнших. Boни впaли в бopoтьбi з бoльшeвизМoм _
вiчнa слaвa Гepoям!
.l946 poKy,
3 xaлeм icмyгкoм нa пopoзi Hoвoгo_
в oбличчi
нoBИХ сKЛaдHИx зaвД,aнЬ i тpyднoщiв, пpИхo.цИтЬcя згaдaтИ cЛ. п.
дpyзiв- peвoлюцioнepiв : тeхнiчнoгo пpaцiвникa пoлiтичнoгo вiддiлy
пpИ пpoBoдi ПзУз Kiчaнa, KoMaHдиpa зaгoHy Cтaльнoгo, KoMaH.о,Иpa сoтнi Пeтpa, вiЙськoвoгo peфepeнтa нaдpaЙoну opлa, пpoвiдникa oднoT з сxiдниx гpyп Пaлiя, KoMaHдИpa BoП-y KoЛю, збpoяpa
Kapмeлюкa' KУлeMeтчИкa Пoxилy, кoзaкiв Koмapя, Bиpкa i iншиx,
знИщeHИx pyKaмИ тeМHИХ типiв з-пiд зHaKy.Qзepxинськoгo. HKB.[
тop)Kecтвye... Гaньбa лiквiдaтopaм! Жax HaKЛИKae зГa.п,Кa Пpo тe,
щo знaнi peвoлюцioнepи, якi poKaMИ HeвCИпУщoТ пpaцi i бopoтьби
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дoKaзaЛИ сBoЮ вipHiсTЬ УKpaТHсЬкiЙ HaцiТ _ кepiвник тexнiчнoгo
вiддiлy пpи пoлiтиннiЙ peфepeнтypi кpaю ,.oдeсa'' Тapaс, чЛeнИ

oKpy>кHoгo пpoвoдУ Kyзьмa i opeс1 l-{игaнкa _ пpaцiвник CБ
oKpyгИ, KoмaндИpИ УпA - Лeвaдний' Cipoмaхa, Пaщeнкo, Mopяк i
Beлeс, пpoвiдники сxiдниx гpyп _ Ceмyшкa, .[epкaн i Poмaн, пpa.
,.oдeоa''
цiвник тexнiчнoгo вiддiлУ пoлiтичнoТ peфepeнтypИ кpaЮ
Poмцьo, пpaцiвники нaдpaйoнiв - 3iнькo' .Цoнeць i Гipняк, чЛeнИ
нaдpaЙoнoвИх пpoвoдiв Mapyся i oксaнa, KoMaHдaнT CБ нaдpaЙoнy Hинипop, KoMaHдaHт BoП-y Лиc, кoмaндaнт CБ paйoнy Tpyбa,
мaшинiсткa Boлoшкa i iншi мaли бyги злiквiдoвaнiт. зв. Пpoвoдoм
iнопeктopaту _ яитaЙ лiквiдaтopaми _ пi.ц зaKи.цoМ спiвпpaцi з
BopoгoM.
B лиcтoпaдi 1945p. вiдiЙшoв вiд нaс- знИщeHИЙ лiквi.цaтopaMи зa тe, щo згiднo ДyMКИ всix члeнiв KpaeвoГo пpoвoДУ KpV|тИKyвaB пepeд ..пpoвiдникoМ'' т. зв. пpoвoдУ iнcпeктopaтy пpaктиннi
ПoтягHeHHя цЬoгo ж т/зв пpoвoдУ iнспeктopaтy_ сл. п. Apxип,
пoлiтичниЙ peфepeнт KpaeBoгo пpoBoдy,

.{o нoгo вeли лiквiдaтopИ з т. зв. пpoвoдУ iнспeктopaтy?
Boни cвiдoMo HaМaгaЛИся зHИщИти opгaнiзaцiЙнi тa пoвстaнськi
KaдpИ, щoб лишитИ нapo.ц бeз peвoлюцiЙнo-пoлiтИчнoгo кepiвHИцтвa. Пpaктинним стaвлeHHяM poбoти стapaлИся дoвeстИ
дo пpипИHeHHя peвoлюЦiЙнo.пoлiтичнoi i визвoльнoi бopoтьби
пpoтИ poсiЙськoгo iмпepiялiзMУ' Цe цiлкoвитo вiдпoвiдae iнтepecaм стaлiнcькoi клiки - тa яK мaйжe piк тoмy - пiсля сMepтИ сЛ.
п. пpoвiдникa oxpiмa _ свoТм вiднoшeнняM дo HaсeЛeHHя BoHИ
пoмaгaлИ для HKBД вбивaти клин мix HaceлeHHяM a opгaнiзaцieю i УПA'
Cycпiльствo, opгaнiзaцiя i пoвстaнцi oсyдилИ пoтягнeHня т.
зв. пpoвoдy iнспeктopaтУ, яK скpaЙньo вopo)KУ poбoтy i зpoблeнo iЙ кpaЙ. Poоiя шaлie... Зaвдяки piшyним зaxo.t],aN4 збepexeнo
ocнoвнi KaдpИ opгaнiзaЦii i УПA, iзoлюючи людeй, якi бoятьcя
свoeT тiнi- лiквiдaтopiв вiд кepiвництвa вИзвoЛЬHoЮ бopoтьбoю
Haшoгo Hapoдy. З Hoвим poKoM, ДpУзi, зaвдaмo Bopoгy щe сИлЬнiшиx yдapiв. Ж,'Ави, УкpaТнo!
ПaM,ять дpузiв, щo впaлИ в бopoтьбi з poсiйоькими бoльшeвИKaMИ i з pyк лiквiдaтopiв, збepexeмo .цля вiкiв. ТИМ, нИЮ нeоть
зaпля|\Аv|л|А лiквiдaтopи - пoдaeMo ДpУxнto pyKy i бaжaeмo оил i
yспixy в бopoтьбi!
3 Hoвим poKoМ' дpyзi, У BИp peвoЛЮцiЙHИX змaгaнь!
Haшa пpaця i бopoтьбa _ цe дoбpo для УкpaТни
a oбвинyвaчeнHя лiквiдaтopaмl
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Cмepть бoльшeвицьким нaТздникaм i внщpiшнiм вopoгaM
УKpalнсЬKoгo HapoдУ!
- Гepoям Cлaвa!

Cлaвa УкpaTнi!
Kpaй ..oдeсa''
1 сiчня 1946 poкv

чЛeHИ KparBoГo ПpoBoдy:
1. (.ЦaлeкиЙ)

2. (3имниЙ)
3. (Tapaс)''

Лiтepaтypи Тxньoi в тoMy пepioдi бiльшe He видaHo, Poбory
спpяMoвaHo нa oфopмлeHня opг[aнiзaцiТ] свoeТ клiки тa пpoпa.
гaндИвHo пiдгoтoвлюЮтЬся дo бopoтьби з oУH' Toдi ж laлeкиЙ
зi свoТм aKТИвoM пepeвo.П.ИтЬ pяД вiДпpaвl Ha яKИX гoЛoвнy Увary
звepнeнo нa вiдipвaння якнaйбiльшe людeЙ вiд opгaнiзaцiТ тa
вKлЮЧeHHя Тx в свoюдивepсiЙнy гpУпУ.Cвoю poбoryдивepсii пpoтИ
oУH мaскye, нiби, oсoбoю oбopoнця, пepeд iснуюнoю зaгpoзoЮ
лiквiдaцii чecHИХ peвoлюцioнepiв пpoвoдoм iнспeктopaту oУH нa
п3У3. B оклaд лiквiдaтopiв вчИслЮe к-pa oлeкcy, BacИля, Лигy,
..з
KpoвoMoдeстa, !aнилa, Mитькy, MeHe, Ha Чoлi, яK вiн кaжe,
)кaдHИM CMoKoM,'. Cepeд Koзaцтвa пyстИв вepсiю, щo .[yбoвиЙ i
oлeксa пiдкyпили Чyпpинкy, дaлИ чoтИpитиcячi (нeвiдoмo нoгo), a
тoй xoдить i дyшить. ДУбoвиЙ вИдyшИB в Koлкiвськoму paйoнi всю
сiткy iТИХ, щo пoпpИXoдИЛи з фpoнry.
Bикopиотoвyюни тpaгiннy cитyaцiю, яKa стaлacя B с. Poмaнoвi внacлiдoк смepтi мaЙopa Лиги, сoтникa Baсиля Ta упaдKoM
в pУKИ бoльшeвикiв к-pa oлeкси, бaгaтo людeй, бyдyни пiд псиХoзoM стpaxУ лiквiдaцiT зi стopoни CБ, якy вИтвopИB сaм .Л.aлeкиЙ
нa чoлi з клiкoю, .[aлeкoмy вдaeтЬся бaгaтo здeзopieнтoвaнИX
..oдeсa'' з HaшoT
пepeтяГHyГИ Ha оBoЮ отopoHy. Ha тepeнi к[p] .
cтopoнИ He зaлIА.JJИлoсь нi oднoi oсoбИ з пpoвoдy кoмпeтeнтнoТ,
якa б мoглa iдeйнi eЛeMeнтИ зopгaнiзyвaтИ дo пpoTидiT, Тi люди
iдeЙнi' якi лишилиcь, були бeз зв'язкy з пpoBoдoм дo M-Ця чepвHя
1945 p. i якиxocь piшyниx тa бeзoгля,цHИx пpoтИдiЙ пpoти дИвep.
сiЙнoТ poбoти.П.aлeкoгo He зaстoсoвaнo. Bиcтупи[ли] к-p ЕнeЙ тa
Гopдiй, якi зaздaлeгiдь пiдгoтoBИлИ TepeHoвиЙ aктив дo бopoтьби
з дивepсiою .[[aлeкoгo] (нa тepeнi ПЗK).
ПepшиЙ yдap нaнic дивepciT д-г Юpкo (Kвaтиpeнкo) з нaкaзy
к-pa oлeкси' вИKoHyЮчИ aтeнтaт в м-цi гpуднi 1945 p. нa нaЙcтap.
шoгo дeмaгoгa Зимнoгo' Cмepть 3имнoгo нaляKaлa iX, пoнaли
бoятиоь aтeнтaтiв.
Пiсля смepтi Зимнoгo, ДaлeкиЙ дo Tapaсa пишe гpипсa' в
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яKoМУ KopoтKo BKaзaB, Ha щo вiH MaB би звepнутИ УвaГу. Гpипс
сЛ|дУЮчoгo зMlсту:
..ДpУжe
Tapac!
Cтaлaся сУMHa пoдiя. oлeксa чepeз aтeHтaТнИKa Юpкa вбив
д-гa Зимнoгo. Хaй )кe Hac цe He ЛoMИть, a бyдe тiльки HayчKoЮ
Ha дaЛЬцJe. Бepexlться! Пpo цe гoлoсHo гoвopiть в opгaнiзaцiT, a

нaвiть HaCeЛeнHЮ. Heмa чoгo KpИтИ. Чупpинкa' Moдeс1 MaKсим,
oлeксa пiшли Ha ycЛyГИ HKBД' тaк i тpeбa гoвopИтИ, Щoб пpo Цe
знaЛИ всi. flaти HaKaз всiм, щo кoли б кoгo-нeбyдЬ з тИХ люДeЙ
бaчив i мaв мoхливiсть зaстpiл|АтИ, тo тaк i зpoбити. Пoгoвopiть э
oльxoю i щoб зa Hими нaвiть i пoшyкaв, яKщo вoHИ тaM .t].eсЬ oбepтaЮтЬcя i кpoпнyв бeз xaдниx викидiв оoвiстi. Бaжaю Baм кpeпкoГo з.п,opoвЛя i ycпiхiв в пpaцi. ХaЙ смepть д-гa Зимнoгo )кeHe Haс
дo пiмcти, a пpaBдa, в iм'я якoi бopeмoоь, дo/],aс HaM cИЛtт.
C[лaвa] У[кpaТнi]l

ДaлeкиЙ

5.1 .46 p. ГoД. 20.30-

гpипсiдoТapaсa з 7 '1 '46 p. laлeкиЙ ПИшe: ..Cмepть Зимнoгo
нe смiе нaс знeвipювaтИ, a пpoтИвHo зaстaBляe Haс.цo пoмсти. Taк
тpeбa бaлaкaти з ЛЮдЬМИ, якi Йoгo зHaЛИ i нe знaли' HKB.Ц-iвcькУ
poбoтy лiквi.цaцiйнoT кoмiciТ в склaдi Moдeстa, Maксимa, oлeкси,
Bacиля, laнилa i Miтькa пiд гoлoвyвaнHяМ Чyпpинки_CMoKa, яKИЙ
He Moxe жити бeз людськoТ кpoвi, тpeбa poзKpИBaтИ Пepe.ц цiлoю
opгaнiзaцieю a нaвiть cyспiльствoм в пoвнiй Йoгo нaгoтi. Cкpивaти
Тoгo B)Ke Не BдaстЬCя. кoхниЙ бaчить Цe сaМ, aЛe He кoжниЙ oдHaкoвo poзyмie',.
B гpипсi з 20.6.1946 p. laлeкиЙ пИшe.цo Tapaсa: ..Лiквiдaтopи
пoчИHaЮтЬ з HaMИ oтвepтУ бopoтьбy, ТoMУ HaшИM зaвдaнням вiдтягHУтИ вiд ниx peштУ людeй, B чoMУ з нaшoТ cтopoнИ тpeбa пpoяB|Aт|А якнaйбiльшo'[ aктивнoстi. Biднoснo caмИХ вepxoвoдiв (лiквiдaтopiв), He вaгaтИсЬ y>KИвaтИ нaвiть нaЙpaдикaльнiшиx зaxoдiB,'.
B

.[ля кpaщoТ ХapaKтepистики пoлiт[иннoТ] лiнii, якy вiв laлeкиЙ,
пoдaЮ кopoткi KoHспeKТИ з вiдпpaв, щo Тх пepeвoдив .[aлeкиЙ зi
свoТм aKтИвoM. Koнспeктyвaв вiдпpaву Тapac. Пoдaю вiдпис:
..KopoтKa

xpoнoлoгiя лiквiдaтopствa
Пoчaтки лiквiдaцiТ

1. Чoму нe бyлo мacoвoi лiквi.цaцiT зa сл. П. K-pa oхpiмa? Бo
вiн пpoвaдив пoолiдoвнy opгpoбoтУ, щoб He ПpИвeсTИ BИзвoЛЬHУ
бopoтьбy дo pyTни, яK цЬoгo xoтiли Чyпpинкa тa iншi Йoгo сopaтH|AK|А'
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2. Бo вiн He paз i мaЙхe нa кoxнiЙ вiдпpaвi i iндивiдyaльнo
пepeотepiгaв, щoб слiднi opгaнИ BeлИ свoю poбoтy yвaхнo, iнoдi
Mo)KУтЬ бyти нeпpaвильнi .цaнi, i бyдь-кoмy зaбopoняв вeсТИ
слiдствo, щoб слl.цстBoM He пpиЙти дo сaмoлiквiдaцiТ. Пpoвi.цник
пepeдбaнyвaв пoдiбниЙ стaн, Йoгo сMepтЬ e зaГaдKoвoЮ .цo сЬoгo.Д'H|.

З. Швopний чaстo скap)KИвся, щo чaстo-ГУCтo пaдaЮтЬ )Кepтвoю слiдниx opгaнiв нeвиннi лЮдИ.
4. Гapaсим_Boлoдимиp (зa нiмцiв - Ha зaх[oдi] oбл[aсний]
peф' CБ, зa бoльшeвикiв _ кparвий opг[aнiзaцiЙниЙ]), якиЙ вiв
бopoтьбу пpoтИ MaсoBoгo нИщeHHя людeЙ ...
5. Apxип зHoвУ )к He пoгo.п)KУвaBся з MacoBoЮ чИcтKoЮ ...
6. У квiтнi мiсяцi 1945 p' ПoчaЛИся пpимiнювaти мaсoвi чИстKи
в тepeнi i вi.пдiлax i Дiйшли a)K .цo пiзньoТ oсeнi ...
7. Бopoтьбa Йшлa в гopi, a в HИзaХ нiчoгo He зHaлИ. B гopi нe
пoгo.цЖУвaЛИся з тaKoЮ зaгaлЬHoЮ лiквiдaцieю, яK A. T. Г. .{. i iншi'
зa щo xoтiли Tх злiквi.цУвaти. Згaдaнi люди, щo вИстУПиЛИ пpoТИ
тaKoГo нИщeHHя, вi.qpaзУ нe змiг нi oдин BИстУпитИ' бo нiчoгo з
цЬoГo нe вийшлo б i щoЙнo пiзнiшe oчoлювaнi laлeким piшyнe
B|Аcту г1|,4лИ

п

poтИ

л i кв

iдaтo

p

i

в.

8. Цe ж He яKaсЬ вiльнa спiлкa, a цe peBoЛЮцiЙнa opгaнiзaцiя,
яKa зa HeПocЛyХ Kapar сMepтю i тoмy He зMoгЛИ тaк вiдpaзy вИоТyл|Атv|'

9. Koли взяTИ тaKoгo Cмoкa i.[aнилa нa cтaнoK, тo HaПeвHo
сКaжУтЬ щo BoHИ e aгeнтaмИ HKB.ц.
10. l в мeнe Цiлi сoтнi пpoтoкoлiв, якi тaк гapнo oфopмлeнi, щo
вci peвoлюцioнepи o ceKcoTaMИ чИ aГeHтaМИ _ цe в гopi Mo)кУТЬ
пoкaзaTИ яK зpa.п'HИKИ.
1 1. Hixтo нe бopoнитЬ aгeHтуpУ.

12. УкpaТнський нapoд, oсoбливo opгaнiзaцiя i нaшa УПA,
мiж мoлoтoм a Koвa.Д,лoм. 3 oднoi стopoнИ тepop
HKBД' з дpyгoT - HKвД пiд виглядoM чИстKИ вбpaлoсь в нaшi pяди
i пpoвoдить пpи пoмoнi HaшИX людeй opг[aнiзaцiЙниx] мepзeнну
poбoту, сПpяMoвaHy нa лiквiдaцiю визвoльнoТ бopoтьби.
Якби нe MИ ЦЬoгo нe пepeдбaч|АЛИ, я ХoчУ зУПИHИтиоь нa фaкoГ1|АHИл|АCь

тaХ, poзKpИTИ цlЛy ПpaвДy| ПpИxoBaHУ пpoтИBHИKaMИ-вopoгaN4И.
13. Пpo Cмoкa ЫАcлiДv|т|А, злoBИтИ iдoстaвити >кИвЦeМ, KoЛИ
ж нi тo вбИтИ, |aнилa тex. Koли вoHИ oПИHятЬcя Ha оTaнKУ, To
бyдуть гoвopИтИ вce i щo e aгeHтaмИ HKBД.
14. Bиcлaти Ha.o,ю, щoб взнaлa пpo lyбoвoгo чИ )КИвe чи нi i
З
щo HИM стaЛocя lт. .ц.
..лiквiДaтopiв''
15. ЗвepнщИ yвaгy Ha ПepeтягУBaHHя вiд
людeЙ
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чepeз

poДv|Htt i

лиcти i т. д. ПepeпИcyвaтИсЬ з opгaнiзaцiЙними

людЬМИ' cтp|ЛЬцяMИ |т. д.
6. ГoвopитVI ч|А пepeKoнyBaтИ КoгoсЬ'
.1

тo тpeбa

пoД,aBaTИ

фaкти пpo лiквiдaцiю знaних i нeзнaних лю.цeЙ, piвнo ж вiддiли i
бoiвки iт. д.
17. Tpeбa вiднyги, дe HaзИвaти лiквiдaтopiв HKB!,-истИ a дe
нi. Пpo.Qyбoвoгo, яKщo пpaвдa щo вiн в6итиЙ, тo HИшKoM пpeДcтaзИт|А яK гepoя, a яKщo нi,тo бити пo тoMУ, Haщo знИщив стiльки
людeй, вitдiлiв iт. д.
18. 3 низaмИ, KoзaцTвoM гoвopИТИ, щo ,.вol-{И Bиннi, xiбa пpocтиЙ нe хoчe xИтИ y вiльнiЙ УкpaТнi, чoМУ poзпУcтv|лИ вi.пдiлИ''.

Пpaктиннa poбoтa ..ГЛИсТiв''* нa тepeнi П3K в 1946 p.
3гiднo BИщeнaвe.п.eниx вкaзiвoK He тepeHi ПзK, цeбтo пo лiвtЙ
cтopoнi Гopиня, ,'ГлИcтИ'' пoчИHaЮтЬ Дiяти. Poбoту свoю пoнaли вiд
пiдлoi пpoпaгaндИ сepelц HaсeлeHHя p-нy .[epaxнe. Bиотупaюни
нa мiтингaХ, peпpeзeHтУвaлИcЬ вiд кpaeвoгo пpoBoдУ ..oдeсa,'.
oУH ocтepiгaли пepeд зHaHиМИ в тИх тepeHax пpoвiдниKaMИ тa
KoМaндИpaми (Mикoлa, Ceмeн), ГoBopячИ, Щo вoHИ e aгeHТaMИ
HKBД' в пiдпiллi пepeбувaютЬ пo HaKaзi HKB.ц, лiквiдуюни KpaщИХ
пoвотaнцiв тa члeнiв oУH' кoли cпpaвЛятЬся з пoвстaнЦями, тoдi
вiзьмyться лiквiдyвaти всiХ тИХ, щo спiвпpaЦЮвaЛИ з H|Аgv|, сeляH'
якi дoпoмaгaЛИ Хapчaми, poзвiдкoю i т. д' Гoвopили, Щoб нaсeлeHHя He дoпoМaгaлo всiм тиM, яKi нe e пiдпopядкoвaнi .[aлeкoмy,
Чepeз HaсeЛeHHя зaKлИKaлИ дeяKИx paЙ[oнниx] пpoвiдникiв тa
пoвcтaнцiв щoб тi зipвaли зB'язoK зi овoiми звepxнИKaMИ тa Haв'язУBaлися э нИlиV|| aбo xoвaлись iндивiдУaЛЬHo.
.Qля пepeкoнaння тa зaстpaшeнHя Haвo.цv|лИ pяр, людeЙ знaHИx B тoMУ тepeHi, якиx злiквiдoвaнo зa aГeHтуpнy дiяльнiсть
(Яpeмa, 3axap, Cipoмaxa, Kiчaн iiн.). |нкoли нa мiтингax чИ тaK,
в poзMoвax з HaсeлeHHяМ. вИсТyПaлИ ..oЧeвИдцi отpaшнИX KapтИH,', aбo тi, якиM пoщaстИлo втeKтИ, poзMaЛЬoвУвaлИ чopHИMИ
бapвaми сМepтЬ aгeнтiв. Пepexoдяни Чepeз тepeн aбo нa мiтинГаXl пoшИpЮBaЛИ лиcтiвки, видaнi .Д.aлeким, як: .,Пepeотopoгa',,
'.ПoвiдoмлeHHя''. БyЛИ вИпa.цKИ, щo вИсИЛaлИ лV|cтИ сoвiтськoю

пoчтoЮ' ззoвHl aёцpeсУЮчИ Ha яKoгoсЬ сeЛяHИнa' a B cepe.п'инi пиcaли..ПoBcтaнцям зa ГopинЬ''. ТaKi лИcт|/1 фopмoю гpипоiв
пepeдaвaЛИ чepeз poдинiв aбo знaЙoмИХ oKpeМИM пoвстaнцяM.
B листaх пИCaлIt, щo .,Haш кpaeвиЙ пpoвi.ц нe вИзнae iнспeктo-

* ,,Глистaми''
пol1Уляpнo зiстaли oхpeщeнi ,|Цaлeкiвцi''. Qiei нaзви уЖИBaють
вci члeни oУН в ПЗK в oкpeслeннi |хньo| poбoти' (Пpимiткa у тeкcтi')
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paтУ, яKиЙ e aГeHтУpoЮ HKB.ц, вИcЛaHo зв'язoK дo цeHтpaлЬнoгo
Пpoвoдy oУH, вкopoтцi бyдe вiДпoвiдь... oбдyмaйтeсь, кидaЙтe
лiквiдaтopiв, Haв,язyЙтecЬ з HaМИ iт. д. iт.,о,.''.

HaЙбiльшe гoвopИлИ пpo oлeкcy, щo пiшoв дo бoльшeвикiв

в cтpибки, Чopнoмopця, Cмeтaнy, Юpкa, Mикoлy тa Ceмeнa

-

як

лiквiдaтopiв. Пpo .ЦУбoвoгo гoвopИли, щo e aгeнтoм, пiзнiшe
гlo|JJиpИлИ cлyХИ, щo Cмoк Йoгo злiквiдyвaв.
.Цo пpoв. Cтeпaнськoгo p.HУ Beсeликa п|Аcaл|A гpИпсa, в
,..Qивиcь,
яKoMy HaвoдИЛИ пpИKЛaд пpo 3axapa:
3axap, нiчoгo нe
знaЮчИ, дoпoMaгaB Гopдieвi лiквiдyвaти пoвстaнцiв. Чoгo x тoдi
Й Йoгo злiквiдyвaли, a Гopдiя нi, aдxe х ГopдiЙ Йoгo звepхник.
3axap зpoзyмiв, кoЛИ в)Ke бyлo пiзнo''.
B дpyгiЙ пoлoвинi M.ця тpaвHя 1946 p' Тapac i Яpocлaв ствopили кiннy гpyпу в числi кiлькaнaД'цятЬox ociб, з якoю poз'iзрЖaли
пo тepeH| тa uJv|pИлv| poзKЛarцoвy пpoпaгaHдУ' спpяMoвaHУ Ha
пiдpив aвтopИтeтy oУH тa пooдиHoKИx aвтopИТeтHиx кoмaндиpiв
i пpoвiдникiв, якi бyли знaнi Ha тoMУ тepeнi. XapaктepиотИчl{oю
пpИKмeтoЮ тirT гpупи бyлo п'янстBo, ГУЛЬHя, Дo чoгo тo сЛУХИв
.,чЛeH
KП''. Пpи кoxнiЙ нaгoдi сaМ ПИв
пpИKЛaдoм сaм Тapac, яK
тa зaoХoЧУвaв .0,o цЬoгo свoix пiдвлa.п.нИx, MoвляB' будyть мaти
бiльшe eнepгiT дo пpaцi.
Пpи зyстpiчi з вiддiлoм oльxи 27.6'46 p. Tapaо, ЧулиЙ,
|liДгaЙниЙ тa Яpocлaвeнкo aгiтyвaЛИ пoBстaHцiв, щoб тi пepeЙшли
нa iхню стopoHУ. oбгoвopююни пoлiт[иннy] ситyaцiю оьoгoднiшньoi дiйснocтi, .д.aвaЛИ яK o.п,ИH з вихoдiв з тя)кKoгo пoлoxeння _ лeгaлiзaцiя вcix пoвотaнцiв. ЧулиЙ гoвopИв, щo бyдyть Bиpo6ляти дoKУMеHтИ тa легaлiзуBaTИоЬ пo мicтax тa ceлaХ тoдi, кoли б
бoльшeвикИ лLАtJJtАлvl.cь щe дoBгo Ha HaшИХ зeMляX. Гoвopили пpo
сeбe, яК пpo peaкцioнepiв, якi виcтyпи лИ пpoти мaсoвoT лiквiдaцii
HaшИХ кaдpiв пpoвiдникaМи тa KoMaн,циpaмИ. Щo цьoгo нaвiть нe
дoбaнив цeHтpaЛЬHИй Пpoвiд, щo вo|tИ дo6aнили тa зpoбили, щo
цeнТpaлЬHИЙ Пpoвiд oдoбpить цe тa пpИЛучИтЬся дo HИХ, oдним
слoBoM, He paз свoeЮ бaлaкaнинoЮ д.oХoдИЛИ дo aбсypдy тa тyпiKy, яKoЮ He пepeKoHУBaлИ нaвiть пepeсiннoгo пoлiщyкa'
18'B.1946 p. дiЙшлo дo бoю Мi>к ..ГлИстaMИ'' a HaшoЮ гpУпoЮ з
вiддiлy в числi 1O-ox кoзaкiв, ..ГЛИстiв'' бyлo 50 чoлoвiк yзбpoeниx.
Бiй cкiнчивоя пepeМoГoЮ ..ГлИстiв'': oдHoгo HaЦJoгo KoзaKa тяXKo
paнИлИ, двoХ poeBИX, щo виcтpiляли aмyнiцiю, Bэял|А B Пoлoн,
peштa пpoбилиcь чepeз лiнiю тa втiкли.
Ha тepeнi Cтидинщини пicля aTeнTary, якиЙ викoнaнo Ha
Тapaca тa Чyлoгo в м-цi сepпнi, ,.ГлиcтИ', poбили зaоiдки Ha HaшИХ
лю.цeЙ. Пiд чac свoiх oпepaцiЙ нe MaЛИ жaд'HИx yспixiв.
I
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B с. Злaзнe, p-н .Цepaxнe, мiсцeвi ,,ГлИcт|А'' пepeвoдИЛИ гpaбexi нaсeлeння. Boни B тoMУ сeлi злiквiдуBaлИ oд,Hoгo чoлoвiKa з
цiллю зaбpaти в HЬoгo зoЛoтo.
B с. Cтaвку, p-н lepaxнe, ''Глиcти,' oгpa6илИ poдИHУ сл' п.
к-pa oльxи '' зa6paли KoHя, свИHЮ тa чaстo шУKaЛИ зa мaнуфaктyDoЮ'

Ha Бyдi (CтиДинЩинa) пoгpaбИЛИ тaKo)к людeЙ, пoгpaблeнi
peнi пepeпpoдУЮтЬ в Piвнoмy.

Ha CтeпaнcЬкИХ Хyгopaх гpa6или людeй, гoвopячИ ..стяГaeМ
вiйcькoвi peнi'', пpи тoмy зaбиpaли нaЙкpaщi peчi цивiльнi, бpaли
кaбaни тa iншe.

20.10.46 p. гoЛoBa KooПepaтИBи с. Boлoшi Cтeпaнськoгo
p-нy, зaбиpaв в paйбaзi тoвapи дo Kooпepaтиви. Miж тoвapaМИ
були пaпpyгИ .0.o сiдeл. Koли гoлoвa cKaзaв, Щo цe e лишнiй
тoвap, тo Haч. бaзи, yсмiхaЮчИсЬ, вiдпoвiв: ..Hiнoгo, цe зaбepyть
тaкi , щo Tм цe бyдe пoтpiбнe',. He BстИг ГoЛoвa тoвaptв пpивeзтИ B сeлo, яK .цo HЬoгo пpиЙшли ''Гл|Аcт|А'' тa зaбpaли згaдaнi
Пaп pУГИ.

Ha пoнaтку вepeоHя 1946 p. Яpocлaвeнкo з ]4-мa лЮ.цЬlЙИ Ha

KoHяx зpoбили т. зв. пpoпaгaндивниЙ peйДУ p-ни BoлoдИMИpeцЬ,

.[yбpoвиця, Paфaлiвкa. PoзшyкyвaЛИ зa ДИKИ|'Аv'| гpyпaми aбo
aГeHтaмИ, яKИM BдaЛoсЬ BTeKтИ зi слiдствa, хoтiли з HИМИ yстiЙ|1v|тИ зв'яЗoк. Cкpiзь гoBopИЛИ пpo лiквiдaтopiв. Poзклeювaли
тa poз,цaвaЛИ ЛЮД,яM ЛeтЮчKИ ..Пepeстopoгa''. БyлИ в c. Kидpи
BoлoдимиpeцЬKoгo p.нy, звiдкИ poдoМ Cipoмaxa, в с. oсoBa,

3ульня, PУдня .[yбpoвицьKoгo p-HУ.
Пpи зyстpiнi з нaсeлeнням oпoвiдaЛИ пpo сMepтЬ Cipoмaxи
тa iншиx пoвстaнцiв, якi згинули з pyк ..лiквiдaтopiв''. o.o.ин з ниx,
чoтoвиЙ з тИx Тepeнiв, якoгo лЮдИ зHaлИ, poзпoвiдaв, як йoмy
BдaЛoсЬ втeKтИ зi ..стaHKa'', ПpИ цЬoМу пoKaзyвaB cлiДи, якi зaли|JJv|лIАcь вiд шнypкa. 3вiдси пoixaли нa м[icтeн]кo Бepeжницю, дe
бyли пoстiЙнo стpибки Poкo[ю]. Tyт пoaгiтyвaBшИ тa пoвeчepявшИ, пoTxaлИ зa Гopинь.
Пo дeякoмy чaсi тa сaмa гpУпa пoявИЛaсЬ в PaфaлiвсьKoMУ pнi, пpиTxaли з тИMИ сaМИMИ цiлями, щo Й пoпepeдHЬo. Питaлиcь
людeЙ зa пoвстaHцяMИ. ЛюДи' нiкoгo з HИХ He зHaЮчи, пpиЙмaли Ix зa бoльшeвикiв. Пpoпoнyвaли устiЙн|АтIА KлиIЧKУ, чepeз яKy
MoгЛИ б пopoзyмlтИсЬ, пepe.п'aвaли вciм пoвстaHцяM цЬoГo paЙoнy
пpивiт .,вiд гaЛИЧaH,,.
B тepeнi, де дiють ',ГЛИcтvl'', бoльшeвикИ He стoсУЮть мaЙxe
)КolцHИХ зaсoбiв пo бopoтьбi з нaми' Лишe чaс-вi.о.-чaсy B .0.eяKИХ
мiсцeвocтяx poблять зaсiдки тa ПpИХoдятЬ зa ПocтaвкoЮ. ..ГЛИотИ,'
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..Haщo
пoяcнЮютЬ цe тaK:

x бoльшeвикaм poбитtл oблaви, кoлlл
KoMaH.циpИ пpoдaлИся для HKB.Ц i caмi нищaть пoвстaHцiв''.
.,ГлИCтiв'' .|
в 946 p. нa ТepeHi p.нiв .[epaжнe,
l-l.iлoю poбoтoю
Cтeпaнь кepУвaв Tapac, дo пoмoчi мaв вiн ПiдгaЙнoгo (з oбл[aснoгo] пp[oвo.цу]) тa Яpocлaвa (peф. CБ пpи oбл[aстi]), якi пoxoдять
з .{epaxнeнщИHи. Bпливи cвoi нa тepeнi p-нy.[epaxнe Йoмy вдaлoся нaKИHУтIIзaBtяKIl вeликiй знaЙoмoстi людeй, тa щe ТoMy, щo
вecнoЮ ц. p. BвeсЬ кepiвниЙ aKтИв p-Hy.Qepaxнe згИHУв внaолiдoк
бoльшeвицькиx aкцiЙ. Bдaлoсь iм пepeтягнУтИ Ha сBolо CтopoHУ
ввecЬ нaЙслaбшиЙ eлeMeнт, щo бУв втягнeниЙ клiкoю дo дoвipeнoi poбoти _ цe ПiдгaЙниЙ з Biльки ЯпoлoтоькoТ зi свoiми ЛЮдЬMИ,
цeЙ пepeтягнyв cвoix свoякiв тa тoвapишiв.
Aтмocфepa, яKу вИтBopЮвaлИ ',ГлИcт|A',, бyлa пpигoЖoЮ дЛя
вKЛючeHня всяKoгo poдa гнилi, KaHaлЬcтвa в ix pяди. 3 твеpдoгсl
peвoлюцiйнoгo спoсoбу хИття вol]И cKoтИЛИсЬ д,o )KИTтя звичaЙнИx poзпyсникiв, гiльтяiв, пoоiпaк нa взip кoлишнix бульбiвцiв, якi
п|АлИ, HacИлyвaЛ И, гpaбили' дeмopaлiзyвaл И HaceЛrн H я Ha кoжнi м
кpoцi.
Ha p-н Cтeпaнь бyв пpислaниЙ ЛicoвиЙ _ cтapиЙ aГeнт щe
з 1940 p. _ caм poдoм з с. KpинилЬоЬK, p-H Cтeпaнь. Зa пepшиx

бoльшeвикiв бyв apeштoBaниЙ' нa олiдcтвi зaЛoMaвCя' BИсИпaB
cвoiХ кoлeг з opг[aнiзaцiйнo.[] сiтки. Тип дeмopaлiзaТopo-МopaлЬHo зaлoMaниЙ, втiк зi олi.цствa в 1945 p. oсiнню.
Cклaд людeЙ, яKv||'t1v| poзпopяд)кaeтЬся laлeкиЙ нa тepeнi
П3K, тoннiшe cкaзaтИ в p-нi .Цepa(He, пoдaЮ HИXчe:
1. с.3oлoтoлин_4', Зaпopoxeць, Kpщeлякa, Юpa, Лис.
2. c.Жaлин - 2: 3oзyля, HaтaЛKa (б[yвшi] paй[oннi] ЧX).
3. с. Biлькa Xaлинськa _ 8: ПiдгaЙниЙ (в oблacтi)' Miшa,
oбepexниЙ (paЙ[oнниЙ] пp[oв].)' Явop, Гpaб, lвaн, Cтeпaн.
4. c. MaЙдaH, p-H Cтидинь - 7: Kpyк (..цiпoк з KЛЮЧKoЮ'', гoспoд[apниЙ] в нaдp.) ГумeнниЙ, Гapбyз, Hiмнyp, ЩУKa, B'юЧKo,
Boяp.
5. с. 3лaзнe - 11: БypлiЙ (б[yвшиЙ] peф. CБ p.нy .Qepaxнe),
БaлKa, Бeз, ЛиcтoK, ЯлиHa, Хoмa, ЛИпa, CмiлиЙ i 3 yшaпoвцi бeз
збpoT.

6. с. Cтaвoк - 2: Kopiнь, Бoсoтa.
7, с' ПoстiЙнe - 8: Гipнaк, Гpaб, Чyмaк, Яpocлaв (peф.
oбл[aстi]), Bopoн, Шпaчoк, Бapвiнoк, Бpoдягa.
8. с. Cкpигeтiвкa_ 1 _ Хмapa.
9. с. Pyдa Kлeвaнськa _ 3: П'явкa, Гoопoдap, Яpмapoк.
10. о. .[юксин _ 1.
]

40

1' c. Kooчин _

1

-

CБ

в

БiлиЙ.
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XapaктepистИKи тим лЮдяM з бpaку дaHиХ He Moxy дaти' B
iншиx paЙoнaх ',Гл|лcтv|'' He MaютЬ )KoдHиx зв'язKiв з ЛЮдЬMи.
HacтoiЙ нaоeЛeHня
HaЙбiльш нeгaтИвHo вiдбилacь poбoтa ..ГЛИстiв'' Ha нaсeлeння. BикopиcтoвуючИ tlJИpшe знaЙoмствo cepeд Мaо, яK |aлeкиЙ,
Tapac тa йoмy пoдiбнi УBoдltлv:' нaсeлeнHя в блyд cвoeЮ poзKлaдoвoю пpoпaгaHдoЮ' яKy вoни |.UиpИлИ сepeд мaс, Cвoeю
пpoпaгaндoЮ вoHИ xoтiли вiд'хилити нaсeЛeнHя вiд opгaнiзaцiT.
Bкaзyюни нa piзнy poбoту CБ, якy opгaнiзaцiя y вeликiЙ зaгpoзi
пepeд aгeHrypoЮ мyciлa вИKoнaтИ, вoни Тi пpeдстaвЛяли в чop.
ниХ KpacKaХ' пepeKoнyючи людeй, щo цe ми poбили нe тoмуl щo
виMaгaлo вiд нac дoбpo cпpaви, a з Haкaзy HKBД. MaсИ, зaвдяKи
cвoТЙ нaТвнoстi, нe opieнтyюниcЬ B aгeнтypнiй poбoтi тa тaктицi
HKB.0,, вipили B п'ятдeсят вiдсoткax iхнiЙ бpeхнi. HaЙбiльш Тм вдaвaлocЬ зaдypMaнЮвaтИ МacИ тaM, дe нe бyлo poэ'яснeнЬ з нaшoi
стopol-|И.

flaлeкoму вдaлoсь в бiльшoстi oпaнyвaти ьIiacИ в p-Hax
Koстoпiль, Людвипiль, чaотИHнo в .{epaжнeнщинi, гoЛoвHe тaМ'
дe пepeбувaв Tapaо, Яpoолaв, ПiдгaЙниЙ i дe e poзтaшoвaнi
пoстiЙнo ix люди'
Boни здoбУли ввeсЬ eлeМeHт тoЙ, якoмy зiотaли знищeнi
члeHи poдИHИ зa вopoxy poбory. Piвнo x вплИвaЮтЬ фaмiлiЙнo
вci пpиклoнники.Д.aлeкoгo нa свoT poдини, знaЙoмих, яKi, в свoЮ
чepгУ, дo пeвнoi мipи rypтyють бiля сeбe якyоь чacтИнУ нecвiдoмиx людeЙ.

.!'eякi люди гoвopятЬ' щo poзбилИcЬ нa пapтii як y cвiтoвiЙ
вiйнi (ciльськi фiлoоoфи), iншi KaXУ.т.Ь, щo тeпep нe poзбepeш i
Kpaщe пoKИ щo нiкyди нe мiшaтиоЬ, )кдyгЬ тoчнoгo вияcнeння цieТ
cпpaвИ Пpoвoдoм oУH. зi свiдoмiших сeлян гlИтaлИ Тх нoмy п'ЮтЬ,
ryляЮтЬ, He зaХoвyЮтЬcя яK пpИстaЛo для нaцioнaлiстiв, нoмy Тx нe
гoнятЬ бoльшeвики тoдi, кoли вoнИ вдeHЬ cвoбiднo окpiзь poз'iздxaють iт, д.
Haceлeння здae сoбi спpaвy, щo цe нac oслaблюe, тoMy poбoти .{aлeкoгo нe oдoбpЮЮтЬ.
B нapoдi HУpтyЮтЬ тaкi дyмки пpo Hac внaслiдoк пoдiЙ, щo
зaiснувaлиcЬ нa тepeHi к[p]. ..oдeсa'':
..Bи
пepeвeдeтe Укpaiнy i нaс, бo вxe пpoдaeтe нapoд (piзнi
пpoвoкaцiТ, щo тaM зaiонyвaли).
.Цapoм ллeтЬоя Kpoв, з цЬoгo нiчoгo нe бyдe, якЩo мix пpoвiдHИKaMИ HeMa згoдИ.
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Ti' щo BчиЛи пpo УкpaТнy, oстepiгaлI4 Hac пepeд aгeнтypoЮ
тi , щo
пoчyли впepшe пpo Укpaiнy' нe здaлИcЬ вopoгoвi, a стpiлялись,
aбo витpимУвaлИ KaтyвaнHя HKBД тa щo вapтi тi вaшi пpoвiд-

вopoгa- caмi зpatИлv1 Укpaiнy тa cтaли сeKсoтaми, a
н}4ки.

Як дoбpe, тo Bи всi дoбpi, aЛe яK пpИпeчe, тo пoчИHaeтe
юдинУ poбory po6ити, a HaM пpИxoдИтЬся тepпiти чepeз тe, щo
кoлиcЬ кycoк xлiбa дaли.
Bи зi мнoю сьoгoднi гoвopИтe' a зaвтpa пpиTзддaeтe з HKB.Ц.
Щo тo з цЬoгo виЙдe, щo цi caмi пoвотaнцi; щo paзoM билиcь

y вiддiлax пpoти бoльшeвикiB, paзoм пpaцЮвaЛИ, a сьoгoднi oдин

дpyгoгo вбивae'',
Piзнi пpoвoкaцii, якi пepexиB Hapoд MopaлЬHo тa фiзиннo, нe
зaлoмили всe-тaKи йoгo, пo пeвнoМy нaсi мopaльний стaн Kpaщar
i люди стaютЬ дyxe a дyжe oбepeжнi i пiдxoдятЬ дo всЬoгo дУxe

cKeптичHo.
He cкpiзь oднaKoвo бyлa пpoвeteнa з нaшoТ отopoHИ poз'яс|-|loючa poбoтa сepeд нaоeЛeHня в опpaвi дивepсiТ.Д,aЛeкoгo, xoн
cпpaBy дивepсii.Д,aлeкoгo нe скpiзь oдHaKoBo зHaютЬ. HaЙдaльшe
вoнa e пoшИpeHa, т. зH. зHaнa нa тepeнi П3K мiж piкoю Гopинeм a
Cтиpoм. 3a Cтиpoм нe e зopieнтoвaнi нaвiть нaшi низoвi KaдpИ пpo
.Qaлeкoгo. Taк щo вся poзKлaдoвa poбoтa.[aлeкoгo e пoшИpeнa в
p.нi .(epaxнe, CтeпaнЬ, BoлoдимиpeцЬ тa чacTИнHo.{yбpoвиця. B
пiвнiчниx paЙoнax, цeбтo Boлoдимиpeць, .Qyбpoвиця, Paфaлiвкa,
нaсeлeння спpиЙмae цe яK пpoвoкaцiю HKB!. Koxнa пoявa piзниx
гpyп .Qaлeкoгo Ha тИХ тepeHax He Mar уcпixiв.
!o бopoтьбИ з дИвepcieю .Qaлeкoгo aKтИв був пpигoтoвaниЙ
в
щe зимi 1946p.' тoмy, KoлИ вoнИ пoчaлИ aтaKyBaтИ тepeн' тo
стpiнyли з нaшoi cтopoHИ гiДниЙ вiдпip.
Лiквiдaцiю Tepeшкa, Тapaca тa Чyлoгo HaceлeHHя пpиЙмae
двoяKo: oднi кaжyгь, щo цe зpo6или бoльшeвики, iншi зHoв, щo
цe нaшi' Пpo цю cпpaвy гoвopятЬ лИшe тaM, дe вoHи бyли знaнi
сepeд нapoдy.

oпио мaтepiялiв, видaниx.П.aлeким в 1946 p.
.|

.

Haкaз члeнaМ oУH i вiддiлaм УПA _ вИд' 5.12.1945 p'

2. 3 Hoвим PoKoM. дpyзi! (6итaнa мaшинцi) - в|АД'1.1.1946 p.
3. Xiд мixнapoдниx пoдiЙ ( '' )- нaпис. Mapтa. _ 3.|.5.46.

4. Унiвepсaл УГBP (дpyк.)
5. Ceляни! (лeт')- 6итaнaдpyкapнi
6. УкpaТнcькi гpoмaдяни (битo в дpyкapнi)

- чepвeнЬ

1946 p.
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7. |нстpукцiя для пpoвiднoгo

aKTИву

oУH к[p]. ..oдeсa''_

20'6.46 (мaшинкa)
B. ПepeотopoГa дЛя всix yнaсникiв УПA, пpaц[iвникiв] opг[aнiзaцiйнoi] сiтки i HaceЛeHHя (дpук)
9. ПoвiдoмлeHHя-пеpeстopoгa Д'Ля чЛ. oУH, пoвст i нaceлeнHя _ лИпeHЬ [1 9]46 p.

10. .(oки кiнeць-кiнцiв тepпiтимeм (дpУк)

1 1. Чи бyдe гoлoд (дpук) _ пepeбитa нaшa листiвкa
12. Koмyнiкaт Гpицькa Kвiтки _ 21.7.46 _ (дpyк)
.|3.
Koмyнiкaт пpo оMepтЬ Tapaсa' Чyлoгo - (дpyк)
14. Piзнi кличi (дepeвopит)

3aввaги

oснoвHoю пpИчИHoЮ' щo ПopoдИлa .цiяльнicть .Д,aлeкoгo _
oчИстKa
opгaHlзaЦ|| B|.t]. вHУTp|шнЬol aгeHтуpИ' яKУ MИ МУcИцe
ли в oбличчю вeликoi зaГpoзИ paдИKaлЬHo пepeвecтИ. L]e бyв
MoМeHT, якиЙ фopмaЛЬHo зiпxнyв .Д.aлeкoгo тa клiкy Ha вopoxУ
стopoнy пpoтИ opгaнiзaii' Aлe, poзгля.цaЮчИ тУ спpaвУ глибЩe,
пoбaЧИм, щo тУT MoтopoМ дo цieT .о.iяльнoсти нe тiльки бyли
ocoбистi aмбiцii .П.aлeкoгo чИ нeнaвИстЬ дo пeвHИХ ociб, якi
xoтiли злiквiдyвaти Йoгo (oлeксa). Tут дiялo нaпpoтязiдoв|.lloгo
нaсy HKBfl, якe хoтiлo чepeз aгeHTУpHУ poбoтy в нaшoмy нyтpi
д,oBecтИ дo poз.цopУ, оПИХaЮчи у вeликiЙ пoлlтичнiЙ дeзopieнтaцiТ слaбшиЙ eлeмeнт Ha вopo)KУ стopoнy cУпpoти opгaнiзa...д.iвi.о,e
eт iмпepa'' (дiли
цiT, дepжaчИCЬ Cтapopимськoi зacaдИ
i пaнyЙ); xoтiли тИM МeтoдoМ Haс бити тoму, щo всl iншi, якi
вoHИ сУпpoтИ Haс стoсУвaЛИ, He дaвaлИ iм бaxaниx успixiв. Bсi
tlpoвoKaTИBнi спoсoби, якi вoни пpимiнювaЛИ сyпpoтИ oУH в
бopoтьбi, He ДaвaЛИ iм нa дoвшy МeТy бaжaниx нacлiдкiв, тoмy
щo eмiтoвaнa peвoЛЮцiйнa poбoтa' яKУ BoнИ пpИМiнювaли в
тepeнl, бyлa пo ПeвHoMУ нaсi opгaнiзaцieю тa Hapo.t]'oм дИскpeдИToBaHa (пpим. oзoн). Cпpoби цi кpaхyвaлИ щe тoМy, щo всi
пpoBoKaTИBнi дii бyли oчoлeнi чИстo aгeHтУpHИM eлeмeнтoМ,
якиЙ в oбличчю нapolцy He MaB )КaдHoгo aвтopитeтУ (oзoн) тa
бyв здeмaскoвaниЙ, як вopoхий HaМ eЛeMeHт.
oтжe, HKB.ц вИKopИстaЛo зaKoЛoТ, якиЙ витвopИвся в нщpi
opгaнiзaцiТ пiд нaс ТТ yздopoвлeння, здoбУBaЮчИ coбi плaцдapм
в HaшoMУ нyтpi нepeз пoзицii .[aлeкoгo, щoб нaс 6ити, laлeкиЙ
явЛяeтЬся aBТopИТeTHИM ПaяцoM, яK'/tЙ Ha тИск KнoпKИ HKвД
(aгeнтypнe oToчeнHя.Q[aлeкoгo]) викoнyr пeвнi pyxи, якi нaм шкoдять, Bсix свoТx aгeнтiв HKB! KpИr ПлaщИKoМ aвтopИтeтУ деяKИХ
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чeсHИХ peвoлЮц|oHeplв' яK|' HaIBHo пepeKoHaH| в cЛУшH|стЬ ПoстaвИ .цaлeKoгo, вИKoнyЮтЬ Йoгo HaKaзИ.

HKBД чepeз .Д.aлeкoгo пoслaблюe Haш pУx нa тepeнi б[yвшoгo] к[p] . ,.oдeоa'' тa HaHoоить вeликi шKoди для opгaнiзaцiТ i
Hapoдy.
Гpyпa .П,aлeкoгo:
a) пiдpивae aвтopИтeт oУH тa лЮдяM, якi

ТТ

peпpeзeHтyЮтЬ Ha

П3УЗ;

б) дeмopaлiзуe пpoпaгaн.п,oЮ тa пoвe.цiнкoЮ Hapoд;
в) вeдe збpoйнy бopoтьбy пpoTИ oУH нa ПЗУ3;
г) aгeнтypa, якy .Д.aлeкиЙ тoлepye, BИявЛяr для HKB.Ц людeЙ
aHтИpa.0'яHоЬKИX пepeKoHaHЬ.
.[o ствopeнHя сИтyaцiТ, якa вИтвopИлaсь в б[yвшoMy] К[p]'

..oдeсa'', cпpИчИHИвся бeзпoсepeдHЬo сaм oлeксa тa iншi звepХHИKИ, щo тoЛepУвaЛИ вopoxУ HaM oпoзИцiю нa пpoтязi мaЙxe
poкy. oлeкca, пoМИMo cвoeT твepдoтИ тa iдeЙнoстi, зaмaЛo BИяB|АB
сeбe piшyнИM B ocтaннiм чaсi B yздopoвЛeннi opгaнiзaцiТ, кoли
тpeбa бyлo yсунщи .Д,aлeкoгo тa тaKИХ типiв як Тapaс i Зимний'
Фepмeнт, який витвopИBcя нa Cхoдi в зB'язKУ з oчИстКoЮ, He
мaв би нiкoли тaKИX уопiхiв, кoли б нe був oчoлeниЙ TaKИMИ ЛЮ.цЬМИ яK !aлeкиЙ, ЗимниЙ, Tapac. Фepмeнт цeй мaв би xapaктep
льoкaльниЙ,тaкиЙ як нa Зaхoдi. Bинa oлeкси бУлa щe B тoMy, щo
MaюЧИ в pУKaХ.Д,aлeкoгo пiсля випaдкy з Moдeстoм, poбив з HИM
якиЙсь eKспepИMeн1 нiби, лiквiдaЦiТ Йoгo чи тoщo. ПiД чaо ТзДи дo
гopи BзяЛИ .Д,aлeкoмy зaв'язaлИ oнi, пpивeлИ нaд яMy, .цe oлeксa
зaявИB Йoму, щo вiн e зaсyдхeниЙ peв[oлюцiЙним] тpибyнaлoм
нa poзстpiл. Цeй' пepeляKaвшИсЬ, пoчaв пpoсИтИ o пoMИЛyвaHHя
iгoвopив, щo бaгaтo щe скil(e Cпpaв, пpo кoтpi He зHaB нixтo oпpiн
нeгo. Ha слiдcтвi laлeкиЙ пpИзHaстЬоя дo свorТ вини' нaсвiтлюючи ТТ яK aгeHтypHy дiяльнiсть. [-te гoвopeнHя CKopшe вИГЛядaЛo
Ha гapячKoвe мaячiння, нix нa ПpaвДУ. l-{им ceбe ![aлeкиЙ] xoтiв
pятУвaтИ. Пiсля цьoгo eKспepИMeнтy .[aлeкoмy poзв'язaнo pyKИ
i oлeксa йoмy зaявив, щo вiн пoТдe з HИM дo пpoвoдy. B дopoзi
laлeкиЙ KoHeM втiкae. Пiсля цiеТ втeчi пoчинar свoЮ.о,iяльнicть нa
тepeнi б[yвшoгo] к[p]. ..oдeсa''.
Poбoтa.laлeкoгo яBЛяeTЬся oдHИM з вiдтинкiв дивepсiT, яким
нaс б'e HKB.ц' тoMУ HaM нeoбхiдним e ЦЮ.цИвеpсiю в якнaЙKopoтшoMУ нaсiлiквiдyвaти.
|дeЙниЙ eлeмeнт, щo зaлИшИBся Ha тepeнi б[yвшoгo] к[p].
..oдeca'', з бpaкy л|oДИ|1И, якa б MoгЛa пoKepyBaTИ poбoтoю
пpoтИ .Д.aлeкoгo, He пpoявИв бiльшoТ iнiцiятиви пo УЗдopoBЛeн.
ню вiднoсиH, щo тaM BИтBopИл|Аcь. Bсi нaшi ЛЮ.цИ зHaХoДИлLАcь
1
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в дeзopieHтaцiТ тa xoдИлИ, Мo)кHa cKaзaтИ, пooдИHoчнo з oгЛядy Ha пepepвaHня зв'язKy з пpoвoдoМ. Пo нaлaдHaHнЮ зв'язKy,
poбoтa p,aлeкoгo пiд впливoм yдapiв, щo Mи Tм нaнeсли, пoслaблa. ПepшиЙ уcтiЙнив зв'язoK з гopoю к-p Юpкo (Kвaтиpeнкo).

Пoзитивним бyлo тe пoтягHeнHя, щo з-пoмiж чecHoгo aктивy, який
стaв пpoтИ дiяльнocтi .Д.aлeкoгo, зopгaнiзoвaнo oсepeдoк' вiдпoвiдaльниЙ зa opг[aнiзaцiЙнy] пpaцю в тoмy тepeH|,
Haзaгaл Moxнa оKaзaти, щo з HaшoT стopoни були зacлaбo пpимiнювaнi aкЦiT пpoтИ дивepcii .Д,aлeкoгo, зaслaбo вeЛacЬ
poз'яcHЮЮнa poбoтa сepeд HaсeлeHня i сepeдлюдeЙ, яKИМИ poз.
пopядxae ДaлeкиЙ' Mи нe вeлИ пpoтИ Heгo яK Cл|д пpoпaгan|tv|
oфeнзивнoТ тa нaвiть дeфeнзивнoi в зв'язкy з Йoгo пaшквiльними
листiвкaми, щo ix вИдaв .[[aлeкиЙ] в 1946 p. як ..Пepeстopoгa'',
..ПoвiдoMлeння,', piзHi кoмyнiкaти i т.
д' 3aслaблa oфeнзивнa
poбoтa вeлaсЬ зi стopoни CБ.
.Qля ocлaблeння дiЙ.{aлeкoгo нeo6xiдним e в ц. p. зopгaнiзy.
вaти тaкиЙ oсepeдoK, якиЙ мiг бИ сиcтeмaтичнo дaвaти вiдпoвiдь
нa всi пИтaHHя! щo бyдyгь виpИнaтИ в зв'язKy з дiями .[[aлeкoгo] i
aктуaльнi пpoблeми poзв'язyвaти caмoстiЙнo нa тepeнi б[yвшoгo]
к[p]...oдeсa',.
B зaгaльнoмy, пiдcyмoвУЮчи вcю poбoтy Д|4Kt4х гpyпl яKИХ
дii 6ули poзпopoшeнi (Koвeльщинa), aбo зцeнтpaлiзoвaнi
(.[yбeнщинa _ oзoн), Koстoпiльщинa (.ЦaлeкиЙ)' являютЬся вoни
нacлiдкoм пoлiт[иннoT] кpiзи, яKa вИтвopиЛaсЬ нa П3У3 з пoЧaт.
кoм 1944 p. з tlpИxoдoм бoльшeвиKlв.
Bciтi бoлячки, якi xoтiли opгaнiзм oУH дoвecтИ дo жИттoвoгo
KpaХy, вдaлoсЬ HaM B c|Мдeсят вIдсoтKax yсyнyгИ нa П3У3 дo кiнця
.t946p'
.Цii дикиx гpyп Ha Koвeльщинi нe пpeдстaэлялIА coбoю
вeликoТ зaгpoзИ, тoMУ, щo poбoтa Тx нe бУлa зцeнтpaлiзoвaнa
пpoтИ oУH, вoни були пacивнi, уявляли оoбoю гpyпy .,aби дoвшe
пepe)KИтЬ'' - цe бyлa в ixньoмy xиттi ocнoвнa цiль. MB.Q якщo дiялo
чepeз HиХ, тo дy)кe cлaбo. |х Дii в^цaлocь yнeшкiдlиB|4т|4у вiciмдeсят
п'ять вiдсoткax. Тi, щo зaлишИлИcЬ, пpИтИхлИтa тaK зaKoнcпipyвaлиcЬ| щo вaХKo iх знaЙти. Toмy, щo дii i:x нe пpeдcтaвляЮтЬ дгlя нaс
бiльшoi зaгpoзи, oтxe, спeцBИtlJylryвaнHя He oпpaвдУe сeбe з oглядУ Ha чac, щo тpaтИтЬcя в тiЙ poбoтi i бpaклюдeЙ дo тoгo'
Гpyпa oзoнa, щo дiялa нa.{yбeнщинi, зicтaлa yнeшкiдливлeнa
.,oзoнiвцi'' пpeдcтaвлялИ
в стo пpoцeнтiв.
для нaо в oснoвнoМy тy
зaгpoзy, щo, дiючи пpoтИ нac в пiдпiльниЙ спoсiб| Moгли нaМ HaHecтИ втpaт в лЮдях. B кopoткoмy нaci ix дii пepeд нapoдoм yдaлoоЬ
opгaнiзaцii дИсKpeдитyвaти. HaмipИ ix пpeдстaBIАтИ cвolo дИвepciЙнy poбoтУ пiд MapKoЮ oУH скpiзь Kpaxyвaли. Eлeмeн1 якиЙ
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твopив гpyпy oзoHa, здeKЛяpoвaнo вopoxo стaвився дo oУH - цe
бyвшi учacHИKИ пoвстaнчoгo pyxy, якиx MB.Ц вдaЛoсЬ в стo вiдcoтKaх пepeвepбyвaти тa пepeвИxoвaтИ. Poбory cвoю пpoTИ HapoдУ
тa oУH вoHИ стoсyвaЛИ яK peгaбiлiтaцiю зa нaцioнaлiотиннi гpixи,
щo ix дoкoнaЛИ пpoтИ сссB бyдyни в УПA. MГБ, бaнyни неyспix в
..свoТx
oУH.iвЦiв'', ocтaтoчHo вKЛЮчИлИ тi зaлишки,
дiяx пpoти нac
щo opгaнiзaцii нe вдaлoся злiквiдyвaтИ, в peгyляpнi paЙ[oннi] нacтини BB MB.Ц як cпeцгpyпи,
3aлишилaсь щe нaйгpiзнiшa нa Cxoдi дивepсiйнa гpупa

ми дii, xoч HeвeЛИKИMИ yдapaми, щo iх HaHecлИ д,lя .Q[aлeкoгo] в 1946p., aлe пocлaбили дo пeвнoТ мipи.
ЗopгaнiзoвaHa пoстaвa aKтИBУ нa тepeнi дiЙ .Ц[aлeкoгo], пpoпaгaHдa yснa i пИcЬMoвa, yсyHeHHя 3имнoгo, Tapaсa, Чyлoгo, Kвiткy
тa iншиx гoлoвaчiв ..ГлисTiв'' cтвopИлo нaМ пpИгoxиЙ гpyнт дo
дaльшoТ aтaки ix тa BИгляД|А в ycпix y бopoтьбi з HиMи' Гoлoвнoю
cиЛoЮ, щo cпoнyKae.{aлeкoгo дo бopoтьби з oУH, цe:
a) нeнaвиcть дo oсiб, щo зiпxнyли Йoгo нa тaKe cтaHoвИщe _
oлeксa тa iншi, Щo лИШ|Ал|АсЬ пo стopoнi пp[oвoдy] oУH нa пзУ3'
б) oсoбиcтa aмбiцiя пoKaзaтИ пepeд Hapoдoм свoЮ HeвИннiсть тa iншиx пoKpиBд)кeнИx, Moвляв, чepeз зaKv|Дv| aгeн[тypнoi]
poбoти,
в) шyкaння слaви,
г) пiмота зa oсoбиcтe cKpивджeння.
.QaлeкиЙ, зiйшoвши з пpaвИлЬнoi дopoги peв[oлюцiЙнoT]
бopoтьби тa нeчyЮчИ пi.ц оoбoю пpaвнoгo твepдoгo гpyнry пiд
HoгaMИ, пiшoв Ha пoвHy тoлepaнцiю aгeHтypHИx eлeмeнтiв. Як
бyдe бiльшe людeЙ, тo, Moвляв, бiльuиЙ yспix бyдe MaтИ в
бopoтьбi з oУH. 3нaюни, щo йoгo poбoтa - цe вoдa Ha Koлe.
сo бoльш[eвицькoгo] MлИHa, щo cвoiм oбopoтoм нищить oУH,
BиKopИстoвУe тoлepaнцiЮ MBД', щo He дyжe тo BгaняeтЬCя зa
..ГЛИcтaMИ''. МBД HИщИтЬ з ..ГЛистiв', ЛИшe тИx'
щo e aгpeсивнi
тa нaнocятЬ свoeЮ дiяльнiстю tllкoдy FJ1я I|v|х (пpим. Toкap)' Bсi
тapacи, пi.цгaйнi, дaлeкi, щo нeз.цiбнi cвoel дyxoвнocтi пiднeоти
нa piшуний кpoк збpoЙHoгo чИHy пpoтИ бoльшeвикiв, a гepoЙcтвo
тa вiдвaгy пpoявляЮть пo лiквiдaцii чeсних peвoлюцioнepiв, вoни
нaвiть i нe дyмaють Тx ycувaти. MBД нa тoMУ i TДe, щo мae дoбpиЙ
шилЬд* laлeкoгo з гpyпoю, пiд якoгo плaщИKoM Mo)кe пpoвoдИтИ
cвoю poбoтy пpoтИ Hac.
Maючи в нщpi .Qaлeкoгo бiльшicть eлeмeнтiв aгeнтнИx тa
здeгeнepoвaнИХ тИпlв' щo cвoю HeHaвистЬ спpяМУвaлИ пpoтИ

.Д.aлeкoгo, якoi

"

Schild - вивicкa(нiм.)
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oУH, для MB.Ц нe пoтpiбнo тaKoгo cТaнУ лiквiдyвaти - вoHИ будyгь
cтapaТИсЬ якнaЙдoвшe Йoгo вдep)кaтИ. l-{e x e нaЙкpaщиЙ спoсiб
бити oУH. Boни знaють, щo .Д,aлeкиЙ з гpyпoЮ _ цe гaHгpeнa для
oУH, якoТ лiквi.цaцiя oзHaЧaЛa б yздopoвлeння oУH нa тepeнi б[yв.
шoгo] к[p]. ..oдeсa,'. Тoмy MB.[ .(aлeкoгo He пoбopюe, a нaвiдBopol стapaeтЬся пiдсинyвaти Йoгo нeнaвИстЬ| яKУ вiн виливae у
збpoЙнiЙ бopoтьбiтa листiвкaх пpoти oУH.

Haшим oсl{oвHИM зaв.цaнHяM e oбeзгoлoBИт|А ,,Глv|cтiB''. He
бiЙмoся, щo BoHИ Ha пocт.Д.aлeкoгo чи iншиx гoЛoвaнiв, щo ми Тx
yсУHeМo, ДaДyrЬ людeЙ гipшиx для Hac як ![aлeкий], тим сaMИM
нaм бУдe Лeгшe iх пoбopювaтИ, Koл|А вol-tи oчoЛятЬ ЦЮ гpyпУ чИcтo
aгeHTУpHИM eЛeMeнтoM' Taкиx тapaсiв, зИMl-lИx тa iншИХ, щo ми ix
УсУHУлИ, вoHИ He зaстyпЛятЬ свoТми ЛЮдЬMИ, a хoч i тaк, тo тi нe
будyть MaТИ ТaKoгo впЛИBУ cepe.ц Hapoду як пoпepeднi.
lpугиЙ вaжливиЙ MoМeHт _ цe пpoпaгaHдИвHa poбoтa oфeн.
зИBHoГo тa дeфeнзиBнoгo ХapaKтepy пpoтИ ![aлeкoгo] тa Йoгo
дiяльнoсти. Cвoeю пpoпaгaHдoЮ MИ MyсИMo пepeкoнaтИ Hapoд
тa зaслiплeниЙ eлeмeнl щo e пpи.{[aлeкoмy], щo poбoтa Йoгo e
шкiдливoю ДЛя HapoдУ тa opгaнiзaцiT, щo ii дiТ нa будyчe He MaЮтЬ
)кa.0'HИХ ПepcПeKтИB' a Be.цУтЬ в тyпlK.

Cлiдyюнoю вaxлИвoЮ poбoтoю _ цe e HacтУп нa чeсниЙ eлeмeнт, якиЙ Зa вcяKУ цiну тpeбa ПepeтягнyгИ нa нaшУ отopoнy. (e e
oфeнзивнa poбoтa зi стopoни CБ.
B Циx тpЬox HaпpяMKaX нeoбхi.цним булo 6 виpoбити лiнiю
пpaктиннoТ poбoти, тa пepeбyвaЮчИ Ha тepeнi дiЙ Д[aлeкoгo]'
HaтИCKaтИ Ha тaKУ

ни iншy дiлянкy зaпpoeKтoвaнoi poбoти

в

зaлeжнoстi вiд умoв зoвнiшнix тa пoтpe внyгpiшнix.

Cвoю poбoTy пpoтИ ..ГлИстiв'' MИ п,4УсИM вeстИ ToHKo, aлe бeзoгЛядHo, тaк, щoб вcix з гpупи .QaлeKoгo нe HacтaвИтИ вopo)кo
пpoтИ сeбe. Уникaти piзниx ГpупoвИХ бoТв, щoб HИMИ He CпИхaт|/1 Ha
cкpaйньo вopo)ry ПЛoщИHУ пpoтИ сeбe вcix ..ГЛИотiв,'. Bдapяти лишe
ТaM' дe бaчимo, Щo taниЙ yдap пoсЛaблюe кepмy ,.ГлИстiв,,.
oбeзгoлoвивши ..ГлИстiв'', BoнИ дЛя Haс нe бyдрь пpeдсTaBлятИ вeликoi зaгpoзИ, тoдi кoли oпИHяTЬоя пoвнiстю в кepмi
HKBД. ЧeсниЙ eЛeMeнт aвтoМaтИчHo пepeйдe нa Haшy стopoнУ,
кoлитaкиЙ щe тaМ будe, a вopoxиЙ л|АLJJИться дo дaльшoi бopoтьби з нaми.

B тoмy тo Й сyть, щo .ЦaлeкoмУ в.цaлocЬ зaдУpМaнИтv| ьАacl^
чepeз piзнi бoT, щo з йoгo cтopoнИ лЮ.t],И звeЛИ з HaМИ* тa в HИX
*

У тeкстi: бoльшeвикaми
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дexтo згИHУв. ЛюдeЙ пepeKoнУЮть нe тiльки сЛoвa, a чиH, a цe

Йе

нaЙбiльш пepeKoHУЮчИM apryMeHтoM.
Haшим зaBдaHHяМ r вiдipвaти гpупy.[aлeкoгo вiд нapoдy' тoдi
вoHИ.0Ля нaс бyдyгь нe стpaшнi.

B пpoцeсi УздopoвЛeH", oo.url..uLlii нe бyлa як слiд пoсTaвлeнa KpИтИКa poбoти, яKУ ПpoвoдИЛoоЬ в opгaнiзaцiТ. Bзaгaлi в нac
KpИтИКa пpaцi нe стoiть Ha HaЛe)кHoмy piвнi, нixтo нe opieнryeться
чИ Mo)кe KpИтИKyBaТи i як, якi кoмпeтeнцii e пoo.o,инoкиx кepiвникiв
в опpaвi KpИтИKИ, Цe дo пeвнoi мipи спинилo кepiвниx людeй в
пpoявЛeHHЮ iнiцiятиви. Taкe пoстaнoBлeHHя в poбoтi виxoвye тiльки мexaнiчнИx вИKoHaвцiв piзниx нaкaзiв бeз пpoявлeння iнiцiяти.
вИ в ЛЮKaХ вiльнoгo нaсy aбo HexИттeвoстv| taн.их пpoблeм, щo ix
peaлiзуeться. Cтaн.цyxoвoi.qeпpeоiT витвopИвся в нл[eнiв] oУH пiд
чac oчИсTKИ. B opгaнiзaцiТ витвopився тaкиЙ стaH, щo пiдвлaдниЙ
бoявся бyти щиpим сyпpoТИ зBepХHИKa, т. зH. cвoгo Kpитичнoгo
пoгля.цУ He вИсЛoвлЮвaB TaM, дe вiн 6ув би He paз oдoбpeниЙ, a
BИолoвЛЮBaв Йoгo сKpИтo пoзa пЛeЧиMa.
KpитинниЙ пoГЛяд сTaB з тoчки CБ гpixoм нaвiть тoдi, кoли
taниЙ чoлoвiк чeсHo ПpaцЮвaв для дoбpa cпpaвИ' Biн i тoдi
бoявсь KpИтИKУвaти шкiдливих нacлi.цкiв в пpaцi. oдним сЛoвoм,
в тoMУ нaсi зaпaнувaв B opгaHiзaцii дyx тepopy, a нe Bзaeмнoгo
дoвip'я тa щИpoГo BИоЛoвЛЮвaння свoixдумoк, якi б вoни нe бyли,
|-{e витвopилoсЬ тoMУ' Щo вci нaслiдки в poбoтi, якi витвopювaлa
пo сoбi тa чи iншa пoCтaHoвKa, нe бyли кoлeгiяльнo oбгoвopeнi
сepeД KoMпeтeHтHoГo КpУЖKa кepiвниx oД,ИHИцЬ в opгaнiзaцii.
Пpимipoм, зaгpoзЛИвa ситуaцiя в K[p]. ,.oдeоa'' нe бyлa як
слiд oбгoвopeнa з aKTИBoM к[p] ' ..Зaxiд',, яKИЙ пiзнiшe тi шкiдливi
кoмплiкaцii, щo BИТвop|АлИCь нa Cхo.п,i, мyсiв сaмoотiйнo пoбopю.
вaти' Я, пpимipoм, пpoпoHУвaв Tapaсa тa 3имнoгo дaвHo злiквiД,yвaТИ, як типiв шкiдливиx для opгaнiзaцiТ, _ цЬoгo нe зpoблeнo,
a Bзятo нa cлiдствo Apxипa, якиЙ нe пoшKoдИB би Для Hac тaK, як
ПoпepeдH|.

B тoмy ж чaоi нe булa як cлiд Haлa.цнaнa отopiнкa cУ.цiвництBa' яKa тaK дУ)(e нeпoкoТлa всix нл[eнiв] oУH' якi витвopили сoбi
пoHяТтя, щo KoЛИ нaвiть в нiнoмy He вИHeH, тo Mo)кe бщи злiквiдoвaниЙ,

Пpимipoм, нoмy oлeксa poбив тaкиЙ eKcпeрИMeHт з !.aлeким,
щo xoтiв Йoгo злiквiдУвaтИ' He opieнтyюсЬ, чИ laлeкиЙ бyв зacуджeний peвoлюцiЙним тpибунaЛoM чИ нi як б[yвшиЙ] нлeн к[p].
пpoвoдУ. Якщo тaк, тo чoMУ Йoгo лишив.
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(i всi нeдoтягHeння, якi MИ пoпoBHvl'лИ, tиУCИM дoКЛaднo
пpoсryдiювaти, щoб нe poбити ix нa бyдyнe. Kepiвниx oдИHИцЬ B
opгaнiзaцii тpeбa HaстaвИтИ смiлo дo вислoвiв свoТx кpитинниx
пoглядiв дo poбoти, яKУ нa HЬoгo HaГpy>Кye звepХHИK. Яснo, Щo
KpИтИKa MУсИтЬ бyти пoстaвЛeнa Ha нaЛexнoмУ piвнi i бyти тaKoЮ,
якa бyдe у.цoсKoHaЛЮBaтИ нaшУ тaKтИKy тa УсУвaтИ всi нeдoлiки в
нaшiЙ poбoтi.
Haд цим пИтaHHяM нaм тpeбa бyлo б пoпpaцЮBaти тa Йoгo
як слiд poзpoбити, тoMy Щo нe тiльки pядoвi ЧЛeнИ, aлe Й з кepiвHoГo aпapaтy лЮди нe opieнтyютЬся, яKy MaЮтЬ зaйняти пocтaвУ
дo KpИтИKИ piзниx yxилiв, нeдoтягнeнь чи шкiдливиx нaслiдкiв в
пpaцi, якi кoxний peвoлюцioнep стpiнae.
Bci питки тa тpЮKИ, щo стoоУBaлo HKB.[ в бopoтьбi з oУH нa
ПЗУ3 нaпpoтязi тpьox лiт зiстaли oУH викpитi тa здeмaокoвaнi
пepeд нaрoдoм, Зyсилля, якi видaли MoсKoвсЬKo-бoльшeвицькi
звipi щoб зHИЩитИ oУH нa пзУз, poзбились внiвeць oб гpiзнy
пoстaвy ii члeнiв, якi в кpитичHoMУ мoмeнтi зaмicть здaвaтИCЬ
xИвцeM в pyКИ вopoГa, пo-гepoЙcьки кiнчaли зi оoбoю, KpИЮчИ
cвoeЮ оМepтЮ всi тaЙни peвoлюцiЙнo-пiдпiльнoТ poбoти. HexaЙ

Haо нe ЛaMaЮтЬ тi пopaзки, якi ми He paз зaзнaBaЛИ в бopoтьбi з
вopoгoМ, a хaЙ будуЬ HayKoЮ нa бyдyчe тa тoвчKoM дo вeликoТ
пiмсти зa нaшi KpИвдИ, щo HaM зaпoдiяли нaпpoтязi стoлiть мoскoвськi звipi. ToЙ He пepeмaгae, xтo He знaв пopaзoK. Пepeмoгoю
HaшoЮ HaД' MoсKoвськo-бoльшeвИцЬKИM звipoм являeТЬся сaM
фaкт iснувaння oУH в xopстoкiЙ ДiЙснoстi бoльшeвицЬKoгo peЖИMУ.

Тi вeликi )KepтвИ, щo Tx пoнiо укpaiнcький нapoд в бopoтьбi в
ocтaннiх poKaХ з MocKoвсЬKИMИ зaгapбникaми, e дoKaзoM нaшoi
пoлiт[иннoT] зpiлoстi тa пepeKoнУЮчиМ apryMeнтoМ нa будyнe в
yспix нaшoi pевoлюцiТ.
Бopoтьбa укpaТнськoгo нapoдy, яKy oчoЛЮe oУH тa УПA, e
свiтлим дoKaзoМ пepeд цiлим свiтoм, щo .,нa УкpaТнi He пepeвeлИcьcИHИ ЛИцapсЬKoгo poдy, щo воe гoтoвi вiД.цaти cвoe XИття зa
ТТ

вoлЮ''.

Haшi peвoлюцiйнi ХapaKтepИ Тa сepця нe смiють зM'яKHyrи,
poзтptпaтись тa знeвiрИтИсЬ чepeз piзнi жaxливocтi, щo ми Тх
ПepeЖИлиl нe cмiють Hac зляKaтИ iтi пepeшкoди, якi отpiнyгь нaс
в бyдyнoму. Mи мyсимo смiлим твepдИN4 peвoлюцiЙнИМ KpoKoM
Йти дo HaшoГo свiтлoгo бyдyнoгo, дo УкpaTнськoT CaмocтiйнoТ

CoбopнoТ .Qepxaви.
1
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Хepтви, якi впaли Ha цЬoMy гepoйськoмy шляxУ бopoтьби,
бУдyгь мoбiлiзyвaти мoлoдi пoкoлiння Ta вKaзУвaти цiль, дo якoТ
нeвтoMl-|o пpяMуBaтИПЛe ввecЬ yкpaTнськиЙ Hapoд, oнoлeниЙ y
визвoльнiЙ бopoтьбi opгaнiзaцieю УкpaTнськиx Haцioнaлiстiв.
ПoстiЙ, 20 лютoгo 1947 p'
ДA CБ Укpai'ни ' ф. 13' cпp. З76, т' 8, apк.

,|32-175,

] NЛикoЛa oмeлюciк - ..Пoлiщyк'', ..Teмpa'' (1889_1970). У 1943 p. - Kep' oпepaтивнoгo вiддiлу гBш УпA. 1944 p. _ к.p peйдуюнo"t сoтнi УПA-Зaхiд. Гeнepaл-xopунxий Apмii УHP.
2 Лeoнiд CтyпницькиЙ -.,Гoннapeнкo'' (1892-1944|.У 1943 p. - шBш УпA.
1944p. - к.p пiдpoздiлiв сaмooбopoни нa П3У3, ШBШ УПA-Пiвдeнь. ГeнepaлхopyнхиЙ УПA вiд 30.VI||.1944 p'
...Qaнилo
Coлoнчaк'', ..eвшaн'' (1891_1947)' У
3 |вaн Литвинeнкo.Mopoзeнкo 1943 p. - кep. poзвiдyвaлЬнoгo вiддiлy ГBШ УПA. Пoлкoвник Apмii УHP.
4 Пpo aгeнтуpнo-poзвiдувaльнУ дiяльнiсть HKГБ у 1943 p. зa УчaCтЮ .,Boлкoвa'._
..Гeнepaлoвa''
див.: CepгiЙчУк B' УПA та paдянcькi пapтизaнИ. - K.: ,Цнiпpo, 2001 . _
с,25-27

'

37

'

..Зaгpaвa,,.
Baсиль Xудeнкo - ..oстaп',, ..Хмapa'' (1921-1947). У 1943 p. - шпш Bo
1944 p. - пвx KУpeHя ,,HепитaЙлa'' спiвpoбiтник пoлiтвиxoвнoгo вiддiлy Bo

5

..Бoryн''.

'

6 Пoлiна CтeльмaщУк (Ганнa Явopнyк) -..Moтpя', (1918-2000). У 1944 p. _ Kep.

..Зaгpaвa'', peф. ЧХ Capнeнськoi oKpyги.
жiнoчoi peфepeнтуpи, pеф. ЧХ Bo
..CaЙгop'' (1919-1944). У 194з_1944 pp. Kep. тexнiчнoro вiддiлy сус7 ЮpiЙ Kox пiльнo-пoлiтичнoi peфepeнтуpи запiлля УПA-Пiвнiч.
..Bepбa'' (] 91 5-1 945). У 1 944-1945
8 oлeнa Moотoвич рp - Кep. хiнoнoT peфe.
peнrypИ пpoвoдy П3У3' peф. ЧХ нa П3У3.

9 fleм'ян Чeх - ..3имний'', ..Микoлa'' (-1944)-. У 1s44 р. _ пpoв. BoлoдимиpBoлинськoгo нaдp., Ймoвipнo пpoв. Boлиноькoi oбл.
10 Фeдip 3aбopoвeць. .,Xeн'' (-1945)- У 1944_1945 pp _ пpoв Хoлt.',tськoТ oкpуги. 1945 p. - пpoв. ЛУцькoi oкp.
..Лeбeдь'' (1917-1945). У 1944p. к-p оoтнi, кypeня (гpупa
11 .Цмитpo CтapoдУб ..Бoгyн,',
УПA.Пiвдeнь). 1945 p. _ к.p кiннoгo дивepciЙнoгo вiддiлу (ЗГ .'ЗЗ..).
12 Apсeн KлинoвиЙ - ..Шax''. У 1945-1946 pp. _ нaдpaйoнoвИй пpoв., чЛeFi пpoвoду БepeстeЙськoT oкp. (..I||..).
..ПpaвocлaвниЙ,' (-1946)-'
13 Mикoлa П'ятигopик - ..Biктop'', ..Гaй'''
У 1944.
1945 pp. - кep. iнтeндaнтсЬKoгo вiддiлу 3Г..3З'' (..3aвихост..). У 1945- 1946 pp' peф.
CБ' пpoв. БepeотeйськoТ oкp' (..Ill..)' Пoрyнник CБ вiд 22.l.1948 р.
14 Aндpiй Mиxaлeвич - ,.Koс,' (_1951)- У 1945-1946 pр. - paЙoнниЙ пpoв.
CтapoвиxiвсьKoгo p-нУ.
15 Baсиль Ceмeнтц - ..Пaнaс'', ',ЯpиЙ'' (-]954)-. У 1944-'|946 pp. . Kep. вiддiлy
вiЙськoвoi poзвiдки гp. ..Туpiв''' пpoв. Kaмiнь.KaшИpоЬKoгo нaдp., KoвeльськoT oкp'
(1946). Пopyнник.пoлiтвихoвник УПA вiд 10.Х..l951 p

*

Poки життя нe устiЙнeнo
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PEзюMЕ
,Д,o вocьмoгo poздiлy збipникa yвiЙшли двa oKpeMi звiтнoiнфopмaтивнiдoкyмeнти вiд 1945 p. i 20 лютoгo 1947 p' вiдпoвi.цнo. ПepшиЙ вмiЩye кopoткi oг|иcv| бoiв вiддiлiв з Грyп - ..БoГyH'',
..Туpiв'', ..TютЮHHиK'',
з'eдHaнЬ гpyп - ..33'', '44'' (УпA-пiвнiн)тa УПAПiвдeнь (дoкyмeнт N9 281 ). oсoбливиЙ iнтepeс для читaчiв Mo)кУT.Ь
Maти oпИсИ бoiв вiддiлiв пiд кepiвHИцтBoM кoмaндиpiв ..Ясeнa''
(M. CвистУн), ..BИpa'' (C. Koтик), ..БИCтpoгo'' (Я. БiлинcькиЙ),
..KyзЬMИ', (M.
Meльник), ..KвaтиpeHKa'' (Я. Якoвлiв), ..Bopoнa'',
..Heryсa'',,.Mиоливця'', .,ЧopHeнKa', тa iнш.

lншиЙ дoKyMeHт
зaxiднoгo KpaЮ ..M.

_ цe пiдгoтoвлeниЙ пpoвiдникoм

Пiвнiчнo-

flyбoвим'' (l. Литвинчyк) нapис пpo дiяльнicть y 194З-1946 pp. члeнiв i opгaнiзaцiЙ визвoльнoгo pУXy Ha
Пiвнiчнo-зaxiдниx yкpaiноьких зeМЛяX тa пpv1ЧИHV1 i пepeбiг кpИзoвИx явИщ внщpiшньoopгaнiзaцiЙнoi дiяльнoотi (дoкyмeнт Nq 2B2).
BиняткoвиЙ iнтepec cтaнoвЛятЬ пoдaнi aBTopoM iнфopмaцiT пpo
MeTo.цИ дiЙ pa.цянсьKИХ спeЦopгaнiв пpoти пoвcтaнцiв.

RESUME
Chapter Еight of the colIeсtion сonsists of two informationa|-report doсuments dated 1945 and 20 February 1947, respeсtive|y. The
first сontains brlef desсriptions of battles fought by units from the
"Bohun," "Turiv," and "Tiutiunnyk" groups; formations of groups "33"
and"44" (UPA-North);and UPA-South (document 281). Readers may
be paгtiсular|y interested in the desсriptions of batt|es fought by units
|ed by commanders ,.|asen,' (M. Svуstun), ..VУr', (S. Kotyk), ,,Bystryi''
(la. Bilyns'kyi), "Kuz'ma" (M. Mel'nyk), "Kvatyrenko" (la. lakovliv),
,.Voron,'' ..Nehus,'',.Myslщets,',), ..Chornenko,,'
and others.
The other doсument, whiсh was written by the leader of the
Northwestern krai ..M. Dubovyi,, (|. Lуtvynсhuk), is a surveУ of the activity during 1943- 1945 of the members and organizations of the liberation movement in the PZUZ' and a review of сertain critiсa| phenomena in the internalorganizationalaсtivity and their сauses (doсument
282). His information on the methods that the Soviet speсia| organs
utilized in their anti-insurgent operations is partiсular|y fasсinating.
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Ne

дol(yMЕHти пPoвoдy oyH дo дIялЬl.loстl
визBoлЬHoгo Pyxy HA пзyз
[1945 p,]

-
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N9

жoвтня 1946 p,

28з

IHстPyKцlя для визвoлЬHoгo Pyxy нA чAс п.

[1945 p.]

IHCтPУKц|| HA ЧAс П.1. УовiдoмитИ KaдpИ i мaси, щo poзпoчaтy бopoтьбy мyсиMo ПpoдoBxУBaтИ бeз oглядy нa ситyaцiю _ ..пepeMoгa _ aбo
cN4epтЬ,,,

би

2. Тaктичнa пiдгoтoвкa дo дoвгoтpивaлoТ i зaтяжнoi бopoть-

- спpияючi мoмeнти y нaшiЙ бopoтьбi:
a) пoвнa кoнсoлiдaцiя i coлiдapнiоть Maо в

peвoлюцiЙнiЙ

бopoтьбi,
б) нeвiдoкpeмлeнiсть в бopoтьбi з дpyгИMИ HapoдaмИ'
в) щopaз сильнiшиЙ poзKoЛ нa дBa вopoxi KлaсИ (вepхушкa,
вeльмoxi - eKсплyaтoвaнi мaси),
г) щopaз сильнiшi тeндeнцiТ yHeзaЛeXHeHHя в oKpeмiдepжa.
BИ _ зoKpeмa нa 3axoдi,

д) peвoлюЦiЙнe нaстaвЛeнHя вoяцЬKИx Maс пo вiйнi, зiпxнyтe в

paбcтвo пpaцi i HyждИ,
e) нeминyнiсть нepгoвoi вiЙни.

HaЙблиxчe зaвдaнHя opгaнiзaцii
Пoл iт[иннo]
.l

-п

poп [aгaн дивниЙ] дiл'

) .Цaльшe сИстeMaтичнe iдeЙнo.пoлiтичнe виpoблeння

в

плorцинi:

*

Taк у тeкcтi. Пeвнo мae бути:

пepeмиp'я
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a) дoKлaдHoгo BИясHeHHя вЛaсHИХ iteЙнo-пoлiтИЧHИХ зaЛo-

)кeHЬt

б) пiзнaння вopoxИx iдeйнo-пoлiтичниx ocнoв - дepxaвHИХ
гoспoдapчИX сИстeM _ B Пepшy чepгy бoльшeвизмy, icтopiя
BKП(б)' гpoMaдяHCЬкa вiйнa _ пИтaHHя Лeнiнiзмy (oбoв,язкoвo

i

вивяити),

в) paдянськa дep)кaвHa сИотeMa (пoбyдoвa ciльpaд_ paЙoни _ o6лacтi), кoнститyцiя (вивнити),
г) paдянськa гocпoдapчa сИстeMa _ KoЛгoспи - pадгocпИ,
д) вивнeння мeтoдiв пoлiт[иннoT] пpoпaгaндивнoT бopoтьби в
цiлoмУ i пooдинoких .д,iлянкaх (мaои He смiють чИтaтLt coвiтськoТ
пpeсИ _ He poзпoвCЮдЖУвaтИ, aKУpv|тtА гaзeти),
2) Пiднeсeння дo мaксiмУм iдeЙнo-MopaЛЬFloгo стaHy кaдpiв:
a) в дyсi бeзмeхнoТ вiддaнoстi i.цeТ нaцioнaЛЬHoгo вИзвoЛeHHЯ,

б) кoжнoнaонoТ гoтoвoстi жepтвyвaтИ xИттяM в пoтpeбi,
в) пoвсякдeннoТ peвoлюцiЙнoТ пpaцьoвИтocтi, вИтpИMки,

caмoпo)Кepтви

i гepoТзмy,
г) скpoмнocтi i мoвчaзлИвoстi,

Пoбopювaти тaкi нeздopoвi пpoяви _ фaмiлiяpнicть, бpaшкa пpoтeкцiя, бюpoкpaтизм, poзxлябaHiотЬ в poбoтi _ нeдисциплiнo.
вaнicть, зapoзyмiлiсть, oбивaтeльськi i дpiбнoмiщaнcькi HaвИкИ.
3) Усi дiT пoлiт[иннo]-пpoпaгaндивнoT poбoти нaйтicнiшe
пoв,язУBaтИ з )KИттeBИМИ спpaвaМИ Мaо (пoдaтKИ - пoстaвKИ,
пoзИKИ, BИзИcK, вИвoxyвaHня нaceЛeHня зi сiл, pyйнyвaння гoспoдapств, мoбiлiзaцiЙнi пepeписи, бeзпpaв'я i бaндитизм coвiтcькoТ
aдмiнiстpaцii):
a) нa тлi KoHKpeтHИX випaдкiв пoKaзУвaти cлyшнicть i пpaвoвiсть нaшoi бopoтьби. B нapoдi дoKaзyвaтИ, щo MИ e пpaв.цИвa
BЛaдa _ нapoд i нaшa бopoтьбa дaЛИ HaM цi пpaвa - квeстЙoнyвaтИ пpaBHe вiднoшeння бoльшeвикiв дo Укpaiни,

б) iстopиннy кoнeннiстЬ пoвaлeHня CCCP (нepoзв'язaння

нaцioнaльних питaнь),

в) пepспeKтИBИ нaшoi пoбiди

-

cтвopeння Укpaiнcькoi

CaмocтiЙнoT.[epжaви i щaсливoгo вiльнoгo )кИття в нiЙ - кoxний
члeн oбo B' я зaниЙ ПpoвoдИтИ пoстiйнo пoлiтичнo- п poпaгaндИвHy
poбoтy сepe.ц мaс, щoб opгaнiзaцiя MoгЛa жИтИ пoвнИM ЖИттяМ, a
He зaMИKaтИся дo вУзЬKoгo сepeдoвИщa влacнИХ кaдpiв,
opгaнiзaцiЙниЙ Дiл

1)

ПepeвipV|тv1

викoнaнo 7).
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нa HИзaХ дoтeпepiшнi видaнi iнстpyкцii

(ни

2) ocтaтoчнe зaкiнчeння пepeвipки кaдpiв пiд кyт.oм: noлiтич-

нoT пeвнoстi, пpaцьoвитoстi i aктИвнoстi' гoтoвнocтi дo бopoтьби
Ha cMepтЬ.
Biдмeжyвaти opгaнiзaцiT вiД зaпiльникiв (тиx, щo He нal]aЮтЬся дo opгaнiзaцii i нe е в УПA, зipвaтИ зв'язoK _ He дaвaтИ xoднoТ

- зaбopoнa пpиймaти нoвИx нлeнiв)'
3) 3вУзити Дo мiнiмУм кepiвнi opгaHи _ aпapaти _ peфepeнтypу' Haдвижкy кaдpiв пеpeнeсТИ вниз вiд paЙoну _ KoлИ Heмar
вiдпoвiдaльнoi людини, нe oбоаЛ.жyвaти пoстУ.
4) Kaдpи opгaнiзaцiЙнi мусять cтaти пpoфeоiйними peBoЛЮцiЙними пiдпiльникaми
a) пpoЙти oснoвниЙ пepeвишкiл CБ (пiд KУтoM бopoтьби з
HKB.ц iaгeнтypoю),
б) мaкcимaльнa пiдгoтoвKa дo пoлiтичнoТ бopoтьби _ MaтИ
д.oпoМoГИ

:

знaHHя y Bс|Х гaЛyзяX'
в) вeликиЙ пpaктинниЙ дoсвiд,
г) нeзв,язaнiсть з тepeнoм.

5) Bидвигaти мoлoдi КaдpИ, пpикpiплююни Тх дo дoсвiднeниx
пpoвiдникiв.
6) Cтaлa пepeвipкa-iнстpуКтax i пpaктиннa дoпoMoгa згopИ
вHИз - нa мicцяx ycyвaтИ HeдoМaГaHHя, a в пoтpeбi стoсyвaти дo
нaЙвищиx стyпeнiв KapИ зa пpoвИнИ:
a) cвiдoмe сaбoтувaння peвoлюцiЙнoi poбoти'
б) свiдoмe нeвИKoHУBaHHя нaкaзiв, iнстpyкцiЙ - чи ii шкiдливe
змiнювaння'
в) фaльшивe звiтyвaння i iнфopмyвaнHяl
г) нeдoотaтoчHa пИЛЬнiсть пpи вИявлЮBaHHi aгeнтypи,
д) нeзбepiгaHHя opгaнiзaцiЙниx тaeмнИцЬ,
e) кpaдix, poзбaзapюBaнHя opгaнiзaцiЙнoгo мaйнa.
7) ПepeбyдyвaтИ ocнoвнo сиcтeмy зв'язKiв'
B) .{aльшe poзгpу)Keння cKyпчeнHя кaдpiв (мiоra oпaнyвaти),
З висeЛeними i вивeзeHиMИ в.цep)ryвaтИ KoнтaKт - дoпoмaгaтИ
МaтeplяЛЬHo | гpoшoBo.
9)

П

pигoтo BИт|Ася тexн iчHo .цo зaтяxнoT бopoтьби

a) сxoвищa нoвi нa нoвy дiЙснicть,
б) збpoя i aмyнiцiя (зaпaс),
в) пpoпaгaндИBнa тexнiкa (пaпip, бiблioтeкa
г) гocпoдapнi мaтepiяли (шкipa, сaлo),

iт

:

п.),

д) тexнiкa дoкyмeнтiв,
e) фiнaнси.
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Дiл CБ
-l
) HeгaЙнe пoсИлeHHя всix aпapaтiв нaйпeвнiшИMИ i нaЙздiбнiшими KaдpaMИ,
2) ПoстiЙнo виpoбляти нyЙнicть в кaдpiв нa дiяння вopoжoi
aгeнтypИ _ BчИтИ Тx cпoоoбiв бopoтьби з HKB.Ц (нe вияснювaти
вiдpaзу всix слiдних мaтepiялiв).
3) Пильнo BИвчaтИ Meтoд,И HKB.ц (poзпiзнaвaти oбстaнoвкy
HKBёц).
4) 3a дopyнeнHяМ i в пopoзyмiнню з CБ пpoвaдити тaкi aкцiТ нa

вopoxi paЙoнoвi ocepeдКИ: a) вiдплaтнi aкцii, б) звiльнeнHя ape-

штoвaнИx, в) зaxoплeння iнфopмaТИBl-tИХ мaтepiялiв, г) знищeння
дoкyмeнтiв, д) знищeння кepiвниx oсiб i зaxoплeнHя в HИХ язИKa,
e) здoбyггя збpoi i мaтepiяльниx зaсoбiв, е) вiдплaтнi aкцii нa
виТжджaючi в тepeн кapaтeльнi oтpяtцИ, ж) кapaти сMepтЮ (пoвi.
шeнням) всix, щo вiдвepтo вИсryПaЮтЬ пpoTИ HapoДy' opгaнiзaЦii
i УПA _ спiвпpaцюютЬ з oKyпaHтaMИ _ в сУпpoвo.п.i мiтiнгy сepe.ц
Hapoдy. 3aбopoняотьcя збip нa вi.цпoвiдaльнiсть i iншi oкpeмi жopcтoкi фopмИ пoKapaHHя, i) всi вИпaдKИ t\4opДувaHHя Цiлих poДИH
чaстo в сaдистИчниЙ cпoсiб - HищeHHя пoлЬcЬKИХ po.цИl-|, yчИтe.
льoк шкiл - цe пpoвoKaцiя для кoмпpoмiтyвaння нaс, и) Ha MacoBe
дoнoщИцтBo вiдпoвiдaтИ п'ятKyвaнням, Й) в oKpeMиХ вИпaдKax
вИсeлЮвaти зi сeлa в мiотo, к) пoвiдoмлятИ МacИ дopoгoю aгi.
тaцiТ пpo дiяння aгeнтУpИ i вчити бepeгти тaемнl,tцi i мoвнaти, л)

бщи oстopo)кHИM в cepe.п,oвИщax: coв|тсЬKИx

ypя.п,oвцiв, члeнiв

пapтii i кoмоoмoлУ, вoeHHoпoЛoHeHИх, eвaкуЙoвaниx (сoвiтaми ни
нiмцями), дeзepтиpiв сoBiтськиx, втiкaчiв з мiлiцii, вiд стpибкiв, з
poбiт, cкитaльцiв, cпeкyлянтiв' бeзpoбiтних, бpoнipoвaHИХ, всiХ,
щo шyKaЮтЬ зa зв'язKaми нiмeцькИx Пapaшyгистiв i всix, щo бyли
в pyKax HKBд, бeзoгляднo виHИщУвaти мiлiцiю i стpибкiв.*
Bзятo в MeHe пpИ зafцep)кaннi. Bopoбeць**

ДА cБ Укpa|ни (Tepнoпiль), спp, З1997, apк' 189 (кoнвepт), apк 16-17'
Koпiя'

*

Teкcт пeвнo бeз зaкiнчeння,
Нaдпис у титулi'

*"
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y
KoMyнlKAт спPABl дIялЬHoстl
..
п PoBoKAти вHoT гPyп и дAл Eкoгo''

Bepeceнь 1946 p

KoMУHIKAT

.[oвoдимo дo вiдoмoоTИ УKpaiHсЬKoгo гpoMaдянствa, члeнiв
oУH i вoякiв УПA нa П3УЗ (Boлинь-Пoлiсся) нaстyпнe:
1. У Piвeнськiй oбл. нa Koстoпiльщинi, MaоKУloчИcь пiд нaзви
oУH i УПA, Дie пpoвoKaтИвHa гpyпa .{aлeкoгo, якa iмeнye ceбe
..KpaeвиM пpoвo.o.oM oУH''.
2. Be pxo вoдaм и цieТ п poвoкaти в нoi гpУп И я вЛя |отЬся laлeкий,
3имниЙ i Tapaс, бувшi чЛeHИ oУH, якиx пpoвiд oУH нa ПЗУЗ _ зa Тx
дiяння пpoти iнcтpУкцiЙ i нaпpямниx Пpoвoдy oУH, чим спpИчИHИ.
ли бaгaтo шKoдИ нapoдoвi, opгaнiзaцii i УпA - виKJlЮчИв з члeнiв
opгaнiзaцii, a iх спpaвy пepeдaв Ha poзгляд peвoлюцiЙнoгo сyдy
oУH.
.Д,aлeкий' Зимний i Tapaс мiотo тoгo, щoб злoжитИ BияcHeHня i oпpaвдaти сeбe i свoi пocтyпoвaHня _ стУпИЛИ нa шляx вiдвepтoТ пpoвoKaтиBнoT шкiДницькoi дiяльнoсти i oгoлocили сeбe
KpaeвиM п poвoдoM'' Пoлiсся_Cxi.ц.
3. .Цiяльнiсть .Д,aлeкoгo i йoгo кoмпaнiT в oсHoBHoМy cпpяMo:

..

вaHl Ha:

a) бeзпitcтaвHe кpИTИKoNЛaнствo пpaвильнoi пoлiтичнoi лiнii

opгaнiзaцiТ.

б) пoшиpюBaHHя вИгaД,aнИХ KЛeBeТ пpoтИ ПpoвoдУ ПзУз i
oKpeMИХ кepiвниx oоiб Boлинi i Пoлiсся.
в) зaстpaшyвaнHя нeoзнaйoмЛeHИX з спpaвжнiми фaктaми,
чeсHИX i xapaктepних члeнiв opгaнiзaцii, вoяKiв УПA i гpoмaдян
..лiквiдaцiТ''
з бoкy CБ.
нeiснyюнoю нeбeзпeкoю
г) пpoвoкaтивнe oбмaнЮвaHHя нeпoiнфopмoBaHИХ з фaктинHИM стaнoм cпpaвИ peвoлюцioнepiв, пoвстaнцiв i гpoМa.o,яH, пpo ix
нeiснуюнi зв'язKИ з цeнтpaЛЬним Пpoвoдoм oУH i мнимoю вiдпo.
вiдaльнiстю пepeд HИM зa свoю дiяльнiсть.
4. Poзглянyвши опpaву.П,aлeкoгo i кoмпaнiТ, ствepд)KУeмo, щo
Тx дiяльнiсть e шкiдницькa i pyТнницЬKa, пpИнoсИтЬ KopИсть тiльки
BopoгaM yкpaiнськoгo Hapoду i мae нa Цiлi дoпoмoгти бoльшeвИцЬKИM oKУПaHтaM нИЩИrИ нapiд i Йoгo визвoльнi peвoлюцiйнi
opгaнiзaцiТ.
Уcix peвoлюцioнepiв i пoвстaнцiв, якi нecвiдoMo, чepeз HeПoiнфopмoвaнiсть, знaxo.цятЬcя в гpyпi .Д.aлeкoгo

i

слyxaютьоя

1

265

.Д.aлeкoгo l Йoго пoплeчHИкiв як овoТх opг[aнiзaцiЙниx] звepхнvlк.iв,
пoв|.0'oMЛяeMo:

a)

laлeкиЙ, ЗимниЙ, Тapac

i Тx кoмпaнiя He MaЮ.] Ь Зaрaз HiЯ.

Кoгo ПpaBa вИсryпaтИ вiд iмeнioУH iУпA
б) дopoгиx КoЖHoмy Укpaiнцeвi нaзв oУH i УПA, Haзв oсjBяч.j
нtlx гepoiннoю бopoтьбoю цiлoгo yкpaТнськoгo Hapoд!/, вжИ8aЮIЬ
.QaлeкиЙ i кoмпaнiя y пpoвoKaтивниx цiляx
I BзИвarMo:
в) нeгaйнo taЛLАШИтИ пpoвoKaтИвHУ ГpУпу !.aлeкоt.о' зр14ijaг-,.
чИ з HeЮ yсi зв,язки
г) пoв н icтю зaпepeстaтИ вcя Ky пoл iти чнo - op гaн iзaцi йl rlV .i].i;rл ь
HiCТЬ

д) нaлaгoдити opгзв'язoK дo

вi.цпoвiдaльних

i

с;tpaвЖнИХ

opгaнiзaцiЙHИX чИHHИКiв oУH i iм пoвнiстю пiДпopядKУвa IИся.
Усiх тиx, якi цeгo зaKлиKy He пoсЛУXaЮтЬся, Пpoвiд oУH увa"
)кaтИMe зa пpoвoKaтopiв i будyгь BollИ пoKapaнi peвoлюцiЙниtпл
сУдoM' яK BopoгИ УKpa|HсЬKoгo HapoдУ.
6. Уcix укpaTнцiв пepeстepiгaeMo пepeд HaсЛi.о,KaМИ lteгковiрнoгo вiднoшeHHя дo пpoвoKaтИвнoT гpупи ,Д.aлeкoгo i iншlt,tx тoгс
poдa пpoBoKaтИвHИХ гpуп, якi пi.ц видoм oУH i УПA сТaрaЮТЬс']

здoбyти в нapoдi дoвip'я, щoб мoгги KoMпрoMeTyвaти yкра.Тн.
ськиЙ peвoлюцiЙниЙ pyx i paдимo He BИяBЛяти своiх CлpaвY,ё'|у.

пoглядiв i y нiнoмy пpoвoKaтopaм He дoпoмaгaтИ.
7. ПoвiДoмЛяоMo, щo нa П3УЗ дie пpoвiд OУH _ ПЗУЗ, якии
oчoЛЮe, KepУe i вiдпoвiДae зa УcЮ peвoлюцiЙнУ вИзBoЛЬHу дiя-tlьнicть oУH i укpaiнськoгo Hapoдy i дo якoгo цeнтpaЛЬHИЙ Пpoвiд
oУH мae пoвHe дoвip'я.
o.п,инoкo пpoвiд oУH - П3У3 r yпpaвнeний вltступaти вiд

iмeнi oУH
пo

встaн цi

Ha
п

тepeнaХ Boлинi i Пoлiоcя. Якoмy yсi peвoлюцioнepll
н н i бeзoгляднo п iдпopядкyвaтИся.

oви

ПoстiЙ, вepeсeнЬ

.l946 p.

Cлaвa УкpaТнi;

Пpoвiд opгaнiзaцii Укpaiнcькиx Haцioнaлiстiв
,ЦА CБ Укpa|ни, ф. 13, cпp, 376, т. 8, apк, 103.
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285
лИст гEHЕPAЛЬHOГo сyддl oУ}l
..дAЛ ЕKo !vтУ''
..
B EPxo в и H ця''
y спPABI KoHФлlKтУ 3 гтPoBОдоnЛ ПtУз
Ne

iО

xoвтr;;: i il,i3

:l

'

ДpУхe.Д,aлeкий!

ПoвiдoмляeтЬся Bac, lцo cпpaвa кoнфлiкту lлiж B:rми i itрt;всдoм ПЗУ3 oУH пoстyпI4лaнa cy.цoBе poзслiдyвaнHя iBBli)каl,iЬ{;яl
Bac, яK oднy з двox piвнoпpaвHИХ пеpeД pево;lюuiйtritifuiLa ЗДхОlifl.
MИ отopIH.

Toмy взивaеться Bао з oТрИMaHняN4 цЬaГO:
1 ) зaпepeстaтИ BcЮ poбoту, якa будe Ь{aТИ Ha мс+-гi aбо у tst,tс,]i,;.'
дaЛЬшe пoглиблювaТИ' ПoшИpЮвaти aбо пiддержувa i i,] KcilфЛ| l:l.,
2\ виДaти HaKaз дo пiдпopя.цKoBaHИХ Batи члer;iв за Bau,lиьt i

ствopeHoгo Baми пpoвoдy пiдписaми i ним :зaКЛИ(i]l.И ijjlеi.'lОТвО
зaпepeстaтИ всЮ poботy, якa будe Мaтt4 Ha г'lетiaбо У вис,пi.r;,i д1[iЛЬ.
.
шe пoглиблЮBaHHя, пoшИpЮвaH ня абo гliддеpжувaHi i9i l1O;,rф'' Ь'
3) зaпepeстaтИ HaзИBaти пiдгtopядкoвaнt,,tй Baм тeрен i(рi]giи1
aбo пpoвiд цЬoгo тepeHУ _ KparвИM пpоводоlи O}i i-{
i

]',

3aтe дo чaсУ пeвHoГo вИяснeHHя i вирiшення конфлiкту дopy.rl'^
,'ТИM.taОoB;:l (]Кpеeтьcя Baм HaзвaТИ пiдпopядкoвaнllй Baм тepен _
ПpoвoД,Oll ТoТО iJУH;
Ma тepeнoвa oдИHИця oУН', a iТ пpoвi.ц

4) гpaницi ТoТo OУH i числo члeнiв oбгие>китlt сТaНrэt",l, Я]<l.{i",т
в цiЙ xвилинi iснуо i вес.ги внутpi ПoзИТИвHy pобот.1t ll,.lЯ сПрe*Рi4

УHP;

5) вiднoшeнHя ПpoвoДУ ТoТo oУ|-| до IlрoвoД.У ПЗУ3 ОУl] влaштyвaтИ нa зaсaдi двox сумixHИX TиMчaсoBo HеЗaЛе)кt-lиi^ tsiдl. (lсбе
oдИHИцЬ oУH, якi зa oбoстоpoнHeЮ згoдoЮ в KoНeЧHИX i]иlПilДKа)l
пoмaгaють оoбi;
6) влaсним|А Cvlлalv|v1 aбо зa пoмiччю tlpс.Boду ПЗУз О:lH

HaлaдHaтИ зв'язOK з opгaнiзaцiйtнoю pефepентypОЮ ПPОBoд]У
пзУз oУH i цим шляxoM щe в цЬoМy зИMoBoI\4У сeзонi Пеpr(j'ЛlaТr,.
виKoнуЮчoMy oбoв,язки Гeнepaльнoгo оyддi oУН нe Гilrit'lТrtlBl1ii
нoмep B38:
a) пиcьмoвi вияснeння ПpИчИl.{ i нaслiДкiв когtс|r;liк.тy з д]t),.]V.
чeHHяM дo HЬoгo всix Baшиx пiдпiльниx публiкацil"l (нaказl,i , .гlitс^
тiвки, пpeca);

б) пoвний звiт з дiяльнoстi oУН нa пiдпоpядк.lваному

LJeьt

тepeнi вiд нaоy зaiснувaння кoнфлiктy пo сьoгoднiil.ll-iиt,i деtlь,
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7| виlиcляюЧИ тpyдHoщi пoдopoхyвaнHя в зиMoBoМУ сeзoHi,
[вн]acнoю вecнoЮ oсoбиcтo згoлocИтИcя У вИKoHyючoгo oбoв,язки Гeнepaльнoгo сyддi oУH для ycнoгo вияcHeHHя кoнфлiктy;
8) piвнoнacнo пpoвiдник П3У3 oУHдiстaв HaKaз' яким зoбoв'я.
зaнo Йoгo, яK oдHУ з двoX стopiн, пoдaтИ вiД сeбe вияcнeння вiд.
HoоHo зaiснyвaння кoнфлiкry' зaпepeстaтИ тpaKryвaти тepeн i нлe.
нiв Baм пiдпopядкoBaниX як йoмy пiдпopядкoвaнИx, зaпepeотaтИ
пpoдoв)Kyвaти нaгiнку Пpoти Baо i Baм пiдпopядкoвaHИХ члeнiв тa
нa Baшe дoMaГaння пoмoгти HaЛаднaтИ зв,язoK з opгaнiзaцiЙнoю

peфepeнтypoю Пpoвoдy oУH. |-{им caмим усунeнo всю зaгpoзy
для Baс i Baм пiдпopя.цKoвaнИx члeнiв зi cтopoни пpoвoду ПЗУ3
oУH i Йoмy пiдпopядкoвaHиx нлeнiв;
9) зi змiстoM цЬoгo пoзнaйoмити всix члeнiв ствopeнoгo Baми
Kpaeвoгo пpoвoдy oУH;
10) y випaдKУ чaстИHнoгo aбo пoвHoгo HeBИKoHaHHя цЬoгo
нaKaзУ бyдeтe Bи oсoбиcтo, яKтaКoж свiдoмi цЬoгo нaKaзУ пiдпopядкoвaнi Baм члeни oУH, пpитягнeнi дo сyвopoT вiдпoвiдaльнoстi
пepeд peвoлюцiЙнИMИ зaKoHaми oУH, яK тaKi, щo вiдxиляЮтЬся
в|/1яct1.4тИ cпpaвy кoнфлiктy, пpo.цoвxyЮть шкiдливу для УHP
poбory тa з тИx пpИчИH бepщь нa оeбe пoвHy вi.цпoвi.цaльнiсть зa
кoнфлiкт'

Cлaвa Укpaiнi!
ПoстiЙ, 10 xoвтня

.1946

p.

/_/ BepхoвИHeцЬ
суддioУH

в. o. Гeн[epaльнoгo]
,цA CБ Укpaiни, ф' 13, cпp' 376, т, 8, apк' 104, Koпiя,
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PEзloмE
дeв'ятoгo poздiлy збipникa вмiщeнo тpИ }0,oKУMeHти
ПрoвoдУ oУH дo дiяльнoстi нaцioнaльнo.вИзвoлЬHoгo pУХy Ha
Пiвнiчнo-зaхiдниx yкpaiнськиx зeМляХ вiд 1945 p' дo 10 жoвтня
.Д,o

1946 p. (дoкyмeнти N9 283.269).
..lнcтpyкцiя

.|
Пepшoю пpeдcтaвлeнa
нa чaс п.'' вiд 945 p., щo
..пepeмИp'я''
. пicля зaкiнчeння
Hopмye дiяльнiоть pуXy нa пepioд
вiЙськoвиx дiй y eвpoпi (дoкумeнт N9 28з). B нiЙ, зoкpeмa, Haгo.
лoшyeтЬcя Ha пpo.цoвжeннi, бeз oгЛядУ нa ситyaцiю, poзпoнaтoТ
бopoтьби.
B кoмyнiкaтi вiд вepecня 1946 p. вИсЛoвлЮeться oфiцiЙнe
нeгaтИвнe стaвлeння Пpoвoдy oУH дo дiяльнocтi ..пpoвoKaтивнoТ
гpУпИ.Д.aлeKoгo', (C. ЯнишeвськиЙ) (дoкУмeнт N9 284).
oстaннiм дoKУMeHтoM e лИcт вiд 10 Жoвтt{я 1946 p' гeнepaЛЬ.
нoгo cyддi opгaнiзaцiТ yкpaiнськиx нaцioнaлiотiв ..BepxoвИHця''
кepiвниKa caMoпpoгoлoшeнoгo ..пpoBoдУ KpaЮ ..oдeсa''
дo
,..Д,aлeKoгo'' y
спpaвi кoнфлiкry з кepiвництBoM BизвoЛЬHoгo pyxy
Пiвнiчнo-зaxiдниx yкpaTнськиx зeMeЛЬ (дoкyмeнт Ne 2B5). Як i
в пoпepeдHЬoмУ дoкумeнтi в HЬoМy пiдтвepдxeнo HeBИзHaHHя
...Д,aлeKoгo''.
.цiял ьнoстi opгaн iзaцii пi.ц кepi вництBoM
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SUMMARY
Chapter Nine of the сol|ection сontains 3 doоuments of the
oUN Leadership conсerning the aсtivity of the national.Iiberation

movemrnt in thе PZUZ from 1945 to 10 Oсtober 1946 (doсuments
283-28s)
Thе first of thesе doсuments is the ''|nstruоtion during the
Т. Iruсel'' dated ]945' whiсh standardizes the movement,s aсtivity
during the peiiod of thе ..truce,'' after the end of military actions in
Еurорe (doсumеnt 2B3). Тhe instruсtion lays partiоuIar stress on the
ContinUation of the strugglе, regardless of the сurrent situation.
A сomгпuniquё dated Seрtember 1946 expresses the oUN
Leadership,s offiсial negative attitude to the activity of the ..provocativr grоup lеd bу Daleky'' (S. lanУshevs,kyi) (doсument 284).
Тhe fina| doсument is a |etter dated .|0 october 1946 from
ihe judge-general of the Organization of Ukrainian Nationalists
'.VеrkhоvУnets''') to ..Dalеkyi,', the leader of the self-proо|aimed ..|ea.
dership of the odesa krai'' in сontreсtion with the сonfliсt with the |eaсlershtp of the liberation movement in the PZUZ (document 285). Like
the prеоeding document, this letter сonfirms the non-recognition of
the aсtivitу оf thе organization |ed by .'Da|ekyi.''

t/_!tL

дoдAтки

списoK сKoPoчEнЬ
AK _ Apмiя KpaЙoвa
apм. _ apмiя

AC _ aгeнтypHa стaHИця
б, _ бiля, близькo
ББ - бopьбa о бaндитизмoм
бiл. _ бiлopyc
б' м. _ бiжyнoгo мiсяця
бoльш. - бoльшeвицькиЙ
бp. _ бpигaдa
б. p. _ бixунoгo poкy
бpoш. _ бpoшypa
бул.- 6улaвниЙ
бyнн. - бyннyxниЙ
БУПP - БyДинoк пpИMyсoвИx poбiт
BB _ внщpiшнi вiЙськa
вB HKB.ц - вHyтpeнHie вoЙскa Hapoднгo Koмiоapiaтa Bнрpeннix
Дeл
BBP - вiддiл вiЙськoвoТ poзвiдки
Bгo _ вoсHHa гeнepaлЬнa oKpУГa
Bз oУH _ BeликиЙ збip opгaнiзaцiТ УкpaiнсЬKИХ Haцioнaлiстiв
в. з., в/з - в зaстyпництвi
вИд. _ вИдaHHя
вИХ.

-

BИxoвниK

виш' вiд' _ вишкiльниЙ вiддiл
в|д., вд' - вiддiл
вiЙськ. _ вiйськoвик
вiст' _ вiстун

BKП/б _ Bоecoюзнa кoмyнiстиннa пapтiя (бiльшoвикiв)
BH

-

вiйськoвиЙ нaдpaЙoн

BHoс _ вoздУшHoГo нaблюдeнiя oпoвeщeнiя слyxбa
в. o. _ викoнyюний oбoв,язки

Bo _ вiйськoвa oKpУгa
вoл.

-

вoлoотЬ

BoП - вiддiл ocoбливoгo пpИзHaчeHHя
BПC _ вiЙськoвий пoлeвиЙ сyд
BP _ вiЙськoвиЙ paЙoн
BсБ _ BiЙськoвa Cлyжбa бeзпeки
BТ _ вiЙськoвиЙ тpибунaл
г. _ гopa
гBш _ ГoлoвниЙ BiйськoвиЙ Штaб
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гeH.

-

гeнepaЛ

Гeстaпo - (Geheime Staatspolizei) пoлiтиннa пoлiцiя нaцистськoТ
Hiмeччини
Гo _ гeнepaЛЬнa oКpУгa

Гo HBPo _

гeHepaЛЬHa opгaHiзaцiя Hapoднo-BИзвoлЬHa

PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя
гoоп. _ гoспoдapниЙ
Гp. _ гpyпa
гpУз. _ гpУзИH

гfc_гoлoвaсiльpaди

.ЦB _ дивepciЙниЙ
д-г _ дpУГ
Дec' _,0.eсятHиK

Дoд. - дoДaтoK

дop. _ дopoгa
ДП - (.ЦexтяpЬoв пrxoтниЙ) Haзвa paдяHсЬKoгo KyлeМeтa
Дp.' (д.) _ ДpУг' дpУзi
Х. д. _ )кeлoзHoдopoxниЙ
зaп _ зaгIH
зacт. _ зaстyпнИK
зax. - эaхiДниЙ
зв. _ звaниЙ
3Г _ з'eднaHHя гpyп
згЛ. - згЛядHo
з, д., з/д _ згiднo з дopyчeHHяM
зH. _ зHaчИтЬ

3У3 - 3axiднiyкpaТнськi зeмлi
ИБ _ icтpeбiтeльниЙ бaтaльЙoн
iм. - iмeнi
iнcт. _ iнстpyктop
lHт. _ lHтeHдaHт
KBo - KoMaHдИp вiЙcькoвoТ oKpУгИ
KBH _ KoMeHдaт вiЙськoвoгo нaдpaЙoнy
K-диp _ KoMaHдИp
Kep.

-

KeplвHИK

KЗBo - КoMeHдaHт зaпiлля вiЙськoвoj oKpугИ
K)KBo _ KoMeндaнт жaндapMepii вiЙськoвoi oкpyги

-

KoзaK
кoлoнiя
KoM. _ KoMaндИp
Koз.

KoЛ.

Kп(б)У _ Koмyнicтиннa пapтiя (бiльшoвикiв) Укpaiни
KПзУ _ Koмyнicтиннa пapтiя 3axiднoТ Укpaiни
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K.p _ KoMaндиp
KPA - Koнтppoзвiдчa aгeнrypa
KPс _ кoнтppoзвiднa слуot<бa
к-т - KoMeHдaнт
кyл. - KyлeMeт
KyлeM. - КулeMeтнИк
Kyp. - кypiнниЙ
л. - лic[и]
лeЙт. _ лeЙтeнaнт
лiк. - лiкap
мaЙ. _ мaЙop
мiл. - мiльЙoн
мiн. - мiнyгa, мiнщи
мл. - млaдшиЙ

- мoлoдший
MП _ (Maschinen pistole) нaзвa нiмeцькoгo aвтoмaтa

MoЛ.

M' п' - мiсцe пoстoЮ

MГ _ (Masсhinen gewehr) нaзвa нiмeцькoгo KyлeМeтa
Mтс - MaшИHo.тpaктopнa cтaнцiя
M.цЬ _ мicяць
нaдp' - нaдpaЙoн

Hap.- нapoдився(лaся)
Hapкoмзaкcпpaв
Haч.
Haц.

нaч.

-

Hapкoмaт зaKopдoнHиХ cпpaв

- нaчaлЬнИK
- нaЦioнaльнicть
I'Uт.

_ нaчaлЬнИк штaбy

HBз - нaдзвичaЙниЙ вeликиЙзбip
HвPo - Hapoднo.Bизвoльнa PeвoлюцiЙнa opгaнiзaцiя

- Hoвa Eкoнoмiчнa Пoлiтикa
- нiмeцькиЙ
HKвд - Hapoдний Koмiсapiaт Bнщpeннix.!,eл
HKBc - HapoдниЙ Koмicapiaт Bнщpiшнix Cпpaв
HKгБ _ HapoдниЙ Koмiсapiaт ГocУдapcтвeннoЙ
HЕп
нiм.

Бeзoпaснocтi
Hl(ДБ - HapoдниЙ Koмiсapiaт.(epxaвнoi Бeзпeки
н-н _ нaдpaЙoн
н-p _ нaдpaЙoн
н-paйoн - нaдpaЙoн

Hш3 - HaчaлЬHик штaбy з'eдHaнHя
oББ - oтдeл бopьби c бaндитизмoм
oo _ ocoбиЙ oтдeл
oK'

-

oKoЛo

oKP - oтдeл кoнтppoзвeдкi
12т4

oкp.- oKpyгa
oпep' - oпepaтИвниЙ

opг. _ opгaHiзaцiЙниЙ

opг..мoб' - opгaнiзaцiЙнo.мoбiлiзaцiйниЙ
oс. - oсeля
oрyз - oсepeдньo.сxiднi yкpaiнcькi зeмлi
oyH - opгaнiзaцiя Укpaiнcькиx Haцioнaлicтiв
п. _ пyHKт
п-в - пoлiтвиxoвник
пвд. - пiдвiддiл
пв HKB.ц _ пolpaнiнниe вoЙcкa Hapoднгo Koмicapiaтa Bнрpeннix
Дeл
пвx. _ пoлiтвиxoвник
пвXo - пpoтiвoxiмiчecкaя oбopoнa
п/д - пopядoк дeнниЙ
пepc. - пepсoнaльниЙ
пзyз _ Пiвнiчнo-зaxiднi yкpaiнcькi зeмлi
пзK _ Пiвнiчнo.зaxiдниЙ кpaЙ
пiдcт' - пiдcтapшинa
пiдпoлк. - пiдпoлкoвник
п-к _ пpoвiдник
пoв. - пoвiт
пoвcт. _ пoвстaнeцЬ
пoдp. - пoдpyгa
пoлK.
пoлiт.

- пoлKoв|{иK
- пoлiтичниЙ

пop. - пopyчHик
пoч. _ пoчaтoK
п, п', п/п - пyнкт пapaгpaф
п-пoлK. - пiдпoлкoвник
ппс _ (пiстoлeт-пyлeмЙoт Cтeчкiнa) нaзвa paдянсЬKoгo aвтoмaтa

ппш
Maтa

-

(пiстoлeт-пyлeмЙoт Шпaгiнa) нaзвa paдянcЬKoгo aвтo-

пpiзв. _ пpiзвищe
пPoв' _ пpoвiдник
пс. - поeвдoнiм
п. с. - (Post Sсriptum) пiолямoвa
псK - Пiвнiчнo-сxiдниЙ кpaЙ
псy3 - Пiвдeннo.сxiднi yкpaiнськi зeмлi
пTP - (пpoтiвoтaнкoвoe py.,кЙo) нaзвa paдянськoТ пpoтитaнкoвoi
pyшHицl

PA.

poзвiдчa aгeнтypa
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paд. - paдяHcЬKиЙ
PB - poзвiдyвaльниЙ вiддiл
Pдг _ poзвiдчo.дивepоiЙнa гpyпa
peв. - peвoлюцiЙниЙ
peф.- peфepeнт
PlB - poзвiднo-iнфopмaтивниЙ вiддiл
p-н - paЙoн
Po - paЙoннoe oтдeлeнie
poзв. - poзвiдник
poЙ'_ poЙoвиЙ
PC - poзвiднa cлyxбa
Pyп _ PeспyблiкaHcЬкa yкpaiнськa пapтiя
CA - cпeцiaлЬнa aгeHrypa
сaн. _ сaнiтap[кa]
CБ - Cлyxбa бeзпeки
сBТ - (Caмoзapяднaя вiнтoвкa Toкapьoвa) нaзвa paдянcькoi гвин-

т|BKИ

свУ _ Cпiлкa визвoлeнHя Укpaiни
C.{ - coцiaл-дeмoKpaтИ
C.[ - cтpiлeцькa дивiзiя
сeKp. - сeкpeтap
copж. - cepxaHт
cл' п. - cлaвнoT пaм,ятi

Cмepш _ (..Cмepть шпioнaм'') вiЙськoвa кoнтppoзвiдкa ЧA
Co - cлiдчo-oпepaтивниЙ
сoB _ слiднo-oпepaтивний вiддiл
сoт. - coтниK
сoтeн. - сoтeнниЙ
coц. - сoцiaльниЙ
спeц. - спeцiaльниЙ
опiвp. - cпiвpoбiтник
CP - сoцiaл-peвoлюцioнepи
с/p - ciльсьKa paдa
cPсP - Coюз Paдяноькиx Coцiaлicтичниx Peспyблiк
cо. _ ceлa
сc _ (ss - Sсhutzstaffeln) oxopoннi зaгoни, вiЙськa Haцioнaл.сoцiaлiстичнoТ нiмeцькoi poбiтнинoТ пapтii
ccсP - Coюз Coвeтскix Coцiaлiстiчecкix Peспyблiк
с/c - сiльcькиЙ coвeт
ст. - cтapшиЙ
cт. - стaнцiя
cтaH' _ cтaнИця
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cтapш' _ cтap[IJИHa
cтp. - CтpiлeцЬ, cтpiлЬцi
оУз _ Cхiднi yкpaТнcькi зeмлi
c/yпpaвa - сiльськa yпpaвa
т. _ тoчKa

т-вo _ тoвapИствo
т' д. _ тaK дaлl

тex. _ тexнiчниЙ
т. з[в]. _ тaк звaний
тИc. _ тисяч|
т. зн. - тaк знaниЙ

тoTo oУH - Tимчacoвa oKpeMa тepeHoвa oдиниця oУH
TT

-

(TУльськiЙ-Toкapьoв) нaзвa paдяF|cЬKoгo пicтoлeтa

yBo _ УкpaTнськa Biйськoвa opгaнiзaцiя
УгBP _ Укpaiнcькa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa
yзб. _ yзбeк
УKп _ Укpaiнськa
УHP _ Укpaiноькa
УHP _ yкpaiнськa
УHп _ Укpaiнськa
УгlA _ Укpalнськa
yp. _ ypoчИщe
Усс - Укpaiнськi

кoмyнiстиннa пapтiя
Hapoднa Pecпyблiкa

Hapoднa peвoлюц|я
нapoднa пapтiя

Пoвcтaнськa Apмiя

Ciчoвi Cтpiльцi

УсP _ УкpaТнськi coцiaл-peвoлюцioнepи

УссД - Укpaiнcькa CaмocтiЙнa Coбopнa.{epжaвa
УссP _ Укpaiнcкaя Coвeтcкaя Coцiaлiстiчeскaя Peспyблiкa
УчX - УкpaiнськиЙ ЧepвoниЙ Xpeст
ф.- фyгop (xyгip)

фiнкa _ сKopoчeнa УзaгaлЬнюючa нaзвa paдянсЬкиx aвтoМaтlв
ппД i ППШ (пoxoдить вiд пoдiбниx зa KoHстpУKцieю тa зoвнiшнiм
..CyoMi'')
вИгЛя.цoМ фiнcькиx aвтoмaтiв мoдeлi

-

xвиЛи|lИ
_
xop. xopyнжий
xyг. - xyгip, xy|.opИ

Хв.

ЦK _ ЦeнтpaлЬHe Kepiвництвo
ц. p. _ цЬoгo poKy
ч. - чИслo
ЧA _ Чepвoнa Apмiя
''Чг'' - ..Чopнi ГaЙдaмaки''
ЧK - ЧpeзвичaЙнaя Koмiciя
чep. _ нepвoниЙ
чл. _ чЛeн. члeHKИHя
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- чoтoвиЙ
ЧП - Чepвoнi Пapтизaни
ЧX - ЧepвoниЙ Xpeот
чoт.

llJвш - uJeф вiЙськoвoгo штaбy
- llJляx
шoс. - шoce
tUпш - шeФ пoлiтичнoгo штaбy
tlJPв - шeф poзвiдyвaлЬHoгo вiддiлy
шсБ - шeф Cлy:r<бa бeзпeки
llJсБ Bo - шeф Cл1оl<бa бeэпeки вoeннoi oKpyги
tllтB - шeф тexнiннoгo вiддiлy
шт. - шryк
l.Uш - шeф штaбy
Щл.
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Gxeми пoдiлy УПA тa 3aпiлля

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo УПA-Пiвнiч
(

.зAгPAвA'
к-pи .Qyбoвий,

пepшa noлoBинa

p. )

к.p

к.p Poмaн
ШBШ Гpиць

Kaйдaш
ШBШ Boвчaк
пвx. ХмуpиЙ

пвx' Cepeдa

БaтypинськиЙ
к-pи Шaкaл,
Лeбeдин

944

,тУP|в"

"БoryH"

.ЦaлeкиЙ; ШBЩ
Гpиць, Cвятoслaвин
nвx. 3имниЙ

1

s
т
..Пилявцi''

s
т
l-

к-p ЛиcиЙ
(х

..ПpилyцькиЙ''
к-pи oстpий,
Гамaлiя

т

..Пoлтaвський,'

т

к-p Haзap
Kpигa

t
I

?o

-

uJ

У

1
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.тloтЮHHИK'

к-p oлeксa

Глiд

ШBШ Baоиль

Bevepa; пвx
Cтeпaнчeнкo

т
т
т

I

Biйськoвий пoдiл та кepiвництвo УПA-Пiвдeнь
(24 квiтня 1944 p')

KoMAHдyвAHHя
к-p ЛeMiш

[l.lBШ Mикoлa
пвх. CepгiЙ

з'r д

H A H H я

"ХoЛoдHИЙ яP''
к-p Ясeн
ШBШ Koмпанieць

oKPЕM|п|дPoз.ц|лИ
;
t.r.l

)Z

;
LД

)z

4't
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Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo УПA-Пiвнiч
(дpугa пoлoвинa 1944 p,)

KoMAндувAHHя

к.p oxpiм
ШBШ Kлим
пвx. 3aслaвський, Baдим

з'r

ДHAHH

ileaЛ

KаЙдaш

ШBШ oстpiхський
пвx, Пoгiдний

.,Пaм,ять

п

|дPoздlЛ

гPy

п

'44',
к.p [lJиryнин.Qeниc
ШBШ Bасиль Bevepa
пвx. Пeтpo Cтeпанчeнкo,
Cвятocлaвич

к-pи Maксим.fl'yбoвий'

БPИгAдИ

я

И

M| пlдPoз.ц|лИ

Kpyт''

к.p Яpoк

Peйдyюнi гpyпи
..Пoмотa

Бaзapy''
к.p Bepхoвинeць

..Хoлмcькa',

к-pи Бypя' Tкaн
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Biйськoвий пoдiл та кepiвництвo УПA.Пiвдeнь
(дpугa пoлoвинa 1944 p')

KoMAHдУвAHHя

к.pи Лeмiш, Poмaн
ШBШ Гoннapeнкo, Яоeн' Тиpсa
пвx. CepгiЙ, Koзyб

Пiдcтapшинcькa
tl.]кoЛa

к-p Хмаpa

Caнiтapнi кypси
кep. Хpиотя

з,r д H A H H я
.дoHБAс"
к.p Бoсoтa

"хoлoД|1v|ЙяP"
к-pи Ясeн, Bиp

12вЗ

Biйськoвий пoдiл тa кepiвництвo УПA.Пiвнiч
(пepшa t1oлoыинa 1945 p.)

KoMAндУвAнHя

K.pИ oxpiM, Чyпpинкa

ll]BЩ Kлим
пвx. вaдиM

з'одHAHHя
(aen

к-pи Kайдaш, Kpилaн'
.Qyбoвий

ШBШ oстpixський
пвx. Пoгiдний

БPИг^ДИ | oKPЕMl

Kiннi гpyпи

Бaзаpy''
-pи
Хмapa, Тигp
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"44',
к-p Шигунин.{eнис

ШBШ Bасиль Beчeoa

пвx. Хмаpa. Cвятoслaвич

п|дPoзД|ЛИ

..Пaм'ять
Kpyг''
.pи Яpoк. Apшин
Kapмeлюк

..Пoмста

гPyп

Kepiвництвo УПA гpyп (Bo) на П3УЗ та ПCУ3 (нaстинa
(лepula пoлoBинa 1944 p')

Пoсaди,
п|.цpoзд|ли

УПA-Пiвнiч

Гpyпa

(Bo)

..3aгpaвa''

Гpупa
(BO)
Бoгyн

Гpyпa
(BO)

Гpyпa

1

)

УпA.

вo

..Тypiв''

..Тютюнник''

Пiв.цeнь

Kиiвська

Kaйдaш.

oлeкca Глiд

Лeм ш

Ясeн

(вo)

BO
Пoдlльськa

вo
Boлинська

Пaнaс
K-p

шBш

oпepaтивниЙ
вiд. (|)

Moсyp,
3aслaвський

Maксим,
.Qaлeкий

M Kpeм'я-

.{..Qмитpeн.

нeцький,
Kлим

Cвятoслa.

KO,

Poмaн

oлeг

Гpиць

Boвчaк

вич

чеHKo'

Beнepa'

Микoлa,

Бopистeн

Гoнчa-

KoлoМ|rцЬ

peнкo

Kлим

Явopeнкo

Heмo

Пpaвди-

A.Cipий

виЙ

Hемo,

ЯpиЙ'

Мoдeст

Aзiят

XyK, Лигa

|гop

Kapпo

ЧopниЙ

flr)

lнтeн.
дaнтський

N)

Ф
(л

вiд. (lIl)

Tapaс

Лeмкo

Пoлтaв-

Baсиль

Biд. вiйсЬKoвoI
poзв|дKи

Бaтькo,

ШaxpaЙ

Гapмaш

(oхpiм)

Чaвyн

(Bepeс)

Kepiвництвli УПA гpyп (Bo) на П3У3 та ПCУ3 (нaстинa 2)

J

l\)

(пepшa пoлoBl,1нa 1944 p.)

Ф
O)

Пoсaди'
пlдpoздlЛИ

УПA.Пiвнiч

Гpyпa
(BO)
'.Зaгpaвa,'

Гpyпa

(вo)

Бoгyн

Гpyпa
(BO)

.Туpiв"

Гpyпa

(вo)

Тютюнник

yпA-

вo

BO

бU

ПiвдeHЬ

KиТвськa

Пoдlльськa

Boлиноькa

Пepсo.
HaлЬHиИ
вiд. (IV)

Kapycпун

BишкiльниЙ в|д

(v)
ПoлiтичHo.виХoвнИй вiд

Гaлюдa

Cкoвopoдa

Cтpyм
Чщкa

ПoльoвиЙ

Микoлa,
|гop

Пeтpo

3oлoтa.

Cтeпaнчeнкo

peHкo

Mиpoн

(vr)

.Qiбpoвa'

Biд. вiЙ.
сЬKoвoгo
зв'язKу

Гapт

(Бpитва)

Шyм'
Мaксим

MиKитa

(Cyxий)

CaнiтapниЙ

Aнiчeнкo

в|л

BпX

Kaсян

Bopoний

Гaлкa

Знa
Лиxo
(Mиpoн)

Kepiвництвo запiлля УПA нa П3УЗ та ПcУ3
(пepШa

п3Уз

Пiдpoздiли,
пoсaдИ

УПA-Пiвн ч

K.т

Гopбeнкo

opгaнiзaцiйнo-мoмiлiзaцiйнa peф'

oлeг

CуоniльнoпoЛ|тИчHa

рeфepeHrypa
Peфepeнтypa
Cлщби бeзпeKи

ЗacлавcькиЙ

Бeзpiд.
ний' Miтлa

Гoспoдapська

BO

..Бoгyн''

Юpiй' |гop,
ШвopниЙ

Пташкa,

Cвиpид

an
Typiв

DU

..Tютюнник''

УпA.

CepгiЙ
(Бoгдaн)

Biтaлiй

Cepeда

Maтвiй

!

Ясeн

Бaтькo

Лeмкo

laлeкиЙ,

Cмoк

Гapaсим

Cтapoдуб
Cмoк

чopнeнь-

Baсиль

киЙ

(.QубoвиЙ)

Юpiй

ГpoмoбiЙ

Bepбa

Хpeст

Ф

вo
Boлинcькa

Tyгap

зв'язкУ

г\)

бU
Пoдiльськa

opлЮк

Peфepeнrypa
Укpaiнський
Чepвoний

BO

Kиiвськa

Bepeс

3имний

Швopний

псУз
Пiвдeнь

Apсeн

Bacиль

peФepeнтypa

вo

,'3агpaвa''

пoлolинa 1944 p.)

Texнiчний

Caйгop,

вiддtл

Тepeшкo

Moтpя

3iна

Beсeлкa
(Haтaлкa)

oлeсь

(Пиrип)

чaByH

(Bepeс)

Кepiвництвo пiдpoздiлiв УПA.Пiвнiч та УПA-Пiвдeнь
(дpугa пoлoвинa 1944 p,)

Пoсaди,
пIдрoзД|л|4

K-p

швш

yпA.
Пiвнiч

oхpiм

Kлим

0пepa.
тивниЙ

3'rднaння

З'eднaння

гpyп

гpyп
'44',

пiвдeнЬ

.,.[oнбac',

ДУбoвиЙ,
KaЙдaш

шИryнИч

!eниc

Cтapий

Бocoтa

(Poмaн)

(Юдa)

ocтpix.

Бopиотeн.

Гoнraрeнкo, Яceн,

JJ

сЬкИЙ

Bacиль
Beнepa

Явopeнкo

A.Cipий

Тиpca

Юpiй
(Бypлaкa)

tlибoв

Cмoк.
Мoдeот

в|д. (|)

Biд. вiЙсЬкoвol
po3в|дки
(lt)

|нтeн-

BiтaлiЙ,

дaнтсЬкиЙ
вiд. (l||)

Пpaвocлaв.

Пepсo.

Бypлaкa
(Юpiй)'

(lV)

Швapц

BишкiльниЙ вtд.
(v)

Пoлtтич.
Ho.виХoв.
ниЙ вtд
(vl)

Tиpca

Kapпo

ниЙ (ГaЙ|

нaЛь*jиЙ

вiд

yпA.

Чyrкa

oпaнac
(Пaнaс),

М.Чaгap
(Miтькa)

opecт
(Koрбaн)

Хмapa

Пeтpo
3aоЛaвсЬкиЙ

Cгeпaн.
ПoгiдниЙ

чeнкo,

Koзyб

Cвятocлa.
вич

Caнiтap.
|1V'Й

Meдyнa

Бiлa,

вiд.

.Qoлинa

Biйськoвa
Cлyxбa
бoзпeки

Mиpoн

Coкiл

Xpиcтя
ШepшeнЬ'

пeчипop

Мoдec1
BopoниЙ

вп)K
Biд' вiй.
cЬKoвoгo
зв'язкy
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Bopoний
Maяк'
Хpиотя

Лeгiнь,
,Qiбpoвa

3'eднaння

3,eднaння

..Хoлoдний
Яp,'
Яоeн,

!oкс

Кepiвництвo Bизвoльнoгo pyхy на

пзyз (oyн

(дpугa пoлoвинa 1944 p')

Пiдpoздiли'
пoсaдИ

пзУз

ПiвнtчнoзaxlдHa

Пpoвiдник

oxрiм

ДубoвиЙ

гo

та HBPo)

Пiвнiчнoсx|дHa

Пiвдeннo.

шигУнИч

Bepeс

гo

.[eниc

сx|дHa

гo

Maтpoc

opгaнiзaцiЙнa peфepeн.

(Caвa)

тУpa

Peфepeнтуpa
пpoпaгaндИ

3acлaвсь-

Peфepeнтуpa
Cлужби бeзпeки

Miтлa

BiЙськoвa
peфepeнтypa

oxpiм

Peфepeнrypa зв,язKу

p,aнилo

Peфepeнтуpa чepвoHoгo
Xpeстa

Bepбa

AндpiЙ

Kv|Й

ДaлeкиЙ
p.yбoвиЙ'
KaЙдaш

шиryнич
Дeнио

Poмaн

(CтapиЙ)

1
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Kepiвництвo пiдpoздiлiв УПA-Пiвнiч та УПA-Пiвдeнь
(1e45 p.)

З'еднaння

Пoсaди,

УпA-

п|дpoзд|ЛИ

Пiвнiч

гpyп ..33',
..Зaвиxoст''

oxpiм,

Kaйдaш,

K-p

шE}ш

Cepгiй

Kлим

Kpилaн,

!у6oвиЙ
Л. Явopeнкo

3,eднaння
гpуn,'44',

Шигyнин

.!eнис

УпA.

Пiвдeнь
Cтapий
(Cepгiй)'
Bиp
(Koхyх)

Baсиль
Beнepa

Тиpсa'
Bир
(Koхyx)

!и6oв

MoДeст

oпepaтивниЙ
вiд. (l)

Biд. вiЙсЬKoвol
poзв|дKИ
(П)

|нтeн.

дaнтськиЙ
вiд.

(|||)

M Чaгap
(Мiтькa),

Пepсo.
Haлы1ИЙ

oпaнaс

вiд. (|V)

(Пaнaс)

Bишкiль.
ниЙ вiд.
(v)

Пoлi.
тИчHo-

Пoгiдний

вихoвниЙ

вИч

вiд. (V|)

CaнiтapниЙ
в|д'

Biд. вiйcЬKoвoгo
зв'ЯзKУ

Мeдyнa
(Bepбa)

Христя

Bп)к

BсБ

1
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Xмapa,
Cвятoслa-

Лeгiнь
BopoниЙ

ШвopниЙ

З'eднaння
,'Xoлoдний
Яр''

Bиp (Koжуx)

Kepiвництвo визвoлЬнoгo pyxу на П3У3
(пepшa пoлoBинa 1945 p,)
П iв нiн

нo

-зaхiдни й

Пiдpoэдiли.
пocaдИ

пзУз

Пpoвiдник

oxpiм' Лyка

Maксим (!yбoвий)

Bepec

Biтaлiй. Гаoacим

Peфepeнтуpa
пpoпaгaндИ

Baдим (Пoeт)

Baдим

Peфepeнrypa

M тлa, Лукa

Biйськoвa
peQepeHтУpa

.Цив (Kлим)

Пiдpeфepeнтуpa
зв'язKy

flaнилo

Пiдpeфepeнтуpa
чepвoнoгo
Xpecтa

Meдyнa
(Bepбa)

opгaнiзaцiйнa
peфepeнтуpa

Cлyxби бeзпeки

Moдeот

кpaЙ

..XмeльницькиЙ

''

Пeтpo

KaЙдaш, BiтaлiЙ

Пiвнiннo-схiдниЙ
кpaЙ

Poмaн, oлeксa
(Шиryнич.Цeнис)
Maтpoc (Caвa)'

|aлeкиЙ

|aлeкиЙ

Щиryнин

!eнис

Бiла
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Kepiвництвo визвoльнoгo pyхy на П3У3
(Дpугa l1oлoBинa 1945 p.)

Пiдpoздiли,
пoсaдИ

П

iвн iн нo

-зaxiдн ий

KpaЙ

..Moоквa''

Пpoвiдник

opгaнiзaцiйнa
peФepeнтypa

MaксИМ (Ду6oвиЙI

Пiвнiн нo-cхiдни й

KpaЙ

..oдeсa,'

oлeксa

(Шигyнин fleнис)

Гapaсим' Cepгiй

Peфepeнrypa
Apхип' Biк

пpoпaгaHДИ

Peфepeнтуpa
Cлужби бeзпeки

Петpo (Яшкiн)

BiЙськoвa
peфepeнrypa
Пiдpeфepeнтуpa
зв,язKУ
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flaлeкиЙ, Caмapa,
Boвк (Лигa,

oлeксa

(Шиryнин.Qeнис),
Apxип (Kубiк)

Кepiвництвo визвoлЬнoгo pyхy нa пзyз
(1946 p.)

Пlдpoздiли,
пoсaди

Пpoвiдник

п3У3

Кyнмa

Пiвнiчнo-

Пiвнiчнo-

3aхlднИи
Кpаи

сх|дHиЙ
КpаЙ

.,Лiс''

.'Cтeп''

!aвид

Кнoпкa

(!yбoвий)

Кpaй

Piвнeнськa
oкpyгa
..Гopи''

(сaмoпpo.
гoлoшe
-ниЙ)

Улiян

ДaЛeкИй

!eм'ян

opгaнiзa.
цiйнa peфe-

(Bepхoви.
нeць)'

peнтУpa

Bаpкa

3iнькo

Гaн (Iлькс)

Peфe.

peнтypa
пpoпагандИ
PогЬa.
peHтУpa

Cлpкби

Ciвaч'

Кщмa

Heчипop
(opeот)

бeзпeки

Biйськoвa
peФepeHтypa

Пiдpeфеpeн-

rypa 3в'я3Кy

Tapaс

Кopж

Cepгtй
(Poмaн)

Дeм'ян

(Bepxoви-

Bopoний

Poмaн

(Tвepдий)

Ciвaч

Apxип
(Кубiк)

129З

#*ц*

Обклaдинкa Дo aЛЬtЙaHaXУ, ,fl"#;iJ"T3%ЪТ"."u,
l|epeворит l-i Хaсевичa

УПA нa Boлинi i Пoлiссi.

Фoтo

KoMaHДИp УПA-Пiвнiч
.'Панaс
Moсyp'' (..oxpiм..
flп,tиt ргl Kлянкiвський )

пс.:,llк.

Прoвiдник KП ПЗУз' B.сl' K-рa
УПA-Пiгзrriч маЙ. CБ'.Лукa,'
(.,.lУг'рtlнка,,. l\4икола Koзaк)

1
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Kepiвник пoл. вiд. KBШ, в.o. к-pа
УПA-Пiвнiч пiдпoлк. -пoлiтвиxoвHИK
Зaслaвський,, (,. Гaлинa",
Якiв Бyceл) Фoтo 1943 p
..

KoMaн.цИp УПA-Пiвдeнь, УПA-Пiвнiч

мaЙ ..Cеpгiй.. ( ,.Poмaн',,

Гleтpo oлiйник)' Фoтo 1943 p

ШBШ УПA.Пiвнiч пiдпoлк.,.Kapпoвин''
(.. MиKoЛa Kpeмeнeцький'',
Mиxaйлo Meдвiдь)

,.Kлим''
ШBШ УПA.Пiвнiн пoр
(..Див'.' Бoриc Бедpик)

..eвшaн..
Kep. poзв. вiд. KBШ УПA-Пiвнiч пoлк.
(|вaн Литвинeнкo.Mopoзeнкo). Фoтo 1945 p'

1297

KoMeHдaHт запiлЛя УПA-Пiвнiч
.,Гopбeнкo'' (..
Пaвлeнкo',, Poотислaв
Boлoшин-Бepeзюк). Фoтo 1 937p.

Koмaндиp Bo ..Туpiв'''
кep. opг'-мoб. вiд. KBШ УПA-Пiвнiч,
...Д'aнилo.'
opг' peф. Kп п3Уз xop.
('.oлeг'', Mикoлa Якимнyк).

Фoтo 1939 p.

B цeнтpi peфepeнткa
xiнoцтвa, кepiвниця чХ пзУз
..Bepбa'' (oлeнa
Mocтoвин)

Пpoвiдник Kп ПсУз' opп peф
Kп пзУ3 сoт.-пoлiтвиxoвник
'.Bepec'' (Яpocлaв Дvлaр1

1298

Kepiвник вiд. зoвнiшнiх зв'язкiв
KBШ УПA.Пiвнiч ..oмeлькo''
(Poмaн Пeтpeнкo, eвгeн Taтуpa)

Peфepeнт сБ Kп пзУз

сoт. кoнтpoзвiдки'.Moдeст''
(..ПалiЙ'', Baсиль Kopeнюк),

Peфepeнт сБ Kп пзУз

п|дпoлKoвllИK KoHтppoзвiдкИ
Бeзpiдний'' ( Baсиль MaKap)
..

Cтapший слiдзий сБ пзУз ..Bopoн''
(..Coлoвeй'', Фeдip Hoвaк)

Фoтo 943 o.
-1

1
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Пpaцiвниця peфepeнrypи пpoпaГaнди Kп пзУз ..oксaнa,' (Людмилa Фoя).
.l944
Фoтo
o'

Kepiвник тexнiннoгo вiд. пpи KП
П3У3 .,Caйгop'' (Юpiй Kox)
,l94] p.

Фoтo

1

з00

Пpaцiвник peфepeнrypи
пpoпaгaндИ Kп пзУз ..Лeвкo,'
(Hiл Xaсeвин). Aвтoпopтpeт 1945 p.

Koмaндиp УПA-Пiвдeнь'
..Лeмiш''
пpoв. ПCУ3, Kep. HвPo гeн.-хopyнxиЙ
(.. Koнeгap''' Bacиль Kyк)

ШBШ УПA-Пiвдeнь
гeн.-xopунxий ..Гoннapeнкo'' (Лeoнiд
.1937 p.
CтупницькиЙ). Фoтo

ШBШ УПA-ПiвдeHЬ Maй. ,.Mикoлa,'
(BaсИлЬ Пpoцюк). Фoтo 1943 p.

1

301

ШBШ УПA-ПiвдeHЬ Maй. ..ясeн''
(..яpбeЙ''' Mикoлa Cвистун)

ШBШ, кoмaндиp УПA-Пiвдeнь
coт.'.вИp'. (,.,0,oкс'.',.Koхуx..,

Ceмeн Koтик)

ШПШ УПA.ПiвдeHЬ' чЛеH ЦK HвPo
..Cepгiй.. (..Бoгдaн'..

MИхaйлo Cтeпаняк)

1302

Kepiвник вишкiльнoгo вiд'
KBШ УПA.Пiвдeнь ,.|гoр.' (Лyкa
Пaвлишин). Фoтo 1941 p.

Koмaндиp гpупи УПA-Пiвдeнь'
.'Бaтькo..
пpoв. ПoДiльськoi oкpуги .l941
p'
(oмeлян Гpaбeuь). Фoтo

Пpoвiдник Пoдiльськoi oкpуги
,.Лeмкo.. (Юpiй ФeдopУK)
Фoтo 1942 p'

..Бoгун,,, пpoв.
..
сoт. Гpиць..
Haдp.
.Д,убнiвськoгo

ШBШ гpyпи

('.чepHИK.., .Д,митpo KaзваH

Фoтo 1943 p

).

Пpoвiдник Piвнeнськoi oкpyги
..Улiян.. (Aнaтoлiй
.l936 p.
MaeвськиЙ) Фoтo

сor CБ

1

30з

Koмaндиp з'eдHaннЯ,.,Д'oнбaс',
..Бoсoтa'' (.,Юдa.,,
Maтвiй Toкap)

K-p з'eднaння ,.ХoлoдниЙ Яp',

пop.,'Miшa'' (.,Beликaн..,

MиxaЙлo Koндpaс). Фoтo 1945 p.

ШBШ з'eднaння ..Хoлo.цниЙ Яp',
пop. ..Koлoмieць.. ('.Чopнoмopeць'',

eвгeн Бacюк) Фoтo .l945 p.

1
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Koмaндиp КypeHя сoт. ..Юpц6,.
(Юpiй ЧyЙкoвcькиЙ)

..Kpyк''

Koмaндиp куpeня
(|вaн Kлимишин)

..

(MаKсИM Cкopупський)

.,Cаблюк''
Koмaндиp з'eднaння сor

(oстaп Kaчaн). Фoтo

KoMaH.цИp кypeня Maкс''

.1938 p.

Koмaндиp кУpeHя сoт.

..Cтopнaн''

(oлeксaндp Cтeпнук). Фoтo

.l941 p

1

з05

Koмaндиp Kypeня t вiйcькoвиЙ
peф. Kaмeнeць.Пoдiльcькoi oбл.
', БиcтpиЙ'' (Яpocлaв Бiлинський).

Фoтo 1944 p.

..Хoлoдний

Яp',
Koмaндиp з'oдHaHHя
пop.,.Miшa,' (,.Beликaн..' Mиxaйлo KoндРac)
i к-p BПХ з'eдHaнHя, peф. CБ.0,убнiвоькoгo
нaдp. Гpoзa'' (Юpiй .Д'зeцькo)
..

Фoтo 1945 o

1
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Koмaндиp сoтнi ..Гoнта',
(Лaвpiн ФeдopчУк)

Koмaндиp пiдpoздiлy ст бyлавний
..Лeтyн'' (Фeдip
oлiйник).

Фoтo

.l94,l

KoMaHдИp сoтнi ..Гipняк''
(MИKoлa KaзвaH)

Koмандиp сoтнi ..Бoryн,'
(Aнaтoлiй Koотeцький)

o

1
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Koмандиp оoтнi ..Хмapa,'
(Лeoнiд Koнвaлюк)

1

З08

Koмaндиp оoтнi пop. ..Бypлaнeнкo,,
(Poмaн Шушкeвин)

Зв'язкoвa пpoвoду
Гoщaнськoгo p-нy ..oкоaнa''
(Aнтoнiнa Яpoш). Фoтo 1946 p.

Пpaцiвниця KBIIJ УПA-Пiвдeнь
..Mаpycя.. (..Тpoяндa'',
oльгa Гopoшкo)

Peф. CБ Piвнeнськoгo нaдp.
..Ястpуб'' (|вaн
Яpoш).

Фoтo 1941 o

Peф. CБ 3дoлбyнiвcькoгo Haдp.
MeдвiдЬ'' (.Цмитpo Koндpaтюк).

..

Фoтo 1940 o.

1
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Пpaцiвник пoлiтичнoпpoпaгaндИBнoгo вiд Гo HBPo
..Бyдяк'' (',Д..'
oлeксiй Cкopoпaдa)

Пpaцiвник пoлiтвиxoвнoгo вiд. KBШ
,,ЛИMaн,'
УПA-Пiвдeнь
(.цMИтpo Пaлaмapнук)

Пpaцiвник пoлiтиннo-пpoПaгaндИBHoгo
oнyфpiй Лиceнкo
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БущaноькиЙ пpopИв (25'|v'44) Kapтocxeмa
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Koмaндиp Bo..3aгpaвa'', зг "з3'''
пpoв. ПЗK ..Xмeльницький''
пoлк. ..Maкоим'' ('' Ду6oвиЙ'''

Peфepeнт CБ' к-p Bo ..Зaгpавa'',
пpoв. Kpaю '.oдeсa'' ,,pалeкиЙ,,,
(.,Юpiй''' Cтeпaн Янишeвоький).

фoтo-l946 o.

|вaн Литвиннук)

ШBШ гpyп ..Загpaвa,', ..Tютюнник''
мaЙ.,'.[..Qмитpeнкo'' (.. Гpиць'',
.[митpo Kopiнeuь). Фoтo 194.l p'

1314

Peфepeнт чX Bo ..зaгpaвa''
( Пoлiнa CтeльмaщУк).
Фoтo.,|942 o.

..Moтpя''

..Пpилуцькoгo''

зaгoHУ
Koмaндиp
сor ..oстpий'' (Яpoслaв Xдан)

Фoтo

.194.1 p

Koмaндиp сoтнi зaгoну Koтлoвинa'',
вiддiлу oxopoнИ K-pa УпA-пiвHiч

xoр' ..Узбeк'' (BaсИЛЬ Пaвлoнюк)
Фoтo 1938 p.

Koмaндир кypeня,.Пoгpoм''
..Mopoз.' (Гpигоpiй Kyзьмa)

.,БaтУpИHcЬKoгo'' зaгoFlУ
KoMaHдИp
,.Шaкaл,' (.,ШaУлa'', Aдaм Pудик)

1з15

\*'-\
Пopтpeт KoMaHдИpa сoтнi
(xyд. H. Хaсeвин)

..Paспyт.iнa,'

Чoтoвий BoП Koлкiвськoгo paЙoнy
,'Kyнepeнкo'' (
lвaн Пaвeльник)

Пpoвiдник Koстoпiльськoгo Haдp.
..Koстoмapoв'' (Лeoнiд Poдкeвин).

Фoтo

o

Пpoвiдник flу6poвицЬKoгo paйoнy
..Гoнтa', (CepгiЙ
KaмiнськиЙ ).
.l939

Фoтo

1316

.1940

o.

Koмaндиp Bo ..Tуpiв,'' зг "3з'
пop. ..Kaйдaш'' (,.PудиЙ,'' Юpiй
.l
Cтeльмaщyк). Фoтo 937 p.

Cyспiльнo-пoлiтичнИЙ peф. Bo
тa Гo ..Mатвiй'' (..AндpiЙ'''
Cтeпaн flpaницькиЙ). Фoтo 1956p.
..Typiв''

ШBШ гpyпи ..Тypiв,' сoт. .,Boвчак''
(oлeксiй Шyм)

Kepiвниця yЧХ Bo ,.тУpiв'''

3г.з3"

..Бiлa'' (..Kвiткa,',
Любa Гнaтюк)'

Фoтo

.19З9

o.

1317

Koмaндиp загoнy iм.l.Бoгyнa .,Coceнкo''
(.,Kлiщ,'' ПopфиpiЙ Aнтoнюк).

Фoтo

Koмaндиp зaгoну iм.
..

1318

|.

.l93B

o.

Бoгунa пop' ..oстpiжоькиЙ.. (лexить y Цeнтpi;

Гoлoбeнкo,', oлeкоi Й Гpoмaдюк) paзoм з
Фoтo 1944 o.

п|t.г!eгли|\л|л KoMaHди paМ И.

.3з'' пpoв. П3K пoлк. .,Maксим.QyбoвиЙ'' (|вaн
Koмaндиp зг
..Пoмстa БaзaрУ''' opг. peф. П3K
Литвиннyк) i к.p бpигади
сoт.

..BepxoвИнeць.. (...Цeм'ян'', ГpигopiЙ ТpoцЮK)

..Чркa.. (..Maмoн'',
Cтoять: кepiвник вишк. вiддiлy гpyпи '.Typiв'', зг "3з" пop.
..Typiв.,,
зГ "3з"
Пeтpo Maкcимнyк; пepший злiвa), ШBШ гp.
пop. .,яBopеHKo.. (Mикoлa Пaвлoвич; дpyгий спpaвa),
KepiвHик iнтeндaнтcькoгo вiд. 3Г..33',' peф' CБ, пpoв. БepeстeЙоькoi oкpyги
пop. CБ ,.Гaй.. (..ПpaвoслaвниЙ'', Mикoлa П'ятигopик; пepшИЙ спpaвa)
з KУpсaHтaМИ пiдстаpшинськoj шкoли. Фoтo 194З р.

1319

шBш 3Г..33'' пop. ..ocтpixcький..
(oлeксiй Гpoмaдюк).

,[epeвopит H.Xaоeвичa

Kepiвник пepоoнaльнoгo вiд.
"3з", пpoв. Бepeстeйськoi

зг

oKpyгИ пop. -вИxoвHИK .,Швapц.'
(..Aлeксaндep',, зiнoвiЙ Caмчvк)

1
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Koмaндиp ..Xвacтiвськoгo'' зaгoHy
Kep. пepоoHaЛьнoгo вiд зг'зз"
xop' ..Бypлaка.. (..ЮpiЙ''' Cтeпaн
Koвaль). Фoтo 1952 p.

Koмaндиp кypeня,.Бyг'',
бpигaди,.Пилявцi'' хop',' ЛиcиЙ''
(|вaн Kлимнaк).

Фoтo 1942p.

Koмaндиp Kopсунськoгo' зaгo!!V'
..Ярoк',
бpигaди '.Пaм,ять Kpут''
.,

Kомaндиp сoтнi бригaди,,Пt4Л?lз|ii
.,Ч},маtк'' (Mикolзa
Яцeнюк)

(.,Cтeпoвий,', ДMИТpO KaЛИHlОK)

Koмaн.циp куpeня' BOП
..Чorэнoмoрeць'' (oлeкciЙ |Vlельник)

1321

Peфepeнт CБ Bo .,Туpiв'.,
оргaнiзaцiйHИй peф. ПЗK

'.Гарacим., (..BoЛoДИMИр,'. Aнa-тoлiй
Kозяр). Фoтo 19З4 p.

Пpoвiдник KoвeльськoT oкpуги
'.Гopдiй., ('.Пилип'' , BaлepiЙ
Бoндapнук)

Peфeрент CБ Bo ,.Туpiв''' П3K
,,Xмельнtaцький''

ЗaлicниЙ,.

(

сor

Пaнac Koвaльнук)

Keрiвник BBP гpупи ..Tуpiв',,

пpoв Koвeльоькoi oкpуги пop.-

пoлil виxoвник'.Яpии,. 1,.Пaнaс'.'

Bаcиль Cементуx)

1З22

.,Петpo

Пpoвiдник Xoлмськoj, ЛуцькoT
oкpyги ..Xeн., (Фeдip Зaбopoвeць)

Пpoвiдник Луцькoi oKpугИ пop пoлiтвиxoвник ..Cтeмид,. (..Уcтим'',
MиxaЙлo Бoнлapнyк)

ПoлiтвиxoвниK зaгoHy iм.|.Бoгyнa,
.'Бpoвa..
пpoв. Лyцькoгo Haдp.
(..Mиpoолaв'', Biктop Шибистa)

Пpoвiдник Koлкiвськoгo нaдp.
..Mopяк.. (Boлoдимиp Meльник).
Фoтo 1940 o

Фoтo

.l941 p

132З

Пpoвiдник Cтaрoвихtвськoгo

paЙoHy ,.Koс.. (Aндpiй Mихaлeвин)

Peфepент CБ flyбpoвицькoгo
..Caмсoн..
(Mикoлa !убiк)'

рaЙoнУ

Фoтo 1942 р.

Пpoвiдник oстрoxeцькoгo
рaйoнy
CтapиЙ'' (Якiв Koвxyк)
',

1З24

Koмaндиp гpупи ..Тютюнник'',
зг "44" ' пpoв. ПCK мaй'
..oлeксa Глiд''
(.. Шиryнин .[eнио''
Фeдip Boрoбeць)

Пpaцiвник пoлiт вiД. гр Тютюннt,lк.'
пnпiт ncrh псK .О.lеса.,
..Apxип,. (Aнaто-пiй
ТaтУрa)

..Тютюнник'.,
зГ "44''
..Baсиль Beнeрa'' (Пeтpо
Гyдзoвaтий)' Фoтo 1941 р.

ШBLJJ грyпи

сor

..Тютюнник,,

Полiтвlaхoвник гpyпи
..Tигpи''
t<-p пiдст. шкoли
..Пe;
рo Cтellaнченкo'' (,.opeл'..
eфpeьr Мoвнан) Фото 194C p

1

З25

Peдaктop прoПaгaндИBHoгo вiд
ПCK ...Д,oвхaн'' (,.|\4aй'', Ceмeн
Мисeнкo) Фoтo-1 942 p

Koмaндир ..Cтapoдубськoгo''
зaгoHy, пpoв. Бiлopyськoi oкpyги
оor ..Kyзьмa''

(Maкap |\4eльник)

П

poвiдник Xитoмиpськoi oкpyги
..Mуxa,'
(Mикoлa Myсiй )

KoMaнДИp з,eдHaHHя ..Пeтлюpa'',

зaгoну .,.(opoш'' май. ..Cтaльний,'
(.,Яpeмa''' Hикoн Cемeнюк)

Фoтo 1942 p

1З26

iм

KoMaHДиp KУpeHя

Poбiтницькoгo..Kиpeя

(..HeдoЛя''' Cтeпaн ТpoХИMчУк)

Koмaндиp KaBaЛеp|ИсЬKoгo Blд.'

пoЧoтУ K-pa ЗГ "44"

xop

.,.[epкaн''

Koмaндиp сoтнi' рефepeнт CБ
тИMчacoвoгo пpoвo.цУ ПCK пoр
..Ciвaч'' (Boлoдими1э Koбpинoвин)

Фoтo 1941

р

..Bиxop''

Koмaндиp оt'lтнi
(Poмaн Kepнтoпф-3aвipюхa)

(Bолoдимиp Kиpик-Пeтpук).

Фoтo 1940

p

1З27

Cпpaвa KоMaHДИp вiд. .,MУхa,
(OЛеKсaндp flyбoвець,1.
Фотo 1946 p'

B

Pефeperlт CБ CapнeнськoT oкpуги,

Цeн

aвa,,,

Aндpiй Луцик)

1

328

пpoв Хитoмиpоькoi oкp

пop. .'Грaнeвин'. ('.3eнoн-,
Микoлa Bойтoвин)' Фoтo 1935 p.

Kepiвник Бiлoцepкiвськоi пiдпiльнoi
..Бopис'' (.[aнилo шуMУK).
гpупи

Фoтo

.1956 p

Пpaцiвник пiдПiЛЛЯ Hа
.,Caгaйдaн ний,'
Koстoгliльщинi
(Kapпo Baсильнyк)

Koмaндиp чoтl,4' пpoB'
..Baнька,.
lвaнкiвськoгo нaдp
1945 p
Фoтo
(Mиpoн Caдoвський)

1З29

.i

(злiвa; Cтeпан яHИLUeвсЬKИЙ)
opп peф. кpaю .,oдeсa'' ..3iнькo',
(|вaH KpoЛЬ)

Пpaцiвник CБ, чЛeн пpoвoty
кpaю,.oдeсa,' .,PoMaн''
(Cвятoслав Титкo)

r

330

Cуспiльнo-пoлiтичниЙ

peФ.
Bo ..Зaгpaвa'', peф. пpoпaгa'нди

кpaю,.oдeсa'',' ЗимниЙ''
(CтeпaH Koстeцький)

Koмeндaнт CБ, кep зв,язKy

кpaю,.oдeсa,',.L(yp''
(Bасиль Bopoщук)

Koмандиp BoП'

пpoв. CaрнeнcЬKoгo Ha/]p.
..Чepeшня'' (KyзЬMa Бpинкa)

Пpaцiвник XитoмиpськoT oкp.,
пpoв. oстpoxсЬKoгo p-HУ
..Гpaч'' (Cидip Pябyнeць)

Пpaцiвник Capнeнськoi

oкp

...Д,нiпpo', (|вaн Pябvyк)

Фoтo 1943 p.

Пpauiвник пpoпaгaндив|-|oгo
..oдeca'' ..Heстop''
кpaю

вiд

(Boлoдимиp Яpмoлкa)

1

3з1

Kl:Э jв;.lи к Baси,-lькiвсь;<оi

пiдпiлrьtlоl

групи,,fu4apкc''

l

1,i

КИ

..,д]eЛ.

- j,l ,','li

'

li

t":

Й'' (-Ст епаrt Япvl'.i ю

Il],lil l(lj|]/lЬ' Ilrс.iiI,

в

Cькvlй, .ЦpVгИ

i,i 3Л
-

..ni.i.п jPсТJHцiв

|

вa)

..oдeоa''
Пoвстaнцi кpaю

Пoвстaнськi KoMaH.цИ pИ
..Чopнoтa'' i ..Чoрний''

r

333

Пoвстaнцi зi Cтeпaнщини (злiвa нa пpaвo) Пeтpo Kopoтнyк, Mикoлa,
Tepeнтiй Caлiвoнчик, Bacилинa Moтнyк, ly''икитa Mapнyк (,.lгop'')

Псeвдoпoвстaнський пiдpoздiл з кepiвникaми.Qeмидiвськoгo
paЙвiддiлy HKBfl Фoтo .1945 р.

1ЗЗ4

lндeкс

KoмплeксниЙ iндeко oХoпЛЮо ocнoвнi peaлii пpe.цмeTHo.тeМaтИЧHoгo пoKa)кчИKa, a ТaKoЖ ocoбoвi i гeoгpaфiннi HaзвИ, щo трaпЛяЮтЬся B
ТeKcтax тa встyпнiЙ стaттi. lндекc пoбyдoвaнo зa oдИHИM ПpИHцИпoM _ зa

aбeткoю, нaскpiзнo.
Уклa.цaчi KepyвaлИся тaKИMИ 3aгaльHи|\4|А зaсaдaмИ: пoвнiстю збe.
pe)кeнo ПрaвoПИc opИГlF{aЛУ; plзHI HaпИоaHHя BлacHИХ HaзB пoД,aHo зa
ПеpexpecнИM пpИHцИпoM: Бeрeзнo, p.H .цИв. БepeзненськиЙ, ..oxpiм',
див. KлянкiвськиЙ .Д,митpo Тoщo; piзнoнитaння кoнкpeтнoi влaснoj нaзви
зГaдaнo в KpyгЛИХ дyxKax пpи oснoвнiЙ пoзицit (в мeжax oднiei лiтepи):
нaпp., Boлoдимиp (BoлоД,ИMИp.BoЛИHcькиЙ), м.
Гeoгpaфiннi HaзBИ B iндeкci MaЮтЬ гeoгpaфiннi теpмiни (с - оeлo,
м. - мicтo' p. _piнкa тoщo) тa тepитopiaльнi oдиницi (p-н _ paйoн, Haдp.
- нaдpaйoн).
ПocaД'и' чини i iншi вИзHaчeHHя при oсoбoвиx iмeнax тa псeвдoнiмaх
зaзHaчeHo y paзi нaявнoстi iнфopмaцiT пpo ниx.

"0018' tИB' ,,KpУтИ''

(..ПaM'ЯTЬ

Kpут'')' з'eдHaHHя, бpигaдa
,,О5О''
див. ..Kpути,' (.'Пaм,ять
KpУт',), з'rдHaHня, бpигaдa
,,
0150'' див. ..Xoвтi Boди,,, бpигaдa
,.0250,'
див.,,Xoлмcькa,,, бpигaдa

..0350'',Цив.,,Coбopнa

УкpaТнa,',
,,BoBЧaKa''
iм., бpигaдa
..0450''
..БaЙ.ци''

iм.,
див.,'Пилявцi,',
бpигaдa
..0550''
див',. Бaзap'', з'однaHня
..33,,,

з'eднaHHt1я,ЦИB. ..3aвиxocт'',
..Xмeльницькoгo'',

з'eднaння

"44" ("ЗГ'' "444,)' з'rднaнння 2729' З1'З2' 34' З5' 41' 4З' 44'
52' 5З' 74' 75' 77' 80' 8з'
84' 90' 9З' 94' ]03,1]5' 1з7'
145, 157, 176, 31 2, 622, 765,
8]з' B]5' 817' 820' 82З' 824'
825-828' 8З0' 8з2. 834' 8З6'
83B, 841 86] 867-874' 88З'
'
'
8E6, 888' 89] 89З' 896, 908.
'
910, 912-516, 918, 921-925,
927-929,938, 967, 985, l0r 1,
1019, 1 021, 1A24, 1029, 103r,
1 1З]-1 1З4' 1260' 1282' 1284'
1288' 12s0'1З25'1З27

',

444'' див' ..44'', з'rднaнння

..A.

Cipий'' (..CipиЙ,')' к.p 601' B42'
862 867 886,914, r146

Aвстрaлiя 278
..Aг;laя'',

зacT. кep. гoспiтaля 439
Aдaмoвo, c' 1117

AзepбaЙдxaн 284

..Aзiaти'' ('.Aзiяти,,), вд'
35,4]' 8з'
90, 589 714, 715, 732, 1201,
1284
Aзiя 1З0' 189 2З7' 2З8' 240' 244'
245.284' 8З5' 965' 990' 1 129
,.Aзiят''

1

285

..Aзoн', (,.oзoн,'',.Яryp'', ..Янyp''),
к-p'

сoTeH. 51. 100' 144' 545' 546'

1252,1254

Aк. 265

AK (Apмiя KpaЙoвa) 12, 1З,19, 59'
67. 805

..AкоaмiтниЙ',, бoйoвик 1 057
.'AктивниЙ'', coтeн' 524

,.Алeксaндep',, пpoв.
3iнoвiЙ

..Aлeксaн.цp,''
3iнoвiЙ

див' Caмнук

Дp. див. Caмэук

Aлeкcaн.цpiЙськиЙ, p-Н

Д,ИB.

oлeкоaндpiЙськиЙ p-н
Aлeкоaндpiя, P.H ДИB' oлексaнд.
р|ЙсЬKИЙ p-H

Aльбaнiя (Aлбaнiя) 281
..Aльoшa',,
кoзaк ]022
.'AЛьoшa''' стp. З10
,.Aльфa''' вiстyн 8З0
Aмeлушa, с. 1032' 1033
..AMiHь,'.
дp. 595
.,Aмпyтaтop'', к-т 603, 623

..Ангeл'', чor
515
Aнглiя ]88' ]91 '2з0'2З9'277-28З'
288, 461 , 480-482,658, 899,
-l
-1040,
104з, ] 091 1095' 1 10'
'
12З1
Aндpeeв, к-p 538

Aндpeeвкa, c.1082
Aн.п.piiвськe, з'rдHaHHя 537

..AндpiЙ'''

дp., K.p 91з' 1071'

.1080,
1082,
1076, 1077 , '1079,

]

08з

..AндpiЙ',,

к-p BoП 777

..AндpiЙ''' к-p coтнi '778'791
coтнi УПAПiвдeнь 28,З0' 146' 4з5
..AндpiЙ,',

ПpoПaгaFiдИст в ндp. 1217
,.AндpiЙ,'' пpoпaГaHдИcт' peФ.,цИB.
.Д,рaницькиЙ Cтeпaн

..Aндpiя'', гpyпa 1069' 1076' 1081
..Aндpiя'', сoтня 431
,4З2' 489' 490
Aндругa, с. 763
..Aндpушa,,, к.p 815
Aндрyшiвкa, м,877,880' 90з' 1052'
1060, 1066

Aндpушiвкa

,

p-H

,ЦИB

'

AHдpУ-

шiвськиЙ, p-н
Aн.цpУшiвкa, с 451, 455' 466' 467,
Aн.цpУшiвський, p-н 897, 903' 1 006'
'1050, 1057, I059, 1060
Aн.цpyшiвщинa 883
Aндpушки, о.90З,906' 1053' 1054,

057, '1058, 1059, 1060, 1065,
1066, 1068
Aндpyщyк Пeтpo, ceлянин З77
Aнeлiвкa, кoл' 621
..Aнтoн',,
дp. 504
.,Aнтotl'', paй peф.
CБ Гoщaнськoгo
cт. вiстyн p.нy 820, 939
Aнтoн, пpaц' HKB.Ц 1077,1078
Aнтoн, святиЙ 1093
Aнтoнeнкo-.QaBИ.0,oBИч, Бopис 250
Aнтoнiвкa, с. 504, 76З' 1017
r

Aнтoнiвкa-Paфaлiвкa, зaлiзниця

600
Aнтoнiвкa.Capни, зaлiзниця 600
Aнтoнiвцi, c' 434' 4З5,451
Aнтoнiвцi, с. нa Koстoпiльщинi 175,
941

Aнтoнoвичi,
гo p.нy

с. CлoвeчaHcЬкo.1033

с. p-H Мaлopитa 722,
729'7З0,1185
Aнтoнoвo, c. .0.ивинсьKoгo p-Hy
Aнтoнoвo,
744

Aнтoнюк ПopфиpiЙ (Пpoфlp)

(..Kлiщ,', .,Coоeнкo',)' куpiн.
16' 19,6з' 66' 297,298,
AнтoпiльськиЙ' p -н 7 22, 7 48, 795

Aнтoпoль, м.748

Aнтoпoль, p-|1,ЦИB' Aнтoпiльський
p-H

AнтoпoльоькиЙ,

p-н

пiльськиЙ p-н

,Цив' Антo-

Aнтoсюк eвгeнiя (...Д,apкa'', .'Чopнa''), нл. пpoв.769
.,Aпoстoл,'

1

.1

99

..Апoстoл'' (..Biк'')'
пoлiт. peф. 33,
44' 81 9З' 2З8, 1292
'
..Aпpольскaя''
див. Фoя Людмилa
Apaкнerв 400
ApкaдiТвцi, c. 555, 556
..ApкaH'',
шeф BCБ 714
..Apмaтнiй',,
6у л. 7З7' 7 4О
.'Apмaтньoгo'''
грyПa 7 40, 7 41
.,Apтeм''
143' 144
''Аpтeм'' див. Kaпиця (..Apтeм''), нл.
Пpoв.

..Apтeм',,

кoзaк 755'

1

.1

86

..Apтeм',,

пpoв. p-H oликa182

..Apтeм,,,

Xудo)кHИк 860, 1148

Apтeмeнкo ГpигopiЙ |вaнoвич
(..Maтpoc',), pядoвиЙ

..Apxип,', peф.
тoлiЙ

1

235

див' Taтypa Aнa-

,,Apxiп',, peф'
див' Taтуpa AнaтoлiЙ

,.Apшин',,

K-p Bд., aгeнт HKB.Q З5,
83' 7-1з
Acкoльд, князь 269
.,Aт'''

кep. 47, 96

Aтaмaoзaeв 157
,.АToс'',

K-p 544'

Афгaнiстaн (Aвгaнiстaн) 279, 283
Aфpикa 28З

Б.502

Б. K., с. PaдoмишльсЬKoГo

p-HУ

11.10

Б. Kpиниця, с. 950,952
Б., пoлк.437
Б.. c. 789
Б. XмeльницькиЙ див. ХмeльницькиЙ Бoгдaн
-l
1 18

Бaбaч. с.

Бaбки, о. Paфaлiвcькoгo p-нy 785,

79з

Бaбцi' c. Paфaлiвськoгo p-ну762
..Бaгнo,',
кoзaк 8З]
Бaгнюк Пaвлo (..Пiоня''), стp. 679
Бaжaн, пиcьм. 250
Бaзaлiя, c. 56-l
,.Бaзap'',
з,eдHaHHя 15, 16, 23,62'

63, 70, 115, 817, 861, S64,
865' 870' 874,88з, 939, 968,
976,1175

..Бaзap,',

стpiлeць 829
Бaзap, м' 241,696, 704, 835
Бaзapський, р-н 998, 1099
Бaзapy святo 764. 845

БaзeлицькиЙ Пeтpo (.,БypeвiЙ'',,,Бypyн',, ..Бopyн''), к-p 23, 70,47o
..Бaйдa'',

бoЙoвик П)K 331

БaЙдa, гетьмaн 696
'.БaЙдa'' , дp. 1235
,,БaЙди'',

кypiнь iм. 27, 28, 75, 76'

670,676,677

1ЗЗ7

..Бaйдa'',
cИль

K-p диB. Пeтpeнкo Ba-

,.БaЙдa''
, coтeH. 4З2, 491
,.БaЙкa',

.,Бaйкa'',

З12

олiдчa сБ 326
стp. 309
Бaкaннyк Пeтpo (..Бyлкa'')' к-p 146,
148' 150, 33З, 4з1 ,4З7,4З8'
4з9' 442' 44З,488,490, 5з9,
..БaЙкa'',

1168,1169

..Бaлaбaн'',

Kaп., К-p 15, 51, 62, 6з,
100' 146, 147, 4З2, 468, 490,
491, 543, 569
..Бaлaбaнa'''
кypiнь 431 , 4З2, 4З5,

491,542, s71

..Бaлaмщ''

320.

БaлинcькиЙ, p-н 42З

БaлицькиЙ AндpiЙ (..Biтep''), к-p
817

п|дпiльник

249
Бaлкaни 188, 189, 198' 24o, 42o
1

Бaлкo Пeтpo (..Koсap'', ,.Cвятoс.

лaв',), зaст. пpoв. 769
',Бaлтieць'', пiдстapшинa 8'l 5
..Бaлтieць'''
coтeн. 984

БaлтiЙcькe, мope 1 91 , 281
Бaляpкa, xщ. .l 117
Бaндepa Cтeпaн' пpoв. ,1 .l4, 65з
Бaндepи, пpoцec 241
Бaндypoвo, c. 480
..Бapaн,',
ст. отpiлeць 393
Бapaнiв, p-н 1178
Бapaнiвщинa 899
БapaнoвськиЙ, p-н 984
БapaшeвcькиЙ,p-нди в.БapaшiвськиЙ, p-н

Бapaшiв,
D-H

p-|1 Д,ИB,

БaрaшiвськиЙ.

БapaшiвськиЙ, p-н 863, 976, 983,
1035' .10з9, 1054, ] 056
Бapбapiвкa, с. 527
Бapбapiвкa, c. oлeськoГo p-Hy
1 030
Бapбapiвка (Бapбapiвцi), с. CoлoбK|всЬKoгo p-нy 500
Бapбopiв, о. 562

1

338

пiдпiльник 334
Бapишi, p-н 897
Бapсiвськa Pyдня, с' 971

..Бaс'',

чл. 1.149

Kд c,12О1

Бaсiв

Бacюк oвгeн (..Koмпaнieць''), к-p

24,71, 150

..БaтaльЙoни

Xлoпськi'' (БХ) 19, 67
Бaтapeвин (..Kapпo'') 868, 874
.,БaтypинськиЙ'',

зariн див',, oстaпa'', зaгiн iм.
Бaтькiвцi, c. З30,489' 5з5

,.БaтЬкo'', |.|pol'
Д|ИB' Грaбeць
oмeлян

БaлaнДичi' c' 727

..БaлKa'',

..Бapбoс'',

к-p бoТвки 1005, 1006
..Бapв|нoк'',
з с. Пoстiйнe 1249
.,Бapвiнoк,,,

Бaшинa, с. 936, 1 108
Бeди. с. 1069
Бeдpик Бopис (..Kлим',), к-p 15,27,

З4' 62'75,82,602, 1297
..Бeдpик'',
к-p 983
..Бeз'',
пiдпiльник 333' 1249

,.БeзpiдниЙ,', peф.
Див. Maкap
Baсиль

..Бeзтaлaнний'',
..Бeй'',

пвx. 534

бoйoвик 33]

..Бeк', (..Мaксим''),
пiдpaЙoн. CБ
331

Бeки,о.]118

Белз, вoл.767,771
Бeльгiя 282' 28З
Бepдинiв, м. 876, 880, 90з
БepдинiвcькиЙ, p-н 903, .l052
Бepдинiвщинa 937' 938
Бepexaнщинa З87, 52О
..Бepeхний'',
cтpiлeць 806

БepexниЙ oлeксaндp (..Яpoшeнкo'') 150

Бepeжниця, с. (мiстенкo) 762,76З'
885, 9'1 1, 1016, 1017, 1248

Бepexський, p-н 47О
Бepeжцi, с. 119З

Бepeзa.KapтузЬKa, p-H 7 47, 795
''Бepeзeнкo,,' стpiлeць 828
Бepeзeнський' p.н 614, 622,64З
Бepeзин, p-н (Kocтoпiльщинa) 615
Бepeзинa, xр. З20, 890, 92O

Бepeзинськeлiсництвo1097
Бepeзiв, p-н 869
Бepeзiв, с' 987' 988
БepeзiвськиЙ, p-н 983
Бepeзнe, м.619' 642' 120З

Бepeстя,|\^.,ЦиB,Бepeсть-ЛитoвськиЙ (Бpecт), м.

Бepeстя, с.762
Бepeстяни, с. 634, 724' 734,759,

868'
909'
910' 914' 918' 926' 927,9з5'
954' 1007' 101з' ]014' 1178'
1181-1183' 1203' 1205
БepeзнeнськиЙp-н 309' 1 1 18
Бepeзнeнщинa 309, 310
.l
Бepeзниця, c' 18.|
Бepeзнo' c', Tepeн 94з' 955' 961'
1179
Бepeзняки, c. 1023
БepeзнянcькиЙ'p-нЗ2О
Беpeзнe' p-н 146' 642' 866'
884' 886' 887' 891.893'

780'781'791' 1187

Бepiя, нapкoм 1.146
Бepкiвкa, с.879' g52' 1117
Беpкoвкa, c.,{1,ИB. Бepкiвкa, с
..Бepкyт'',
кp. гp. 1082

Бepлiн,

м. 114, 4Зз' т04'

1128'

130' 1231
Бepмишiв, с. 654
Бepник lвaн (..Яpoслaв''), пiд' 334
1

Бeсapaбiя484

..Бeскид'',

дp. 1214
Беляeв, B' 10' 57
Бик,

с.77З'7g4

БepeзoвcькиЙ MиxaЙлo (..eвгeн'') Бикiвцi' c. 545' 1190
Биокyпинi, c.297' 298' 653' 654
46' 96
Бepезoлyпи. с.628
Бepeзцi, p-н .l 171
Бepeзцi, c. .1079
..Бepecт'', бoЙoвик 1052

''БиcтpиЙ'', бoЙoвик 1052
,,БиcтpиЙ'', бyнн.
738
..БистpиЙ'',
Kep. зB'язKy 300' 301

Беpecтeйcькa (Бpeстськa) oбл.

56

Бepecтeйськa, oKр. 3з' 46' 82'
142,

9,

96'

145,712'750'751,772'

788' 790' 795' 796' 797' 805,
809, 812' 1218' 1236. 1259'
1319' 1320
БepeстeЙськиЙ' нaдp.46' 96
БepeстeЙщинa 14' 26' 61 74'

795'

12З6

БepeстeнкiвськиЙ, нaдp'

'

12З'

305

,,БиcтpиЙ'', K-p
дИB. Бiлинський
Яpoслaв

'.БиcтpиЙ,', кyщoвий 791
.|004
..Бистpик'',
к-p
..Бистpик'', к.p
1181

Бистpинi, с.6.19

БистpiТвкa, с. 1066
..Бистpoгo,',
кypiнь 502, 512' 1281

..Бистpoyм',, ..aгeнт''

див. Cпiнaк

Hiтixop
Бичaль, c.621'758' 1201' 1212
..Бiб'''
кep. зв'язкy 589

473, Бiryнь' с.887,914' 967
Бiлa Kpиниця, с' 903, 950' 952'
798,1172'1209
Бepecтeнкo, м.47З,655'797'1172
971'972'974'1073'1074'1081,
.l086'.l175'1177
БepeстeнкiвcькиЙ, p-н 155,

Бepeотeнкo,p-н,цив.БepecтeчKiвоЬкий,

p-н

47З.
Бepeстoвeць,c.642
Бepeстенкo, c.

oкp.
дИB.
БepeстeЙоькa, oKp.
Бepeсть.Литoвський (Бpeст), м.
720' 72З' 75З' 754' 776' 778'
780,787,798,805
Бepeсть, oKp.tИB. БepeстeЙськa,

Бepeсть.ЛитoBсЬKa, oKp'

Бiлa l-{epквa, м.483, 877' 1055
Бiлa |-{epквa, p.н 897
,.Бiлa'',
кep,ЧXдив. ГнaтюкЛюбa
Бiлa, c. 885' 9.1 1 1010
'

Бiлa, cт. ]008, 1012'1014
Бiлa - Шaxи, шляx 884' 9.1 0' 1010
..Бiлaн'',

стpiлeць 830
Бiлac |вaн 11' 12' 35, 41 , 42' 58. 59,

84,89,9l

1

3з9

Бiлaш, с. 762
Бiлaшiв, c. 434
Бiлaшiвкa, с., теpeн 943
Бiлe' xщ. 888' 919
Бiлe' oзepo 749
БiлиЙ 1200
Бiлий Бeрi6 сr ].l.l7
БiлиЙ Бip' лic722, 1185

БiлиЙБopдив. БiлиЙ

38, 51' 52' 56' 61' 74' 77 ' 87 '
101, 102' 276' 27т' 279' 284'
646' 648' 663' 664' 726' 744'
809' 8] 1 ' 869' 870-872' 886'
893,91З-916, 9З8, 958' 102],
1071,1093, 1 1 14' 1118, 1 1З]

1]зз, 1208

Бiлopyоьдив. Бiлopусiя

Бip

вicтун 830
БiлиЙ, з c. Бичaль 1201 1212
'
,,Бiлий''
, з о. Kopнин 1249
,,БiлиЙ'',

'

',БiлиЙ'',кoзaк793
,.БiлиЙ',
, пiдпiльник 334
,.БiлиЙ'', пoвстaнeць
816
,,БiлиЙ''
, cтpiлeць 829
Бiлий, шлюз 731

БiлopуськaoKpyГa 34'82' З12' 313'
1017 1З26
'
Бiлoстiк, с. 209
Бiлoцepкiвськa oKpyгa 40' 89' 176
Бiлoцepкiвськa пiдпiльHa гpУпa
.1

88з' 1329

Бiлoцеpкiвщинa 1О44
Бiльськa Boля, о. 1222' 122З

Бiльчaки, c.
,'БiлявиЙ'',

,l

104

Бiлинський Яpoолaв (..Биотpий''),
к-p 175, 176. 531
к-p 16' 2З' 28' 5.1' 64' 70' 76, Бiляшeв, c. 33]
100' 469' 471' 502' 50з' 505' Бip,лic774
514, 550' 569' 571 1172'
'
1190' 1260' 1306

1174,

.1023

Бiлкa,

p 1073

Бiлкa,

с. 950, 1070, 107З' 1074'

стpiлeць

Блaxoв, с.1007
..БлaкитниЙ',,

Бiлi oзepa, с.
Бiлiнь, с. 791
..Бiлкa'',

Бipмa 278

830'

зaст' coтeH.49З' 1170

Близнюк (Близьнюк) Гpигop, гoлoвa,1071-1073
Блiц с. 989
Блiч, с.991,998, 1003, 1004' 1075'

1079, 1084-1086, 1 104, 1 105,
1017
1 109, 1 1 1з
Блiччe, c.1075' 1О77
Бiлля, с. 986, 987
Блoти Beликi, c.721 1185
'
Бiлoвex (Бiлoвix)' с. 985-987, 1012 ..Бляxa'', бoeць 438
..БiлoвицькиЙ, 795
Бoбa, сeлянкa 1080
..Бoбep'',
Бiлoвix, c' Д,ИB. Бiлoвex
пpaцiвник сБ 328
Бiлoгopoдкa c' 474
p. 468
Бoбep'
'
,l
Бiлoгopo.п.щинa474
Бoби, c. 1075, 1081, 083
Бiлoxoвo, с. 987
Бo6ли, с,787
Бiлoзepкa, c. 1 193
Бoбpинкa, стaнцiя 483
Бiлoзipкa, с. 517
БoбpинськиЙ, гpaф 856
Бiлoкopoвицький, p-н 976' 979, Бoвapищi, с. ]023
1026' 1027
Бoвищi, c, 1117
..Бoгдaн''
Бiлoкopoвинi, с. 620, 969' .1 102
див. Cтeпaняк MихaЙлo
..Бoгдaн'', к.p BoП 78З, 79з
Бiлoкpиниця, с. 1087,
Бiлoкpиницькe лiсництвo 1 105, ..БoгД,aн'', лaнкoвиЙ 8З7

1171

БiлooзepськиЙ, кaнaл (wлюз)

744

Бiлopyсiя (Бiлopyсь) 9,
1

340

727,

14,26,29,

..Бoгдaн'',
пpoв. p.Hy 757,758, 1157
..Бoгдaн,', peф. CБ oкp. 795
..Бoгдaн'', стp.

837

Бoгдaнкa, c. 1188

БoгДaшiв, с.455
Бoгoлюби, c. 1233

Бoгoлятин, c.1172
Бoгopoдицi, c, 770
..Бoгyн'', бoоць 438
БoгуH'',ци B. Kocтeцьки й Aнaтoл iЙ
..Бoгyн'' (..Ciн''), гpyпa (Bo)iм.l. Бo..

гyнa 14-19,23'27' З3' 50' 53'
61-67, 70, 74, 82, 99, 100,

10З' 127' 128' 1З7' 145, 150'
.176'
298' 304' 324' з69-

156.

371' 391' з94' 4З2-4З5' 470' 493'

509, 568, 569-571, 589, 594,
602' 653' 655' 66З' 664'741'
939, 1259, 1260, 1280,1285-

1287'130з' ]307' 1318' 1з23
Бoгун, lвaн, пoлк,126' 696
..Бoгун'', к-p 34' 82' 633
..Бoгун'', к-p кiннoти 627
..Бoгyн'', к-т BoП p.ну B20
..Бoгун'', пpoв. З71' 122З
.,Бoгун'', poЙ. 952
Бoгyтинi, с.769

БoгyLl.liвкa, с. 878' 971

Бoдapiвкa, с. 970
Бoднapiвкa, с. 882
..Бoдpик'', чoт.762
..БoeвиЙ,,,
бул.727 730' 731' 1 185
'
.,БoeвиЙ,', K-р ПoчoтУ
41 8з7
'
Бoжa Boля, c.1225
Бoxi, xyтopи 729
Бoxикiв, о' 521
Бoжикiвцi, c' 513,514
..Бoз',, к-p, сoтeн. 722' 729' 7З0'

1174,1185

..Бoзa'', оoтня 7З9

Бoзничi, с. 958
..БoЙкo',,

K-p,{1,ИB.

Miськo Mикoлa

БoЙкo M. 10' 57
Бoйкo, пpoв. p-ну 795
..Бoйкo'',
ст. вiст. 393
БoЙкo, xop. ЗЗ0

',БoЙoвИЙ'' , бул.727 744' 745
,,БoЙoвиЙ'', вicт.744 '
,,БoЙoвиЙ''

'

кoзaк787

',БoЙoвиЙ'' , к-p 722

..Бoйoвий',. poЙ.79З

..БoЙoвий',,

чoт. 745' 750

Бoкiв, с. 520
..Бoкс'', лiкap
БoкyЙмa,

964

с.12З4

Бoлгapiя 279' 281' 282
Бoлехиpи, c.424
Бoлoxiвкa, с. 545
Бoлoтa Beликi, с' 729, 7 4З,
..Бoлoтo'',
стp. 830
Бoлoтниця, p. 958
Бoмнук Baсиль (..Лио''), к-т BoП p-нy'
бyл.' стp. 821 1140' 1242
'
..Бoндapeнкo'', кiннoтник
806' 807
Бoндapi, c.466,474'
Бoн.цаpiвкa, с. 948, g70' 97 1' 1 054,
1

057,

Бoндapнyк Baлepiй (..Гopдiй'') 34'

46,82,96,1322
Бoндapнyк MиxaЙлo (..Cтимид'')
З4' 46' 82' 95' 1З23
Бoнкoвa. c. 503
Бoнoмi, дepx. дiяv 281
..Бooa',.
зaгiн 54З
..Бop'', к-p зaг. 543
.,Бop'',
к-p пoчory 41 90
..Бop'', ст. бул'727 '

Бopaтин, c.771
Бopeмeль, с.473
..БopзиЙ'',
пoвстaнeць
,.Бopиc''

8,1

6

див. Гaвpилюк Mикoлa

Бopиc |вaн (..Гpaнiт'')' нoт. 769

..Бopис'',
K-p Д|ИB, Шумук.Qaнилo
..Бopис,,,
пpoПaгaHдИcт 1217
..Бopис'', cлiдниЙ
CБ71З' 1217
,.
Бopиc,', cлi.цчиЙ CБ,Цив. Tимoщук

Mикoлa
Бopисiв, о. 562
Бopисiвкa, с.788' 805

..Бopиcтeн,', coт.,цl4B. Kopiнeць
.Д'митpo

Бopiвкa, с.301' 303' 306, З15' 889,
921

Бopки Xoтишiвськi, с. 209
Бopки' с.853,1209
Бopкiв, с 765
Бopкiвкa. с. 97-l
Бopoвa, хщ 764' 765
-,l

1341

Бopoвe, с.837,891' 894, 924,9З2,
935, 943, 944,971, 980, '1024,

1118,1182
'.Бopoвeнкo'', отp.,ЦиB. BiтoBЩИK
Пeтoo

..БopoвиЙ'',
бул.727
..Бopoвик,',

бoйoвик CБ З27
Бopoвинi, c. 627, 791.79з
..Бopoдa,''
к-p пoнoтy 837
БopoдeнськиЙ, p-н 1 069' 1 077
Бopoдянкa, cт,977 1182
'
Бopoдянський' p-н 903, 951, 972,

977, 978, 1002-1004,
1077,
1 176

11

15,

Бopoдянщин a

1

1 1

1069,

17, 1121, 1125,

121

Бopoзeнкo Baсиль (..Bopoн''), к-p
19, 66, 601, 602

..Бopсyк'''

бoйoвик 328
Бopсyки, с. .119.1
БopтнянськиЙ, кoмпoзитop
..Бopyля'',
чoт. 984
..Бopyн''

1

21

ди в. Бaзe лицький Пeтpo

..Бopyнa'',

сoтня 505, 506, 552

.'Бopyн', (..Бypyн,')'
.l195
сoтeн. 552,

Бopщiвкa, с. 535, 620, 1194
БopщiвоькиЙ' пoвiт 425
Бopщiвщинa 552

,.БoсиЙ''

..Бocкo'',

249

..Бoяpeнкo'',
чoт. 1 01 5
..БpaвиЙ'',
лiкap 599
..Бpaвий,',
чoт. 391

сr

бyл. 727, 7З9,

'750
вд,74З,747
Бpaннe, c,1123
747
..БpaвлиHa'',

1З42

]

286

Бp итi йо ькa i м пepiя ди в. БpИтaноЬKa

iмпeoiя
Бpiдщинa 326
Бpoвки, с. 900' .|054, 1060, 1064,
1 067
Бpoди, м. 446, 451' 521, 1192
Бpoди, p-н .1 171
Бpoдськa oкpугa 521
..Бpoдягa'',
пiдп. з с' ПoстiЙнe 1249
..Бpoдягa'', poЙ'
837
,.Бpoдягa'',
cт, бу л, 7З7
,.Бpoдяги'',
сoтня УПA 776
БpoнeнськиЙ, лlс 1205
Бpoннe, с. 887, 89з. 935, 961, 962
Бpyсилiв, p-н ДИB' БpyоилiвоькиЙ,
p-H

БpyсилiвськиЙ' p-н 897, 902, 905'
1085, 1086,'r095, 1096
Бpyслeнiв' c. 504' 512
Бpyслинiв' с. 504
,'БувaлиЙ'', к-p 15,

62' 4З1, 432'

'.БувaлиЙ'' , K-p,t],ИB' Tpaнук AндpiЙ
кypiнь, з'eднaння, вд.

.'Бoсoтa'',
K-PдиB, Toкap MaтвiЙ
..Бocoтa'',
пiдпiльник 334
Бoсфop' прoтoкa 281
Бoтин, с. 1 162
Бoцянiвкa, c.474
..БoчKa'',
сr Cтpiлeць 828
..Бoян'',
ст. дeс.. к.p 590, 592, 60З,
604
Бoяничi' с.77]

..Бpaвлин'''

iмпepiя) 278' 282

..Бpитвa,'

,,Бyвaлoгo'',

лiкap див' Ceгeль
.l

ст. бул. 727
'728
c.544'545
Бpитaнськa iмпepiя (БpитiЙоькa

Бpикiв,

434' 4З5' 440' 468' 489' 490,
535, 1280

79О

Бoсoтa' з с. Cтaвoк

..Бpayмiн'',

15, 63, 146, 147, 440, 466,
467 '

Бyг 502
..Бyг'',
..Бyг'',

54з

Bo 768

кypiнь 127 132o
'
Бyп p. 12З, 560, 656, 658, 660, 712,

720,767, 1208, 1210, 1214,

12З6
Бyгpин' c. 935, 937, 1 1 08
Бyдa, с. Maкapiвськoгo p-нy
Будa Mapхлeвськa, p-н 86З

БУдa oбoдзiнськa,

742-

971

Бyдepaх, c, 474,5З5,
Буди, c.474,

Бyдимлe, c' 1О21
Бyдимля, c. 1 1 18

1

с. 879,

104

949,

сoТeн. див' ,,Бopун''
..Буpнин'', вiстyн
8З6
..Бypя'' (..Бyp,я'')'
к-p 12З, 594' 629,

Будки Boйткeвицькi, c. 987
Будки, c. 43], 4з6' 489' 1045
Бyдкi (Бyдки) Coбичинськi, с. 887,
o1Б oя7
..Будькo,', пpoв. oкp. 40,
88

.,БуpУн'',

Бухaни, с.787,-798
Бухкoвиsi, о. 654
Бyзaкi, с. 734
..Бyзник,',
оr стpiлeць 39З
.,БуЙниЙ''
, к-p 775
',БуЙниЙ'' , кyлeмeтник 837
''БуЙниЙ'' , ст. стpiлeць 8З 1
,.БуЙнoгo'',
вд.774' 868' 908. 909'
9З2' 1029
..БyЙтyp,',
к-p 1025' 1026
.'Бук''
425
..Бyк,',
стp. 527
Бyк' с. 959
..Букeт,',
cтp. 955

..Бypя,''
K-p,цИB, Pегезa oлeксaндp
..Буpя'', стpiлeць
829
..Бyp'я,',

Бyeн, с. 1087

I

.,Бyкс'', стp. 1179
..Бyлкa'', K-p
ДИB' Бaкaннyк Пeтpo
..Бyлкa'',
пi.п,пiльник 333
..Бyльбa,',
кep. 1207
,.Бyнтap'', кep. бoiвки 778'786
..Бyнтap'',
кep. гp. 776
..Бyнтap,',
пoвстaнeць 786
..Бyнтap'', paЙ'
пpoв' 782' 1226
..Бyнтaря'',
(гpyпa)

бojвкa

1224,1226

..БУpa'',

787

'79З'

coTeH. 629' 642

',БуpeвiЙ,'442

..БypeвiЙ',, к-p
466, 969' 983' 1146

..БypeвiЙ',, K-p,цИB. БaзeлицькиЙ
Пeтpo

,.БypeвiЙ','

.,Бурeвiя',,

Paдюк Mитpoфaн
iм., зaгiн 434' 968' 969

K-p ДИB,

..Буpeлoм',, cтp,
t,ИB. Maлoгpoш
Kaлiн
..БypлaЙ'',

бpaт Byсaтoгo 1238
Бypлaй' пoлк. ]26
.,Бypлaкa''
див. Koвaль Cтeпaн
..Бypлaкa,',
HaЧ. пepс. вд. 669
..Бypлaнeнкo'',

K-p,ЦИB' Шyшкeвин

Poмaн
.,БypлiЙ',' слiДчиЙ
ГpигopiЙ

642' 670' 677 697 7З7 ,7Зg'
'
'
764' 862' 867' ,1218' 12З0'

CБ див' Лeвнyк

zбz

K-p

диB...Бypя''

Бyсeл Якiв (..Гaлинa''.,.ЗaслaвськиЙ''), к-p 15, 24' 25' 27, 49,
62' 71' 7З' 75' 99' ]12, 253,
600, 601, 1152, 1202, 1204,

1205' 121З' 1214' 1280' 1282,
1296
Буccи, c.746
БyтeЙки, c. 758
Бщиокa, с. 505
Бyxapiв, с. 936
БУцинь, с.754' 780' 799' 802
Бунav,

м,446

..Бyнкo,''

чoт' 629
Бyщa, с. 22' 51' 70, 100' ЗЗ2' З78'
4З2' 4З4' 440' 441 452' 466'
'
467, 487, 488, 49r, 535, 569,

571,1168,
БущaноькiХщopи, xщ 455
..Бyян''' к-p
6З1 757
'

..B.','

к.p 316' З]7' з18' 613, 103],
1

0З3'

,'B.'',
к-p див. ГудзoвaтиЙ Пeтpo
..B''', пpoв.
нaдp,
..B.
A.'' 533' 5З6
..B. Beнepa,', K-p
,0,ИB' ГyдзoвaтиЙ

Пeтpo

B. Bopcoвa, c.949
B. Глумнa 1 123
B. .Qивин,

c' 10З2,

1ОЗ4

B. ПoпeлянськиЙ p.н 1112
B. Paчa 1]04' 1.l05
B. l-]eпцeвинi, с. 761' 76з, 785
B Xилyцьк' с. 1187
B.Xoлудcьк, с. 78.1
B.-Caндpaки, с. 55З

..Baгa,,, HaДp.
Д,ИB. Kopeцький,
HaДp.

1З4З

..Baвилoн'',

чoт.

,l0

]

5

BaвpищyкHiнa('.Bпepтa'',..Улянa''),
нл.

пpoв.769

929 1024'
'
'
'
1043'.l080, 1.lз8, ]153, 1162,
121З,1214' 1238' 1240'124З,

921 924' 925-s27

.'Baдим',, пвx., peф.
npoп, 27, З4,
1244
75' 82' 261 276, 1162, 1217, ..BaсИЛЬ'', нaя. штaбу 1217
'
..BaсИЛЬ'' (oнepeтинкa),
1282, 1284' 1291
сoтник 1 162'
Baкнiвщинa, с. 1034
124З
..Bacиль'', xop.
Baкyлиннyк 241
884, 91
..Bacилькo''. poЙ.
Baлiщe, c.747
930
Baн-чiнг.вeЙ, пoл. дiян 278
Bacильнук Kapпo (,.CaгaйдaчниЙ'')
..BaHЬKa,',
кoзaк 626
] 329
..BaHЬKa'',
к-p 2,l , 76' 867' 877
Baсiлeвcькa Baндa, пиcьм. 479'
1

'880'

908' 909' 925' 958' 989991,994'995' 1001' 10З]' 1069'
10т1 10т6-1081 108з' 1084'
'
'
.l
10.l 1 190'
..BaHЬKa',, '
K-p ,t],иB. CaдoвськиЙ
891

'

Mиpoн
1033
..Bapкa'',
..BaHьKи',, piЙ

Пotp. ДИB, Cкaб

Лaвa
..Bapкa'',

Яpoc-

64з

BaсiлькoвcкiЙ, p-н 1144
..Baоькa'', кoзaк
626
*BacьKo'', кyлeмeтник

Baсьoвичi, c. 099
,.Baтeляс''' poЙ. 1028
.|

837

..Baтpa',, cлiдчиЙ
CБ ]48, з29

Baтщiн Mикoлa, гeн. 21 , 69. ]25,
449' 457 466' 488' 638' 1 169
'

члeн oУH 939
Baxнiвкa, с. 42З
BapкoвицькиЙ, uлях 1234
Baщишин |вaн (,.Чaд''), дp. 157
.t
..Bapнaк',
див. Пaнькoвeць Mикoлa Beзин, c. 1 1 8
..Bapнaк'',
..Beлeс'',
к-p777
вiст., xopyнx. 836
..Bapнaк'''
..Beлec'', к-p 838, 8з9, 867' 868'
ПoeМa Т. Шeвчeнкa 240
.1008,
Bapшaвa, м. 13,60, 1073
883,909' 913' 82з, 1007.
Bapяx, вoлocтЬ 767
101 1, 1014' 11З9, 1242

'770

Bapях, м.767,769,770
дp. 1163

..Beлeо'', пiдxop.826

..Baс,'.

BacилeнKa, rpупa423
Baсилeнкo Пpoкoп 1073, 1 106
Bacилiв, c. ]060
Bacилiвкa, с. 898, 1 054, 1 055, 1 057' 1059' 1064
Baсилюк |вaн (.,Meтeлик'') 789
.,BaсильBeнepa'',

Гyдзoвa.

K.p,ЦиB'

тиЙ Пeтpo
,.BaсиЛь'',
вiЙськ. peф. 136,
.,Bacиль

..Beлeсa,,' вд. 868,
884, 890-892,

908,910,925,926, 927,929

Beликa
Bеликa
Bеликa
Beликa

Глyмнa, с. 1031 ,1117, 112З
Глушa, c,747,749
|лoвиЩя,

c. 4З4

Kлeцькa, с. 937

Beликa Любaшa, с. 620

Beликa Paчa, с. 972, 1o71, 1104,
.l

105

1292 Beликa Coвпa, о. 628, 629, 890,
Bopoн'', ст. стpiлeць 394
894' 920, 926, 984, ] 178
.,BaсИЛЬ'',
..BeЛИKaH'',
гoсп. peф. 1287
K-p дИB, Koндpac Mи..Baсиль',,
xaЙлo
Дp,' K.p,цИB, ГyдзoвaтиЙ
Пeтpo
BeликиЙflивлин,с.1102
..Baсиль',,
кoзaк 1043
BeликиЙ Xeлуцьк, с. 760
..Baсиль'',
к-p 39, 152, 5з, 69, BeликиЙ Mицьк, с.757
307-з-l0' З12, з14,316, 317, BeликиЙ oбзip, с.732
836' 837' 888' 891' 89з' 91з' Beликi Bикapeвичi' c,1О21
.1

1З44

.1

.1

Bеликi Qeпцeвинi, c. 761, 76З,777,
785

Bеликo-.П,eдepкaльcькиЙ. p-н 545.
див. тaкoж |eдepкaльськиЙ p-н

Beликoпoлoнкa, c' 473
Beлимeцькi, хут. 7 8З, 7 92

c' 724, 7Зз' 752' 754'
791
Beлицьк, о.739
Beлiвкa. с' 878
..Bepбa',,
бoЙoвик 1051
..Bepбa'',
пpoт. ДиB, Koмзoл Aнтoн
Beлимчe,

..Bepбa',' pеф'
див, Moстoвич
oлeнa

..Bepбa,', peф.
УЧX 1287

..Bepбa'',

'

1289-1291

отpiлeць 829
Bepбa, p-н 47З, 7З6' 1 172
Bepбeнь, с.474
Bepбиннo I, с. 803
Bepбичнo lI, с. 803
Bepбиннo, кoл,774
Bepбиннo, с.776
Bepбичнo |, c. 803
Bepбиннo l|' с. 803
Bepбiвкa' c' 498
Bepбiвський , p-н 474
Bepбкa, c' 497 498'
.1005'
BepбoвиЙ
Bepбський, p-н .|14, 65з'772
Bepбнe, c'757,759' 889' 919' 1186
..Bepeмiя'',
к-p' сoтеH. 28'76,441 ,

493,1170

Bepeс'', ди в.,, flaнилo''

..BepxoвинeцЬ'',
ГpигopiЙ

..BepxoвинeцЬ',,

1269,1270

к-p див. Tpoцюк
сyддя oyH 1268,

Bepxoвня, с' 1054, 1064' 1065
Bepшигopa, Пeтpo, кoМ. paд. пapтизaнки .l7, 65
..Bepшoк'',

пpoв.937

',BeceлиЙ'' див. Мeльник Mикoлa
..BeсeЛиЙ'',

к-p

169
..BeceлиЙ,',

147

,488' 8з0, 1 168,

1

..BeсeлиЙ,',
599

..BeсeЛИк'',

1247
..BeceлИк,',

cтp' 549,

з

стp.

1 17

4

вд. ,'ГaлaЙди''

пpoв. CтeпaнсЬкoгo p.Hy

..BeоeЛкa,',

сeкpeтap 869

кep. УЧX Bo ..Пoдiльоь-

кa,'1287

.,BeсeЛoгo,',

бpaт 592
..Beсeлoгo'', coтня 488,
1 169
..BеоHяHкa'',
к-p бoiвки p-нy 795
Bетли, c'743'749
Bxoси, сr 753
Bигaнкa, с.77З
,.BигoвськиЙ'',

кoзaк 71 5

Bигoнiвськe, oз. 25, 730
Bигoнoщa, c. 747
Bидepть, с.788
Bидpинi, с. 783
,1

Bиxвa Cтapa (Cтapa Bиxвa), м.
1

209

..Bepec,', ПpoB.,циB.
Дyдap

Bиxицi, с. 987, 988

Bepeтeнo, с.757

Bихoвкa (Bиxiвкa), p. 720

..

Яooслaв

..Bepeщaкa',, K-p
Д,ИB' Bopoбeць
Фeдip
Bepiвкa, с. 645
..Bepнигopa'', ..aгeнт''

Bижичнo, с,747
Bижлiв , c, 77 1

Bинapoвкa, с. 970

Bинники,c'771
Bинницькa, oбл. 124 ДИB. тaKoЖ

Bepxи, лic712
Bepxи, c. 723, 724' 7ЗЗ' 751, 752'

Biнницькa, oбл.. Bинничинa
Bинниця, |!1. диB' Biнниця
Bиннинeнкo, пoл' дiян (гpyпa) 857
Bинничина 550' 552-554

Bepхiв, c,4З4,466, 488, 773,794
Bеpxiвня, с. 901 1066
'
Bepхoвинa 250

BинькoвeцькиЙ, p-н 426 див. тaкox BiнькoвeцькиЙ, p.н

,.Bepтyн'', ..aгeHT''

754,804

71 0

див. Coкiл Aдaм

Bинoгpoдський Boлoдимиp (..3aлiзняк''), сoтeH. сБ з32

't345

.,Bиp''' K-p
ДиB, Koтик Ceмeн
Bиpвa, c, 1117
Bиpи (Bиpi, Bиpiв), с., теpeн 884,
888' 909, 921 943
'
..Bиpкo'',
кoзaк 1 139' 1241
Bиски' с. 805
.,BиcoкиЙ'',
6ул' З92
Bисoцьк, м. 641
Bиcoцьк, p-H,ЦиB' BисoцькиЙ p-н
BисoцькиЙ, p.н 641, 7з5, 761 -763,
868' 884' 885' 890, 910, 911'

915' 916' 925, 1008,
1012.1014, 1019-1021,

180' 1 188' 1209
Bистyпoвинi, с.959
Bиткoвичi, с'642,986, 1007,

1010'
1118,

1

..Bитpeбeнькo,', poй.
..Bиxop''
807
,,Bиxop'',

831

к.p 89З, 925, 931
'.Bиxop',, K-pдИB. Kepнтoпф
.,Bихop'', poй.
806

1181

Poмaн

coтник642
cтaничний792
..Bиxopa',
',Bихop,',
,.Bиxop'',

83,
8'
920'921's2З'924'9З1
Bичaвкa'c.762
Bичaвки, c,47З
Bичiвкa, с.735
Bишeвичi, с' 938, 949' 971, 972,
1o72'107З'.1093, 1]04, 1]05,
.1106
Bишeнки, c.784
Bишнeвичi' c. 087
Bишнiвeць, p.н 1189-1194
Bишнiвкa, с. 1]93
Bишнiвник, с.423
Bишня oстaп, письм.479
..BИшня',, ..аГeHт,'
..BИшня',,
бoЙoвикЗ27
.'Bишня',,
Kep. Гp. (гpупa) 1221' 122З
..BИшня,',
..Meте.
(..Bиxpa''), вд. З5,

474' 620' 887' 889' 890,

.1

кoзaк (з бoiвки

ликa,')787
..Bишня,',
сepxaнт815
..Bишня'',
ст. стpiлeць З94
Bишoвня, c. 1 1 18
Biвнeвo, с. 745, 805
1

з46

91

..Biвнap''' tlpoB'
Д,ИB. Koзaк Mикoлa
Biгуpинi, с. 1184

..BiдвaxниЙ'',бoЙoвикCБЗ27

,.BiдвaжниЙ'', poЙoвий
9З6
..Biднaй',, paйoнoвиЙ

318

Biйтoвцi, с' 1054, 1056, -1057, ]060,
.|064

',Biк'' див'..Aпoстoл''
..Biк,,,
дp. 1 162
Biкнo, с, 471
.,Biктop''

див.П'ятиropникMикoлa

.,Biктop',, paЙ. пpoв.
182
..Biктopнyк'',
7]3

чor

Biлiя, p. 4З0, 489

Biлля, c.489
Biлькa, c.757,776
,l
Biлькa Хaлинськa, с. З33, 249

Biлькa Пopськa, с. 740
Biлькa Peницькa (Piницькa Biлькa),

о.765, 1236
Biлькa Япoлoтськa, c. 12О1
Biльxaвa, хyт. 539, 131 1
Biля, с. 884, 910
Biнникiвцi, с.513
Biнниця (Bинниця), м. 550

' 1249

Biнниця, м. 424, 445, 446, 514,
529
Biнниця, oбл. 442,476, 505' 537,

555, 560,568
BiннiпеГ, м. 10,57

Biнoвo,c.727

Biнькiвцi, м. 5.15, 528
Biнькoвeцький, p.н 506
.,Bipa'',
ДpУKapKa 149, 3з0
..Bipa'', poзвi.цниця
555, 56,1
Bipи, c. 955' 1.179
Bipлик, c. ]055

Bipмeнськi Хyтopи, c.495,497

..Bipний'',
к-p бoТвки 601
..Bipний'',
пpoв. нaдp. 1237
..BipниЙ'',
стp. 679
..Bipний
Гpиць'' 388

Bicлa, p.26,74
,.Biтaлiй',, K-т
ДИB' MaтвiЙнyк
Пaнac

..Biтеp,,,

..Biтep'',

гpупa 876
к.p' лeЙт' 28,76,

sl5,

862,

863, 875, 876, 879, 945, 946,
1182

..Biтep'', K-p
,0,ИB' БaлицькиЙ
Aндpiй

Biтин, c.744
Biткiвцi, c' 498

Biткoвицькi, xyr 639' 1206
Biткoвичi' с. 910, 946' 1014
Biтoвщик Пeтpo (..Бopoвeнкo''),

cтp.680

Biтькoвичi, с. 884
Bлaдиcлaвкa, c. 1234
Bлacoвцi,c 727
..Bлoдкo'', poЙ.
992, 998' 1004
..Boвк'' (,.ГoлociTвськиЙ''' .,Coтник'',
..Coтник Boвк,,, ..Лигa''), кep.,

мaЙ.. peф.' сoт.34,50' 82' 99'

1 з6' ] 37' з1 3' 31 8' З19' З22'
36З' 365' 863' 983' 1292

..Boвк'',
..

кoзaк 80З

Boвк,', ку лeмeтник

.'Boвк,,,

7

27

скopoстpiльчик 596
Boвк oлeксaндp 53, 55, 103. 105
..Boвк'',
стpiлeць 829
..Boвк'''
чor 960
..Boвки'', сoтня 768' ,l
95
BoвкoвицькиЙ (BoвкoчинецькиЙ),
p-н 426,537
Boвкoв'янeць, с.504
BoвкoнинeцькиЙ, p-н ,Цив. BoBKoвицькиЙ p.н
,.Boвчaк'',
ШBШ див. Шум oлeкciй
..Boвчaкa'',
iм., бpигaдa 27
.1

677

'75'670'

689'7з2
'

,.Boвчeнкo,,, зacт'
к-pa 869

Boв.lицi, с' 644
Boвнoк, Mapкo, письмeнниця 240
..Boвнoк'',
бoЙoвик З28
Boгoничa, c' 728
..Boзнeceнкo,',
к-p 1 17З
..Boiн'', к-p (кoл. кущoвий) 775,

777'1221'122З

..Boitta',,
гpупa 122З
.'BoЙвoдa',,

BoЙслaвичi,

чor З91, 552, 55З

с

769,77

BoЙткeвичi, с.986,
BoЙткeвичi, xуr 987

1

BoЙтoвич Mикoлa(..3eнoн'',..M.

Гpaнeвин''), peф., к-т 855' 1З28
BoЙцeшкo .Qмитpo (..Яpмaк',), к-p

Boлгa, p. 486
Boлинeць (Boлинцi), c. 1064
..Boлинeць'',
к-p 147,488' 1169
Boлиноькa, oбл. 9, 18' 20' 26' 28-

з0' 32' зз' 35-з7, 42-44,4648, 51, 52, 68, 74,76-78, 80,
81, 84-86, 91-98, 101,

148,

149, 176, 325, 330, 646, 648,
655' 66з' 664' 809' 811, 1172,
1174, 1175, 1184,1 185, 1233,
1259

.'Boлинськa'' (Луцькa), oкpугa (Bo)
46, 85, 145, 156, 182, 1285,

1286,1287

.19,

Boлинь 4' 9-13'
45' 48-50' 5659, 65, 67, 99, 100, 116,117,
119' 124' 2ЗЗ' З25' 362, З64,

397' з99' 424' 425' 428' 494'
502, 505, 507, 517, 519-521,
523' 5з8' 5з9' 552' 568, 569571 , 606, 938,

1265,1266

1

145,

1

1

54, 1 209,

..BoлИHЬ''.
гaзетa 32. 81
..BoлИHяHKa''

див. Шмaткo Гaлинa
Boлиця. с. 654
Boлкoвиницi, p-н 560
Boлoдaвa, пoв.770
Boлoдapськ-BoлинськиЙ' p-н 1 035,
1041

Boлoдимиp BeликиЙ, князь 240,
эJl

,.Boлoдимиp''' peф.
див. Koэяp
AнaтoлiЙ

..Boлoдимиp,', к-p
28, 76

..Boлoдимиp'', пpoв,,циB'',BсeBoЛoд''

..Boлoдимиp'', пpoв.
ди в',,Xopт''
Boлoдимиp ( Boлoдимиp-BoлинсьKИЙ), M. 155' 65з' 654' 655'
656, 657, 658,720
Boлoдимиp- BoлинськиЙ ( BoлoдимиpськиЙ), p.н 61 95' 297' 298'
'
644, 664' 7 1 1' 7 19, 995, 1 2з1

1З47

Boлoдимиp-Boлинський' Haдpa-

..BoЛoшKa',,

Boлoдимиp-Boлинщинa 14, 1 8, 1 9,
65-67, 66з' 664

..Boля,,,

Йoн

46,95' 1218, 1259,

..Boлoдимиp

a'', вp,' 47 4

Boлoдимиpeць' м. 785, 872, 1017,
.t

181

Boлoдимиpець, p-ндив. BoлoдИМИ.
peцькиЙ p.н

BoлoдимиpeЦЬкИЙ (Boлoдимиpeць), p-н 31' 79' 641,
642' 653' 712' 7з6, 761764, 775, 777, 781-783, 785,

791' 79З' 794' 799,802-

804' 885' 889, 89з' 911' 920,
933, 1187, 1188,1218, 1248,
1251

Boлoдимиpeччинa 838
Boлoдимиpкa, с. 1025, 1104,

BoлoдимиpськиЙ, p-н t,ИB.Boлoдимиp-Boлинський, p-н

Boлoдимиpщинa 149, 653, 660'
1208 див.тaкox Boлoдимиp-

Boлинщинa' Boлoдимиp-

BoлинськиЙ, p-н
..Boлoдькa'',
вд. 555
..BoлoдЬKo'',
к.p 5.t , 100' 555, 556,
560-562, 569, 57'r

..Boлoдя'' (..Гpиць,,), ..aгeнт''
1 53
,.Boлoдя,',
бoeць 532
..Boлoдя'',
дp. 595
..BoЛoдя'',
..Baньки'' .l081
дp. з гpyпИ
.,Boлoдя'',
кoзак 626
,,BoЛoдя'',
кyлeмeтник 1 170
..BoЛoдя,,
куpiнниЙ 492
Boлoхiвкa, с' .| .l g0

Boлoсoвeць Boлoдимиp (.,Лaвpiн''),

спiвp.44,9з, 150

Boлox 857

Boлoчиськ, м.451, 507, 508, 517,

518
Boлoчиоькa _ Пpoскypiв, зaЛiзниця 517
Boлoшi. c, 1248

Boлoшин

-

Бepeзюк Poстиcлaв

(..Гopбeнкo''' ..Пaвлeнкo'')
1

1з48

298

]

287,

дpyKapкa| мaшинiсткa

з20' 1140,1242

к.p 34, 82' 596' 96з
,.Boля'', сoтeн.
] 228
Boля, c. 1224

Boнячe. c' 1024
Bopoбeць див, Bopoбeць Фeдip

Bopoбeць Фeдip (..Bepещaкa'',
.,Глiд'', "o.,', ..oлeKсa'',

..oлeксa

Глiд'', ..Шигyнин .Д,eнис''), к.p

16' 24' 26' 27 29' З4, 41, 44,
'
52' 5з' 6з' 71' 74'75,7т,8З,
90' 93, 102' .l03' .|15,
1з1,

136, 1з7' 1з9,8з9, 850' 859'

894' 896' 939'

1264.1З25
Bopoби, с. 1099
BopoбiTвка, с. 118З

1

120,

1

1з'1 -1 134.

Bopoкoмлe, c, 749
..Bopoн''

..Bopoн''

див. ПoлiщУк oлeксaндp

..Bopoн'',

535, 951 1052, 1053
з гpУпИ

'
..Boiнa',

1221

,1223

..BopoH'', з
c. Пoстiйнe ] 249
..Bopoн''' кoзaк 793
.,Bopoн'', к-p
28, 76' 5з5' 639' 950,
95з' 969' 972-975' 1172' 1175-

177, 1260

..Bopoн'',
к.p .бaHдИ'' 4З' 92
..Bopoн'',
к-p бoTвки 780
.,Bopoн,',
K-p вд' 861, 866

..Bopoн',, K-p
,цИB, Бopoзeнкo
Baсиль

..Bopoн'' (..KpилaтиЙ,')'
пpoB. Haдp.

9з9

'.Bopoн'', нaдp. пpoв. 774
..Bopoн',,
пepс., opг. peф. 938
..Bopoн'',
пiдпiльник 334
.,Bopoн'',
пpoB, /Ц,ИB. Hoвaк ФeДip
..Bopoн'',
сoтeн. 4З2,491, 6з8' 951
..Bopoн'' (Baсиль),
ст. стp. 394
..Bopoн',,

cхiдняк712

..Bopoнa''' бoТвкa
787

..Bopoнa''' сoтня (вд., зaгiн)
638,
815, 862, 864, 866, 934, 969,
972, 1172,1175, 1176
.,Bopoнeцький'', cтp.
MиxaЙлo

див. Фapинa

..BopoниЙ',,
Bпx 1286, 1288' 1290 BнopaЙшe, c.903, 1066
..BopoниЙ'', peф.
..B.Чopнoтa,' (..Чopнoтa''),
CБ 1288' 1293
K-p, Xop.
..BopoнИй'',
.|
,'Пeтpou
5' 62' 587
див.
..BopoниЙ'',
..B'Юн'',
дp. 307' 308' з10, з18'
дp. 1146
..B'ючкo',, пiдпiльник
643
]249
..BopoниЙ'', чoт.
837
B,язaнкa, c, 972
Bopoнiж Гнaт 852
B'язaнкo, с. 1 176

Bopoнix Лoбoдa 852
Bopoнix Лyкa 852

Bopoнixнинa 897
Bopoнки, с.763
Bopoньнин, с. 627
..Bopoнaй'',
стpiлець

B'язoвa, с.

11

18

Г. C., фeльдшep 1058
..г'"

..Г.'',

829

.,Г.',,

790
вд. 1193

к-p772

,.Bopoшилoв'',шeфзв'язку792 Гaвpилюк Mикoлa (..ApкaдiЙ'',

..Бopис'', .,ФeдoсЬ''' ..ЧopнoBopoшилoвa, iм., зaвoд483
Bopoшилoвгpaд, м.401
тa',), peф. 155, 157
Bopсiвкa, c' 1117
Гaдюк Bacиль (..Xуpaвeль'\ 1222
Boсeнкo, ..спeкyлянт,' 1096
ГaТ, c. 470' 1 195
..ГaЙ'',
Boскoдaвинцi' с. 556' 562
вiст. 393
Bocтoчнaя eвpoпa ,а,ив. CхiДнa ..ГaЙ'', пpoв., peф,див. П'ятигopик
Евooпa
Mикoлa
..BoсьмиЙ'', стp.
837
ГaЙвopoнський Юpкo, к-p 660
..ГaЙДaЙ'',
Boтинь, е'727'744
бoЙoвик 82.1
..Гaйдaмaкa'',
Boчищe,c.744
зacт. к-тa CБ p-нy
..Boяp'',
пiдпiльник 333' 1249
821
..Bпepтa'',

чл. Пpoв. ,а,ив'

Hiнa
..Bсeвoлoд''

BaвpиЩУк

..Гaйдaмaкa'',
кoзaк827
..ГaЙдaмaKи,',

(..Boлoдимиp'',..Хopт''),

пpoв. 769
..Bтiкaч'',
вИКoнaвeцЬ

пoeMa

240

Т

Шeвчeнкa

ГaЙдaмaччинa 240

..ГaЙдeнкo'',
933
к.p бoTвки 772,790
..BуЙкo'',..aгeнт''.t51'152,'ГaлaЙдa''див.PeшeтинГpигopiЙ

ByЙнo'

сБ

с.733

Byлькa Xaлинськa див,

Xaлинськa
Byлькa oбpiвськa, с.728
ByлькaXoлoпськa, c.619
Byлькa, c.894
,.ByсaтиЙ'''
дp. 146
,.ByсaтиЙ'',

Biлькa

Byянi, с.

1209

кoзaк 787
''ГaлaЙдa'', к-p 599, 670, 688, 695,

Тpoxим

|вaн

p-н
308' з.l2' 897' 898' 900' 901 ,
905' 906' 1005' 1050' 1054,
1055' 1057, 1059' 1060
BvopaЙшaнщинa 906
киЙ

дp' 592,59з, 12з5

699,712, 1282,1284

BнopaЙшaнськиЙ (BнopaЙшe),

BнopaЙшe, p-H,0,иB'

,,ГaлaЙДa'',

,,ГaлaЙдa'',

.|

Kep' ,0'ИB, Cтaсюк

,,ГaлaЙta'',

Bнopaйшaнсь.

к-т CБ Див. Лaхмaн

'.ГaлaЙАa'', peф. CБ 330
''ГaлaЙДи'', зaгiн (вд.) 755, 759,

1187

..Гaлaт'',

1

1s6,

.l

дp. 146
Гaлик,хут.748,

..Гaлинa'',
Kp.диB, Бyсeл Якiв
..Гaлинa'',

,'Гaлинa'',

мeдceстpa 123
пoдpyгa 626

Гaлицькa, зeмля 696

Гaличинa 116' 152, 172,177,179'

.1з49

181' 182' 241' З25' 3З1' 428'

..Гapaсимa'', вд.
392
..ГapaоИмa'',

519' 5З7' 538, 551, 552, 554,

Гapaсимeнкo, пoЛK. див' Гepacи-

446,475,505, 507, 508, 518,

654,856,916, 1055, 1066, 1082,

1111,1154,1205

..Гaлкa''' poзвiдниця

98
Kep. сaH. вд. 1286
..Гaлyзa''' peф.,

..Ълкa'',

820' 12З8

.,Гaлyзa'',

11

к-т CБ нaдp. З09,

кулeмeтник 933
cтp. 949, 971

.'Гaлyзa'',

Гaлyззя, c.802
Гaлузiя, с. 76.1
Гaлузя, c.778
',Гaля'' , жiнкa ..Kopи'' 173

..Гaля,',

зв,язкoвa

]

73

.l
..Гaля'',
мaшинicткa 49
,'Гaля'',
пoдp. 1163
.l
..Гaля'',
нл. opг. 149
.l
Гaля, нapeнeнa 1О77 , 078,

..Гaмaлij'',

1

106

к-p 238, 599' 600, 601,

604, 622, 1 007, 1 280
..Гaмaлiя'',

к-p бoiвки 787, 1014,

..Гaмaлiя'', пoл. peф. p.-нy
883, 908
..Гaмaлiя'',
пpoв. p-нy 787
Гaмiвкa, с. 984
..Гaндxa'',
дp. 1146
Гaнiвкa, c. 1112, 1178
..Гaнкa''

53' 10з' 941,11з2,11З4
див. Cкaб Яpoслaвa
Гaннiвкa, с. 1056

зв'язкoвa див' p,зe6ac

Гaннa
Гapaвиця, c' 727, 7З1' 744
IapaИM|вкa' с. /5 /
..Гapaсим''
див. Пpиcяжнюк Aнaнiй

..Гapaсим'',

opг. peф. 1217,

1291

тoЛlЙ

1

350

зз0' 1287

llГenrlnuinт',
I qуtvIvt

..Гapт'',

oinт

QoQ

к-p 7 41 1286
'
,,
ГapяниЙ'', бoЙoвик 3З ]
ГaоKeвич Boлoдимиp (..KapиЙ''), iнтeHдaHт 584' 669

Гaть' xyт.934, ]007
..Гavoк'',
К-p гp. див.,'ЯpиЙ''
Гвoздiв, о. 769

.,Гeнepaлoв'', aгeнт 1 198'
1259
,.Гeo'',
npoв. 156
ГepaЙмiвкa, с. 780, 78.l
.,Гepaсим,',

Гepaоимeнкo Boлoдимиp ( Гapaси
менкo), пoлк. 660' 662
Гiльчa, с. 330, ЗЗ1 ,467

'794
.'Гipняк,' (Kaзвaн
Mикoлa)

,

-

Гipкoпoлoнкa (Гipкa Пoлoнкa). с. 659
Гipнo, c. 787
..Гipняк'', к-p
539

1292
..Гapaсим',, peф,
див. Koзяp Aнa.
..Гapaсим'', peф.
CБ

..Гapмaш'',
к-p 1190
..Гapмaш'', пiдотapшинa
1 171
..Гapмaш'''
coт. 44,94
..Гapмaшeнкo,''
бунн. 960

Дp. 5З2

..ГaHKa,,

..Гaня,,,

,.Cлaвкo'') 251
Гapacимнyк (,.Чopнoбиль''), бoeвик
ПЖ 330
..Гaрбуз'',
пiдпiльник ЗЗЗ' 1249
Гapдишiвкa, с. 903
..Гapкyн'',
куpiнниЙ 1 230
..Гapкyшa',,
к.т CБ p-ну 820
..Гapкушa,'' paЙ. peф.
309
..Гapмaш'' .l
85
..Гaрмaш,', (Ймoвipнo
ГoрдiЙ Зaгo.
pyЙкo) 15,489

K-p (K-p УПA-Пiвдeнь)
44, 45, 51, 94, 1 00, 394, 489
551,554,567-571

..

f i80

мeнкo Boлoдимиp
Гapaсименкo Яpoслaв (..Я. Moвa'''

,,Гapмaш'',

пiдpoздiл, вд., coТHя' зaгiн 35, 84, 621,622,6З4,642,
602
Гaмaлiя'',,а,и в, |lАoнь Aнaтoл iй
,.Гaмaлiя'', кep. poзвiдки
327
..Гaмaлiя'',

ocepeдoK CБ зз0

..Гipняк,,,
ПрoB. Ha.цp.
,.Гipняк,',

1

307

1 139, 1242
отp' 556
.'Гipнaк'''
пiдпiльник 1 249
..Гipнaн''.
пiдпiльник 334
..Гipниця''
див' ШepcтюK BaсИЛЬ

Гiтлеp 1 91' 222, 22З, 24З, 244, 27
284,495,510, 529, 997
Гiшин, с. 78,l, 793
Глaхевa, с. 6]З, 639

1,

Глaзки,с.1118
Глиннa, xщ.735

Глиннe, c' 746, 886, 892, 915, 927,

987,988,1012

ГлинcькиЙ, p-н 1118
Глiбoвоькa Гyтa, c. 500
..Глiд
oлeкоa'|, K-p ДИB' Bopoбeць

Фeдip

Глyбovoк, хут' З21
Глупaнин, с. 330
Глyпaнин, хут' З22
Глyxи, с. 80З
Гмидiв, с. 1194

,,Гнaт''

.,Гнaт'',

..Гнaткo'',
717

K-p (в УПA-Пiвдeнь) 35,

192

..Гoлyб',,

гoспoдapниЙ 595, 626,

Гнaтюк Любa (..Бiлa''), кep. чX 669,
1З17
Гнидaвa, с. 1 190
Гнiздичнe, с. 1]9.1
ГнiЙнo, с. 653, 657
Гoвopyн Boлoдимиp 55, 105
Гoгун A. 12, 59
Гoдoминi, с. 785, 791 803
'
Гoдyнoв Бopис, цap 855
Гoлибiн, c. 456
Гoликoвo, с. 480
Гoлин, хyт. 1 185
Гoлиш, ху.74З
Гoлишi, c,971 , 1024, 1025, ,10З0
Гoлки, хут.721

..Гoлкiн',,

poЙ.784
..Гoлoбeнкo''' K-p, |JJB|'JJ
див'
Гpoмaдюк oлeксiЙ

Гoлoби, м.74О
Гoлoбiвський , p-I1 дИB. Гoлoбський

741,

794, 804, 1221, 1222, 1224,
1225

Гoлoвaч Iвaн (..Kpук',) , к-p777,781

670

к-p бpигaди iм. Boвчaкa

.,Гoлуб'',
к-p гpyпи 180
.,Гoлyб'',
oтaмaн 499
..Гoлуб'''
пpoв. 50З
..Гoлуб'',
пoвcт. 561

.,Гoлyб''' poЙ.
8З7

..Гoлуб'',
стp. 971,
..Гoлyб'',

1

175

стp. з с. Kpyки 555
,.Гoлyб'',
сТp., KypсaHт 1-гo кypcу

830
.'Гoлуб'',

стp. , Kуpсaнт 2-гo кypсу
829
..Гoлуб'',
стpiлeць 949
,,Гoлубa'''
вд. 497, 1 17З

.'Гoлyбeнкo'', K-p, ЩBШ
див.
Гpoмaдюк oлeксiЙ

Гoлyбнe' о. 1 182, 1 ,183
Гoляндiя (Гoлaндiя) 283
Гoмeль, м, 1О22
Гoмeнцi, xyт. 887, 918
..Гoнтa'''
.1
дp. 081, 1082
..ГoHтa'' (KaмiнcькиЙ

CepгiЙ), paй,

Гoлoбський (ГoлoбiвськиЙ)' p-н

785, 789

кep. ди в,,.Boвк''

Гoлoокiв, с. 498
Гoлoскoвeцькi xутopи 498
Гoлoxвacти, с.508,5]8
..
Гoлyб'' ди в. Зiнзук T ихiн
..Гoлyб'',
дp., K-p (в УПA-Пiвнiн) 98З,

1

cпpaBoBoгo звeнa 820

712' 7З7' 7З9, 740,

1210

..ГoлoсiТвоькиЙ,',

1 146
..Гoлyб'',

див' Koзяp AнaтoлiЙ
ЧЛ.

..Гoлoвeнкo'',
Kеp. гp. 1221 , 122З
Гoлoвeнськи Й, p-н 77З, 777
Гoлoвин, с. ] 189
ГoлoвiнськиЙ, p-н794
Гoлoвниця, с. 321
Гoлoвнo, p-H .0'иB' ГoлoвнянськиЙ
ГoлoвняHськиЙ (Гoлoвнo) p-н 7З6,

,

пpoв. 1316
'.Гoнтa'', з Koмapiвоькoгo кущa 1222
..Гoнтa',,
к-p 782, 961, ] 009
..Гoнтa'',
пpoв. p-нy 807
..Гoнтa'',
cт. .цeоЯтHИK 954, 117B
..Гoнтa'''
coт',цив,ФeДopнук Лaвpiн
..Гoнтa'',
чoт 885, 91
1

1

з51

..Гoнти'''

бoTвкa 785

..ГoHтИ'',

чoтa 625

..Гoннap'',
ст. стpiлeць 831
,.Гoннapeнкo',
,noлK, дИв ' Cтyпницький Лeoнiд

c'770

Гoнятин,

..ГopдeЙ'',
дp. 138, 1З9, 144
,,ГopдиЙ',

ГopoдoкcькиЙ (ГopoдoцькиЙ), p-н

..Гopдiонкo'',
BaлepiЙ

..ГopдiЙ'''

p-lt

1218' 1223' 1226, 124з,1247

t94

..Гopдiй''

1117

Гopoдниця, p-н ди B. Гopoдни цький

K-p .t],иB' Бoндapнук

1225

,,ГopдiЙ''

1026' 1031' 10з3' 1054' 1055'

Гopoдниця, c. 47З,620, 887, 903,
917, 1184
Гopoдниця - Бiлoкopoвичi' зaлiзниця 969
Гopoднo, с. 1184

,.Гopдiенкa'',
'l

ГopoдницькиЙ (ГopoднeцькиЙ,
Гopoдниця), p-н 62О' 1О24-

пiдpoздiл, вд. 35, 84,

див, Бoндapнyк Baлepiй

з Koмapiвськoгo кущa 1222
..ГopeнKo,',
к-p 816
.,Гopи'''

oKpyгa 33' 35, 47, 82, 8З'

96' 164' 168' 17з, 180,

181,

185' 642' 129з
Гopинь, p. 26, 33, 74, 82,315, з28,
488, 492, 541, 542, 588, 600,
641, 720, 724, 869, 895, 936,

9з7' 963' 968, 1 108, 1 169, 1 170,
1 186, 1 191, 1209, 1246, 1248,
1251
Гopинь, с. 952' 975
Гopищe, c.966
Гopiнь, с. 949
Гopixoвo, с. 786
Гopлiс-ГopськиЙ ЮpiЙ, пИсЬМeHHИк

265

Гopнa, с.734
Гopнe, c.753
Гopнo, c' 724, 775' 79З, 122З
Гopнoвкa, с. 425
Гopoбин, лiс 735
..Гopoбник''
1225
Гopoд Mикoлa (.,CoлoвeЙ'') 1222
Гopoдeць, c' 642' 757, 885' 89З,
9.l1' 93з,.10.17

Гopoдoк,

c.1174

424.426

..ГopoдЧик'',
кoзaк 787
..Гopoх',,

кoзaк 59-l
Гopoxiв, м. 155, 656' 658' 797
Гopoxiв, с.97]

Гopoхiвський' нaдp. 1 21 8
ГopoxiвськиЙ, p-н 46, 95, 305, 47з,

719,797,798

.1209

.14'

Гopoxiвщинa
61, 654' 795'
..Гopoшeнкo'', кoзaк 796
ГopoшкiвcькиЙ, тepeн 98З
Гopoшкo oльгa (,.Mapуся,'. ..Tpoян.
дa'') 1309
..Гopoшкo'', стp. 837
..Гopyн'',

пpoв. p-нy 789
Гopщик, c. 1117
'.Гocпoдap'', п iдпiльник 3З4,
.,Гoтoвий''.
К-p

зз0

1

249

Гoщa, м. 155' 322' 449' 7 46
Гoщa, p.н див. Гoщaнcький p-н
Гoщaнcький Boп 316' 82.l' 896

Гoщaнcький (Гoщa), p-н 47, 97'
149' 182' З19' З27-з29' 864,
936' 9з7' 9з9' 941' 983' 1 107'
1 108, 1309
Гoщaноький, нaдpaйoн 304

Гopoдищe.1064

Гoщaнщинa 14, 47, 48' 61' 96,
97' З02' 307' 316' З17' З21'

Гopoдищe, с., Koвeльськoгo p-ну

.'Гpaб',,

Гopoдищe, с. вoЛ. Bapяx 767

72З'7Зз'752' 1186
Гopoднeвo, с.793

Гopoднeцьки Й, p-н див. ГopoдницьKИЙ p-H

1352

I

ZUO

к-p 7 22, 729' 1 1 85
..Гpaб,',
пiдпiльник 333,
..Гpaб'',
пiдn. з с. Biлькa Xaлинськa

1249

..Гpaб'''

пiдп. з с. Пoстiйнe 1249

,,Гpaб',

,

peф. CБ 329

..Гpaб',,
cт' вicт' 744
.,Гpaбa''
сестpa З29
'
Гpaбeць oмeлян (..Бal ькc,,) ] 50' 1 303

Гpaбoв' с.102З
ГpaбoвeЦь, с. 4З5,4З9' 5З9, ]3]
Гpaбунь. с. 988
Гpaдa, хут' 1О22
Гpaддя, c' 792
Гpaдиськ, о. 791
Гpa.цки, c 146' 467

..Гpaнeвин M'''
Mикoлa

див'

]

Boйlтoвич

Грaни, с' 11i4
Грaнi, с.7З6'778'792
..Гpaнiт'', бул'727

.,Гpaнiт,,,
ст вicт. 743'744
,.Гpaнiт',,
Чoт.,D|ИB. Бopис |вaн
..Гpaнiтa',,

чoгa745

',Гpeк'' 172
..Гpeкa'', гpупa 1 73
Гpeцiя 2B1' 28З'

245,24g' 253,363' з65

..Гpeнyxa'',,цив' ЛoгiнськиЙ БoгДaн
..Гpиб'',
стpiлeць 829
Гpибoвa, с.557' 56]

Гpибок' c.1117
Гpивa, о. 7З9

Гpинeви.l Л'B. ] 1' 58
Гpинeвинi, о.7З9
Гpинькvl, c 47О
ГpиЦaЙ .!митpo (..ПepeбиЙнiс',) 25,

7з' 463

..aгeнT''

ди

в.'' Boлoдя''

.,Гpиuь'',
дp. B94' 895
.l
..Гpиць'',
.цp. з тep. Бotвки 1 84
,.Гpиць'', Kep. Гp., з с. HеcуxoTжи

122О' 1224

..Гpиць'', к.р 431. 580-582, 5B8'
590-598,1280

.,Гpиць'', к-p pсlзвiдки
869

..ГpиL1ь',,

coт' Д,ИB, Kopiнeць

.П,митpo

4:t

вд. 627' 6ЗЗ
Гpицьки, с" 736' 1 191
Гpицькiв, с.516' 526
,'Гpицькo

Kвiткa'' 1252
дp. 156' 1 ]46
,.Гpицькo,', пpoв.
Haдp. 157' 1]46
Гринaн lвaн (,.ПaщeHKo,,, ..ХMapa'',

,.Гpицькtэ'',

..Хмeльничeнкo',),
к-p З5' 8з'
86]' 862,867' 868' 874,88З.

885, 887, 888, 890-893, 908,
0, 91 1, 917, 91 8, 920-929,
944-946, 954, 955, 962, 1 006,
1008-1014, 1019, 102], 1029,
1 1з9' 1 178-] 180' 1 182, 1206,

91

1242,1284
дp. 1079

..Гpишa'',
..Гpiм'',

бoЙoвик П)K 33,1

.,Гpiм,', K-p, Хop. (з УПA-Пiвдeнь)
..Гpiм',' к-p сoтнi
982' 1206
..Гpiм,',
Пepс. сTapшинa 869
,.Гpiм',' peф. гoсп. 759
..Гpiм'', peф',
див PудиЙ Пилиn
..Гpiм,,, сoтeн.
982
Гpiнненкo Бopиc 231
..Гpiннeнкo,',

..Гpiннeнкa'',

Гpигoр'l Фe.цoсiЙ' гoлoвa 556
ГpимaЙлiв, м. 52O
ГpимaЙлiвськиЙ, p-н 501

Гpи ць'',

.Д,митpo
..Гpиця',,

147,432

Гpенyxa M', кoм. ,цiяч 50, gg' 244'

..

,'Гpиць'', UJBШ
див. Kaзвaн

чor 506

чoтa 5] 5
.,Гpiшa'',
дp. 1 162
Гpoбiвцi, с.425

Гpoбoвo, с.723
ГрoзниЙ lвaн' цap 248' 400, 856,
1128
..Гpом,,,
оr вiотун 8З0
..Грoм'', шеф зв'язку p.ну
787 ,794
..Гpoмa'',
вд. 862, 86З' 982
,.ГpoмoбiЙ,,,
рeф. зв. 1287

Гpoмaдtок oлeкciЙ (..Гoлoбeнкo'',
..Гoлубeнкo,,, ..oстpixоький''

к-p' ШBШ 16'

27

),

' 30' 63, 75,

78, 655 701,713,739, 1174,
1 175, 1209, 121A, 1217, 1229,
1280' 12B2' 1284' ]3]8, 1З20
Гpoтище, yp' 962
Г-pубeшiв, м. 660, 767, 769, ] 189
Гpубешiв, |1oB t,ИB. ГрубeшiвcькиЙ

Гpyбeшiв, p-н 1189

ГpyбeшiвcькиЙ (Гpубeшiв), пoв.
769,770,1174

Гщa Бopoвeнcькa, c. 1227
Гщa Cтapa, с. 5.13, 537' 619' 661
Гутвин' c.622'757
'759' 1187
Гyтиcькa, с. 4З4

l-pyбeшiвщинa 19, 20, 67, 768,
,.Гpyзин,',
пoвcтaнeць 81 6

..ГщИЧ'',

..Гpунь'',

Гyткa, c. 629
Гyц Пaвлo Гaвpилoвин 85З
,.Гyцyлкa'',

Гpузiя 284
Грyнт 378

гoспoдapниЙ 391

'

coтeн. 492

див. TepeщуК ХapИтИHa

Гpyшa,', кулeмeтник 4З8
Гpyшiв, c. 798
.,Гpyшкa'',
'.

Гoнтa, нap мeсник 240

стp' 837

Гpязливa,с.]118
Губepi,xyr 1118

..fl,.

Гудeль, с' 918

Гyдзoвaтий Пeтpo (..B.'', ..BaсИлЬ'',
'.Baоиль Beнepa'', ..B. Beчe.
..oнepeтeнкo''),
к-p 16.
рla',,

27' З4' 41' 44,53, 63,

75,

E3, 90, 93, 94,'102, .103, 115,
З16-318, 613, 82з, 826, 8з0,

8З2' 8з6, 8з8, 8з9, 867,8т4,
909, 910, 912, 91З' 9.15, 9.l7,
920'922-926' 928' 929' 10З1,

..Гyк',,

10ЗЗ' 10з4, 11З2, 1 1З4, 1280,
1282, 1284, 1285, 1288, 1290,
1З25' 1ЗЗ4

к-p див, \Аeльничук фe.цip
..Гyлин'',

coтeн. 1 170
..ГyшlaнниЙ,' (..Цiпoк''),
пiдпiльник
З3З

Гумeнний Бopиc (..ПaлiЙ'')' прoв.

308' З09, З12
пiдпiльник 1 249
Гумeнця' >lут. 890, 920
lуpби, c.15,22,29' 51, 6З,70,77,
10О 145-141, 176, зз1, З76,
4ЗО' 4З1, 43З 435' 4З7-4З9,
441.44З, 450-452, 467, 489,
491 5З9, 569, 57] 1З12
'
'
ГуDбинськa, гoрa 432, 49O
Гypськ, c..(22 ,744
Гypщинa с. 562
.ГyмeнниЙ'',

..Гусatl'',
к-р бoTвки 779,792
..Гyсaк'',
ст стpiлeць 8З

Гyсятин, м. ,t172
гycяTИH, p-н 1172
Гутa,

1

c

354

1О44,1117

1

.QмитpevKo'', CoT. див. Kopiнeць
.Qмитpo
...{,'', пpoв.,0,иB, яI1l/1L!eвськиЙ

Cтeпaн

.Ц ' paЙoн 140

Д.' c.'l031' 1043

.QaвидгopoдeцькиЙ

,

p-H tИB.

.0.aви.цгopoдськиЙ p.н
.Qaвид.ГopoдoK, p.H .цив. .Цaвидгo-

poдcькиЙ p.н

м ]80
.Д.aвидгopoдcькиЙ (.QaвИдгo po дeцькиЙ, .Qaвид-Гopoдoк),
p-н 658,871' 884' 910' 911'
1022,1118
.Д,aвидeнкo B.A' 10' 57
.Цaви.цoвкa, C. t,иB.3aбapa, с.
,Д,aвидгopoдoк,

flaвиткiвцi, с. 499
..!,aвyн,',
к-p 735
laлeкиЙ Cхiд 990' 1097
,,ДaлeкиЙ'',
K-p tИB' ЯнишeвськиЙ
Cтeпaн
.Qaлeтa, с' 966
.Qaлмат|Йоькe yзбepexжя 28

.,flaнилeнкo'', вiстyн 829

1

p,aнилeнкo oлeксaндp (..Пoлтaвчeнкo'', ...Qaнькo'', ..Пaвнyк,')
16' 6з
.Qaнилeнкo C.Т 10' 57

!aнилo'' \,,Bepec'' ) 1 222
,'!aнилo'',
див. |l\epбaнyк Aдaм
,'flaтИлo'',
дp., Kep. диa. Якимзук
Mикoлa
..flaнилo'', зв. 142
..!.aнилo'',
кoзaк 1222
..ffaнилo'''
Пеpc. отpaшинa 869
',

.Qaнилo, KopoлЬ З4' 82, 126

...Qaнилo'', peф.
зв, 1289, 1291,
1292
.Qaнилoвинi,с. 1118
.Д,aнильнe, с. 521
.Qaнинiв, с. 321
,Qaннeнкo 857
.|
.Qapдaнeль, пpoтoKa 91, 281
...Qapкa'',
чл. пpoв. див. Антocюк
eвгeнiя
.Qaтинь, c. 1225
...Qвигyн',,
кep. poзв. 739
.Qeв.ятки,

c,1182

.Д.eдepкaл ь, p.H Д,и B'.{1,eдepкaльcь.

кий p-н
.Qeдepкaльоьки Й (.Qeдepкaль)' p-н
45' 94' 546' 1172 диB, тaKФK
Beликo..Qeдepкaльський p-н
...Q,eKaн'',

стp' 788
.Qeльск (fleльcьк), с. 727
.Qeмиди, c.

.l .l

18
.Q.eмидiв, p -H ди B..QeмидiвськиЙ

.Цeмидiвкa, p-н 47З
.Qeмидiвкa, с. 473
.Qeмидiвський (,Цeмидiв), p.н 548,

1174' 12з4' 1зз4
fleмидiвщинa 474
.Qeмидoвин Haдiя (..Яpинa''), нл.
пpoв.34, 82' 938' 9з9
..fleм'яH'', бoЙoвик
З28
...Q,eM'яH''
див. Тpoцюк Гpигopiй
.Qeм'яннyк |вaн (...QнiпpoвИЧ,'), сoтeн.43, 44'92' 93' 715
.Q.eмнeнкo Mapiя 250
...Qeнис''
див' Bopoбeць Фeдip
...{eHис'', лpoB,
ёt],иB. Mиxaлeвич
AндpiЙ

...!,eнИс'',
ст. вiстyн 1010
...QeHиc'',
чoт. 888, 921, 93з

.Qeнищук oлекcaндp, iстopик 55,
105

.Qeнищyк oлeксaндp (..Maтpoс,''

..Maтвiй'', ..Caвa'', ..Cвиpид''),
peф. пpoв. 939
,.Дep.'',
кep. 185
!,epaxeнщинa 47, 97, 79з, 12З8,

1249.1250

.Qepaxнe (.{epaxнo), p-H диB.
.Д.epaжнeнськиЙ p-н

.Qepaxнeнський (.!,epaxнe, .Qepaxнo), p-н з2' 80' з02, 304, 306.

з10' з3з' 3З4' 621' 645' 719,
7з4'755' 806' 889' 894, 915,

821' 922'928, 9з5, 1 146' 1200,
1201 , 1210, 1246, 1248, 1249,
1251
.Qepaxня' м. 5.l3, 621' 7З4, 757,
.l8з' .l86

758, 969,

1

1

.Д'epeвяниЙ Пoс1 ст. 1027, 1028

.Qepeвoк, с.788' 795
,,.Д,epкaн,',

..!,epкaн'',

зaм. 1 034

к-p 179, 878, 935, 937,

1042, 1052, 1107 ,

1139,1242

11

08,

1 11

5,

...Qepкaн'',

к-p гpyпи 880
',.QepKaн'', K-p дИB. Kиpик-Пeтpyк
Boлoдимиp

...QepкaЧ'''
слiдчий
...Qepкaнa'',
...Д,epкaнa',,

.Qepмaнкa'
.Д.epмaнь,

BпX 623

бoiвкa 1042

KiHнoтa 9з5' 9з6

c.879'

1117

c.24,71'

'

148, 149, 179,

З2З,З26' зз0' зз1 'ЗЗ2'з77379,434,450, 466, 488, 535,
't17'1, 1t89

.!,epмaнь 2, с, З26
.Qepмaнь |' с. 326' 330
flepмaнь _ Бyщa, шляx 466
.Qepмaнь _ 3aлp<a, с. 466
.Qepть, с. 888, 889, 9.|9, s4З, 947,

960
.(epть, с., тepeH 94З' 955
...Qeснa,',
кyлeмeтник 438
...Д.хepя'',
вишкiльний 828

.{J.xуpдхeвкa (.Цxypдхeвцi ), с. 500
...[I.звiн'',
к-т CБ 760
!,зeбaс Гaннa (,.Гaня''), зв'язкoвa

308' з09' 313
.Qзepxинськ, c. 987

.QзepxинськиЙ. Фeлiкс, чeкiст

1146
',!ибaлo'' , кoзaк 83,,l
,'flибoв'', пoлк. (гeн.)
див. TpеЙкo
lвaH

1

з55

.Qивeн' p -H,I],I/IB..QивинськиЙ D-н

.Q,ивeнський , p-H ,tl,ИB. flивинськиЙ
D-H

.Qивeнь,

p -|1 }цИ

...Qнiпpo'',

795,796,1185

дp. 156

гp

з

...Qaлeкoгo''

пpoв. пiдp. 792

'

.Д'ивинщинa 796

Capнeнськa oкpyгa 1331

.Д.нiпpo,

p. 125, 445, 865, 877, 978'

il09,1111,1119,1125

.,.Qнiпpo'',

чoт. 8,t 5

.Qнiпpo-БyзькиЙ (Kopoлiвський),
кaнaл

7

22,

.'.Д.нiпpoвий,',
к.p
...[нiпpoвий',

.Qидepкaль (Beликi flидepкaли)' м.
1 190, 1 194
.1
.Qидepкaль, p-н 190, 1194див. тa.
кox Beликo-fl eдеpкaльcьки Й,
!,eдepкaльськиЙ p-н
.Qиxкo Apсeн, сeлянин 80.l
',\ик'' див. KaЙдaш oлeксaндp
.'.Qик,',
к-p 541

..fl

p-H

|икoшини, c.47З

.Д,имеp, м. 1119
.{имep, p.H дИв. !имepський

.Q.имepський (.Цимep), р.н 958,
977-979,1116, 1182
.1

др. 162, ] 65, 185
.'.!iбpoвa'',
cтpiлeць 829
.Qiбpoвa, фiльвapoк 52З
...Qiбpoвa'''
шеф зв'язкy 149, 1286'
1288

.Цiвлин, c.1О27

.Qiдoвa Гopa' с. 936
.Q,iдoвинi, с. 784

,,

сoт. Див. Kopiнeць

\митpo,' див. Mельник Микoлa

..,{м

итpo,'

.'.Q,митpo'',

(,'

Mикит

a''

дp,1224

)

1

222

.!,митpyк, Kлим, фaльcИФiKaтop
'1356

29,

1 1

85

див, Бусел, Якiв

нiпpoвин'', coтeн' ди в. leM'яHчУК

|вaH
...Qнiпpoвинa',,

1225

..!нiпpoви.l,,,

сoTHя 7 1З, 1221,

1222'

ст бул 7З7, 7З9-741

.Д,нiпpoпeтpoвсЬK, M. 249, 4s1 -48З'

486' ]09з

!,нiпpoпeтpoвоькa, oбл. 483
flнiпpoпeтpoвоЬKa, oКpУгa 40. 89

t/o

!нiстep,

p. 446

floбpе, с. 748

.Д,oбpoвиця, p-н 1021

.!oбpoмиpинi, c,771

вишкiльниЙ 828

.!,митpo

7

082

c'
|oбpolин,
...Qoвбeнкa,,,

pитининi, c.474

...Qмитpенкo'',

1

.Qoбpoвoля, с.476

.Q,имepщинa 1 21
,,flиня'' poЙ.
831
'
.Qиp, князь 269
...Д.i6poвa,',

2З'

7

pивiнcькиЙ, p-H дИв. !ивинcькиЙ

.,.Qiбpoвa,',

157

.,.!нiпpo','
див, Лункoвcький A
...!нiпpo,',

.QивинcькиЙ (.QивeнськиЙ, .Qивeнь,
!ивин,.QивiнcькиЙ) , p-н 722,
747

вд' 544, 546, 547, 569,

|

...Qнiпpo',,

pивин, p-H дИB' Дивинський p-н

' 729, тЗ0,742-744,

э/

..flнiпpo,',

B..Д.ивинськиЙ p-н

!ивин BeликиЙ, c. 1О32, 10З4
!ивинMaлиЙ'с. 1032
Дивин' м.748,788' 796

727

10,57

,..Qнiпpo,,,

.'!,oвбeнкo'''
1

280

771
кypiнь' вд. 489, 491, 533

к.p 490, 49], 535, 542

..!oвбeнкo'', K-p
ДИB' 3oлoтнtoк
lвaн

'..Qoвбeнкo,', к-т бojвки нaдр. 820

...[oвбeнкo'''
куp, 492, 1 17 О
..!oвбня'',
бoйoвик 328
..floвбня'', poЙ'
ПХ ЗЗ1
..!oвбня'',
отр. 9З0
.Qoвбyш' oлeксa 240
..!oвбyш,', K-p
Kyp. coт. 4З2, 491

,

50з' 504, 506, 508 514-517'
523'524' 5З7,550,551

...Д.oвбуш,,,

Baоиль

KУp,| Д,ИB' Лeвoчкo

..!,oвбушa',,

сoTHЯ, вд. 506, 514,

515' 517' 52З,524,5З7

loвгa

Boля,

с. 781 див.

тaKo)K.

.Д,oвгoвoля, с.

пpoв. нaдp' 11з9' 116з,

12З8' 1242

..floнeць''' peф.
див. Koвaльнyк
IBaн

.Qoвгa Hивa, c, 1220,1224

.Qoнцoв, .Д.митpo, публiциcт 241

!oвгaнь, с. 932

275

floвгe Пoлe, c. 4З4
,'!oвгий''

..floнeцЬ',,

,

flopoгинин, м. 789

сr вiсr
'

',!oвгиЙ'' poЙ. див. Kpeщyк |вaн
'
.Д,oвгoвoля' c.762,793 див. тaкox

.[oвгa Boля
!,oвгoшиi, с' 473'712

..Qoвxaн'', peД.aKTop,0,ИB,
MИсeЧKo
AндpiЙ

!opoгининськиЙ, p-н 722, 7зo,

7З2' 744' 746, 1185, 12З7
flopoгo[...]T, с.473
.Д.opoтинi, c. 752
.Qopoтищe, c' 7 24, 7 ЗЗ, 7З4, 79З
...Qopoш''
(..!,opoшa,'), зariн, вд, 27,

..!oвжeнкo'''

35' 75' 8з' 1з7, 176,642,765,
867' 868' 871, 8тЗ,874. 88з,

.(oвxoкський, p.н 498, 500, 50.l
..!,oко',,
K-p ДИB. Koтик Ceмeн

910, 912-9'14, 916, 918, 92.t_
927 929, 93з-9з5, 954, 96.|,
'

пop 892, 925,926
floвxки, c.1112
,.floктopeнкo,',
кep. бoiвки
..floктopeнкo,',
пpoв. 765
...0,oлинa'',

.l

220

Пo}цp.з cаH. вд. 698, 699,

1 288
.Ц,oлoбиliв, вoл' 7 67, 7 69, 77 0
floльськ, с. 745
,,.Цoля'',
кep. бoTвки 80З
..!oля,,,
Kep. Гp. 1222, 1224

.,!oля'', кoм'782

..Дoля,,,
кyщ. 779
..Дoля',,

пiдpaЙoнoви Й 781' 782
,.l]oн,''
к-p 879, 9]3, 1076
..Дoн'',
пoвcтaнeць 8.l 5
,.Дoн'''

стpiлeць 829
Дон, p. 231, 25З, 254, 1o26
loнбaс 39, ] 1 9, 244, 249, 277, з75'
З77' 402' 459' 460, 477,482,
495, 497,546, 564, 716, 803,
805, 858' 881, 882, 898, 90з,
904,906' 966' 990' 10З9, 1047,
1062, 1063, 1065, '1068, I070,
1 085- 1 087, 1 093, 1 1 1 0

'.floнбaо,', з'rдHaHHя (гpyпa) 15,

27, 28,29, 35, 50, 63, 74,76,
' 8З' 88, 99, 100, з71, 464,
468, 568-571, 1288, 1304
77

'.!oнбaс',, пiдpaЙoнoвиЙ
'..Дoнбaсa,', бoiвкa 803
,..Цoнець'',

дг 617

7 8

1

884-887, 890-892, 896, 908,

964, 967, 985, 1005, 101.t, 10.t9,

1024, 1029, 1282, 1284. 1326
..flopoш'',
к-p 1207
.,!,oрoш'', чл. oбл.
Г|poB. Див,
Kуxapvyк Пeтpo
..!,opoшeнкo'' ,143
.'.Д.opoшeнкo''

бул. З92
бyнv., 'aгeнт'' 7 14
...Д,opoшeнкo,',
к-p бoTвки 785
...Qopoшeнкo'',
слiДчиЙ cБ 330
..flopoшeнкo,',
сr вiст. 728,75o
.,.Qopoшeнкo'',
..Гyкa'')
...Qopoшeнкo'','

сt

JУJ

вiст'(вд.

.Qoстorвo, с,727,746
.[oстoeвcьк, с.731
.,.Qoстoнкa'',
стpiлeць 828
.QpaницькиЙ Cтeпaн (..AндpiЙ'',
..MaтвiЙ',), peф.
52, 101, 662.
66з' 664' 1з.l7
...[l,paнкo,',
кoзaк 827
lpeвинi, с. 653
.Qpиxaки, о. 545
flpiбнyкiв, c' 988

|poбoти' c.747
.,.Qpoв'яний''

,

,,aгeнт''

714

.Qpoгинин, p-tl дИB. .Д,opoгининоь-

киЙ o-н
.Qpoгiнин, p-H дИB..[opoгининськиЙ
o-H

1

357

.Qyбнo _ Miзoч, дopoгa 434

!'poгiнинщинa 123
ДporiчиЩe722

Дyбнo, Hatp. Д,ИB' .0.убeнcький

.Qpoздинь, с. 920, 987' 988
.Qpoздинь, xyг. 889

(.Qyбнiвський) нaдp.

flyбнo'

fl,pyxилoвинi' с,746
..Дpy)кKo'',
пвx. 1014' 1015

Дpyсь Boлoдимиp (.,Poмкo',), зaст.
coтeн. 769

..!yб''.l51
.,

..Хмapи',
1221
Дуб''' з гpyпи

..!уб'' ('.KoвaлeHкo,'), peф. пpoп.
791

'.0,уб'' (..Ястpyб''), coтeн. 770

,,!у6''

...Ц.yб',,'

!yбнo' с. 987

.Qyбoвa Koлoдa, вoл. 769
.Qyбoвa Pyдня, с. 957, 858

!yбoвa, c' 1226
..!убoвий',, K-p
lвaн

,ЦИB, Литвиннyк

',!у6oвиЙ'', сoтeH. див, TюбaЙ
Йocиn

бул,392

.Qyбoe' c.746

..nQyбpiвськиЙ'',

зaот. oкp. peф. оБ 79з
кoзaк 7.t3
.'Дуб'',
к-p CБ7З4
..,Qyб'',

.,.Qyб',,

p-tl tИB..{yбeнськиЙ (.Qуб.

нiвськиЙ) p-н

пoвст. 8.l 6

.Д,yбpoв'я, с. 641

пpoв' див' Hiкифopyк Mи-

KoЛa
...Цуб'',
ст. стpiлeць 393
...[yб,',
слiдни Й CБ див, УшинськиЙ

!убpoвa, с. 1099, 1117' 112З

.Д,yбpoвицькиЙ (.Qyбpoвиця), p-н
125' 180, 641' 712, 7з5, 761-

76з' 778' 782' 784' 792' 801,

Mикoлa
...[yб'',
нoт.788
...Q,yб'',
нoт. з БepeстeЙськoI oкpуги
795

802, 872, 885, 890, 91 1, 915,
9'16, 924, 1 1 18, 1 188, 1248,
1251 1З16' 1З24
'
.Qyбpoвиця, м. 601,762' 868
.Д.yбpoви ця' p.н див. Ду6poвицьки Й

.Д,yбeнськиЙ (.Qyбнiвський, .Цyбнo),

.QyбpoвcькиЙ, p.H 641

!у6aя, c.728

нaдp.33' 46'82' 95' 145' з05'

329,1з03' 1З06

.Qyбeнcький (.Qyбнiвський, flyбнo)
p.н З27 , З29,449, 474, 1234
,Qyбeнщинa (flyбнiвщинa) 14' 61,

144' 148' 155' 172,329, з30-

Зз2' 444' 445' 469, 474,555,

719' 1218' 1219' 123З, 1254

с. 966
!yби'
,.pубинa''
,

пoBст. 992,

pубини, c,474

1

00з,

1

1З24

.Qубiнцi' хyr 328
.Qyбник, о. 1055

к-p BoП 328
пpoв. нaдp' 12.l8
.Qyвлiн' с. 970
tyдap Яpoолaв (..Bepeс'') 24, 42,
44,71,90, 93, 182,1258
.Qyкiв, с. 885, 911
pулiби' c, З28
...Д'yбнaк'',

..Дyм'',

.Цyбнo, м,244,328, 4З4, 445,450452' 517 521 555' 85з, 1 1 90
'
'

кoзaк 831

.'!умниЙ''

, гlpoв, Див.

Тeoдoзiй
nQyнaoвцi, м.
...Qyнaeць'',

5.1

6

Koзa

зв'язкoвиЙ 33 ]
.Q'yнaТвeцьки Й p-н 42З, 424, 426
Дyнaiвцi, м' 424,495
.,

pу6ники, с. 1031
Дyбнo - Bepбa, зaлiзниця 1172

358

..p,yбнaк'''

181

.Qyбiвкa' с. 761, 920
lyбiк Mикoлa (..Caмсoн,'), peф. CБ

1

o-H

ДунaЙ,',..aгeнт''

1

238

..!унaй',, вiст
393
.,!унaЙ'', гpyпa
875, 876
.,.Qyнaй',,
к-p 1192
.Qyxнoвин, o. 856
.Q,юкcин,

c,3З4,1249

.,epMaK'',

...Qядькo'''
кep' бoiвки 1220
,,.Д,яЧeнКo''

,цив. Moнь AнaтoлiЙ

(..Гaмaлiя'')

...Д.янeнKo'' (...Qянeнкo

l'',

...П,янeнкo

||,') дивepсiЙнi гpyпи 678' 75З'
754
.Д,ячeнкo Пeтpo (..Kвiткa,'), пoлк.
oou, ooz
..,Qянeнкo'',
к-p 1230, 1282' 1284
'..QянeнKo'', к.p вiд. БсБ ]209, 1210

Евpoпaдив. eвpoпa
..Евa''' пoдp.
699
.,Едик''

1221' 122З

Елiвкa, с. 1117

Емiльчинo, p-tl ДиB, EмiльчиноькиЙ
p-H

ЕмiльчинcькиЙ (Емiльнинo), p-н
897' 901' 10з1' 1oЗ2' 1054'
1 10З' 1 117
1124
'
Енгeльс, Фpiдpix 248
,.Енeй'',
K-p,0,ИB. oлiйник Пeтpo
Еpенбypг, lлля, письмeнник 250
Естoнiя 222' 278

.,€вгeн,',

.,eвгeн''

бул.7З5

див, Бepeзoвcький Mи-

xaйлo

eвpoпa (Eвpoпa) 42' 5З' 90'
,19]

103,

]З0' 188' 189'
' 198' 222'
228' 229"2З7 2ЗB' 240' 244'
247 261 269' 278' 281 28З'
'
'
'

284, 287, 288,291, 293, 476,
805' 834' 8З5' 907' 965' 990'
1055' 1111'1127' 11з0' 12З1'

1269,1270

..eBшaH',,

пoлK,,цИB' ЛитвинeнкoMopозeнкo !вaн
eгипeт 28З
eльськ, p-H,tt'ИB' eльськиЙ p-н
eльcькиЙ (eльcьк)' p-н 875, 876'
977, 1 1 16
eмiльнинo, p -H.tl'ИB' eмiльчинський
p-H

eмiльчинськиЙ (eмiльнинo)' p-н

863, 976' 98З' 1025' 1026'
1

049

..Ж.'''

к-p зaг. 54З

дp.716

Xaви, о. 1.,| 84
Xaвpiвcькi, xyт. 321' 9З6
Жaдeнь, с. 884' 910

Xaди' с.

1 180
Жa.д,инь (Xaдин),
10.19, 102'1,

с.

1008, 1014,

..Xaйвopoн,', от. вiстyн
829
Xaлин, о. 333' 757
'т59' 1249
Xapки, с. 1057, ]060
..Xaркo,',
стp. 500
Ждaн Яpoслaв (..oстpиЙ''), к-p 15,
23'62' 70' 593' 642'64З,697
1202' 120з' 1205' 1280, 1315

Xeлoнь, с.

.l

1

18

XeлУцьк, с. 762

..Хeн''. пpoз,
tИB, Зaбopoвeць
Фeдip

Жepдя' c' 494
Xepoв, с. 9E5
Жигaлки, о. 1176

Жидoвцi, с. 1059, 1064
c. 300' 301 з0з' 306, з] 5,
'
642, 894, 935
Xилявa, c. 645

Xильxa,

Житoмиp. м. З08, 878 880' 899
903' 907, 9з8,9з9' 949, 970,
975,577, 1046, 1057, 1058,
1069, 1082,

1 101

Xитoмиp' o6л. див. Хитoiииpоькa
oбл.

Xитoмиpськal oКpугa З4' 4О, 82,
88, 115' 31з, 604, 655' 874
883' 1З26' 132B' 1ЗЗ1

Хитoмиpськa (Xитoмиp), oбл

9,

14, 16, 26, 29, 47, 52, 56, 6 l,
6З' 74' 77 97 1 02' 3] 2, 86З,
' '
865, 874, 881, 897, 903, 937,
9з9' 952' 978, 980' 982, ] 006,
1042-1049, 1056, 1060, 1070,
1071, 1085, 1086, 1094, 1 106,
1 1 17 -1 1 19, 1 122, 1 124, 1 131,
1

1З3

Xитoмиpщинa

28,75' 155,

864.

1

з59

866, 871, 885, 890, 891, 893,

з4' 44' 82' 9З' 1218'

.l

909' 91 923' 926' 9з9' 1024'
'
1029' 1031,11З]' 1]З3' 1175

Жнятин, c.771
..XoвтиЙ''' пoвcт.

,.Xoвтi Boди'', 6pигaдa

27 35, 41
'
75' 8з' 90, 697' 712'
1282'
,

1284

..Xoвтi Boди'', книгa A. Kaщeнкa

242
Хoвтi Boди, м' 240

Зaбpiдця, с. 78B. 796
Зaбyeн, с. ]087
Зaбyххя 768
,.Зaвеpухa''. пpoв. З1 6
.'Зaвзятиi,t,',
cтpiлeць 828

'.Зaвиpуxa',, Дp. 894
..3aвИХoст,', з'rДHаHHя 27. З4' З5'

52'74' 8з' 101 ' 112' 127 ' 145,
З32' 5B4' 589' 655, 669' 6Z5'

Xoлoбки, c' 4З4,5з1 532, 1 189
'

684, 685 696-702, 704, 751,
809, 81 1 , 1217 , 1218, 1227,1232'
123З' 1259' 1290
1230,

Xpoв, c.959

Xyбpoвинi, с. 948, 969' 1 121
..Xyк'' (.'Чopнeнкo''), к-p, ..сxi.цняк''
16, 53, 166, 299, 309, 815,

816, 8'18, 865, 908, 976, 981,
,l99'
982' 1 181 .l
1208' 12З7
..ХУк''' кep. вд. 'вiЙсЬK. poзв. 1285
..ХyK,'.
вiЙськoвик 593
..Xvк',,
к-p 592' 626' 633, 815' 1 199'
12З7
..Xук,',
к-p бoiвки 781
..ХyK'',
к-p, ..сxiдняк'' -l

66' 299' з09
..Хук'', ПoBотaHeцЬ
561 816
'
..Xyк'',
чoт. 555

Хyкoв,гeнepaл1111

..Xyp,', бoйoвик
328

..Xуpaвель'',
Див. ГaАюк Baсиль
.,Xypaвeль'', кoзaк 793
..Xypaвeль'', пoвст. 803

Xуpaвинi' с. 759' 806
..Хypбa'', к-p 467

Xypхeвинi, c. 888' 919
..Xyнкo'', paЙ.
пpoв. 122З' 1225
3aбapa, c. 451' 5з.1, 1025' 1 192
3aбapa (!,aвидoвкa)' с. 1025
3aбapський нaпpям 532

Зaбiлoчки, с' 1089
Зaбiлчe, с. 1104
3aбoлoтa, хут.1172
3aбoлoтськиЙ, р-н 783, 80З
3aбoлoття, paЙцeнтp 776
,l
Зaбoлoття. с. 796' ]8З
Зaбoлoття' хyт. 788, 789' 795
3aбoлoтцi, c.474
3aбopoвeць Фeдip (..Хeн''), пpoв.

1

360

1250'

1З2З

3aвишeнь,,:.7.7О'77
Зaвiзiв, с 94-1
Зaвiзoв, о' 936
3aвiзoвоькi, xут 936, ] ] 07
Зaгaльо' хут' 1О24
3aгeльськиЙ B'ячeсЛaв (..Mapкo,'),
гtpoв. 938, 939
Зaгинцi, c' 51 1
Зat-iр я. с' 1192
1

..3ai

ipниЙ,,, бoйtoвик 328

..3aгipниЙ'',

Зaгipцi'

cтp 3З7

с.S.tr-J

3aгoлля 94З

JaГopИHЬ'C. IIУl

3aгopiв, с' 654
Зaгopiвкa, о. 740
Зaгopуйкo ГopдiЙ (..Гapмaш',) 15,

62
..3aгрaвa',, Bo, грyпa 14, ]5.2т'51
,
61, 62' 74' 101 ' 112' 128,1З7,
] 50' 154, 176' З12' З1З. З.i1
575, 577, 579 581 -585, 587

'

590-599, A02-604, 607, 609,
615-617 619, 622-624, 626,
62B' 6З0. 632-636' 640' 644'
646, 648, 669, 671, 815, 817,
B16' 861' 872, 88З, 908-910'

9ЗE' 967, i017' ] 198.l200,
1202' 120З' 12o5' 1206,1210'

i21З' 1259' 1 285- ] 2B7'

1328' 1Зз0
3aдxaвки, с. 50]
ЗaД,иl;и, с 88]

131

4'

..Зaець',,
вicт. див' Cвiтяднyк |вaн
.,Зaeць'',

3aлуння, с. 493

кoзaк779

3aЙoнчки (3aЙoнvкi), с. 519
.'3aкaпьoрщик'', кoзaк
603
Saкapпaтcькa Укpaiнa 856
Зaкapпaття 492' 1128

3aкepзoнcькиЙ, кpaЙ 20' З4' 67'
oz
3aкepнине, c. 562
3aлaв'r, с. 325' 827' 884-887' 893'
9.10, 9.12' 118З

..3aлiзниЙ,', от. бyл.
див, |сюк
MaтвiЙ

3aлiзниця,

с

452, 468,491,492,

984, 1 1 69, 1 170, 1 178,
3aлiзняк, Maксим 240
..3aлiзняк'',
бoЙoвик 105-l

,.3aлiзняк,',
..3aлiзняк'',
..3aлiзняк'',
..3aлiзняк'',
..3aлiзняк',,
4з1

вiст. З93
дp. 531

.1
дp. 146

к-p (УПA-Пiвдeнь) 430,
627

'

..3aлiзняк'', K-p
,0'иB. Пeтлюк BaсИЛЬ

..3aлiзняк',. сoТeн. CБ
tив. Bинoгpoдський Boлoдимиp
..3aлiзнякa'', зaгiн, вд., сoтня 4З7,
490, 633, 792,1222
.,3aлiзo'',
к.p зaг. 543
..Зaлiзo'', peф.
CБ 326
3aлiзцi (3aлoзцi), м. 446, 1 192
3aлiсeцькa Cлoбiдкa' c. 500

..3aлicниЙ'', peФ',а,ив. Koвaльнук
Пaнac

Зaлiсся, c. 1221
Зaлicся, xyт.759

Зaлiсцi, о. 1192
3aлiшaни, c.761 -76З' 8О2
3aлiщaни, о' 801, ]188
Зaлoзeць (3aлoзeцькиЙ), p.н 1 192
Зaлyxa, чaсТИHa с. .Qepмaнь З78,
+oo

Зaлухxя,

о. 890, 924, 102a, 1o21

Зaлухжя, ypoнищe.1 012
Зaлухiв' c.747

Зaмoстя, м, 1 189
..3aмчeнкo'', пвx.
979

8]8, 977, 978,

3aмшaни, c,786,794

Зaмшaнщинa 1226
Зaoэip' я, c, 77 4

Зaпaддив. Зaхiд

3aпaднaя Укpaiнa .Цив, ЗaхiДнa

бунl. 952

489' 490' 492'
' 4з5'

3aмислoвичi, с. 1028
Зaмислoвськa Pyдня, c. 956
Зaмишiвкa, p, 4З5' 4З7
3aмличi' c. 654
3aмоpoнeв, с' 1 188
3aмopoнeне c,761
'
Зatиoстищe, с. 1183

Укpaiнa
Зaпaшин. о. 970
Зaпiоoчнe' с. 959, 11-l 8
Зaпopiжxя, м.,148, 277, 481
3aпopiзькa Ciч 240
..3aпopiзькa

Cлaвa',, книгa A. Kaщeнкa242

..3aпopoxeць',,
кoм. 34, 82
..3aпopoхeцЬ'', KyлeMeТHик
9З0
..3aпopoжeць'', пiдпiльник
З33
..3aпopoxeць'',
пiдп. з с. Зoлoтoлин
1249
3aприп'яття, с. 788, 795
Зaпpуддя' c' 474
3apiння. c. 1224
3apубинцi, с' 1065

Зapуддя, c.474
Зaолaв, p-н 562, 567,
..3aслaвcький'',
к.p див. Бyсeл Якiв
3aолужхя' о. ]012
3aтишшя, c. 782
Зaтoвкaнюк CИЛЬвесТp (..Птaшкa',),

к-т-19,66' 155' ]56
Зaтoвкaнюк Фeдip ('.Mиpoн',), pеф

сБ 155'.l56

3aтypин, с.52О,524
..Зaxap',,

Пpoв. Haдp З05, ]2]8,
1246,1247

..Зaxap''' peф.
CБ З27
ЗaхapжевськиЙ МихaЙ лo ц.,Тapaн'' )'
aгeнт 41, 89' ]76

1

З61

234,
308,
349,498,505,514, 517, 550,
55з' 554' 561, 865, 866' 957'
959' 960' 975' 980, 98з' 998'
999, 1052-.1055' 1115' 1122'

Saxiд 30, З6, 227, 228, 2ЗЗ,
2З6, 246, 277 , 28З, З07,

196' 1 197 1205'
'
1214' 1216' 125з'

1

..Зaxiд'',

кpaЙ 112,

1207,1208'

1261

3вeнигopoдкa,м, 479
Sвiздxa (3вiздхe), с. 32' 80' 1200'
1201
..3вip'', к-p 599

..Звip'', нaДp,
Д,иB' CapненоькиЙ
нaдp.

3вipiв, с. 149
..3вуK',,

к-т CБ p-нy 821

11З7,11З8,1217, 3вягeль, М' дИв, Hoвгopoд-Bo.

12з8' 124o' 1257
3axiднaAвстpiя 281

,.ЗГ',

линcькиЙ, м.

див' "44" ("ЗГ',,,'444''), з'eД-

3aхiднa Бiлopyсiя (Бiлopyсь) 279
нaнHHя
.l'
3axiднa Евpoпa 240' 476' 805
3дiopyк o.l. 1 58
Зaхiднa Укpaiнa 12' 38' 40' 42' 45' 3дiopyк с.l. 1 1' 58
.149
59' 87' 89' 91' 94' 277' 454, 3дoвбиця, с.
455' 538' 564' 567' 6.l2,636, 3дoлбyнiв, м.445'467
715' 968' 99з' 999' 1012, 10зз, 3дoлбyнiв,p-нД,ив.3toлбyнiвоькиЙ
1052' 1082' 1085' 1 11З' 12З2
р-H
3axiднa Чexiя 281
ЗдoлбунiвоькиЙ, нaДp, 3З' 47 82'

3axiднoyкpaiнськi зeмлi (3y3) 11'
96' 127' 150' 32з' 324'
20' з3' з4' 58' 67,82' 84' 88'
1з09
11З, 142, 159, з23' З47, З48, 3дoлбyнiвоькиЙ, пapкЗ24
З76, 452' 456, 457 , 504, 6.l2, 3дoлбyнiвcькиЙ, p-н 47 ' 96'
182, З22.324, 3з0' зз1 '
636,658,857, 858, 876, 10з5,
1042,1097,1 105,1154
469
3axopки, с. 11.18
3дoлбyнiвщинa 14,61' 149'
..3aчeпa,',
вiотун 83'1
з31' з78'
3aчepнeчe, с' 798
3eлeний Гaй, c' 984
..3aяць'', кyлeмeтник
..3aяць'', cтp.

828

645

3бapax, м.445,451, 1190
3бapax (3бapaxзькиrЙ| p-н 449
Збapaxщинa 444

Збитин,c.4З4
3бpyн,

551' 552' 554'

1174

538'

Збyx, с. т57,759
3вapax (3вapич) Пeтpo (..Cлaвкo','
.,Яp'') 148'

939

,l

50

Звapин див. Звapax (3вapин)
Пeтpo (..Cлaвкo,',

..Звapин,, (..CepгiЙ,,),

..Яp'')

к-p972,1175

..Звapин','
кoм. вд. 938
..3вapин',,
пвx. 864
..Sвapин'', poЙ.
639

1З62

зз0'

149,
378'
323,

к-p 735
стpiлeць 829
чoт. 629

нoт., бyлaвниЙ 830

Зeлeнчa,c' 424

Зeлимчe, с.1186

p,424,457' 458,471,498' ..3eнoн'', зaсT. пpoв. див. Caвзук

507-509' 517.5-19' 526'

3вapин

..3eлeний'',
..3eлeниЙ'',
..3eлeниЙ'',
..3eлeний'',

'

|вaн

..|вaн''
..3eнoн''
кp. гp.див.
,.3eнoн'', к-p 983
.,3eнoH'', к.т
Boйтoвич
Bo

CБ

див.

Mикoлa
..3имниЙ,' з с. Бaсiв Kщ 1 201
,
,,ЗимниЙ'', peф.
див' KoстeцькиЙ
Cтeпaн
.

..3ИMHИЙ''.

див.Чeх.Qeм'ян

..3ИMoвиK'', стp. 955' 1179

.,3iбeль',, к-p 1009' 1014'
3iбeн' с. 949

]

180

с.795
3iнoвицi,с.556..Poмб,'),

З47' З48' 452' 456' 457,504'

3iлoвo,

к-p
27' З5' 4З' 44'75, 83' 92' 93'
688' 689' 699' 71 2' 751 ' 75З'

3iннyк Tиxiн (..Kубiк'',

612' 6з6' 658,876,1035,
.105'

1042' 1097 1
1 154
'
3yльня, c. 761, 76з' 1248
3янькiвцi, с. 5] 1

774,794,798, 1 209, 1220,1221,
1225' 1282' 1284' 1292' 1293 ..lвa'', peф. див. Шмaткo Гaлинa
..Iвaн
3iнькiв, с,
Гa,'' cпiвpoбiтник 148
..3iньKo', (..Cтaв''), чл., пpaц. CБ |вaн ЛютиЙ,
цap .ЦИB, ГpoзниЙ,

528

149.330

.,3iнькo'', Г\poз,
диB' Kpoль lвaн
..3ipкa',,
кoзaк 83.l
..3ipкa'', poзвiд.770
..3ipкa'', сoтeH. 492'
1170
..3ipкa'',
чoт. 425

3лaзнe, с. 333' 588' 1248' 1249
3лaзьнo, xщ. 760
3лoбичi, с. 879
..3мiнa'',
пoвстaнeць 815
3нaм'яHКa, cт' 479
3нaмepiвкa, с. 794
3нoсичi, с.613,6з8' 884' 887' 892'
.1006,
910' 918' 927'94З' 961'
1009' 1014, 1 180
..ЗoзyЛя'', пiдпiльник 333
..3oзyля,', peф. ЧХ p-нy 1249
.,Зoзyля'', стpiлeць
830
..3oлoтap'', пpaцiвник
з25

сБ

..Зoлoтapeнкo'', пвx. 27'

1286
..Зoлoтapeнкo'',

75'

нл. сyдy 298
Зoлoтe. с.64]
3oлoтин, с. 935
3oлoтiiв, с.30.|
3oлoтнюк |вaн (,.floвбeнкo''),
15' 28' 62'76' 146. 150

7з8'

к-p

3oлoтoлин, с. З33' 621'622'757'
889' 892' 894'922' 926' 1 18з'

1249

Зoлoчiвкa, с. 473
ЗopeниЙ ГaЙ' c, 1178
..ЗopяниЙ'',
сoтeH.
982,

..3pyб''

K-p,

1206

86з'

..|вaн'', ..aгeнт''

1112'

1

139

див. Cидopяук

MeлeтiЙ
,а,ив. BoЙтoвич Mикoлa
..|вaн'',
кep. CБ 1238
..lвaн'',
к-p 375' 837
.1
,.Iвaн'',
пiдпiльник 3зз' 249
,,|вaн''

..Iвaн'',
пoeт
..|вaн'', pеф.
|вaни,

1

139' 1241

CБ див. ..oсикa,'

c. 12З4

|вaницькиЙ, к-p з'eдн. 537
|вaницький, p-н 653
|вaничi, c.778' 1187
|вaнiв, м. 997' 1004
|вaнiв' paЙцeнтp 805
|вaнiв, p.ндив. |вaнiвcький p-н
|вaнiвкa, с. 949' 970
|вaнiвськиЙ (|вaнiв), p-н 788' 795,
997, 998, 1002-'1004, 1075,
1182' 12З7
lвaнкiвськиЙ, нaдpaЙoн 1329
,l
Iвaнкiв, м. 878' 1 1 9' 1 181
Iвaнкiв, p-}1 диB' |вaнкiвський p.н

IвaнкiвськиЙ (lвaнкoвськиЙ, Iвaнкiв), p-н 867' 897' 951' 958'

g77-979' 1069' 1075'1117'
11

19'

1

125

Iвaнкiвцi, c, 471' 517
|вaнкiвЩинa ] 12.1
..|вaHKo'',

стpiлeць 829

|вaнкoв, с.42З
|вaнoв, paдиcт 12З2

див' МatвcькиЙ.Д,митpo lвaнoвa, гpyпa бoльш. пapтИзaH

cт' бул,392
3yбкoвинi, с. 034' 1.1 0З'
..3уб'',

862'

Iвaн

,.|вaн''
З14, З]9
..|вaн'' (',3eнoн''),
к-p гp.

.1

зУз 20' З3' з4' 67' 82'

1117
11з' 142'

42З

|вaнoвa.Д'oлинa, c,724, 1186
|вaнoвaCлoбoдa,с. 1.118, 1120

r

363

c.757

..lщeнкo'', к-p 1179

|вaнчи,
|вaнчi, с. 760
..|вaсь'',
к-т BoП p-нy
..|вaсь'', peф.
Iвaчкiв,

CБ

с.466

..Йoвтa'', лpoB'
ДИB. MaeвськиЙ

821
329

AнaтoлiЙ

див, Cкaб Яpocлaвa
пoдpугa 590, 595, 626
|гнaтiвцi, с. 560
|гнaтпoль, cт. 1099. 100
..|гop'',
бoЙoвик 820
..|гop'',
вд. вiЙськ. poзвiдки 1285
..|гop,',
вишк. вд. 1286
,'|гop''
див, Kисiль lвaн
..|гop''
див, Mapнук Mикитa
.,|гop''
див' Пaвлишин Лyкa
..|гop'',
3aст. К-pa coтнi див' Pудь
,,|вгa''

..lвгa'',

.,|

Ceмeн

к-p 437, 699
..lгop'', к.p
бoTвки 944' 945,
..|гop,',

1182
.,lгop'',

..ПИлявцi''
к-p бpип
777
'794' 1282'
..lгop',,

1035,

712,77З,

Йoгaнiвкa, c. 977
..Йopдaн,',
бoЙoвик 1112
Йoсиф |,,цив. Cтaлiн, |oсiф
K. Б., о. 1043
K. M., кoнюx 1058

.K-]З' див. .,KaЙдaш''

(..Юpкo,'),
peф. CБ Tepнoпiльcькoi oкp'
..K.1з", пpoв. 173, 185
Kaвкaз 22, 69, 231 , 2З2, 246, 252,
,1055,
277-279,482,
1 128-11з0
,.KaвKaз'', пoeмaT
Шeвчeнкa ]21

KaгaнoвицькиЙ, p-н
1119,1122

.l

1

15,

1 1

17,

Kaгaнoвич (Kaгaнoвицi, Хoбнe),
тepeн 879

Kaгли,

c.72З

1284
KaдиТвкa (Kaдиiвцi), с. 501
к-p гpyпи 582
Kaзaxстaн 120' 244,85З
..Iгop',, пpoB.
див' ЛoгiнськиЙ Kaзвaн
.Qмитpo (..Гpиць'',
..Чepник''), к-p, ШBШ 15,
Бoгдaн
50'
..|гop'',
пpoв. нaдp' 1202,120З' 1218
62' 100' 145' 169' 489, 490'
..|rop'',
Пpoв. oKpуГИ 11Зg' 1217
491' 1з0з
..|гop,',
сoтeн.739
Kaзвaн Mикoлa (.,Гipняк'') 539, 1307
..|гopя'',
вд. 6З3, 7З6
Kaзимиpiвкa, с. 959, 963, 1179
Iзяслaв, м 56З
Kaзимиpкa, с' 883, 908, 962, 964,
|лaвиця Maлa, с. 455
1179
,,|лькo'', ..aгeнт''
MeлeтiЙ

див, Cидopнук ,,KaЙдaш'' K-p

iльopкo' пpaц. HKBfl 1o77'
|льюшин | l. 12, 59

1078

27B
283
28lt
lpxa, p. 1175
..|pкa'',
|ндiя
|paк
|paн

сeкрeтaркa 714
lpшa, p. 949, 970. 971,1117
.,|скpa''

939

..lскpa'', ..aгонт''
71
,'lскpa'',

дp.

705

0

lcюк MaтвiЙ ('.Зaлiзний''), ст. бyл.
34' 82' 754
|тaлiя 2ЗЗ, 240' 281, 28з, 1 ] ] З

'1364

ЮpiЙ

ro,иB' Cтeльмaщyк

..KaЙдaш'', ..aгeнт''

див' CиtopчУк

MeлeтiЙ
KaЙДaш oлeксaндp (..Лихo'', ..Дик'')
15, 62
,,Kaйдaш'' (..Юpкo'', '.K.
13''), peф.
CБ Tepнoпiльськoi oкp. 157,
158

Kaлдyби, лic786,787
Kaлeники, c. 468
.,KaЛИHa,',
кep. гp. 1224
,.KaЛИHa'',
KiннoтHИK 806, 807
..Kaлинa'', кoзaк 793
..KaЛИHa'',
пoвстaнeць 804
,,KaлИHa''

'

cт. бул. З92

..KaлИнa'',
ст. вicтyн 828
.,Kaлинa'', стpiлeць
829
..Kaлинa'',

Kaмiнь-Koшиpщинa714

Kaм,янeць-Пoдiльськa, oбл. 9, 26,
28' 29' 47 50' 76' 77, 82, 97,
'
99' 124' 42З' 424' 475' 476,

1225
Kaлиники, xщ.615
Kaлинiвкa, м.560
KaлинiвськиЙ, p-н 55З
чoт.741'

493' 538' 555' 562' 568' 570,
897

(..Xмa- Kaм,янeць-Пoдiльськa, oKpyГa
pa'') 15,2З'63'70
49З' 505
Kaлинюк .Д.митpo (..Яpoк'', ..Cтeпo. Kaм'янкa, с. oлeвськoгo p.нy g69
KaлинoвськиЙ oлeкоaндp

виЙ''), к-p 15' 27 34' з5,
'
82' 83' 600' 602' 1321
Kaлiвкa, c. 387

122З

..Kaлiф''

1221
'
..Kaльбa'' (,.Пaсryшeнкo,'),
пpoв.

Kaльнe, с.

524

62

148

Kaнaдa 9' 56' 277 ,278
..KaнapeЙ'',
дp. 105.1, 105З
Kaнiвкa, c. 507, 518,551 1221
'
Kaнoвичi' с. 7З6
Kaнoничi' с. 764
..Kaнтoвий'',
к-p 869' 871, 885, 886,
888, 889, 909, 912, 915, 919,

Kaм'янeць.Пoдiльcькa, o6л.9,26,
28, 29, 47, 50, 56,74,76,77,
921,922
82'97'99' 124' 460' 475' 476' Kaпиця (..Apтем',), нл. пpoв. 769
505-507' 5З8' 551' 555' 562, ..Kaпуcтiн'',,.aгeнт'' -1238
Kapaнeць Mикoлe ("Тepeшкo''),
568' 570' 897' 1170, 1306
Kaм'янець-Пoдiльськa,

oкp.

493
424'

Кам'янець-Пo.цiльський, м,

498,499,

517,526,

Kaм'янeць.ПoдiльськиЙ, p-н

426

Kaм'янeць-Пoдiльщинa

42З,

Зз' 42З'

4З0' 445' 552' 553
Kaм'янкa, с. 969
KaM'янсЬKe, p-н 479, 480
Kaмeнкa, с. 947
Kaмeнки, c.629
Kaменнe, с.921
Kaмeннe, xр. 888
..Kaмeняp'',

див.,,Cтeпaн,

,.KaмiнниЙ''

1221
1311

Kaмeняpня, c. 479
Kaмiннa Гipкa' с. 1117
Kaмiннa Гopa, с. 61з' 639
Kaмiннe, с., тepeн 94З.964
Kaмiнцi, с. 539'

,
724'752'75з'т75'788
Kaмiнь-Kaшиpський, p-н 72З, 74З,
Kaмiнь.KaщиpcькиЙ, м. 125, 721

peф. 149' 150
Kapaсин (Kapaсiн), с. 601, 7З9'776,

793,804,910, 1020,

1021

Kapaсiн, a.,цИB'Kapaсин
Kapaсiнь, с. 884

..Kapaсь'', вiоr
393
..Kapaсь'',
дp. 175' 176
,.Kapaся'',
пiдpoздiл 35, 84
Kapavук, с. 963
Kapeлiя 401

..KapиЙ'',

кep гocп. вiд,

див.

Гacкeвич Boлoдимиp
',KapиЙ'', отpiлeць 828
Kapмeлюк 240
..Kapмeлюк'',
бул. З92
..Kapмeлюк'',
збpoяp 11З9' 1241
..Kapмeлюк,',
к-p 35,782,785,1284
..Kapмeлюк',,
к-p, ..aгeнт,'71З
..Kapмeлюк'',
чoт 1015

..Kapмeлюкa'',вд,782,79З
.,Kapмeл}oк'',

634

пiдстaрш. шкoлa 633'

Kapoлiвcький, кaнaл746
750' 751 77З' 788' 79З-795' ,.Kapпaтeць,, див. ,'Koсap'', paЙ.
'
804' 1209
пpoв'
Kaмiнь-KoшиpськиЙ нaдp. 46, 96, ..Kapпaтeць'', зi CтpиЙщини, 149
..Kapпeнкo'',
305' 1 259
пoвстaнeць 81 5

r

365

,.KapПeнKa'', гpyпa
934

с.' тepeн 601'

Kapпилiвкa,

..

638,

754, 800, 887, 891 , 917,924,

926,943,944,947

.,Kapпo'' (..ПaлiЙ''),
пpoв. нaдp. 938
..Kapпo'', гoспoдapниЙ
918, 1285,

1288

,,Kapпo''

.'Kapпo'',

Чoт.

..KapпoвИЧ''

'

tИB, Meдвiдь

Mиxaйлo
Kapпюк Kиpилo (..Шepшeнь'')' peф.
148,'150
..Kapтoн'''
tp. 716

Kapтyз.Бepeзa' M. див. Бepeзa
Kapтузькa, м.
,.Kapyспyн''
Пpисяxнюк

диB'

oлeкcaндp

..Kapyспyн',, peф.
.t
297, 286
..KaсяH'',
K-т it],ИB. Лyцик Aндpiй
,.KaсянЧyK'',
кoзaк 832
Kaтepинa l|, iмпepaтpи ця 240, 1 128
.,Kaтpycя''
172' 17З
..Kaтpyся'', yчХ
148

Kaттeгa1 пpoтoкa 28,l
.,Kaтя'', оaнiтapкa
1

177

891' 925' 974'

Kaфa' м' 240

Kaчaн ocтaп (..Caблюк'', .,Kocap'',
..oстaп'', ..Шapкaн''), к-p

16,

28-з0' 5-l' 6з,76.т8,.100' .|46,
147 150' 38т 424,504, 505'
'
'
507-510, 514, 5'16, 518, 520,
522-524, 527, 527, 538, 550,
55з' 569' 571' 128.l,1з05
Kaчин, c' 752, 1221' 1224

Kaшiвкa, c.627,1224
..Kaшпep'',
вiсryн 828
.,Kaшпep',,
ст вiстyн 1010
Kaщeнкo Aдpiaн, письм, 242

..Kвaтиpeнкo',,
Якiв
..Kвiткa''

]

74

K-p,а,ив' Якoвлiв

Kвiткa Гpицькo 1252
..Kвiткa''
,g'ив. Гнaтюк Любa

'1366

.tJ.yбpoвицЬKoгo p-Hу

80.
..Kвiткa'',
дp. 532
..KвiтKa'',
к-p 425' 1255
,,KвiтKa'',
пoлK.,Цив..[янeнкo Пeтpo
.,KвiтKo'',
1

пpoв. нaдp. 1.146

,.Kepмaн'', кopecпoндeнт
820

диB' Пилипнyк Пaвлo

K-p

в' Дзe6ac Гaннa

з

KeнтiЙ Aнaтoлiй B. 12' 59

пpoв. нaдp. 1217
чЛeн oKp. пpoв. 939

..Kapпo'',

.о'и

чЛ.

див. Бaтapeвин

..Kapпo,,,

KвiтKa''

..Kвiткa'',

Kepнтoпф Poмaн (..Bиxop''), к-p
642' 931 ' 1з27
Kеpоaнцi, с. 1056
..Kepн'',
гoсп. peф. нaдp. 909' 939
Kиtpи, c. 1218' 1248
KиTв, м' 9'11'12'21'22' 55' 56-59'

69, 70, 105, 12'r, 244, 250,

з90' 401 445' 449' 452' 457'
'
455' 478, 479' 48з' 499' 64.l'
6з6, 698' т02,855,877' 900'
sт1' 97з' 97т' 978' 980' 991,
.1066,
994, 1000, 1001, 1054,

1069, 1082, 1084, 1090, 1 102,
'l
103, 1 121, 1125,1 155, r '176,

'1181,1189

Kиtв' oбл. ду1B. KИ\BcьKa, oбл.

KиTвськa. зeмля 696
KиТвськa(KиTв, Kieвскaя' Kиeвськa),

oбл, 9, 14' 26-29' 47' 50' 52'
56, 6.1, 74-77, 97, 99, 102,
476, 568, 570, 865, 874,897,
977,978,980, 1069, 1075, 1076,
1082, 1085, 1086, '1 114,1116,
1117' 11 19' 1 125, 1 1з1' 1 1з3'
1182
KиTвськa, oкpугa (Bo) 127'604' 1285287
.,KиiвськиЙ''
див' Бусeл Якiв
KиiвcькиЙ, p.н .l071

Kиiвщинa 28' 148,241, 430, 958,
1121,1'125, 1131, 1133

Kилiвкa, с. 1005

Kиpик-Пeтpyк Boлoдимиp (..Дepкaн,'), к.p 41 ,45' 48' 90, 94'
97'894' 896' 1з27
Kирилiвкa, с. 435

Kиpилoвин Mикoлa (.'Хмapa,'), cтp.
679

Kиpинук ЮpiЙ, iстopик 12, 25, 59,

588, 589
Kисopинi' с. 889, 919, 943
Kишинь, c. 948, 969
Kiвepeцький, p.t1 дИB. Kiвepцiвсь.

927'9З3' 955' 10-l1.101з, 1118,
1184
Kлесiв, c. 1012
Kлeсiвщинa 1238
Kлeтищe, с.796
Kлeтнa. с. 728
Kлeтнo, с. 728
Kлeцькa' c, З21, 10з1, .l 104, 1 184

Kiвepцi, м. 588, 720
Kiвepцi, P-H,ЦИB, Kiвepцiвський p.н
KiвepцiвськиЙ (Kiвepцi, KiвepeцькиЙ)' p.н 710' 711 755' 757'

Kлевaнщинa ди в' KлeвaнЩинa
Kлeвaнь, p-|1 }цИB' KлeвaнськиЙ p-н
..Kлим'',
K-p,Ц,иB. Бeдpик Бopис
..Kлим'',

IO

Kисiль lвaн ('.|гop',, ..opecт''), к-p
27' з5' 4З' 44' 75, 83, 92, 93,

киЙ p-н

759, 776, 780, 782, 784-786,

791,792,801,803

Kiдpи, с. 7З5'761'76З
Kieвокaя, o6л. ,Цив. KиTвськa oбл.
Kiзя, с, opинiнськoгo p.нy 494
Kiзя [Kiз'я], c. p-н Бpoди 1171
Kiззя, с. Гoлoвiнськoгo p-нy 794
KiлiТвкa, c. 1112
Kiлoвкa, о. 1054, 1055' .1060, 106З,

1065,1066

..Kiлoк'',

сaнiтap 815
KiльcькиЙ, кaнaл 281
Kiляp Mapyся (..Устя''), пpoв. 148
.'Kiннyк'',
кoзaк 831
..Kipнyн,,,

.,Kiс'',

cт. стpiлeць 83]

теX. пpaц.

1241, 1246

1

139,

чoт. 984

..Kлим Caвyp''
дИB. KлячкiвськиЙ
.0,митрo

Kлимeнкo, ceкp. штaбу 1001
Kлимишин lвaн (..Kpyк'') 16, 19, 63.
66' 1з05
Kлимкiвцi, c.471
Kлимyк (..Kpигa Haзap'', ..Haзap'.),
K-p, сoт. 16'52' 63' 101' 652,
ooJ. oo4
Климчaк lвaн (..Kpyк',) , к-p 426
Kлимчaк |вaн ('' ЛиcиЙ'',,.Пaвлюк''),
к-p 16' 27'30' 63' 75' 78,123,
127

'

1з20

96, 1221, 1259
Kлинoвий Ф. (..CивиЙ Бopис'') 33,
81

..Kлiщ'',
1

146, 1212,

Kiшкa CaмiЙлo. гeтьмaн 240
KлевaнcькиЙ (Kлeвaнь), p-н 47, 96,

' 182' З25, з26' З27 ' Зз4,
1228' 12З0
Kлeвaнщинa З26, З27, 1149
Kлeвaнь, p-HДИB, KлeвaнcькиЙ p.н
151

KЛeвaнЬ. с. /5/

p-H

KлинoвиЙ Apоeн (..Шax''), пpoв. 46,

к-p 599
Kiсeльнyк
Kiсopини, с., тepeн 943
..Kiт','
бoЙoвик 1235

..Kiнaн'',

KловaнcькиЙ p-н.ЦИB. KлeвaнськиЙ

Kлeментинoвичi. с. 562
.,Kлeнoвий,',
пвx' 561
Kлeсiв, p-H дИB. KлeсiвськиЙ p-н
KлeciвськиЙ (Kлeсiв), p-н 179, 866,
884, 885, 887,888, 890, 892,
893, 909, 911, 918, 920, 931,

K.p дИB. Aнтoнюк Пpoфip
кoзaк 59.'|
Kлiщiвкa, с. 522
..Kлiщ'',

Kлстяшин, c'ДиB. Koстяшин. c.

Kлюсiв, о. 77]

Kлюськ' с' 787
Kлятви, с. 769

Kлячкiвський .Qмитpo (..oxpим'',
..oxpiм',,
..oмeлян

..Пaнaо Moсyp'',

KpимськиЙ',, .'Kлим

Caвyp'')' к-p 15, 24, 25, 27,
З4' 49' 62'71,7З,75,82, 99,
111, 115, 158, 166, 175, 298,

309' 313' з62,364,

1

139,

1

140,

149, 1 160, 1 200-1 202, 1204,
1212, 121 4, 1215, 1217, 1228

'1

1

367

12З0' 1231 12З7 1241 1242,
'
'
'
1244, 1280, 1282, 1284, 1285,
1288, 1289, 1290, 1291, r296

..Kш4iH,',

кoзaк 77 2,

Kмiни, с. 746
,.Kнoпкa'''

7

90

пpaц. CБ' cлiдзиЙ див'

Пaшкoвeць AндpiЙ

Koбpинь, p-t1ДИB, KoбpинськиЙ p.н
l(oбриньtцин a див. KoбpиHщИHa
Koвaлевичi, с. 1031 ' 1033, 1 104
Koвaлeнкo oлeксaндp, MeХaHiK
241

..Koвaлeнкo'', к-p
Mикoлa

див. Meльник

Kнягинин, с.498

..KoBaлeHKo'', paЙ.
пpoв' 1236

Kнязь-Ceлo (Kнязь Ceлo), с., тepeн 884,909' 943' 954' 1007'

Koвaлi, с. 949' 970'971

Kнязь Ceлo' c..0,ИB, Kнязь.Ceлo

1014,1 178, 1 181
Koбeль, с. 723
..Koбeць'',
вiсr 39З

,.Koвaлeнкo,,' peф.
пpoп. див. ..ДУб''

791

' 1117 ' 1З20
Koвaль Cтeпaн (..Бypлaкa'', ..Pyбaш'',,,PубaшeHKo'', .,Pyбaщeнкo''.

..Koбзap,', бpaт .,Усaтoгo,'
306, 1238
..Koбзap,,

див
..l(oбзap',,
..Koбзap,'.

..Koбзap'',
979

шeнкo'')' к-p 15' 35' 41' 51'

ЛуцикAндpiЙ

дp. 1 146

книгa T I]Jeвченкa 121

пвX, K.p 865, 866, 977.

.,Koбзap',, пiдpaЙ. peф.
З12

CБ

,.Юpiй,'' ..ЮpiЙ Pyбa-

62, 83, 90, 101, 588, 589, 603,
646, 648

,.Koвaль,'
..

див. Kук Baсиль

Koвaль',, пpaц. CБ ди в. Пaшкoвeць

Aндpiй

З10,

Koвaльнyк Boлoдимиp, aопipaнт

cпpaвoвиЙ p-нy 821
..Koбзapeнкo'',
фeльдшep 63 1
Koбилa, уp. 885' 886' 912
Koбильнe, с' 984, 1 178
Koбиць |вaн (..Maзeпa''), K-p 2З'70'
672, A75
Koблиця, c' 1117
Koбoвичi, с.722

Koвaльнук lвaн (...ЦoнeцЬ'', Д.)'
pеФ 313.3]9
Koвaль.lук Пaнaс (.,Пeтpo'', ..Яшкiн'')' рeф. 46, 95' 154' -l64'

..Koбзap'',

Koбpинoвин Boлoдимиp ('.oднo.

piг'', ..oднopoг'', ..Ciвaн,'), к.p

47' 96' 1З6' 1з7' 145,

155,

156' 175' З17' 589' 827, 8з6,
8з7' 866-868' 885-888, 891,

892, 894, 908, 909, 911, 912,
9]4' 9]5' 916, 918, 9]9, 92З929, 935, 941, 958, 960, 967,
.101

] ]015' 12gЗ' 1З27
'
Koбpинcький, нaдp. див' ,,Лaн'',

Haдp.

KoбpинськиЙ p-н 729, 7З0,74з,
744,805, r185
Koбринщинa (Koбpиньщинa) 14,
6'l , 123, 124,747
Koбpинь' м. 721, 722, 727, 731,
747

r

368

ББ

1г)Б

176' 809' 811' 1З22

Koвель' м' 446' 483' 644,653, 655'
656' 658' 661' 720' 75З' 754'
776, 778, 780-782, 784, 786,
787

'т98

Koвель, oKp.ДиB. Koвeльськa, oкp.
KoвeльcЬKa, зaлiзниця З0' 77 78'
'
644' 720' 72З' 7 5З' 77 6' 1 222
Koвeльcькa' зeмля 696
Koвeльcькa' oкp. 3З, 34' 46. 81, 82,
96' 1з8' 145' 150, 157' З32'
796' 809' 8] 1 1 21 8' 1219' 12З5'
'
1259' 1З22
KoвeльськиЙ, Hatp.46, 96' 305
Koвeльськt,lЙ' p-н 1 8' 65' 7 10' 712'
72З' 724' 751 752,774' 778'
'
779,791,794, 801, 805, 1 186,
1220' 1224' 1226' 12З5

Koвeльщинa 14' 19, 61, 67, 155,
з29' 66.1' 698' 71 1, 720' 792'
969' 122З' 12З6' 1254

Koвхyк Якiв (..CтapиЙ'',,.Ceмeн',, ..Koзуб''' nBх.,ЦиB.CoчинськиЙ
..Бaтькo'', *Tapac'') 182' 1З24 Koзяp AнaтoлiЙ (..Boлoдимиp'',
Koвпaк, Cидip' к-p бoльш'

ПapТИз.
613'

17, 65, 123, 124, 47З'

6З7,64З,719

Koвтeнюк Mикoлa, гp. 615
..Koдaк'', гpyпa .l 6, 63
Koдiiвцi, с. 4З8
Ko.п,pa,

с, 950,
971, 1081' 1083'
.1175

1086'

..Гapaоин'', ..Гнaт,,), peф. 325'

ЗЗ2' 1214' 1322
Koзятин, м.481,877,880, ]050
11' 24' 55' 58' 71'
Koкiн Cepгiй
^.
105
Koлaцькo, c. 1ОЗ2
Koлдyби, c.782'784
Koлeницi, c. 998
Koлeнцi, с. 1004' 1075' 1076

10Koлeсники,c.149'З28'329
02,1074'1075,1104
Koдpa, о. Paдoмськoгo p-ну 974, Koлооoв, кaп.157
Koлiнo, с.745
1177
..Ko.ця'',
Koлки, м' 588' 987' 1186' 122З
бoЙoвик 328
Koлки, p-H дИB' KoлкiвськиЙ p-н
'.Koхaн'', к-p 466,467
Koлкi, с. 1024' 1118
Koхинa Гopкa, с. 948
..Koxyx''' K-ptиB' Koтик Ceмeн
Koлкiвоький, нaдp. 157, з05' 329,
Koзa ТeoдoзiЙ (..ДyмHtАЙ'', 71o'755'132З

Koдрa, c. Maкapiвськoгo p.нy

..HaдбуxниЙ'', ..Яpoпoлк''), Koлкiвський(Koлки, KoлкoвськиЙ),
p-н 326' 601 7] 1 719' 7З6'
пpoв. 769
'
'
7З7, 741, 755' 757-760' 778'
Koзaк Mикoлa (..Biвнap'', ..Kyнмa
..Kyнмa''. .,Л,', ,.Лyкa'',
779' 78З' 791-794' 798' 800'
Пeтpo'',

..Чopeн- 802' 805' 1218' 1222-1224'
..Чyпpинкo''), 124З, з16
K-p, ПpoB, З3' 34, 40, 42, 44, Koлкiвщинa 627 '791 ' 120з' 1209
46, 48-50, 81, 8з, 89, 90' 93' KoлкoвськиЙ,p-HдИB' KoлкiвськиЙ
p-H
95' 97-99' 128' 15з' 155' 158'
176, 3З4' з62-365, 165' Koлoгapiвкa, с' 1174
..Koлoдeнкo'' к-p 779
1 66, 1293, 1296
'
..Koлoдкa',' к-т
.,Koзaк',. бoЙoвик 299
CБ p-нy 821
..Koзaк'', лeЙт.8]6
KoлoДниця, c.75З
..Koлoмиоць'', к-p
..Пaнькo''
..Koзaк''' poЙ. 837
CБ див.
..KoлoмieцЬ''див. Бaсюк eвгeн
..Koзaк''' сr вicr 39З
,.Koлoмieць,', к-p
818
Koзaкoвa Дoлинa, c. 1172, 1184
..Koзaчeнкo'', к.p 101]
Koлoнa, с. 654
..Koзaчкa'', твip Mapкa Boвчкa 240 ..Koлoс'', ст. бyл. 392
.'KoЛoсeнKo'', сoтeн.
1209
Koзaчки, c, 503
..555,', ..Cмoк,', ,.Ч.'',
кo,',

..Чупpинкa','

.l

.1

1

Koзeнюк Пeтpo БopисoвИч,

тop

.1

061

дИpeк-

p-н
p-н
З29,47З,474,79З
KoзинЩинa474
Koзинь, p-|1 ,цИB' KoзинськиЙ p-н
Koзли, c. 959
Koзoдaви' с.771
Koзин, p-ts',ЦИB' Koзиноький

KoзинськиЙ (Koзин, Koзинь),

Koлoсoк, c. 728
Koлoшвa .[J,митpo (..Taбaнeнкo'')
1222

Koлпaк t|иB' KoBпaк, Cидip к-p
бoльш. пapтИз.

Koлcyхoвський Фpaнкo, стpибoк
556
Koлуки, с. 948
Koлцки, с. 1032' 10З3

.tз69

..KoЛчaк''.

6ул.

З92

Koльдcькa Cлoбoдa, с. 970
Koлюди, с.553
..KoлюниЙ,', poзвiдник
301, 31
..Koля'',
,,Koля'',

див.',Бopиc''
дp. 1146

..Koмпaнieць',, к-p кУp. 432' 469
..KoМпaс'',
кoзaк 831

1

Koнвaлюк Лeoнiд (..Xмapa''), к-p
425' 426' 1Зo8

KoHдpaс MиxaЙлo (..Beликaн,',
..Miшa''), к-p 28, З5' 45, 76,
84, s4' 4З2' 4Зз' 466' 468,

Koля, з с. Pyднi Гaмapнi 1 101
..KoЛя'',
кoзaк 626
..Koля',,
KoзaK з Лyцькoi oкpyги772,

790

nKoля',, KoзaK

792

.l

492, 49з,535, 541
' 169,
04' 1306

.t3-

Koнeв, гeнepaл 111.l

з сoтнi ..3aЛiзнякa'' Koнoвaлeцьeвгeн, пoлк.241
Koнoвaльця, кypiнь iм' 1З7'

596'

..Koля'',
к-p BoП 11З9' 1241
967
..Koля,',
cлiДчиЙ CБ ,Цив. Tимoщyк Koнoнeнкo Mикoлa, зaсyдxeний,
Mикoлa
пapTИзaH 906' 1096

Koмap

378

..Koмap'', бoЙoвик
CБ
..Koмap',,

бул.751
1146

Koнoнeнкo' пopaнeниЙ 1084

З27

.,KoHoтoп'' (Capнeнський)' нaдpaйoн 616

'.Koмap',, дp.
..KoMap''

..Koмap'',
.,KoMap'',
,,KoМap'',
..KoМap'',
.,KoMap'',

Йoсип
кoзaк 11З9,1241
к-p бoiвки 237
к-p rpуnи776
cт.вicт.752
шeф зв.язкy 1235
..Pибaк'', ,.Heдoля'')

див' Kpaвнук
.l

Koмap H.A.(

596

poвиxiвcькoгo p-Hy
Koмapiв, с. CeдлищaHсЬKoгo

стap-Hy

Koмapiвкa, c. MaкapiвcьKoгo

p-Hу

Koмapiв, c. дИB. Koмapoвe, с.

1220
1104

Koмapiвкa,

с.

Koнoтoпи, с' 77.l

KoHoтoпськa oКpУгa 40, 88, 176
Koпaнь, c' 474,1117
Koпилi (Koпиллi), c.779'792
Koпилля, с.741

с. Kopeцькoгo p-нy 321'
984' 1178
Koпиткiв, с.38.l
Koпитiв,

Koпичинцi. м.520

Koпичинцi' p.н 173
Koпсyxiв, с. 556
..Kopa'', сoTl-|., К-p
.1

Maкao

..Kopa',,

,цИB'

geлы1||/1K

xiнкa 173

Kopaбoльськe, бoлoтo 963
PaдoмишЛЬсЬKoгo ,,Kopбaн'' (..opeст''), к-p вишк. вiд.

p.ну
51' 101' 17з' 586' 605,6,l.|,
996
646, 648, 867, 1 46, 288
,
Koмapiвськe лicництвo 1 105
Kopбyт Cидip241
Koмapiвський кущ1222, 122З
Kopдишiв, с. 560
Koмapoвe, с. Cтapoвиxiвськoгo p. Kopeйнyк !митpo (.,Tкaн''), к-p 27,
ну 1224
з5' 75' 83' 588' 589
Koмapoвкa, c, дl4B' Koмapiвкa, с. .,Kopeнь,', кoзaк7-'l 5
PaдoмишльсЬKoгo p.Hy
Kopeнюк Baсиль (..Moдeст''), пpoв.
Koмзoл Aнтoн (..Bepбa''), пpoв. 1005'
44,93, 1З7 ,2g9, з04
.1006
Kopeць, м. 619
Koмiни, c.562
Koрeць - Piвне, шoссe 321' 466,
..KoмпaнieцЬ'', K.P
488, 1169
див. Бacюк
eвгeн
Kopeць, p-t1 t,Ив' Kopeцький p.н
(Paдoмишeльоькoгo)

474,961, 971

1З70

1

't

Kopeцькa Гутa 1 1 04
KopeцькиЙ, нaдp. 39,

KopoлiвоькиЙ, кaнaл див, pнiпpo-

Бyзький, кaнaл
88'
96' 150' 155' 304' 309' з12' Kopoст, с. ]198
316' з26' зз0, 855, 871' 886' Kopoстeнський, нaдp-н 88З
909,912' 915' 983
KopoстeнськиЙ' p-н 879' 882' 897'
KopeцькиЙ (Kopeць), p-н 32' 81
899' 900' 949' 970, 976' 10з5'
'
149' -l55' 159' 166' 316' з21'
1037' 1039' 1040'1042'1046,
-l
З22' 890' 892' 92З' 926' 937'
1o47 1054'.1057' 1062' 1 15'
'
984' 1117'11т8' 1184' 1188
1117'1121'112з
Kopeннинa 14' З1 З2' 47 61 79' Kopoстeнщинa 1О42,1О52
'
' '
s7' 149' З26' ЗЗ0' 613' 639' Kopoстeнь, м' 636' 878' 880' 898,
86З, 915' 938' 941, 1206
90з' 948' 949' 973' 975' s77,
..Kopжaн,',
999' 1004' 1041' 1046, ]069'
др.' K.p 467 ' 12З5
.Kopи''' кypiнь, coтня 17, 65' ,l49'
1097' 1099, 100, 1.176
642
Kopocтeнь, p-tl дИB' Kopoстeнcь..Kopи',,
ЧoTa, вд., зaгiн 492' 588'
киЙ, p-н
762' 819' 861' 862,1169
Kopoотишeв (KopoстишeвськиЙ,
Kopитниця, c.662
KopoстишiвcькиЙ), p-н 897,
Kopiнeць.!митpo (..Бopиcтeн'',
085

47' 87'

.1

-1

..ГpИць'', '..Q.
,QмитpeнKo'', Kopoстiв, с. 1194
,..Д,митpeнкo''),
101

сoт. 15, 5]

,577 646, 648,

.l

314
'

62,

..Kopiнь'' з c. '
Cтaвoк l 249
..Koplнь'',
к.p 633
..Kopiнь''' пiдпiльник334
..Kopiнь'', cт. бyл. 392
Kopкiв, с.770
..Kopкoтяг,',

KoprcпoHдeHт 82.l
Kopнaliвкa,c.516
Kopнин, м.903
Kopнин, p-н,циB. Kopнинський
Kopнинський (Kopнин)' p-н 897'
903' 905
..Kopнirнкo'', оoтeн.
539
..Kopнieць'',
чoт, 147,4З1 490
'
KopнiецьЛeoнiд, кoм..qiяч 244'245
.,KopнiЙ'''

пpaц. CБ див. Kpaвнук

Mикoлa

..KopoткиЙ,', к-p
560' 561
..KopoтKИЙ'',
K-p гp' HKB.ц 888' 921
Kopoткiв, с. 731

Kopcинi, с.727
..KopсyнськиЙ'', зaгiн .| 5' 62' 602'
644' 1280' 1З21
Kopсунь, м.24О'242
..Kopник'', к-т
CБ p-нy 820
Kopник, p.890' 923' 984, ]104,
1117
Kopник, c' 62o, 1178
,.Kopнилo,', peф.

CБ 1238
Kopнин, с. p.н.Qepaхнe3З4,1249
Kopнин, с. KocтoпiльсЬKoгo p-Hy
645
Kopнi' xyг. 1025
Kopнyнoк, кoл.767,769,770
Kopшiв, c. c. Miзoчcькoгo p-нy З23.

Kopнiйнyк oлeксaндp 248' 479
ЗЗ1
..Kopoбкa'',
Kopшiв, с., p-нЛуцьк47з,1227,12ЗЗ
дp. 617
..Kopoбки',,
вд. iм.868,908,985 Kopшув, c. диB. Kopшiв, с., p-H
.l44
..Kopoл'',
пpoв.
Лyцьк
..Kopoлeнкo',,
-l
..Kopшyн'',
coтeH. 488' 1 69
бoЙoвикЗ27
Kopoлiвкa, о. Maлинсьl(oгo p-Hy ,.Koс'', K-p 862' 86з
..Koс'', пoвст.77З
952'974' 1177

Kopoлiвкa,
1

190

c.

пoчaiBсЬKoгo

p.Hy

..Koс,', Гlpol.
Д,ИB, Mиxaлeвич
AндpiЙ

1З71

..Koс,',

оoтен. 982'

984

..Koca'',
кoзaк793
,.Koсa'', оoтня
984, 1178
*Kocap,'
,о,ив. Kaчaн ocтaп

..Koсap''' зaст. пpoв.
див,

Пeтpo
..Koсap',,

62' 76, 83, 84, 9З' 4З1' 4З2,
4з5' 466' 469' 489, 490, 492,
535,541,560, 1169, 1170,1171,

Бaлкo

821

кopeспoндeнт

.1
,.Koсap'', paй.
пpoв. 82
..Koсap'' (..BopoниЙ',)
643
,.Koсeнкo,',
мaЙop 442
Koсик Boлoдимиp .l 2, 59

..Kocтeнкo'''

147

1287, 1300
.1
Koxaнiвкa, c. 190

Koцюбa Mикoлa, слiдний 1096

1.l73
KoцюбинськиЙ
K-p чoтИ УПA-Пiвдeнь
250

дp.

к.p 488' 1169
KoстeцькиЙ AнaтoлiЙ ("Бoгун',)

1З07

МихaЙлo, пИсЬM.

.,KoЧeгap',, г|poт.
ДиB, Kyк Baсиль

..Koстeнкo'',

70'

1290,1З02

Koтiв. с 327
Koryш, с. 1209
Koтюxaни, с. 1193
Koтячин, xщ, 119,1

Kox ЮpiЙ (..CaЙгop''), дp. 1211 , 1259,

Koсилoвa, хр. 500
Koсмaчiв, c, 62o,621
.,Koстeнкo'',

1172, 12З5,1260,128З,1288,

23,

Koнеpeв, c. 1086

Koнepoв, мoл. лeйr ] 57
Koнинин, c.1117

KoстeцькиЙ Cтeпaн ("Tepeшкo,', Koшapи, с. 1209
..3имниЙ''), peф.
15' 40' 62'
88' 153' 154' 1з30
Koстoпiль, м. 320, З26' 620,621
Koстoпiль, oKpyГa 642' 1201
KoстoпiльськиЙ нaдp. з9' 47 87

88, 96' 157' 300' з02'
з12' 316' з19' 929' 1198'

'306'
'
.l3,16

Koстoпiль,p-ндив,KocтoniльськиЙ'

p-l-|

Koстoпiльський, p-н 31

1

'

з20,
868'
925'
1189'

3] 6,

615' 620' 622' 642' 645'
889' 891 892, 894. 922'
'
928.

935' 9з9' 1188,

1250

Koшiвкa, с'74o,741
..Koшoвий'', K.p 875, 876

Kpaвeць Mикoлa 939
..Kpaвнeнкo'', з ГpyПИ ''Kpукa'' 1225
..Kpaвнeнкo'', к-p 469

..Kpaвнeнкo'', к-p531
..Kpaвнeнкo'', coтeн. 1173
Kpaвнyк ГpигopiЙ (..Xмapa,')

28 76
Kpaвнyк Йocип (..ТвьopдиЙ'',
.,Koмap'')
36, 4з, 85, 9з
Kpaвнyк Mикoлa (..Kopнiй'', ..Kyбa,,),
Пpaц. сБ 149, 150, 326

Kpaвнyк Mикoлa (,,CизиЙ'') 149,
150

Koстoпiльщинa 14, 47,48, 61, 97, Kpaвнyк oлeксaндp (..Kpyк',),
.159'
166, 175, З02, з11, 614,
бул,45,94,З92,З94
615. 640' 645' 94]. 1183, 1206, ..Kpaвнyк'', вiсryн 828

1265,1З29
47.l
Koстюxнiвкa, с.800,805
..Koстяк'',
сepxaнт 815
Koстяшин, с. 77]
..Koсть,'34'
82
Koсяк, c.1О27
Koтeць, с.987
..!oкс'''
1254'

Koсryсь (Koстyсi), с.

Koтик Ceмeн (,.Bиp'',

xуx''), к-p 5, 28, З4,
.1

1З72

..KoЗ5, 44,

от.

Kpaiв, с. 328
Kpaкiв, м. 657
Kpacилiв, с.560
KpaсилiвcькиЙ, p-н 555
Kpaснe, c,727,745
Kpaснe' cт' 1102
Kpacний Бip' гaiвкa 79З
KpaониЙ Бip, лiс 7З2, 7з8, 1210,
122З, 1225,12З2, 12З3
Kpaсниця, кoл. З28

Kpaснiлoвкa ' c' 742

Kpaснoвoля, с. 736
Kpaснoгopкa, с. 878
Kpacнoсiлкa, c. CлoвeчaнсЬKoГo p.

нy1118

Kpaснoоiлкa, xyт, 966
Kpaснoсiльцi' о. 30, 78' 48o
Kpaшeвo, кoл. 1 179
Kpeм.янeць, |v|. дИB. Kpeмeнeць, м.
Kpeм.янeць' p.t1 ,o,иB. KpeмeнeцькиЙ (Kpeмeнець), p-н
..Kpeм'ЯHeцЬKИЙ |'АиKoлa''
дИB,
Meдвiдь Mиxaйлo
Kpeм' янeцькиЙ нaдp. З29
Kpeм'янeннинa (KpeмeHeччИHa)
14' 26' 28' з3' 51 61, 74' 76'
'
82, 100, 331, 398, 444,445,
450, 456, 568, 57'l , 918, 922,
1171, 1189
..

Kpeм' янeнн инa',, лic 467

Kpeмeнeць (Kpeм.янeць), м. 22'
70' З26' 4З4' 445' 447' 451453, 517, 1171, 1 190, 1192,

1 194
Kpeмeнeцькi' лiси 51, 69

..KpeмeнeцькиЙ''
MиxaЙлo

див. Meдвiдь

KpeмeнeцькиЙ (Kpeмeнeць)' p-н
18,65, 449,1192, 1 193, 1 195
Kpeмeннyl, м' 445
Kpeмль 247' 284' 1 127,

11

28,

1241

1 1

З9,

Kpeмoк, с. 1071, 1073, 1084, 1086,
1 087, 1 089, 1 093, 1 094, 1 096,

r104.1105.1109

Kpeмкoвськe, ЛiоHИцТвo 1086'

1 ]05
Kpeнильськ, с. 933
Kpeшoвo, кoл. 962
Kpeщyк |вaн (...!oвгиЙ',), poЙ. 331
Kpивдa, гoлoвa 1074
KpивиЙ Piг, м. 277, 483, 484
Kpивин - Moгиляни, зaл. Пepeгiн
З0, 78
Kpивиця, c.74О,762
.,Kpивoнiс''.
бoЙoвик З27
..Kpивoнiс,',
oкpугa 34, 82
Kpивopixxя 249'

Kpивopixськa, oKpyгa 40' 89' 176

Kpивopyнкo Mикoлa (..Лисoзyб',,
,.Paднeнкo,,),

к-p 877, 883
Kpивopyнкa' пpoKypop 1084, ,l 1 13
Kpивoти, с.882
Kpивoтин' c' 10З2,1117
Kpивoш 484
Kpивoнинцi, с. 502

Kpивуa, c,474

..Kpигa Haзap,',
coт..ЦиB. Kлимyк
..
Kpигa'', кyлeмeтник 542
..Kpигa''' peф.
CБ 1218' 12з0
,,Kpиги'',
куpiнь 17, 28' 65, 76
.,KoилaтиЙ''
1201

,,KpилaтиЙ'',
Пaнaс

див. ШидлoвськиЙ

,,KpилaтиЙ'',

пpaц. Bишl(. oсep. 308,
309, з12' 318
',KpилaтиЙ'', пpoв' нaДp, .циB'
..Bopoн,'
..Kpилaн'',

K.т диB. MaтвiЙнyк Пaнaс
Kpилiв, c. нaд Бyгoм 767
.1
Kpилiв, c. ПoчaТвоькoгo p-ну 182

Kpилiв'

с.

Kopeцькoгo p-ну З22,

984
Kpилiвськi, xр. 321
Kpилiвщинa 321

Kpим, п-iв 445' 477' 529, 1055,
12З1

Kpимнo, лic749
Kpимнo, c.728'75З
Kpимнo, xyг. 1 175
Kpимoк, с. 898, 950' 972
Kpимcькa, кoнфepeнцiя З7, 282
..KpимськиЙ
oмeлян,' ,Цив, Kляч.

кiвськиЙ .!митpo
Kpинички, c. 483
.,KpининниЙ'', peф.

пoл' oкp. 939
Kpип'якeвин |вaн, iотopик 12, 58,
269
Kpистинoпoль (Kpистинoпiль' тeпep Чepвoнoгpaд), м. 768
..Kpиця',,
дp. 502
..Kpиця,'' зв'язKoвa
e вгeнa

Kpинeвинi,

див. Maксиcь

с.

KoвельсьKoГo p-Hy

723'7Зз'752' 1186

137З

с, MaнeвицьKoгo

Kpинeвинi,

' 122З
..KpинeвськиЙ',,
кoм.
1221

82
..Kpинeвськи

p.Hy

пiдpoзд. 34,

Й',, oкpугa ЗЗ, 82

KpинeвськиЙ, пoлк. .126
Kpинильськ, с. 601, 1249
Kpoль lвaн (..3iнькo''), пpoв' 47 ,97,
155' 157' ]ЗЗ0, ]332
..Kpoпивa'',

дp. 12З5

..Kpoпивa'', K-p

,t1,Ив' Пpoцюк

Baоиль
Kpoпивниця' с. 1045
Kpoпивня, с. 1041
Kpoпилiвцi, с. 779
Kpoтoвo. c'731,746
Kpoтoлo, с,727
..Kpук',

див' Kлимиuин

|вaн

к.p бoiвки З27

K-p Д,иB' Гoлoвaч |вaн
..Kpyк','
K-p,0,иB. Kлимчaк Iвaн
..Kpyк'',
ку лeмeтник 7 27
,.Kpyк''' пiдпiльник,

гoсп. З3З
пpoв. p-ну 790

..KpУк',,

ст' бyл. див. Kpaвнук

oлeкcaндp

..Kpyк'',

стpiлeць 828
Kpyк, xщ.315.317' 319, з20,32-|
,.Kpyкa'',
гpyпa 1224' 1225
Kpyки' с. 555

Kpyк-Хвoянкa, лiс З15, З17, З20,
321

'

12З7

Kpупoвe, c' 761 ,762
Kpщa Cлoбoдa, c. 1012
..Kpутeлякa''

1249

Kpщeнськi Гaлaоi, c. 1193

,'Kpyти'' (',Пaм'ять
Kpyг''), з'eднaння, бpигaдa 16' 63' 818' 82,1,
861, 864-866, 870, 908, 976,

982' 12в0

Kpуи 241' 27З, 4З9, 690' 696, 697,
70З'704' 8з5' 845
Kpщилiв, с,1173,1174

1З74

Kpуa'' ди в. БepeстeЙський нaдp-н
.'Kpунa''' стp.
555' 561
',

',Kубa'', пpaц. CБ

див'

Kpaвнук

Mикoлa
,,KубaЙ'',
кep. гp. 1224
..Kyбaнeць'',
кyлeмeтник 4З8

Kубiйoвин Boлoдимиp, iстopик,
пoл. дiян 269
,.Kубiк'''
K-p,циB. 3iннук Tихiн
..Kyбyc'''
K-p Гp.78З'т86' 1226
,.Kyбyсь'', вiот. 754
.,Kyдияp'', сoтeн. 739

Kудpa BoлoдИMИp (..Poмaн',), к.p

з с. Cтидeнь 249
..Kpyк'',
кep. гp. 1225
..Kpyк''.

..Kpyк',,

пiдпiльник 33З

..KpдiЙ'', к-p 424' 425

KУдливцi' с. 498

..Kpyк,,'
бoЙoвик CБ З27
,.Kpyк'',
бул. 501
..KpУк,',
.l

.,KpуK'',

..Kpщилякa'',

40, 88, 879, 880, 883
Kyдpин, c' 378' 436
..Kyxeль'', стp.
556

Kузьмa Гpигopiй (.,Mopoз''), к-p,
куp. 19' 66' 582' 626' 627'
'1315

..KyзЬмa''' npoB'
ДИB. Meльник
Maкap

..Kyзьмa'', cлiдниЙ

сБ з26

,.Kузьмиv,,, cт.
лeЙt, к-p 440, 441

.,Лe',,
..Лeмiш''' ..Koвaль''), пpoв. 16'

Kук Baсиль (..Koнeгap'',

24,25,28, 44,50, 63, 71,73,
75, 93, 100, 1s1, 153, 158,

176, 185, 253, 387, 489, 490,

568, 570, 1149, 1 152, 1158,
,l
1 16.1
16з' 1213' 1214, 1281
'
1283'.1285' 1З0]

'

Kукпa, c,741

KyлaкoвськиЙ' гoлoвa c/p 1o74

Kyлики, с. 956
Kyлiк Mиxaлкo, бoйoвик 879
Kyлiкoвинi, c' 777, 791' 794
Kулiш Baсиль (..opлюк,')' peф' 9З7,

9з9

Kyлькoвинi, c.741
Kyльницький Cтaнiслaв, пpoф
58
Kyнин, c.ЗЗО' 1172
Kyнинцi (Kyнинeць), c. 1 190
Kyпeлi, xyr 101 1

1

1,

Kyпинeв, с.780
Kyпiвo, c. 562' 565
Kypax, c. 736, 761 904
'
Kypницi, c. 1117
Kуpницькa Гyгa, с. 1 1 17

897
4З4
Kщня, с.451

Лaнoвeччинa (Лaнiвeннинa) 450,
557' 1 191
.,Лaнoк',,

Kуи, c'

Kyxapi (Kуxapи), c.

к-p 8З1

Лaпнi, с.77g' 1224
Лaпнi, xщ.75З
',ЛacИй'', вiст. 393
Лaскiв, c. 769
Лacтiвцi, с. 498

Kypщинa

Kyxapи' c' дИB. Kyxapi,

кoзaк 83]

.,ЛaHцЮX'',

с.

Poзвaxiвськoгo Лaтвiя 222'278'420

p.нy 900, ,100.1 1094
Лaxмaн Tpoxим (..Гaлaйдa'')' к-т CБ
'
З24
Kyxapськa Cлoбoдa, с. 1079
,,Лe'',
пpoв. див. Kук Baсиль
Kyxapнyк Пeтpo (...Цopoш''), нл. oбл.
..Лебeдин'', к-p 15, 62, 594' 59т'
Пpoвoдy 16' 6з' 9з7' 939
635' 646' 648' 1280
KУxoцькa Boля, с. 721' 7З7' 739'
ЛeбetинниЙ' с. 1054
765,775,1174,1175' 1184
..Kyций'', poй. 831
Лeбeдинцi, с. 1059' 1060
..KуциЙ'',
Лeбeдi' с. 330
ст. вicтyн 829

38

.1
..Kyнep'',
дp.
..Kyнep',, стpiлeць

..Лeбe.ць,', K-p
ДиB. Cтapoдyб

830

..KyнepaвиЙ'',
дp. 1 146
..Kyнepeнкo', (Пaвeльник |вaн),

1З16
..Kyнкa'',
дp'

.Д.митpo

нoт.

Лeбeдь Mикoлa 10, 57' 297 298
'
Лeбeзин, уp.740
..Лeбiдь''.1235

,.Лeбiдь,', ..aгeнт''

595

Baсиль
Пeтpo,', ,g,ив, Koзaк Mикoлa
..Kунмa''' Гlpol,Д,ИB. Koзaк Mикoлa ''ЛeбiдЬ'', K-p
..Kyнмa

.'KУщ'',
бoЙoвик ]051,
.,Kущ'', отp.

8З7

'.Л'', пpoв.

"Л."

178

1059

.[митpo

див'

PудиЙ

див' Cтapoдуб

..Лeбi.ць,', poй.
З29

Лe-Бoн Гyотaв 265,275

t,ив,KoзaкMикoлa,,Лeв'',бул,752
.'Лeв,,'

Л., с. 948
..Лeмiш'',
|1pol' дИB. Kук

Лaвpiв, с.473
.'Лaвpiн'', cпiвp,

кoзaк ]079

Bacиль

..Лeв,,'
к-p 588
.,Лeв'',
к.p пiдpoзд' 582
..Лeв'',

пpoв. нaдp. 795

..Лeв''' poЙ. 1014
див. Boлocoвeць

'.Лeв'', стaничниЙ З29
Boлoдимиp
..Лeвa'',
вд. 627' 633
Лaзapeнкo, мoл. лeЙт. 128
,.Лeвaдний'', к-p 4-l 90' 172' З08'
..Лaйд,aкa'',
K-p,цИB' Cкyбa Mикитa
'
Лaмбeртiв, c' 1117
821 826' 863' 9з0' 9з6' 9З7'
..Лaмпapт'''

''Лaн',, нaдp.

'

146
46, 96' з05

дp.

Лaнiвeць' p-H дИB,

p-H

982-984' 1051' 1 1З9'

1

Лaнoвeцький

Лaнiвцi, м. 30, 78, 546' 561
'

.1

184
p-н

Лaнoвeць, p-HДИB' ЛaнoвецькиЙ

ЛaнoвeцькиЙ(Лaнiвeць,Лaнoвeць),
p-н 555,

.l

190-1192'1194

1184' 1242

..Лeвaдний'',

1177

пpoпaгaндист759

Лeвeнцeвo, с.483
..ЛeвКo'',
бoйoвик 105]

..Лeвкo'',
дp. 141
..Лeвкo,',
кyлeмeтник837
,.Лeвкo',,

мaЙcтepдив. Хaсeвич Hiл

1

з75

'

..Лeвкo'',

cтpiлeць 829

Липiвкa' c' 77О

Лeвoчкo Baсиль (..!,oвбyш'',
..Юpнeнкo,')

Липнa, о Kiвepцiвоькoгo p-нy 803
Липнe, с. 588

27,75, 432, 491,

50з' 504, 506' 508, 514, 515,

Лиnник,

c' 1117

517, 52з, 524, 5З7, 550, 551'
1282
Лeвнyк Гpигopiй (..БypлiЙ''), слiд-

Липники, с' 1100,1104
Липнo, c'7З4,79З,7s9
,,
Лиc',, бул,' стp. 826, 838

..Лeгeнь', (..Haзap',),
cтpiлeць 806
ЛeльницькиЙ, p-н ,1 1 18
,,ЛeMKo'',
tlpoт' ДиB. Фeдopyк ЮpiЙ
..ЛeMкo'',
отp. 501
ЛeнинcькиЙ, p-н 1023
Лeнiн, Bлaдiмip 248, 250, s55, 990,

ну..3вip,, 179' 180
''Лиc'', к.т BО|1 1140,1242
..Лис'',
к.т BoП p.нy, бул., cтp' див'
Бoмнyк Baсиль
..Лиc'', пiдпiлЬHИK
з о. Зoлoтoлин

,,Лис'',
дp. 155
..Лис','

чиЙ CБ з02' з04

1 02З
Лeнiнгpaд, м. 798
Лeннин, c' 642,891, 926, 944-946,
96 1 , 1 007, 1 008, 1 0 1 4, 1 1 8 1
Лeннинськa, бoTвкa CБ 947
Лeoнiвкa, c' 1О75, 1117
Лепeсiвкa, c, 1172
..Лeпкo,,,
стpiлeць 829
'.ЛeоЬKo'', кoзaк 1035

..Лeся''

185

Лecя'', мeдcecтpa 837
ЛeтичiвськиЙ, p-н 553
',Лeтyн,', сoтeн. 298
.'

..Лeтyн'', ст, бyл.
Фeдip

див, oлiЙник

.,ЛeтючиЙ'',

пвx. 1026, 1028
cтpiлeць 830
Лсцки (Лeцк|в)' с. 474

.Лeтючий'',

Лигa'', Kep., сoТ.' мaЙ. Д,ив'..BoвK,'
..Лимaн'''
.149
''

зв'язкoвиЙ

'.

Лимaн'' ди в. Пaлaмaplyк.(митpo),
пвХ.

..Лимaнюк','

вишк. peф. oкp. 795

Липa ЮpiЙ, пИсЬM., лiкap242
,.Липa'',
бoЙoвик 1052, 1053
',Липa'', з с. 3лaзнe ]249
,.Липa''
, пiдпiльник 333
',ЛИпa'' , peф. CБ p-ну 795
,'Липa''
, стpiлeць 8З0
Липa, c. 47З'474
Липини, c' 1221
Липинки, о. 959
Лилинo, с.1031

tJ to

кoм. poзB. oоepeдKy 3 Ha.цp.

33з' 1249

,.Лиc'', сoтeн.,
к-p 865, 862-865,

909' 930' 944' g45,9т7,9т8,
982-984' 1178,1 182, 1 ]8з

,,ЛиcиЙ'',дp.

156

ЛисиЙ'', K-p,t1,ив, Kлимчaк lвaн
..ЛИсoгo'', iм., бpигaдa
589, 7з6,
,,

7З7

.'ЛИсoгo'','741

'

куpiнь
Лисин, с, 474

.17,

65

',Лиcиця,', слiдчиЙ CБ нaдp. 820
,'ЛиcИЧкa',
з19, 320

Лиciв, с. 654' 854
Лиоoв' к-p 1000
Лиcoвeць, c. ПoпeлянсЬKoгo p-Hy

902,1059,1068

Лиcoвицi, c' tИB, Лисoвeць, с'
Лисoвцi, C. ДИB' Лисoвeць, с'
..Лиcoгip,',

K-p,ЦИ B,

Лисoгipкa, с. 387

Пeтpeнкo Baсиль

,'Лиcoзуб'', K-p
дИB. Kpивopyнкo

Mикoлa
Листвин, с. 956, 1 030
ЛиcтoвиЙ'', cтpiлeць 829
..Лиотoк'',
вicr З93
,'

..Лиcтoк,',

пiдпiльник зЗз, 1249
Литвa 222, 278, 420

Литвa, с. 656
Литвин, c.10З0
Литвин Cтeпaн (,.PyскиЙ''), пpoв.
154

Литвинeнкo- flaвидoвиз див. Антo.
нeнкo-.Qaвидoвин, Бopис

Литвинeнкo-Mopoзeнкo
шaн''), пoлк.

]

|вaн

196' 1259,

(,.eв-

1297

Литвиннук lвaн (..Maкcим,,,
...ЦубoвиЙ''),
к-p 15, 24' 26'
27 З4' 41' 44,46, 51-5З' 62,
'
71'74' 75' 83' 90,9З' 95' 10].
] 0З' 1 1 2' 149' 575, 629' 642'

684'
'
B]],1]95,
200' 203' 12o5' 12З1 124З'
'
124З' 1245-1247' 1260, ]280'
1282' 1284' 1288' 1289, 1291,
1292' 1З14' 1319
Литвинюк Xoмa (..Лyгoвий',), к-p
сoт' З5, 84' 4З5' 44З
Литвиця, c.7З6,762
,,Лихo''
див. KaЙдau oлeкcaн.цp
..Лиxo',,
кep. CБ 553
,,Лихo'', K-p ,ЦИB, Пoлiщук
oлeксaн.цp
Лиxoлaт A.B. 1O' 57
Личини' c, 1224
Лишнiвкa, c.74О'771
Лищe, с. 780' 792'801
Лiбixoвo, с. 987
Лiвoбepeжxя 233 ' 517 ' 897 '
978' 980' 1О9З' ,Qив' тaкaж
Лiвoбepeжнa УкpaТнa
Лiвoбepexнa Укpaiнa 1071 ' ] 09з.
!,ив' тaкoл< Лiвoбepeхxя
Лiвчe, c. 771
',ЛiДa,', пoдpyГa 806' 807
ЛiЙнa, с.79З'794
,,ЛiнiЙниЙ'',
кoзaк 83]
Лioнiвкa, с. 998
,,Лiс''' П3K 46' 52' 95' 101' 1,12'
154, ]61 164' 168' 172-174,
'
176' 183-185, 333' 671' 809'
8] 1, ]29з
.'Лiскo'',
Kep. Гp. 1220,1224
Лiсoбyдa, с' 1117
Лiсoвa, с. 949, 1118
.,Лiсoвий'',
646, 648' 667, 669' 671

787'79З' 794' 809'
1

1

aГeнТ, З

1249

с. Kpинильськ

,,ЛicoвиЙ'',
стp. 501
..Лiсoвик'',
дизepтиp 1221
..Лiсoвик''' cr
вiстун 828
..Лiсoвик,',
ЧЛ' Пpoв. див.Яцишин
..Лiоoвщинa,,,
нaдp. 40, 88
Лiсoвщинa, с.899,970,971, 1039
Лiтин, м. 560
Лiтин, p-н див, ЛiтинcькиЙ
Лiтинcький (Лiтин), p-н 555,560
Лiтoвищa, c. 450

,Лiщинa,', пpoв. p.-нy,1235
..Лiщун'',
к-p вiд. 837
..Лoб'',

вiстyн 830
Лoбaчiвкa, с. 797
,,Лoбaдa'',
пpoв. 32З, 379
..Лoбoдa,,,
отрiлeць 829
..Лoбoк,,,
дp. 1146

ЛoгiнськиЙ Бoгдaн (..|гop'', ..Гpeнyxa''), пpoв. З4,82, 115,938,

9З9
ЛoгiшинськиЙ' p-н728,746,747
..Лoзa,,,

Лoзи
Лoзи
Лoзи
Лoзи

дp. 1146

Бoгдaнiвськi, лiс З2]
Гoлoвницькi' лiс 321
!,aнинiвськi, лiс З2]
Kopeцькi' лiс З2]

Лoзи,лicиЗ21
'З22
Лoзи, с. 1 193
..Лoм'',

к-p бoTвки З29
ЛoмaчИHKa (Лoмaнaнкa)
777, 1221, 122З

, с'

775'

..Лoмoчiо','

K-p дИB, Tpaнук AндpiЙ
Лoнд'oн, м. 896

Лoнiвкa, о' ]004
Лoпaвue, c.474
Лoпaтичi, с. 948, 969
..Лoсь,',
стрiлeць 830
Лoсятки, о. ]193
Лoсяч, с. 499
ЛoтoцькиЙ Aнтiн, письм. 265
Лyб'янкa, c,1117
Луr, p. 654

Лугини (Лyгин), м.999, ]004' 1082,

1099,

1

101,1117

1224
ЛугинcькиЙ (Лугiни), p-н 897, 900,
,.ЛicoвиЙ',, paЙ.
пpoв. l-'l'умaнськoгo 1004, 1081, 1]00' ] 101
p-ну 1226
Лyгiни, p-H,а,ИB' ЛyгинськиЙ p-п
''ЛicoвиЙ'', кep' гp.

1377

,,ЛугoвиЙ'', ..aгeнт,'
oлeксiЙ

див. Cпiчaк

,,ЛугoвиЙ''
див. ЛитвинЮK XoMa
..Лyгoвий,,, peф.

CБ З29

..Лyкa,'

див. Qмeльнyк .Qмитpo
Лукa, с. 1117, 12З1
Лyкa Beликa, c. 471
Лyкa Maлa, с' 520
..Лyкa'',

ПpoB. Д,ИB,

Koзaк Mикoлa

Лyкaсeвин Map,ян (..Чepник,'), к-p

767,768

Лукale [Лoкaнi], м.47З

Лyкoвинi, о. 654
ЛУнинeЦь, м.928, 1О22

Лyцик AндpiЙ (..Kaсян,', ..Пeнepиця,')' к-p' peф 51' 101' 603,
604,646.648' ]З28

Луцьк, м. 153, 244,446,517,521'
1211

12ЗЗ

'
Луцьк (Лyцькa), oбл. див, Bo-

линськa oбл.
Луцькa (Boлинськa), oKpУГa

з4 з6,

4З' 44' 82' 85' 93, 145'

156,

809, 812, 1218,1235, 1259,
1З2З

ЛУцькиЙ, нaдp. 46, 95, 149' ]57'
З2g' 1218
ЛуцькиЙ Oлeксaндp 24, 7 1
ЛУцькиЙ, p-н 149, 176, З25, З29,

658, 659, 719, 1225, 1227,

12ЗЗ
Лyнeнки, с. 958

Лунини,

p-|1 ,ЦИB'

ЛyнинськиЙ p-н

Д,l4B. Лyнинcький

р.H

ЛyнкoвськиЙ A. (..flнiпpo,') 47 , 97

Луlнинa 14, 61, 474, 660,66],
1

185

71 9,

Лушиноький, p.н 1029' 1030
Львiв, м. 10-12' 22,25, 57.59,70,
114' 244, З26 521, 522, 895,
1024
Львiвськa, oбл. 28-З0, 76-78,46s,
Льoндoн, |\А,,ЦИB' Лoндoн, м.

1

З78

81 6

Любaхiв, с.777
Любaчiвкa, с 473

ЛюбaчiвськиЙ, пoв. 172' 177,179
ЛюбaчiвоькиЙ, p-н 1205
Любaшa, с' 620' 621. !'ив, тaкoж
Bеликa Любaшa
Любaшeв, м,721 ,765
Любaшiв, p-н 765
Любeшiв, м.742
ЛюбeшiвоькиЙ, p-н 710' 7З7 742'

'
743,749' 75З' 775,776' 786'
788,795,796 806, 1209

Любeшiвщинa 795
Любикoвичi, с. 1020

Любoмиpкa,c 435,1188

Любoмль, |1aДp' Д,ИB. ЛюбoмльськиЙ нaдp'
Любoмль (ЛюбoмeльcькиЙ, Любo-

мильськиЙ), р-н 7З6' 781'
789,792,799

ЛюбoмльськиЙ (Любoмль), нaдp'

46, 96, 305, 589,712,1218
Любoмeльш1инa (Любoмильщинa)
792
Любoнин, с. 783
Любчeнкo, кoм. дiян 250' 857
.1 -1
18
Людвинoвкa, с
Людвипiльщинa (Людвiпoльщинa)
з10' 64З' ] 169' 1 179' 12З8
Л

p-н 655,948,999, 10З1, 1032

p-l

пoвстaнeць
Любaxи, c. 803

м 320, 619
Лю двИпoлЬcЬ-

Людвипoль (Лю.цвiпoль),

ЛузинcькиЙ (ЛУчини, ЛуlицькиЙ)'
ЛуницькиЙ,

..Льoтчик,',

юдви пoль, p -н ди
киЙ p.н

в

-

ЛюдвипoльоькиЙ (Людвипoль'
Людвiпoль, ЛюдвiпoльоькиЙ,

Людвипiльськoгo), p-н 157,
310' 6]9' 622' 64З' 890-892
894' 920, 925, 926, 935, 9З7,
984, 1034, 1 1 18, 1 177, 1178,
1182,1184,1250
Лю.цвiпoль, p-H
киЙ p-н

Д,l4

B.

Людвипoльсь-

Людвiпoльський, р.н ,л'ив' ЛюДвипoльськиЙ p-н

ЛюдвипoльЩИHa Д,ИB. ЛюдвиПlЛЬU-]ИH3

Люксeмбуpг283

ЛютиЙ |вaн див. Гpoзний

.,ЛЮтиЙ'',

' 466'
169
.,ЛютиЙ''
ст, вiот. 393
..Лютoгo'','
.1

,,Люшня'',

к-p

441

сoтн.488, 5З9,

дp'

]051

|вaн
467 488'
'
]

169

,.Л. ЯвopeнKo'', Kep. вiр'.

Пaвлoвич Mикoлa
Лядo, кoл. 962
Лядo, c. 1009' ]0-14' 1180

,а'ив.

102З
Ляльчин, p-н 155
..Лямпa'', стpiлeць
829
Ляскiвцi, с. 498
Ляскoвинi, c.727'7З1
'745'746
Лятичiв [Лeтинiв]' p-н 560
Ляxiв, с. 654
Ляxoвичi, c.749
Ляшiвкa, 378
Ляшiвцi, с.488, 1169
Лякoвичi, с.

Maзепa Iвaн, гeтьмaн 221,
589' 670'

1 1 1

24О,

1

.,Maзeпa',,
K-p,0,ИB, Koбиць Iвaп
,.MaзeПИ'', сoтня (бpигaдa)
677
1

209

'

Maзюpкa, c. 562

MаТвський.Qмитpo (',Зpyб,') 25' 73
,.MaЙ'',
зв'ЯзKoвИЙ CБ 114.1 , 1з26
..MaЙ''' peД\'
Д,ИB. Mисeчкo AндpiЙ
MaЙ.цaн БepeзницькиЙ, c, 1117

MaЙдaн MopдинськиЙ, с.5З7
Мaйдaн Cтидинcький, с.3ЗЗ
MaЙдaн, кoл.804
Maйдaн, с. 175,455' 469' 488,5З5,
758' 9З2' 1187 1249
'
MaЙдaнськi, гopи 451
..Maк',,

кoзaк 8З.'l

Maкap Baсиль (..БeзpiдниЙ'')' peф.

3З2

..Maкap'' (..Чeнeль''), peф
327

..Maкap''

' tИB.

oлeкоaндp

Пpися)KHЮK

..Maкap,', K-p жaHдapмepiТ
165
96З
..MaKap'', шeф
зв'язку 774'7s1
142-144
Maкapiв, p-H,0,иB. MaкapiвськиЙ
пpoв.
]66' 169,
Maкapiвкa, с. 903, 905' 906' ] 054'
M., с. 11 1 1
1056, 1057, 1058, 1061, 1062,
M-a 151, 152
M. Boлиця, о. 1054
106з' 1066' 1067' 1087
M. Гoлoби' с. 1209
MaкapiвськиЙ (Maкapiв), p-н 899,
M. Гpaнeвин'', peф. ,л,ив. BoЙтoвич
902' 995' 002' 1074' 1085,
Mикoлa
1097, ] 104' 1 ]05
,1063,
M..Qивин, c.722,744'748'796' Maкapiвцi, с. ]057, ]062'
1064,
M. |., бoeць 1068
1068' ] 113
M' K.265' 2-/5
Maкiвкa, г. 835
''|lА. K'', Д,ив' Koзaк Mикoлa
MaKoBИщe' хут.794
M, Чaгap,' (Mитькa',, Miтькa,'), к-p Maкoгoн, poЙ,971
..Maкc,,див'Cкopупський Maксим
850' 1288, ]290
..M.'',
..Maксим,, (Cyxий'')' шeф зв'язку
пpoв. 165' 166' 169
Maгtин, о. 1 1 16, 1 1 18' 1 119' 1122'
147
..Maксим'', к-р бoiвки
112З
970
,.Maгeльoн'',
..MaKcИM'',
к-p 816
K.pf{],ИB, Литвинryк |вaн
.,Maдяp',, пoвстaнeць
..Maксим'',
816
лiкap 598
..Maксим'', пiдpaЙoн. CБ
MaдяpЩинa 281
Д'ив'
'282'
..Бeк',
MaевськиЙ Aнaтoлiй (,'Йoвтa''.
Улiян''), пpoв. 47, 96' 153' ..MaKсИМ'', cтpiлeць 829
154' 182' 895' ] 29З' 1з0З
Maксимильянoвцi (Maкои мiлiя..Maзeпa'', Bo 2,l З
нiвкa), с.984,
..M.'',
дp. 138, 139,
..M.'',
к-p
..M,',
165'

.1

1З79

Maксимнyк Kиpилo (Cтpiлa''), к.p
43, 92, 589

Maксимнyк Пeтpo (Maмoн'',
Чуткa,'), пop. 127, 1319

Мaксись Aнтoн З78

Maкcись eвгeнiя (..Kpиця,'), зв'язкoвa ]49

Maксиcь Coня, сaнiтapкa 378
Maлa Глyмнa, с. 1032, 1033
Maлa Coвпa, с. 629, 892,984' 1177,
1178
Maлaтин, с. 629
Maлeнi, с. 970, 971
MалиЙ Mицьк, с. 968, 1 146
''|хАaлиЙ'' 1221

,,МaлиЙ'',
дp. 941
,,MaлиЙ'',
кoзaк 789
,,|'t\aлиЙ''
, poЙ. 545
,,
MaлиЙ',, сeкpeтap 750

|'l|aлиЙ'', cт. бу л, 7 47
Maлин, м. 879, 901, 903. 906, 961,
962, 1046, 1049,1121
',

Maлин, p-H, тepeH, tИB' МaЛИHсЬKИЙ p-H

Maлин, с 1046, 1-175' 1179
Maлин, ст. ] 179
Maлинcьк, сr 600, 962
MaлинськиЙ (Maлин), р-н 906, 950,
952, 970, 971, 974, 977, 975,
104З, ] 046' -l055, 1071 , 1099,
1117, 1121,1125, 1177
Maлi Bикaрeвичi, с. 1021
Maлl Koлoтинцi, о. 545' 548
Maлi Hiмoвичi, с. 933
Maлi Caдки, c'544,
Maлi Ceлищi' с. 320, 891' 925, 935
Maлiв, с' 47З,548,1174
Maлoгpoш Kaлiн (..Бypелoм''), стp.
679
Maлoмoлинцi, с. 560
Maлopитa, p-H Д,ИB. MaлopитськиЙ
p-H

MaлopитоькиЙ (Мaлopитa), p.н

/oo
Maлyшa 961
Maльoвaнкa, xр. 566
..MaмaЙ'',
K-p.цl/tl. Caллo lвaн

.r380

..Maмaй,',
K.т CБ 12З4
.'MaмaЙ'', peф.
З29

..MaMoH'', Пop.

диB' Maксимнук

Пeтpo
Maндxypa'', отp. 946
MaндpiвниЙ',' пpoв. p-ну 796

МaнeвицькиЙ (Maнeвинi' MaневИЧсЬKИЙ),

p.н 48, 97' 627,

644' 711 7З7 ' 740, 774, 775,
'
776' 777 787,791,79З,794,
'
801, 1174, 1175, 1209, 1221,
122З' 12З5

Maнeвичi,

Mанeвичi,

м

688,761

p-|1

p-H

ДИB' MaнeвицькиЙ

MaнeвичськиЙ, p-н

див'

вицький p-н
MaнуТльськ, с' 1119
MaнyТльcькиЙ, мiнiотp 47 9

|хАaне-

Maнькo eвгeн (..Mикoa',, ..Ящуp'')
З4' 82
Mapiyпoль, t'л.277
Mapiямпoль, c. 1О24, 1025
Mapiямпoльcькi, xyr 1 025

lVlapiянiвкa, c' ,ЦI4B' Maр'янiвкa, c'

Бopoдeноькoгo

(

Бopoдянсь-

кoгo) p.ну
.,Mapкo,',
зaсr пpoв. 1144
,.Mapкo','
к-p 1044
..Mapкo'',

кep. Baоилькiвcькoi пiдп.

гp.1332

..Mapкo',,
кущoвиЙ 759
..Mapкo,,,

г.|pol.,Цив. 3aгeльськиЙ
B'ячeслaв

,.Mapкo''' peф'
див' Pябчeнкo
Mиxaйлo

..Mapкo''' peф.
пoл. нaдp. 9З9
,'Mapкo'',

сeкpeтap CБ З02
'.MapKo'', cтpi,leць див.',Бepеж|1иЙ''

Mapкoвa, с' 520
Mapкoстaв, c, 654
Мapкс, Kapл, фiлoсoФ 248' 482
Mapoxa. xyт. 1030
.,Mapтa''

..Mapтa'''

125.1

пpoв. 710
..Mapтин',,

к.p

9.'|

6

Mapтинюк Фeдip, дoктop З77
.,Mapуcя',,
див. Гopouкo oльгa
..Mapyся',, зв'язкoвиЙ 147

..Mapyся'',

нл нaдp' пpoв.

.l .l

1242

39,

Mapуcя, зaв. кooп' ]074
MapxловськиЙ, тepeн 98З
Мapнyк lгop, iстopик 55, 105
Mapнyк Mикитa (..lгop'') 1З34
Mapцeлiнa, с' 434

Maтюшeнкo 241
..Maxляp,', стp. 310
..Maxнo',, к.p
538' 1283
Maнулянкa, c.871' 885,9.l
Maшaнцi' с. 450
ГЙaшиця 944

1

'.Maяк'', бул'754
..|VlaяK'''
кoзaк 793
Meгepа lвaн (,.Kyм ') 28' 76

Meдaлiвкa, с.97]

713
Meдвeдiвкa, с. 326' 468' 628' 629'
Map'янiвкa, с. БopoдeHcЬKoГo 891 ' 894' 925' 926' 935'
(Бopoдянськoгo) p-нy 1069, Meдвeжa Гopa, гopa 435,
Meдвexe, с 783
1077 1078' 1117 1121
'
'
Meдвi.ць Mllxaйлo (..Kapпoвин'')'
Map'янiвкa' с. p-н Bисoцьк 1012
к-p 5' 62' 600' 602' 280'
Map'янiвкa, с. p.н floбpoвиця 02]
1297
Map'янiвкa, с. MaкapiвоьKoГo p-l]y
1075
Meдвiдь Oлeксaндep бoЙoвик770
'
.'Meдвiдь'', бoЙoвик CБЗ27
Map,янпoль, с. 971
..MeдвiДь,', чoт. 750
Maоapик' пpeзи.цeнт 268
MeдxибiжськиЙ, p-н 561
Maсeвичи, c., тepен 943
..Mapшщ',, чor

'.Maт'', кеrэ. бoТвки. див.

Плaтoн
к-p778
..MaтвiЙ,',

Caмocюк

..Maг'',

1

1

1

Meдлiвнe, с. 054
Meдyшiв, с.474
.1

MeхиpицькиЙ (|\4eжиpiцькиЙ,

!.paницькиЙ Meжиpiн, MeжиpiнськиЙ,
Meжиpiння, Mиxириvi)' р.н
Cтeпaн
.1178
893. 930. 931' 936.
MaтвiЙчУк Пaнaс (..BiтaлiЙ',,
.,KpИЛaч''), к.т 24,34' т1' 8З' Meжиpин, м. 619,
655
Mexиpич, с. 1 ]06
Mатirвкa (Maтиjвкa), c. З21, 9З6' МeхиpiцькиЙ' p-н див' МeжиpицькиЙ p-н
1178
Peф. див'

|Vaтieвоький , p-H l7иB.

p-rr
MaтiTв, м. 795

MaтiТвськиЙ Mежиpiн, p-fl
p-H

MaтiTв, p-t1 ,П,ИB' MaтiТвськиЙ

МaтiТвкa,

с 328,984'

p-н

,tJ,ИB'

MexиpицькиЙ

Mexиpiн, c. 984'

Meхирiнa' с. 1070, 1071,
Meжиpiнкa,

c.972' 974, 107З, 1087'

MaтiТв)'
1088' ]093' 1104, ] 105' 1177
р-н 736' 772.774' 778' 791, Mexиpi.tcький, p-H дИB. MехиpицькиЙ p-н
79З'794' 795' 798' 802'
..Maтpoс',,
Mexиpiннltнa 1206
дp. 1235
|\4aтрoс,', кoзaк 795
Mexиpiн.lя, p-H.циB' MexиpицькиЙ
..lt4aтpoо'', peф,
p-H
пpoв.див. !,eнищyк
()лeкоaндp
Meжиpiння, с. 1 168, 1 178,
Maтiiвський (MaтiовоькиЙ'

,.l"4aтpoс'', pяДoвиЙД,ив.

'

Apтeмeнкo Mexисiття, с'

ГpигopiЙ
..Maтрoc',, чor 391,55З
MaтyшeвськиЙ, ceлянин З.l9,

795
Meкoлoвицькa Pудня. c 1102
MeльникMaкap(..Kopa'',.,Kузьмa''),
K-р. пpoв., сoт. 15, 27, З4' 35'
'r

381

..MИкoлa''.
див. Maнькo eвгeн
..МикoЛa',.

62,75,82, 83, 313, 1017, 1260,
1З26

Meльник Mикoлa (,.Koвaлeнкo'',

28'76,

127

З2З

)

див, Чeх !eм'ян
..Mикoлa'' ('.Coкиpa''),
пpoв. Haдp.

к-p

У.'У

'
Meльник Микoлa
(..Mикoлa'',
oнищeнкo',' Пaвлo''), к-p.

'.Mикoлa fl)кepя'', твip |. HeнyяЛeвицькoгo 240

пpoв., ..aгeHт', ]6, 34, 47,5З,
6з,82' 97' 10З' 1 15, 166, з06з08' 819, 863-865, 869, 88з
909, 91 2, 914, 954, 974, 976,
983' 1052, 1056' 1 1З2' 1134'
1177, 1207, 1208
Meльник oлeкоiй (Чopнoмopeць'')
27' З5' 4З, 44, 75, 83, 92, 93,

..Mикoлa,',

дp.
..Mикoлa'',
K-p
Bacиль

..Meнop',,

к.p 1025

Mepлiнськi, ху-r. 1О22,102з'
Mepшинi' с' 971
Mepшинськa Pудня, с. 970

1 1

.l8

..Meтeлик'', к-p бoiвKи'
дИB'

Baсилюк |вaн
Meтeлин, c.771,

..Mетeлиця'',
вiстун 828
..Meтeop',,
к-p 828, 1028,
..Мeтeop'',
сeKpeТap 828, 868
..Meткий,,,
к-p 558
..Meч'',
K-p.t],ИB Тpaнyк Пaнкpaт

Meнищiв' с, 524
Mигaлки' с, 951, 97З,974,1176
Mигoлин' c.1177
Mидзькi, xyr 806
Mиxиpинi, p-н .циB' MeжиpицькиЙ
p-H

Mизoвo' c.792,793, 801

Mизypинцi, c. 1190

.,M

икитa'', ди в'', !мит po''
,,MИKИтa'',
пpaц' BИшK ocep. З12
..Mикитa'',

шeф зв'язкy 817

Mикитюк Пaвлo (HepoзлyнниЙ'')' к-p

34,741
Mикoлa I, poс. цap 400
Mикoлa Il. poс, цap22З
]

з82

Д,ИB. Пpoцюк

..MИKoЛa'',

1246, 1247

пpoв.473
..MиKoЛa'', пpoт.
.цИB. Meльник

Mикoлa
пpoв. нaдp. 1217
..MИKoЛa'',
пpoв. p..нy 12З5
.,Mикoлa'',
отpiлeць 793
..MИкoлa'',

1З21

Meльнiкoв, кaп. 157
Meльцi, xyтip ЗЗ, 81

156

..MИKoЛa',,,.лiквiдaтop''

Mельниця' c. 740

Meльнинyк Фeдip (..Гук,', ..Mopo.
зeнкo''), к-p 45, 94, З92, З94

1

..MИкoЛИ,,'

зaгiн 5] 0

Mикoлaовичi с.948
Mикoлaeнкo'', кoзaк 795
MикoлaТвськa' oбл. 98]
MикoлaTвськa, oКpyгa 40, 89, 176
MикoлaTвкa, с. Лiтинськoгo p.Hy
Mикулинцi, c. З28,504
Mилoвaнкa, с. 562
Mилянoвичi' с. 795
..Mиpний,,,
к-p 916
MиpниЙ, Пaнaс, письм, 241

,l
..MиpниЙ,'.
чoт. 015
..MиpoвиЙ'',
бул,727
..MиpoвИй',,
вicт. 7 4З-7 45
,.Mиpoн',,
гpaфiк 706, 814

..Mиpoн,',
..

прoв. ГoщaнсЬKoгo p-Hy
182
Mиpoн'', peф. CБ див. 3aтoвкaнюк
фeдip

Mиpoнiвкa, cтaнцiя 483
..Mиpoнюк'',
к.p 968, 969
MИpoHьo'', зpaдник 757
..

Mисeнкo AндpiЙ (...Qoвхaн'', ..Maй''),
peдaKTop З2, 81 , 1 1з9, .l 141 ,

1217'1241'1З26

Mисeчкo Ceмeн (...Qoвxaн'', ..MaЙ''),

pep'aKтop дИB. Mисeчкo

AндpiЙ
..Mисливeць'',
1

260

к-p 1007, 1014,

1

]81.

..Mисливeць'', к-p пoнoтy
8З7
Мислин, c.787
.,Mитькa'''
.,M.
Чaгap,'
K-p ДИB.
MиxaЙлiвкa, c. 956'
..Mихaйлo',,

кoзaк

1028

MиxaЙлoвич Др., дepж. дiяз

280

..Miшa'',
мaгaзинep 894
..Miшa'', пi.цпiльник
333
,.Miшкa,',
кoзaк 1249

Mлинiв, P-HдИB, MлинiвськиЙ p-н

Mлинiвський p-н 47З, 474' 106o,
12З4

Mиxaлевич Aндpiй (,.fleнис'', Mнякoлoвичi,с.970
..Koс''),
пpoв' 1225' 1226' 12. ..Moвa Я.'', див. Гapacимeнкo
59'

Mиxaлин,

1З24

Яpoслaв

c. 146, 468' 543' 1007' Moвчaн eфpeм (..opeл'',

1008
с.466
..Mиxaлкo',,
Mихaлкiвцi,

1080
Миxaльнук lвaн (.'Шyляк',)' к-p 391
MиxeTвкa, c. 1117
MиЦьк, с. 968' 1146
Miзгopинцi, с. 546
Miзoн, p-н,див. Miзoчcький, p-н
кoзaк 1076'

Miзoчик, с.ЗЗ2' з78' 466' 535'

1172

..Пeтpo

Cтeпaнeнкo'', ..Пeтpo Cтeпaн-

1171,

к.p 16, 2т' 6З, 75,
З12,819, 861 , 866, 957, 1 199,
нeнкo''),

1206, 1280, 12s2,1286' .1325

',Moвчaн'', к-т BПЖ 598,60з,62з
..Moвнкo'',

чoт. 750
..MoГиЛa'', paЙ'
пpoв. 757

Moгилeв, м,446
Moгильнe, с. 1041
..MoгильoHa''.

oiЙ 639

331, Moгнищa ' c,728
3З2' З78' 4З0' 434,45]' 555, Moдeлiвкa, с.949
,l
1 168' ] ]69'
170' 1171' 1172 ..Moдeст',, г1poB. Д|l4B, Kopeнюк
Miкaшевичi, с. 102З
Baсиль
MiкaшeвськиЙ' p-н 1022
Mo.цpинeць, с' 77,1 , ] ] 89
Mtнськ, м. ]2' 59' ]02З
|V]oхepi, c. 10З3
..MipoLшник'',
..Moзep'', к-p
кoзaк 831
959, 966
Mipнa, о. Бopoдяноькoгo p-нy g03, Moзиp, м. 595, 958, 959
1117
Moзиpськa, oбл. 865, 1] 18, -1-120,
Mipчe. с. 771
1 136
Mipнук' Пeтpo, icтoрик 10, 57
Moзoлa Mapiя (..Cкyпa''), нл. пpoв.
..Miсяць','
769
див' Ceмeнюк BoлoдиMИp
Moквин, c.З21,619,886,895,896
..Miсяць'', peф.331'
1170..Чopнo. Moквин, ст.962,96З
MiзoчоькиЙ (MiзoцькиЙ)' р.н

Mjсi,кo Mllкoлa (..Бoйкo'',
тa'')' к-p 42' 90' З22-З24'

..МiтЛa,, peф

Зз0

див' Г|pиcяжtlюк

Moкoвичi, с.773
Moкpaни' p.н729,744
Moкpaтин, p-н722
Moкpe, c'727,745
Moкpeць, с. 562, 567,
Moкpин, aт. [1ИB, Moквин,

oлeкоaндp
..Miтькa'''
кoзaк 78З
.Nr1iтькa'',
к.p 314, 837
cr
..Miтькa',,
.,M.
..MoлoдиЙ'',
K-p,0,ив,
Чaгap''
1051
дp.
..Miтькa,',
сr бyл. 392
Moлoдятинi, вoл' 769
..N4oлoт'',
MiхaЙ, сeлянин 80]
к.p 889, 920, 9зз
,.Moлoт', сr
Mixалпoль, м 5] ]
вiстyн 830
..Miшa''
3ЗЗ
MoлoткoвицькиЙ (Moлoткoвичi,
..Miшa'',
Мoлoткoвичiвський), p-н727,
дp. 1249
..Miшa',,
K-p Д,иB Koнд(paс MиxaЙлo
728.731
1

з83

Moлoткoвичi, p-н див,
BИцЬKИЙ

p-H

Moлoткo- MopoнaнськиЙ(Mopoннo),p-н711,

, p-H ,цИB.
Moлoткoвицький p.н
Mo-rloтoв, Miн. зaK. спp. CPCP 896
MoлoтoвицькиЙ,p-ндив.Moлoткo.
вИцЬKИЙ p-H
Moлoтькiв, с. 560, 561
Мoлoxiвкa' с. 10З0
Moнeвo, о. 597
Moнo, с. ] 188
MoлoтксlвичiвсЬKИй

712'7З9'764' 1209' 12З6
MopoнeвськиЙ, p-н774,775

Mopoннo, p-H.цИB' Mopoнaнський p-н

Mopoннo, с. 765

..Mоpяк'', к-p861,
866.869

.,Mopяк'', pядoвиЙ
див. Pябенкo

oлeксiЙ
.'Мopяк''' сoтeн. 639
Moсieвкa, с. 1053, ]054
Moсijвкa, с. 1067
Мoнь AнaтoлiЙ (..Гaмaлiя'', '..Д,ячeн- MoсiЙнyк Ф. 21, 69
кo'') 15, 27, З5, 62' 75' 83, Moскaлiвкa, с,4З4' 435,5,l0, 11.l8
2ЗB' 598-601, 604, 621, 622, Moсквa, М. 565,661, 665, 669, 671,

634,642,862, 869 885

..Mopaк'',
стpiлeць829
..Mopaкa'',
вд. 88З-886, 889
Mоpaнeвський, p-н 799

91

1

689,702,704, 809 8l

1, 991,

1043' 11]0, 1128, 11З0, ]14],

1142,1144,1155,1198,1292

..Moоквa'', ПЗK
з9, 44, 52, 88, 9З,
101, 112' 128, 1З7, 141, 142,
154, 176' 303. 305, з32, з6з.
365, 669, 67], 689, 809, 811,

538
1179
..Mopoз'' K-p, Kуp
див. Kузьмa
ГpигopiЙ
1110,1292
..Mopoз'',
к-p' шeф 504,516,522 Mocти, с. 431, 435, 489
,.Mopoз'', стp.972,1175
Moстoвич oлeнa (..Bepбa'')' peф.
Mopoз, к-p ..стpибкiв'' 853
259, 1298
..Mopoзeнкa'', вд. 35,
84, 862, 864, Mocюк Mикoлa ('.ЧубaтиЙ'') 12?2
865'922'924
Moтaнь, о.987
..Moрoзeнкo',,
бyл. 392
Moтiн, xуr 888, 919
.,Mopoзенкo''
Meльнинук
Moтoль, c.727
ДИB.
'728
Фeдip '
Moтopняк, ypoнище 1175
Mopдин' с.
..Moрoз,'

955,

.l

Mopoзeнкoд ив,

Литвинeнкo.Mopo. ..Moтpя'', peф.УЧXдив Cтeльшlaщyк

зeнкo, lвaн
..Moрoзeнкo'',
дp' 1146
..Mopoзeнкo'', кoзaк .1035
.,Mopoзeнкo'',
к-p вд. 837
.,Mopoзeнкo','
к.p пвд. 1183
..Mоpoзeнкo'',
к-p

див. Пoзнaxiвсь-

Baсиль
,.Mopoзeнкo'l,
киЙ

K-p TepeH гp'

к-т 623
,.Mopoзeнкo'''
к-т BoП p.нy
..Mсlрoзeнкo'',

1

183

Пoлiнa

Moшкiвкa' c' 1117
Moшкo'', KoзaК 8З.t
Moшнi, xyт. 891
MoшнiЙ, xут. 926
Moщaниця Beликa, с. 555,
Moщaниця Hoвa, c.466
Moщaниця Cтapa, с. 329, 466, 467
'
469, 117
Motдaниця, c' 146, З27, 4З1 , 4З5,

820
..Mopoзeнкo,,,кулeметник438
..Mopoзенкo'',
от. стpiлeць З93
.1178
Mopoзiвкa, с. 984,
',Mopoзькo,', чor 629
Mopoнiвкa, c. 555
Mopoн' с. ]023
r

384

1

450,451,455,474,488,489,
1

,1

69,

Moщнa Pyдня, c' 1117,112З
,,Mpyнкo'',
Др., Kep. гр. 313,
122О,1224
..MУ.
||,', пpoв. 162, 164,175

1

163,

..MУ'', пpoв. 175
Mумницi, c. 761' 763

Heмиpинцi (Heмиpiвцi), с.423
Heмиpiвцi, c. t,ИB. Heмиpинцi

Mуpaвa'', пiдстapшинa 815
Mуpaшинeць, xyт. 887' 893'

934
,.MypвиЙ',, 6ул,727
Mусiйoвкa, с. 900
Myxa 240
..Mуxa''
240
..Mуxa'',

9.l

93з'

..Myхa'',

,n'ив' ДУбoвець
Д,ив. tlЙУciЙ

..Myxa'', к-p
914
..Mуxa'', poй.

Myшнe,

8'

Пaвлo

oлeкоaндp

Mикoла

.Q,yнaeвeцькoгo p.Hy
..Heстop'', к-p 1050-1052

530

H.' c. 503
Haвiз, с, 741
Haгpeбoвкa, с.

Heстopoвцi' c' дИв. Heстepiвцi, с.
.Q,yнarвeцькoгo p.нУ

1088

Koзa

HaдбужниЙ'', пpoв. див.

Teoдoзiй
..Haдя'', ..aгeнт'' 1245
.,Haзap'',
K-p,,ЦИB. Kлимyк
..Haзap'',

cтpiлeць,Цив'..ЛeгeнЬ''

,.Haзapa'', iм., бpигaдa
,а,ив.
зap'', з'eднaння
..HaливaЙкo'',
див. CaвнуK
.,Haливaйкo'',
дp' 1211
.l
..HaливaЙкo'',

к.p

191

HapoвлянcькиЙ, p-н 1118'
Hapoдицький' p-н 1076

172
,.HaтaЛKa'',

,,Бa-

стeпaH

с.434
Hapкoвинi, с. 102З
HapaТв,

',Haтaлкa''

пiдпiльниця

1220

HecуxoTxi, c. диB, HeсyxoTxи, c.

Heтишiв, c.492' 1170
Heтpебa, с.763,890' 89з' 92з'9з2
..Heтягa'',кoзaк1171
Heцi' с.802

..Heчaй,',
з гp. ..Tютюнник'' 1199
,.HeЧaй''.
к-p вiд. 501
..HeчaЙ'',
к-т CБ p-нy 821

пoвстaHeцЬ781' 816

..HeЧaЙ'', пpaц. пoЛ, вlд,
див,
.l

119

333

..Heгyc',, к-p 827 933' 985,
'
1011' 101з'.1014' 1015'
1 ] 80, 1260

K-pДиB.ТpoхимнyкCгeпaн

кoзaк793
бyнv. 1014
..HeзiвaЙ,',
к-p 735
,'HeзнaниЙ'' 1221
..HезнaниЙ'',

Cyxимa oлeксiЙ
пpoв. p-нy 803

..HeчaЙ'',
..HeчaЙ,',
,,HeчaЙ'',
..Heнaй'',
..HeЧaя'',

peф. CБ 1238

стp. 555' 561' 1173
чoт. 391' 553
вд. 35, 84
..Heнипop','

к-p, слiдний, к-т CБ,

бyл. 312' З15-з17 З20' 8З7
1007,
'
1179' ..Heнипop'',
867' 1'lз9, 116З,12З8,1242

..HeдoльниЙ,''

,.Heзaвидний'''

oлeкca

HeсцoTxи (HeсyxoTжi)' c'723'7ЗЗ,
тЗ4'752'75з'754' 794' .| .186'

.'Heчaй',,

..Haтaлкa'',
пoдp. 1146
..Haтaлкa,'' peф.
УЧX p.ну

..Heдoля'',

Heсвiч, с. 658' 659
..HeспoдiвaниЙ'',
к.p 868
.,HeспoдlзaнлЙ,',
к-т BCБ 9з8' 1015
Heстepiвцi, с. .Д.унaeвeцЬкoгo p-Hу

423,424' 527
Hecтepoвцi' c. дИB. Heстepiвцi, с.

331
с. 987

H. M.' с.

..Heмo,', Kep.
Д,ИB. ТpeЙкo |вaн
,.HeпepeмoxниЙ'', слiдниЙ 1238
..HeпитaЙлo''' к.p 146' 434
..HepoзлунниЙ'',
к-p див' lЙикитюк

K.p ,цив, ШинДдк

зaст. peф. 328
Heнипopiвкa' с. 1118
HeнyЙ-ЛевицькиЙ, lвaн, пИcЬМeнник24О
..Heщoтa'',
вiсryн 829
.,Hивa'', poЙoвиЙ
555' 561
Hиxнi Maльцi, с. 959
Hинипop Лrня, пpaц. HKB.ц 1 101

1

385

'

..Hинипop'',

к-т CБ нaдp. 11З9,1242
Hixилoвичi, с, 11О4
Hiкифopyк Mикoлa (..Дуб''' Hiмфa',,
Caтaнa''), пpoв' 770
.,Hiмeць'',
кoзaк 787
Hiмeччинa з7, 86, 121, 126,227,
2ЗЗ' 2З4' 235' 239, 240, 244,
270' 276' 277 278, 281, 28З,
'
284' 288, 291, З78, 381' з97,
425, 426, 459, 477,495, 51 1,
529, s64, 565, 656, 664,7A4,
711,714,788, 898, 899, 907,
986' 989' 10З9, 1041, 1047,

1066, 1068, 1090' 1096'
1215' 1219' 1229' 12З1

Hiмoвичi, с. 600, 933

'

.1065,

11

1з,

127З

..Hiмфa'', Гlpoт.
ДИB' Hiкифopyк
Mикoлa

,.Hiмнyo'',

пiдпiльник 3зз, 249
Hiнa 319
Hiчплaни, с. 562, 566
Hoвa Гyтa' с. 504
.1

Hoвa Mou]aниця, с 466
Hoвa Pудня, c,1029
Hoвaки, c. 79]
Hoвгopoд, м. 855

Hoвгopoд-BoлинcькиЙ (3вягeль),
м. 876

!вip, c. 771
HoвиЙ MaЙдaн, с. 51
..Hoвий'',
|-,loвиЙ

1

дp,1171
Hoвик. ст. лeЙт. ]57

Hoвини, с.47З,7З6
Hoвi Bopoби, с. 1099
Hoвi Чepeвищa, c.775
Hoвoбoгyшiвкa, c' 1117
Hoвoгpaд-Bo линськиЙ, p-н 1 045
Hoвo-Хaшкoвичi' о 654
HoвoMaлИH, c. 4З4, 442, 450, 488,
I 169

Hoвoоeлиця Зaлyхнa, с. 51 1
Hoвoоiлкa, c, 47З, 722,729, 743,

771,1185

Hoвocтикa. с 7З.,l
Hoгopяни, с.498

Hoxик' хут.721

Hopвeгiя 279.2B1

1

з86

t1уЙнo'

c.752

Hью-Йopк, м. 10,57
Hянiвкa, с. 1055
Hянькoвичi, с. 1209

,.o. CтaльниЙ',, к-p
див. Ceмeнюк
,,О.',,

Hикoн
к-p

див. Bopoбeць Фeдip

o.' о. 502
oбгiв, с. 51, 100, 146, з69'

43.1'

4з5,451 474' 489' 569' 57]
'

.,oбepexниЙ'', пpoв. p-ну З33, 1249
oбич, о. 434' 450
oблaпи, c, 778' 782' 7 84' 786' 787'
79З' 801, 802' 805' 1226' 12З5

oблoсилi, с. ]023
oбpiв' с. 728

..oбpiй'', ст. стpiлeць
831
..oбpyн,, (Toпoля''),
пpoв. 148

oбсiн, xут 885' 91
..oвдieнкo,',

]

ст. вiстyн 828

Овaтчи, c' 744

Овзiчи' c'722
oвpУцькиЙ (oвpyн' oвpyvaноькиЙ'
oвpроький), p.н 866, 867'875'
937' 9з8' 956,977' 1029' 1 ] ]5'
1 1'16, 11 18, I1 19, 1122
oвpyн, м. 866, 867' 875' 875' 958'
959, 1117, 1r19, 1122, 1124,
1

209

oвpyн, p.H.а'ИB' oвруцькиЙ p-н
oвpунaнськиЙ, p-н див' oвpyцький
p-H

oвpунaнщин a див' oвpуцькиЙ p-

н

oвpyнський, p-H ДИв. oвpyцький
p-H

oвpУччинaдив. oвpуцькиЙ р-н
..oгipoк'', стp.
556
oгpизкiвцi' c. 450
..oдapкa'' 185

o.цeсa, м' 277

.,oдeоa'', ПсK З9-41 44' 47' 50'
,
52, 53, 88-90, 93, 94, 97, 99,
102' 10з' 112' 115' ']28, 131.
1З6' 152' 15з' 154' 155, 157
]58' 165' 166, 167, 299, З0З,
304, з06, 307' З09' з12-З]5,

3.l8' 319' 3з4' 363' З65' 930' .,oлeкca'', K-p диB, Bopoбeць
1.l31-1 1З4' 1137 1 138-114]
Фeдip
'
'
1144' 1147 1152-1154' 1 16] , ..oлeксa'' cлiдlиЙ З29
'
'
1162' 1165' 1166' 1215,1219' ,.oлeксaндp'', пpoв. див. Caмзук
12З7-124З' 1246' 1250' 12523iнoвiЙ
1254' 1256' 1257 1269' 1292' oлексaндpiвкa, c' 474
'
1293, 1314'1З25']330' 1зз1, Oлeкcaндpiвщинa629

ЗЗ3
828
,.oднopiг',,

oлeксaндpiЙський (Aлeкcaнд.
piЙськиЙ, Aлeксaндpiя,

,1

,,ОдисeЙ''

Koбpинoвин

oлeкоaндpiя)'p-н47,96,149,
182'З27' 61з' 629' 6з9'
.l
к-pвiр'..цив, Koбринoвин oлeкоaндpiя' м. 613, 182
p.H
Boлoдимиp
oлeксaндpiя,
,0,l4B' oлeкcaнд..oдyд'',
piЙський p-н
дp' 1223
K-p.{1,ИB,

Boлoдимиp
..oднopoг'',
..oдчaЙ'',

к-т зв'язкy 31 1'

З,1

9'

oздютицький' p-н 1209
oздютичi, c. 1209
oзepi' с.890' 925' 1010' 1012'
1021

'

320

1020'

oлeксiiвкa, c.724,733'752
..oлeксiЙ',,
к-p877
..oлeнa'',
пpoв. 1218
..oлeнa'',

пpoв. нaдp.794

'.oлeнкa,', пpoв. p.нy 764
,.oлeнь'', стpiлeць
532
Oлесюки, c' 1171
oлоЙнiк, yнaсткoвиЙ 78З
oлицькиЙ, p-н 329' 719

oзepo, c.47З,
oзepoк, c. 762' 1 1 88'
oзepськ, c.7З5,12О9
oзepяни, c'775,905' 1028'
oзipцe, c'779,784'792'802' 122З oлiЙник Пeтpo (..ЕнeЙ'', Poмaн'',
CepгiЙ''), к-p 15' 26' 28' З9,
oзipцi, с.761
..oзoн,',
.'Азoн''
41 44' 50, 51' 5з' 62' 71,74'
див.
'

гpупa1254,1255
кoнцтaбip455
..oксaнa,'
див. Фoя Людмилa
..oкcaнa'', poзвiдниця 760
.,oксaнa,', сaнiтapкa 172
..oкоaнa,', чЛ. Haдp. пpoв. 11З9'
1242
.,oксид,', стp.
З10
..oктaвa,', гocп.
9]9
.'oктaвa'', poй. 831
oлeвcьк, м. 155, 885, 912, 919'
947' 956' 969' 976, 1028' 1029'
1030' 1054' 1117,1121
oлeвcьк, p-н 887, 888' 915' 956'
10.l1' .l0з0
,.oлeг'', кoзaк
789
..oлeг,',
к-p 538
..oлeг'', K-т
[],ИB. Якимнyк Mикoлa
..oзoнa'',

oЙpa-Туpa'

'.oлeкоa Глiд',, к.p див.

Фeдip
..oлeксa',
795

76' 83' 87' 90' 93' 100' 128'
136-140' 15З, 155' 169' 173,

з69, з71 , 4З1 , 464, 472, 489,
490, 568.571, 806, 810, 812,
11

15' ] 218, 124З, 1296

oлiЙник Фeдlp (..Лeтyн',), от. бyл.
35' 84' з94' 1307
oлiЙник, пpaц" HKB.Ц 1189
oлiЙнинук AндpiЙ (Чopнoтa''), peф.
p-нy 329
,1 ,1
..oля'',

пoдp.
46
сaнiтapкa 148
oльбiе Pyськe, с.729
..oля,',

oльблe Pуcькe,c,721
oльбле Pyськe, с. 743
oльбxe Pyськe, о. 1184
..oльxa',,

K-p Д,l4B. Фiннук

oльшaнa, c.1О20,1О21

oлeксiЙ

Bopoбeць oльшaнкa' c.728,746

oльшaноькa Koшapa, с. ]020
oльшaнцi. с. 732

1

387

oмeлинa, с.

805

opxiвоькi, xу. 1228

oмeлюсiк Mикoлa (..Пoлiщук'', opинин,

paЙ. цeнтp 498' 499
opинiнськиЙ' p.н 494' 495' 499
див, Oмeльнyк.Д'митpo opишкiвцi, c. 445' 519' 555
..oмeлькo'', K-p
диB. Taтypa eвгeн opищи, с. 654
..oмеЛЬKo'',
..opiх'', бoйoвик
opп 939
329
..oмeльKo',,пpaц.CБ.а,ив.oмeльнyк ..opлeнкo'' 174'
175
..Teмpa''),
пoлк.
..oмeлькo'',

]

196,

1259

..opЛeHкo'',

.Д,митpo
дp. 156
..opЛeнKo,', к-p BCБ
oмeльнo, c. 800' 802' 806
534' 869
oмeльнук .Д,митpo (..oмeлькo'', ..opлик'',бyл.392
..Cтapoдуб''), пpaц. CБ
.,opлИк',,
Baсиль
з0З'
887'
'l214

з04' з,l3' 314' з26' 864'

918' 938' 983' 984'
oмepдинa, с. 803
'.oнищeнкo,', пpoв. див.

Mикoлa
oпaдищa, с. 805
..oпaнaс''

МeльниK

див.Kулiu

.,opлик'', peф.
CБ 1218

opлик |вaн, cor 388
..opлИн'',
див, oмeльнyк,Qмитpo

opЛoвcЬкa, oбл. 1093

..opлюк'', pеф,
див. Kyлiш Bacиль

opoвo, с.,1 028
(..oпaнaс Peдькa''' ..Пa. ..oсa'', лeЙт. ,а,ив, ПчeлянськиЙ
нac''),пepс. стapш. пpaц. CБ
Baсиль

сr бyл.299'

300' з02'

З12' З14' з16' з17' З22'

1016'

1288

з11' oсa,с'722'1209
867' ..oсикa,, (.,lвaн''), peф.

CБ 50' 100'

з75' 568' 570
..oпaнaс Peдькa'',
пepс. cтapшИHa ..oсип'', peф.329
ociвкa, с. 1032' 1oЗ4' 1117
,а,ИB.,,oПa+ac''
..oпiк'',
кep. зв.язкy 1221
oсiвcькi, xyт. 1 123
..ocкiлкo'', чoт. 984' 1011
oпiльськo, с. 77]
10.15'

c.728,7З2'747
о.728
opвяниця, с.761
..opeл'' (..CтaлевиЙ,,)' к-p 146' 148
.1051
..opeл',,
бoЙoвик
..opeл',,
вiйськoвик 3.l 6
..opeл'',
дp. 1098' 1102' 110з' 1 146
..opeл'',
oпoль,

oпopiв,

к-p бoiвк|А oKp' /ЦИB.

Tpyоeвин Cтeпaн
..opел,',
K-p,0'ИB. Moвчaн oфpeм
..opел'',

стpiлeць 830
opeл, к-p 146' 148'795'

r

388

'779

oсoвa, c. 600, 7зo' 8o2'
oсoвик, с. 520
oсoвкa, с. 971 , ] 026
..oсoкa',,

сr cтpiлeць

1017

' 1248

8З1

ocсa, с. 7З0,744,787,1185

..oстaпa'',зaгiнiм.(..БarypинськиЙ''
зaгiн) 51, 101, 594, 587, 628,
6з2, 6з5, 647, 649

1206,1282,..oстaп'',
630,

1З25
898
..opeст''
173.
..opecт,',
Kиciль|вaн
..opecт'',див'
K-p BИшК, вip,' ,Цив
..Kopбaн''
..opeст,', к-т BCБ
820
opxeв (opхiв)' с. З26, 12Зo
opxiвськиЙ, хут. З26, 1228
opeл, м.

oслиння. с.473
oсличeв, c,780
oсличoвичi, c,780
oсницi, с.777

..oстaп'',

див. Kaнaн oстaп
дp. 1146

..oстaп'', к-p 550
..oстaп'', пpaцiвник сБ з26
..ocтaп'',
cт. вicr 39З
.'oстaп'', чor
52З
..oстaп',, ШПШ
Див, Xyдeнкo BaCИI1ь

oстaпкiвцi, с. 5] 0

ocтoянiвцi, с. 425
oстpa Moгилa, c. 519
.,ocтpиЙ'',

..ПaвЛeHкo,,,

.,ПaвЛИHa'',

бoЙoвик328

oотpий'', к-p BoП 642
ocтpиЙ'', K-p дИв, Хдaн

Яpoслaв

c'771,1209
ocтpiвцi, c.762,780' 801

oотpiв,

ocтpiг, p-HД,ИB' ocтpixcькиЙ p.н
oстpiгщинaдив. oстpixський p-н
oстpixськиЙ [oотpoзькиЙ] (oстpiг'

к-p 89З' 9З2, 933' 10з0

cecтpa 1221

Пaвлишин Лyкa (..Iгop'') 1302

..ПaBлo''' пpoB.
дИB. Meльник

Mикoлa
Пaвлoвич Mикoлa (..Л. Явopeнкo,',
..Явopeнкo,'), кep. вiд. з4' 83'
669' 675' 676' 679, 680' 682'
68з' 701'704'714' 1290' 1З19
Пaвлoнюк Baсиль (,.Узбeк',), к-p
582' 588' 589' 597' 598' 628'
6зз' 1з15
..ПaBЛЮK'',
xop. 16,6з,697
,l057, .1059'
1060,
Пaвoлoн, с. 1054'
106з
Пaлaмapнyк .[митpo (..Лимaн''),

149,
332'
З78,442,444' 469' 487' 555'
-l170' 1184'
9з6, 1168' 1169'
..oстpixськиЙ'', к-p, ШBШ див.
ГpoмaдюкoлeксiЙ
пвx. 1310
oотpiщинa (oстpiгщинa, oстpiх.
чинa), див' oстpixськиЙ p-н. Пaлijвкa, p-н 881
,,ПaлiЙ''
oстpoвiв, xyт. 959
див. Bacиль Kopeнюк
..Пaлiй,', Пpoз'
xг.613,638,
oстpoвoк,
,tl,ИB' ГyменниЙ
Бopис
oстpoвоьк, c.721,729,
..ПaлiЙ'',
пpoв. Haдp.див.,,Kapпo''
oстpoвцi, c. 781
..Пaм'ять Kpут''
див...Kpщи'', з,одocтpoп м. 451, 465,
HaHHя
oстpoxeць, p.HДИB' ocтpoxeцькиЙ
.'ПaHaс''
p-H
,цив. Ceмeнтуx Baсиль
..Пaнaс
Mocyp'', K-pдИB, KлячкiвсьocтpoxeцькиЙ (oстpoxeць), p-н
киЙ.Д.митpo
47, 96, 182, З25' З27' 47з'
Пaнaсiвцi, с. 1 192
474,т12,т19' 1З24
..ocтюк''. сoTеH,, зaст. к-рa 862, Пaнoвичi, с. 1.| 88
.l235
.'ПaHЬKo'',
863' 870' 924,982-984, ] 05,1
дp.
'
.'Пaнькo''
..KoЛo(..Koлoмiсць',,
1178, 1208
миeць,'), к-p CБ, бoTвки 818,
oCУз 16,63, 128, 153' 182' з04'
865,866,977-979,993, 1001
1275
..ПaHЬкo,',
..oтчaяниЙ'' 1221
K.p сoТeH., пop. 28, 51,
'122З
76' 7в' -146' 4з0, 4З4' 4З5,
oxoтoвкa' с.948,970
.,oxpИМ',, Гlpoв'
.цИB, KлячкiвськиЙ 466' 469' 489' 49.| ' 555' 557,
560' 561' 978. 1 191 1235
,Цмитpo
'
,,Пaнькo'''
..oхpiм'',
oстpiзькиЙ), p-н 146'
.l82,
323' 330' з31'
181,

,

K-p. ,циB, KлячкiвськиЙ

.Q,митpo
..oнepeт'',
дp. 941
..oнepeтeнкo'',
Пeтpo

K-p

,.oЧepo'', стpiлeць

..oчMaнa'', K-p

.Д.митpo
oшви, c..| 099

к-Т CБ p-ну 820
Пaнькoвeць Mикoлa (..Baмaк'') 33,
81

tИB, ГyдзoвaтиЙ Пapиx, м. 12' 59

930
.t1,ИB.

Шeвнyк

..ПapтИзaH'', к-p 146
,.Пapтизaн'',
к-p. вiд. 1.1 69
Пapфeннyк lвaн, гp.6.l4

..Пaстyшeнкo'', пpoв.
,,Kaльдив.
бa''

Пacюк. кaп. 1 190

1

389

,,ПaшKo'', peф.
CБ paй. 939

Пaшкoвeць AндpiЙ ('.Kнoпкa'',
..Koвaль''),
пpaц. CБ 47, 96,
179, з06' з12, 315, 3]6, з.l7,

З20'820' 941' 1145, .l149, 1153,
1 157' 1 158' 12з9
..Пaщенкo'',
K-p дИB' Гpинaн |вaн
Пeньки, с. 961
ПepaцькиЙ Бpoнicлaв, мiнiстp 241

..Пepeбeндя',,

зaст. к.тa BoП p-нy

821
ПepeбиЙнic,' ди в. ГpицaЙ .Qмитpo
..
..

Пepeбийнiс,', кулeмeтник 5З2
Пepeбpoди' с. 1 008' 1o21, 1124
Пepeвoдiв, с.771
Пepeдмipи, c ДиB' Пepедмipкa, с.
Пepeдмipкa' с. ЛaнoвeцьКoгo p-Hy

1191,1194
Пepeдмipцi' c.,ЦИB. Пepeдмipкa, c.
Пepeкaля, c' 474

Пepeми[' '.]вкa, c. 474
Пepeмишлян и, м. 522, 551
Пepeмишль, м 148,771
Пepepocлa' c. 467, 545, 547
Пepepуб, c. 727, 7З1, 745
Пepeскaли, с. 721
Пepecкaля, c.1]иB' Пepeскaля, с.
Пepeсoлoвичi, c,771
Пeрecтaнeць, хyг. 1 009, 1012-101 4,
1

180

Пepexoдинi'c.1118

Пepexpeстi, c. Д,ИB. Пepexpecтя, о
Пepexpecтя, c 727, 7З1'745

стp 599

Пepoгiвкa, с 551
Пepсин 644
,.Пepнeнкo',,
к-p вi.ц -79З'194
..Пеpнeнкo'''
..Пepнeнкo.',

кoзaк

7

92

пoвот. 783

Пecкiвкa, р 1097
Пeскiвкa, с. 1097
..Пeтeлькa''. poЙ'
930

..ПeтлюЙ'',

вicт. 393

Пeтлюк Baсиль (..3aлiзняк''), к-p
5з1 5B8' 589, 592
'

Пeтлюpa Cимoн, кep. УHP 1З7'
1

З90

Пeтpeнкo Baсиль (..БaЙдa'',

.'Лиcoгip''), к-p
862, 864, 938,
950, 952, 968-974, 982, t't75-

1 177
Пeтpeнкo Poмaн, див' Tarypa Овг eн
,.Пeтpик,',
бyнн. , к-p 957,958, 1015

Пeтpишiв. с' 387
Пeтpo Beликv1Й,ЦИB, Пeтpo
Петpo | (Пeтpo BеликиЙ), poс' цap
I

240,248,856, 1.t28
..Пeтpo Cтeпaнeнкo'', к-p
дИв'
Moвчaн eфpeм

.,Пeтpo', (.'BopoниЙ'')
31 7
..Пeтpo,',

др. 535' 1.146

'.Пeтpo'', зaсТ. K-pa зaг' 869
..Пeтpo'',
к-p 887, 915.917

..Пeтpo'', peф,
див. Koвaльнук
Пaнac

..Потnn''

nтn

БQE

Пeтpoв CepгiЙ Гpигopoвиv, лeЙт.
556
..Пeтpyк'',
K-p, сoтeH. 862, 876, 982
.,Пeтpyсь'',
дp. 1081 1082
..Пeтpyсь',, сr
вiст 393

Пеryшкiв, c' 47З' 474
1224

,,|leтькa''

Пepетoки, с. 759

,.Пepeць,',

176, 241, 514, 818, 819, 861,
866, 867, 870, 874,908, 955,
958' 967' 989' 1064, 1з26
.l
.,Петpa','
coтня 1З9' 1241
Пeтpaшiв, с. 506, 514,528

ПexaцькиЙ, xyr
..Пeнepиця'',
AндpiЙ
..Пeнepиця,',

.1

1

18

K.p' peф. див' Луцик

к.т CБ Boп 820, 878,

1217, 1328

ПЗУ34' 7'9'11' 13-15, 17-20,22,
2З' 25-29' 31' 32-35, 37-41,
4з-50' 53' 56' 58' 60-62, 64,
65, 67, 70-77,79-84, 86-90,
92-95, 97-99, 103, 108, 111,
112' 128' 131 .137, 1з9, 141
'
144, 150, 152, 156-160, 163,
164, 167-172, 174, 176, 181,
182' 185' 2З8,251, З04, 308,
309' 32з-з25, 330, З32 з62,
,

364' 850, 9з7' 939,

1 ]

36' 1з9,
.1

149'
166'
1218'
1241'

.1

]

1152' 1154' 1-i 60-1165'
1195' 1198' 1205'1211.
1227 1233' 12З7-12Зg'
'
124З' 125З' 1254' 1255'

1265.1270'

1258' 1259-1261'

Пiдкoвa |вaH, гeТЬMaH 240
..Пiдкoвa',,
к-p 633, 734
..Пiдкoвa'', к-т p-нy
762
.,Пi.п,кoвa,',
пoвст. 708. 1003
..Пiдкoвa'', peф.
329

1292' Пiдлyби, с. 1026
296' ,1298- 1З00
Пiдлyxнe, с. 620
46' 86' 82З' 842' 852' 853' Пiдляшшя 14,26,61,74
1287, 1З22
ПiдмoгильниЙ Baлep'ян, ПИсЬM.
..Пилипeнкo''' к-p
958' 959' 960
250
1275' 1285-1289' 1291'

,129З'
,,Пилиn''

1

Пилипнyк Пaвлo (..Kapпo',), нoт

Пилипнук Пaнaс (..ЧaЙкa''),

555

1195
стp.

Пилипнyк, ..aгeн.г'' 19
Пильн, мoл. лeЙт. 1-1 89
..Пилявцi'',
зaгiн 16, 27' З5,63'
-,|

75'

8З' 127' 305' 589' 697' 712'
714' тз7' 741' 1230' 1280'
1282' 1284' 1З20' 1З21

див'

тaкox,.БaЙДи'',кypiньiм.

Пинськ, м'72З' 12З7
Пинськa oбл. 1118
..Пиpiг'', poЙ.
960
..Пиcapeнкo'', ст,
вiстyн
..Писapeнкo'', отp. 955,
Писyля, хут' 12З4
.l
Пининцi, с. 066

Пишкoвичi, о.

Пiлгaни,с.797

Пiлчaни' с.1209
Пiнськ, м.730,749' 805

Пiнcькa' oкp.749

ПiноькиЙ,HaДp.}циB'..Cтeп',

Пiнщинa 14,26,61'74'789
.'Пiньнук'',

828
1179

728

Пiв.п'eннa oлeвщинa 1029,

10з0

ПiвteннaCлoвeнaнщинa1029

Пiвдeннo.AфpИKaнcЬKa
..Пiвдeнь','
дp.716
..Пiвeнь'', чor

Пiдмoстиннe, с. 988
Пiдpixжя, c. 1221
Пiдсинiвкa, c.8О2, 1226
Пiдсинoвкa, c. t,ИB. Пiдcинiвкa, с.
Пiдтoнищe, c. 988

984
Пiвчe' с. 330
Пiдбеpeззя, c.797
Пiдбopoнvя, с.795
ПiДвисoке, с. 521, 79З
Пi.цвoлoчиськ, м, 424

Унiя

278

к-p 815
Пiски, c. ].l.l7
Пicкiв, с.6.l 5' 620
.'Пiсня'',

Cтp.,t1'иB, Бaгнюк Пaвлo
Пiсoчeнськi, xу,784
Пiсoчнe, с' 776

Пixyн oсип (.,CизиЙ''), чoт. 330
Пiщaтиноькi' хут' 1172
..Плaтoн''' ..aгeнт''

див, Cидopнук

Meлeтiй

Плoокa, с. 146, з30,331

ПлyЯ<aнськиЙ (Плp<нe), p.н 547' 564,

Плуxaнщинa 564
Плуxнe, м.562,564,565
Плyxнe, p-HдиB, ПлyжaнськиЙ p.н
Пнiвнe, с. 775

'.ПoвiльниЙ'' 1221
Пoвiття, c.722,7з0, 795, 796
,,ПiдгaЙниЙ'',чл.
oбл.пpoв. 333' 1200,,.Пoвотaнeць'', к-p, сoтeн' 147

ПiдвoлoниськиЙ, p-н 42З'

426

1201'1216'1247'1249'1250

c.520'1194
Пiдгopoднo,с,781,792
Пiддyбeцький, p-н 719
Пiддyбцi, с. 149' ЗЗ0,1214
Пi^цкaмiнь, p-н 555
Пiдкaмiнь, c.1192
ПiдгaЙцi'

Пoвypськ, с., ст. 753, 801

Пoвчa, с'466,474
.,ПoгiдниЙ,',

пвх.27,З4,669,1282,

1284,1288,1290

Пoгopiлe, с. 556
..ПoгopiлиЙ,',
шeвськиЙ

ДИB. Cтeпaн Яни-

.lЗ91

ПoлтaвськaзeN1ля,,0,ИB' Пoлтaвськa
c, З2Q' З21
'
oбл.
c.762'765
..ПoгpaнинниЙ'',к-p28,76 Пoлтaвськa,
oбл. 148, 442' 696'
Пoгpeбинcькa'c.521,52З ..ПoлтaвськиЙ'',
697' 698' 949' 957' 1093
Пoдищa, с.805
зaгiн 16' 6з' 652'
Пoдiлля 9' 10' 48.50' 56' 57' 98' 99'
663' 664' 742,1280
362' 364, 568' 570
Пoлтaвщинa див' Пoлтaвcькa oбл.
..Пoдiлля'',
нaдp.40' 88
Пoлянiвкa, с. 62.1
Пoдлiтичoвo, c. 987
Пoльне, с.1О12
..ПoльoвиЙ,', кaп.8]6
Пoдлoскe, с.961
.,ПoльoвиЙ,', к-p'
Пoдлуби' с. 901
818, 946, 1286
Пoднaшe, c. 959
Пoльськa мiлiцiя 767 '768
Пorздки, ст. 1030
Пoльськa, гopa 798
.l1, -l3,
Пoзнaнь, с, 987
14' 19' 20' 26' 2s,
Пoльщa
ПoзнaxiвськиЙBacиль (..Мopoзeнз8,52' 61,67' 74,77' 87' 101'
кo''), к-р 862' 864' 865' 874'
116' 1-l7, 119' 120' 121' 189'
891 1 183
222' 277 ' 279' 281.28з' 456'
..Пoлe'', '

Пoгopiлoвкa

Пoгoсть,

HaАp,!],ИB,KoстoпiльськиЙ 704'809'811'1109'

Haдp.

1200' 1201

ПoлeвиЙ Cидop, офp. 157
..ПoЛИH'''
cт. бyл. 392

1111,1114,

..Пoмстa Бaзapy'', бpигaДa
..Бaзap'', з'еднaння
..Пoнoс'', сoTeH. 71З'776

,g,ив,

800
Пoлиця3битинcькa,c.474 Пoнypa,p.435'
4З9'787
Пoлiсся 9-12' 14' 21,29' з8' 48' ..ПoнуpиЙ'', кoзaк787
49' 56-59' 61 '77' 87,98' 99 ПoпeлeнськиЙ,p-н,Цив,Пoпeлянсь.
.l16'
1-l7' 119' 124' 125' 141,
киЙ p-н
146' 148' 325' 326. З29' З62' Пoпeлянcький [ПoпeльнянcькиЙ]
(ПoпeлeнcькиЙ, Пoпeльня),
364' 368' 442' 452' 666,698'
p-н 898' 902' 90з' 1050' 1052,
7з8'742'747 '749' 939' -l032'
1.145' 1 154' 1200-1202' 1209'
105З' 1054, 1055' 1057' 1059'
1211'12З6' 1265' 1266
1060,.1063' 1068' 1112
Пoлiськa, oбл. 9, 14' 56, 61' 981, Пoпeльня, p-|1 ,цИB, ПoпeлянськиЙ
p-H
1114
Пoлiщyк oлeксaндp (..Лиxo,'), к-p Пoпoвичi, p-н 897, 904
23' з0' 7o' 78' з23' з24' 55з' ПopицькиЙ, p.н 473, 653
1259' 1286
Пopiння, c.727,7З1,746
,.Пoлiщук,',
Пoлицi, c.757,758'

гIoлK,

Mикoлa

tИB. oмелюсiк Пopoiвкa, с.494

сo982'

Пoлiщyк Пpoкiп (.,П'яниЙ''), K.p

тнi 86З' 874' 944' 945'
98з' 1182' 1208

Пoлoвля, с.761
Пoлoничiв, c. 1117 1124'
'
Пoлoннe, м. 560' 562' 563' 566
Пoлoннe, p-н 565' 566
Пoлтaвeць |.272
..Пoлтaвкa'',
кep' гocпiтaля 439
1
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Пopocяткiвцi, о. 528
..Пopтфeль'',
кoзaк 832
Пopуб, c.12З7
Пocвiч, c,47З,
Пoстiйнe (Пoотiйнo), c. ЗЗ4, 621,
757, 889, 922, 1249
ПocтiЙнo, с. Д,иB. Пocтiйнe, с.
..ПoсToЛИK'', peф.
пoл. нaдp. 939
Пoстopoнне, xщopи 738
Пoсryпeнь, с. 789

Пoтaнoвичi, о. 746

..Пoтaп,'. пpoв,
tИB. Cфopaк
.Qмитpo

7

6'

7

8

Пoтaшня, о' 468' 994' 1003
Пoтieвкa, p-H дl4B. Пoтiiвськt,tЙ p-н
ПoтirвськиЙ , p-H ,цИB' ПoтiТвськиЙ o.н

ПoтiТвкa, м. 906

ПoтiТвкa, p.H, тepeH ,а,ив, [1oтi\вcькиЙ o-н
ПoтiТвськиЙ (Пoтioвкa, ПoтiТвкa,

ПoтieвськиЙ)' p-н 970' 975'
055

ПoтiчниЙ Пeтpo Й', пpoф.22,70

Пoтьoмкiн, poс. гpaф 241' 25o'
401

Пoтьoмкiн. нaч. HKГБ 1 189
..Пoxилa'', KyлeмeтниK 11З9' 1241
Пoчaiв, p-|1 дИB, ПoнaTвоькиЙ p-н
ПoчajвськиЙ (ПoчaTв)' p-н 47О' 1190, 1t92-'r194

c'772'77З

стp. 555' 562
..Пpaвий'', от. стpiлeць 831
17

'64'878'

Пpибaлтикa 188' 189' -l91' 198'
2З1 277 -279 281
'
'
Пpибинь, с. 521
Пpивiльнe, с.482
Пpивiття, c,726
Пpивopoття, c.476' 498' 499

Пpидубщинa лic712
..Пpилyцький'',' taгiH 15' 27 35, 41'
'
62'75' 8з' 90' 145' 589' 593,

598' 60з' 645' 868' 871' 885888, 905, 911-919, 921,922,
924' 1280' 1282' 1284' 1З15
Пpип'ять, p' 116' 124' 655' 656'
т12' 722' 72З' тз0' 749' 867 '
871' 8т6' 880' 886' 887' 893,

912, 913, 91 5, 917, 1021, 1022,

1023.1209.

Пpисяxнюк oлeксaндp (..Maкap'',
..Miтлa''), peф. 34' з5' 45'
50'

82' 99' 155.157' з25' 36з'
з65' 1 .|з9' 121т ' 1241 ' 1287 '
1289,1291

Пpиxoдькo |вaн Cтaнiслaвoвич 853
''ПpoзopИЙ'', к-т нaдp. 759
..ПpoЙдисвiт'',
cтp. 555, 561
'.ПpoКoп'', стiйкoвиЙ 107З' 1170
Пpoкoпeнкo, гoл. KoЛГocпy 1058
Пpoннe' с.918
Пpoпaсниськa, c. 474

Пpoскypiв м. 423' 424' 445' 496'
506, 516, 517, 526, 528,529,
656

Пpoокypiвкa, с.516

Пpoцюк Bacиль (..Kpoпивa'',
.,Mикoлa''), к-p .l 6' 63' 49з'
1з0.1

'

.t

Пpoцюк MиxaЙлo 308
..ПpoщaЙ'', кoзaк

..ПoшyкaЙ,,,

Пpaвoбepexнa Укpaiнa
897, 898, 980
Пpaцyки, с.761

пpoв.770

45,84,94

Пoтaпнyк (..Пapтизaн'') 28' 30'

Пoчaпи,

1

Пpиcтyпa Mapiя (..Cлaвкa''), нл'
Пpиояxнюк AнaнiЙ (..Гapaсим'') 35'

Пoтaпи, с. 736. 11.1 8
Пoтaпoмoвичi' c,727

1

Пpиолyнинcькi, тepeни 96

83-'|

Пpуxaнщинa.| 24
..Пpя)кКa'' (yз6eк),
кyлeмeтник 508,

528,778

.,ПpяxKa'',

кep. , шeф зв'язкy 792

ПсУз 9' 1з-16' .|8' 2З' 25-29' З1'
3з' 56' 60-65' т0-т7' 79' 81,
108' 128' 15з' З04' 1144'
1275' 1285-1287 1298' 1З01
'
..Птaшкa'', K-т
дИB. Зaтoвкaнюк
Cильвeстp
c' 1172
,.ПуГaЧ,'
, пo вcтaнець 8 6
..ПyгaЧ,,,
стpiлець 829
Птичa.

.1

Пyгaнiвкa' c.1044
Пyзня, c' 1О44
Пyзя' гopa 1.l88
ПуЙнo, c,724
..Пypxaлo'',
..aгеHТ',
1

186

шBш'

Пycтoмити, с.328
ПyотoмитcькиЙ, лic

3.t

т 1З' 72З'

6' 318

1
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Пуxaльський, пiдпoлк. 977, 1181
..ПyнкoвиЙ'', poЙ.
83,l
..Пyнoк'',
дp. 1146
Пyшкiн 250
ПчелянськиЙ Baсиль (..oоa,')' лeЙт.
817

..Пшeничний'',
кep. гp. 561
..Пшeничний'',
к-p BПX 560, 562
..ПшeничниЙ'''
ст. бyл. З92
..П,явкa,,,
пiдпiльник 1 249

П'янe, c,47
,,П'яниЙ''

, K-p' дИB, Пoлiщук Пpoкiп
П'янкoвськиЙ, гoлoвa 493
П,ятигopик Mикoлa (..ГaЙ''), пpoв,,
peф.46' 96' 751' 1259, .lз19

P. flapкa 149
.!030
P. Cиpниця, с.
P, с. Житoмиpcькoi oбл. 1045
Paдгoщa, с. 970, 1 1 17
Paдexeвo, c' 764
Paдзинь' пoв. 769
Paдивилiв, м. 1192
Paдивилiв, p.н 473
Paдигoш, c. 562

Paдиxeвo, о.782
Paдихiв, с' 791

Paдoмишeль, |v|',ЦиB Pa,цoмишль, м,

Paдoмишeльcький' p-н див, PaдoмишльськиЙ p-н

PaдoмИшляl]cЬKИЙ, p-н див.

PaдoмишльськиЙ p.н
Paдoмишль, м. 903, 953' 1097,

Paдoмишль, p-H .циB. PaдoMИLUлЬcЬKИЙ p.H
Й

(

PaдoмИ шeЛ ЬcЬ-

киЙ, Paдoмишль), p.н 897,
898' 902-905, 951, 9т1,977,
978, 996, 1002, 1054-1056,

1070, 1071 ,1074,1079, 1085.109З,
1087'
1 104, 1 105, 1 109,
11

10' ] 11З' 1121,1175

Paдoмля'c.1118

Paдoмський, p-н, див, PaдoмишльськиЙ p-н
Paдoстiв, c, 722' 7Зo, 7З1, 7 44
r
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976

Paдянськa Укpaiнa 121' 248, 250

Pa.цяноькиЙ Coюз 250, 276, 278,

280'

481

Paзнич, с.800

822' 12з1 1276

'

'

Paiвкa, с' 1 104'

..PaK''.

.1

105

cT. вiстун 828

Paкiв 7 24, 7ЗЗ' 7 52' 1 220' 1224
Paкiв Лiс, c.724, 1220' 1224
.t
Paкoвичi. с. 104
Paкoшин' с 878
Paмзiн 857
Pacцi, c. 1077
Paтнeнщинa 155,,Цив. тaKo)K
PaтнiвськиЙ, p-н

Paтнiвський, p-н 721 729,742,
'
74З' 747' 754' 788' 789, 795,
796, 805

1

185, 1 186

Paтнo, м. 18' 65' 153' 652' 661'
722' т24' 729'

Paдoвинi, c, 772, 78т, 790

Paдoмишльськи

Paдoстoв, с,' дИB. Paдoстiв, о.
Paдoсьoвa, c.726'727
Paдoшiвкa, c. 562
..Paднeнкo'', K-p,цИB' Kpивopyнкo
Mикoлa
Paдюк Mитpoфaн (,.БypeвiЙ.'), к.р

1210

Paфaлiв, p.H
p-H

7

4З'

1

1

85' 1 209.

,0,ИB. PaфaлiвськиЙ

Paфaлiвкa, м. 600' 757' 758' 760'
761'779' 785' 799' 80з' 1 ]87
Paфaлiвкa' p-|1, дИB. PaфaлiвськиЙ
p-H

Paфaлiвкa, xyr 948, 970, 971

PaфaлiвськиЙ' p.н 46'

96''

157.

712' т62.76З,764,775.
777, 778, 779, 781, 784, 785.
601

'

792,79З'7g4'

801 802, 1187
'
1222' 122З' 1228' 1251

,

Paфaлiвщинa, див, PaфaлiвськиЙ p.н

Paxнoвськi, xуr 988
Paчи' с' 95з. 972' 1 105
..Pевaй'', кoзaк.1
0З5
..PeвaЙ'',
чor 738
..Peвyxa,,,
чoт. 645

Peгeзa oлeксaндp (..Буpя''), к-p
874, 1218

.100'

Peпiщe, c. 51'
541' 569' 571
Peчиця, с.795
Peшeтин ГpигopiЙ (,'ГaлaЙдa'') 27

35,75,83, 592

Piвнe (Piвнeноькa), oKpугa,0,иB'
..Гopи',,

..Piз.цвян'',
'

Peшки' c. 1067
Peшyцьк, c.1205

Pxишiв. c.797

,,Pибa'', xaн.цapм 556

Pибaк Гpиць (Юpкo'')' к-т Bo 938'
1

200

,,Pибaк'',Див. Koмap H.A.
.,Pи6aк''
, к-p 596, 626
Pибaлкa'', бoЙoвик З27
,,Pивaй'',..aгeнт'' 1 52
,,

Pикoвичi' с. 654
Pимoвкa, с. 882
Pиxтa, c.977 1182
'
Pишoвкa, с.900, 1037
..Piв'',
к-p див' Cтeпзук oлeксaндp
.'l4'
Piвeнськa IPiвнeнськa], oбл. 9'
20' 21' 24-26' 28' 29-3з' 35'

З7, 42' 46-52' 56' 61' 67.69'
71, 7З' 74' 76-80' 82' 84-86'
91, 92, 96-99, 101, 102, 105,
114, 148,149, 159' З2З' З25'
З26, З27, З29, З30' 334' 4з0'

442, 449,568, 570, 642,646,
648' 809' 8] 1 9з0,993' 1003,
'
1 1 17' 1 1 18' 1 122' 1 131, 1 1 3З'
1 168, 1 169, 1 170, 1171, 1172,

Izёo. Izoэ

Piвнeнськe' paд. ПapтИз. з.rдHaH.
ня No'1 17' 65
PiвeнськиЙ, нaдp. 47, 82, 96' 1 54'
З26'З28' 855' 939' 1З09
PiвeнськиЙ [PiвнeнськиЙ]' p-н 47
'
96' 157' 182'З25'З27' 1205
Piвeнщинa [Piвнeнщинal' див,
Piвeнcькa (Piвнeнськa) oбл.
Piвнe, м. 55' 149' 153' 301' 310'
319' з21' з23' 329' зЗ0' 445'
451 452' 455' 466' 467' 50з'
'
509' 510' 521' 574' 64З' 720'
73s,759, 888, 890, 892, 895,
896, 922, 925, 927, 928, 963,
1 138, 1 141, 1144, 1 189, 1201
Piвнe, oбл. ,Цив, Piвeнcькa oбл.

oKpУгa

кyлeмeтник 933

Piпинцi' о.495

Piчицькa Biлькa, с. 765
Piчки, с.32'81' 886' 9-12
..PoГaH''.
к-p 9]3' 1007
,,PoгaтиЙ''

121

]

.'Poгaтий'' '..aгeнт''
, стpiлeць 829
..Poгaтин',. к-о
868
Poгaтин, м' 522
PoгaтинЩин a 25,7З
PoxищaнськиЙ, p-н 7 90' 1222

Poзвaxiв, с.99З' 997' 1003' 1004'
1076,1181
PoзвaжiвcькиЙ, p-н 900' 997, 1 002'
1069, 1071, 1076, 1094, 1 1 1 1
Poздзялoвинi'c. 7 28' 7 47
Poздляжeвичi' c.7З2
Poзничi, с.628
Poiвкa, c.628' 1074' 1083' 1088

PoкитeнськиЙ (PoкитнянськиЙ), p-н
91О, див. такox Poкитнo p-н
Poкитнe, p-t1 див, Poкитнo p-н
Poкитниця, c'787 8О4
'
Poкитнo ( PoкитeнcькиЙ, PoкiтeнськиЙ, PoкiтнoвскiЙ), р-н 29'48'

77' 97' 155' 866' 868' 88з.

889, 891-894, 908, 910, 9't 1,
915, 917-920, 923, 924, 926,
927' 9з5' 94з,955' 986' 1007'
1011-.1014, 1118, 1'179, 1180,

1182,1184,1201

Poкитнo, м,124'827

'871, 884' 890'
910-912, 916, 922, 925, 928,

94з' 946' 956' 1009' 10.12' 1,183'
PoкiтeнcькиЙ, p-H t'ИB. Poкитнo p-н

Poкiтнo, с.' тepeн

0З3
Poкитнo p-н
Poкoмля, с.789, 796
PoкiтнoвcкiЙ ,

.1

p-t1 ,t],ИB.

..Poмaн'', кep. гp.
880
.,Poмaн''' к-p 431 464' 472' 48g'

'
..Poмaн'', K-p, Kep
гp. див. Kудpa
Boлoдимиp
..Poмaн,''
K-p,0,l,1B' oлiйник Пeтpo

,.Poмaн'', пpaц. CБ
див. Iиткo
Яpoслaв

1
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..PoMaH'',

пpaц. CБ див, Шиrунин

Дeнио

Pyдик Aдaм (.,Шaкaл'', ..Шayлa''), к-p

]5, 2з, 51' 62' 70, 101, 630,
646,648,1315

.,PoMaH',, paдист
149

.,PoMaH'''

слiдниЙ 166, з07
Poмaнiв, с. 44, 93, 164' 176, 330,

1162
Poмaнюк Mикoлa 378
Poмaщук Haтaлкa 802

.,Poмб',,

Pyдкa, c.47З' 801' 1181

K-p t,иB. Зiннyк Tиxiн

PoмеЙки' c. 644
..Poмкo',,
3aот. сoтeH.

Boлoдимиp

див, flpузь

'.Poмцьo'', пpaц. тeX. вiд. див,

ШидлoвоькиЙ
Pociйcькa iмпepiя, див, Pociя
Poсiя 1 21' 250, 276' 284, 402, 89s,

902' 907, 106з, 1090, .l092,
109з,1111'1140,1242

Poсoxи, с. 556
Poссoxa. с,1117
Poстoвськa, oбл. 1093
Poнищa-Kщ 944
..PyбaЙлo'',
к-p 315, 781, 868, 916,
92з' 985, 1015' 1 179,
,.PубaЙлo'',
к.p бoТвки 601

Pубaнкa, c. 879' 906, 949, 971. 1046,
1047
,,Pyбaxa'',
к-p вiд. 50,l
..Pyбaш,'
див, Koвaль Cтeпaн

..Pyбaшeнкo'', к-p,
Cтeпaн

.'Pyбaшник,',

див' Koвaль

стpiлeць 829

.,Pyбaщeнкo'',

K-p. див, Koвaль

Cтeпaн
Pyдa KлeвaнcЬKa, c. ЗЗ4' 1249
Pyдaкoв Baлeнтин (..Cвятoслaвин',,
..Mотислaвський''),

312

пвx. 308,

Pyдaкoв Boлoдимp (,.Cвятoслa-

вИн''), пвx. 15, 27, З4, 62,75,
83,1205
PудиЙ Bacиль (..Лeбiдь''),',aгeнт''

323

PудиЙ |1илип (..Гpiм'', ..Чубapик''),
peф.326

.,PудиЙ'' K-p
дИB. Cтeльмaщyк
ЮoiЙ

'r396

Pyдинкa,с.1118

Pyдкa Koзиноькa, c. 628,
Pyдкa Ciтoвeцькa, с. .| 221
Pyдники, с. 628, 778' 802,
Pyдницький, вчeниЙ 269

1 1

18

PyдницькиЙ M. 10,57

Pудня Бapсiвськa, c. 971
Pyдня Бiлeцькa, c. 878,
Pyдня Bopсoвськa, с. 950
Pyдня Гaмapнa, с. .1 101
}'дня flимepсЬКa, с. 1.l 16, 1 1 19, 1 12з
Pyдня.[yбoвa 957, 958
Pyдня 3aмислoвськa, с. 956
Pудня lлiнськa, c, 1117
Pyдня Kapпилiвcькa, c. 1020, 1О21
Pyдня Kypницькa' с. 1 1 17
Pудня Лeннинськa, с. 945
Pyдня Mepшинськa, о. 970
Pyдня Meннa, c. 1.l .t8

Pyдня MнякoЛoвИцЬKa, с'див, Pуд.
ня Mякoлoвицькa
Pудня Mякoлoвицькa ( PyдHя МHяKoлoвицькa), с. 970' 1 027' 1 0З2'
1034, 1 102
Pyдня Hoвa 1029' 1030
Pyдня oзepянськa, с. 1030
Pyдня Cepeдня' c. 959

Pyдня
Pyдня
Pудня
Pyдня

Coбичинськa, с. 956
Cтapoбopoвa, c. 1 1 17

Cтopoxiвськa

.|

101

Cyщaнськa, с. 1099

Pyдня Яннa (Ямчa) 971 , 1025, -l026,
1032' 103з' .l0з4' 1 103, 1 1 17,

1121,1123,1209

Pyдня, с. 762, 782' 784, 885, 91 1,
944' 1016' 1017, 1028, 10з0,
1248
Pyдь Ceмeн (,.|гop''), зacтyп. сoтeн. 150
Pузвeль1 Фpaнклiн, npeз' 282, 1 2З1
Pyмyнiя 222' 279, 281, 282

Pyпнo, с. 5,l 7
..Pyсинкo'',
лaнкoвиЙ 828

Pуcнaнeнкo AнaтoлiЙ ] 2' 59

Caмocюк Плaтoн (..Maт'')' кep. бo-

Cтeпaн
Pю-Kю, apxiпeлaг 278
Pябeнкo oлeксiЙ .ЦeмeнтiЙoвич
(.,Mopяк''), pядoвий 1 235
Pябчeнкo MиxaЙлo (..Mapкo''), peф.
з02' 616, 9з9
PяcниЙ, кoмiсap 804

..Caмоoн'',
див, Микoлa
..CaMcoH,,, npoз.

..PускиЙ'', пpoB.
див. Литвин

Iвки 789

Aдaм

!у6iж

t,иB, CтepнiЙнyк

Caмнук Зiнoвiй (..Aлeксaндep'',

oлeкоaндp,', ..Швapц,', ..Xвиля''), пpoв. з3' 46' 82'95,142'
145,716, 1320

.'Caблюк''
,'C.'', к-p
див.
.,с.'', K-p тepeH. гp. 1193

Caмшaнщинa' лic712
Caнiтapкa, c. Д,ИB. Caнтapкa, о.
Caнкт-Пeтеpбypг' м. 12, 59
Caнтapкa (Caнiтaркa), c. 878, 970,

C. CтaльниЙ'',

Caн-Фpaнцiскo, м. 284

C..Ц.' с.789
C' M., диспeтнepкa 1058

K-p див. Ceмeнюк

Hикoн
,.Caблюк',, K-p
дИв. Kaчaн ocтaп
..Caвa'' (Cвиpид'')'
Д,ив.

oлeкcaнtp

.Qeнищyк

Caвищe. с. 881

..Caвчeнкo,', cтp.310
Caвнyк lвaн (..3eнoн''), зacт. пpoв.

474'9З7' 939' 983
Caвнук Cтeпaн (''Haливaйкo'')

16,

64
Caвнуки, с.474

971.1117

Caпoхин, о. 328
Capнeнcькa oкp.34, 82' 115' 157'
641'642' 855' 9з9' 1259' 1328'
1з31

CapнeнськиЙ, Haдp.З9'47' 87' 96'

175,177-179, 616, 641, 855,

868, 869, 939,

1 1

18,

02, 1203, 1259, '1331

1

183, 12-

Capнeнський p-н 180, 641' 866'
868' 88з' 884' 89.1' 892, 908'
910, 91 1, 926, 827,

1

1't8,

1

183

..CaгaЙдaнниЙ',, к-p
946
CaгaЙдaчниЙ, гeтьмaн 240

Capнeнщинa 14' 18' 19' 61' 66'
159' з25' 6.lз' 614, 637' 639'

Kapпo
Caгpaнь [Caгpинь]' c. 1 174

Capни, м.600' 620' 6з6' 6з7'641-

..CaгaЙдaчниЙ,',

див. Baсильнyк

644'75З' 776' 866' 868' 88з'

Caдxaвкa, c.471
Caди Beликi ' c' 474

Caдiвськi !убини, xуr 329
Ca.цки, с.4З4' 487' 1117' 1168'
1210
Caдoвський Mиpoн (.,Baнькa''), к.p

28,76, 867, 874, 891,

908,

909, 925, 958, 989, 990, 991,

994, 995,

1З29
.'CaЙгop'',

1001

,

103.1

,

1

190,

Дp.дИB' Kox ЮpiЙ

Caллo |вaн (..MaмaЙ''), к.p 15' 62,
4З1 4З2' 4З7 536
'
.,CaМapa'',' peф. 153'

Caмapi, c. 722, 726' 729' 7 4З' 7 47'
796.

1

1

85.1292

640, 91 5

884, 888, 890-892, 9.10, 916,
922, 925, 927 , 928, 929, 961

,

963, 964, 971, 1006, 1183,
1222

Capни, нatp.
Haдp.

,t],ИB' Capнeнський

Capни, oKp. ДиB, Capнeнськa oкp'
Capни, p.t1 ДИB, CapнeнськиЙ p-н
.'Caтaнa,,, гlpoB',0,ИB, Hiкифopyк
Mикoлa
CaтaнiвськиЙ p-н 42З,426
'
CaтиTвcькиЙ' xyт.330
Caxни, c. 556
..Caшa',,
пoвстанeць 8.1 6
..Caшa',,
cтp, З22,
..Caшкo'',
чoт. 5] 1' 556, 557' 56.1

1
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Cвapинi, c,

Cвapинь, с.

,D,ИB.

Cвapинь, c, 727, 744' 748' 749,
804

757

'78З'
..CвaТ''' кoзaк
1076
..Cвaт'', cтp. 837

Якiв

CвиДники, c' 74О

1

260, 1 302

7т9

..Cвiчкa'', вiсryн
829
..Cвiчкa'', кoзaк
831

Cвятe, с. 431, 435' 451 489'
'
Cвятoслaв (Cьвятoслaв) 3aвoЙoвHИK, KHязЬ 126'240'696
..Cвятoслaв'', зacт. npoB.

Бaлкo Пeтpo

Д,ИB'

..Cвятoслaви з'', пвх.
ди B..Qмитpeн Ko Д.

..Cвятoслaвин,', пвx
див. Pудaкoв
Baлентин
Ceбeчiв' с. 77.'|
Ceгeль (..Бoокo''), лiкap 595

CeдлищaноькиЙ (Ceдлищe)' p-H

' 754' 765' 776' 780'
т8з' 784' 786' 792-794' 799'
81

80't, 802, 1220, 1221

Cе.цлищe,
p-H

p -H t,И

B' Ce.п,л ищaнськи й

Ceдлищe, c. 712,728,742' 788'
1

184

Ceзeнi,с. 11]8
Ceкунь, с.799

Ceлeць, с. 763
Ceлизiвкa, о. 958
..Ceмeн'., ..aгeHт''

1145' 1146

..Ceмeн'', дИB. Янишeвський
Cтeпaн

1

398

ЯнишeвськиЙ Cтeпaн

Ceментyx Baсиль (,,ЯpиЙ'', ,.Пa.
Haс''), пpoв. 46, 96, 1259' 1З22

Ceмeнюк Boлoдимиp ..Miсяць''
493

Ceмeнюк Hикoн (..o. CтaльниЙ'',

..C. CтaльниЙ'',,,CтaльниЙ'',
..Яpeмa,'), к-p 27,35' 53' 75'

8з, ]03' 176' 929' 955-958'

960, 964, 979, 988, 1015, I016,

сoтeн, 984
Cвicтoплясoв Aкiм 400
Cвiтяднyк lвaн (..3arць''), вicт. 679,

3з'

..Ceмeн'', paй. пpoв.,
див. Koвxyк

.,Ceмeн Cидopeнкo'', K-p диB.

Cвинapин, c. 80З
..Cвиpид'', opг. peф.,цив.,,Caвa''
Cвиpнкiвцi' с' 526
..Cвиcт',, к-p
909
Cвиcтyн Mикoлa (..Ясeн''' ..Ясeнь''),
к-p 15, 24' 28' 5.t 6з' 71, 76'
'
100, 127, 569, 571,
Cвиtl'liв, c' 474
,.Cвipкo,', к-p
629
..Cвiст'',

'.CeMeH'', к.p пoнoтy 42, 90
..CeMeH,', ..лiквiдaтop'' 1 1 46

11З2' 1134, 1 1з9' 1146' 1-l53'
1 79, 1 184, 1241, 1282,1284,
1

I

JZO

..Ceмeнюк''

див. .Д.paницький Cтeпaн

Ceмигoстинeць, с. 1023
Ceмигoстичe c, 1О22
'
..CeMушKa'', к-p
878' 880
Ceнидуби, c.474
Ceнкeвичi, p-tl дИB. CeнкeвичiвськиЙ p-н

Ceнкeвичiвcький (Ceнкeвинi)' p.н
658, 659, 719,1172

Ceнькoвичi, p-н 1 184
Cepaxoвичi, с.786
.l
Cepгieнкo 052
.,Cepгieнкo'', бoЙoвик .l 052

Cepгiiв,c. 1118

Cepгijвкa, с. 329
,1
Cepгiiвкa. с. 1 18
..Cepгiй'',
..Cepгiй'',
..CepгiЙ'',
.'CepгiЙ'',
..CepгiЙ'',

див, МихaЙлo сТeпaHяK
кoзaк 1078
к-p 806
K-p ДИB,
K-p диB.

.,3вapИн,'

oлiЙник Пeтpo
CеpгiЙlyк B. 1 1 ' 58, 251 ' З04' З12'
З18, з22, 1259
Cepeдa MиxaЙлo (..ШвopниЙ'')'
pеф. 1 5' 24' З4' 51' 52' 62'7 1'
82, 101, 102, 150, 646, 648,

809, 81 1,1280, 1287
..Cepeдa',, пвx.
5, 24'62'71' 1280'
1287
.'|

Cepeднюки, с.

0З0

]

Cepeдня Aзiя (Cpeдняя Азiя)

232'

Cитoвкa, с. 1 1 18,
Cитцe, c. 1О22
Cихи, с. 1О12

1

.1

23

277,278' 279' 898' 907
Cepeдня Евpoпa 188' 189' 198' Cиxiв(Тoмaшгopoд)1012

287

Cepeдня Pyдня' о.959
Cеpexa' о. 1 17З
Cеptlики, c.762
Cepнiв, с. 502
Cepxiв, с. 761, 76З' 801'
Cepxoвинi, о.802
..Crмyшкa'',

Cичiвкa. с. 1057'

.'Ciвaч'', K-p
,цИB. Koбpинoвин

122З

Пpoв. гp. 11З9' 1207

'

Сибip 2З4, 244' 245' 260' 2т7'

295' З54' З75' 377-З79'
399' 400, 471' 475' 477
'
4*q7
' 546' 547 ' 711 ' 755'
840' 986' 989' 1127 1128'

1171,1180'

1192'

1242

279'
З84'
495'
800'

1145'

,,CивиЙ Бopис'',
,о,ив' KлинoвиЙ Ф'
',CивиЙ'', cor. ДИB. ..Boвк',, сoт.

Cидopeнкo Ceмeн

821

Cr,rдopнук Meлeтiй (MiлeтiЙ)
CepгiЙoвич (..|вaн,,, ..|лькo,',
..KaЙдaш,,' .,Плaтoн,'), .,aГeHт',
З2з, З77,1215
,,CизиЙ'',дp. 1162

.'CизиЙ'', Чoт,.ЦиB, Пixyн oсип
,,CиэиЙ'',
див. Kpaвнyк Mикoлa
,,CизиЙ'', секpeтap 44,

93

Cилiдoвкa, с. 966
Cилiзiвкa, с. 967
Cильнo, с. 806
Cимехoвичi' c.727
Cимoвкa, c. 882
Cимoнiв, с.327
,,Cиниця''
, бoЙoвик 330
..CинiЙ,',
сr стpiлeць 393
..CинiЙ'',

чoт.

]030

.Д,митpo
..Cитник'',
cтp.310

..Ciрoмaнцi'' 521'
522'

..Ciрoмaxa',, K-p
,0|иB. Тpoфимнyк
Фeдip
..Cipoмaxa''' coтeн.785
Ciтapи, c' 434
Ciтoвичi, c. 1221 , 1225
..Ciч''' Bo
..Бoгyн'', гpyпa (Bo)
див.
Ciчiвкa, с' 879' 1 117
Cкaб Яpocлaвa (,.Bapкa'', ..Гaнкa,',
..|вгa'')
34' 47 5З' 82' 96' 103'
'
155, 157' 179' 590' 595' 626,

328

..Cиpoтa''' пpoB.
див'

831

''CipиЙ,', K-p дИB' ..A. CipиЙ ..
..Cipкo''
790
..Cipкo'', бoйoвик
СБ770
..Cipкo'',
дp.941
..Cipкo'', к-p 931
..Cipкo'', к-p гp. 1 1 12
..Cipкo'''
пpaцiвник BсБ 820
..Cipкo'', пpoв. нaдp. 1218
..Cipкo''' олi.цчиЙ сБ 330
..Cipoжa'', кoзaк ]08-l

'.CiчoвиЙ'', бoЙoвик 331

1]80

Cиpiя 28З'
CиpниЦя, о.967,

83]
Ciзьки, xщ. 1010
CiкopськиЙ, ген.229
Ciлeць, с. 653' 654
Ciльцe, с. 520, 524' т98
.'Ciмoн'', кoзaк

Ciянцi' xд. 936

Cинoвeць, с. 1191
Cинoвo, с. 1225' 1226
CинькoвeцькиЙ' p-н 1o22
..Cирeнa'', peф.

Boлoдимиp
Ciвки' c. 562
.,Ciдлoвий''' кoзaк

Cфopaк

%1'11З2' 1134',1153,1157'129З

Cкaгeppa1 пpoтoкa 281

..Cкaкyнeць,', К-P
див, Шевнук
.Д.митpo

Cкaлa-ПoдiльськиЙ, p-н 499
CкaлaтськиЙ' p-н 538
.'Cкибa'',
ст. стpiлeць 393
Cкиpти, c. 1209
..Cкoвopoдa'', пеpс. стapшинa g38,
1286

1
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Cкopoпaдa oлeкciй, унитeль З77,

641

з78' 1з.|0

Cкopyпський Maксим (..Maко'') 16,
.r305

-643, 868, 963, 964, 1 0 0,
.1
.l
1 104, 1 18' 1 182,
199,
' '1209
1

10з]

I208,

64,
Cкpeгитiвкa, c, 6З4, 757
Cкpиштiвкa. с. 334
Cкубa Mикитa (..Лaйдaкa''), к-p 15,
62, 643, 671
Cкyлин, c.752,794
Cкyлин, xyт.733
Cкyлинець Baсиль 801
Cкyлинщинa, лic712
Cкyлинь, о. 791
Cкумeн, с,724

Cлунaноькi, теpeни 963
Cлунiн. cт, лeЙт' 977
Cлунь, о. 629
Cлюоapeнкo, к.p вд' 503
..Cмaгa',,
ку лeмe.гник 7 27
..Cмepeкa'',
пвx. 492, 1 170
..Cмepть'',
дp. 1173
,.Cмeтaнa''' вiстун
830
..Cмeтaнa,,,
к-p 155, 180
.,Cмeтaнa'',
лiквiдaтop 1 1 46, 1247
..CмeтaHИ,',

Mapiя
Cлaв'ятин, c.52З' 524
CлaвечaнськиЙ, p-н977
Cлaвeннa, p. 958

CмiлиЙ'', aмунiцiЙ ни й 438
..CмiлиЙ',, с.
з
3лaзнe 1249
..Cмiлий'',
кoзaк 1076
,.CмiлиЙ'',
к-p гpупи 877
.'CMiЛИЙ,',
K.p Bд. BoП 864, 983
..CмiлиЙ',,
к-p coтнi 28
,'
CмiлИЙ'', пiд.пiльн и к 333
'.CMoк,', npoз. дИB, Koзaк Mикoлa
Cмoлyкiвцi, с. 1173
Cмopдвa, c, 474

.,Cкyпa'', чЛ. пpoв.
див. |хАoзoлa

'.CЛaвKa'', ЧЛ. Пpoв. див. Пpиcтупa

Mapiя

.,Cлaвкo'',

Дp' tиB. 3вapин Пeтpo
ст вiст З9З

..CЛaвKo'',

..Cлaвкo'',

ДИB, Гepaсимeнкo

Яooслaв

..CлaвKo'',

шеф. зв. 324

Cлaвyгa, м. 488, 492, 903, -l169,
1

.170

Cлaвщa,

CлaвщськиЙ p.н
150, 705, 707 , 709,

p-l1 д|4B,

..Cлaвyтa'',

Bo

809. 81

1

Cлaвщський (Cлaвутa), p-н 541,
562,897,904, 1112

Cливкa Юpiй, пpoф' .1 1, 58
..Cливкa'',
от. вiст. 39З
..CлиBKa'',
стp. 500
Cлoбiдкa 3aлiсeцькa 500
Cлoбiдкa Maкitвоькa' с. 528
Cлoбiдкa Шeлiхoвcькa, с. 460
Cлoбiдкa, с.471

CлoвeчaнськиЙ (Cлoвeннo), p-н
866, 867, 886, 887, 914, 958,

1029-1033,1116.1118

Cлoвeнaнщинa 956, ]029
Cлoвeчнo, м.958, 1033
Cлyн, p. 15' 63' 12З,313, 317, з18.
320, 326, 542, 615, 619, 629,

1400

вд. 157
Cмикiв, c' 47З
,,

Cмopдiвщинa 474
CмoтpицькиЙ (Cмoтpинський)' p.н

423,425,426

Cмoтpиноьки Й, p.н ди в. CмoтpицькиЙ p-н
..CMyшKo,',
гoспoдapниЙ 869
..Cнiгyp,',

бoЙoвик ПX зЗ1
Cнiгypiв, xут. 45, 94
.1,lg1
Cнiгypцi, о.
..Cнoв'',

бyл. 501

Coбичинськa Pyдня, с. 956
Coбiльщиця, с' 1222
Coбiщицi, с' 764, 1 188, 122З
Coбoлeв, пиcьм' 479,
Coбoлiвкa, c.996, 1075, 1083' ]097
..Coбopнa УкpaТнa'',
з' eднaння 27,
30' 35' 52,75, т8, 8З, 102,
155, 689, 701, 712-715, 751,

754, 789, 809, 811, 1282,
1284 див, raкox .'BoвчaKa,'

iм. бpигaдa
Coбoчин, с. 987

Coбoчинськi Бyдки, с.
Coбчин, с. 028
,1

,.CoBa,',

Coвa, с.

987

к-т CБ p-нy, вiст.

102З

Coлoв'е, c. 802, 1220,1221

Coлoв,Т, c. Cтapoвиxiвськoгo p-нy

821

CoветскiЙ Coюз ,цив. CсCP,

1224
Coлoвeцкiе (Coлoвeцькi) , o-ви 252
Coлoви, с'727,746,999
Coлoвiй, к-p721,729,1184

Coюз
]0З1
CoлoвiЙ, с.999
Coкaльщинa.1 66
CoлoвЙoв, oпep.322-З24,З78
Coкaчi,c'777
Coлoмкa, xyт. 172,301
..Coкиpa'', пpoв. Ha.цp.
див,''Ми- CoлoндиськиЙ,p-н482,48З
кoлa''
Coлтис MихaЙлo (|вaн), пpoв.660,
Coкiл Aдaм (,.Bepтyн''), ..aГeHт''
662
..Coм,',
З2З' 1222'
к-p 28, 76
..Coкiл'' (..Coкoл''),
.,CoM'',
стp. 555, 837
сoтeн. 757
..Coмa'',
'.Coкiл'', див. Kapaнeць Mикoлa
к-p ] 190
'.Coкiл'', див, Яpoшик Адaм
Coмiнa, с. 728
.,Coкiл'',
PaдянськиЙ

Coвпa' с.892,

к.p KoмapiвсЬKoгo Kyщa Coмiнo, с. 747
Coпaчiв, c'762,122З

122З
,.Coкiл,',
..Coкiл,,,

пoвстaнeць

от стpiлeць

561
393

..Copoкa'',

..Coкiл, coт. 506, 508, 5]8,

519,

Coкiл, cт. бyл., лiкap 868, 918'
cr вiстун 393
..Coкiлкo'',

1288

524'

551

Coкiл,

пoвстaнeць 815
Coкiлкo, пoв. 8]5
Coкiль, м.74О,741
Coкiльнa, с. 1C65, 1067
,,Coкoлa',,
гpупa 122З
.,Coкoлa'',
сoтHя, вд. 506, 522'

1192'1194
Coкoлищe, c.8О2,1225
Coлeний Mлинoк, с. 104
]19]'

дp. З4' 82
'.Copoкa,', к-p 958, 990, 1004
..Coсeнкo',,
див' Антoнюк Пpoфip
,,Coонa'',
сoTeH., ,,aгeнт'' 714

Coсюpa, Boлo.цимиp, пиcьм.479
.,Coтник
Boвк,,, кеp. див,,,Boвк''
'.Coтник'', кep., peф. .а,ив.,'Boвк''
CoфiTвкa, с. 1026

52З,

,1

Coфiя Kиiвоькa 121,126,702
Coфiя, мaш. CБ 329
Coфiя, цapиця 856
Coфiянiвкa, с. 740
..Coфpoн'',
к-p 50, 100, 39O, 568,
57о
кoзaк 831

..Coxa',,

CoлoбкiвcькиЙ (CoлoбкoвeцькиЙ),,.Coxa'', cт. отpiлeць
p-н 500,

516

CoлoбкoвeцькиЙ, p-н

див' Co-

лoбкiвськиЙ p-н
..CoлoвeЙ'',
бoйoвик 299

..CoлoвeЙ'',
..Coлoвeй'',
,.CoлoвеЙ',,
..CoлoBeй'',
..CoлoвeЙ,',
..CoлoвeЙ,',

Coлoвeй,
CoлoвeЙ,
CoлoвeЙ,

Mикoлa
Фeдip
пoвстaнeць 8.| 5
от. вiсr 74З
стpiлeць 829
чoт 745, 984
ст. вiо. 743
cтpiлeць 829
чoт745
.цив. Гopop,
див. Hoвaк

83.1

Coxи, с.761,762
Coчиноький (..Koзyб',), пвх.28,76,
1283, 1288

Coшичнo' c' 723,7ЗЗ,7З4,

1221

1224
Coшищe, c. 147 1192
'
Cпapтaк, к-р. сoтнi 1173
Cпapтaк, cт. 951
Cпacoв, c, 148, з26, зз1
..Cпичaк'', ..aгeнт''

.,|

,

215

Cпiвaк, c. 562
Cпiчaк Hiтixop (Hiкiфop) Apтeмoвин

(..Бистpoyм''), ..aгeнТ'' З2З,З78

1

401

Cпiчaк oлексiй (..ЛyгoвиЙ',

),

..aгeнт''

З2З' 324
Cпopнe, c. 1 ]04, 1 105
,,CпpитниЙ'',
вicт 39З
Cpсдняя Азiя див' Cepeдня Aзiя

CPCP (CoвсТcKiЙ Coюз, сCCP,

Paдянський Coюз) 252, 262,

294, 565, 906, 975, 1 038,'1040,

1091,1276

CCCPдив. CPCP
..Cтaв'',

пpaц. CБ, Чл' ДИB' ..3iHькo''

Cтaвиськo. с. 797
Cтaвище, с. 878' 971,112З
Cтaвiн. с. 879
Cтaвник, пiдп. 878
Cт-aвoк, с. ]5] , ЗЗ4, 118З, 1218,
1249
Cтaдницi, c. 3З0
,,CтaлевиЙ'',

K-p Д,ИB.

..opeл,'

Cтaлiн, Ioоiф (Йocип), paд. кep. 12'
20,24,59, 68, 72, 122, 189,
191, 192, 197, r98, 206,217224' 228-2з1 2З4' 2З7 24З'

'

'
2т6' 277
'
'
28З' 284' 291 401 402, 40З,
'
'

244' 246-252'

271

408, 409, 410, 420, 421, 436,
456, 460, 482, 486,495, 497,

510' 512'529' 5З7,564' 565,
700' 8З4' 8З5 899' 900, 902'
931, 957, 964, 975, 990, 997,
10-l2' 10] З' 1022' ] 036, ,1040,
104З' 1049' 1064' 1067' ]068,
1091, 1098, 1107, 1l'10, 1111,
1127.1 1З0' 1 ]З9' 1146,1197,
12З1

' 1241

Cтaлiнгpaд, м, 118,246
.'CтaльниЙ'',
див' CeмeнюK l-iИKoH

Cтaнiолaв (Cтaнислaвiв)' м,, Див.
lвaнo-Фpaнкiвськ м

, c' 562
CтaнiслaвcьKa oбЛ., див. |вaнo.

Cтaнiолaвкa

Фpaнкiвськa oбл'
Cтapa Гутa' с. 51З, 5З7, 619, 661
Cтapa MoщaHИЦЯ, с. 466. 467, 469,
1171

Cтapa Paфaлiвкa, с. 800
Cтape Ceлo, о. 988. 1 02З,

1402

1 11

8

CтapиЙ Пoчaeв, с' 1 192
СтapиЙ ЧapтopиЙськ' c. 6З0, 799
CтapиЙ Чopтopl,lЙськ, c' див. CтapиЙ ЧapтoвиЙськ
''CтapиЙ'', див. Koвжyк Якiв

,,CтapиЙ'',
Д,ИB' K.oт|лK Ceмeн
.,CтapиЙ''
, Д,иB [1етpo ОлiЙник

,'CтapиЙ,',

оr бyл. 676
Cтapики' c.1О44
Cтaрoби, с' 949
Cтapoбopoвa Pудня, c.

11

17

CтaрoвиxiвськиЙ p-н 789' 1224,
1225,1226,1259
Cтapoдуб !,митpo МиxaЙлoвич
(..Лeбeдь',, ..Лeбiдь''), к-p З5,
83 123з' 12З5'1259

.,Cтapoдyб'', пpaц. CБ див,
oмeльнyк !,митpo

..CтapoдубоьKИЙ'', зaгiH
15' 27, З5'

41' 62' 75' 8З' 90 3]2' 3]З,

765, 868, 869, 871 ,872,885887, 889, 911-919, 922-924,
1017 , 1021 , 1280, 1282, 1284,
I

JZO

Cтapo.Xaшкoвичi' c. 654

CтapoкoнстaHTИHoПoЛЬ, м' 42З

Cтapoпopицьк, с 654
Cтapo.Ciняв cьKИЙ, p-н 555
CтapоyшицькиЙ, p-н 426
Cтapух Яpoслaв (.,Cтяг',, ..Лip''), KП
269
Cтaceвa, cт.1117
Cтaоюк lвaн (..BусaтиЙ''), кep. 304
Cтaськo, пpaц. HKB.Ц 1077
Cтaшiц, с.771
Cтeжки, c' 959' 1172

eтeльмaщук Пoлiнa (..Moтpя'')'

peф. ЧХ 1259,1З14' 1З17
Cтeльмaщyк ЮpiЙ oлексaHlцpoвИч
(..KaЙ.цaш'', ,,PудиЙ'')' к.p 16,

З4' 52' 63, 75' 82' 8З, 102'

685 809' 811' 1227, 1228, 12З2
..Cтeп'', ПCK 46' 4i 96,
1З7 157
'
'
'
170' 174' 175' 177, 178' З12'
967' ]29З
'.Cтeпaн,', з c. Biлькa )1(aлинcька
1249

..Cтeпaн'' (.,Kaмeняp'')
..CТeПaH'',

.,Cтeпaн'',
..Cтепaн',,
.,CтeПaн,',

кoзaк79З,

к-p654

1157
]079

Cтoвпинкa, c, 969
Cтoлин (Cтoлiн, Cтoлинський), p-н

14' 61' .18O' 640, 7З5' 760'

к-т CБ p.нy 820
пiдпiльник 3З3

..CтeпaH'', peф. CБ нaдp.

884' 888, 910' 915' 916' 922'

925' ]008' 1012' 101З' 1024'

9З9

1202

Cтeпaнiвкa, с. 1101
Cтeпaнiвцi, о. 999' 1004
Cтeпaнськa Гутa, с.758

Cтoлин, |1aДр'
Haдр'

/Ц'l4B'

Cтoлинський

Cтoлинський (Cтoлин), нaдp. 616,

720'
Cтeпaнський (Cтeпaнь), p.н 622'
644'645' 758' 760' 1198' 1226' Cтoлинщинa (Cтoлiнщинa), Див.
1247 1248' 1249
Cтoлин, p-н
'
Cтeпaнcькi, хут' 1248
Cтoлiн, p-t1 Д,иB. Cтoлин p-н
Cтeпaнчeнкo Пeтpo'', див' |хАoвнaн CтopoбинськиЙ' p-н 102З

eфpeм

Cтeпaнь, p-HД,ИB. CтeпaнськиЙ

p.н

.,Cтoрoж'', кoзaк
8З1
Cтopoxeвськa Pyдня, с. 1099'

..Cтeпoвa'', ПotpУгa,П'иB. ..Тeкля'' Cтopoxiв, с. 890,
92З'
..Cтeпoвий,,,
див' Kaлинюк.!митрo 984' 1 ] 17 ' 1178
,.Cтeпoвий'', кoзaк 787, 795
Cтopoxiвськa Pyдня

CтeпoвиЙ'', K.p TepeH. гp. 1 1 94
..CтeпoвиЙ'', пвx. 556, 562' 750

1

101

926' 975,

| C.,

Cтopoxeвськa Pyдня, c.

Д|ИB.

Cтoрoнинe, с. 562

poЙ'749
Cтopoнищe, с. 564
..Cтopнaн'', K-p
..Cтeпoвoгo'', гpУпa 4З'92
Д,ИB' Cтeпнyк
..Cтop.
oлеKcaHдp
Cтeпнyк oлeксaн.п,p (,.Piв'''
чaн''), к-p 15' 62' 176' 431, ..Cтopнaнa'', кypiнь, сoтHя, вд. 6'
4З5' 4З7' 4Зg' 442' 488-490,
в4, 146' 150' 431 ' 4З7' 488'
1 168
1 168' ] 169' 1з05
CтepнiйнyкAдaм (..Caмсoн',), пpoв. CтoxiД, p. 628'764
З24
Cтpaклiв' c. 474
.,Cтeфкo''
151' 152
Cтpeльнiкoв мaЙ 114
'
..Cтeфкo'', слiдниЙ CБ 325
,.Cтpибoк'', кoзaк.1
221 1223
'
.'Cтeцькo',, пpoв. 888' 1226
,.Cтpибyн'',
стpiлeць 829
,.Cтeцькo'',
..Cтpибyнeць''
пвx. 92 ]
, кoзaк 827
,.Cтрибунeць','
Cтидeнь, p-HДИB' Cти.цинь p-н
к-т BCБ ]0]5
Cтидин,c.757'758'1187
CтpиЙщинa 149
..CтeпoвиЙ'',

-,|

CтиДинЩинa,Д,ив.Cтиtиньp-н

601
759
1154' 1186' 1247-1249
Cтиp, p. 47З, 474' 549' 591' 600'
628' 65з' 656' 720' 760'764'
765' 777 ' 1187 ' 1208-121a'
1222' 1251
..Cтiжoк'', aгeнт 7,1
3
Cтiхoк, c,434' 474' 119З
Cтoв[...]' с.474
Cтoвпи, c.984
Cтидинь (Cтидeнь), p.н 591'
621' 642' 719' 755' 758'

Cтpильськ,с. 1020
Cтpипa, р.446
..Cтpiл,',

слi.цчий CБ З29

..Cтpiлa'', ..aгент'' 591,
627, 889,
919' 926' 927,928

..Cтpiлa'',

кoзaк789

..Cтpiлa'', K-p
.Ц,ИB. Maксимнyк

Kиpилo
Cтрoкiв, с. 1067
Cтpуги, c' 1О21
CтpункиЙ',, отpiлeць 829

Cтублa,p.712

1

40З

CryпницькиЙ Лeoнiд (..Гoннapeнкo''), пoлк. 16' 24' 28' 6З' 71'
76' 1259' .1з01

Cryпнo, c.4З4,4З5' 474'
Cтyпня, с. 378' 534
..CтЬoпa'',
кoзaк 1078
..CTЬoпKa',,

Cxiднa Бiлopyоiя 279
Cxiднa Евpoпa (Boстoннaя eвpoпa)

дp. 1098

Cyдилкiв, p-н 562

cУз 127' 140,142,146-148,

166,

170, 174,'175, 181, 182, 227,
з29' зз0, З47 348' з87, 455'

'

45т'941'948' 10з5' 10з8' 1042'
1115,1277

CУЙми, о.378' 853
..Cyк'',
кoзaк 789
..CуЛИМa'',
дp. 1084
.,CyЛИмa'', ..сxiдняк''

з09'

1

.l

99

Cyмки, c.899' 1039
''CумниЙ'' 792
..Cyмний'''
пpoв. пiдpaЙ. 1194
,.Cумний'',
cтp. 837
Cyмоькa, oбл. 395,440, 949, .l093
..Cуниця',,
ст. стpiлeць 831

Cypax, c, 4З4, 487' 1 168'
Cypхa, с' 498
,.Cypмaн'',

чoт. 1173

Cypcькo.Литoвськ, с. 482
..Cyсiд'''
дp. 941
Cyськ, c. 645,786' 803
Cщин' с. 878
Cцa Boля, c. 779
CyxиЙ Bepх' c. 745
Cyxий Piг, xщ. 629, 930
..Cyxий'',
кoзaк 783
',CухиЙ'', шeф зв. .l47

*CуиЙ'', шeф зв'язкy
див'

287
..Cxiднiй,',
к-p 868, 892' 925' 926
..Cцьoпa'', ст. стpiлeць
39З

сшA 55' 188,

191

1141
..Cьмiльнyк'',

'

277' 278- 28З'

cтpiлeць 828
Cьoмaкiвкa, с. 1054
Cьoмки, c. 800
T., с' 525
Т. Шeвчeнкo ,цив' Шевчeнкo Тapaс

..Тaбaчeнкo'', Ду1B. Koлoшвa
.Д.митpo

Тaбopищe, с. 899' 1070' 1074' 1o82, 1 091 , 1 086, 1 1 04
ТaЙкypи' с. 330
,.TaЙниЙ',, poй'
837
,.Taйтaк'' (..Tpилiс''),
к-p З27
Taль' p. 1097
.l077-.l081'
Taльськe, с. 1075' 1076'
1083, 1097, 1098
..Taмapa'',
..Taнкiст'',

пoдp' 1146

чoт.714
.,Taнцьop'', стpiлeць 830
Tapax, с.765

.,Tapaн'',

див. Зaхapxeвський

MиxaЙлo
Тapaнaвa, с. 526
,.МaK-

сИМ''

Cyxимa oлeксiЙ (..HeнaЙ''), пpaц.

пoл. вiд' з09' 313
Cyxi Poги, Koл.,дИB. CyxиЙ Piг, xyr
Cyxoвeцький, xщ. 325
Cyxoвoля, c.1225
Cyшиннo, с. 750.753
Cyшки, c.1o47
..CyшKo,',
пpoв. oкp. 795
Cущaнe, о. 1028
Cфeдюн, ..aгeнт'' 119

1404

Cфopaк .Д.митpo (..Пoтaп'', ..Cиpoтa''), пpoв.769
Cxiднa (Cxiдня) Укpaiнa 495' 534'
.1277
869' 968' 999' 103З'

..Тapac',, ..aгeнт''
71 0
.,Тapaс'',
див. Koвxyк Якiв
-l
..Tapaс'',

дp. 660'

..Тapaс','
к-p 983
..Тapaс'''

146

кyлeмeтник 500
пвx. 391 544' 545
'
.,Тapaс'', пpoв. тepeнy
425
..Тapaс',,

..Тapaс',, peф,
див. Tpoфiмнyк
Пaвлo

Tapaсeнкo, к-p 983
Тapaщaнщинa 1О44
Тapнaвa-Пoль. c. 526
Tapнoпoльськa, oб л, 977

Тapтaк' с.

,1002'

1 1

.18

'.Тepeшкo'', peф. CБ зз0' 938

.,Тaтapин'', стpiлeць
829
Taтapкoвинi, с. 900

..Тepeшкo'',

шeф тex. oсepeдкy 1211,
1212, 1217, 1287

Taтapнoвини' с. 1094' 1099'

Тaтуpa Aнaтoлiй (..Apxип,''
..Apxiп,',ТpeтiЙ',)' peф.
136' 1з25

1

28'

Taтypa eвгeн (Пeтpeнкo Poмaн,
..oмeлькo''), к-p 12' 59' 298'

1299
Tбiлiсi, с. 1055' 1111
Tвapдiвкa, о. 746
..TвepдиЙ',,
зaст. K-Тa CБ 820
.,Tвepдий'', пpaц. CБ
див. Tиткo
Cвятoслaв
Teклiвкa, с. 736, 761 959' 960
'

Тeклiвcькi, ху'762
.'Тeкля'' (.,Cтeпoвa''), пoдpyгa 626
,.TeЛeс'',

к-p 96З

Тeлeхaни, p-H,tl,ИB' TeлexaнськиЙ
p-H

Teлexaноький (Teлexaни) p-н746'
'
747
Teлявкa, с. 1 190
Teльчa, c.644'645'тЗ5
,.TeмниЙ'',
12О1 1212

дp'
'
..Teмpязний''' к-p бoТвки
781

784,785

..Тeмpязнoгo'',

бojвкa

7

81'

TeoфiпoльськиЙ' p-н 555

7

'782'

84' 791

repaтин, c'771

Tepeбiнь, c. 771
Tepeблини, c' 1022
Tepeбунь, хут. 727, тЗ1' 744

TepexaнськиЙ' p-н728

Tepeйкo, див. TpeЙкo |вaн

Тepeмeнщинa 332
Tepeмнe, p-н 44, 47' 93' 96' 149'

15.l' 153' 176' 182, з25' з30'
3З2' 1162

Тepeмнe, с.4З4,466
Tepexи, c. 980' 1082
..TepeшKo'',
к.т CБ нaдp. 820
'.Tepeшкo'', peф' див' Kapaнeць
Mикoлa
.'Tepeшкo,', peф.
див. KocтeцькиЙ
Cтепaн

Тepещyк Xapитинa (,.Xpиотя'',

..Гуцyлкa,')' шeф зв,язкy 149,

|эU
..TepH'',
бoйoвик 299
..Tepнинa',,

кoм. 28' 76

..Tepнoвий,',

пpaц. CБ 328
.l8'
Теpнoпiль, м.
25,43' 65' 7З'92,
1 15' 128' 1з.1
' 136' 137' 139'
445,656, 839, 850, 859, 894,

896' 9з9' 1120' 1122, 1126,
1172,1264

Тepнoпiльськa, oбл.26'28' 29' з3'

50,74,76,77,82, 99, 148, 158,
568' 570' 1172'117З'.1.189, 1233
Тe p н oп iл ьщи нa,t'и в. T epнo п iл ьськa
oбл.
Tepнявкa, с. 621
Тepтки' c. 658
Тepнин, xyт. 328
.,Теслeнкo'', стp. 1221

Тeтepiв, p. 949-95-l' 953' 971-974'
977' 978' 992' 99з' 997' 998'
1070, 1079, 1098, 1 121, 1181
-l09з'
Тетepiв, ст. 898' 100з' 1080'
1 105, 1 119,1175-1177,
Tхopeн, с. 966
,'Tигp''
, к-p 788' 795
,.ТИГp',,

пiдxop.750

..Тигp'',
ст' бyл.
,,Tигp'',

чoт.8]5

752'753

Tилявкa, c. 5З2

Tимeнь, c.762
..ТИмiш'',

к-p 893, 934
Тимoщyк Mикoлa (..Бopис'', ..Koля',),

слiдчий CБ 172' З25' ЗЗ2

Tиннe, с., ТepeH 61з' 638' 883' 884'

887, 908, 910, 918, 927,928,
943, 961, 1006, 1009, 1010,

1014,1024,1180

.,ТИpca,', peф'
див. Фpидpиx lвaн

Tиc_Kpoxмaлюк, ЮpiЙ 10, 57
Титкo Cвятocлaв (..Poмaн',, ..ТвepдиЙ'')' пpaцiвник CБ 47' 97'

з04' 1330

1

405

,,TихиЙ''
1226
,,IиxиЙ''

кoзaк 791
.'TихиЙ''
, к-p 488
,,rихИЙ''
, к-т CБ 1234
,'TихиЙ'',
сoт' 488, 1 168
,

,.TихиЙ'',

сr вiсr

393

Tининa, Пaвлo, пИсЬM. 121'250'479

Tишиця, с 892' 927'961
Tiтo, Йocиф Бpoз, .цepx. дiян 283
..Tкaч'',

221

Тoвпиxинськi Дiбpoви, с' 474
Тoвстe, c' 471 , 1084, 1088, -l 1 .1З
ToвстиЙ Лiс, от. 11]7
Toдopiв, с. 520

c.1224

Тoкap Maтвiй (..Бocoтa',, ..Юдa''),
к-p 28, 50, 76, 100' З22' Зз4'
5с1 568, 570' 1215' 1249'
'
'
1255' 128з' 1288' ]304

371

Toлeжaни, p.н7З2
Тoмaшгopoд' c. 30, 78' 1012
Тoмaшeв, с. 800
Тoмaшiв, пoв. 769
,.Тoнкий'',

Toняж, c.

кулeмeтник 837

,1

1

18' 1 120

Toпилищi, с. 654

..Toпoля'',
к-p 28, 76
,.ToпoЛя,',

..Тoпoля'',

кyлeмeтник 8З7
гlpoв.,t1,И

B. ..oбpун',

..Тoпoля,', peф.
328

Тoпчa, c. 889, 893' 920' 9З0' 9З1,
984' 1 1 17' 1 122' 112З' 1184
Toпчa, хyr 931

Тopгoвищe, c,774,794
Тopoнтo, м' 9-12, 16' 22,56-59' 70
Topнин, p-H,циB, TopнинськиЙ p.н
TopнинськиЙ (Тopнин), p-н 18, 65,
148' -l49' З25' З29' 627 628,
'
656' 657' 7 14' 7З5' 772' 790'

406

209

62' 144'

146'

14т, З71 4З1 4З2' 4З4' 4З5'
'
'
440, 466-468, 489,490, 535,
54з, 558

28'76'

Тpaнyк Пaнкpaт (.,Meн,,), к-p
1

Ткaнyк lлля (.,Гaс'', oлeг'')5З0
Тoбoли, с.788
Toвпижин, c.474

1

нiс',), к-p 15'

7З7,784,792

Ткaчeнкo 1221,122З
Ткaчeнкo C. 1 2' 59
..ТKaчeнкo'',,.
дизepтиp''

1

40.6З 554

Тpaнyк AндpiЙ (..БyвaлиЙ'', ..Лoмo.

K-p ДИB. KopeЙнyк .Д,митpo

Ткaн, xop.

ТoЙкyr'

Toтoвичi' ст' 600
Toчeвики' c. ДИB. Тoчивики, c.
Toчивики, с. 469' 487
'788' 1168
..ТpaктopниЙ''' cтp. 8З7
..ТpaноЙopдaнiя,'' нaдp. 40, 88
Тpaнснiстpiя (Пpиднiстpoв'я) 16'

469,1192
TpeЙкo (ТepeЙкo) lвaн (..!,ибoв'',
..Heмo''), ГeH', Kep. 41' 5.1 90'
'
101, 178, 180, 622, 647, 649,
819, 837, 867, 892, 925, 926,
1217, 1288, 1290

llт^^тiйl|

IpЕ||y|

^^;\
Р9\Р.

'

дylб.

Iq|уРo

т.т\,^^

АнaтoлiЙ
Tpибуxiвцi, с. 500
..Тpилiс',' к-p,,TaЙтaк'' З27
Tpипoтнi, с. 801 802
'
Тpипyтня, с. 7З6

Tpистaнь, c. 627
Тpocтянeць, c. 474' 51 1' 520'

622,757,889,922, 1154

62.1

'

Тpoстянeцькi' xщopи 521 ' 622'
Тpocтяниця. p. 95З' 974,1171
Тpoфимнyк Фeдip (Cipoмaxa''), к-p
761, 765, 785, 869, 891 , 892,

919,924, 926,927,929,

1

139,

187, 1242, 1246, 1248
Тpoфiмнук Пaвлo (..Тapac',), peф.
40' 89' 15з' 154' 156' 159'
.1
1 69, 597' 98з'
138' 1 139' 1 141
1

146,

1

'

1146, 1154, 1200-1204, 1212,
1216' 12з7 12Зg' 1241-1244'

'

IzчI-|zЭI. IZоэ. lzoo
Тpoфiмнyк фeдip (i.явip'')
Kolиapiвcькo гo кущa
..Тpoxим'', npoв' 1221
Tpoхимнyк MиxaЙлo 378

1

222

,

з

Tpoxимнyк Cтеnaн (..Hедoля'',
..Kиpeя'')' к.p 15' 2З' 62' 70'
594, 862' 98З' 1327

Трoцюк ГpигopiЙ (.'!eм'ян'', Bepxo.

Туннe, о. 522
Tушeбин, c, З27
Txopeнь, с. 10З3' 10З4

винeць''), к-p 27,35, 75, 8З'
655' 671 ' 1З19

Тpoцюк Mиlкoлa 46' 95

,.Тpубa'',

дp.'

peф. див' Уcaнук

Пaвлo
Тpyбиць, с. 889' 922

TюбaЙ Иoсип (..ДyбoвиЙ'')' сoтeH.
7 1 4, 7 15, 751, 752, 754, 787,

79З'7s4
Bo, гpyпa 14-16' 23'
27' З1' З2' 52' 5З' 61-6З' 70'
74,79' 80' 102' ]0з' 112'115'

..Tютюнник',,

Тpубнiкoв, гeн.-мaй. 3] 0
..Tpутькo',,
сr вicr 749
Tpясилo 1.apac 24О
Tyзoвa, xipуpг 106З
'.Tуp,', ,л,ив. Гepaсимeнкo Boлo-

128' 1з7 145' 157 176' З12'
'
'
з1з' 319' 577' 594' 622' 815'
8]7-819' 861' 870' 87З' 874'

дИMИp
див' Шyxeвин Poмaн
к-p 48B
..Тyp'',
пoвотaнeЦь 520
,,rуp'' poЙ'
77О
'
Турeннинa 24a' 28З' 1040
Typинaни, с'7З6'772
..Туpiв'', Bo, гpупa 14' 16, 19' 27'

937-939, 955, 958, 967, 976,
1 131-11з4' 1 199, 1200' 1205.
1207' 121З' 1217' 1 260' 1 2851287 1З14' 1З25
'

',Туp'',
..Tуp,',

51' 5З' 61, 63' 66' 67' 74'

101, 103, 127' 1З9' 154' 176'

Зз2' 596' 600' 652' 655' 662,
66з,664,669,675' 685' 1 198,

1208-1211 , 1213, 1214, 1259,
260, 1 2B5-1287 1298' 1З17

'

1

1319' 1З22
Турiвський p.н 1 1 18. 112О,1124
Туoiвщинa 124
.1209
ТypiЙськ' м.780'
p-|1
ТvpiЙськ,
.цИts. TypiЙськиЙ p.н
ТypiЙcькиЙ (ТvpiЙcьк)' p.н 77 2-776'

,

780,789' 79О'791'B04

Туpiя, p. 724' 7З4' 752' 1208

Тypкиотaнськi, гopи

',Tятивa,,, пepc. cтapшинa 9ЗB
,.У.'''

дp. 164

Убopть, p.956' 1028
Увapoвкa, с. ]026
Угли, с. 964' 1221' 1224' 1225
Угнин, c. 769
Угoльцi, с.935' 936' 941' 1.l07
Угopськ, c. 4З4' 531 5З2
'

Угpининi, с.776

,'УдapниЙ,'1221

',УдapниЙ'', к-p BoП 1223
Уж' p. 970', 1099
Ужин' о. 079
-,l

..Узбeк'', K-p ,ЦиB' Пaвлoнюк
Baсиль

Укpa., с.

33,1

УкpaTнa Pa.цянськa

Д

ив. УPСP

TуpoвськиЙ, p-t1 Д,ИB. TypiвcькиЙ

УкpaТноькa пapтИзaHсЬKa дивiзiя
No..1 iм. C.A. Koвпaкa ]7, 65

Typнинкa,с.]1]8
Tуски, с.1099

..Улaо'', peф. звязку,
coвeцЬ Лeoнiд

27 9

p-H

Tуxaнeвський, paд. мapшaл 1111

Тyxoвo,xyr 1011'1О12
.,Tyнa''

185
Tyнин, p-н,о'ив' TУчинcький p-н
Тунинo, м' 25З,328
.ГунинськиЙ
(Тyнин), p-н 153, 304'

306' 320'

32.|

864, 983, 984,

'

З28' З30' з99,

1

178

,.Улaс'',

дp. 1162

див, Boлo-

Улиця, c.1187

..Улiян'', гlpoз.
Д,ИB, MaeвcькиЙ
Aнaтoлiй

..Улянa'',

див, Baвpищyк Hiнa
..Улянa'', пpoв.
хiн. Луцькoi oкp.
1218
..Ульян,'

185

'.Умaнeць'', стp. 5З6

1407

Умaньщинa

Умaнщинaдив'

Умaнь, м. 550' 553' 995
Умaньщинa (Умaнщинa) 146,
552' 554'

550,

Уpaл, гopи 2З7' 24З-245' 277,

459,

1001

Унiн, с. 992'

1128,1129
94З'944
Зaвaлля 944
Paдзeвинi g44

460' 907'

Уpoнищe
Уpoнищe
Уpoнищe

УPCP (УкpaТнa Paдянськa) 11'
39' 40' 58'

.l20'

фeльдшep 816
Фeфep, письм.479
.,Филil', ст cтpiлeць
831
..Фiлaт'', стp.
837
Фiлiпiни 278
..Фiля,',
бoЙoвик 1052
Фiнляндiя 189,222,280,281
Фiнмapк, пpoвiнцiя 281
Фiннyк oлeксiЙ (..oльxa''), к-p 44,

9з, 145,645

121'176,245, ФipлeЙ,c.522

1071,

247.250'276'1054,1064'

1229
306

1125'

..УсaтиЙ''

36,

..ФeдЬ,''
cлiдчиЙ715
..Фeдькo'',

..фoнькa'',

ДИB. Шидлoвський

Пaнaс
Фopoвинi, c.741

Уcaнyк Пaвлo (Тpyбa',)' peф.319 Фoя Людмилa (..AпpеЛЬсКaя'',
,.oксaнa'')Зз,41,81,89, 1З00
Уcoв, с.956' 957' 1118
Устe, с.620
Фpaнцiя 239,282,283' 657
Устилyxоький' p-н 653, 654
Фpидpиx |вaн (.,Тиpca''), peф. 32З,
..Устим'',
З24, 829, 1215, 128З, 1288,
див. Бoндapнyк MихaЙлo
Устимiвкa, с.899' 952
1290
.,фpидpиx'',
Устимoвкa, о. 1048
стpiлeць 829
Устинiвкa, с. 949, 971 ,974, 1117
Фpидpiвцi, с. 495, 501
..Устя''.
npol, Д,ИB' Kiляp Mapyся Фyсiв, с. 798
Уотя, с. 1 104
Уxaнi, вoл. 771
Ухaнi, c. 77 1

Xaбapищa, c,742

Xaбнeнський , p-н 977 , 978

с.776
стpiлeць

Уxoвeцьк,
..Ункap'',

слiд-

Ушинський Mикoлa (...Qyб''),

чиЙCБ326

Ушиця. о. 948,
Фaлькiвський

97.1

'

1040

250

ФapинaMиxaйлo(..BopoнeцькиЙ,'),
отp.

679

Фaстiв (Хвaстiв, Xвaстoв), м., ст.483
Фaстiвшинa 937, 9з8
Фeдopiвкa, c. 1117,112З,1124
Фeдopoв, oлeксiй, Kolй. paд. пap'
тизaнки 17,65

Фeдopyк Юpiй (..Лeмкo''),
148, 150,552,

1303

пpoв.

Фeдopнyк Лaвpiн (..Гoнтa,,),

1з07
.,Фeдoсь'',

].167,

peф, див. Гaвpилюк Xвacтiв,

Mикoлa

'1408

сoт,

Хaбoвичi. c.730. 805
Xaбop' ху. 1022
..Хaлявa,',
пoвстaнeць 8-l 5
Xaнeвo, с.992
Xaнiв, c. 100з, 1076, 1077 , 1079
Xapaлyз, с. 628
Хapкiв, м.249,277
Xapкiвcькa, oбл. 395, 1093
Xapлiiвкa, c.898, 1054, 1055, 1058,
1060, 1061, 1063, 1064. 1066,
1067' 1068
Xaоaн, сoт. 645, 8s5' 909, 91 1
.l
Xaсaнoв, мoл. лeйт. 182
(..Лeвкo',),
Xaсeвич Hiл
мистeць
106, 154' 186, 296, З66,422,
572, 606, 650, 668, 706, 718,
756,766' 814,840, 942, 1018,
ст,'

.lз00'
|,I,

1з]6, 1з2O

ДИB. Фaстiв, ст.

..Xвaстiвський'',

зaгiн 15, 5] , 62,

101' 589' 630, 6з2-634, 644,
646-649' 1280,1з20

Xвaстoв, M' диB, Фaстiв, м.
..Xвиля'',
див' Caмнук ЗiнoвiЙ
..Хвиля'',
к.p 916

..Хвиля,',
пpoв. oKp' 33, 82, -795,1218
,,Xвиля',

, paЙ. пpoв. 179
XвильoвиЙ, ПИсЬМ. 176, 250, 954,

XвoЙниця, p. 943, 944
Хвopoстiв, c.1o24

Хвoянкa, xyг.
12З7
,.Xимepa',,

3.l

1

, 315,

319.32.l

|вaH

Хoбнe' тepel ДИB, Kaгaнoвич, тe-

..Хмapa'', K-p
ДиB' Koнвaлюк
Лeoнiд

.,Xмapa'',
кyp. 552
,,XМapa'',
пвx. З4' 8з, 866, 868, 938

..Xмapa'', пвx.,
tиB. Xyдeнкo
Baсиль

..Хмapa',,
пiдпiльник 334
.'XМapa'',
cлiдlиЙ сБ з30
..Xмapa,',
coтeH. 945, ].1 82, 1186
7

14, 724

727,72B,742

..ХMapa'', cтp.
дИB, Kиpилoвин
Mикoлa

..Xмapa,',
хop. 750
..XмapHИй'',
зacт. peф. 328

Xмелiвкa, с. 629, 1051
..XMeЛЬ'''',
aгeнт'' 7 1 4
Xмeль, с' 988
Xмeльник, p-н 556' 560,
Xмeльники, p-н 329

..

..Xмiль'',
пвx. 5]0
..ХмypиЙ'',
пвx. 16, 63, 862, 1280

бoЙoвикЗ28

сoтeH.' ..aгeHт,'

593, 594, 67], 675, 712, 809,
815, 817, 819, 821, 861_
.,

пвx 92.t

ст. бyл.

88, 92-95, 101, 125, 157, 305,
,

864' 870' 874' 908' 921,9з9.

..Xмapa,', K-p
ДиB. Kaлинoвський
oлeксaндp

..Хмapa'',

' 1З14' 1З22

964' 98з.985' 1.199, 1280див,
тa Koх< ЗaBИхoст''. 33''
Xмeльничeнкo 1029
..Хмeльничeнкo'',
K-p,цив. Гpичaн

..Хмapa'',
кoзaк 787, 793,794
..Xмapa'',
K-p ДИB. Гpинaн |вaн

..Xмapa,,,

1291

ХмeльницькиЙ' p-н 538' 553, 556
Xмeльницькoгo' 3'eдHaHня iм. 16,

81 1,

',XитpиЙ'', стp. 50.l
Xiнiвкa, с.489
Xiнoчi, c. 764
Xлoпятин, c. 769
..XМapa'', ..aгeHТ,'
з23, 805
..XМapa,',

120, 121, 126, 240, 241, 696
..ХмeльницькиЙ'',
.цив. Якoвлiв Якiв
..XмeльницькиЙ'',
кpaЙ (П3K) 33,
82, 8з' 112, 154, 176, 689,

З4' 35' з9' 43' 44,46,52, 63,

к-т 603, 623
Хинiвкa, с.4З7
'.XитpиЙ'' K-p 8.l 9, 862
'
,,XитpиЙ',,

Xмeльницькa oбл, 29, 77, 505

Xмeльницький Бoгдaн, гeтЬMaH

peH

Xoдaк, к-p734
Хoдaки, с. 545
Xoдopи, с. .l056
Xoдoси, p-н 149
Xoлм. пoв. 769
..XoЛMсьKa'''

бpигaдa 27, З4, 35'

52, 75, 82, 83, 1 02, 1 55, 305,

589, 696, 697, 698, 712,71З,
715'7З7 ,809, 81 1,12зo,1282,
1284
Xoлмськa, oKрyГa' TB 76s, 809,
81 1, 1259
'.XoлMcЬKa'', сoтHя, 1-a 768

Xoлмщинa 11, 12, 14, ,l9, 20, 26,
27, 34, 58, 59, 61, 67, 74, 249,
7З7' т70'

81

2' 09з,
.1

1209,1210
Xoлнeвичi, с' 782, 800

1

17

4,

1

189'

..XoлoдниЙ'',

дp. 534
Хoлoдний Яp241
..XoлoдниЙ

Яp'', з'eдHaння 15, 16,
23' 28' 29, 35, 4З' 44' 50' 6264, 70, 76, 77, 84, 92, 94,

1

00,

127' 150' 176, 389, 392, з94,

r409

432' 4З3' 4З5' 5З4,569, 571
'
1288, 1290, I304, 1306
..Xoлo.цниЙ
Яp'', твip Юpiя Гopлic.
Пэpськoгo 265

|'!икoвa'

..L{инк'',

1105,1109

Хoмiвцi, с. 1079, 1080
Xoмiчeв, с. 727
Хopiв, с. 492,1170
Xopoбpiв, с, 7 67, 768, 77
Хopoбpoв, c, Д,ИB. Хopoбpiв' с.
,.Хopoвeць,',
кoзaк 83 ]
Хopoшiв, с. 545
Xoтeнь, с. 310, ] 182
Хoтeшiв, с 795
Хoтинь, с.310,562
Хoтишiв, с. 652
XoцiнcькиЙ Boлoдимиp 906' ,l 096
Xpaпyнь, c. 986, 987, 1 1 18, 1 179
Xpaсoк, c. 631
..XpecниЙ,,,
пpoв. 379
1

..XpИстя',, LUеф
эв'язку див.

Tepeщyк Xapитинa
Xpiнники, c, 474
Xpiнницькi fliбpoви, с. 47 4
Xpуcтaльoв, пiдпoлк. 957
Xpyщ, стp. 829
Хpyщoв Hiкiтa, кoм. дiян 18, 20, 50,

244,245,250,

25З,261 з63, 365, 454, 659.
'

661, 1 071 , 1125, 1146

Xyдeнкo Bacиль ('.oстaп,'), ШПШ
1

259

Xyс1 м. 179,835
Xщopи Гoлoскoвецькi, с. 498
Xщopi, c' 562

83.1

пpaц,

c,42З

сБ 1 1З9, 1242

cтpiлeць 828
ЦИp' о. 721 '74З
L.{ицанiвкa, с. 1194
..

l-{iпoк'', пiдпiльник ди в. .. Гyмaнн и Й''
|-{yмaнськиЙ (Цyмaнь), p-н З34, 724,

7З4' 755' 759, 776,778, 780,
781' 791' 19З, 794, 799, 800'

801 , 802, 807, 1 1 86, 1187, 1226
Qумaнщинa, див. |-\умaнський p-н
|-{yмaнь, м. 588, 628, 634, 7 19, 724,

757,758,800,802

L{умaнь, p-tl ,t],иB L]yмaнськиЙ p.н
L]юпpик, с. 776
..Ч''',
aгeнт З81' 384
.,ч.','
Дp. див. Чep.
..Ч.,',

пpoв', к-p 303, 3]5' 316, 318

Чaбeль,

c.887' 890,918,920' 943,

944, 961
Чaбeль, тepeн 943
..ЧaД'',

tp. див, Baщиuин
ЧaЙдaнeць,с.1190
..ЧaЙкa'',
..ЧaЙкa,,,

|вaн

бoевик, сБ 327, з93
вicт. 836, 924

..ЧaЙкa'''
ст. вiсr 393
..Чaйкa,',
cтp, ДИB, Пилипнyк Пaнac
ЧaЙкa, Д,иB' r1ИлL4пЧук Пaнac

ЧaЙкiвськиЙ А,, пиcьм. 242
..ЧaЙкiвськиЙ,',

чoт. 837

ЧaЙкoвськиЙ A., письм. 265
..ЧaЙчeнкo'',
к.p 818, 866, 867, 956,

957,958,1206

Чaн.кaЙ-шi, дepx. дiян 278
..ЧaПaeв,',
к-p 537, 735
..Чaпaeв',, poЙ.
639
..Чяпаор,,nтn A?7
vv,
, v|у.

..ЧaпaЙ,',

дp. 941
ЧaпoвинськиЙ, p-н див, ЧoпoвицьKИЙ

1410

кoзaк

,763,

стapшинa 626

.,I-.{Игaнкa,',

Xoмичiв, c' 7З1 ,745
Xoмичoвo, c.745
Хoмiвкa, с. 905, 1002, 1070. 107з
1082, 1084, 1086, .1089, I I04,

14,

776,785,791,794

..L{игaн'',

..Хoмa'',
пiдпiльник 333
..Xoмa'',
пoвстaнeць 521
,.Хoмa'',
сoтeн. 1249

1

|-l,eпцeвинi Beликi, с' 736, 761
..L{игaн'',

Xoлoднoяpщинa 4З0
Xoлoпи, с.6]9
,.XoM'яK,',
стpiлeць 829
..ХoMa'',
гoсп. p-нy 76.1

66,68,99,

Llеблiв, c, 771
l-{eнтpaльнa Евpoпa 240

p.H

Чaпoвицький | p-H дИB' ЧoпoвицьKИЙ

o-H

Чaпoвичi, c. див. Чoпoвичi p.н
..Чapдaш'',
к-p. 729, 1.l85
..Чapдaш'',
ст. бyл.721

,74З

Чapyкiв, с.473
.'Чaсник,',
пвx. 503. 505

Чeмepiвцi, м.499
..ЧeмниЙ'',

cтp.527

Чeпoвичi, p.H, тepeHдив, Чoпoвичi

p-H
.,Чeпчик,''

бoЙoвик З27

..Чep.'' (Ч.''),
дp. 162-164' 169
Чepвeнкa, с. 1030
Чepвoнa Boлoкa' с. 1032, 1033

Чepвoнe, с. 903
Чepвoний Бip (ЧepвoнoбipськиЙ),
лic 12З' З26, З29,т64
Чepвoнкa, с. .| 030

Чeтвepтня, о. 803
Чex .Д,eм'ян (.,ЗимниЙ,', ..Mикoлa'')
4т3' 474, 1218' 1259

Чexiя 28.l
Чexoвичi, p-н 883

Чexocлoвaччинa 250, 279, 28o,
zoё
..ЧeЧeЛЬ'',
peф. див, ..Maкap,'
..Чигepин'',
кoзaк

стp. 555, 561

..Чмелик'',

Чмiль, с.

Mao,ян
..Чepник'',

K.p

,t1,ИB' Лyкaсeвин

к-p' ШBЩ див. Kaзвaн

ня ]7,65
Чepнявa. c. 435
Чepняки, c'722,1185
Чepняxiв, тepен 879
..Чepнiль,,,
aмунiцiЙний 837
Чepнiль, Bинcтoн, дepx. дiян 283,
12З1

Чeсний Xpeс1 с. 654
Чeснiвськi Paкiвцi. c. 119.l

179,

.l008'

1o]4

p-н 879, 898-900, 949, 970.
971' 9т6,998, 1004, 1035.

1042-1049, 1056, 1 065, 1 094,
099, 1 1 12, 11 17, 1 125, 1 175,

1

1 18.1

Чoпoвичi, м. 903, 998, 1048,

Чoпoвичi, p-н дИB. ЧoпoвицькиЙ

p-H
Чoпpoвинi, p.н дИB. Чoпoвицький p-н

..Чopнa'',

чЛ. Пpoв.
eвгeнiя
чopHe, мope 281
..Чopнeнкa,',

див. Антocюк

зaгiн, вд. 818,

1 208
..Чopнeнкo'',
Д,ив. Якoвлis Я,
..Чopнeнкo'',
,.Жук''

к-p

..Чopнeнкo'',

.l

181,

див,

гlpoB, дИB' Koзaк

Mикoлa

.Д,митpo

Чepнинин, c. 771
Чepнiгiвськa , oбл' 44О,8О4
Чepнiгiвськe, paд. ПapтИз. з,rДHa-

,156,

дp.

,l026

ЧoпoвицькиЙ (ЧaпoвинськиЙ, Чa.
пoвицькиЙ. Чoпoвичi. Чoпpoвинi, Чopпoвинi, Чепoвинi),

ниЙ Бip

..Чepник,',

17-l

Чичeльник. c. 500

ЧepвoнoбipськиЙ, лic див' ЧepвoЧepeдниненкo B.П. 10' 57
'.ЧepeMoLU'', к-p 498
Чepeмoшeнь, c' 1117
Чepeмoшнo, c, 1221, 122З
..ЧеpeH,',
кoзaк 715
..ЧepeтяниЙ'', poзвiдник
327
..Чepeшня'''
бул' З92
..Чepeшня',,
див' Бpинкa Kyзьмa
..Чepкеc'',
K.p 558
..Чepкeс''.
чoт. 984

.l

..ЧИxик'', poЙ.
933
..ЧИxик'',

ЧopниЙ Ceмeн 388
..ЧopHий'',

..ЧopниЙ'',

xaндapм 645

зacт, пpoв' 774

..ЧopниЙ,',
K-p 1з33
..ЧopниЙ'',
..Чopнi

peф. сБ 326

ГaЙдaмaки'', вд. з5, 4.l , 84, 90,

887, 888, 9'16-919, 921, 934
'.Чopнoгo'', чoтa 43.1

..Чopнoбиль'',
сИMчyK

бoЙoвик див. Гeoa.

Чopнoбиль, P-|l Див. ЧopнoбильcькиЙ

1411

Чopнoбильcький (Чopнoбиль), p-

н 875' 876' 977-980,
1182

1082'

..Чopнoбpивий'',
ст. cтpiлeць 394
..Чopнoвyc'',
ди

.'Чopнoгopa'',

в' Якoвлiв Якiв

к-p 28, 76, 146, 4З5,

489, 49
..Чopнoгopeць'',
1

к-p 37 1
.,Чopнoгyз,',
155
дp'
..Чopнoryз'',
к.p 179, 922' 1010
..Чopнoмopeць''
дИB. Бaсюк oвгeн

..Чopнoмopeць'',

диB'

Meльник

oлeкоiй
..ЧopнoмopeцЬ'''
K-т, peф. CБ 330
..Чopнoмopeць',,,.лiквiдaтop''
1 247

.,ЧopнoмopeцЬ'',
т14

сoтeH., ..aгeHт''

.,ЧopнooкиЙ'''
отp. 555
,.Чopнoта'',
гocпoдapний 626
..Чopнoтa'',
див' Гaвpилюк Mикoлa
..ЧopHoтa'',
див' Kрoль lвaн
..ЧopHoтa'',

..Чopнoтa',,

див, Pудик Адaм
к-p

-1333

..Чopнoтa'', K-p
диB, Мiськo Mи.
KoЛa

,.Чopнoтa,',

K-p, хop',циB,

..B.Чopнoтa''

..Чopнoтa,', peф' p-HУ
див, oлiЙнинyк AндpiЙ
..ЧopнoTa'', poЙ.
837
..Чopнoтa'',
сoтeH. 628, 629
..Чopнoти'',

сoтHя, вд. 34, 70, 86з,
870, 944, 945, 968, 982-984,
1178
..Чopнoyс'',
K.p гpУпИ 1019' ,l 146
..ЧopнoxвoстиЙ'',
кoзaк 1 035
Чopпoвинi, p-t1 Д,ИB, Чoпoвицький
p-H

Чopтoвe, бoлoтo 600, 6з4
ЧopтopиЙоьк, с. 628, 7З6, 792, 799
..Чyбapик'', peф.
див. Pудий Пилиn
..Чyбapик'', peф.
CБ нaдp. 939
,,ЧубaтиЙ'',
гoспoдapниЙ з01, 303,

з06

..ЧyбaтиЙ'',

див. Moсюк Mикoлa

ЧубaтиЙ'', оaн iтap 555
..Чyбeнкo''' poзвiдник
,,

..ЧyгaЙнyк,',

1412

.l

6з1, 198

сoтeн. 644

..ЧyдaK'',
дp. 1171
,.Чyдaнoк'',

бoйoвик 301' 302
Чyдeль, с. 887, 892' 89з' 927' 9з3'

Уol

Чyдин,

c' 1087

Чyдинiвцi' с. 560
Чyдинoвцi, с. p-н Хмeльник 556
Чyдлi' c' 1087
.,Чyйкeвин'',
к-p 956, 958' 959,

ЧуЙкoвський ЮpiЙ (..Юpкa") 15, 23,

63,70
apxiвiс1 кep. тeX. 3вeHa

..Чyлий,''

1146, 1154

.,ЧулиЙ'',

бул 82О

',ЧулиЙ', , кaHцeЛяpИcт
,.ЧулиЙ'',

сБ 820

к-p 1146, 1154' 12з7

'

1247

1251, 1252, 1255
..Чyмaйдa','
бoйoвик 877 1051
'
..Чyмaк,',
див. Яцeнюк Mикoлa

'

..ЧyМaк'',
вicт.393
.l
..Чyмaк'',
дp. 146
..ЧyMaк'',
пiдпiльник 334
..Чyмaк'',

сoтeн. 492, 772'77З' 1169'
1170
,.Чyмaк'',
стpiлeць 791' 828
.,Чyмaкa'',
coтHя, вд. 736, 77З'791
'
1169, 1220
..Чyпpинa'', бyл.
933
..ЧyпpиHa',,
K-p чoт. 949' 971' 1007

..Чyпpинкa'', пpoв.
Mикoлa

див, Koзaк

..Чyпpинкo'', пpoв.
див. Koзaк
Mикoлa

..ЧyтKa,,, г1op.

Пeтpo
Чyхeлi, c. 561

диB, Maкcимнyк

-|045

Ш.' с.
Шaвpoнcький Aнтoн 378

ШaЙнo, с.773
',ШaKaл'', K-p.цИB' Pyдик Aдaм
ШaнкoвськиЙ, Лeв, icтopик 10, 57

Шaпoвaл ЮpiЙ' пpoф. 11, 58

.,ШapЛoтa'',
кoзaк 755'
..Шapyдa'',

1

.t

86

бoйoвик 331
Шaтiлoв C. paд. гeнepaл 18, 66
.'Ц.!aулa''
диB. Pyдик Aдaм

..ШaX'',

Г1poB.

1020' 1021,

,|008'

1010'

1.|80'

'.ШaxpaЙ'', пop. дИB,

.Qмитpo

ШaцькиЙ. p-н
..ШвaЙкa,',

Apоeн
1014'

дИB. KлинoвиЙ

Шaxи, с. 884' 910'

12,1

0

тex. пpaц.

71

Kaлинюк

4

..Швapц'', пpoB,
дИB. Caмнyк

Швeць, пpoв.

660

Зiнoвiй

Шиьtдак oлeксa (..HeзнaниЙ''), к-p 937

Шинкap 857

Шинкapyнкa 319
[JJиpoкe, с.797
..ШиpoкиЙ'',
див' Пpoцюк MиxaЙлo
Шихoвичi, с' 769
Шиця' с. 970
Шия, c. 1 1 18

c'753' 1225

Шкpoби,

BПX 597 '972' 11т5 Шляxoвi Kopинeнцi, c. 538
.,Швopний',, peф.
див. Cepeдa ..ШМaтaй'',cтpiлeць829
.'ШвиДкиЙ'',

к-т

MиxaЙлo
952

Шмaткo Гaлинa (..|вa''), peф. 796
Шмopгyн, AнaтoлiЙ (..ПiдxмepниЙ'')

ШeвнeHкo, ceл.

Шeвчeнкo Tapac (T. Шeвнeнкo)'
28'76
noeт 121' 240' 1039
Шoстaкiв, с. 327
Шeвчeнкoвe' xyт. 1117
Шeвчeнкoвo, с. 971

..ШпaK,',

Шeвнyк .Qмитpo (..oнмaнa'',
..Cкaкyнeць'')'

к-p 300' 304
Шeлecтa - Гopдieнкa, гpyпa 173
..Шeлecт'' 17з, 185

Шeлeст, K-p, ДИB, Cидop Baсиль
ШeпeлицькиЙ, p-н977,979
..Шeпeль',, збpoяp 391
..ШeПeЛЬ'',
к-p вiд. 837
.,Шeпeль',, пpoв. 1202

Шeпeтiвкa, м. 55, 105, 331'
560, 56з.565, 1170
''Шeпилo'' 28,76
Шepмун Л. Т., гoлoвa c/p

492'

49З

к-p'
'
150' 4З2' 491' 492,540' 1 169
..Шepшeнь'',
бoЙoвикЗ27
..Шepшeнь'''
Шepстюк Bacиль (..Гipчиця',)'

кypiнний

з0' 78' 145'

147

peф. див' Kapпюк

Kиpилo

Шepшнi' c. 879' 898' 949, 970' 97.|,
1046' 1047' 1049' 1112
Шepшнiв, c, 1117
Шибинo, c.47З
.'Шиryнин
Bopo.

!eнис'',

к-p див.

бeцьФeдip

Шидлoвський (..Poмцьo''),

пpaц'

бoйoвик 328

..Шпaк'', кoзaк 787
,.Шпaк'', к-p BoП
760
..Шпaк'', сoтeн.
..LlJпaк'',

,.Щпaлa''

602

cтp,972' 1175

28'76

..Шпaнoк,,,

пiдпiльник ЗЗ4' 1249
..Шpaм'', бyнн., ..aгeнт'' 714
..Шpaм',, к-p
893, 932
..Шpaм'', стp.
500
..Шpaмeнкo''
к-p 147
'
,.ШpaмeнKo'',
чoт.43.| 4з8' 490
..ШTaxеТa'',

..ШyГaй'', кoзaк715
..ШyгaЙ',,

отpiлeць 829' 122З

,.Шyляк'', кoзак.
787
..Шyляк',,
к-p 50, 100' 391' 570
..Шyляк.,
K-p ДиB. Mиxaльнyк |вaн
..Шyляк'',' poЙ'
424,425' 8З1
.,ШуЛяK,',
coт' 552, 553
Шyлякiв, c. 1099
Шyм oлeкоiЙ (.,Boвнaк',), шBш 16,
19' 63' 66' 675
..ШyM'',
дp. 1235

..Шyм'', к-p 28, 76,
82, 4З1, 4з2,

4З5'542'54З

..Шyм,''
тex. вiд. 1201
стp. 837
ШидлoвськиЙ Пaнaс (,.KpилaтиЙ'', Шум, див. ГoЙ
..Фoнькa'')

..ШИЛo,''

кoзaк

201
831
.1

'

стp. 946
Штeпa, peдaKтop 244,245
,.Шryx'', к-p 1005

Шyмськ,

м' 4З4, 450,

546, 564. 1190

451

,

53з.

1413

Шyмськ, p-H,цИB' ШyмськиЙ p-н
ШyмоькиЙ, дepx. дiян 250

Шyмський, p-н 45, 94, 147, 1189,
90,

92, 1 1 93
Шумyк flaнилo (Бopис''), к-p 883
..ШyстpиЙ'',
кoзaк 79З
r

1

119 1

,

1 1

Шyт.и, с. 1118

..Шщкa'',

к-p 1005
Цyxeвин Poмaн (..Тyp'')' гeн' 25, 73
Шушкeвин Poмaн (..Бypлaнeнкo''),
к.p 34' 82' 1 46' 150, 4З2' 4g1,
1 172, 1308
Щac ливиЙ,,, бoeць 536
..Ll-{aсливиЙ'',
,,

Щегля.

с

.1 ,1

вicr З93

18

lleдpoгoщa, с. 652, 721, 1185

|-J-{epбaнyк Aдaм (..!,aни лo'') 1222
Ц-{epбaнyк Cтeпaн 1222

..Ц{epбинa'', poй.
332
..[J-|игoль'',

стp. 536

Ц.[икiнинe, с. 930

IJ-J'oдpoгoщa, c' дИB, l-L{eдpoгoщa,

.,Щopс'', к-p гp.
538
..Щyкa'',
K-p чoтИ 946, 984
..ЩУкa'',
пiдпiльник 333
..щyKa'',
coт,28,76
..Щyкa'''
чoт. 930, 945
..LL[yпaк'',
к-p 28, 76,474
,,Ю.'',

к-p див. ,.Юpa''

Югoслaвiя 279' 280,28З
..Юдa'',
K-p ДиB, Тoкap Maтвiй
Юзeфiвкa, c. 1117
..Юлiaн,,,

..Юpa''
..Юpa',,

дp' 1235

Cтeпaн

..ЮpKo,' (Юpкo-Kyбap,,)'
пвx. 536
..Юpкo,',
бoeв. CБ 327
..ЮpKo'',

дp. 894' 895' 1200, 1203,

124З

..ЮpKo'',
..Юpкo'''
..ЮpKo,',
..Юpкo',,
.,ЮpKo'',

дp.' K-p див. ЯкoвлiвЯкiв
K-p,ЦИB. Чyйкoвський ЮpiЙ

к-т Bo див. Pибaк Гpиць
пoлiтвиxoвник 536
пpoв, нaдp. 1218
..Юpкo'', peф. нaдp.
329
,.Юpкo'', pеф.
CБ 149, .158
..Юpкo',,
слiдниЙ сБ з30
..Юpкo'', стpiлeць

829

..Юpкo.Kyбap',,

дp. див',,Юpкo'',

ПBХ.

Юpoвo, с. 956
Юстинбyp1 с.956, 1030
Юcтинiвкa, c' 1 175, 1177
..Ючкo',,

пiдпiльник 333

Я.' о.1043,1046

,.Я. MoBa'''
див' ГapacИMeHKo

Яpocлaв
Яблoннe, c' 1179, 1 182, 1 18з
,,Яблуня''
, отpiлець 830
Яблунькa, c.627

..Явip''
941 1221' 1222'
'
..Явip'',
бoЙoвикЗ26
.,Явip,''
див, Тpoфiмvyк Фeдip
..Явip,,'
KyлeMeтнИK 77 8, 792
..Явip'',
сr отpiлeць 8З1
..Явip',,
стpiлeць 829
,.Явip',,

чor 596

..Явop''

дp. 175, 553

к-p 889, 922
..Явop'',
пiдпiльник 3З3
..Явop'',
пoвстaнeць 81 5
..Явopeнкo'',
кep' вiД,.,ци в' Пaвлoвич

чoт. 984

Pyбaшeнкo', к-pдив. Koвaль

Cтeпaн

1414

Дp.ДИB. Koвaль Cтeпaн

.,Юpiй',, K-p
Д,ИB' ЯнишeвськиЙ

1249

..Юpa'',
пiдпiльник 333
..Юpaоь'',,,
aгeнт'' 7 12
..Юpбa'',
к-p 963
..Юpбa'',
писap 645
,,Юpeнкo'',
к-p 864
..Юpeнкo'',
к-p бoТвки 98з, 984, 1178
..Юpeнкo',,
..Юpiй

..Юpiй','

..Явop,',

122З' 1224

Mикoлa

..ЯвopенКo'',
кoзaк 796
..Явopeнкo'',
кущoвиЙ 784

Явopнyк Гaннa, див, Cтeльмaщyк
Пoлiнa (..Moтpя'')

..Ягуp,',

K-p

диB,

..AзoH''

..Ягypa,', вд.
559
Яечкoвичi, c.727

Язвинкa. c.995
Язвинкa, xщ 1023
Язвiнкa, c. 996' 1069, 1075' ]097
ЯЙлa, гopи 279
ЯЙнo, с. 72З'7З2'751' 1227
Якимiвцi, с. 546' 1298

Якимнyк (Koлтoнюк) Mикoлa
(...Qaнилo'', oлeг,'), дp., l(-Т,
кep. 139
Якoвичi, о' 653

Янчинцi, c. 503' 5.14
Япoлoть, с. 32, 80, 621, 622, 642,
757

Япoнiя 239' 278' З49' 797' 1097'
..Яp,'

1 1 13
791

..Яp'',
бoЙoвик 1052
..Яp'',
бул. 742'74З'747
..Яp,',
к.p 721 ,729'7З5
..Яp'',

пpaцiвник CБ 325
,'Яp''' ст. вiст.
З93

..Яp'', шеф ЗB'язKу
ДИB 3вapиr

Якoвлiв Якiв (..Kвaтиpeнкo'',

(Звapax) Пeтpo

к-p 16, 47' 5з, 63' ,.ЯpбeЙ'',див.Cвиcтун Mикoлa
96' ]0З' 157' 172' 594' 642' .,Яpeмa'', кep. гp.498
819,862'946'985' 1]з2, ],1 з4' ..ЯpeMa'', K-pДуIB' CeмeнюкHикoн
1182' 124З' 1254' 1260' 128o .,Яpeмa'', пвx. 515' 522' 5з8
..Юpкo,,),

Якyбнинi, с. B01
Якyшa, лiс 788
,,Ялинa,' 1249
,,Ялинa''

,

..Яpeмa',,

пiдпiльник

..Ялiвeць'', отp. 955,

Ямпoль, p-н
Ямнa Pyдня,

1'|72

сoтeн. 510
Яpeмнa, с. 785
Яpeшки. о. 1060' 1065
Яpивoтин, с. 971
,'Яpиi,l'' 44З

333
1179

с. 1025, 1026' 1032.

1034
с.654
..ЯHИЧap'',

Янeвичi,

..Янинap'',
..Янинap'',

821
бyнн.555
пpaцiвник сБ 328
бoЙoвик

.,ЯpиЙ,, пpoB'
,t1'ИB Cемeнтyx

Янишeвський CтeпaH (..Д ''
,,|aлeкиЙ'',.,Ceмeн
Cидopeн.
кo,'' ..ЮpiЙ''), K-p 5' 39-4],
.,l

44'

47

'

51

'

.'ЯpиЙ'' (,.Гaнoк,'), K.p гр.
972-975
.,ЯpиЙ'',
вiстyн 829
,,ЯpиЙ''
, кoзaк 831
,,ЯpиЙ''' к-p 864' 865, 950, 952,
953

5З, 62' 88' 90,

97'

Baсиль

,,ЯpиЙ',,
сoт.9ЗB
,.Яpинa''
, ЧЛ. пpoв. див.

fleмидoвиl

Haдiя
Яpкo, гoлoвa с/p 556
..Яpкo'',
.цив' Kaлинюк.Д,митpo

10], 0з' 112, 12B' 1З1' ]36'
]з7' 139' 15З' ]55' 156' 646' ..Яpкo,', прoв. 181,182
648' 1]65' 1166',l269' 1270' Яpлoвe,с.962
,.Яpмaк'', K-p
1З14' ]330' 1З32
Д,l4B. BoЙцешкo
,1

Янiв, м.722'7З0'7З1
.Д,митpo
..Яpмapoк'',
Янiв, p.н t,ив. ЯнiвськиЙ p.н
пiдпiльник З34
Янiвкa, c. 974, 1044, 1046' ]048, Яpмoлинцi, м 424
-l
,.ЯpoK,,,
] 054'
055
K-p ,o,I4B, Kaлинюк.Qмитpo
Янiвський (Янiв), p-н728,7З1
''Яpoк'', сr вicт' З93
'744' Яpoмeль, с.782
746'788'789'7s5'796
Янiвцi, с' 556, 1056, 1062
Яpoпoвинi' с. 1054, 1060' 1064
Янкiвцi,

c'

1192

Яннa Pyдня, о.
1117

'

1121

'
112З

971

'

1 ]

0з'

]

1

04,

..Яpoпoлк'',

|lpol'Д,иB. KoзaTeo.qoзiЙ

Яpoслaв MудpиЙ, князь 531
..Яpoслaв'',
зaст. K-Тa CБ р.нy 821

1415

..Яpoслaв',,

,.Яpoслaв'',
lвaH

кoзaк 780, 787, 792
пiдпiльник д ив. Бepник
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л|тoп ис yKPAТHсЬKoT пoBстAHсЬKoi APMtТ

Лiтoпиc УПA - цe оepiЙнe KHИ)KKoвe BИдaHHя Йoгo зaвдaння - oпyблiкyвaти,
3 дoTpиMaHняM Д)кеpeлЬHoi тoннoсти, дoKyМeHTИ Й мaтeрiяли дo iотopiT УПA,
a TaKoX стИMyЛЮвaтИ й видaвaти пpaцi пpo дiяльнiсть УПA тa iстopiю Укpaiни
тoгo пеpioдy взaгaлi' KoxниЙ тoм aбo гpупa тoмiв Лiтoпиcу пpисвянeнi oкpeМИМ тeMaM i мaють нaзвy Чaстинa тoмiв oxoпЛЮr iстopiю УПA зa пeвний пepioд
нa бiльцlиx тepитopiяx' яK' HaпpИКЛaд' нa Boлинi, в Гaличинi, нa yкpaТнськиx
зeMЛя,Х пi.ц Пoльщeю тoщo Koxнa з цИX ТeриТopiЙ мoжe МaТИ дBa.TpИ' a тo Й
бiльшe тoмiв. !,oдaткoвa сepiя КHИхoK будe пpисвянeHa зaгaлЬHИМ тeмaм, aбo
збipникaм спoгaдiв, пpaць, aбo мoжe бщи KHИ)кKoЮ oдHoГo aвТopa Ha ЯKyсЬ
тeмy. 3бipники пOЯBЛяЮTЬся нe пepioдинHo, a B зaлeжнocтi вiд пiдгoтoвки Й
oпpaцюBaHHя HaоТyПHoгo тoму, Hумepaцiя книжoк ЛiтoПИcy Moxe Йти iнaкшe, нix
3a oГoЛoшeнИм тepитopiяльHИМ ПЛaHoM ни xpoнoлoгieю пoдiЙ. loкумeнти пepe.
дpyKoBУютЬся з дoТpИMaHням дxepeльнoi ТoчHoсти, зi збepeжeнням зaгaЛьнoj
фopми opиliнaлy. Koнeчнi вИПpaBЛeHHя ни вiдтвopeння пoшKotхeнИx мiсць вi.ц.
зHaчaЮтЬсЯ KBaдpaтHИМИ дyХKaMИ абo - де пoтpiбнo - пoясненi в пpимiткax. Так

caMo BlдзHaчaюТЬся дOдaHi peдaKЦieЮ cJ|oBa, ПoяоHeHHя ЧИ зaГoЛoвKИ в ТeKсТi.
lншi пiДпiльнi мaтepiяли _ МeMyapИ, MeМopaндyМИ, публiцистикa Тoщo - пepe.
друКoByюТЬcя бeз пpoпyскiв, пpoTe мoвнi й пpaвoпионi вИпpaBЛeнHя ДетaЛЬHo

нe вiдзнaнyються, хiбa в oсoблИвИx BИПatKax' Як пpaвилo, пepeдpУKИ бepрься
вi.цс}тнoотi opиliнaлу дO yBaГИ бepeться нaйвipoгiднiшa
кoпiя чи пepeДpyК. B усiх випaдкaХ ТoчHo пoдaeтЬся дXеpeЛo, a y вИпa.цKy пepe.
друKoBaHИХ apxiвниx мaтepiaлiв - тex мiсце збepeхeння.цaнoгo мaтepiялу. KoxниЙ тoм мar дoвiдник oоiб тa мiсцeвoотеЙ i слoвник HeясHИХ слiв. скopoнeнь тa

з opиliнaлiв' aлe пpИ

MaлoBXИвaHИХ чИ Hезpoзyt\4lЛИХ cЛlB.

LIтoPYs UPA - сHRoNlсLE oF тHЕ UKRAINIAN
lNsURGЕNт ARMY

Litopys UPA is a series of books, produсed with the aim of pub|ishing source
doсuments and materia|s relating to the historу of thе UPA, as v',eIl as stimuIating and
pub|ishing works about the aсtivities of thе U PА and, in a more gеneral way' the history
of Ukraine of that period. Еach vo|ume Or group of volumes of Litopys UPA is devotеd
to a specifiо theme and has a separate title' Some of the voIumes dea| with thе history of the UPA in a given period of time or in a givеn region - for ехamplе, in Volyn',
in Halyсhуna, in the regions of Ukraine he|d bу Poland аnd so on. Тwo, three, or even
more volumes maу be devotеd to general thеmеs' to сolleсtions of memories' or to
single books bу individual authors dealing with partiсular questions. Тhе appеarance
of Litopуs UPA is not periodiс, and depends on the рaсe at whiсh sucсessive volumes
are сompi|ed and preparеd for print. Тhe volumes maу appear in an order other that
indicated above' based on a territorial and оhronologiсai prinсip|e In reprinting doоuments' We adhere striсtlу to their sollrсes and рreserve the genera| foгm, language
and orthograрhу of the origina|s. P|aсes in the text where оorreсtions have hаd to be
made, or Where the original doсuments have been damagеd or had to bе reсonstituted, are dеsignated with square brackеts, or, if neсessary' provided with еxp|anatory
footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts that have been added by the
editors arе indiсated in a similar manner' other underground materia|s - memories,
memoranda, works of publiсists and thе like - are also reprinted without ornmissions,
but on|y in exсeptional сases are linguistiс and orthographiс сorreсtions indiсated'
Reprints are based on original teХts. ln сases where the original text is not available,
the reprint is based on the most rеliable сopу of reprint. Тhe sourсes of al| materials
used are c|early indiоated and in the case of reprintеd arсhival material, their presеnt
locations are a/so givеn. Eaсh volutne is рrovided with an index of names of persons
and plaсes and a glossary Iisting namеs that maУ not be оlеar, аbbreviations and
rare|у-used or inоomрrehensib|e words.
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л!тoпис yKPATHсЬKo j пoBстAHсЬKoi APMlj

Cepiйнe книжкoвe видaння дoкyмeнтiв, матepiялiв i наyкoвиx пpацЬ дo
iстopif Укpа'tнськoТ ПoвстaнськoТ Apмi[
!,oci пoявилиcя тaкi тoми Лiтoпиcу УПА ocнoвнoi'cepii|:
Toм 1. Boлинь i Пoлiсся: нiмeцька oкyпaцiя; книга пepшa: Пoчaтки
УПA; дoкyмeнти i матepiяли. Kнигa мiотить пoлiтичнi Й opгaнiзaцiйнi дoкyмeн.

ти тa мaтepiяли дo icтopii УПA нa Boлинi тa Пoлiсci. Tpето, випpaвЛeнe вИДaHHя|
1989 p.' 256 стop', твepдa oбклaдинкa, iлюстpaцiT' MaпИ| сXeМи.
Тoм 2. Boлинь i Пoлiсся: нiмeцькa oкyпaцiя; книгa дpyгa. Kнигa мiстить
пiдпiльнi ДoKуMeнти i мaтepiяли пpo бoйoвi дii УПA нa Boлинi й Пoлiссi. !,pугe,
вИпpaвлeHe вИдaHHя, 1985 p'' 256 cтop., твepдa oбклaдинкa, iлюстpaЦii, мaпи'

Toм 3-4. Чopний лic: видaння кoмaнди GтaнислaвiвcЬкoгo тaктичнoгo
вiдтинкa yпA' 1947 - 1950 poки. Kнигa пepша i дpyгa. Kниги мiстять мeмo.

piяли' бioгрaфiннi нapиои й дoкyмeнти пpo дiТ вiддiлiв УПA Cтaниолaвiвcькoгo ТB
УПA. Чaстинa мaтepiялiв _ oпoвiдaння, HoвeЛИ Й вipшi.

Toм 3, книгa пepшa:. 1947 - 1948' .Д,pугe, випpaв,qeнe вИДaHHя' 1987 p',
272cтop,, тBepдa oбклaдинкa, iлюстpaцii' п/.taПИ, сXeMИ.
Toм 4, книга дpyга: 1948- 1950 (пpoдoвжeння). .{pyгe, випpaвлeнe
вИдaHHя, 1989

p. 288 стop.,

TBepдa oбклaдинкa, iлюстpaцil, MaпИ, cХelиИ.

Toм 5. Boлинь i Пoлiсcя: нiмeцькa oкyпaцiя; книгa трeтя: спoми|lи
yнaсникiв. Kнигa мiстить спoгaдИ, peцeнзii i дoдaткoвi пiдпiльнi мaтepiяли пpo
дiI УПA' Mix мeмyapaми - пoвiдoмлeнHя пpo дoгoвip Пpo HeнaПaД мiж ГK УПA Й
yгopсЬKoЮ apмiею. 1983 p.' 312 стop.' мaпи, iлюстpaцii.

Тoм 6. УПA в овiтлi нiмeцькиx дoкyмeнтiв, 1942-1945; книга пepцJa:

1942_ липeнь 1944. Kнигa мiстить aнaлiзи'

MeМopaHдУг\лИ,

пoвiдoмлeння,

звiти, a TaКoX пepeKЛaди укpalнськИХ дoкуMeHTiв Д,Ля ЦeHтpаЛЬниx пoлiтинниx,
вiЙcькoвиx i пoлiЦiЙниx ycтaHoB' 1983 p'' 256 отoр., тBердa oбклaдинкa, iлюстpaцli. MaПИ.

Toм 7. УПA в свiтлi нiмeцькиx дoкyмeнтiв; 1942.1945; книгa дpyгa:
cepпeнь 1944.1945 (пpoдoвжeння шocтoгo тoмy). 1983 p.,272 cтop,, TBep.цa

обклaдинкa, iлюстpaцij, мaпи.
Toм 8. Укpaiнcькa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa; дoкyмeнти, oфiцiйнi пyблiкaцii матepiяли; книгa пepuJa: .t944.1945. Kнигa мiстить oснoвнi дoKУМeнTи
Пepшoгo Beликoгo 3бopy УГBP пepeдpyK opгaнy Пpезидli УГBP Bicник (l, 4 (7),
cepпeHЬ 1945) i стaтгi тa мaтepiяли з 1944.45 pp., якi стoсуються цiлoсти вИзвoлЬHoгo рyxУ. 1 980p' 320 стop', твepдa oбклaдинкa, iлюстpaцii, МaПИ, сXeMИ.
'

Toм 9. Укpаiнcькa Гoлoвнa Bизвoльна Paдa; книгa дpyгa: 1946.1948.
Kнигa мiстить вИдaHHЯ УГBP CaмocтiЙнiстьi Бюpo iнфopмaцiй УГBPтa iншi мaтe.
piяли. 1982 p.' 520 стop.' Твepдa oбклaдинкa, iлюотpaцiТ, NlaпИ. сXeMИ'
Тoм 10. Укpаiнськa Гoлoвнa Bизвoльнa Paдa; книгa тpeтя: 1949-1952.
Збipник мiстить дoкyмeнти, oфiцiйнi пoвiдoмлення, пyблiкaцii Й мaтeрtяли УГBP в
УкpaTнi, мiж ними Бюpo iнфopмaцiй УГBP, вип. 4-6 i 9. 1 984 p', 424 cтop', TBеpta

oбклaдинкa. iлюстрaцii.
Toм 1 1. Tepнoпiльщинa: списoк впaвшиx гepoiЬ yкpaiнськoT peвoлюцii

в бopoтьбi з NtocкoвсЬкo-бiльшoвицЬким oкyпaнтold зa нaс вiд .t3 бepeзня 1944 дo 31 гpyдня 1948 poкy. l-{e пiдпiльнe вИдaHHя мiотить бioгpaфiТ 725
oсiб' якi ЗaгИНул|4 нa тepитopiТ Tepнoпiльоькoi oкpуги. Kpiм тoгo, пoдae нoвi дaнi
пpo сМepтЬ близькo 100 нeвiдoмиx пoвcтaнцiв, якi зaгинyли нa тepитopii oKpУгИ.
l985 p.' юс(|| - 248 cтop.' Tвepдa обклaдинкa, iлюстpaцiТ.

14З9

Toм 12. Тpeтя пoдiльcЬка вoeннa oкpyга У ПA (кЛисoняD): MiотИтЬ вИдaнi
KoMaHдoЮ вoeннoj oкpуги кopoткi oписи бoiв вiддiлiв УПA uЛИсoHяu
вiдлиотoпaдa
1 943 дo cepПHя 1 945 poкy, збipник
пiдпiльниx пiсeнь Лoвсra нcький cтiг
.та iншi дoКyМeнтИ

Й

oarqИHкa' iлюстpaцii.

- видaниЙ
мaтepiяли гpупи УПA

lиський кypiнь; книга пepuJа: .{eнник

гeльcькoгo) - мiстить деHHИK цьoгo вi.Ц.
ня 1946дo 24xoвтня 1947 poку, вeдeниЙ

-

дoKУMeHтИ сoтнi
списки вoякiв' .".,.3i3JII:..^?lii'ill;#1liJ.i,ТJ"J
сТop., твеpдa oбклaдинкa, .iлюотpaцii.

Toм 14. Пepeмищинa

-

Пepeмиський кypiнь; книгa дpyra: fleнники й

дeHH
i.1947 poкiв, п.poдoвxувaнi

дol(yt4eнти

-

MiстИтЬ

ъ}il
з 1944

MИpoM

|J.{игeльським)' дeнник сoт
мeнти oбox сoтeнЬ. 1987

o.
Toм 15. Koстянтин

|

r

6ливoгo пpизнaнeння к}

дoKy.

ix: Cпoгaди кoмaндиpa вiддiлy oсo.

:lН:i'.:fi''ffiЫi:

свoi пepeжив.ння вi! виoyxy вiЙни
3aхiд в 1945 poцi: мoбiлiзaцiя дo ЧA,
кyпoвaний Kиiв, yнaсть
y пiдпiллi o_УHм, к-p вд. УПA (oУH
pшИHсЬКa шкoлa УПA,
MaнДpИ пo Пoдiллi й к-p вд, ocoбливoгo пpИзHaчeHHя
"VпA.сxiд". tэв}p, zоо
стop.' Tвep.цa oбклaдинкa, iлюстpaЦii.
.t
Toм 6' Пiдпiльнi жypнaли зaкepзoнськoТ Укpaiни, 1 945 - 1 947. Збioник

мlстить пepeдpyки тaкиx пiдпiльниxxypнa лiв:Tижнeвiвicтi,hicoвик, tнoopмiiиiн'i
вicтi, lнфopмaтop i Пepeмoгa. Bсi чиЬлa цИX )t(ypHaЛlв оyпpoвoдятЬся
aHГЛo'oв.
нИM peзЮМe. 3бipник Maе отаТTЮ пpo iстopiю пiдпiльнoi ЬидaвнинoТ
дiяльнoстi на
3aкepзoннi тa Aкт oскapxeння o, Лeбeдoвиv. 1987 p., 608'стop',
oo-"динкa, iлюcтpaцiТ.
'йpд"

Тoм 17. Aнглoмoвнi видaння yкpаihськoгo пiдпiлля, 1946-1947.

3бipник мiстить пepeдpУKИ пiдпiльниx Ъидaнь: Hoвi Лiдiцe, Bи,ceлЬнiя
кoпa KoцилoвcЬKoгo, Bибopи в CPCP, Нoвa гoлoдoвa кaтacтpoфa в "пиcУкpatнi,
Фaшиcтcькe cтpaЩиЛo, ,Qo бpaтнiх чeсьKoгo l cЛoBaЦьKoгo нapo.Цi',
p.,
1

сТop.. твepдa oбклaдинкa' iлюстpaцii.

988

1

92

. Тoм 18. Kapпaтcька гpyпa-УПA uГoвepля,; книга пepшa; floкyмeнти,
звiти та oфiцiйнi пyблiкaцri. Мiстить пepйpyк-пiдпiльнoй .,дl-''',
*o'u,.

tyвaHHя гpупи Шлях пepeMoгИ, звiти кoмaнд тaКТИчHИX вiдтинкiв УПA Й звiти
К

1990 piк' 328 стop.'

,

"i с пo м

tpyгa: Cпoмини,
и н

l

в, дpyкoвa

H

ИХ y

п

iдп iлл i. Ma

йxe

Bс | с

П

o Mи

H

И,.un,.u #.'iuffi

кaми УПA щe нa Укpaiнi aбo вiдpaзу пiсля пepexoдy нa
eмiгpaцiю.
TBepдa oбклaдинкa, iлюстpaцii.

.

Toм 20. Пoкaxчик дo кЛiтoпиоy УПA>; кHигa пepша:

1

1

.f##.'l.;:

992, 357 отop.,

-19 тoми. Kнигa

'

п0aз.

9 тoмiв

тpeтя:
TaКo)к
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ПepeKлaди уKpaIHcЬKИx дoKуMeHTiв.цЛя цeнTpaЛЬHиХ пoЛiтичHиX i пoлiцiЙниx yстa.l99],
нoв.
271 cтop., тBepдa oбклaдинкa, iлюстpaцiТ.

Toм 22' УПA в свiтлi пoлЬськиx дoкyмeнтiв1 кHигa пepцJa; BiйcькoвиЙ
Cyд oпepaтивнoT Гpyпи uBiслаu. Miстить BиpoKИ, звiти тa кopeспoндeнцiю
Biйськoвoгo оyду oпepaтивнoi гpупи uBiслau зa пepioд вiд тpaвня дo вepeсHя
1947

p' 1992'627 стop., Tвepдa oбклaдинкa, iлюотpaцii.
Toм 23. Meдичнa oпiкa в УПA: дoкyмeнти, матepiяли iспoгaди. Бiльшa

чacтИHa Kниг|r1 - цe сПoМИHИ сaнiтapiв, мeдикiв, лiкapiв Й iншиx пpaцiвникiв сaнtтapнoТ слyxби Й Укpaiнськoгo Чepвoнoгo Xpecтa (УчХ). B книзi тeх пoмiщeнi
пiдпiльнi дoKyMeHтИ Й бioгpaфii пpaцiвникiв УчX. 1992' 480 стop., твepдa oбклa.
дИнKa' lЛЮcтpaц||.
Toм 24. lдeя i чин: opган Пpoвoдy oУH' 1 942.1 946. У цiЙ книзi пepeдpy.
кoBaHo гoлoвниЙ пoлiтиннo-iнфopмaтивниЙ )Kypнaл Пpoвoдy oУH нa Укpaiнськиx
Зeмляx, щo вИдaвaвcя в poKaХ 1942-1946, Xypнaл мicтив вaхливi iнфopмaцii пpo
бopoтьбy УПA, нiмeцькy тa poсiЙськy oкyпaцiЙну пoлiтикy, poзBИтoK yкpaiнськoТ
пoлiтиннoTдумки. 1995' 592 стop., твepдa oбклa.цинкa, iлюстpaцii.

Toм 25. Пiснi УПA. 3бipкa пiсeнЬ, тeмaтичнo пoв,язаниx з бopoть6oю
УПA. 3бipник вKЛЮчae He тiЛЬKИ влaотивi пiснi вoякiв УПA, aлe Й yклaдeнi пiзнiшe
в тЮpмax i кoнцтaбopax, vи улoxeнi Hapoдoм. 3бipник мiстить тeксти пiсeнь, jx
вapiaнти, мeлoдiю i вaрriaнти, a тaкox дaнi пpo сaN4y пiоню, [T aвтopiв й oспiвувaних
y пiсняx гepoiв ни пoдiТ. 3бiрник мicтить пoнaд 600 пiсeнь чи Тx вapiянтiв, 1997,
XX|У+556 стop., Tвep.цa oбклaдинкa, нoти.

Тoм 26. Укpaihcькa Гoлoвна Bизвoльнa Paдa. .Q.oкyмeнти' oфiцiЙнi
пy6лiкацif, мaтepiяли. Kниra нeтвepтa: дoкy]vleнти i спoгaди. 3бipник мiс.
ТИTЬ ПpoтoKoЛ Bз yГвB дonoвiдь Ha цЬoMу збopi Й iншi дoкумeнти: вибip з листyBaHHЯ ПpeзИдeнтa УГBP Kиpилa Oсьмaкa, пepeгoвopИ з пoЛЬсЬKИM пiдпiллям,
Угopщинoю й Pyмyнiою, cлiдvy спpaвy Mикoли тa Пeтpa.{ужих й iншi дoкyMеHтИ'
У книзi тaкox опoГaдИ члeнiв УГBP й iншиx oсiб пpo yгвopeнHя тa дiяльнiсть УГBP
200,l 658 стop., Твеpдa oбклaдинкa, iлюстpaцiТ.
'

Toм27 ' Poмaн Пeтpeнкo: 3a Укpаihy' за.lТвoлю; cпoгади. Aвтop - вoли.
сBoЮ дiяльнiсть вiд вибyxy вiйни y 1939 дo вiдxoдy нa 3axiД
y 1945. Cпoнaткy aвтop був дiязeм oУH CapнeнськoТ oкpyги (вiд сiчня 1942 в
пiдпiллi), згoдoм - шeфoм гoспoдapсЬKoгo вiддiлy шBo УпA .Зaгpaвau, вiд

няк- oпoвiдao пpo

лiтa 1943- ГBШ (пoтiм KBШ УПA.Пiвнiн, кoмaндиp.Д.м. Kлянкiвський) i вiд лiтa
_ стapшиHoЮ дЛя oсoбливиx дopyчeнЬ пpи ГC3C УГBP пiд кepiвництвoм M.
1 944
Лeбeдя. 1997 279 cTop., Tвepдa oбклaдинкa, iлюстpaцii' мaпи.
'
Toм 28. Mapiя Caвsин: Tиcяча дopiг; спoмини. Aвтop oпoвiдaе пpo свoi
пepeXИвaHHЯ вiд вибyxy вiЙни (вiд 1944 дo 1953- в пiдпiллi) дo свoгo ПpИXoдy
нa eмiгpaцiю y 1954. Biд 1945 бyлa дpужинoю B. Гaлaси, зaстyПHиKa пpoв. oУH
3aкepзoнськoГo KpaЮ, вiд1947 спiвpo6iтникa ГoCП в Kapпaтax, i вiд ]948 - Пpoв.
oyH ПЗУз. Aвтopкa пepeбyвaлa paзoN4 з ним нa 3aкepзoннi, в Kapпaтaх' нa Boлинi
a TaKoX _ y тюpмi KГБ y Kиeвi. 1 995 600 cтop. | твepда oбклaдинкa' iлюcтpaЦiT.
'
Тoм 29. lвaн Гapасимiв (кПaлiйl): 3 юнацькиx мpiй _ y pяди УПA, цe
poзпoвlдь yчaсHИKa пiдстapшинськoT шкoли УПA в Kapпaтax тa poйoвoгo в сoтнi
-lg47
y-| (94), пpo Йoro бoЙoвиЙ UJЛяХ в УПA вiд oсeнi 1943
в Kaрпaтax
дo oсeнi
тa нa Лeмкiвщинi. Cпoгaди дaють цiкaвy KapTИHy iз щoдeннoгo xиття пoвстaнцiв

тa ixнix кoмaндиpiв, яK тeж пpo вOKKe стaHoBИщe укpaTнськoгo HaсeЛeHHя нa цИХ
тepeHaХ. ]999' 336 стop., твepдa oбклaдинкa, iлюстpaцiT.

Toм 30. Cтeпaн Xpiн (Cтeпaн Cтeбeльcький): Kpiзь смix зaлiза; cпoKHИгa МiсTИтЬ двa спoгaдИ Cтeпaнa Cтeбeльськoгo ("Xpiнa,), к.pa ТB

гaди'
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Уn^ 24 (MaKiвКa> - .KpiзЬ сMiX зaЛiзa"' (ЗИМo|o в бyнкepi' тa cПoгaди oлeкси
Koнoпaдськoгo (.oстpoвepХiu) - .CпoминИ чoТoвoгo УПA oстpoвepxau. Aвтopи

oпoвiдaють пpo свoT дii в УПA вiд 1 944 дo 1 949 poку нa ЛeMKiBщИHi тa lД'pогoбиннинi.
2000, 552 стop.' Tвeрдa oбкЛa.цИHKa, iлюстpaцii.
Toм 31. УПA на Львiвщинi i Яpoславщинi. Cпoгaди i дoкyмeнти вoякiв
yпA тв (Poзтoччя), 1943- 1947. Kнигa мiстить спoГaдИ
"Coi", "Cпapтaкa"'
uЗенoHa Ceмeнiвau тa iншиx иeнiв вiддiлy УПA к-pa uБpиЛяu. Тaкox пoдaються
oпepaтивнi звiти к.pa uБpИЛяu тa K.pa uГaмaлiТu (uПepeяслaви lu Ta (ПepeясЛaвИ
||u) з Taктичнoгo Biдтинкy УПA uPoзтoччя,. 2000, 324 cтop., твepдa oбKЛaдИHКa'
сxеми, iлюстpaцii.
Toм 32. Meдиннa oпiкa в УПA: дoкyмeнти, trлатepiяли i спoгади. Kнигa
дpyгa. Beликa чaоTИнa KHИrИ - цe cпoMИнИ сaнiтapiв, MeдсeсTep, Мe.циKiв, ЛiKapiв i iнших пpaцiвникiв сaнiТapHoT оЛyжби Й УкpaТнсЬKoгo чepвoнoгo Xpecтa (УЧX)'
2001, 581 стop,' Твepдa oбклaдинкa, iлюcтpaшii.

Toм 33. Tактичний Biдтинoк УПA 26-ий uЛeмкo,,: Лeмкiвщинa i
Пepeмищинa (floкyмeнти i мaтepiяли). Kнигa мiстить дoKyMeHтИ i мaтepiяли,
.1944щo вiднoсятьcя дo iотopii тa дiяльнoсти вi.одiлiв УПA TB-.Лeмкo" в pp.

1947' oпepaтивнi звiти, нaкaзи iнстpуKцiT тa BKaэiвKИ, peЙДИ УПA, тa дOKуМeHтИ
ПiдотapшинсьKoi шKoЛИ iм. пoлк. uKoHИKau. 200], 900 cТop., ТвepДa oбклaдинкa,
мaпи, opгaнiзaцiЙнi сxeми, iлюстpaцii.

Тoм 34. Лeмкiвщинa i Пepeмищи}|а _ к[gд9дний Яp>, кБeскИt>,
uBepxoвинau: Пoлiтичнi звiти' Kнигa мjстить opгaнiзaцiЙниЙ poзпoДiл пiД'пiльнoi мepexi Лeмкiвщини i Пepeмищини' Kaдpoву oбоaдУ пiдпiльнoT сiтки тa пoлiTИЧHi Й iнфopмaтивнi звiТИ зтepeHузa poKИ 1944.1947,2001,974 стop', Tвepдa
oбклaдинкa, opгaнiзацiЙнi сxeми, iлюстpaцii.

1.3

Toм 35. Пoкaжчик дo кЛiтoписy УПAl; книга 2l тoми 21-з4' тoми тa

HoвoТ CepГi тa тoMи 1-3 сepit.кБiблioтeкal' Kнигa мiстить ПOKa)кчИKИ
ПоeвдoHiMiв, пpiзвищ, гeoгpaфivниx HaзB' iHстИTyцiй, пoaзбyннi спИоKИ aBтopiв тa
HaдpyKoвaниx мaтepiялiв й iншi дaнi пpo ToMИ *Лiтoписy УПA' oснoвнoj тa HoвoТ
CepiЙ, якTaKo)к KнИгИ uПoвотaноькi MoгиЛИ> т.1 зa pe.ц. eвгeнa Miсилa. 2002p,'
870 стop., тв, oбкл.
Toм 36. кKнигa пoлeглиx члeнiв oУH i вoякiв УПA Львiвщинил. Kнигa
мicтить взятi з paдянських apxiвiв кopoткi бioгpaфii члeнiв oУH i УПA' якi ЗaгИHул|l
нa Львiвщинi. 2002' 1058 стop., твepдa oбклaдинкa' iлюcтpaцiТ.

Toм 37. lвaн Ликo, uHa гpанi мpif i дiйснoстi: спoгади пiдпiльника.
1945.1955l. Kнигa мiститЬ cпoГaдИ Iвaнa Лика (uCкaлиu,.Бoгдaнau)- "Ha

гpaнi мpii i дiЙонocтi' Тa cПoгaдИ Mикoли Tepeфeнкa (uMeДвe.ця,) - uHa грaнi
двox свiтiв'. Aвтopи oпoвiдaють пpo пepe)кИтe HИMИ в пiдпiллi нa Лeмкiвщинi тa
B пoЛЬоЬKИX тюpмaХ. 2002p',644 стop., Твepдa oбклaдинкa, iлюстpaцii.
Toм 38. Пeтpo Й. Пoтiнний, ..Apхiтeктypa peзистaнсy] кpиi.вки iбyнкpи
УПA в свiтлi paдянсЬкиx дoкyмeнтiв''. Kнигa мiстить сХеMИ Ta oписи piзниx
кpиTвoк УПA й зaпiлля, тa пepeлiк з'eдHaHЬ Чеpвoнoi Apмii тa Bнщpiшнiх BiЙськ
HKBД, якi бyли зaлyнeнi дo бopoтьби пpoти пiдпiлля, зiбpaниx в Apxiвi Bнщpiшнix
вiЙськ УкpaТнськoгo oкpугy зa pp. 1944-1954, якиЙ знaХoдИтЬся в Koлeкцii iм.
Пeтpa Й. Пoтiчнoгo пpи Унiвepситeтi Тopoнтo. 2oo2,4Зo сТop., тBepдa oбклaдинKa, cХeMИ' iлюстpaцiT.

Toм 39. Taктичний вiдтинoк yпA 28.й ..flaнилiв'': Xoлмщинa

i

Пiдляшшя. floкyмeнти i мaтepiяли. Miстить oгля.ци Й дoKУMeHти пpo дii УПA нa
Xoлмщинi й Пi.цляшшi в 1945 - 1948 poкax. Mix дoкyмeнтaми - звiти Хoлмськoгo
TB УпA xpoнiки (денники) оoтень УПA, звiти зi зустpiнeЙ пpeдотaвникiв УПA з
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пpeдстaвHИKaMИ ПoЛЬcЬKoгo peзИстaHсy з BiH.у (*Boльнocьць i Hозaвiслoсьцьu),
звiт iз зycтpiнi з aнглiЙоькиM KopeспoндeHтoм' Ta iншe, Бiльшiоть дoкyмeнтiв
пoxoдИтЬ з KoлeкцiT Пeтpa Й. Пoтiчнoгo пpи Унiвecитeтi Topoнтo' 2003, 1058
сTop., твepдa oбклaдинкa' iлюстpaцiT,

Toм 40' Tактичний Biдтинoк Уtl^ 27-Й .,Бaстioн'': Люба-viвщинa,
Яpoславщина, Тoмaшiвщинa. floкyмeнти i мaтepiяли. Miотить oгляtи Й

_

звiти Koмaнди
дoКуMeHтИ пpo дi1 УПA в 1945-1948 poкax. Cepeд дoкyмeнтiв
Тaктичнoгo Biдтинкy, xpoнiки вiддiлiв кypeня УПA..MecнИKи'', звiти й oгляди кepiв.
..Бaтypин'',
гoсnoдapоькi звiти тoщo. Бiльшiоть дoкумeнтiв
HицTBa || oкpyги oУH
пoХolцИтЬ з KoлeкцiT Пeтpa Й. Пoтiчнoгo пpи Унiвepситeтi Topoнтo. 2004. 600
сTop.' твepдa oбклaдинкa, iлюстpaцiТ.

Toм 41. Пpeзидeнт УГBP Kирилo oсьмaк. Kнигa мiстить дoкyMeHTИ Ta
мaтepiяли пpo Пpeзидeнтa УГBP Kиpилa Oсьмaкa, Йoгo життя, нaукoвy дiяльнiсть
i смepть. 2004' 880 стop,' твepдa oбKЛaдИнKa' iлюcтpaцiТ.

Toм 42. Пeтpo И. ПoтiчниЙ. Лiтoпис УПA- lстopiя: .Qoкyмeнти i
Mатepiaли. Boяки УПA, якi в 1947-.l949 poкax пpo6илиcя peЙдoм у 3axiдню
Евpoпy, вBa>KaЛи свoiм oбoв'язKoM зaЛИшиTи для iстopiТ тa мaйбщнix пoкoлiнь
ПaM'ятЬ Пpo вИзBoЛЬHi зMaгaHHя в нaсi.[pугoi cBiToвoТ вiйни тa пiсля ii зaкiнчeння.
..Лiтoпиc
УПA,'.
|-]e отaлo peaльнiстю в 1974 p.' кoли бyлo сTBopeHo вИдaBнИцTвo
Kнигa мiстить дoКУМeHти тa мaтepiяли пpo нeлeгкi бyднi стaнoвлeння тa дiяль..Лiтoпис
УПA' зa 30-лiтнiЙ пepioд дiяльнocтi, кopoткi бioгpaфii
нocтi видaвництвa
нлeнiв видaвничoгo кoмiтeтУ, aдмtнiстpaцii видaвництвa, peдaKTop|B, aвтopiв,
yпopядникiв i фундaтopiв тoмiв. 2005, 658 cтop., TBepдa oбклaдинкa, iлюcтpaцiТ.
Гoryютьcя дo ДpуKу тoшu:

ГoлoвниЙ Koмандиp УПA Гeнepaл Poмaн Шyxeвин-Tapaс Чyпpинкa.
Kнигa мiститЬ дoKУMeHтИ тa мaтepiяли пpo гeH, Poмaнa Шуxeвинa-Tapaсa
Чупpинкy, йoгo хиття, пiдпiльнy дiяльнiсть

i

сMepTЬ.

Бopoтьбa з aгeнтypoю: Пpoтoкoли дoпитiв Cлyжби Бeзпeки oУH в
Тepнoпiльщинi 1 946.1 948.Kнигa мicтитЬ пpoтoKoЛИ пepeсЛyxaHЬ пpaцiвникaми Cлyжби Бeзпeки oУH ТepнoпiльськoT oблaотi oсiб, пiдoзpiлиx у cпiвпpaцi з
opГанaMи дepxaвнoТ бeзпeки CPCP Maтepiяли пoХoдятЬ з пiдпiльнoгo apxiву, вiднaЙденoгo в с. oзеpнa 3бopiвськoгo p-нy TepнoпiлЬсЬкoТ oбЛ. у 2004p. зaвдяKИ
с.п' Coфpoнy Kрнoмy.

У нoвiй cepii', т' зв, Kиi'всьiй, у cпiвпpaцi з lнституoм укpaiнcькoi,apхeoгpaфii'тa.цжepeлotнaBcтBa Haцioнaльнoi Aкaдeмii Нaук Укpaiни !,epжaвним кoмiтe.
тoм apхiвiв Укpai,ни тa Цeнтpaльнуttvl ДepЖaBНИ^rI apхiвoм гpoMa,ЦcьKИх oб'eднaнь
Укpaiни I1oяBИЛИcя тaкi тoми nЛiтoпису УПА,:
1. Bидання Гoлoвнoгo Koмaндyвання УПA. Kнигa мiстить тaкi видaння:
|o збpo|, N916, 1943' Пoвcтaнeць, N9 ]-6, ]944-1945' Укpai,нcький пepeЦь, N9
1.3' ]94з-1945тa Бoйoвий rlpaBИльHиK пiхoти. Kиiв - Topoнтo' 1995, 482 стop,,
ТBep.цa oбклaдинкa, iлюcтpaцiТ.

2. Boлинь i Пoлiсся: УПAтa запiлля 1943- 1944. floкyмeнти i матe.
piяли. Kнигa мiстить дoKyMeHТИ ГoлoвнoТ Koмaнди УПA-Пiвнiч Ta дoKyMeHтИ
BiЙськoвиx oкpyг "ЗaгpaвaD, <БoryH,, "Typiвu тa nTЮтюНHИKu'

KиТв

-

Topoнтo,

1999' 724 сТop., Tвepдa oбKЛaдИHКa, iлюстpaцil.
3' Бopoть6a пpoти УПA i нaцioнaлicтичHoгo пiдпiлля: диpeктивнi дoкy.
мeнти l-lK Koмпapтlf УкpaiЬи 1943-1959. 3бipник мiстить нaЙпoвнiшe зiбpaння
дoкумeнтiв цK Kп(б)y _ ПoсTaHoBИ з'Тздiв, плeнyмiв пoлiтбюpo, opгбюpo, секpeтapiяry, якi супpoвoдxуютЬся iнфopмaтивниlиИ зaпИсKaМИ, пoвiдoмлeннЯМИ тa
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дoвiдKaMИ. У книзi тaKo)к прeдсТaвлeнi листи. стeHoгpaМИ зaсiДaнь тa висryпiв
нлeнiв (K KП(б)У KиTв-Topoнтo, 2001' 652 стop.' TBepдa oбклaдинкa, iлюстpaЦiT'

4. Бopoтьба пpoти УПA i нaцioналiстич}loгo пiдпiлля: iнфopмaцiйнi
дoкyмeнти цК Kп(б)y' oбкoмiв паpт!f' HKBC_мвс' MдБ-кдБ (1943-1959).
кн. 1 (1 943-1 945). У книзi зiбpaнi дoкуMeHтИ з iотopiТ бopoтьби стaлiHсьKoгo
' пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaЛЬHo_вИзвoлЬHoГo
peжИМy

pp, Усi пoдaнi мaтepiяли мaють iнфopмaцiЙнo-звiтний
2002' 597 cтop,, твepдa oбклaдинкa.

1 943_1 945
xapaктеp. KиTв-Topoнтo'

pуХу ПpoTяГoM

5. Бopoтьбa пpoти УПA i нaцioналiстичнoгo пiдпiлля: iнфopмaцiЙнi

дoкyмeнти цK кп(б)y' oбкoмiв паpтIt., нKBс-MBс' мдБ-KдБ. (1943_
1959). Kнигa дpyгa: 1946-1947. У книзi зiбpaнi дoKyMeHТИ з icтopii бopoтьби

стaлiнськoгo pe)КИМy пpoти yкpaiнськoгo нaцioнaЛЬнo-вИзBoЛЬHoгo pуХy ПpoTя.
гoм ]946-.1947 pp. Усi пoДaнi мaтepiaЛИ MaЮтЬ iнфopмaцiЙнo-звiтниЙ ХapaKгep'
KиТв-Тopoнтo 2002' 574 сТop., Tвepдa oбклaдинкa'

'
6. Бopoть6a
пpoти УПA i нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля; iнфopмaцiйнi
дoкyмeнти цK кп(б)y' oбкoмiв пapт[[, нKBO-Mвс' MдБ-KдБ. (1943-

1959). Kнигa тpeтя: 1948. У книзi зiбpaнi дoкУMeнтИ з iстopiТ бopoтьби отaлiнсЬKoгo pe)KИМy пpoТИ yкpaТнськoгo Haц..вИзBoЛЬHoгo pyxy ПpoтягoM 1948 p. Уоi
пoдaнi мaтepiaли мaють iнфopмaцiйнo-звiтний xapaкгep. KиTв-Topoнтo' 200з'
523 отop', тBepдa oбклaдинкa.

7. Бopoтьба пpoти УПA i нaцioналiстичнoгo пiдпiлля; iнфopмaцiйнi
дoкyмe}|ти цK Kп(б)y' oбкoмiв пapт[f, нKвс-Mвс' MдБ-KдБ. (194з1959). Kнигa чeтвepтa: 1949-1959. У книзi зiбpaнi дoKУМeнтИ з iстopii
бopoтьби стaлiнськoгo pe)кИMУ пpoти укpaiнськoгo нaцioнaЛЬHo.вИзBoЛЬHoГo
pуxy пpoтягoм ]949-1959 pp. Уci пoдaнi мaтepiaли мaють iнфopмaцiЙнo-звiтний xapaктep' Kиiв_Topoнтo, 2003, 71 6 cтop'' тBepдa oбклaдинкa.
8' Boлинь, Пoлiсся, Пoдiлля: УПAтa 3aпiлля 1944-1946. floкyмeнти

i

мaтepiяли. 3бipник мiотить дoKyMeHТИ KepiвнИцтBa УПA-Пiвнiч i yПA - Пiвдeнь,

Kpaeвoгo пpoвoду oУH пзУз i HBPo тa Гpyп (Boeнниx oкpyг) .3aгpaвau, uБoгуHu,
*TЮTЮHHИKu i з'eднaнь гpyп n33u (ПЗK *Moсквa,),
"!!, (ПCK "oдeоa,'). KиТвТopoнтo, 2006' 1448 стoр.' твep.цa oбклaдинкa, iлюстpaцiТ.

Гoryютьcя дo дpукутoми HC:
Boeннa oкpyгa УПA кБyгu 1944-1948. floкyмeнти i мaтepiяли. 3бipник

мicтить дoкyмeнти кepiвництвa i oкpeмиx пiдpoздiлiв Bo тa пpeсoвi видaння УПA,
тepeнoвi кepiвнi i звiтнo.iнфopмaтивнi дoкумeнти oУH.

Бopoтьба пpoти пoвстaнсЬкoгo pyxy i нaцioнaлiстичнoгo пiдпiлля:
Пpoтoкoли дoпитiв зaapeцJтoвaниx paдянсЬкиtvtи opгaнaми дepжaвнoТ
бeзпeки кepiвникiв oyH i yпA 1944-1953

cepiя кЛiтoпис yпA,' _ Бiблioтeкa
1. Юpiй cтyпницький. Cпoгaди пpo пepe)китe. Aвтop - BоЛИHяK _ oпoвiдao Пpo оBoю poДИHy Ta пepeжИBaHHя вiд юнaцькиx poкiв (кiнeць 30-x) дo BИXoду
з yв'язнeння в сеpeдинi 50-x poкiв. Aвтop е сИHOМ HaчaЛЬникa штaбу УПA пoлк
Лeoнiдa Cryпницькoгo, paзoм з ЯKИM y 1 943 p. пiшoв дo УПA дe HaBчaвcя y сТapшиноькiЙ цц6дi.lpyxиHHИKИD. Пiоля apeштy в 1944p. пoнeвipявся пo тЮpMaX
i тaбopax Paдянськoгo Coюзу. Kиiв, 2000, 128 стop., м'якa oбклaдиHKa, MaпИ,
iлюотpaцiT.

2. Boлoдимиp B'ятpoвич' Peйди УПA тepeнaми Чexoслoвaччиl|и.
з мaлoвiдoмиX aспeKтiB iстopii yкpaTнськoгo

Moнoгpaфiю пpИcBЯчeHo oдHoMУ
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pеЙtaм УПA нexoслoвaцькиHaЦioHaЛЬHo-вИзвoЛЬHoгo pyxy 1940-.l950 poкiв
МИ тepeHaMИ. oбpaнa TeMa дoзBoЛяe aвтopoвi пoKaзaтИ poзMaХ нaцioнaльнoвизвoльнoТ бopoтьби в Укpaiнi, ij вплив Ha пoдij y пiслявoеннiЙ eвpoпi' бeз чoгo
HeMoxлиBe пpaвИЛЬнe i oб'eктИвнe тЛУNlaчeHHЯ сycпiЛЬHИX пpoцeciв тoгo ЧaоУ.
Львiв, 200,l , 208 стop.' м'якa oбклaдинкa, MaпИ, iлюcтpaцiТ,
3. Яpoслaв Гpицай nЧopнoта,l, Пapaскeвiя Гpицaй. A paни нe гol.-

-

лися: cпoмини uЧopнoтиl. У книзi oписaнi спoгaди чoToвoгo кoмaндиpa УПA

uЧopнoтИu пpo пoдii, щo вiдбyвaлися в 1943-1945 poкax нa 3aкepзoннi, тa пpo
йoгo отpaдницЬKe )Kиття в бiльшoвицькиX тЮpMaХ i кoнцтaбopax Cибipy. Meмyapи
пiдгoтoвлeнi дo дpyKy дpрКинoЮ aвтopa Пapaскoю ГpицaЙ (з дoмy Poткo), якa
пpoТягoм t{oвГИX poкiв вiдтвopЮвaЛa poзпoвiдi свoгo нoлoвiкa, yroчнЮBaЛa'
дoПoвнЮBaЛa тa сИстeМaтИзyвaлa ix. Львiв' 2001 332 стop., Tвepдa oбклaдинкa,
'

iлюcтpaцii.

4. Cпoгaди вoякiв УПA та yнaсникiв збpoЙнoгo пjдпiлля Львiвщини

i Любанiвщини. KHИгa мiстить сПoгaдИ Baсиля Лeвкoвичa (..Bopoнoгo''), Йoгo

дpyxИHИ Яpoслaви, сoтeH-нoгo Mикoли Tapaбaнa (..Tyнi''), вoякiв УПA |вaнa Фiля
(,.Шepeмети',), |вaнa BaсилeвcЬкoгo-Пyткo ("Byсa'')' opгмoбa Koотя Mixaликa
(..Дyми)тa зв'язкoвoi Kaтepини Koryг-Лялюк (..Гpiзнoi''). B книзi ПoдaHa KopoтKа
..Myшку'', ..Удapникa'')'
згaдкa пpo Якoвa l. Чopнiя (.Kyлю''
кoмaндиpa Пepeмиськoi
'
6 Bo УПA, aвTopсТвa Фeдopa Лoпa.цчaкa. Львiв, 2003' 448 стop. l Твepдa пaлiтypкa
в сyперoбклaдинцi, iлюстpaцiТ.

5. Mиpoслав ГopбAль. toвiдник-пoшyкiвeць. Peeстp oсiб, пoв'язaниx
визвoлЬнoюбopoтьбoю натepeнaxЛьвiвщини (бeзflpoгoбинvини)' 19441947 (зa apxiвними дoкyмeнтaми). Kнигa e пiдсyмкoм oпpaцЮвaHHя apxiвниx

3

дoкyмeнтiв з фoндiв .(epxaвнoгo apxiвy Л ьвiвcькoi oблaсти зa 1944- 1 947 poки. t]i
дoKУМeHтИ мaють iнфopмaцiйнo.звiтниЙ xapaктep (тaкox плaни зaxoдiв' стeнoгpaмИ Hapaд, пpoтoKoЛИ зaсiдaнь тa дoпитiв' пiдпiльнi дoKyMeHтИ, пpoKУpopсЬK|
aнaлiзи, aгeнrypнi спpaBИ тoщo) Й виKpИвaЮтЬ сщь бopoтьби кoмунiстиннoгo
pe)KИМy пpoти нaцioнaлЬHo.вИзBoЛЬHoгo pyxу Ha вKaзaHИX TepeHaХ. У дoвiдникy
пoдaнi клюнoвi iдeнтифiкaцiЙнi дaнi пpo oсiб, якi бyли пoв'язaнi з TиM pyxoMl тa
дXepeЛa iнфopмaцiT цИХ дaHИx. Львiв' 2003' 416 стop., м'якa пaлirypкa.

ниx

6. Mиpoслaв Гopбaль. .Qoвiдник-пoшyкiвeць, Peecтp oсiб, пoв'язaз визвoЛЬнoю бopoтьбoю нa тepeнax flpoгoбиннини. 1939.1950

(зa аpxiвними дoкyмeнтaми). У цiй пpaцi зiбpaнa тpaliннa iнфopмaцiя npo
oсoби тa пoдii, щo, бeзпoсepeдньo чи oПocepeдKoвaHo, у пoзИтивHoмy чИ
HeгaTиBHoNлy плaнi, бyли Пoв'язaHi з вИзвoЛЬHoю бopoтьбoю нa тepитopiТ тoдiш-

ньoТ.Qpoгoбицькoi oблaсти в 1939-50 poкax. ocнoвнa iнфopмaцiя- pезyЛЬтaт
OпpaЦЮBaHHя дoкyмeнтiв apxiвних спpaв .[epжaвнoгo apxiву ЛьвiвськoТ oблacти
шAЛo) тa iншиx apxiвiв' a TaKoж BидaHЬ, публiкaцiй i мaшинoписiв з цieТ тeмaтики; дoписiв, свiднeнь, спoгaдiв тa листiв. Львiв, 2005, 1312 cтop', iлюстpaцii,
ТBepдa пaЛ|туpKa'
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..л!тoпис yпA'' в MEPEжI lNтЕRNЕт
ЗaхoДaми АЦмiнicтpaЦii' BИДaвНицтBa,,Лiтoпиc УПA'',цeтaльну iнфopмaцiю
aнглiйcькoю MoBoю I1po BиДaНHЯ тa спopi,цнeнi мaтepiaли мoжнa знaйти в мepeжi
lnternet ra aДpecoю:
http://www. inf oukes. сom/сommerсiаl/litopys. upа/index. htmI
|-{я iнфopмaцiя cKЛaдаeтЬся з чoTИpЬox Гpyп.
1. Bcтуn дo cepiЙ (lntroduction to the Series), яKий дae эaгaльнi iнфopмaЦii.
пpo ''Лiтoпиc УПA'' тa Цiлi виД,aвниЦтвa,
2, lнфopмaцii пpo зaмoвлeння (ordering information), яKi Дaють кopoткi
iнфopмaцii пpo кoжний тoм cepiй тa як iх зaмoвляти,
,,Лiтoпиc
3, Kниги
УПA'' (Litopуs UPA volumes)' ,цe лpo кoжний тot/I пoдaeться нe тiльки пoвнa бiблioгpaфiннa iнфopмaцiя (тиryльнa стopiнкa, .Цaтa i мicЦe
публiкaцii,, чиcлo ISBN, цiнa тa pедaктop книги), aлe тaKoх< I1oBний тeкcт вступнoi'
cтaттi тa pфюMe Maтepiaлiв тoму, Teкст iлюcтpoвaниЙ знимкaми, якi знaхoдяться
B Kl.|Изl.

4. Cпopi,цнeнi мaтepiяли (Related Materials)' У цiй гpупi пoдaнi публiкaцii
iнших видaвництB, Щo вiднocятьcя дo тeми УПА тa збpoйнoгo пiдпiлля в Укpai.нi'
|нфopмaцiю yкpaiноькoю Moвoю MoXнa знaйти нa нoвiй
web-стopiнцi 3a aдpeсoю:
http //www' Iitopvsupа. сom
:

Пpo пoдaльшi iнфopмaцiT Mo)кHa звepтaтися Ha aдpecy

Aдмiнicтpaцii:

_
_

Kулик
Бoгдaн Koвaлик
Юлiян Koтляp

Микoлa

- upa@aIIstream.net
- bkowa|yk@opton|ine.сom
- jlkotIаr@aol.сom

aбo PeД'aкцij|:

_

Пeтpo Й.

ПoтiчниЙ

AдмiнicтpaЦiявУкpai|нi

- potiсhp@sympatiсo.са
-|itopys@bs.|viv'ua

Бyдeмo вдяннi за вiдгyки читaчiв на нацJe видаl{ня.
Пишiть нa пoдaнi aдpecи aбo тaKoЖ Ha

www.litopvsupa.com

yKPAI.HсЬKol.
^lToПИс
ПOBСТAHCЬKoТ

APм|T

oБ,eднAнlJя KoлиЦJHlx вoяKlв yпA в сшA
тa

Й

канядt

тoBAPистBA Koлиl.llнlx вoяKIв yпA
iм. ГЕH. xoP. тAPAсA чyпPинки в сtlJA Й кднддl
видABHичиЙ кoMlтЕт "л lтoписy yпA''
М.

Бoхнa, o',tJ'oльницький, О,

ж,,up,@|pинa

Kaмiнськa,

Б. Koвaлик' M. Koвaльчин, Ю. Koтляp, M. Kotuик, М. Kулик, P. Kулик,
Н' МaЙ' М, Мi|уc' П' MиЦaк, Емiлiя Нaгipнa.Зiнькo, B. Нoвaк' Б. Пaсiчник,
P. Пeтpeнкo, Мapiя Пиcкip, П. Пoтiчний, l. Pociл, B. Capoнaк,
Яpoслaвa фiль, Л. Футaлa, o, Цилюпa, C. Шпaк, e ' Штeн.цepa.

Aдмiнicтpaцiя:
Мiac' Емiлiя Нaгipнa-Зiнькo,

М. Kулик' P' Kулик, M'

I,

Poсiл

Aдpeсa:

L|тОPYS U.P.A.
P.o, Boх 97, Station ,,C''
Toronto, ontario, М6J З^l7' Canada
Е- mail: upa@allstream' net

Aдмiнiстpaцiя

в Укpaiнi :
lгop Гoмзяк, Бoгдaн Cтoляp

Блaгoдiйний Гpoмaдcький Фoнд ..Лiтoпиc УПA,'
iм. BoлoдиMирa Maкapa
Mикoлa Пociвнич

Aдpeсa:,,Лiтoпиc УПА''

пл' Мiцкeвинa' 6/7, Львiв,79О00' Укpai'нa
тeл. ( ОЗ22

)
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40 - 64 e - mai l : l itopуs@ bs, lviv, ua

Hayкoвe видaнHя

лlтoп ис yKPATHcЬкoi пoвстAнсЬKoI APMlT
Toм 8 Hoвa Cepiя

Boлинь, Пoлiccя, Пoдiлля:
yпA та 3aпiлля
1944 - 1 946
.Qoкyмeнти i Maтepiaли

Упopядники:

o. BOBK' с. KoK|H

Пiдписaнoдoдpyкy 24,o1 ,2006. Фopмaт70х 100 1/16
Пaпip oфсeтниЙ. ДрyK oфceтний.
Умoвн. дpуK. apK. 2З,17 ' o6л,-видaвн. apк. .l8,.l2,

Haклaд5000. Зaм. N9 1.24106

