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70-РІЧЧЯ ПОСТАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
1942 – 2012
ФУНДАТОРОМ
цього тому є
Відділ Ліґи Українців Канади
в Саскатун, Саскачеван, Канада

Члени та членкині відділу ЛВУ і осередку СУМ в Саскатуні. 1968 р.
Ліґа Визволення України (ЛВУ) заснована у 1949 р. в Торонто українцями, які в роки Другої світової війни змушені були покинути рідний край
і оселитися в Канаді. ЛВУ ставила за мету консолідацію всіх українських
самостійницьких організацій для сприяння визволенню України з-під
московсько-комуністичного поневолення і побудові незалежної держави
на рідних землях, та розвитку і розцвіту українського громадського життя
як в Канаді, так і в діяспорі взагалі.
У Саскатуні відділ ЛВУ створено 5 листопада 1951 р. Першим його го
ловою було обрано сотника Михайла Бриґідера-Врублевського. Згодом
постали жіночий відділ ЛВУ(ж) і осередок Спілки Української Молоді (СУМ).
Члени ЛВУ своєю непосильною працею, дієвістю, жертовністю та відданістю справі, завдяки підтримці українських церков, організацій та чисельної патріотичної громади, повсякчас шануючи тих, хто поклав своє
життя на вівтар свободи України, прислужилися до відновлення у 1991 році
Української Держави. Після проголошення незалежності України розпочався новий етап у діяльності ЛВУ і у 1993 р. організація прийняла нову
назву – Ліґа Українців Канади (ЛУК).
На даний час (2012) головою відділу ЛУК у Саскатуні є Степан Дух, а
секретарем – Ярослав Сиваник.
Книга присвячена пам’яті членів організації,
які відійшли у засвіти

Ростислав Волошин
1911–1944

Вступ
Офіційне видання Проводу Організації Українських Націоналістів (ОУН) «Ідея і Чин» № 8 від 1945 року повідомило сумну звістку:
«Дня 22 серпня 1944 р. в с. Гаї Нижні Дрогобицької області, загинув
у бою з большевицькими окупантами Славної Пам’яті Друг Ростислав Волошин – Горбенко (Павленко), родом з Волині, один з найстарших і найбільш заслужених членів ОУН, Член Проводу Організації Українських Націоналістів...»1 Сторінка дрібного машинописного тексту інформує нас про його героїчний шлях у лавах Організації Українських Націоналістів, займані посади та переслідування
з боку поляків, німців і радянських карально-репресивних органів.
Довший час це було чи не єдине джерело, яке використовували
науковці та журналісти у своїх дослідженнях та публікаціях.
Як не дивно, життєпис відомого діяча ОУН, голови Президії
Великого збору УГВР та Генерального секретаря внутрішніх справ
УГВР Ростислава Волошина і до сьогодні маловивчений та недостатньо висвітлений. Відомого студентського та громадського діяча неодноразово заарештовували польська поліція, яка мала на
нього чимале досьє, Рівненське управління НКВС, німецьке ґестапо. У 1944–45 рр. Р. Волошин проходив по відомій оперативнорозшуковій справі на членів Проводу ОУН «Берлога», яку започаткувало НКДБ восени 1944 року. Архівних документів про його
діяльність у лавах ОУН збереглось чимало. На сьогоднішній день
вдалося виявити: кілька польських кримінальних справ на Ростислава Волошина та різноманітні поліційні огляди2, у яких він згадується, кримінальну справу НКВС 1940 року3, окремі витяги з «Берлоги» про його розшук, кримінальну справу на дружину Ростислава
Ніну Левицьку-Волошину від 1946 року4, різноманітні спогади та
свідчення заарештованих керівників ОУН, які його добре знали.
Цікава підбірка документальних матеріалів міститься у 26-му
томі «Літопису УПА»: протокол допиту Миколи Дужого, російськомовний переклад протоколу Першого Великого збору УГВР від
11–15 липня 1944 року, копія листа Андрія Кисіля-Дольницького
до Євгена Татури (Романа Петренка) та інші матеріали5. Спогадів
про Р. Волошина не так багато. Про окремі зустрічі з ним розпоІдея і Чин. – 1945. – № 8. – С. 1.
Monografja OUN na Wołyniu. – Łuck, 1935 (ДАРО. – Фонд бібліотеки. –
Спр. 877); ДАВО. – Ф.216. – Оп.3. – Спр.1954. – Арк. 80 зв., 81, 82, 97.
3
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715.
4
Архів УСБУ в Рівненській обл. – Спр. П-6501.
5
Літопис УПА. – Торонто-Львів, 2001. – Т. 26. – С. 186.
1
2
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відає гімназійний товариш Андрій Кисіль-Дольницький. Вони опубліковані у 5-му томі «Літопису УПА»6. Ще одні спогади виявлено у
Галузевому державному архіві СБУ і належать вони перу відомого
повстанського командира М. Андрощука-«Вороного»7. Згадують
про нього члени ОУН Данило Шумук8 та Степан Галамай9.
Серед сучасних історичних досліджень варто виокремити
ґрунтовну кандидатську дисертацію історика Олександра Дарованця «Політика польської влади щодо Української Військової
Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині
(1927–1939)». У ній детально висвітлено діяльність Ростислава
Волошина як керівника ОУН на Волині у 30-х рр. ХХ століття. У
зазначеному дослідженні також показано становлення цієї організації та репресії поляків щодо оунівців у той період10.
На жаль, як таких, окремих публікацій про життєвий шлях Ростислава Волошина на сьогодні виявлено небагато. Це повідомлення
в Інтернеті «Озеряни вшанували сторіччя з дня народження Ростислава Березюка-Волошина», життєпис у Вікіпедії, стаття автора «Пам’яті
голови Великого збору УГВР Ростислава Волошина»11, публікація Євгена Рожка «Вірний син Волині»12 та коротка біографічна довідка у довіднику Петра Содоля13. Окремі з них містять недостовірну, а то й часом перекручену інформацію (це стосується інформації, розміщеної
на інтернет-сторінках). Звичайно, сучасні наукові дослідження з історії
українського визвольного руху часто згадують ім’я Ростислава Волошина, але лише у контексті певних подій. Тому запропоноване дослідження має на меті хоча б частково розповісти про його життєвий
шлях та віддану працю на благо Батьківщини. Автор висловлює щиру
подяку О. Дарованцю, В. Морозу, О. Вовку, Т. Самсонюк, П. Содолю,
М. Посівничу , Ю. Юзичу за допомогу інформацією, порадами, світлинами, консультаціями. Особлива подяка головному адміністраторові
видавництва «Літопис УПА» (Торонто, Канада) п. Миколі Кулику за полагодження адміністративних справ та пошуки фундатора.
Літопис УПА. – Торонто, 1984. – Т. 5. – С. 33-65.
Андрощук М. Записки повстанця. – Літопис УПА. – Торонто-Львів,
2011. – Серія «Події і люди».– Кн. 13. – С. 21- 23.
8
Шумук Д. За східним обрієм. – Париж-Балтимор, 1974. – С. 63-65.
9
	Галамай С. Боротьба за визволення України, 1929-1989. – Львів, 1993.
10
	Дарованець О. Політика польської влади щодо Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927–
1939): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – Львів, 2007.
11
Марчук І. Пам’яті Генерального Секретаря Внутрішніх Справ УГВР Ростислава Волошина-Березюка // Визвольний шлях. – 2004. – Кн. 8. – С. 65-71.
12
	Рожко Є. Вірний син Волині // Свобода. – Лондон. – 1 червня 2001 року.
13
Содоль П. Українська Повстанча Армія, 1943-1949. – Нью-Йорк,
1994. – Довідник 1. – С. 25, 26.
6
7
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Роль Ростислава Волошина у формуванні
організаційної мережі ОУН на Волині
Багато провідних діячів ОУН на Волині розпочинали свій
шлях з «Пласту». Серед них можна назвати такі імена: Ростислав Волошин, Олександр Куц, Іван Скоп’юк, Юрій Косач,
Володимир Робітницький, Ігор Шубський, Степан Пшеничний,
Микола Якимчук, Анатолій Козяр, Сергій Качинський, Ананій
Закоштуй, а також Іван Климів та Ярослав Старух14 – уродженці
Галичини, які доклали чимало зусиль для організації волинської
мережі ОУН.
Під час навчання у гімназії
Ростислав Волошин вливається у ряди цієї скаутської організації, яка гартувала юні тіла і
душі. Один з польських поліційних агентів у своєму донесенні
повідомляв: «Були збори керівників «Пласту» в селі Озеряни
Дубенського повіту у хаті Волошина, помічника начальника
місцевої залізничної станції.
Вони відбулися 1–2.04.1929.
На них прибули представники
«Пласту» Рівненського повіту –
вчитель Рівненської приватної
української гімназії Олександр
Корольчук та 8-микласники
цього ж навчального закладу
Ростислав Волошин – гімназист
Федір Тижук, Олекса Воробей і
Ростислав Волошин. Цими зборами керували два чоловіки, які
прибули зі Львова. На зборах вирішувались політичні питання, а
вкінці була проведена пластунська муштра»15. Саме тому польська влада без зайвих вагань ліквідовувала будь-які українські
організації та установи, які могли б слугувати справі піднесення національної самосвідомості. На Волині у цей чорний список потрапили: «Пласт» (заборонений у 1928 році), товариства
14
	ДАВО. – Ф. 216. – Оп. 3. – Спр.1954. – Арк. 80 зв., 81, 82, 97; Я. Л.
Твори себе сам. – Б. м. в., 1953. – С. 4-6.
15
	ДАРО. – Ф. 33. – Оп. 1. – Спр. 395. – Арк. 15.
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Пластовий зліт в Александрії (Рівненщина). 1927 рік

«Просвіта» (заборонене у 1934 році) та «Сільський Господар»
(ліквідований у 1938 році)16.
На початку 1930-х рр. на теренах усієї Західної України, як
зазначає кандидат історичних наук О. Дарованець, налічувалося
лише близько 600-700 членів ОУН, яким доводилося працювати
«у поті чола», щоби поширити організаційну мережу і при цьому
уникати провалів17. Так було і на теренах Волині. Мережа ОУН у
Рівненському та Дубенському повітах творилася з безпосередньою участю Р. Волошина на базі кількох компонентів: уцілілих
після арештів 1930 року осередків УВО, вихованців «Пласту» та
юнацької організації ОУН в Рівненській українській гімназії (РУГ).
Згідно власноручних свідчень Ростислава Волошина він закінчив Рівненську гімназію у 1929 році і записався на юридичний
факультет Львівського університету. «У перший рік 1929/30 я був
записаний тільки як студент, а насправді проживав на ст. Озеряни, бо не мав коштів для навчання»18. Тільки на наступний навчальний 1930–31 рік розпочалось справжнє навчання, і Ростиславу вдалося скласти іспити за перший курс. Наступні роки не
були зовсім вдалими і в навчанні, і у фінансових можливостях.
16
Левицький С. Український Пластовий Улад в роках 1911-1945 у спогадах автора. (Причинки до історії Пласту). – Мюнхен, 1967. – С. 58.
17
Кентій А. Нариси історії Організації Українських Націоналістів (19291941 рр.). – К., 1998. – С. 11.
18
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 23.
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Так за 1932–33 навчальний рік
він не здав іспитів, оскільки не
мав змоги належно підготуватися. Саме під час студій в університеті Ростислав познайомився
з багатьма визначними діячами
ОУН того часу, долучився до організації українського студентського руху.
Дух Академічного дому, де
мешкали
українці-студенти,
гарно передає у спогадах теж
колишній гімназист з Рівного
Олександр Скоропада, що особисто знав Ростислава: «Львів
у той час був містом, де ОУН
широко виявляла свою діяльність... підпільні видання ОУН
(«Сурма», «Юнак», «Розбудо- Ростислав Волошин – студент
ва нації») були в Академічному
домі під сходами убікацій, де кожен міг їх бачити, брати до себе
в кімнату, перечитувати і відносити назад. Так і робили. Кожен
місяць ці видання замінювалися новими, свіжими»19.
Упродовж 1932 року дуже часто збиралися на збори Яків
та Олександр Бусли, Геннадій Янкевич, Олександр Скоропада,
Ростислав Волошин, де обговорювали політичні новини, виступи українських послів у Сеймі, тексти статей з підпільних видань.
Разом також святкували річниці Листопадового зриву, Крутів,
Базару, Шевченківські дні. Ще один діяч ОУН – Степан Галамай у
спогадах зазначає: «На переломі 1933/34 я мав нагоду зустрічати Волошина вже вдруге на нараді Студентської Громади у Золочеві. Пам’ятаю, що на тій нараді Студентської Громади… голова Орест Чемеринський кивнув мені на знак заохоти до дискусії
після вдалої і розумної доповіді якраз Ростислава Волошина»20.
Окремі диспути з політичними противниками, які були членами
українських партій, змушували українських студентів відповід19
Власноручні свідчення О. Скоропади від листопада 1944 р. Копія в
архіві автора.
20
	Галамай С. Боротьба за визволення України, 1929-1989. – Львів,
1993. – С. 56.
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но готуватися до своїх виступів. Такою своєрідною кузнею для
представників студентства, згідно свідчень С. Галамая, стало
Товариство імені Петра Могили в Академічному домі. «Головою
Товариства … був талановитий організатор Роман Паладійчук…
Дискусії після доповідей відбувалися на досить високому рівні…
Ораторів, мабуть, ніколи не бракувало. Пригадую один такий випадок. Після доповіді одного вже старшого студента про україн
ську поезію взяв слово Ростислав Волошин і сказав приблизно таке: «Так, оскільки я знаю Лесю Українку... то, мовляв, наш
доповідач не має рації...» Я мало не ахнув, бо ж я так не міг би
висловитись ні про Лесю, ні, наприклад, про інж. і поета Євгена
Маланюка... Щойно після кількох років, коли я потрапив на Волинь, мені цей пригадався випадок. Тоді мені стало ясніш, адже і
Ростик, і Леся були волиняки»21.
Ростиславу Волошину доводилося часто виступати на регіональних з’їздах українських студентів. Адже з 1932 року він став
членом Студентської репрезентації Союзу українських студентських організацій під Польщею (СУСОП), а вже наступного року
очолив цю організацію. Звернімося до польських поліційних даних, які зафіксували його діяльність у цьому напрямку: «1.07.1933
брав участь у з’їзді українських студентів-націоналістів у Станіславі, на якому дуже різко засудив дії українських діячів і партій,
що мають хоч якісь погоджувальні риси.
2.07.1933 брав участь у з’їзді українських студентів наукової спілки «Основа» у Коломиї, де у доповіді підняв питання про
ставлення до студентів-українців, що займають угодовську позицію. Говорив про шкідливість такої позиції і потребу боротьби з нею»22.
Одинадцятого липня 1933 року Ростислав прибув на з’їзд студентів у Рогатині під патронатом товариства «Чорногора». Одне з
питань, яке обговорювалося на ньому, стосувалося бойкоту членами ОУН свята «Українська молодь Христові» та вшанування товариством «Луг» постаті Івана Франка на його могилі у Львові.
Українські католицькі кола організували 7 травня 1933 року
гучну імпрезу у межах так званої «Католицької Акції» під назвою
«Українська молодь Христові». Організатори свята погоджува21
Галамай С. Боротьба за визволення України, 1929-1989. – Львів,
1993. – С. 62.
22
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
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Поліційне фото Ростислава Волошина. 30 рр. ХХ ст.

Місце польського концтабору у м. Береза-Картузька
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лись на те, щоб у почесній президії, перед якою мали пройти
тисячі української молоді, перебували представники польського єпископату і органів влади23. ОУН виступила проти цього, що
й породило конфліктну ситуацію. Р. Волошин під час виступів
перед студентською молоддю пояснив негативне відношення
ОУН до цих свят через їхній «угодовський» зміст.
Через кілька днів – 16 липня 1933 відбувся ще один з’їзд
української студентської молоді у містечку Долина на Станиславівщині. Там Ростислав прочитав лекцію про громадську роботу українських студентів-націоналістів, впливи ОУН на інші
легальні українські організації24.
Вісімнадцятого липня 1933 року Р. Волошин як керівник СУСОП був присутній на з’їзді українських студентів у Перемишлі та виголосив перед присутніми доповіді «Економічні справи» та «Спортивні справи», а також загальну доповідь, як писала
поліція, «агресивного українського націоналістичного змісту»25.
Наступного місяця він здійснив робочі поїздки до українських
студентських центрів у Кракові, Вільно, Варшаві та Познані. Така
активність юнака не залишилася поза увагою польської поліції.
«Літом 1933 року, перебуваючи на канікулах в Озерянах, я був
заарештований польською поліцією м. Дубно… Там мене записали в реєстр політичних злочинців … сфотографували мене і
зробили дактилоскопію. Допитував мене начальник повітового
розшуку з Дубно – Канський»26. Цей факт підтверджують документи з польського концтабору Береза-Картузька. В обліковому
листі на Р. Волошина зазначено, що він 21 серпня 1933 року заарештований комендатурою Дубенського повіту та через відсутність доказів провини відпущений27.
Його мати Меланія, яка була активною діячкою «Союзу
Українок», теж вагомо допомагала ОУН у транспортуванні та
передачі літератури. Зберігся документ про її затримання
27 квітня 1933 року у Здолбунові на вулиці Фабричній. Польська поліція зафіксувала, що затримано Меланію Волошину,
доньку Калістрата і Марії, якій 41 рік. Мешкала вона при заліз23
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки. Видання третє, доповнене. – К., 2007. – С. 253, 254.
24
Там само.
25
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
26
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 9.
27
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
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12 березня 1921 року станція Озеряни. Волошин Павло Опанасович
(Афанасійович) та Волошин Меланія Калістратівна

ничній станції в Озерянах Дубнівського повіту. Жінка залізничного працівника. У неї була вилучена нотатка з шифром (римські числа від I до XII) і посвідчення «Союзу українок» у Рівному.
Інших компрометуючих матеріалів не виявлено. Тому Меланію
Калістратівну звільнено того ж дня о 10 год. 30 хв.28.
Польську поліцію завжди цікавило, хто ж організовує осередки ОУН на Волині. У службовому виданні «Монографія ОУН
на Волині» чітко вказано, що провідником окружної екзекутиви
з осідком у Рівному з 1933 року є Ростислав Волошин-Березюк,
який підтримує тісні зв’язки із Сергієм Іллюком з Рівного, Всеволодом Мельничуком із Княгинина Дубнівського повіту, Олександром та Яковом Буслами із Клеваня Рівненського повіту29.
Історик Р. Висоцький, покликаючись на документи польської
військової контррозвідки, оцінює загальну чисельність ОУН у
1935 році орієнтовно у 4000 членів (з них 1000 членів на теренах
Волині)30. Щодо територіального поширення впливів ОУН, то, на
думку представників польських спецслужб, найсильнішою ор	ДАРО. – Ф. 33. – Оп. 2. – Спр. 2195. – Арк. 1-5.
Monografja OUN na Wołyniu. – Łuck, 1935 (ДАРО. – Фонд бібліотеки. –
Спр. 877). – Арк. 5 зв.
30
Wysocki R. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 19291939. Geneza, struktura, program, ideologia. – Lublin, 2003. – S. 332, 334.
28
29
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ганізаційна сітка була на півдні Волині і в Костопільському повіті. У «Політогляді», відчитаному О. Буслом на одному із засідань
«Звена Волинського» у листопаді 1936 року, зазначалося, що
найкраще з огляду на посилення націоналістичної роботи стоять повіти: 1) Рівненський, 2) Костопільський, 3) Кременецький,
4) Луцький, 5) Дубнівський, 6) Здолбунівський, а потім вже решта
повітів Волинського воєводства31. Крім цього потрібно врахувати ще два фактори, які впливали на розбудову місцевих клітин
Організації Українських Націоналістів. Це репресії з боку польської поліції, які на певний час виривали з рядів організації найбільш активний та свідомий елемент, і жорстка конкурентна боротьба з КПЗУ, яка мала сильні впливи на Волинському Поліссі.
У лютому 1937 року там було зосереджено 3190 членів КПЗУ та її
дочірніх організацій (із 5284 зареєстрованих). Найчисельнішою
КПЗУ була на Ковельщині – 2750 членів та симпатиків32. Луччина,
Володимирщина і західна Дубнівщина вважалися своєрідними
«перехідними зонами», де впливи обох конкуруючих організацій
були досить великими. Відповідно, Ростислав Волошин та його
товариші повинні були докладати чималих зусиль, щоб ряди організації чисельно зростали і міцніли.
Практично з 1934 року для Ростислава розпочинається
смуга поневірянь по польських тюрмах та у концтаборі БерезаКартузька. Тобто пік його активності як громадського і політичного діяча припадає на першу половину 30-х рр. ХХ ст. Друге
затримання відбулося у Львові 14 червня 1934 року через пі
дозру владних структур у причетності Ростислава до Крайової екзекутиви ОУН. Через два дні Р. Волошина зі Львова перевезли у Краківську в’язницю, з якої вийшов на волю щойно
21 листопада 1934 року33. Сам він пізніше стверджував: «У
червні 1934 року перед самими іспитами мене заарештувала
польська поліція у м. Львів – слідчий Огородник – пізніше до
1939 р. начальник повітового розшуку у м. Кременець на Волині… Далі перевезли у в’язницю в м. Краків, де я був до листопада 1934 р… З Кракова я був звільнений 21.XI.1934 р. і приїхав у
Львів, де 22.І.35 р. знову заарештований на доручення з Луцька
і перевезений у в’язницю туди ж. Допитував мене у Луцьку начальник розшукового відділу поліції Матушевич…»34
	ДАВО. – Ф. 46. – Оп. 9а. – Спр. 1032. – Арк. 8 зв.
	ДАРО. – Ф. 33. – Оп. 4. – Спр. 90. – Арк. 77 зв.
33
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
34
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 9, 10.
31
32
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Ніна, Інна та Ростислав Волошини. 1938 рік

Дійсно, третій арешт відбувся 22 січня 1935 року знову ж таки
руками львівської поліції на вимогу колег з м. Луцьк. А вже 20 лютого 1935 року розпорядженням воєводського управління у Луцьку Р. Волошин поміщений у місце ізоляції Береза-Картузька35.
Зберігся обліковий лист на Ростислава Волошина як в’язня
концтабору Береза-Картузька, у якому зазначено, що народився він 3 листопада 1911 року в Озерянах, ґміна Варковичі Дубенського повіту, студент права університету Яна Казимира у Львові. Мешкав за адресою вул. Генінга 26, кв. 4. Є членом окружної
екзекутиви ОУН на Волині станом на 1934 рік. Ще гімназистом
брав участь 11 березня 1929 року в антидержавному виступі на
вечорі пам’яті Тараса Шевченка у Рівному, за що був заарештований і засуджений до сплати штрафу у 60 злотих. 1 квітня
1930 року розпочав навчання в університеті, де встановив контакт з крайовою екзекутивою ОУН, яка був призначила його комендантом повіту ОУН в Рівному замість заарештованого Степана Семенюка-«Муляра», засудженого на 6 років ув’язнення.
15 жовтня 1932 року привіз зі Львова нелегальну літературу ОУН
на квартиру Василя Ярмолюка, голови Рівненського повітового
комітету УНДО, який мешкає у Рівному на вулиці Галлера, 15.
35
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
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17 жовтня 1932 року заарештований функціонер ОУН Григорій Оборський дав про нього свідчення як про керівника ОУН,
з яким він підтримував постійний зв’язок. Поліція вважала, що
Волошин розгортає на Волині діяльність за допомогою націоналістичної молоді, яка вчиться у Львові: Олександра Мельничука з
Варкович, Всеволода Мельничука з Княгинина, Андрія Марчука
зі Свищева, Миколи Фридриха з Дерманя, Федора Солодухи з
Олексина, Олександра Тижука з Межирич Корецьких та інших.

Волинське студентське звено ОУН у Львові. 1. Микола Мостович;
2. Геннадій Янкевич; 3. Григорій Оборський; 4. Анатолій Бондарук;
5. Всеволод Мельничук; 6. Сергій Іллюк; 7. Ростислав Волошин;
8. Микола Фридрих; 9. Олександр Мельничук; 10. Олександр Бусел;
11. Феодосій Сологуб; 12. Іван Хлопецький; 13. Теодор Тижук;
14. Олекса Скоропада. Перша половина 30-х рр. ХХ ст.

Агентам польської поліції вдалося здобути інформацію, що
Р. Волошин у Львові пройшов курс навчання пропагандистських
методів ОУН в українському студентському домі на вул. Супінського 21, і скерований у розпорядження крайової екзекутиви
ОУН. Підтримує дружні стосунки з Володимиром Янівим, колишнім редактором націоналістичних журналів «Наш Клич»,
18

«Студентський шлях», а також прийняв керівництво підреферентурою юнацтва ОУН. Йому також приписували членство у
крайовій екзекутиві як окремого підреферента, представника
на Волинь36. На жаль, цю інформацію перевірити не вдалося.
З табору Береза-Картузька Ростислав вийшов на волю
29 травня через хворобу, перед тим лікувався у місцевій лікарні37. Та через тиждень – 4 червня 1935 року – новий арешт. Його
відправили у Львівську в’язницю і посадили одинцем до камери. Звільнили тільки 6 серпня 1935. «Коли був звільнений, то
суддя дав припис, щоб щотижня реєструвався у Варковичському постерунку поліції. Так тривало до лютого 1936 року, коли
справу було припинено»38. Не зважаючи на репресивні заходи
поліції, Р. Волошин продовжував діяти. У грудні 1935 року поліція фіксувала його появу у Золочеві, де він нав’язував контакти
з повітовим керівництвом ОУН.

З польської в’язниці у в’язницю НКВС
Ростислав Волошин з лютого 1936 року по квітень 1937 року
постійно проживав удома, на станції Озеряни. Готувався продовжити навчання у Львівському університеті, намагався конспіративно відновити організаційні зв’язки, розуміючи, що перебуває під постійним поліційним наглядом. Відомо, що Ростислав плідно працював у редакціях кількох тогочасних газет і
журналів, активно публікувався. Був співредактором підпільної
молодіжної газети «Юнак» (1935–37) та журналу «Студентський
вісник», членом редколегії видавництва «Наш Клич». Вдалося
виявити його статті у журналі «Вісник» за 1937 рік: «Консерватори помилок»39, «Політика більшовиків на Україні за Центральної Ради»40, «До проблеми самогубства М. Хвильового»41.
У квітні 1937 року Р. Волошин виїхав у Львів, а вже у червні
склав іспити за другий курс юридичного факультету Львівського
університету. Та недовго тривало його навчання. Вже 5 серпня
1937 року відбувся новий арешт львівськими поліцейськими та
36
За тебе, Україно… З архіву в’язнів концтабору Береза-Картузька (19341935) часів ІІ Річі Посполитої Польської. – Тернопіль, 2010. – С. 48, 49.
37
Там само.
38
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 9, 10.
39
Вісник. – 1937. – Т. 1. – Кн. 1. – С. 30-39.
40
Там само. – Т. 1. – Кн. 3. – С. 192-202.
41
Там само. – Т. 2. – Кн. 6. – С. 419-425.
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етапування в Острозьку в’язницю на Рівненщині. Там Ростислава
утримували під вартою до травня 1939 року, коли було організовано Рівненський процес над учасниками ОУН. Як писав відомий
дослідник історії ОУН Петро Мірчук: «У другій половині 1938 року
кількість ув’язнених за приналежність до ОУН на всьому просторі західноукраїнських земель досягла кількох тисяч осіб… тих
в’язнів, що проти них ведено слідство в якійсь конкретній справі,
засадничо тримано також у 1939 році у в’язниці дотичного міста,
а опісля їх суджено»42. Тільки на Волині у той період було кинуто
за тюремні ґрати 624 членів та симпатиків ОУН43.

Будинок Окружного суду у Рівному, де відбувся відомий
судовий процес над 22-ма членами ОУН у 1939 році

Арешти,
здійснені
польською
поліцією
протягом
1937–38 рр. на Волині підготували ґрунт для проведення великого судового процесу над учасниками ОУН. Цей процес відбувся 22–26 травня 1939 року у Рівненському окружному суді
і ввійшов у історію як процес проти крайового провідника ОУН
на ПЗУЗ Миколи Коса та ще 21 члена ОУН. На сам процес були
допущені лише адвокати та визначені судом члени родин. Рос42
Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920-1939 роки. Видання третє, допов
нене. – К., 2007. – С. 446.
43
Там само.
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Член ОУН Ярослав Старух

Член ОУН Степан Пшеничний

Член ОУН Володимир Робітницький

Член ОУН Ольга Робітницька
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тислав Волошин під час слідства у 1940 році стверджував, що тоді у Рівненському
окружному суді розглядалася групова справа на 22 особи. Польське правосуддя у
повній мірі продемонструвало свою силу і безкомпромісність: Ярослав Старух
був засуджений до 13 років
ув’язнення; Михайло Коржан, Василь Ривак, Яків Бусел, Степан Пшеничний, Ігор
Шубський – до 12 років; Володимир Робітницький, Микола Скоп’юк, Микола Кос44 –
до 10 років ув’язнення; Микола Мостович – до 9 років,
Олександр Бусел – до 8 років, Дмитро Єпік – до 7 років,
Онисія Селепина – член ОУН з
Анатолій Кабайда – до 6 років
донькою Олександрою Бусел.
ув’язнення,
Онисія Селепина
60 рр. ХХ ст.
та Тарас Степура отримали
по 3 роки ув’язнення, а ще троє осіб: Олександр Клочок, Федот
Смалійчук, Петро Тишковець – по 2 роки. До 3 років ув’язнення
був засуджений і Леонід Мостович, але по амністії термін його
ув’язнення був зменшений до півтора року45. Усі засуджені отримали десятирічне позбавлення прав та мусили сплатити від 80
до 600 злотих судових витрат, а після відбуття кари повинні були
перебувати під наглядом поліції ще 5 років. Ростислав ВолошинБерезюк, Ольга Робітницька та Іван Хлопецький були виправдані
через брак доказів провини. У ході процесу частина підсудних
призналася в належності до ОУН. «Членство в ОУН на суді визнали Кос, Коржан, Ривак, але заперечували свою участь у крайовій екзекутиві; Пшеничний, Бусел Яків та Шубський (з Кременця) теж визнали свою причетність до ОУН, але про свої посади
По амністії строк М. Косу зменшено до 6 років і 8 місяців.
Дарованець О. Політика польської влади щодо Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927–
1939): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – Львів, 2007. – C. 139-149.
44
45
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нічого не сказали. Всі інші підсудні заперечували своє членство
в ОУН…»46 Більшість зізнань, отриманих насильно в частини засуджених під час слідства, були відкликані ними у залі судових
засідань, а Р. Волошин-Березюк та М. Скоп’юк взагалі до вини
не призналися і ніяких свідчень не складали. Частину учасників
процесу, в тому числі й Р. Волошина, захищав відомий львівський адвокат Володимир Старосольський. У цілому, як зазначали автори звіту слідчого управління від 31 травня 1939 року,
«обвинувачені прийняли вирок спокійно»47.
Підготовка і проведення цього процесу показали, що польські органи безпеки не мали повної й достовірної інформації
про добре законспіровану сітку ОУН. У поданні віцепрокурора
В. Поплавського до прокурора окружного суду в Рівному від
4 листопада 1937 року акумульована і опрацьована майже вся
інформація про керівництво ОУН на Волині, відома на той час
польським органам безпеки. У ньому зазначалося, що працею ОУН на Волині керувала провідна «трійка» у складі Якова
Бусла (керівник), Миколи Мостовича (здійснював нагляд над
Луччиною, Дубнівщиною та Кременеччиною) та Олександра
Бусла (здійснював нагляд над Рівненщиною, Костопільщиною
та Здолбунівщиною). Вони також підтримували безпосередній
контакт із заступником провідника й оргреферентом крайової
екзекутиви Ярославом Старухом48. Польська поліція відслідковувала всі контакти з цими людьми Ростислава Волошина. Його
арешт 1937 року – спроба нейтралізації відомого волинського
діяча ОУН способом ізоляції у в’язниці. Вихід Ростислава на
волю після судового процесу поставив перед ним чітке питання: «Чи надовго це?» Як виявилося – ненадовго. З вибухом Другої світової війни, коли за Другу Річ Посполиту взялися тоталітарні режими Гітлера і Сталіна, для багатьох членів та симпатиків ОУН проліг вже проторований шлях у Березу-Картузьку.
Поліція з Варковичського постерунку прийшла по Ростислава
шостий раз і відправила у концтабір Березу-Картузьку разом
з матір’ю. Опинилась у таборі й виправдана на нещодавньому
судовому процесі Ольга Робітницька.
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 10-13.
Дарованець О. Політика польської влади щодо Української Військової Організації та Організації Українських Націоналістів на Волині (1927–
1939): Дис. канд. іст. наук: 07.00.01. – Львів, 2007. – C. 139-149.
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Українські політичні в’язні залишили мури концтабору
щойно 18 вересня 1939 року, коли Червона армія захопила
Барановичі. Охорона концтабору розбіглась, «а ми пішли на
Брест через Кобрин. У Бресті дочекались Червоної армії і у кінці вересня я прибув в Озеряни», – так розповідав Р. Волошин у
1940 році новому, вже радянському слідчому.
З архівної кримінальної справи № 2715, яка зберігається у
Державному архіві Рівненської області, дізнаємось про обставини арешту Ростислава Волошина у 1939–1940 роках. Начальник
Рівненського УНКВС капітан Крутов завізував постанову на арешт
Ростислава 20 жовтня 1939 року. У постанові зазначено, що Волошин – член «селянської української націоналістичної організації», яка поставила конкретну ціль – шляхом збройного повстання
знищити радянську владу і створити незалежну Українську державу. Отже, саме напередодні 20 жовтня було прийнято рішення
про арешт Р. Волошина і утримування його у Рівненській в’язниці.
Зберігся також ордер на обшук, виданий оперативнику Сорокіну.
У анкеті, що міститься на 4-му та 5-му аркушах справи, записано наступну інформацію: Волошин-Березюк Ростислав
Павлович народився 3 листопада 1911 року на залізничній
станції Озеряни, працює на посаді секретаря місцевого селянського комітету. Одружений на Ніні Левицькій, домогосподарці,
і має дворічну доньку Інну. Батько Павло Опанасович ВолошинБерезюк (52 роки), має будинок, город та 1 гектар землі і працює на Мізоцькому цукровому заводі, мешкає в Озерянах, мати
Меланія Калістратівна Левчук (50 років), домогосподарка. Сестрі Оксані на 1939 рік виповнилося 17 років.
Як видно з матеріалів кримінальної справи, Ростислав Волошин, напевно, не сподівався такого швидкого арешту і намагався спростувати всі звинувачення у приналежності до керівного складу ОУН. Хоча під час допитів дав вичерпні свідчення про
арешти та утримання під вартою протягом 1934 та 1939 років.
Зокрема, він підкреслив, що його постійно переслідувала польська поліція, а також, що має три роки «в’язничного стажу». Як
бачимо, радянська влада вирішила йому цей стаж продовжити.
Допити Р. Волошина проходили досить рідко. Перший
відбувся тільки на четвертий місяць після арешту – 8 лютого
1940 року, а другий – щойно 21 березня 1940 року. Слідчий намагався встановити, чому той має подвійне прізвище «ВолошинБерезюк», але Ростислав сказав, що таке прізвище у батька, і так
24

Постанова Рівненського УНКВС на арешт Ростислава Волошина
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Обкладинка кримінальної справи № 742 на Ростислава Волошина
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записано у його польському паспорті, але він частіше використовує просто прізвище «Волошин». Слідчий тоді вирішив залучити як прямі докази проти заарештованого підпільника матеріали польської поліції: «Ми маємо матеріали, що викривають вас
у приналежності до ОУН. Вам показуються документи польської
поліції, де ви фігуруєте як секретар ОУН»49. На що Ростислав вкотре відповів: «Категорично заявляю, що до ОУН відношення не
маю»50. Навпаки, він намагався вибудувати версію про свої взає
мини з КПЗУ та певні симпатії до радянської влади. Розповів, що
провів разом з робітниками триденний страйк, щоб добитися
підвищення зарплатні. Участь у ньому брали: Леонід Бабушкін,
Іван Доброзій, Іван Джус, Єфрем Дем’янович. Перші троє були
заарештовані поляками і сиділи у в’язниці як члени КПЗУ.
На той час у Рівненській в’язниці перебували й інші члени ОУН. Зокрема, Сергій Іллюк, Олекса Скоропада, Григорій
Оборський, які добре знали Ростислава Волошина. У ході допитів слідчі НКВС намагалися здобути у них компрометуючу
інформацію про Волошина. Григорій Оборський, колишній активний член УСРП, у грудні 1939 року свідчив, що 1937 року зі
студентів-волинян у Львові формується «Волинське звено» ОУН.
«У цьому році я теж приєднався до цієї націоналістичної організації «Волинське звено» і став у ній безпосередньо працювати.
Ціль цієї організації – підготовка націоналістичних кадрів з молоді, студентства Волині для поповнення рядів ОУН… Один раз
у тиждень… у «Студентській домівці» збиралися члени «Волинського звена» і обговорювали програму націоналізму…»51 Коли
слідчий запитав Григорія про керівників ОУН, то серед інших
він назвав і Ростислава Волошина.
Подібне запитання було поставлено і Р. Волошину для того,
щоб виявити коло його знайомих. Він відповів, що ще з часів навчання у Рівненській українській гімназії та Львівському університеті знає Сергія Іллюка, 1909 року народження, мешканця
м. Рівне, який у 1931 році навчався на першому курсі юридичного факультету, а зараз заарештований НКВС; Олександра Бусла,
якому років 30, родом з Клеваня, що 1936 чи 1937 року закінчив
математичний факультет цього ж університету, був заарештований поляками і засуджений на 8 років за приналежність до ОУН;
	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 10-13.
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Якова Бусла, який у 1931
чи 1932 році навчався на
першому курсі юридичного факультету; Олександра
Мельничука з Варкович,
років 32-ох, 1938 року закінчив математичний факультет університету і був
покликаний на службу до
Польської армії; Миколу
Фридриха, родом з с. Дермань Здолбунівського району, закінчив вищий медичний заклад і працював
лікарем у містечку Мізоч52.
Серед
документів
справи міститься кілька постанов про продовження
слідства, хоча протоколів
допитів не так багато. Зокрема, є такі документи від
20 січня, 20 лютого, 20 березня, 20 травня 1940 року.
Врешті хтось з співробітників НКВС на 37-му аркуші
справи зробив запис червоним олівцем про те, що
справу потрібно завершити до 15 червня 1940 року.
Дійсно, вже 2 червня
1940 року з’явилася постанова про припинення
ведення слідства через неможливість довести склад
злочину53. Цей документ
Повідомлення про звільнення
Р. Волошина з Рівненської в’язниці
особисто завірили сліду 1940 р.
чий сержант держбезпеки
Бінд та керівник слідчої частини УНКВС лейтенант держбезпе	ДАРО. – Ф. Р-2771. – Оп. 2. – Спр. 2715. – Арк. 13, 14.
Там само. – Арк. 39.
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ки Лосєв. З наступного документу, що міститься на 41-му аркуші справи, дізнаємось про звільнення Р. Волошина з в’язниці
5 липня 1940 року. Проте залишається одне «але». Чому чекісти
не змогли довести провини, хоча у майже 99 відсотках у катівнях НКВС зізнавалися у різних злочинах навіть цілком невинні
люди. Ймовірно, шлях на волю для Р. Волошина був не зовсім
простим. Тривале перебування у в’язниці, невелика кількість
протоколів допитів свідчать, що чекісти активно обробляли колишнього чільного діяча ОУН у інший спосіб. У його власноручних свідченнях від 10 лютого 1940 року міститься неоднозначна
згадка про виклик у відділ НКВС по обслуговуванні залізниці
на відтинку Красне – Здолбунів і згоду працювати інформатором під псевдонімом «Сірий» ще у кінці вересня 1939 року для
виявлення колишніх інформаторів польської поліції на станції Озеряни54. Рівненське управління НКВС цікавили не тільки польські конфіденти, а й діючі члени ОУН, яких добре знав
Ростислав. Енкаведисти мали ще кілька козирів – це батьки,
дружина та дитина Р. Волошина. Їх збиралися виселити. Згідно деяких свідчень батьків виселили, а потім повернули назад.
Один з керівників ОУН та УПА Олександр Луцький згодом розповів працівникам НКВС: «Мені відомо, що звільнення Волошина органами НКВС з-під варти у 1940 році СБ взяла під підозру.
Окремі члени Головного Проводу ОУН, у тому числі СБ, підозрювали Волошина у зв’язках з органами НКВС, але Волошину
якось вдалось спростувати ці звинувачення»55. Зрозуміло, що
подальша кар’єра в лавах Організації Українських Націоналістів
доводить, що Ростислав Волошин на активну та щиру співпрацю з радянськими карально-репресивними органами не пішов,
а вирішив таким шляхом здобути волю і перечекати момент.
Адже боротьба підпілля ОУН тривала далі і наближалися нові,
непередбачувані події. У Європі палахкотіло полум’я війни, яке
рано чи пізно мало перекинутися на українські землі.

Новий ворог – німці
На початок нападу Німеччини на Радянський Союз багато
членів ОУН вже були організовані у похідні групи на теренах окупованої Польщі, які мали на меті опанувати на території України
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адміністрацію, міліцію, відновити роботу підприємств та налагодити нормальне державне життя. Учасниця однієї з похідних
груп волинянка Юлія Луцька розповідала про свій шлях на Волинь наступне: «У кінці червня 1941 р. ми вирушили з Холма через кордон і через кілька днів прибули у Рівне… Тут встановили
зв’язок з Володимиром Робітницьким, Ростиславом Волошиним та Олександром Буслом». Тоді ж було сформоване керівне
ядро ОУН на Волині, підсилене учасниками похідних груп.

Ростислав Волошин під час Свята Української
Державності у Рівному. 27.07.1941 р. Йде у колоні

У Рівному на Замковій площі членами ОУН 27 липня було
проведено Свято Української Державності, а потім вулицями
міста пройшла величава маніфестація під гаслами «Хай живе
наш Вождь Бандера», «Боремося за державу Володимира Великого», «Хай живе Одна Нероздільна Українська Держава».
Одним з активних організаторів цього заходу був Р. Волошин.
На заклик оунівців прибуло 10 тисяч місцевих жителів з Рівного
та десяти найближчих районів. Під час свята гарно співав хор
із села Городка на переміну з трубними оркестрами, яких було
на Святі аж вісім… В год. 10-й рано показались на зруйнованих вулицях Рівного перші колони людей в гарних національних
строях з районів. Всі йшли в сторону площі Старого замку. Першим увійшов Перший Курінь Українського Війська ім. Холодно30

го Яру. За ним організовано всі
райони»56. Перед присутніми
виступили члени ОУН Ф. Заборовець та С. Качинський, які
закликали усіх докласти максимальних зусиль у здобутті
незалежності. Присутня перша сотня Куреня ім. Холодного
Яру склала урочисту присягу,
та було посвячено прапори –
національний, організаційний
(червоно-чорний) і прапор Куреня (синьо-жовтий, на одній
стороні був вишитий тризуб, а
на іншій – напис «Воля Україні
або смерть»57. На завершення
свята представники районів
пройшли вулицями міста оргаАндрій Марченко – член ОУН,
нізованими колонами, виголорозстріляний німцями
шуючи державницькі гасла.
У розпалі роботи, 25 серпня 1941 р., помирає від сухот у
львівській лікарні керівник крайового проводу ОУН на ПЗУЗ
Володимир Робітницький. Саме тоді Ростислав Волошин як
найбільш авторитетний та заслужений член організації стає на
його місце і відповідає за цілість роботи.
Звернімося до звіту його товариша Миколи Мостовича від
31 серпня 1941 року під назвою «Волинщина і Рівненщина», де
показано процес створення нової адміністрації на цій території. Документ свідчить, що у Рівному вже діяла Обласна управа,
яку очолив адвокат Іван Карнаухів, а заступником був Ростислав Волошин. Відділ адміністративний очолював Яків Бусел, а
культурно-освітній – Олександр Бусел, відділ суспільної опіки і
здоров’я – лікар Раєвський, технічний відділ – інженер Хитрик58.
Та недовго тривала легальна праця членів організації. Вони ще
встигли провести у Рівному 31 серпня урочистий похорон членів ОУН, які загинули у боротьбі з більшовиками. Вже наступного
56
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місяця німці розпочинають ліквідовувати всі ознаки українського державного життя та арештовують найбільш відомих членів
ОУН. На Волині схоплено Р. Волошина, С. Іллюка. М. Мостовича,
А. Марченка та багатьох інших членів організації.
Дружина Ростислав Волошина чітко вказує, що він був заарештований разом з Миколою Мостовичем на початку осені
1941 року: «У вересні 1941 року був заарештований німцями і
відправлений у Краків, через 11 місяців був відпущений додому
і почав працювати заступником голови центросоюза м. Рівне»59.
Цю інформацію підтверджує й Степан Галамай: «… через декілька років, точніше 15 вересня 1941 р., коли мені присвоєно звання
члена Проводу ОУН, я повинен був зустріти Ростика Волошина
на Волині. Пройшовши частину дороги пішки я випадково довідався, що ґештапо посадило Волошина в тюрму. Ясно, що наша
зустріч не відбулася. Така була жорстока дійсність, і така була
правда про колаборацію українців з німцями, як про те уперто
намагаються довести подвижники всяких акцій про голокост»60.
Залишається відкритим питання – коли ж Ростиславу вдалося
вийти на волю з німецьких катівень. Якщо враховувати свідчення
Ніни Волошиної, то сталося це не раніше червня-липня 1942 року.
Його гімназійний товариш А. Кисіль пригадує, що у другій половині квітня 1942 року був у Рівному і зустрівся з Р. Волошиним, що,
маючи зв’язок з підпіллям, працював на посаді заступника директора окружної Контори заготівель і кооперації в Рівному. Можливо, у споминах А. Кисіль не правильно вказав місяць зустрічі, і сталося це дещо пізніше, вже влітку. Далі він зазначає, що Ростислав
«дуже врадувався костопільською історією і наказав мені залишитися, якщо можливо, в «Бульби»61 і тримати з ним зв’язок»62.
Як свідчив ще один знайомий Р. Волошина Федір Повар, той
ходив по Рівному з червоно-чорною стрічкою на вилозі піджака, потім його посадили німці разом з Сергієм Іллюком. Коли він повернувся назад у Рівне з в’язниці, то старий петлюрівець Мороз – директор окружної Контори заготівель і кооперації, взяв його до себе
заступником. Разом вони пішли у підпілля весною 1943 року63.
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Дещо згодом А. Кисіль залишив негостинну для нього Костопільщину і тамтешнього ґебітскомісара та повернувся у Рівне до
Волошина. Ростислав призначив
його керівником повітової філії
Контори заготівель і кооперації у
Здолбунові з завданням розвезти
гору солі поміж сільськими кооперативами. «Десь у грудні 1942 р.
Волошин викликав мене до Рівного, призначив на своє місце в конторі і сказав, що сам їде на важливу конференцію ОУН до Галичини.
Повернувшись за кілька тижнів,
зустрівся зі мною в конспіративній
Крайовий провідник ОУН на
квартирі. Сказав мені, що на кон- ПЗУЗ Д. Клячківський-«Охрім»
ференції запали важливі рішення в
справі творення українського війська, в чому він буде відігравати поважну ролю, і щоб я залишався, поки можна, на дотеперішній позиції,
тримаючи з ним зв’язок»64. Рівне Р. Волошин та його дружина залишили у березні 1943 року, побоюючись нового арешту з боку німців.
Спочатку вони пребрались до батьків Ростислава в Озеряни, а потім у
село Дермань – центр зародження УПА на південній Рівненщині.
Про повернення у підпілля Ростислава Волошина після німецького арешту також згадує керівник Полевої жандармерії
Південної групи УПА М. Андрощук-«Вороний»: «У селі Дермані довелось при кінці квітня зустрітися з другом Горбенком…
Навесні 1943 р. втікає у підпілля і скривається в с. Дермань,
зв’язку з організацією не мав ще в той час, котрому зараз
дано зв’язкового на північ»65. Новий керівник підпілля ОУН на
ПЗУЗ Дмитро Клячківський-«Охрім» радо прийняв таке важливе кадрове поповнення. Через тиждень він, Р. Волошин та
П. Олійник-«Еней» знову з’явилися у Дермані на кутку Залужжя
з метою впорядкування справ підпілля та формування Південної групи УПА. Місцеві повстанські кадри було попереджено
про сувору дисципліну у війську та проведено розслідування у
Літопис УПА. – Торонто-Львів, 2001. – Т. 26. – С. 186.
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справі заступника сотенного командира «Стрільця», який негативно проявив себе перед тутешнім населенням. Тереновий
суд довів його провину і засудив на кару смерті. Д. Клячківський, зважаючи на молодий вік повстанця, відмінив розстріл
і відправив його до карного відділу на Полісся. «Суд вів і оскаржував вирок як правник друг Горбенко»66. Після засідання суду
Р. Волошин повідомив місцевим керівникам ОУН, що на базі
Кременецької, Дубенської та Рівненської округ ОУН починає
діяти Південна група УПА на чолі з Петром Олійником-«Енеєм».

Зміни в організаційній побудові ОУН
на Волині та Поліссі
Влітку 1943 року крайовий провід ОУН на ПЗУЗ перебудовує
місцеву організацію на цілком військову площину. Створюється Генеральна воєнна округа (ГВО) на чолі з Д. Клячківським«Климом Савуром», яка розподіляється на чотири Воєнні
округи (ВО). «Клим Савур» спирається у своїй роботі на трьох
основних заступників: коменданта запілля (тобто керівника мережі ОУН) Р. Волошина-«Горбенка», шефа політичного штабу
Я. Бусла-«Галину» та шефа військового штабу Л. Ступницького«Гончаренка». Відповідно, кожен із них мав у своєму підпорядкуванні цілу низку керівників та структурних підрозділів. Отже,
Ростислав Волошин стає першим заступником Дмитра Клячківського і опікується всіма кадрами ОУН на цій території.
На рівні ВО ця структура дублювалася. Наприклад, ВО № 1
або ж «Заграва» очолив І. Литвинчук-«Дубовий», комендантом
запілля тут працював Г. Рибак-«Юрко», шефом політичного
штабу призначено В. Худенка-«Остапа», а шефом військового
штабу – Д. Корінця-«Бористена».
М. Андрощук у споминах зазначає, що на початку липня 1943 р.
на Бущанському хуторі була скликана важлива нарада керівництва
ОУН. Від місцевого керівництва ОУН на неї прибули Д. Клячківський«Охрім», Р. Волошин-«Горбенко» та О. Лоґуш-«Іванів». Вони по черзі виступили з детальними доповідями: 1) провідник «Охрім» висвітлив у виступі міжнародне становище, завдання ОУН на даний
час та окремі організаційні справи; 2) «Горбенко» розповів про ви66
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звольні змагання українського
народу в історичній перспективі, утворення і розвиток УПА;
3) «Іванів» детально на мапі пояснив ситуацію на фронті та сучасний стан на Східних україн
ських землях67.
Довголітній політв’язень
Данило Шумук зустрівся з
Р. Волошиним теж влітку 1943
року на Костопільщині і так
описав цю зустріч та свої враження від неї: «У Малих Стиднях на зв’язковому пункті нас
відділили від сотні й примістили на квартири кожного окремо. На третій день мене викликали на подвір’я. Там на мене
ждав якийсь незнайомий мені,
старшого віку, чоловік.
– Це ви Боремський ? –
Ростислав Волошин –
комендант запілля ОУН на ПЗУЗ.
запитав він мене.
Грудень 1943 року
– Я.
– А я Горбенко, – сказав незнайомий і подав мені руку.
– А де Галина ? – запитав я.
– Галина зараз далеко звідси, і його не зможете побачити.
Я можу його замістити, – сказав Горбенко.
– Це мене посилають на Схід ? – запитав я.
– Ні, вас прислали сюди, а тут буде видно, куди вас направити, – відповів Горбенко.
– От розкажіть мені про свою роботу, а вірніше, розкажіть насамперед як ваше здоров’я, як забезпечена сім’я, а тоді вже про
роботу. Я оповів йому все як про себе, так і про свою роботу.
– Ось ви оповідали, що буваєте по куренях і сотнях, що разом із сотнею спали та їли. Це добре! Але чи ви колись дивились
на білизну стрільців і чи питали їх, скільки разів на місяць їм організовують лазню та міняють білизну? – запитав мене Горбенко.
– Ні, і в голову мені таке ніколи не прийшло, – відповів я.
67
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– А як самі регулярно миєтесь і міняєте білизну? – запитав
мене і одночасно кинув оком мені на шию.
– Ні, не регулярно, як доведеться, – відповів я.
– Ото ж то й наше горе. Як приходимо до людей, маємо
мову про високі ідеї, а про людину, таку людину, що стоїть перед вами – забуваємо. Ми усі повинні цікавитись найменшими
дрібницями, бо стрільцеві, якщо навіть черевик тисне, то й то
він уже виходить з ладу, а буває й так, що не тільки ногу тисне, а
й душу. Адже ж ми повинні вміти і в душу людині заглянути, пізнати її переживання, – сказав Горбенко… Їдучи назад до Колок,
я довго думав про самого Горбенка і те все, що він говорив, та
як говорив. Він зробив на мене враження дуже мудрої, вдумливої та проникливої людини… перед Горбенком звітували всі
члени Крайового Проводу і всі його поважали, в першу чергу як
розумну й хорошу людину. Про це все першим мені оповів полковник Ступницький. Він винятково з великою повагою ставився до Ростислава, хоча сам не був членом ОУН»68.

Ростислав Волошин на Третьому
Надзвичайному Великому зборі ОУН
На Третьому Надзвичайному
Великому зборі ОУН у селі Золота
Слобода Козівського району Тернопільської області, що відбувся
21–25 серпня 1943 року, Ростислав
Волошин-«Горбенко» разом з політичним референтом крайового проводу ОУН на ПЗУЗ Яковом Буслом«Галиною» представляв волинську
делегацію ОУН. Цей збір мав розглянути цілу низку вкрай важливих
на той час питань. Серед учасників
збору були присутні Р. Шухевич,
М. Степаняк, Й. Позичанюк, М. Арсе
нич, Р. Кравчук, В. Кук, М. Лебедь,
Політичний референт
Крайового проводу ОУН на О. Лоґуш, Д. Маївський та інші. На
ПЗУЗ Яків Бусел –«Галина» час проведення збору Ростислав був
68
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його головою та користувався псевдом «Барилка». Всього за
свідченням М. Степаняка на зборі зібралося близько 20 вищих
керівників ОУН з різних регіонів України.
Першою на зборі прозвучала доповідь М. Прокопа про міжнародну та внутрішню ситуацію у світі. Згодом окремим блоком
розглядалися зміни до статуту організації. Було остаточно затверджено Бюро Проводу ОУН у складі трьох членів: Р. Шухевич (голова), Д. Маївський (заступник) та Р. Волошин. Для Ростислава Волошина це був великий вияв поваги і довіри з боку
його товаришів по організації. Його кандидатуру запропонував
розглянути і затвердити Р. Шухевич, як старий член ОУН і «перший між рівними». Більшістю голосів третій член Бюро був затверджений на своїй посаді.
У Проводі ОУН на той час існували свої протиріччя та окреме бачення подальшого поступу організації. Тому цей збір мав їх
остаточно вирішити. Наприклад окремі чільні члени ОУН під час
допитів у 1945 році співробітниками НКДБ свідчили, що досить
напружені стосунки були у керівника Проводу Миколи Лебедя
та військового референта Романа Шухевича. Крім цього обидва
керівники мали різні підходи щодо тактики ОУН на сучасному
етапі. Як свідчив О. Луцький, який добре знав обох керівників,
М. Лебедь був проти політики воєнізації ОУН, яку проводив на
Волині Д. Клячківський-«Клим Савур». Він вважав, що і у подальшому ОУН має діяти як підпільна організація, а не втягуватися у
творення збройних сил. О. Луцький чітко зазначав, що: «Лебідь
був прибічником глибокої нелегальної, законспірованої роботи
ОУН»69. Але Роман Шухевич мав іншу точку зору, оскільки був
людиною з непоганим військовим досвідом. Він активно сприяв
творенню УПА і підтримував ініціативу Д. Клячківського-«Клима
Савура» та його колег на Волині. З цих мотивів ще у травні
1943 року на засіданні Проводу ОУН Лебедя було усунуто від керівництва, а новим головою Проводу став Роман Шухевич.
На Великому Зборі теж розгорілась дискусія щодо
діяльності Проводу ОУН на ПЗУЗ та особи його керівника
Д. Клячківського-«Клима Савура». В основному вона велася
навколо практичної діяльності УПА, польсько-українського протистояння на ПЗУЗ, а також щодо майбутньої ролі УПА в створенні самостійної Української Держави. Окремі керівники ОУН,
69
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не володіючи інформацією про дійсний стан справ на Волині
та Поліссі, негативно оцінювали антипольські акції українських
повстанців. Аргументовану відповідь їм надали Р. Волошин та
Я. Бусел. На захист позиції Д. Клячківського у вирішенні «польського питання» активно виступили Р. Шухевич та О. Лоґуш.
У протилежному таборі опинилися М. Степаняк та М. Лебедь.
Вони навіть пропонували усунути «Клима Савура» з його посади. Таку ж думку свого часу висловлював Р. Шухевичу і О. Луцький, який інспектував Волинь у травні–червні 1943 року. Оскільки Д. Клячківського захищало все Бюро Проводу ОУН, то Великий Збір більшістю голосів підтримав «волинський досвід», хоча
в офіційних рішеннях збору це не знайшло відображення70.
Згодом М. Степаняк відзначав, що серед делегатів Третього Надзвичайного Великого збору ОУН було чимало таких,
які нейтрально ставились до М. Лебедя-«Макисама Рубана»,
і, можливо, він не був би більшістю голосів відсторонений від
керівництва. Але зайнята ним позиція, зокрема, відсутність
заперечень з його боку проти закидів, які на нього робились,
створили серед учасників Збору враження, що М. Лебедь визнає себе в усьому винним. Саме це і зумовило його відхід від
керівництва ОУН71. Зазначимо, що значна частина керівників
ОУН розуміла, що на чолі організації на той час має перебувати людина з солідним військовим досвідом та значним організаційним хистом. Волинська делегація була теж такої думки,
оскільки УПА вже майже півроку вела на цих теренах збройну
боротьбу. М. Лебедь мав достатній підпільний стаж, але військовиком не був. А час вимагав саме збройного чину.

Підготовка та проведення на Волині
Конференції поневолених народів
Упродовж літа–осені 1943 року майже все керівництво ОУН
на ПЗУЗ перебувало на Рівненському Поліссі, в околиці сіл Гутвин, Великий і Малий Стидин. Тут проживала і дружина Ростислав Ніна, яка користувалася псевдом «Домаха». Вона опікувалась
побутом та харчуванням працівників крайового осередку пропаганди: «З робітників редакції мені відомі «Сайгор», «Хівря», «Терешко», «Поет»… «Хівря» повідомляла, скільки людей буде, і я на
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них готувала їжу. Редакція розташовувалась на хуторі Півбіда…
Співробітники працювали у тих хатах, де й проживали. Мешкали
у шести хатах. Всього постійних співробітників було 16-18 чоловік, а з приїжджими 24… Продукти мені привозив «Вовчур» від
господарчого «Байди»72. Ніна Волошина розподіляла ці продукти
по призначенню, а сама готувала тільки для себе, «Сайгора», «Поета», «Ніни» і чотирьох хлопців з обслуговуючого персоналу.
На одному з допитів у 1946 році вона свідчила, що перебрались з чоловіком у с. Стидин Степанського району, «де готувала
обіди для бандерівців, а чоловік працював у політичному відділі. У червні 1943 року чоловік десь виїхав і повернувся тільки у
жовтні 1943 року, тоді коли я вже народила дитину, після чого
виїхав у Галичину і більше додому не повертався»73. Звичайно,
це була напівправда, оскільки Р. Волошин досить часто перебував поруч з дружиною, а на початку листопада 1943 року керував
евакуацією цього осередку, оскільки німці проводити тут антиповстанську операцію. Увесь осередок він називав жартівливим
словом «лавочка». Єврей Л. Добровський, співробітник цього
осередку, пригадував, що коли він продовжував працювати над
текстом листівок, десь у жовтні 1943 року «заїхав до мене «Галина» і запропонував одягнутися. На дворі вже чекала підвода,
на якій сиділо кілька людей. Ми приїхали в село Гутвин, розта72
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шоване на відстані 2-3 км. від хутора Буда. Мене завели в одну
хату, де вже було чоловік 20-25. Зі знайомих – «Галина», «Хівря»,
«Май», «Вік». Тут «Май» познайомив мене з «Горбенком» і «Поетом». З виступу «Галини» стало зрозуміло, що це конференція
співробітників політичного відділу УПА з метою ознайомити всіх
присутніх з «Постановами 3-го Надзвичайного Збору ОУН»74.
Через кілька днів «Валерій» отримав записку від «Хіврі» про
евакуацію всіх членів крайового осередку пропаганди, оскільки
німецькі каральні загони розпочали масштабну облаву. 2 листопада німецькі літаки вже бомбардувати навколишні села. Тому
вся «лавочка» під командою «Горбенка» вночі виїхала з села
Майдан і на світанку наступного дня доїхала до містечка Деражне. «Оскільки була відсутня переправа через ріку Горинь, то всі
повернулись у ліс до колонії Анулівка, де, пробувши 1-1,5 год.,
потрапили під сильний кулеметний обстріл. Витворилась паніка. Сотня «Гамалії» зайняла оборону. Всі почали розбігатись
у різні сторони. Потім виявилось, що обстріляли нас радянські
партизани»75. Керівництво вирішило не випробовувати долі і
розділилось на кілька груп, які мали розійтись у різні сторони.
На осінь 1943 року у лавах УПА на Волині перебувала значна кількість старшин та рядових вояків не українців. Тільки у
групі УПА «Богун» діяли окрема сотня азербайджанців чисельністю 160 вояків, відділ грузинів – 39 вояків та чота узбеків –
26 вояків. Значна кількість солдатів інших національностей була
розосереджена по різних підрозділах, у шпиталях працювали
лікарі євреї. Відповідно, стояла гостра потреба наповнення
ідейним змістом їхньої служби у рядах українських повстанців.
Українці боролися за власну державу проти двох тоталітарних
імперій – німецької і радянської. А всі інші, хто долею випадку
чи власного рішення потрапив до УПА, були змушені свідомо чи
не свідомо допомагати у цьому. Зрозуміло, що для чужинецьких підрозділів в УПА потрібно було виробити ідеологічне підґрунтя, яке б чітко вмотивувало їхнє протинімецьке та протирадянське спрямування. Тому головні сили волинських пропагандистів опрацьовували різні звернення, вивчали історію народів,
насильно об’єднаних у імперію під назвою СРСР. І врешті-решт
викристалізували ідею поневолених більшовизмом народів, які
на уламках імперії за допомогою українських повстанців від	ГДА СБУ. – Ф. 6. – Спр. П-75134. – Арк. 17-21.
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новлять свої незалежні держави. Отже, потрібно було зібрати
представників цих народів у одному місці і провести своєрідний об’єднавчий з’їзд чи конференцію. Чи не головну роль у
цьому процесі відігравав саме Ростислав Волошин.
Той же Д. Шумук-«Боремський» пригадував, що займався
восени 1943 року питанням відбору делегатів на конференцію
і тільки тоді зрозумів, наскільки це складна справа – мати під
кермом людей різних національностей: «Крайовий провід ОУН
готовився скликати конференцію поневолених народів Сходу.
На нашу з Лісовиком долю припало товаришити групі «представників» Кавказьких народів. Оце ж ми разом з трьома грузинами і трьома вірменами та трьома азербайджанцями направились у напрямку міста Колок. Ми тоді ще не знали про те,
що ті народи не дружать між собою. У дорозі, звичайно, ми все
зрозуміли. Представники тих трьох Кавказьких народів тримались увесь час окремо один від одного. З Колок до Малих Стидин вони вже їхали великою групою, бо до них прилучили ще
представників Середньо-Азійських народів»76. Далі по зв’язку
частину делегатів привезли на південну Рівненщину, у район
с. Батьківці, де на той час розташовувався штаб Південної групи УПА. За кілька днів сюди прибули керівник Проводу ОУН Роман Шухевич-«Тур» і референт СБ М. Арсенич-«Михайло». На
конференції були присутні два представники від Бюро Проводу
ОУН, що надавало їй виключного значення. Отже, 21–22 листопада 1943 року у с. Ілляшівка Острозького району Рівненської
області (знаходиться поруч із с. Батьківці) була проведена перша Конференція поневолених народів Європи й Азії. Тут зібралися представники 13-ти народів, що воювали на той час у лавах УПА: грузини, осетини, вірмени, казахи, черкеси, кабардинці, азербайджанці, татари, чуваші, башкири, білоруси, узбеки,
росіяни. Найбільші делегації були від грузинів і азербайджанців – по 6 делегатів. Українську делегацію очолив Ростислав
Волошин, який на час конференції обрав псевдо «Стеценко».
Усіх присутніх зібрали у приміщенні місцевої школи.
Вдалося виявити протоколи допитів двох безпосередніх
учасників конференції Д. Паламарчука-«Лимана» та вчителя з
Бущі В. Дудка-«Давида», які на той час перебували у Батьківцях
при представникові Проводу ОУН «Іваніві». Саме він з різних частин УПА збирав делегатів на цю конференцію. Д. Паламарчук у
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серпні 1944 року свідчив: «Я був присутній на конференції… але
не як делегат. Вона була скликана у селі Ляшівка (Ілляшівка)
Острозького району у період німецької окупації»77. «Лиман» зазначав, що було близько 36 делегатів та 10 гостей, а сам захід
тривав три дні. За офіційними даними всіх учасників конференції
було 39 осіб. Азербайджанську делегацію очолив «Чайлі» він же
«Фізул», грузинську – майор технічних військ «Карло», вірменську делегацію – військовий технік «Антранкт». З українського
боку були присутні члени Проводу ОУН на ПЗУЗ, командир Південної групи УПА «Еней», сотник Aрмії УНР «Данько» та інші.

На Конференції поневолених народів. с. Ілляшівка
Острозького району. Листопад 1943 р.
Зліва направо: О. Лоґуш-«Іванів», М. Затирка-«Хівря»,
Р. Волошин-«Горбенко», К. Мешко-«Верещак», Я. Бусел-«Галина»

Конференцію коротким вступним словом відкрив член Проводу ОУН Омелян Лоґуш-«Іванів». Присутній на ній П. Дужий пригадував: «Десь близько 9-ої години ранку, залю для наради заповнили учасники Конференції. Здебільшого вони були в одностроях,
зі зброєю. Складалося враження, що тут зібралися не тільки радитися, дискутувати, обмінюватись міркуваннями, а й готові в кожну
мить піти в атаку… На пропозицію Омеляна Лоґуша Конференція
	ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 4. – Арк.147-149.
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почалась хвилиною мовчання, якою вшановано пам’ять борців усіх
поневолених народів Сходу Європи й Азії, що віддали своє життя за
волю уярмлених народів»78. З вітанням від Проводу ОУН до всіх поневолених московським імперіалізмом народів виступив Ростислав Волошин79. Було обрано президію конференції у складі: голова – Ростислав Волошин, перший заступник голови – азербайджанець «Чайлі», другий заступник – грузин «Карло». До секретаріату
конференції увійшли: білорус «Дружний», узбек «Шірмат» та Катерина Мешко-«Верещак» (на конференції «Озерська»).
Всі доповідачі з українського боку користувалися українською мовою, а не українці – російською. У виступах висвітлювались наступні теми: «Оцінка сучасного політичного становища» (виступали Яків Бусел і «Карло»), «Політичні завдання
поневолених народів» (О. Лоґуш), «Організація і практичні цілі
єдиного фронту поневолених народів» (К. Мешко). Учасники
конференції прийняли цілу низку важливих звернень до інших
народів, створили Революційний комітет поневолених народів
і запропонували делегатам сформувати організаційні групи
серед своїх земляків. На матеріалах конференції була видана
і розповсюджена двома мовами – російською та українською
«Відозва І-ої конференції поневолених народів Сходу до народів Східної Європи й Азії». У завершальному виступі голова
конференції Ростислав Волошин сказав, що ця «Конференція
перейде до історії як непереможний вияв волі народів Сходу
Європи й Азії до самостійного життя»80.
Більш реально оцінював здобутки цієї конференції працівник
політичної референтури ВО «Богун» В. Дудко, який був переведений у новостворену секцію поневолених народів у листопаді
1943 року. Він особисто розвозив пропагандистську літературу
ОУН до національних відділів в УПА та вивчав їхню реакцію. На його
думку керівництво ОУН у той час ще не виробило остаточної стратегії щодо іноземців-вояків у лавах УПА. Хоча вже існувала інструкція про те, щоб інонаціональні відділи не концентрувати в одному
місці, а навпаки, розосереджувати їх серед вояків-українців та
вести за ними спостереження. Бо вже через місяць-другий значна частина цих підрозділів у масовому порядку переходила на бік
78
Дужий П. 50-літні роковини Першої Конференції Поневолених Народів Сходу Європи й Азії. – Стрий,1993. – С. 26.
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радянських партизанів чи здавалася у полон червоноармійцям,
підставляючи під удар окремі повстанські бази.
Справа Конференції поневолених народів спрацювала через кілька років за кордоном, коли на її ідеологічному підґрунті
формується Антибольшевицький Блок Народів (АБН) на чолі з
Ярославом Стецьком.

На південній Рівненщині
У кінці 1943 – на початку 1944 року Ростислав Волошин
майже постійно перебував на Здолбунівщині, адже у Мізочі
жили його батьки, у околицях Дерманя діяла у підпіллі рідна сестра. Та й тогочасні події вимагали його присутності саме тут.
Переговори з угорською делегацією, інспекція з Проводу ОУН,
налагодження роботи Картографічного інституту – це тільки
частина справ, якими опікувався Ростислав.
М. Степаняк свідчив: «У кінці грудня 1943 року і на початку
січня 1944 року, коли я знаходився у селі Дермань Мізоцького
району Рівненської області, де також перебував член бюро центрального проводу ОУН «Горбенко», до нього прибув з Угорщини представник генерального штабу у ранзі майор чи полковник з перекладачем та радистом81.
Мені розповідав «Горбенко», що він демонстрував цьому
майору військові частини УПА, склади з продовольством та
місця, де мали перебувати учасники УПА у час переходу фронту. Він йому також продемонстрував план боротьби УПА у радянському запіллі. З угорським майором «Горбенко» вів якісь
перемовини, але про їхній зміст мені нічого не розповідав»82.
Дійсно, Провід ОУН на ПЗУЗ призначив Р. Волошина та О. Лоґуша як офіційних представників, які мали зустріти угорську делегацію і познайомити її з боротьбою УПА. За рекомендацією
А. Кисіля-«Немо» всі делегати зустрілися і певний час перебували у с. Будераж Здолбунівського району. Поруч у селі Батьківці
перебував штаб групи УПА «Енея». Працівник штабу В. Процюк«Кропива» разом з «Горбенком» уклали план поїздок угорських
представників теренами ВО «Богун» з метою огляду окремих
підрозділів УПА, підпільних установ та різноманітних майсте81
У складі делегації були: підполковник Мартон, перекладач хорунжий
Юрко Штам і радист сержант Сабо.
82
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рень (зброярень, м’ясарень, пекарень і т.д.)83. «Немо» доручив
районній керівниці УЧХ організувати проживання і харчування
гостей. «Це було легке завдання, тому що в Будеражі містилась
інтендатура підпільного воєнного надрайону… та й у місцевій
школі було дуже добре приміщення для закордонних гостей»84.
Підполковник Мартон при зустрічі з українськими представниками заявив, що йому доручено познайомитися з українським
визвольним рухом і доповісти про його сучасний стан, силу та
розміри. Ростислав Волошин запевнив угорського підполковника у щирості намірів представників ОУН та УПА порозумітися з угорцями і укласти перемир’я. Також пообіцяв, що окремі
підрозділи УПА та підпільні структури ОУН підполковник матиме
можливість побачити на власні очі. «…Мартон відбув цілий ряд
розмов з командиром запілля Ростиславом Волошином, Омеляном Лоґушем та Катериною Мешко… що по конференції поневолених народів ще були на території Південної воєнної округи
УПА. Все це були люди широкої освіти, високої культури й глибокої думки, що вміли представити всебічно різні аспекти нашого
визвольного руху й вести розмови на інші теми»85.
Довелось побувати угорському підполковнику у супроводі
Р. Волошина та О. Лоґуша і у картографічному бюро УПА в Дермані. Формування цієї інституції активно розгорнулося наприкінці осені 1943 року. На чолі її поставлено інженера І. Мартинюка«Козака». Персонал налічувував 33 працівників, серед яких було
ще два фахових інженери – один єврей, а інший десь зі Східної
України86. Ще на початку грудня І. Мартинюк зустрівся з представниками командування Південної групи УПА, які зажадали
звіт про проведену роботу. Прочитавши його, місцеві очільники УПА сказали, що потрібно розширятись, а люди й матеріали, які просить «Козак», будуть. У той час до приміщення штабу
прийшов Р. Волошин-«Горбенко», який теж переймався роботою картографічної майстерні. Він попросив, щоб «Козак» уклав
необхідний перелік креслярських матеріалів, а підпілля за його
вказівкою постарається їх дістати з дистрикту «Галичина».
За такий короткий відрізок часу мало що було зроблено, і
коли прибула делегація угорців, щоб на власні очі побачити, як
83
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функціонує підпільна інституція, І. Мартинюку довелося з ними
говорити тільки про заплановану роботу. Саме під час прибуття
цієї делегації на чолі з представником Проводу ОУН Омеляном
Лоґушем-«Іванівим» майстерню по виготовленню карт вирішено гучно назвати «Картографічним інститутом УПА». З того часу
відповідні надписи проставлялись на картах.
Сам «Козак» докладав значних зусиль у розгортанні роботи, але не все вдавалося: «Люди були все випадкові, і мені самому довелось багато креслити і писати, бо писати на картах
ніхто не умів…»87 У першій половині січня було отримано нашатирний спирт, світлочутливий папір, і зроблена перша спроба
друку карт на сонці. Оскільки велика кількість креслярів проживала лише у кількох хатах у с. Дермань, то Р. Волошин наказав
«Козаку» розосередити цих людей у кількох місцях і так само
розподілити між ними роботу та матеріальну базу88.
Місцевий підпільник, уродженець села Дермань, Олекса
Скоропада-«Будяк», готуючи хор до виступу на Різдвяні свята,
зустрів Ростислава Волошина у будеразькій школі: «У Будеражі
в залі підійшов до мене «Горбенко» (Волошин Ростислав із крайового проводу ОУН, його я знав з гімназії міста Рівне, я був у
4-му класі, а він у 7-му класі гімназії). Там він мені сказав, щоб
проспівали номерів 10-12, але по можливості швидко... Зі сцени в залі я бачив «Горбенка» і когось біля нього з чужих у цивільній одежі, «Енея», «Іваніва», біля нього якісь чужі, «Буйного»,
«Клима», якихось жінок, «Самсона» (районний комендант), теренового «Платона» та інших...»89.
18 січня 1944 року у селі Батьківцях Острозького району відбулася важлива нарада вищих керівників ОУН та УПА на ПЗУЗ
і СУЗ разом з представниками Головного військового штабу
УПА. Присутніми були В. Кук-«Леміш» – крайовий провідник СУЗ
і Д. Клячківський-«Клим Савур» – крайовий провідник ПЗУЗ і головний командир УПА-Північ; М. Медвідь-«Карпович» – заступник Клячківського з військової роботи; М. Арсенич-«Михайло» –
референт СБ Проводу ОУН; Р. Волошин-«Горбенко» – комендант запілля ОУН на ПЗУЗ і член Бюро Проводу ОУН; Д. Грицай«Олег» – шеф штабу Головної команди УПА; Л. Павлишин«Ігор» – заступник «Олега»; Я. Дудар-«Верес» – організаційний
Архів УСБУ в Рівненській області. – Спр. П-8250. – Арк. 21-24.
Там само.
89
Скоропада О. Стежками і дорогами ОУН і УПА (спогади) // Фонд РКМ
15933.
87
88

46

Зліва референт
СБ Проводу ОУН
М. Арсенич-«Михайло»,
праворуч комендант
запілля ОУН на ПЗУЗ
Р. Волошин-«Горбенко».
Листопад 1943 р.

референт Проводу ОУН на СУЗ та О. Лоґуш-«Іванів» – політичний референт проводу СУЗ90. Питання, які обговорювалися
на нараді, стосувалися тактики підпілля ОУН та загонів УПА на
момент повернення радянської влади, дій ОУН та УПА на Сході, господарчого забезпечення військових підрозділів, роботи
Служби Безпеки у боротьбі з ворожою агентурою. На нараду
випадково потрапив і О. Скоропада-«Будяк». Коли всі питання
вже було вирішено, до «Будяка» звернувся Р. Волошин з проханням знайти йому конспіративну квартиру у Дермані: «Тоді
«Горбенко» мене покликав і сказав, щоб я якось побачився з
«Немо»91 і з ним знайшов квартиру «Горбенку» з криївкою через
те, що він може побуде у Дермані деякий час»92.
Олекса Скоропада виконав прохання Ростислава Волошина, знайшовши конспіративну квартиру у Дермані Другому
Щеглюк В. Як роса на сонці. – Львів, 1992. – С. 118.
Андрій Кисіль, керівник розвідувального відділу у штабі групи УПА
«Богун».
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на кутку Пропастище у господарстві селянина Бухальського,
залишивши для «Немо» ґрипс з повідомленням про прохання
зверхника. Дійсно Ростислав там перебував десь тиждень у
кінці січня 1944 року, а потім по організаційному зв’язку відбув у Галичину. З протоколу допиту Трофимчук Раїси Петрівни
дізнаємось, що «на зустрічі, яка у мене відбулася з «Немо» на
початку 1944 року, коли він був у Дермані, у Мельник Ніни, він
оголосив мені, що далі у роботі по лінії ОУН я буду зв’язана з
членом Волинсько-Поліського крайового проводу «Горбенко»Волошиним Ростиславом Павловичем. Через 2-3 дні по від’їзді
«Немо» я дізналась, що «Горбенко» знаходиться на конспіративній квартирі у Бухало Федора. Я з ним була знайома раніше
і пішла до нього. При зустрічі він підтвердив, що тепер я маю
бути у його розпорядженні. Він знав, що я родичка «Немо», і був
досить відвертим у розмовах зі мною про підпільну діяльність…
згадував, як він за Польщі був у в’язниці та Березі Картузькій…
Про дружину сказав, що вона у якомусь селі на Поліссі і має
народити дитину, якій він передав подарунок від себе. Він попередив, щоб я нікуди не відлучалась і була готова виїхати на
Полісся… Через 3-4 дні у Дермань знову приїхав «Горбенко»
і оголосив мені, що у зв’язку з його від’їздом у якусь тривалу
мандрівку я маю перейти у розпорядження до «Лемеша»… я
пішла на квартиру до Бухало, де зупинився «Леміш», і повідомила його, що мене направив «Горбенко»93.
Дермань, ймовірно, останнє село на Волині, де Ростислав
Волошин стало перебував певний час. Ще один невідомий член
ОУН на псевдо «Степан» згадував день 22 січня 1944 року і писав
про це мальовниче село: «А ввечері у хаті Дори94, сиділи знову
біля стола: Дора, Уляна, Наталка, Леміш, Степан та ще приїхав
командир Горбенко, добрий Степанів друг, що з ним він, перед
роками, ще як студент жив спільно на одній квартирі...»95. Розмова точилася навколо січневих свят, які відзначали студенти
у Львові за Польщі, але лінія фронту, яка невпинно наближалася, нагадувала присутнім про себе гарматною стріляниною. Усі
мовчали. «Мовчанку перервав командир Горбенко:
– Завтра, післязавтра – тут прийдуть большевики. Шкода,
що ти, Степане, не приїхав до нас тут раніше. Був би побачив
Архів УСБУ в Рівненській обл. – Спр. П-6501. – Арк. 34, 35.
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багато цікавих речей. – А так під цю пору УПА розпорошується, щоб дати змогу фронтові перекотитися, а опісля вирине в
запіллі знову й продовжуватиме почате... А втім, як воно в нас,
ти в загальному бачив. А знаєш, ми побоювалися, що між 6-ма
розстріляними біля Мостів є і ти, бо тоді розстріляли одного козака, дуже подібного до тебе. Іванів хотів уже вислати людей,
щоб відкопали розстріляних, і щоб тебе, коли ти між ними, полюдському поховати. На щастя, не треба цього було... Але ти,
все ж таки, маєш велике щастя, що вийшов з цієї халепи...»96
Ще через деякий час Ростислав Волошин нагадав «Степану»,
що завтра до схід сонця вони вирушають у Галичину.
Дійсно, наступного дня М. Скорупський-«Макс», який очолював у той час підстаршинську школу групи УПА «Богун», що базувалася у лісі на хуторі Зелений Дуб, зустрів «Горбенка» і його почет. Випадок був комічний, господиня хати, де голився «Макс»,
повідомила його, що «совєти біля садка», і той, не одягнувшись,
зі зброєю почав тікати на коні. На віддалі зрозумів, що щось тут
не так, і почав спостерігати за подвір’ям у далековид. «Через далековид пізнав поведінку своїх відділів і цілком сміло повернувся
назад. Трохи соромно було вітатися з провідником Волошином;
він в охороні Славкового відділу зв’язку їхав на захід. Від нього
я довідався вперше, що наші витиснули совєтську банду, та про
те, що вона натворила... Після довгої розмови на різні теми Волошин поїхав у свій бік, а я підбадьорений останніми словами «ні
кроку на захід», повернувся до хлопців у ліс. Розумна та зрівноважена людина зробила на мене добре враження»97.
Про перебування Р. Волошина на теренах Галичини ми
маємо дуже мало відомостей. Вже згаданий курінний УПА
М. Скорупський-«Макс», рейдуючи зі своїм куренем по території Львівщини і, перечікуючи перехід фронту, нав’язав зв’язок з
Ростиславом, який вже користувався псевдом «Павленко». Згідно з наказом Волошина-«Павленка», треба було чекати змін на
фронті на місці розташування відділу і вести безжалісну війну з
німцями. «Макс» легковажив цим наказом і пускався у самостійні переговори з німецькими фронтовими частинами. Він не знав,
що на Волині за таку діяльність вже було розстріляно командира загону імені Богуна П. Антонюка-«Сосенка». Тому у травні
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1944 року «Павленко» надсилає йому
ґрипс з таким текстом: «Друже Курінний! Сотню «Гамалії» передайте
курінному «Наливайкові», котрий в
скорому часі до Вас зголоситься, а Ви
маєте підпорядкуватися зарядженням обласного провідника «Блакитного». Слава Україні! Павленко». Цей
наказ Скорупський виконав частково,
передав відділ «Наливайкові» 15 травня 1944 року, а сам здезертирував з
рядів УПА і подався на Захід98.
Десь у тому часі з «Павленком»
зустрічається ще один член крайоГосподарчий референт
вого проводу ОУН на ПЗУЗ Євген
КП ОУН на ПЗУЗ Євген
Татура-«Омелько»
Татура-«Омелько», який був змушений на наполягання німців шукати
контактів з керівниками ОУН у Львові. «По зв’язку стрінулись
з «Павленком» і ще одним незнайомим… «Павленко» був дуже
втішений з цієї зустрічі, розпитував про спільних знайомих в
УПА і про події»99. «Омелько» розповів про переговори з німецькою розвідкою та її офіційним представником полковником Петром Дяченком та про спроби німців встановити якийсь сталий
зв’язок з командуванням УПА на Волині чи у Галичині. Через
кілька днів Р. Волошин повідомив «Омельку», що той на зазначений час (2 червня) має привезти з Холма у Львів німецького
полковника Штарка. Там з ним зустрінуться відповідні люди, які
повідомлять офіційну позицію Проводу ОУН щодо німецької армії та її спроб знайти порозуміння з бандерівцями.

Ростислав Волошин на Великому зборі УГВР
1 серпня 1945 року на запитання слідчого «коли і де була
створена Українська головна визвольна рада», захоплений
енкаведистами у полон секретар Президії УГВР Микола Дужий«Вировий» вигадав наступну версію: що вперше про існування УГВР отримав інформацію у кінці липня 1944 року у селі Недільна від Ростислава Волошина, який користувався псевдами
98
99

50

Скорупський М. Туди, де бій за волю. – К., 1992. – С. 237.
Літопис УПА. – Торонто-Львів, 1997. – Т. 27. – С. 210.

«Горбенко» і «Павленко». Знайомі вони були ще від 1932 року по
спільному навчанні у Львівському університеті. Р. Волошин нібито здивувався несподіваній зустрічі з М. Дужим у цьому селі і сказав присутньому там члену Проводу ОУН Мирославу Прокопу«Володимиру», що його варто було б теж запросити на Великий
збір і ввести у склад УГВР100. У ході подальшої розмови М. Дужий дізнався, що нещодавно УГВР була створена, і отримав для
ознайомлення друкарські примірники документів під назвою
«Платформа УГВР» та «Універсал». Крім цього Ростислав пообіцяв Миколі дати на ознайомлення «Структуру УГВР» і протокол
першого засідання. Так під час слідства М. Дужий відводив від
себе підозру як від дійсного члена УГВР, скориставшись тим, що
М. Прокоп вже був за кордоном, а Р. Волошин на той час загинув. Згадав він й про те, що «Горбенко» і «Володимир» виступали
5 серпня 1944 року на присязі трьох сотень УПА у лісі біля села
Свидник, що й було описано ним під назвою «Незабутні хвилини» у першому числі журналу «Повстанець». Також він стверджував, що Р. Волошин мав охоронну чоту. І він з ним зустрічався ще
кілька разів під час просування лінії фронту у Карпатах101.
Всі відомі історичні джерела свідчать, що 11–15 липня
1944 року біля села Недільна Старосамбірського району Дрогобицької області відбувся установчий збір Української Головної
Визвольної Ради. Зберігся російськомовний примірник протокольного запису Першого Великого збору УГВР, де зазначено,
що засідання розпочалося о восьмій годині тридцять хвилин 11 липня 1944 року. Перед учасниками збору було проголошено три основні доповіді: про політичну ситуацію доповідав
М. Прокоп-«Володимир Орлович»; про завдання УПА на момент
переходу фронту – Р. Шухевич-«Петро Лозовський»; зовнішня політика висвітлювалась у доповіді М. Лебедя-«Варяга». Потім відбулася ціла низка дискусій, у яких активну участь брав Р. Волошин
(на установчому зборі використовував псевдо «Іван Чепіга»).
На жаль, не збереглися тексти всіх доповідей, а тільки запис коротких виступів під час дискусій. Присутніми був 21 учасник з 30 запрошених. Засідання відкрив Лев Шанковський«Роман Стрийський» і запропонував головою збору обрати
Ростислава Волошина-«Івана Чепігу». Ця пропозиція була підтримана одноголосно. Ростислав Волошин подякував за до100
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віру і у свою чергу запропонував обрати заступником голови
Зенона Пеленського-«Остапа Зленка», а секретарем – Миколу
Дужого-«Мирослава Колоса», також оголосив порядок денний.
Запропоновано 12 виступів, серед яких під п. 7 зазначена доповідь «Івана Чепіги» про внутрішню політику. Текст цієї доповіді виявити поки що не вдалося.
Ростислав Волошин був одним з ініціаторів обговорення
польсько-українського протистояння у 1943 році на Волині.
Основну доповідь з цієї пекучої проблеми зробив на третій день
збору Микола Лебедь-«Варяг». Він стверджував, що протиріччя
між українцями та поляками розпочалися ще у 1942 році. Також
виокремив три регіони, де була найбільша ескалація протистояння – два на західноукраїнських землях і один на території
Польщі. Зазначив, що найбільш конфліктними були три питання: а) позиція поляків щодо СРСР та Німеччини; б) внутрішні
стосунки між українцями та поляками; в) територіальна приналежність Галичини. Як керівник референтури зовнішніх зв’язків
Проводу ОУН М. Лебедь повідомив, що з серпня 1943 по липень 1944 року вже відбулось 8 зустрічей з польськими представниками, але бажаного результату досягнуто не було.
Під час дискусії Р. Волошин заявив, що не потрібно допускати до значного поширення протистояння між поляками і українцями. «За те, що хтось у власних інтересах когось (навіть поляка)
уб’є чи пограбує, має бути суворо покараний»102. Роман Шухевич повідомив присутнім, що «ми з поляками ведемо війну на
північно-західних українських землях»103. Оскільки польська поліція разом з частинами СС проводила жорстокі каральні операції проти місцевих українців, то відповідно під удари українських
повстанців потрапили основні бази польського підпілля. «Польський елемент, розрізнений на Волині, повністю паралізував рух
УПА. Відповідь на це дало саме населення Волині – провело заходи по виселенню… Поляки почали опиратись. Тоді почалась
ліквідація польського населення на Волині, яка закінчилась влітку 1943 року. Залишились тільки острови під німецькою охороною тоді, коли розгорнулась УПА. На ЗУЗ, в Галичині, польські
підпільні організації не діяли проти німців, а суцільно йшли проти українців, готуючи зміну влади в Галичині»104. Вони запевняли
102
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українців в одному, а насправді готувались до зовсім іншого –
захоплення влади на місцях у свої руки. На Холмщині у березні–
квітні 1944 року поляки замордували біля 2000 українців.
Ростислав Волошин доповнив слова Романа Шухевича наступною інформацією: «За вказівкою Польщі польські
осадники знущались над українським населенням (Дермань,
Здолбунівський повіт – є спільна могила замучених). Потім поляки з приходом німців стали активними фольксдойчами… У
1941–1942–1943 рр. вся адміністрація, залізниця, крайсляндвірти через […] вела підпільну політику… Табір у Шубкові, село
біля Рівного, очолювали поляки. Поляки спільно з німцями повністю спалили і знищили село Ремель Александрійського району (17 березня 1943 року). Радянські партизани закріплювались на Волині та Поліссі завдяки полякам»105. Він зробив висновок, що для ОУН і УПА це вже другорядний фронт, а основні
сили треба спрямовувати на боротьбу з більшовиками.
У подальшому «Іван Чепіга» брав активну участь в обговоренні статутних документів УГВР. Під час одного з виступів наголосив, що УГВР має об’єднувати всіх українців і репрезентувати їхні інтереси та прагнення.
На п’ятий день збору, 15 липня 1944 року о 8 год. 45 хв.,
було остаточно вирішено, що присутні делегати створюють
Українську Головну Визвольну Раду як верховний орган україн
ського народу у його боротьбі за самостійну державу та закликають всю українську спільноту виконувати директиви УГВР.
Ростислав Волошин на підсумковому засіданні зазначив, що
серед делегатів установчого збору УГВР на даний момент присутні: 2 представники від греко-католицької церкви, 1 від православної, 1 господарник, 1 інспектор, 1 військовий, 1 адвокат,
3 вчених. Вони повинні обрати зі свого середовища президента, 3 віце-президентів, 4 членів президії та інших представників.
Д. Ребет-«Вільшанська» запропонувала на президента УГВР Кирила Осьмака-«Горянського». Ця кандидатура була підтримана
всіма одноголосно. У заключному слові Ростислав Волошин сказав: «Важко оцінити словами те, що відбулося сьогодні… У твердій дійсності, волею представників, які мають досвід суспільної
роботи, ці представники зібрались для того, щоби прийти до
спільного рішення. Нелегкою була робота Великого збору, але у
всіх була добра воля – служити зі всіх сил хорошій справі.
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Можливо, якісь рішення не витримають перевірки життям, але
багато хто з нас вистоїть. Перед УГВР кожний взяв зобов’язання
боротися за УССД і виконає їх з честю. Можливо, нам доведеться
знаходитися далеко один від одного, але всі ми будемо пам’ятати
ці хвилини, коли у лісі ми взяли на себе велику відповідальність.
Ми повинні кликати всіх за собою. Переживемо не одну перевірку
і впевнені, що сьогодні наші люди вірять у свою правду і готові за
неї померти. Багато загинуло за правду. Вшануємо їхню пам'ять
вставанням… Дякую»106. У кінці всі присутні заспівали національний гімн «Ще не вмерла Україна»107. Зазначимо, що на підсумковому засіданні всі присутні одноголосно обрали Р. Волошина Генеральним секретарем внутрішніх справ.
Незадовго після створення УГВР відбулася друга зустріч
між Ростиславом Волошиним і Євгеном Татурою-«Омельком» у
с. Бусовисько біля Старого Самбора. «При зустрічі «Павленко»
повідомив мене про створення УГВР, коротко з’ясував про характер діяння цієї організації. Він сказав, що це надрядна підпільна інституція, що є підпільним парламентом і урядом, висилає за кордон своє представництво.., і він рекомендував мою
кандидатуру на виїзд за кордон… На запит, чому власне він висуває мене, – «Павленко» сказав, що він уважає, що в цій делегації мусять бути люди, що повністю пройшли революційний
шлях боротьби в період Другої світової війни»108. Наступного
дня Ростислав познайомив Євгена з Миколою Лебедем, що на
той час очолював Генеральний секретаріат закордонних справ
УГВР. Саме він мав формувати підпільну групу, яка рушала за
кордон з метою представництва воюючої України у світі. «Подякувавши «Павленкові» за його добру волю і рекомендації, я
потрактував це призначення як черговий наказ у моїй організаційній праці. На запит про моє відношення і дальшу працю у відділі зовнішніх зв’язків штабу УПА-Північ, «Павленко» дав вияснення, що я надальше затримую всі контакти і працюю в цьому
відділі, з тим, що мене ближче поінформують про рішення в цій
справі», – згадує у споминах Р. Петренко109. Інших спогадів про
діяльність Р. Волошина у Галичині не вдалося виявити.
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Розшук Ростислава Волошина
радянськими карально-репресивними
органами та доля його родини
Радянські карально-репресивні органи, повернувшись
на початку 1944 року на Волинь, одразу почали активний розшук керівників українського визвольного руху на цій території.
Накопичували вони інформацію й про Ростислава Волошина. Вже у квітні 1944 року їм вдалося виявити місце, де перебувала його дружина Ніна. Вона спробувала легалізуватися у
райцентрі Деражне, отримати офіційні документи на фіктивне
прізвище Васільєва. Але щось пішло не так, і Ніна була затримана 19 квітня та допитана. 3 травня 1944 року вже у Рівному
її допитав начальник 2 відділення 2 відділу УНКДБ Рівненської
області страший лейтенант Письменний. Під тиском слідчого
вона була змушена розповісти правдиву інформацію про себе.
Зокрема, про те, що певний час перебувала у підпіллі ОУН під
псевдом «Домаха», а її чоловіком є відомий на Волині Ростислав Волошин-«Горбенко». На певний час Н. Волошину залишили у відносному спокої, розраховуючи вийти через неї на інших
керівників ОУН та й самого Ростислава.
2 листопада 1944 року НКДБ УРСР вирішує пошук членів
Проводу ОУН сконцентрувати у одній агентурній справі під назвою «Берлога». Одним з фігурантів цієї чекістської розробки
протягом 1944–45 рр. був Ростислав Волошин, який на той час
вже загинув, але співробітники НКДБ не мали достовірної інформації про це. Окремі документи справи розповідають про
його пошук та пильний нагляд за родичами. Про дружину та
рідну сестру Ростислава там міститься наступна інформація:
«Дружина Волошина виявлена, вона мешкає на хуторі Ольхівка
Деражненського району Рівненської області. Рідна сестра Волошина – Волошина Оксана до недавнього часу перебувала в…
УПА, в курені «Наливайка» у якості медичної сестри»110.
Один з документів «Берлоги» за лютий 1945 року містить коротку біографію та зовнішній опис Р. Волошина й повідомляє, що
його сестра Оксана знищена СБ ОУН. Відомо, що на Волині у той
час розпочалася чистка кадрів у підпіллі та загонах УПА, які були
запідозрені у зв’язках з радянськими карально-репресивними
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органами. Та чи насправді СБ знищило Оксану Волошину до
сьогодні встановити не вдалося, і її доля залишається загадкою.
Також відсутня інформація про батьків Ростислава, які, більш
імовірно, могли бути виселені десь у Сибір чи Казахстан.
Нові дані, зібрані співробітниками НКДБ УРСР і поміщені
у оглядову довідку за 13 червня 1945 року по агентурній справі «Берлога», чітко вказують на те, що чекісти вже знали про
смерть Р. Волошина. Цей документ містить кілька цікавих згадок про те, що він у період німецької окупації певний час мешкав у Львові (вулиця Личаківська, буд. 47, кв. 6), у квітні–травні
1944 року перебував у селі Бусовисько Стрілківського району
Дрогобицької області з якоюсь Раєю з села Дермань111. У цьому селі знаходився до моменту наступу частин Червоної армії,
після цього перейшов у ліс.
Опублікований у журналі «Ідея і Чин» офіційний некролог
про загибель Р. Волошина та свідчення окремих керівників ОУН,
які його добре знали, не містять жодних деталей трагічної загибелі Генерального секретаря внутрішніх справ УГВР 22 серпня
1944 року у селі Гаї Нижні на території тогочасної Дрогобицької області. Щойно 1994 року ветеран українських визвольних
змагань Пантелеймон Василевський зробив спробу реконструювати ті трагічні події. Він зустрівся з пані Ганною Николяк, яка
родом з с. Гаї Нижні, і почув таку розповідь: «Одного серпневого ранку 1944 року до їхньої оселі в с. Гаї Нижні зайшло двоє:
чоловік років понад 30 у напіввійськовій формі, без зброї (крім
пістолетів), і з ним – довгокоса молода дівчина з сумкою, пов
ною медичного знадіб’я. Вони дуже поспішали і розпитували
дорогу до с. Кавсько. Господарі пригостили їх молоком, а чоловік запитав, чи це хата рідних Николяка Василя.
Зачувши «так», він устиг сказати коротку фразу: «Ваш Василь загинув у Карпатах. Я його друг Волошин-«Павленко». У
цей момент поблизу з’явилися солдати НКВД, і гості почали тікати до найближчої яруги. Зчинився короткий бій: втікачі стріляли з пістолетів, а чекісти сипали по них з автоматів. Наслідком короткого бою була загибель загадкового Волошина і його
бойової подруги без імені…»112.
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Така версія загибелі Ростислава Волошина-«Павлен
ка» викликає певні запитання:
він повинен був мати охоронну
чоту вояків УПА, й звідки знав
Василя Николяка, чому так
просто назвав своє справжнє
прізвище та ім’я практично
незнайомим людям. На жаль,
інших свідчень ми не маємо і
до сьогодні.
Його дружина Ніна була заарештована у січні 1946 року,
не зважаючи на те, що мала
на утриманні двох малих дітей
(донька Інна народилася 17 вересня 1937 року, а син Андрій
– 15 жовтня 1943 року). ПоНіна Левицька, дружина
станова на її арешт від 11 січня Ростислава Волошина. 30 рр. ХХ ст.
1946 року містить таке формулювання: «Я, начальник 10 відділення 2 відділу УНКДБ Рівненської області капітан Ворона, розглянув отримані матеріали про
злочинну діяльність Волошиної-Березюк Ніни, 1913 року народження, уродженки с. Підріжжя Ковельського району Волинської
області, яка мешкає у селі Басів Кут Рівненського району, доньки священика, що вона є активною учасницею підпілля ОУН під
псевдонімом «Домаха», чоловік її Волошин Ростислав Павлович
член центрального проводу ОУН під псевдонімом «Горбенко»113.
Ордер на арешт та обшук помешкання має дату 17 січня, хоча у
анкеті вже записано як дату арешту – 18 січня.
Протоколи допитів Н. Волошиної не містять занадто багато інформації про Ростислава Волошина. Вона коротко розповіла, що у 1933 році закінчила Рівненську українську гімназію, а
1935 року вийшла заміж за Ростислава. «Я проживала у Басовому Куті у своїх родичів… З приходом Червоної армії чоловік був
заарештований, але через 9 місяців його звільнили. Працював
у Наркомюсті у місті Рівному у якості контролера-бухгалтера. З
приходом німців Ростислав працював заступником керівника
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обласної управи... Я ж працювала у Жіночій службі України секретарем з жовтня 1941 року по вересень 1942 року, тобто до
часу ліквідації цієї установи німцями. У березні 1943 року нам з
чоловіком стало відомо про те, що німці нас думають знову заарештувати. Ми спочатку з Рівного виїхали в Озеряни, а потім
перейшли у Дермань, звідти перебрались у с. Стидин Степаньського району…»114. На запитання слідчого про «Жіночу службу
України» (ЖСУ) Ніна додатково пояснила, що ця організація виникла у серпні–вересні 1941 року. Організовувала її на Волині
Ольга Шуменко, яка приїхала з Галичини. «Чоловік познайомив з
нею і попросив, щоб я їй допомагала у цій роботі. Довелось обійти знайомих жінок і запросити на збори… Відбулись перші збори, на яких було десь 15 жінок… Також обрано тимчасову президію ЖСУ з 7 чоловік... Перший збір членкинь відбувся у кінці
серпня… зібралося десь 130 жінок… Головою була обрана Глинська замість Меланії Волошиної, матері мого чоловіка. Я спочатку була членом президії, а потім секретарем замість вибулої
Куцевич. На території Волині нами було створено ряд районних
організацій. Зокрема, у Гощі, Межиричі, Корці, Дубні, Сарнах,
Кременці, Тучині, Костополі, Ковелі. У окремих районах існували
сільські організації»115. Крім того було створено цілу низку курсів
для жінок-українок: медсестер, бухгалтерів, кравчинь та швей,
організовувались дитячі садки. У Рівному до «Жіночої служби
України» за даними Н. Волошиної належало 80-90 жінок.
Крім того вона оповіла про дружбу між її чоловіком та повстанським художником-графіком Нілом Хасевичем. Коли Ніна
народила сина Андрія, художник до листопада 1944 року опікувався нею, передавав продукти харчування, знайшов їй хату у
селі Дюксин та на хуторі Пеньки. У одному з листів, написаних
у підпіллі, Н. Хасевич згадував, що Р. Волошин мав передати
його роботи за кордон, також переймався тим, що не може виконати його портрет з пам’яті. «Отримати світлину Горбенка
я вже не маю надії… доведеться заспокоїтися і відкласти цю
справу до кращих часів. Зле, ця людина дуже і дуже заслужена,
і багато зробила для Волині»116.
Офіційно слідство у справі Ніни Волошиної завершилося
16 травня 1946 року, а судове засідання відбулося майже че114
115
116
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рез місяць – 10 червня. Вироком Військового трибуналу військ
НКВС Рівненської області від 10 червня 1946 року Ніна Глібівна Березюк-Волошина засуджена по ст. 54-1а, 54-11 на 10 років виправно-трудових таборів та позбавлення прав на 5 років
з конфіскацією майна. У її кримінальній справі є скарга матері
Зінаїди Йосипівни Левицької, написана у лютому 1954 року у
селі Пересопниця Рівненського району і надіслана голові Ради
Міністрів СРСР Малєнкову. Коротка цитата з неї: «Живу в Пере
сопниці, мені 65 років. Маю хворобу серця та утримую хвору
на туберкульоз ноги доньку Любу, а інша донька Ніна (41 рік)
засуджена на 10 років. Знаходиться: Мордовська АРСР, поселення Явас. ЛК п/я 385/6»117. Мати просила, щоб її доньку, яка
вже відбула вісім років ув’язнення було випущено на волю. Але
відповідь через деякий час надійшла з Рівного. Прокурор Стокозов скаргу залишив без позитивного розгляду. Тяжко бідувала сім’я Левицьких. Менша дитина Волошиних син Андрійко
помирає 1947 року. Від цієї звістки у Ніни Волошиної починає
хворіти серце. Але вона витримала нелюдські умови радянських концтаборів.
На волю дружина Генерального секретаря внутрішніх справ
УГВР вийшла щойно 28 жовтня 1955 року, певний час проживала у селі Кульча Михайлівського району Новосибірської області
на спецпоселенні. А 26 квітня 1956 року звільнена зі спецпоселення згідно з постановою президії Верховоної Ради СРСР від
10 березня 1956 року. Остаточно реабілітована прокуратурою
Рівненської області тільки 31 грудня 1991 року118. Родина не
знала, що ще у 1952 році останній Головний командир УПА Василь Кук-«Леміш» надав Ростиславу Волошину-«Павленку» посмертно військове звання «полковник-політвиховник» та нагородив Золотим Хрестом Заслуги – найвищою нагородою, яка
вручалась членам ОУН.
Інна Волошина опікується хворою матір’ю. Вони разом з
1957 року проживали у місті Нововолинськ Волинської області. Донька виходить заміж за Валентина Оленченка, закінчує
Луцьке педагогічне училище, працює вчителем вечірньої школи, бібліотекарем. 1971 року серце Ніни Глібівни ВолошиноїБерезюк зупинилося. Її поховали на волинській землі, на міському цвинтарі м. Нововолинськ. Через три роки сім’я Оленчен117
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ків переїжджає до Луцька, постійно відчуваючи пильну опіку
радянських органів держбезпеки. Інні так і не вдалося здобути
вищу освіту, а її чоловік не зміг до кінця реалізувати свою професійну кар’єру. Валентин Оленченко довгий час працював
у обласному управлінні зв’язку Волинської області і помер
1993 року. Інна Волошина-Оленченко пережила свого чоловіка лише на п’ять років. Обоє вони поховані на міському кладовищі у Луцьку. Їхні діти – Юрій та Анатолій бережуть пам’ять
про родину Волошиних-Оленченків, збирають та оприлюднюють інформацію про Ростислава Волошина, відвідують місця,
пов’язані з його діяльністю у лавах ОУН.

60

Висновки
Підводячи підсумки дослідження, слід відзначити, що Ростислав Волошин був непересічною особистістю і своєю працею
зробив значний внесок у розбудову ОУН та УПА, відігравав важливу роль у становленні й діяльності українського визвольного
руху на території Західної України. За це його переслідували
і польська, і німецька, і радянська влади, які вважали неприпустимим створення незалежної Української Держави у будьякому вигляді.
Жертовна праця Ростислава Волошина в підпіллі ОУН була
відзначена Золотим Хрестом Заслуги (посмертно) та присвоєнням звання полковник-політвиховник УПА, теж посмертно, у
1952 році.
Слід зазначити, що життєвий шлях Р. Волошина, як і багатьох інших українців тієї епохи, свідчить: вони віддали свою
молодість, сили, здоров’я та врешті-решт життя боротьбі за
створення Української Самостійної Соборної Держави, пожертвували всім, що мали, заради цієї великої ідеї. Починаючи
з 1930-х рр., тобто ще з гімназійної лави, він стає членом ОУН, і
протягом п’ятнадцяти років був тісно пов’язаний з українським
визвольним рухом. Як і інші підпільники, не мав можливості
жити життям звичайних людей, виховувати дітей, провадити
своє господарство, бо вважав, що поки Україна окупована ворогами, він мусить боротися за її звільнення. Не зломили його
чисельні арешти, допити та перебування у концтаборі БерезаКартузька. Всі, хто знаходився у той важкий час поруч з ним,
підкреслювали його освіченість, інтелігентність, демократичність поглядів, велику енергію та оптимізм.
Хотілося б, аби пам’ять про таких людей, як Ростислав Волошин, зберігалася в майбутньому, і наш український народ
пам’ятав про тих, хто самовіддано, не шкодуючи себе, боровся за незалежність нашої Держави. На жаль, Волинь поки що
вшанувала його постать лише меморіальними дошками в Озерянах та Рівному на будинку колишнього польського окружного
суду. Галичина пішла дещо далі: образ Ростислава Волошина
увіковічнено поруч з Романом Шухевичом у пам’ятнику на місці
створення Української Головної Визвольної Ради.
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Свідчення захоплених радянськими
карально-репресивними органами керівників
ОУН та УПА про Ростислава Волошина
Лука Павлишин-«Ігор», військовий референт КП ОУН на
СУЗ: «8. «Горбенко» – заступник командира УПА «Північ» по лінії
ОУН. З ним зустрічався два рази, перший раз на параді військ
УПА в с. Обгів 8 січня 1944 р. і другий раз на конференції провідників ОУН і командирів УПА в с. Батьківці 20 січня 1944 року.
Опис зовнішності: приблизно 30-34 роки, зріст вище середнього, блондин, очі сині, кирпатий, у рухах дуже швидкий, зав
жди посміхається, при розмові дуже чітко видно передні зуби».
Олександр Луцький-«Андрієнко», командир УПАЗахід (Карпати): «5. Волошин Ростислав, оунівські псевдоніми «Горбенко», «Павленко», 1911 року народження, маґістр
права, уродженець Волині. У 1942–43 рр. мешкав у Рівному по
вул. Шевченка, 36 разом зі своєю дружиною, а потім перейшов
на нелегальне становище… Волошин у 1939 році жив у Рівному і працював у суді, арештовувався НКВС, але був звільнений.
У 1941 році недовго був керівником Волинського крайового
проводу ОУН, але згодом від керівництва Проводом відійшов
і знаходився біля «Клима Савура» як його радник. У 1943 році
на 3-му конгресі ОУН був обраний організаційним референтом
Головного Проводу ОУН.
Мені відомо, що [після] звільнення Волошина органами
НКВС з-під варти у 1940 році СБ взяла [його] під підозру. Окремі члени Головного Проводу ОУН, у тому числі СБ, підозрювали Волошина у зв’язках з органами НКВС, але Волошину якось
вдалось спростувати ці звинувачення…»
Юлія Луцька-«Уляна», певний час очолювала жіночу
референтуру КП ОУН на ПЗУЗ: « 187. Волошин Ростислав –
оунівська кличка «Горбенко», з 1944 року член головного «проводу» ОУН, яку функцію він виконує у проводі, я не знаю. Волошин родом з Рівненщини, здається з Озерян чи Мізоча. Того ж
району. Його мати заарештовувалась радянською владою, але
у період війни повернулась у Рівне і жила у Мізочі. Його батько
при Польщі працював начальником однієї з залізничних станцій у Рівненській області. Волошин до кінця 1943 року мешкав у
Рівному за адресою вул. Шевченка, 36».
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Михайло Ходаковський-«Швед», господарський референт ВО «Богун»: «2. Волошин – псевдонім «Горбенко». Заступник «Охріма» («Клима Савура») по лінії ОУН. Волошина я знав
по м. Рівне, де він мешкав у свого тестя – священика села Басів Кут (передмістя Рівного) Левицького… У період 1939–41 рр.
Волошин-«Горбенко» працював у м. Рівне у кооперації чи банку,
заарештовувався органами НКДБ, але згодом був звільнений.
Як з заступником провідника ОУН Північно-західних областей я познайомився з ним у грудні 1943 р. у селі Батьківці
Мізоцького району… на нараді господарників УПА Рівненської
військової округи, на якому поставив конкретні завдання перед
господарниками.
Крім того під час зустрічей з господарчим референтом
Здолбунівського надрайону «Богуном» у с. Батьківці мені часто
доводилось там бачити Волошина-«Горбенка». Це було протягом грудня 1943 року і січня 1944 року.
Батько «Горбенка» – Волошин у період німецької окупації
проживав у м. Мізоч … де працював завідуючим маґазином
місцевого цукрового заводу…»
Іван Литвиненко-«Євшан», полковник Армії УНР, колишній співробітник штабу УПА-Північ: «2. Волошин-«Горбенко»,
член ОУН, був заступником командувача УПА «Волинь-Полісся»,
одночасно був членом проводу ОУН «Волинь-Полісся».
Волошин у віці 35 років, його батько походить з Чернігівської
області, довгий час працював начальником станції Озеряни на
лінії Львів – Здолбунів. Я Волошина знаю з юнацьких років, ще
коли він навчався у Рівненській гімназії, тобто з 1929 року».
Лейба-Іцко
Добровський-«Валерій»,
співробітник
референтури пропаганди КП ОУН на ПЗУЗ: «5. Волошин
Ростислав-«Горбенко», родом з м. Клевань119… є відомим членом крайового «проводу» ОУН. У 1934 чи 1935 р. польською
владою був засуджений у справі вбивства міністра Пєрацького.
При радянській владі у м. Львів та Рівне займав певні посади
та користувався популярністю як автор фейлетонів. Родичі у
1939 чи 1940 році були заарештовані …, а згодом звільнені …
здібний журналіст, статті якого, надруковані в українських газетах, що виходили у бувшій Польщі, користувалися великою популярністю серед населення.
119

Тут помилка. Р. Волошин родом з с. Озеряни.
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Людина інтелігентна, любитель і знавець літератури та
мистецтва, російську літературу та мистецтво знає дуже доб
ре. Стосовно поглядів – непохитний націоналіст.
«Горбенко» старий член ОУН, мав зв’язки і особисті знайомства з українськими націоналістичними емігрантськими середовищами на території колишньої Польщі, а саме: Дмитром
Донцовим, Липинським, Дорошенком, особисто знайомий зі
Степаном Бандерою, Мельником…
Прикмети «Горбенко»: 37-38 років, середнього зросту, широкоплечий, повнуватий, волосся світле, очі голубі, лоб високий, кирпоносий, на носі має родиму пляму, губи повні, ходить
рівно».
Раїса Петрівна Трофимчук, зв’язкова ОУН: «Горбенко» – Волошин Ростислав Павлович, 35 років, постійний мешканець Рівненського району, працює політичним референтом у
Волинсько-Поліському Крайовому «Проводі» ОУН бандерівців
(у «Охріма»120), має вищу освіту, добре розвинутий, кадровий
український націоналіст.
Навчався разом з «Немо»121 у Рівненській гімназії і товаришував з ним. Користується великим авторитетом серед керівництва ОУН. Особисто з ним я познайомилась через «Немо»,
який передав мене як особисту зв’язкову у підпорядкування до
«Горбенка». Знаю його дружину Волошину Ніну, яка була з ним
в УПА. Восени 1943 року чи весною 1944 року була залишена
«Горбенком» в одному з сіл на Поліссі, оскільки мала народити дитину… «Горбенко» неодноразово приїжджав з Полісся у
с. Дермань та інші навколишні села Мізоцького та Острозького
районів Рівненської області, де і зустрічався з керівниками ОУН
«Лемешем», «Іванівим», «Енеєм», «Немо» та іншими. Прикмети
«Горбенко»: низького зросту, блондин, міцної статури, балакучий, завжди має бадьорий та веселий настрій. Зуби верхньої
щелепи виступають дещо вперед. У розмовах на політичні теми
не виявляє, як інші, фанатичних переконань».

Крайовий провідник ОУН на ПЗУЗ Д. Клячківський-«Клим Савур».
Андрій Кисіль, уродженець с. Дермань, керівник розвідувальної референтури групи УПА «Богун».
120
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А. С. Борисенко (Р. Волошин)
НА ШЛЯХАХ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬБИ
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ ( У П А )
Вже по рокові німецької окупації, доведене до краю гітлерівським терором, арештами та розстрілами провідних людей,
ловленням та вивозом до Німеччини на повільну смерть молоді, палення сіл за мнимий зв’язок з большевицькими партизанами, безприкладним економічним визиском, непосильними
панщизняними роботами, биттям, знущанням та наругами, –
населення України зрозуміло, що тільки організована збройна
самооборона зможе охоронити його перед фізичним знищенням, яке планує ворог, та охоронити його добуток перед цілковитим пограбуванням. Тим більше, що добре озброєні банди
большевицьких партизан із своїх баз на Білорусі посунулися
зимою 1942-43 рр. лісами, далеко на південь та, не зустрічаючи на свому шляху ніякого спротиву з боку німців, опанували
Пінщину, Кобринщину, Берестейщину, Ковельщину, Сарненщину, Костопільщину й частинно Житомирщину, Луччину та Рівенщину. Ці банди, до яких прилучилося місцеве шумовиння та
злочинці, не чіпаючи німецького загарбника, почали грабувати
населення, забираючи в нього останню одежу, худобу й збіжжя,
та стріляти свідомих українців.
Для боротьби з большевицькими бандами висилали німці в
ліси, без належного озброєння та забезпечення амуніцією, відділи української міліції. Одночасно тим самим міліціонерам, які
билися, гинули в лісах, з большевиками, карні відділи німецької
поліції і ґештапа розстрілювали родини та палили хати, нібито
за зв’язок з червоними партизанами.
З часом, роззухвалені безсиллям мирного населення, німецькі поліційні посіпаки почали примушувати українських міліціонерів розстрілювати своїх же братів, ні в чому неповинних
українських селян – село Кортиліси на Ковельщині, яке вистріляла німецька поліція, забиваючи біля 2,000 осіб, – або копати
ями для масово розстрілюваних ґештапом, в порядку залякування місцевого населення – свідомих українців: чоловіків, жінок і дітей – село Цумань на Луччині, де розстріляно кілька тисяч людей з довколишніх сіл.
Зустрівшися з гідною поставою української міліції, яка відмовилася стріляти до мирного населення чи копати ями для
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розстріляних ґештапом людей (с. Цумань), німецька влада в
березні 1943 р. розпочала ліквідацію української міліції, поголовно виарештовуючи міліціонерів по станицях та спроваджуючи їх за дроти в табори по великих містах.
Щоб дорешти стероризувати українське населення, ґештапо перевело в березні масові арешти та розстріли української
інтелігенції по містах. Тоді саме, серед багатьох інших, згинули в Крем’янці подружжя лікарів сл. п. Рощинських. Оборонні
заходи населення, стосовані до того часу перед ловленням та
вивозом до Німеччини, як денні і нічні варти, втікання молоді
до лісу вже себе не виправдували, бо німецька поліція ще вночі обступала село, поголовно вистрілювала все населення, від
найстаршого дідуся до немовляти в колисці, доробок грабувала, а хати та клуні пускала з димом. Таким чином німці знищили
село Ремель Олександрійського р[айо]ну на Рівенщині в лютому 1943 р., де згинуло около 400 людей. У відповідь на жорстокий національний і соціяльний гніт, український селянин, щоб
оборонити своє та своєї сім’ї життя перед нападом німецьких
посіпак та кровожадних енкаведистів з большевицьких партизанських банд, щоб охоронити свій дорібок від грабунків, щоб
не дати видерти своїм дітям останнього куска хліба, – випорпав дбайливо захований кріс з набоями та, злучившись з такими ж, як сам, односельчанами, створив перші збройні відділи
самооборони – Української Повстанчої Армії, готовий до загину битись в обороні своєї правди. І робітник, на якого в містах
полюють німецькі людолови, щоб вивезти, без можливости повороту додому – на каторжні роботи до Німеччини, і інтелігент,
якого ґештапо виарештовує й розстрілює тільки за те, що він
може бути провідною одиницею народу – кидають працю й дім,
щоб творити загони Української Повстанчої Армії. Ув’язнена ж
українська міліція, свідома своїх обов’язків перед народом та
завдань, які станули перед нею, силоміць пробивається крізь
дроти до решти друзів, які організовано, із зброєю в руках, зійшли зо станиць творити дальші частини УПА.
Тимчасом ряди Української Повстанчої Армії щораз збільшуються своїми воєнними діями, вона захоплює все нові й нові
терени, з кожним днем росте її боєва спроможність, твориться
Головна Команда УПА, та Команди поодиноких Груп. Сьогодні УПА вже не партизанка, це зав’язок майбутньої української
збройної сили, це будуча державна Українська Народня Армія,
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яка вже сьогодні збагачується усіми видами зброї та вишколюваними стрілецькими, підстаршинськими, старшинськими й
військових спеціялістів – кадрами.
УПА бореться за здобуття Української Самостійної Соборної Держави на етнографічних українських землях, за новий державний порядок у ній та справедливий соціяльний лад.
Тому в рядах УПА борються всі громадяни України, яким дорога
її державна самостійність.
УПА бореться проти імперіялістів як спричинників поневолення одного народу другим, і тому веде нещадну боротьбу як
із гітлерівською Німеччиною так і з большевицькою Москвою,
які ведуть сьогодні війну між собою за те, кому з них політично
та економічно панувати в Україні.
Визнаючи право кожного народу мати власну незалежну
національну державу на своїй території, УПА закликає всі поневолені народи Европи й Азії до одностайної боротьби зо сталінським московським та гітлерівським німецьким імперіялізмами, які зазіхають поневолити народи.
Зваживши умови, серед яких перебувають в німецькому
полоні бійці Червоної армії, що їх мільйони голодом, холодом
і пошестями виморив та планово виморює далі гітлерівський
режим, щоб рештки полонених загнати у т. зв. добровольні батальйони, яких кидається і на внутрішній фронт для поборювання визвольної боротьби поневолених Німеччиною народів, між
іншими й українського, – УПА повела на українських землях широку пропагандивну акцію в тих батальйонах, пропагуючи ідею
спільної боротьби всіх поневолених народів з імперіалістами.
Акція дала гарні висліди. При УПА вже постали національні відділи грузинів, узбеків, вірменів, татар і інших народів, які плечеоб-плече з українцями борються за кращу долю свого народу,
за свої власні національні держави, за краще завтра світу.
Вже перші бої УПА з большевицькими партизанськими
бандами та каральними відділами німецької поліції принесли
новосформованим частинам гарні осяги.
В тяжких і численних боях розбила УПА численні бази
большевицьких партизан та очистила від їхніх банд Рівенщину, Житомирщину, Луччину, Костопільщину, Ковельщину,
Крем’янеччину, південну Сарненщину та Берестейщину й,
користаючи з цілковитої прихильности та помочі населення,
звільнює крок-за-кроком все нові терени Волині, Полісся, Поділля, Житомирщини й Київщини.
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Від березня 1943 р. починаючи, українське село розправилося з сотками ляндвіртів та інших п’явок народу, провчило
не один грабіжницький відділ німецької поліції і СС-ів. Постійно, Яполоть, Чудви, Бічаль, Велика Любаша, Іванова Долина
на Костопільщині; Бережці, Новостав на Крем’янеччині; Смига,
Замчисько, Білогородка, Студійка на Дубенщині; Цумань, Колки на Луччині; Жуків, Сергіївка, Бугрин на Рівенщині; Турійськ,
Доротинь на Ковельщині; Дружкопіль, Горохів на Горохівщині
і ще десятки й сотки назв сіл Волині, Поділля, Полісся, Житомирщини, Кам’янець-Подільщини, Київщини, в обороні яких,
або в околиці яких бойові відділи УПА звели бій з німецькими
загарбниками, пророчисто свідчать про волю українського народу боронити свій край перед ворогом. А здобуті в боях на
ворогах кріси, фінки, кулемети, гранати, гранатомети, гармати, авта – вірно служать вправній руці українського повстанця
у його боротьбі із захланним московсько-большевицьким та
гітлерівсько-німецьким імперіялізмами.
Як же відповів на появу та воєнні дії УПА гітлерівський режим на Україні, бо про утікаючі большевицькі партизанські банди, в зустрічі з якими рішає тільки сила, нема чого писати? Німецький поліційний хижак, що випасся на українському салі й
хлібі в запіллю фронту, не маючи відваги іти в ліс битися з українськими повстанцями – всю свою лють звернув на безборонне
мирне населення найближчих до міста сіл.
На цих розбійницьких виправах німецькі грабіжники не
один раз дістали доброго прочухана від повстанських загонів. В
одній з таких сутичок, 5 км. від Луцька, гебітскомісар, втікаючи
з розбитого авта, залишив в ньому зброю і шапку! Після таких
прочуханів, залякана німецька адміністрація дає наказ кілька
день підряд бити до поблизького лісу з гармат (Ковель, Луцьк),
висилає літаки кидати на болота запальні бомби (Сарненщина,
Костопільщина, Крем’янеччина), а танкетками з шос обстрілювати підозрілі кущі (Луччина, Дубенщина); по залізницях повагом суне бронепотяг, стріляючи час-до-часу «в небо», аж поки
повстанці, підорвавши йому шлях наступу й відступу, не виполошать його назавжди з своєї «республіки» (Володимирщина).
Згадати тут треба ще про поставу польського елементу на
Північно-Західніх землях. Він насамперед йшов назустріч сталінській партизанці, даючи їй допомогу інформаціями, харчами, приміщенням і активною співдією. Це довело до конфлікту
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з автохтонним українським населенням. Тоді польський елемент почав оглядатись за новим опікуном і знайшов його у німцях, з’єднуючи собі їх службою у «шуцманшафтах», творених
німецьким окупантом для пацифікацій українського населення.
Ясна річ, що треба було протиставитись їм теж.
Так у безпереривних боях, постійній небезпеці гартується український нарід у боротьбі за свою незалежність. Справу
УПА вважає своєю кровною справою, бо ж кровними зв’язками
пов’язані бійці УПА з усіми землями України. Сьогодні в УПА є
кращі елементи з усіх українських земель. Не зламати ворогам
волі українського народу. Маючи перед собою ціль – здобуття
УССД, свідомий величезних завдань, які в зв’язку з цим стоять
перед ним, український нарід непохитно й непереможно іде
до своєї мети. Здаючи собі справу, що тільки одинока збройна
сила зможе вибороти й закріпити свою державність, а в сучасний момент оборонити й охоронити його перед наїзницьким
терором, український нарід, не оглядаючись на ціну й жертви,
посвячує УПА всі свої сили, працю й уміння.
Сьогодні УПА вже в другому періоді своєї діяльности.
Це період закріплювання й розбудови. Перед УПА, як перед
зав’язком української народньої армії станув ряд завдань
адміністративно-технічного й господарського порядку, що стоять перед кожною армією. Завдання ці УПА вміло розв’язує,
не зважаючи на труднощі, що стоять ще перед Україною. УПА
як певна збройна сила народу являється одним з гарантів нашої перемоги. Бо тільки організований і озброєний нарід зможе вдержатися й перемогти в переломові дні заламлювання і
пересування фронтів і кордонів на Сході, в дні поразок одного
імперіялізму й змагань другого відновити своє панування над
Україною. Тоді про долю України вирішить збройна й політична
сила українського народу.
«Ідея і Чин», видання Проводу ОУН, №. 5, 1943 р.
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Пластовий осередок Рівненської української гімназії. Р. Волошин
сидить у другому ряду 4-ий від правого боку. Кінець 20 рр. ХХ ст.

Гімназисти Рівненської української гімназії.
Ростислав Волошин стоїть в останньому ряду 5-ий від правого краю.
Ніна Левицька стоїть у другому ряду 5-та від правого краю
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Ростислав Волошин другий у першому ряду від лівого краю,
поруч сестра Оксана Волошина. 30 рр. ХХ ст.

Члени ОУН на Волині. Стоять (зліва направо):
1. Макар Середюк; 2. Олександр Бусел; 3. Онисія Селепина;
4. Микола Мостович; 5. Іван Скакальський; 6. Ірина Марковська;
7. Григорій Оборський; 8. Теодор Польовий; 9. Василь Булавський.
Сидять: 10. Арсен Галій; 11. Олена Мостович; 12. Єржі Шукерявий;
13. Солтис зі Здовбиці. 30 рр. ХХ ст.
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Сидять: священик Гліб Левицький з дружиною Зінаїдою та донькою
Валентиною. Стоять зліва направо доньки Ніна, Наталія, Любов.
30 рр. ХХ ст.

Басів Кут. 1938 рік. Родина Левицьких. У нижньому ряду сидять:
Ніна з маленькою Інною (ліворуч) та Ростислав (по центру)

72

Ростислав Волошин та Ніна Левицька-Волошина. 1935 рік
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Одна зі сторінок статті Р. Волошина «Значення моря для нації»
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Уповноваження адвоката Старосольського на захист Р. Волошина,
в’язня Острозької в’язниці. 1939 рік
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Акт оскарження на судовому процесі 22-ох членів ОУН у Рівному.
1939 рік
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Ордер на арешт Р. Волошина
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Анкета арештованого Р. Волошина. 1939 рік

78

Протокол допиту Р. Волошина. 8.02.1940
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Перша сторінка власноручних свідчень Р. Волошина від
10 лютого 1940 р.
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Рівненська обласна управа влітку 1941 року.
Перший ряд: третій зліва керівник культурно-освітнього відділу
О. Бусел, четвертий зліва керівник адміністративного відділу
Я. Бусел, п’ятий – Г. Яворів-Яворенко, шостий – голова обласної
управи адвокат І. Карнаухів, сьомий керівник обласної української
народної міліції – О. Грабець, крайній праворуч Ф. Заборовець

Проголошення Державності у Рівному. Площа Старого замку.
27.07.1941
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Проголошення Державності у Рівному. Центральна вулиця.
27.07.1941

Ростислав Волошин (4-ий зліва у першому ряду) з командуванням
південної групи УПА та представником угорської армії Ф. Мартоном.
с. Будераж, грудень 1943 р.
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Некролог про загибель Ростислава Волошина
у часописі ОУН «Ідея і Чин». 1945 рік
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Довідка з місця мешкання
Ніни Волошиної.
1945 рік

Діти Ростислава Волошина:
син Андрій та донька Інна.
с. Пересопниця, 1947 рік
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Інна Волошина. 60 рр. ХХ ст.

Родина Валентина та
Інни Оленченків

85
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Наказ ГВШ-УПА № 3/52 від 12 жовтня 1952 р.
про нагородження Р. Волошина

87

Пам’ятник на честь Великого збору УГВР

88

Постать Ростислава Волошина,
увічнена на пам’ятнику на честь Великого збору УГВР.
с. Сприня Самбірського району Львівської області. 2011 рік.
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Анатолій та Юрій Оленченки (Волошини)
на місці загибелі Ростислава Волошина. 14 жовтня 2008 р.

Залізнична станція Озеряни. Сучасне фото

90

Сучасний вигляд будинку колишнього Окружного суду у Рівному,
де відбувався судовий процес над членами ОУН у 1939 році

Меморіальна дошка на будинку колишнього Окружного суду у Рівному
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ПОКАЖЧИК
А
АБН 44
Азербайджанці 40, 41, 43
Азія 41, 43, 67
Александрійський, р-н.
Див. Олександрійський, р-н
(тепер в скл. Рівненського)
Рівненської обл.
Александрія, с. Рівненського
пов. Див. Олександрія,
с. Рівненського р-ну
«Андрієнко», к-р. Див. Луцький
Олександр
Андрощук Микола («Вороний») 8,
33-35
Антонюк Порфирій («Сосенко») 49
«Антранкт» 42
Анулівка, кол. (Костопільщина) 40
«Аркадій». Див. Дужий Петро
Опанасович
Армія УНР. Див. УНР, Армія
Арсенич Микола («Михайло») 36,
41, 46, 47
Б
Бабушкін Леонід 27
Базальтове, с. Костопільського
р-ну 68
«Байда», госп. 39
Балтимор, м. (США) 8, 36, 41
Бандера Степан 30, 64
Бандерівці 39, 50, 64.
Див. також ОУН-б
Барановичі, м. (Білорусь) 24
«Барилка». Див. Волошин
Ростислав Павлович
Басів Кут, с. Рівненського р-ну
(тепер у скл. м. Рівне) 57, 63, 72
Батьківці, с. Острозького р-ну
41, 44, 46, 62, 63
«Батько». Див. Грабець Омелян
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Башкири 41
«Бей». Див. Хасевич Ніл
Бережці (Великі і Малі),
с. Кременецького р-ну 68
Береза, м. Брестської обл.
(Білорусь) 13
Береза-Картузька, м.
Див. Береза, м. Брестської
обл. (Білорусь)
Береза-Картузька, пол. концтабір
12-14, 16, 17, 19, 23, 48, 61
Березюк-Волошин Ростислав.
Див. Волошин Ростислав
Павлович
Березюк-Волошина Ніна Глібівна.
Див. Волошина Ніна Глібівна
Берестейщина 65, 67
«Берлога», аґ. справа НКДБ 7,
55, 56
Білогородка, с. Дубенського р-ну
68
Білоруси 41, 43
Білорусь 65
Більшовики (большевики) 19, 31,
48, 53, 65. Див. також Совєти
Бінд, серж. НКВС 28
Бічаль, с. Костопільського р-ну 68
«Блакитний», обл. пров. 50
«Богун», ВО, гр. УПА 40, 43, 44,
47, 49, 63, 64
«Богун», надр. пров. 63
Большевицькі, партизани.
Див. Радянські, партизани
Бондарук Анатолій 18
«Боремський». Див. Шумук
Данило
«Борисенко А. С.». Див. Волошин
Ростислав Павлович
«Бористен», ШВШ ВО.
Див. Корінець Дмитро
Боровець Тарас Дмитрович
(«Тарас Бульба») 32

Брест, м. (Білорусь) 24
Бугрин, с. Гощанського р-ну 68
Буда, хут. (Костопільщина) 40
Будераж, с. Здолбунівського р-ну
44-46, 82
«Будяк». Див. Скоропада
(Олекса) Олександр
«Буйний» 46
Булавський Василь 71
«Бульба Тарас», от.
Див. Боровець Тарас
Дмитрович
Бусел Олександр Григорович
(«Ванька») 11, 15, 16, 18, 22,
23, 27, 30, 31, 71, 81
Бусел Олександра 22
Бусел Яків Григорович («Галина»)
11, 15, 22, 23, 28, 31, 34-36,
38-40, 42, 43, 81
Бусовисько, с. Старосамбірського
р-ну 54, 56
Бухало Теодора (Дора) 48
Бухало Федір 48
Бухальський, з с. Дермань Друга
48
Буща, с. Здолбунівського р-ну 41
Бущанський, хут.
(Здолбунівщина) 34
Бюро Проводу ОУН. Див. ОУН,
Бюро Проводу
В
«Валерій», пр. КОП.
Див.  Добровський Лейба-Іцко
«Ванька». Див. Бусел Олександр
Григорович
Варковичі, ґміна Дубенського
пов. 17
Варковичі, с. Дубенського р-ну
18, 28
Варшава, м. (Польща) 14
«Варяг». Див. Лебедь Микола
Василевський Пантелеймон 56
«Василь». Див. Закоштуй Ананій

Васільєва. Див. Волошина Ніна
Глібівна
Велика Любаша,
с. Костопільського р-ну 68
Великий Стидин, с.
Костопільського р-ну 38
Великі Межирічі, с. Корецького
р-ну 18, 58
«Верес», орг. Див.  Дудар
Ярослав
«Верещак». Див. Мешко
Катерина
«Вировий», секр. През. УГВР.
Див.  Дужий Микола
Опанасович
Висоцький Р. 15
«Вік» 40
Вільно, м. Див. Вільнюс,
м. (Литва)
Вільнюс, м. (Литва) 14
«Вільшанська». Див. Ребет Дарія
Вірмени 41, 67
«Вісник», журнал 19
Вовк Олександр 8
«Вовчур» 39
Волинська, обл. 57, 59, 60
«Волинське звено» ОУН.
Див. ОУН, «Звено Волинське»
Волинське Полісся. Див. Полісся,
Волинське
Волинське, в-во (Річ Посполита
Польська) 16
Волинський КП ОУН. Див. ОУН,
Волинсько-Поліський КП
Волинщина. Див. Волинь
Волинь 7-10, 12, 15-20, 22, 23,
30-32, 34, 37, 38, 40, 48-50, 52,
53, 55, 58, 61-63, 67, 68, 71
Волиняни (волиняки) 12, 27, 30
Володимир Великий, князь 30
«Володимир», реф. Див. Козяр
Анатолій
«Володимир», чл. Проводу ОУН.
Див. Прокоп Мирослав
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Володимирщина 16, 68
Волошин Андрій Ростиславович
57, 58, 59, 84
Волошин Ростислав Павлович
(«Горбенко», «Павленко»,
«Барилка», «Стеценко», «Іван
Чепіга», «Борисенко А. С.»,
«Сірий») 7-20, 22-57, 60-65,
70-75, 77-80, 82-84, 87, 89, 90
Волошина Інна Ростиславівна.
Див. Оленченко Інна
Ростиславівна
Волошина Меланія Калістратівна
14, 15, 24, 58
Волошина Ніна Глібівна
(«Домаха») 7, 17, 32, 38, 39,
55, 57-59, 64, 70, 72, 73, 84
Волошина Оксана Павлівна 24,
55, 56, 71
Волошина-Березюк Ніна.
Див. Волошина Ніна Глібівна
Волошин-Березюк Павло
Опанасович 9, 15, 24
Волошин-Березюк Ростислав.
Див. Волошин Ростислав
Павлович
Волошиних-Оленченків, родина.
Див. Оленченків, сім’я
Воробей Олекса 9
Ворона, кап. НКДБ 57
«Вороний», к-р. Див. Андрощук
Микола
Г
Гаї Нижні, с. Дрогобицької
обл. Див.  Нижні Гаї,
с. Дрогобицького р-ну
Львівської обл.
Галамай Степан 8, 11, 12, 32
«Галина». Див. Бусел Яків
Григорович
Галичина 9, 33, 39, 48-50, 52, 54,
58, 61
«Галичина», дистрикт (ҐҐ, 3-ій
Рейх) 45
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Галій Арсен 71
«Гамалії», сотня 40, 50
Гітлер Адольф 23
Глинська, гол. ЖСУ 58
«Гончаренко», ШВШ.
Див. Ступницький Леонід
«Горбенко». Див. Волошин
Ростислав Павлович
Горинь, р. 40
Городок, с. Рівненського р-ну 30
Горохів, м. Волинської обл. 68
Горохівщина 68
«Горянський», През. УГВР.
Див. Осьмак Кирило
Гоща, смт. Рівненської обл. 58
Грабець Омелян («Батько») 81
Грицай Дмитро («Олег») 46
Грузини 40, 41, 43, 67
Гутвин, с. в Костопільщині
(тепер не існує, урочище біля
с. Малий Стидин) 38, 39
Ґ
Ґестапо (ґештапо) 7, 32, 65, 66
Д
«Давид». Див.  Дудко В.
Даниленко Олександр («Данько»)
42
«Данько», сот. Армії УНР
Див. Даниленко Олександр
Дарованець Олександр 8, 10,
22, 23
Дем’янович Єфрем 27
Деражне, с. Костопільского р-ну
40, 55
Деражненський, р-н (тепер в скл.
Костопільського) Рівненської
обл. 55
Дермань (Перша, Друга),
с. Здолбунівського р-ну 18,
28, 33, 44-48, 53, 56, 58, 64
Дермань Друга,
с. Здолбунівського р-ну 47.

Див. також Дермань (Перша,
Друга), с. Здолбунівського р-ну
Джус Іван 27
Добровський Лейба-Іцко
(«Валерій») 39, 40, 63
Доброзій Іван 27
Долина, м. Івано-Франківської
обл. 14
Дольницький Андрій (Кисіль
Андрій, «Немо») 7, 32, 33, 44,
45, 47, 48, 64
«Домаха». Див. Волошина Ніна
Глібівна
Донцов Дмитро 64
Доротинь (тепер Доротище),
с. Ковельського р-ну 68
Дорошенко Дмитро 64
Дрогобицька, обл. (тепер у скл.
Львівської) 51, 56
Друга Річ Посполита Польська
12, 14, 16, 17, 19, 23.
Див. також Польща
Дружкопіль, с. Див. Журавники,
с. Горохівського р-ну
«Дружний» 43
Дубенський (Дубнівський), пов.
Волинського в-ва 9, 10, 14-17
Дубенщина (Дубнівщина) 16, 23,
68
Дубно, м. Рівненської обл. 14, 58
«Дубовий», к-р ВО.
Див. Литвинчук Іван
Дудар Ярослав («Верес») 46
Дудко В. («Давид») 41, 43
Дужий Микола Опанасович
(«Вировий», «Мирослав
Колос») 7, 50-52
Дужий Петро Опанасович
(«Аркадій») 42, 43
Дюксин, с. Костопільського р-ну 58
Дяченко Петро 50
Е
Европа 29, 41, 67
Европа, Східна 43

«Еней», к-р. Див. Олійник Петро
Енкаведисти. Див. НКВС (НКВД)
Є
Євреї 39, 40, 45
Європа. Див. Европа
«Євшан», полк., пр. ВШ УПА.
Див. Литвиненко Іван
Єпік Дмитро 22
Ж
Житомирщина 65, 67, 68
«Жіноча служба України», орг. 58
Жуків, с. 68
Журавники, с. Горохівського р-ну
68
З
Заборовець Федір 31, 81
«Заграва», ВО. Див. УПА, ВО № 1
«Заграва»
Закоштуй Ананій («Василь») 9
Залужжя, кут с. Дермань
(Здолбунівщина) 33
Замчисько, с. Дубенського р-ну
68
Затирка М. («Хівря») 38, 40, 42
Захід 49, 50
Західна Україна. Див. Україна,
Західна
Здовбиця, с. 71
Здолбунів, м. Рівненської обл.
14, 29, 33, 63
Здолбунівський, пов.
Волинського в-ва 16, 53
Здолбунівський, р-н Рівненської
обл. 28, 44
Здолбунівщина 23, 44
Зелений Дуб, хут. 49
«Зленко Остап». Див. Пеленський
Зенон
Золота Слобода, с. Козівського
р-ну 36
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Золочів, м. Львівської обл. 11, 19
«Зот». Див. Хасевич Ніл
ЗУЗ 20, 52. Див. також Україна,
Західна
І
«Іванів». Див. Лоґуш Омелян
Іванова Долина (Янова Долина),
с. Див. Базальтове,
с. Костопільського р-ну
Івано-Франківськ, м. 12
«Ігор», заст. ШВШ ГК УПА.
Див. Павлишин Лука
«Ідея і Чин», підп. в-ня 7, 56, 69, 83
Іллюк Сергій 15, 18, 27, 32
Ілляшівка, с. Острозького р-ну
41, 42
К
Кабайда Анатолій 22
Кабардинці 41
Кавказькі, народи 41
Кавське, с. Стрийського р-ну 56
Кавсько, с. Меденицького р-ну.
Див. Кавське, с. Стрийського
р-ну
Казахи 41
Казахстан 56
Кам’янець-Подільщина 68
Канада 8
Канський, пол. поліцист 14
«Карбович». Див. Стецько Ярослав
«Карло» 42, 43
Карнаухів Іван 31, 81
Карпати, г. 51, 56
«Карпович». Див. Медвідь Михайло
Качинський Сергій 9, 31
Кентій Анатолій Вікторович 10
Київ, м. 31, 58
Київщина 67, 68
Кисіль Андрій («Немо»).
Див.  Дольницький Андрій
Клевань, смт. Рівненського р-ну
15, 27, 63
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«Клим» 46
Климів Іван («Легенда») 9
Клочок Олександр 22
Клячківський Дмитро («Охрім»,
«Клим Савур») 33, 34, 37, 38,
46, 62-64
Княгинин, с. Дубнівського р-ну
15, 18
Кобрин, м. (Білорусь) 24
Кобринщина 65
Ковель, м. Волинської обл. 58, 68
Ковельський, р-н Волинської
обл. 57
Ковельщина 16, 65, 67, 68
«Козак», інж. Див. Мартинюк Іван
Козівський, р-н Тернопільської
обл. 36
Козяр Анатолій («Володимир») 9
Колки, смт. Маневицького р-ну
36, 41, 68
Коломия, м. Івано-Франківської
обл. 12
«Колос Мирослав». Див. Дужий
Микола Опанасович
Конференція поневолених
народів. Див. Перша
Конференція поневолених
Народів Сходу Европи й Азії
Корець, м. Рівненської обл. 58
Коржан Михайло 22
Корінець Дмитро («Бористен») 34
Корольчук Олександр 9
Кортеліси, с. Ратнівського р-ну 65
Кос Микола 20, 22
«Косар». Див. Маївський Дмитро
Косач Юрій 9
Костопіль, м. Рівненської обл. 58
Костопільський, пов.
Волинського в-ва 16
Костопільщина 23, 33, 35, 65,
67, 68
Кох Юрій («Сайгор») 38, 39
КПЗУ 16, 27
Кравчук Роман («Максим») 36

Крайова екзекутива ОУН.
Див. ОУН, КЕ
Краків, м. (Польща) 14, 16, 32
Краківська, в’язниця 16
Красне, смт. Золочівського р-ну 29
Крем’янець, м. Див. Кременець,
м. Тернопільської обл.
Крем’янецький, пов.
Волинського в-ва 16
Крем’янеччина. Див.
Кременеччина
Кременець, м. Тернопільської
обл. 16, 22, 58
Кременеччина 23, 67, 68
«Кропива». Див. Процюк Василь
Крутов, кап. НКВС 24
Кук Василь («Леміш») 36, 46, 48,
59, 64
Кулик Микола 8
Кульча, с. Михайлівського р-ну
Новосибірської обл 59
Куц Олександр 9
Куцевич, секр. ЖСУ 58
Л
Лебедь Микола («Варяг»,
«Макисам Рубан») 36-38, 51,
52, 54
Левицька Валентина Глібівна 72
Левицька Зінаїда Йосипівна 59, 72
Левицька Любов Глібівна 59, 72
Левицька Наталія Глібівна 72
Левицька Ніна Глібівна. Див.
Волошина Ніна Глібівна
Левицький Гліб, о. 63, 72
Левицький С. 10
Левицьких, родина (сім’я) 59, 72
Левчук Калістрат 14
Левчук Марія 14
Левчук Меланія Калістратівна.
Див. Волошина Меланія
Калістратівна
«Легенда». Див. Климів Іван
«Леміш». Див. Кук Василь

«Лиман». Див. Паламарчук Д.
Липинський Вячеслав 64
Литвиненко Іван («Євшан») 63
Литвинчук Іван («Дубовий») 34
«Лісовик» 41
Лоґуш Катерина. Див. Мешко
Катерина
Лоґуш Омелян («Іванів») 34-36,
38, 41-47, 49, 64
«Лозовський Петро». Див.
Шухевич Роман
Лондон, м. (Великобританія) 8
Лосєв, л-т НКВС 29
«Луг», т-во 12
Луцьк, м. Волинської обл. 7, 1517, 60, 68
Луцька Юлія («Уляна») 30, 62
Луцька, в’язниця 16
Луцький Олександр («Андрієнко»)
29, 37, 38, 62
Луцький, пов. Волинського в-ва 16
Луччина 16, 23, 65, 67, 68
Львів, м. 7-9, 11, 12, 16-19, 22,
23, 27, 32-35, 48, 50-54, 56, 63
Львівська, в’язниця 19
Львівська, обл. 89
Львівщина 49
Люблін, м. (Польща) 15
Ляшівка, с. Див. Ілляшівка,
с. Острозького р-ну
М
Маївський Дмитро («Косар») 36, 37
«Май» 40
Майдан, с. Костопільського р-ну 40
«Макс», кур. Див. Скорупський
Максим
«Максим», пров. Див. Кравчук
Роман
Маланюк Євген 12
Малєнков, гол. РМ СРСР 59
Малий Стидин,
с. Костопільського р-ну 35,
38, 41

97

Марковська Ірина 71
Мартинюк Іван (інженер «Козак»)
45, 46
Мартон Ференц, угор. пполк. 44,
45, 82
Марченко Андрій 31, 32
Марчук Андрій 18
Марчук Ігор Володимирович 8
Матушевич, пол. поліцай 16
Медвідь Михайло («Карпович») 46
Межиричі (Межиричі Корецькі),
с. Див. Великі Межирічі,
с. Корецького р-ну
Мельник Андрій, полк. 64
Мельник Ніна 48
Мельничук Всеволод 15, 18
Мельничук Олександр 18, 28
Мешко Катерина («Верещак»,
«Озерська») 42, 43, 45
Михайлівський, р-н
Новосибірської обл. (Росія) 59
«Михайло», пров. СБ.
Див. Арсенич Микола
Мізоцький, р-н (тепер у скл.
Здолбунівського) Рівненської
обл 44, 63, 64
Мізоч, смт. Здолбунівського р-ну
28, 44, 62, 63
Мірчук Петро 14, 20
Мордовська АРСР (Росія) 59
Мороз Володимир 8
Мороз, дир. контори 32
Москва, м. (Росія) 67
Мости, с. 49
Мостович Леонід 22
Мостович Микола 18, 22, 23, 31,
32, 71
Мостович Олена 71
«Муляр», пов. к-т. Див. Семенюк
Степан
Мюнхен, м. (Німеччина) 10
Н
«Наливайка», курінь 55
«Наливайко», кур. 50
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«Наталка» 48
«Наш Клич», журнал, в-во 18, 19
Недільна, с. Старосамбірського
р-ну 50, 51
«Немо». Див. Дольницький
Андрій
Нижні Гаї, с. Дрогобицького р-ну
Львівської обл. 7, 56
Николяк Василь 56, 57
Николяк Ганна 56
Німецька, армія 50
Німецька, поліція 65-68
Німеччина 29, 52, 65-67
Німці 7, 29, 32, 33, 39, 49, 50, 52,
53, 57, 58, 65, 66, 69
«Ніна», пр. КОП 39
НКВС (НКВД) 7, 19, 24, 25, 2729, 50, 56, 59, 62, 66
НКДБ 7, 37, 55-57, 63
Нововолинськ, м. Волинської
обл. 59
Новосибірська, обл. (Росія) 59
Новостав, с. Шумського р-ну
Тернопільської обл. 68
Нью-Йорк, м. (США) 8
О
Обгів, с. Див. Соснівка, с.
Дубенського р-ну
Оборський Григорій 18, 27, 71
Огородник, пол. поліцай 16
«Озерська». Див. Мешко
Катерина
Озеряни, с. Дубенського р-ну
8-10, 14, 15, 17, 19, 24, 29, 33,
58, 61-63, 90
«Олег», ШВШ ГК УПА.
Див.  Грицай Дмитро
Олександрійський, р-н (тепер в
скл. Рівненського) Рівненської
обл. 7, 53, 66
Олександрія, с. Рівненського
р-ну 10
Олексин (Великий, Малий),
с. Рівненського р-ну 18

Оленченків, сім’я 59, 60
Оленченко Анатолій
Валентинович 60, 90
Оленченко Валентин 59, 60, 85
Оленченко Інна Ростиславівна
17, 24, 57, 59, 60, 72, 84, 85
Оленченко Юрій Валентинович
60, 90
Олійник Петро («Еней») 33, 34,
42, 44, 46, 64
Ольхівка, хут. (Деражненщина) 55
«Омелько». Див. Петренко Роман
«Орлович Володимир».
Див. Прокоп Мирослав
Осетини 41
«Основа», спілка 12
«Остап», шеф політ. штабу ВО.
Див. Худенко Василь
Острозька, в’язниця 20, 75
Острозький, р-н Рівненської обл.
41, 42, 46, 64
Осьмак Кирило («Горянський») 53
ОУН 7-12, 14-18, 20-23, 27, 29,
31-38, 41, 43, 45-48, 55-57,
59-64, 71, 76, 83, 91
ОУН, «Звено Волинське» 16, 27
ОУН, 3-ій конґрес 62
ОУН, 3-ій НВЗ 36, 38, 40
ОУН, Бюро Проводу 37, 38, 41, 46
ОУН, Волинсько-Поліський КП
48, 62-64
ОУН, Дубенська округа 34
ОУН, Здолбунівський надр-н 63
ОУН, КЕ 16-19, 22, 23
ОУН, КП на ПЗУЗ 31, 34, 36, 37,
39, 41, 42, 44, 46, 50, 62, 63
ОУН, КП на СУЗ 62
ОУН, Кременецька округа 34
ОУН, похідні групи 29, 30
ОУН, Провід 7, 29, 32, 37, 41-44,
46, 47, 50-52, 55, 62, 69
ОУН, РЗЗ 52
ОУН, Рівненська округа 34
ОУН, Рівненський процес 20
ОУН, СБ 29, 41, 46, 47, 55, 56, 62

ОУН, Юнацтво 19
ОУН-б 64. Див. також Бандерівці
Оунівці. Див. ОУН
«Охрім», кр. пров.
Див. Клячківський Дмитро
П
«Павленко». Див. Волошин
Ростислав Павлович
Павлишин Лука («Ігор») 46, 62
Паладійчук Роман 12
Паламарчук Д. («Лиман») 41
Париж, м. (Франція) 8, 36, 41
Пеленський Зенон («Остап
Зленко») 52
Пеньки, хут. 58
Перемишль, м. (Польща) 14
Пересопниця, с. Рівненського
р-ну 59, 84
Перша Конференція поневолених
Народів Сходу Европи й Азії
38, 41-45
Перша сотня Куреня ім.
Холодного Яру 31
Перший Великий Збір УГВР.
Див. УГВР, 1-ий ВЗ
Перший Курінь Українського
Війська ім. Холодного Яру 30
Петлюрівці 32. Див. також УНР,
Армія
Петренко Роман (Татура Євген,
«Омелько») 50, 54
Пєрацький Броніслав, пол. мін. 63
ПЗУЗ 20, 31, 33-39, 42, 46, 47,
50, 52, 62-64, 68
Письменний, ст. л-т НКДБ 55
Півбіда, хут. (Костопільщина) 39
Південна група УПА. Див. УПАПівдень
Підріжжя, с. Ковельського р-ну 57
Пінщина (Білорусь) 65
«Пласт», скаут. орг. 9, 10, 70
«Платон», тер. пров. 46
Повар Федір 32

99

«Повстанець», підп. в-ня 51
Поділля 67, 68
«Поет», ред. КОП 38, 39, 40
Позичанюк Йосип («Шаблюк») 36
Познань, м. (Польща) 14
Полева жандармерія УПА.
Див. УПА, ПЖ
Полісся 34, 38, 48, 53, 63, 64, 67, 68
Полісся, Волинське 16
Полісся, Рівненське 32, 38
«Поліська січ» 32
Польовий Теодор 71
Польська, армія 28
Польська, поліція 14-16, 18-20,
23, 24, 27, 29, 52
Польське, населення.
Див. Поляки
Польське, підпілля 52
Польські, спецслужби (органи
безпеки, військова
контррозвідка) 15, 23
Польські, тюрми 16
Польща 12, 29, 48, 52, 53, 62-64
Поляки 7, 8, 27, 52, 53, 69
Поплавський В., пол.
віцепрокурор 23
Посівнич Микола 8
Постійне, с. Костопільського р-ну
68
Провід ОУН «Волинь-Полісся».
Див. ОУН, ВолинськоПоліський КП
Провід ОУН. Див. ОУН, Провід
Прокоп Мирослав («Володимир»,
«Володимир Орлович») 37, 51
Пропастище, кут с. Дермань
Друга (Здолбунівщина) 48
«Просвіта». т-во 10
Процюк Василь («Кропива») 44
Пшеничний Степан 9, 21, 22
Р
Радянський Союз. Див. СРСР
Радянські, концтабори 59
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Радянські, партизани 40, 44, 53,
65-68
Раєвський, лікар 31
Рая, з с. Дермань 56
Ребет Дарія («Вільшанська») 53
Ремель, с. Рівненського р-ну 53, 66
Рибак Гриць («Юрко») 34
Ривак Василь 22
Рівенщина. Див. Рівненщина
Рівне, м. 11, 15, 17, 20, 23,
27, 30-33, 46, 53, 55, 57-59,
61-63, 76, 81, 82, 91
Рівненська, в’язниця 24, 27, 28
Рівненська, обл. 7, 24, 32, 39, 41,
44-46, 48, 55, 57-59, 62, 64
Рівненське Полісся. Див. Полісся,
Рівненське
Рівненський, пов. Волинського
в-ва 9, 10, 15, 16
Рівненський, р-н Рівненської обл.
57, 64
Рівненщина 10, 20, 23, 31, 33, 41,
44, 62, 65-68
Робітницька Ольга 21-23
Робітницький Володимир 9, 21,
22, 30, 31
Рогатин, м. Івано-Франківської
обл. 12
Рожко Євген 8
«Розбудова нації», підп. в-ня 11
Росіяни 41
Рощинські, подружжя 66
«Рубан Максим». Див. Лебедь
Микола
С
Сабо, угор. серж. 44
«Савур Клим», к-р.
Див. Клячківський Дмитро
«Сайгор», ред. КОП. Див. Кох
Юрій
Самбірський, р-н Львівської обл. 89
Самостійна Українська Держава.
Див. УССД

«Самсон», рай. к-т 46
Самсонюк Т. 8
Сарненщина 65, 67, 68
Сарни, м. Рівненської обл. 58
СБ ОУН. Див. ОУН, СБ
Свидник, с. Турківського р-ну
Львівської обл. 51
Свищів, с. Млинівського р-ну
Рівненської обл. 18
Селепина Онисія 22, 71
Семенюк Степан («Муляр») 17
Сергіївка, с. Рівненського р-ну 68
«Сергій». Див. Степаняк Михайло
Сергійчук Володимир 31
Середньо-Азійські, народи 41
Середюк Макар 71
Сибір 56
«Сільський Господар», т-во 10
«Сірий», аґ. НКВС. Див. Волошин
Ростислав
Скакальський Іван 71
Скоп’юк Іван 9
Скоп’юк Микола 22, 23
Скоропада (Олекса) Олександр
(«Будяк») 11, 18, 27, 46, 47
Скорупський Максим («Макс»)
49, 50
«Славка», вд. 49
Смалійчук Федот 22
Смига, с. Дубенського р-ну 68
Совєти 49. Див. також
Більшовики (большевики)
Содоль Петро 8
Сологуб Феодосій 18
Солодуха Федір 18
Солтис, зі с. Здовбиці 71
Сорокін, о/у НКВС 24
«Сосенко», к-р. Див. Антонюк
Порфирій
Соснівка, с. Дубенського р-ну 62
«Союз Українок», орг. 14, 15
Сприня, с. Самбірського р-ну 89
СРСР 29, 40, 52, 59
СС 52, 68

Сталін Йосип 23
Станиславівщина (тепер ІваноФранківщина) 14
Станіслав, м. Див. ІваноФранківськ, м.
Старий Самбір, м. Львівської
обл. 54
Старосамбірський, р-н Львівської
обл. 51
Старосольський Володимир 23, 75
Старух Ярослав («Стяг») 9, 21-23
«Степан», підп. 48, 49
Степаньський, р-н (тепер у скл.
Сарненського) Рівненської
обл. 58
Степаняк Михайло («Сергій») 36,
37, 38, 44
Степура Тарас 22
«Стеценко». Див. Волошин
Ростислав Павлович
Стецько Ярослав («Карбович») 44
Стидин, с. Степанського р-ну 58.
Див. також Великий
Стидин; Малий Стидин,
с. Костопільського р-ну
Стокозов, рад. прокурор 59
Стрий, м. Львівської обл. 43
«Стрийський Роман». Див.
Шанковський Лев
«Стрілець», заст. к-ра сот. 34
Стрілківський, р-н Дрогобицької
обл. (тепер у скл.
Старосамбірського р-ну
Львівської обл.) 56
«Студентський вісник», журнал, 19
«Студентський шлях», журнал 19
Студійка, с. Див. Студянка,
с. Дубенського р-ну
Студянка, с. Дубенського р-ну 68
Ступницький Леонід
(«Гончаренко») 34, 36
«Стяг». Див. Старух Ярослав
СУЗ 35, 46, 47, 62.
Див. також Україна, Східна
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«Сурма», підп. в-ня 11
СУСОП 12, 14
Схід 35, 41, 43, 47, 69
Східна Європа. Див. Европа, Східна
Східна Україна. Див. Україна,
Східна
Т
Татари 41, 67
Татура Євген. Див. Петренко
Роман
«Терешко», ред. КОП 38
Тернопіль, м. 12, 14, 16, 17, 19
Тернопільська, обл. 36
Тижук Олександр 18
Тижук Теодор 18
Тижук Федір 9
Тишковець Петро 22
Товариство ім. Петра Могили 12
Торонто, м. (Канада) 7, 8, 32-35,
45, 50-54, 58
Трофимчук Раїса Петрівна 48, 64
«Тур». Див. Шухевич Роман
Турійськ, смт. Волинської обл. 68
Тучин, с. Гощанського р-ну 58
У
УВО 8, 10, 22, 23
УГВР 7, 8, 50, 51, 53, 54, 56, 59,
61, 86, 87
УГВР, 1-ий ВЗ 7, 50, 51, 53, 88,89
УГВР, ГСВС 56, 59
УГВР, ГСЗС 54
УГВР, Платформа 51
УГВР, Структура 51
УГВР, Універсал 51
Угорська, армія 82
Угорці 45
Угорщина 44
Узбеки 40, 41, 43, 67
Україна 8, 11, 12, 14, 16, 17, 19,
29, 31, 32, 37, 50, 54, 56, 61,
65, 67-69
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Україна, Західна 10, 61.
Див. також ЗУЗ
Україна, Східна 45.
Див. також СУЗ
Українка Леся 12
Українська Держава. Див. УССД
«Українська молодь Христові»,
орг. 12
Українська народна міліція 81.
Див. також Українська міліція
Українська Народня Армія 66
Українська, міліція 65, 66.
Див. також Українська
народна міліція
Український, народ (населення).
Див. Українці
Українські, землі. Див. Україна
Українці 11, 12, 32, 35, 40, 43, 52,
53, 58, 61, 65-69
«Уляна» 48
«Уляна», реф. жін. КП.
Див. Луцька Юлія
УНДО 17
УНР, Армія 42, 63. Див. також
Петлюрівці
УНР, Центральна Рада 19
УПА 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41,
43-47, 49-52, 55, 57, 61, 62,
64-69
УПА, «Волинь-Полісся» 63
УПА, ВО № 1 «Заграва» 34
УПА, ГВО 34
УПА, ГВШ 46, 87
УПА, ГК 46, 59, 66
УПА, загін ім. Богуна 49
УПА, ПЖ 33
УПА, Рівненська ВО 63
УПА-Захід (Карпати) 62
УПА-Південь 33, 34, 41, 42, 44,
45, 82
УПА-Північ 46, 54, 62, 63
УРСР 55, 56
УСРП 27
УССД 24, 30, 31, 37, 54, 61, 67, 69
УЧХ 45

Ф

Ш

«Фізул». Див. «Чайлі» («Фізул»)
Фольксдойчі 53
Франко Іван Якович 12
Фридрих Микола 18, 28

Цумань, смт. Ківерцівського р-ну
65, 66, 68

«Шаблюк». Див. Позичанюк
Йосип
Шанковський Лев («Роман
Стрийський») 51
«Швед», окр. госп. реф.
Див. Ходаковський Михайло
Шевченко Тарас Григорович 17
«Шірмат» 43
Штам Юрко 44
Штарк, нім. полк. 50
Штикало Дмитро 48, 49
Шубків, с. Рівненського р-ну 53
Шубський Ігор 9, 22
Шукерявий Єржі 71
Шуменко Ольга 58
Шумук Данило («Боремський»)
8, 35, 36, 41
Шухевич Роман («Тарас
Чупринка», «Тур», «Петро
Лозовський») 36, 37, 38, 41,
51-53, 55, 56, 61
Шуцманшафт 69

Ч

Щ

«Чайлі» («Фізул») 42, 43
Чемеринський Орест 11
«Чепіга Іван». Див. Волошин
Ростислав Павлович
Червона армія (ЧА) 24, 44, 56,
57, 67
Червоні партизани. Див.
Радянські, партизани
Червоноармійці.
Див. Червона армія (ЧА)
Черкеси 41
Чернігівська, обл. 63
«Чорногора», т-во 12
Чуваші 41
Чудви, с. Костопільського р-ну 68
«Чупринка Тарас», ген., ГК УПА.
Див. Шухевич Роман

Щеглюк В. 47

Х
Хасевич Ніл («Бей», «Зот») 58
Хвильовий Микола 19
Хитрик, інж. 31
«Хівря», ред. КОП. Див. Затирка М.
Хлопецький Іван 18, 22
Ходаковський Михайло
(«Швед») 63
Холм, м. (Польща) 30, 50
Холмщина 53
«Холодного Яру», курінь ім. 30, 31
Худенко Василь («Остап») 34
Ц

Ю
Юзич Ю. 8
«Юнак», підп. в-ня 11, 19
«Юрко», окр. к-т запіл.
Див.  Рибак Гриць
Я
Явас, смт. (Мордовія, Росія) 59
Яворів-Яворенко Г. 81
Якимчук Микола 9
Янів Володимир 18
Янкевич Геннадій 11, 18
Яполоть, с. Костопільського р-ну
68
Ярмолюк Василь 17
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ ТА АБРЕВІАТУР
АБН – Антибільшовицький блок
народів
АРСР – Автономна Радянська
Соціалістична Республіка
арк. – аркуш
ВО – воєнна округа
вул. – вулиця
ГВО – генеральна воєнна округа
ГДА СБУ – Галузевий державний
архів СБУ
ЖСУ – Жіноча служба України
ЗУЗ – Західні Українські Землі
ім. – імені
кв. – квартира
к.і.н. – кандидат історичних наук
Кн. – книга
КП – Крайовий провід ОУН
КПЗУ – Комуністична партія
Західної України
м. – місто, містечко
НКВС – Народний комісаріат
внутрішніх справ
НКВД – Народний комісаріат
внутрєнніх дєл
НКДБ – Народний комісаріат
державної безпеки
обл. – область
ОУН – Організація Українських
Націоналістів
ОУН (б) – ОУН (бандерівців)
ПЗУЗ – Північно-Західні
Українські Землі
п/я – поштовий ящик
р. – рік
р-н – район
рр. – роки
РУГ – Рівненська українська
гімназія
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с. – село
С. – сторінка
СБ ОУН – Служба безпеки ОУН
СБУ – Служба безпеки України
Спр. – справа
СРСР – Союз Радянських
Соціалістичних Республік
ст. – століття, старший
СУЗ – Східні Українські Землі
СУСОП – Союз українських
студентських організацій у
Польщі
т. – том
т. д. – так далі
УВО – Українська військова
організація
УГВР – Українська Головна
Визвольна Рада
УНДО – Українське національне
демократичне об’єднання
УНКВС – управління НКВС
УНКДБ – Управління НКДБ
УНР – Українська Народна
Республіка
УПА – Українська Повстанська
Армія
УРСР – Українська Радянська
Соціалістична Республіка
УСБУ – Управління СБУ
УСРП – Українська соціалістичнорадикальна партія
УССД – Українська Самостійна
Соборна Держава
УЧХ – Український Червоний
Хрест
Ф. – фонд

ПЕРЕЛІК ФОТОГРАФІЙ ТА ілюстрацій
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ростислав Волошин – гімназист��������������������������������������������������������� 9
Пластовий зліт в Александрії (Рівненщина). 1927 рік ������������������� 10
Ростислав Волошин – студент ��������������������������������������������������������� 11
Поліційне фото Ростислава Волошина. 30 рр. ХХ ст. ������������������� 13
Місце польського концтабору у м. Береза-Картузька������������������� 13
12 березня 1921 року станція Озеряни.
Волошин Павло Опанасович (Афанасійович)
та Волошин Меланія Калістратівна ������������������������������������������������� 15
Ніна, Інна та Ростислав Волошини. 1938 рік����������������������������������� 17
Волинське студентське звено ОУН у Львові.
1. Микола Мостович; 2. Геннадій Янкевич; 3. Григорій Оборський;
4. Анатолій Бондарук; 5. Всеволод Мельничук; 6. Сергій Іллюк;
7. Ростислав Волошин; 8. Микола Фридрих; 9. Олександр
Мельничук; 10. Олександр Бусел; 11. Феодосій Сологуб;
12. Іван Хлопецький; 13. Теодор Тижук; 14. Олекса Скоропада.
Перша половина 30-х рр. ХХ ст.������������������������������������������������������� 18
Будинок Окружного суду у Рівному, де відбувся відомий
судовий процес над 22-ма членами ОУН у 1939 році ������������������� 20
Член ОУН Ярослав Старух����������������������������������������������������������������� 21
Член ОУН Володимир Робітницький ����������������������������������������������� 21
Член ОУН Степан Пшеничний����������������������������������������������������������� 21
Член ОУН Ольга Робітницька������������������������������������������������������������� 21
Онисія Селепина – член ОУН з донькою Олександрою Бусел.
60 рр. ХХ ст.����������������������������������������������������������������������������������������� 22
Постанова Рівненського УНКВС на арешт
Ростислава Волошина����������������������������������������������������������������������� 25
Обкладинка кримінальної справи № 742 на
Ростислава Волошина����������������������������������������������������������������������� 26
Повідомлення про звільнення Р. Волошина з
Рівненської в’язниці у 1940 р.����������������������������������������������������������� 28
Ростислав Волошин під час Свята Української Державності у
Рівному. 27.07.1941 р. Йде у колоні������������������������������������������������� 30
Андрій Марченко – член ОУН, розстріляний німцями������������������� 31
Крайовий провідник ОУН на ПЗУЗ Д. Клячківський-«Охрім» ������� 33
Ростислав Волошин – комендант запілля ОУН на ПЗУЗ.
Грудень 1943 року������������������������������������������������������������������������������� 35
Політичний референт Крайового проводу ОУН на ПЗУЗ
Яків Бусел –«Галина» ������������������������������������������������������������������������� 36
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23. Співробітник референтури пропаганди Крайового проводу
ОУН на ПЗУЗ Добровський Лейба-«Валерій». 1944 рік����������������� 39
24. На Конференції поневолених народів. с. Ілляшівка Острозького
району. Листопад 1943 р. Зліва направо: О. Лоґуш-«Іванів»,
М. Затирка-«Хівря», Р. Волошин-«Горбенко», К. Мешко«Верещак», Я. Бусел-«Галина»��������������������������������������������������������� 42
25. Зліва референт СБ Проводу ОУН М. Арсенич-«Михайло»,
праворуч комендант запілля ОУН на ПЗУЗ
Р. Волошин-«Горбенко». Листопад 1943 р. ����������������������������������� 47
26. Господарчий референт КП ОУН на ПЗУЗ
Євген Татура-«Омелько»������������������������������������������������������������������� 50
27. Ніна Левицька, дружина Ростислава Волошина. 30 рр. ХХ ст.����� 57
28. Пластовий осередок Рівненської української гімназії.
Р. Волошинсидить у другому ряду 4-ий від правого боку.
Кінець 20 рр. ХХ ст.����������������������������������������������������������������������������� 70
29. Гімназисти Рівненської української гімназії. Ростислав Волошин
стоїть в останньому ряду 5-ий від правого краю. Ніна Левицька
стоїть у другому ряду 5-та від правого краю���������������������������������� 70
30. Ростислав Волошин другий у першому ряду від лівого краю,
поруч сестра Оксана Волошина. 30 рр. ХХ ст.������������������������������� 71
31. Члени ОУН на Волині. Стоять (зліва направо):
1. Макар Середюк; 2. Олександр Бусел; 3. Онисія Селепина;
4. Микола Мостович; 5. Іван Скакальський; 6. Ірина Марковська;
7. Григорій Оборський; 8. Теодор Польовий; 9. Василь
Булавський. Сидять: 10. Арсен Галій; 11. Олена Мостович;
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32. Сидять: священик Гліб Левицький з дружиною Зінаїдою та
донькою Валентиною. Стоять зліва направо доньки Ніна,
Наталія, Любов. 30 рр. ХХ ст. ����������������������������������������������������������� 72
33. Басів Кут. 1938 рік. Родина Левицьких. У нижньому ряду сидять:
Ніна з маленькою Інною (ліворуч) та Ростислав (по центру) ������� 72
34. Ростислав Волошин та Ніна Левицька-Волошина. 1935 рік��������� 73
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42. Рівненська обласна управа влітку 1941 року. Перший ряд:
третій зліва керівник культурно-освітнього відділу
О. Бусел, четвертий зліва керівник адміністративного
відділу Я. Бусел, п’ятий – Г. Яворів-Яворенко,
шостий – голова обласної управи адвокат І. Карнаухів,
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на честь Великого збору УГВР. с. Сприня Самбірського району
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Літопис УПА – це серійне книжкове видання. Його завдання – опублікувати, з дотриманням джерельної точности,
документи й матеріяли до історії УПА, а також стимулювати й
видавати праці про діяльність УПА та історію України того періоду взагалі. Кожний том або група томів Літопису присвячені
окремим темам і мають назву. Частина томів охоплює історію
УПА за певний період на більших територіях, як, наприклад, на
Волині, в Галичині, на українських землях під Польщею тощо.
Кожна з цих територій може мати два – три, а то й більше томів.
Додаткова серія книжок буде присвячена загальним темам,
або збірникам спогадів, праць, або може бути книжкою одного
автора на якусь тему. Збірники появляються не періодично, а
в залежності від підготовки й опрацювання наступного тому.
Нумерація книжок Літопису може йти інакше, ніж за оголошеним територіяльним планом чи хронологією подій. Документи передруковуються з дотриманням джерельної точности, зі
збереженням загальної форми ориґіналу. Конечні виправлення
чи відтворення пошкоджених місць відзначаються квадратними дужками або – де потрібно – пояснені в примітках. Так само
відзначаються додані редакцією слова, пояснення чи заголовки в тексті. Інші підпільні матеріяли – мемуари, меморандуми,
публіцистика тощо – передруковуються без пропусків, проте
мовні й правописні виправлення детально не відзначуються,
хіба в особливих випадках. Як правило, передруки беруться
з ориґіналів, але при відсутності ориґіналу до уваги береться
найвірогідніша копія чи передрук. В усіх випадках точно подається джерело, а у випадку передрукованих архівних матеріалів – теж місце збереження даного матеріялу. Кожний том має
довідник осіб та місцевостей і словник неясних слів, скорочень
та маловживаних чи незрозумілих слів.
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LITOPYS UPA –CHRONICLE OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY
Litopys UPA is a series of books, produced with the aim of
publishing source documents and materials relating to the history of the UPA, as well as stimulating and publishing works about
the activities of the UPA and, in a more general way, the history of
Ukraine of that period. Each volume or group of volumes of Litopys
UPA is devoted to a specific theme and has a separate title. Some
of the volumes deal with the history of the UPA in a given period
of time or in a given region – for example, in Volyn’, in Halychyna,
in the regions of Ukraine held by Poland and so on. Two, three, or
even more volumes may be devoted to general themes, to collections of memories, or to single books by individual authors dealing
with particular questions. The appearance of Litopys UPA is not periodic, and depends on the pace at which successive volumes are
compiled and prepared for print. The volumes may appear in an
order other that indicated above, based on a territorial and chronological principle. In reprinting documents, we adhere strictly to their
sources and preserve the general form, language and orthography
of the originals. Places in the text where corrections have had to
be made, or where the original documents have been damaged or
had to be reconstituted, are designated with square brackets, or,
if necessary, provided with explanatory footnotes. Words, explanations, or titles inside the texts that have been added by the editors are indicated in a similar manner. Other underground materials – memories, memoranda, works of publicists and the like – are
also reprinted without ornmissions, but only in exceptional cases
are linguistic and orthographic corrections indicated. Reprints
are based on original texts. In cases where the original text is not
available, the reprint is based on the most reliable copy of reprint.
The sources of all materials used are clearly indicated and in the
case of reprinted archival material, their present locations are also
given. Each volume is provided with an index of names of persons
and places and a glossary listing names that may not be clear, abbreviations and rarely used or incomprehensible words.
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ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ПОВСТАНСЬКОЇ АРМІЇ
Серійне книжкове видання документів, матеріялів і наукових праць
до історії Української Повстанської Армії
Досі появилися такі томи Літопису УПА основної серії:
Том 1. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга перша: Початки
УПА; документи і матеріяли. Книга містить політичні й організаційні документи та матеріяли до історії УПА на Волині та Поліссі. Третє, виправлене
видання, 1989 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 2. Волинь і Полісся: німецька окупація. Книга друга. Книга
містить підпільні документи і матеріяли про бойові дії УПА на Волині й
Поліссі. Друге, виправлене видання, 1985 р., 256 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 3-4. Чорний Ліс: видання команди Станиславівського тактич
ного відтинка УПА, 1947 – 1950 роки. Книга перша і друга. Книги
містять меморіяли, біографічні нариси й документи про дії відділів УПА
Станиславівського ТВ УПА. Частина матеріялів – оповідання, новели й вірші.
Том 3. Книга перша: 1947 – 1948. Друге, виправлене видання,
1987 р., 272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 4. Книга друга: 1948 – 1950 (продовження). Друге, виправлене
видання, 1989 р., 288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи, схеми.
Том 5. Волинь і Полісся: німецька окупація; книга третя: спомини
учасників. Книга містить спогади, рецензії та додаткові підпільні матеріяли про дії УПА. Між мемуарами – повідомлення про договір про ненапад
між ГК УПА й угорською армією. 1983 р., 312 стор., мапи, ілюстрації.
Том 6. УПА в світлі німецьких документів, 1942-1945; книга
перша: 1942 – липень 1944. Книга містить аналізи, меморандуми, повідомлення, звіти, а також переклади українських документів для центральних політичних, військових і поліційних установ. 1983 р., 256 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 7. УПА в світлі німецьких документів; 1942-1945; книга
друга: серпень 1944-1945 (продовження шостого тому). 1983 р.,
272 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 8. Українська Головна Визвольна Рада; документи, офіційні
публікації, матеріяли; книга перша: 1944-1945. Книга містить основні
документи Першого Великого Збору УГВР, передрук органу Президії УГВР
Вісник (ч. 4 (7), серпень 1945), статті та матеріяли з 1944-45 рр., які стосуються цілости визвольного руху. 1980р., 320 стор., тверда обкладинка,
ілюстрації, мапи, схеми.
Том 9. Українська Головна Визвольна Рада; книга друга: 19461948. Книга містить видання УГВР Самостійність і Бюро інформацій
УГВР та інші матеріяли. 1982 р., 520 стор., тверда обкладинка, ілюстрації,
мапи, схеми.
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Том 10. Українська Головна Визвольна Рада; книга третя: 19491952. Книга містить документи, офіційні повідомлення, публікації й
матеріяли УГВР в Україні, між ними Бюро інформацій УГВР, вип. 4, 6 і 9.
1984 р., 424 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 11. Тернопільщина: список впавших героїв української революції в боротьбі з московсько-більшовицьким окупантом за час від
13 березня 1944 до 31 грудня 1948 року. Це підпільне видання містить
біографії 725 осіб, які загинули на території Тернопільської округи. Крім того,
подає нові дані про смерть близько ста невідомих повстанців, які загинули на
території округи. 1985 р., XXXII – 248 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 12. Третя подільська воєнна округа УПА («Лисоня»). Книга
містить видані командою воєнної округи короткі описи боїв відділів
УПА – «Лисоня» від листопада 1943 р. до серпня 1945 року, збірник підпільних пісень «Повстанський стяг» – виданий з нагоди п’ятиріччя УПА
в 1947 році, – та інші документи й матеріяли групи УПА «Лисоня». 1989 р.,
352 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 13. Перемищина – Перемиський курінь; книга перша: Денник
відділу «Бурлаки» (Володимира Щигельського) – містить денник цього
відділу («Ударники»-4, 94а) за час від жовтня 1946 р. до 24 жовтня 1947 р.,
ведений бунчужним «Буркуном», з епілогом Богдана Гука («Скали»). Книга
має також різні документи сотні – списки вояків, господарські документи
тощо. 1986 р., 370 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 14. Перемищина – Перемиський курінь; книга друга:
Денники й документи – містить денники сотенного «Крилача» (Ярослава
Коцьолка) з 1944 і 1947 років, які продовжував по його смерті сотенний
«Бурлака» (Володимир Щигельський), денник сотні «Крилача» (ведений
бунчужним «Орестом») і документи обох сотень. 1987 р., 262 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 15. Костянтин Гіммельрайх: Спогади командира відділу особливого призначення «УПА-Схід»; спогади. Автор – киянин – оповідає
про свої переживання від вибуху війни 1941 року до «звільнення» з УПА
і рейду на Захід в 1945 році: мобілізація до ЧА, німецький полон, окупований Київ, участь у підпіллі ОУНм, к-р вд. УПА (ОУНм) в Карпатах, старшинська школа УПА, мандри по Поділлі й к-р вд. особливого призначення
«УПА-Схід». 1987 р., 266 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 16. Підпільні журнали закерзонської України, 1945-1947.
Збірник містить передруки таких підпільних журналів: «Тижневі вісті»,
«Лісовик», «Інформативні вісті», «Інформатор» і «Перемога». Всі числа
цих журналів супроводяться англомовним резюме. Збірник має статтю про
історію підпільної видавничої діяльності на Закерзонні та Акт оскарження
Олени Лебедович. 1987 р., 608 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 17. Англомовні видання українського підпілля, 1946-1947.
Збірник містить передруки підпільних видань: «Нові Лідіце», «Виселення
єпископа Коциловського», «Вибори в СРСР», «Нова голодова ката-

112

строфа в Україні», «Фашистське страшило», «До братніх чеського і
словацького народів». 1988 р., 192 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 18. Карпатська група УПА «Говерля»; книга перша: Документи,
звіти та офіційні публікації. Містить передрук підпільного видання командування групи Шлях перемоги, звіти команд тактичних відтинків УПА й
звіти командирів відділів та підвідділів УПА, 24 ТВ УПА «Маківка». 1990 р.,
328 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 19. Карпатська група УПА «Говерля»; книга друга: Спомини,
статті та видання історично-мемуарного характеру. Охоплює збірку
нарисів і споминів, друкованих у підпіллі. Майже всі спомини написані старшинами і вояками УПА ще в Україні або відразу після переходу на еміґрацію.
1992 р., 357 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 20. Покажчик до «Літопису УПА»; книга перша: 1-19 томи. Книга
містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій,
алфавітні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про перших
19 томів «Літопису УПА». 1994 р., 528 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 21. УПА в світлі німецьких документів, 1941-1943; Книга
третя: червень 1941 – травень 1943. Книга містить звіти, меморандуми, а також переклади українських документів для центральних політичних
і поліційних установ. 1991 р., 271 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 22. УПА в світлі польських документів; книга перша: Військовий
Суд Оперативної Групи «Вісла». Містить вироки, звіти та кореспонденцію
Військового суду Оперативної групи «Вісла» за період від травня до вересня 1947 р. 1992 р., 627 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 23. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Більша частина книги – це спомини санітарів, медиків, лікарів й інших працівників санітарної служби й Українського Червоного Хреста (УЧХ). В книзі
теж поміщено підпільні документи й біографії працівників УЧХ. 1992 р.,
480 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 24. Ідея і Чин: орган Проводу ОУН, 1942-1946. У цій книзі
передруковано головний політично-інформативний журнал Проводу ОУН
на Українських Землях, що видавався 1942-1946рр. Журнал містив важливу інформації про боротьбу УПА, німецьку та російську окупаційну політику, розвиток української політичної думки. 1995 р., 592 стор., тверда
обкладинка, ілюстрації.
Том 25. Пісні УПА. Збірка пісень, тематично пов’язаних з боротьбою УПА. Збірник охоплює не тільки властиві пісні вояків УПА, але й укладені пізніше в тюрмах і концтаборах, чи уложені народом. Збірник містить
тексти пісень, їх варіанти, мелодію і варіанти, а також дані про саму пісню,
її авторів й оспівуваних у піснях героїв чи події. Збірник містить понад
600 пісень і їх варіянтів. 1997 р., ХХІV+556 стор., тверда обкладинка, ноти.
Том 26. Українська Головна Визвольна Рада. Документи, офіційні
публікації, матеріяли. Книга четверта: Документи і спогади. Збірник
містить протокол ВЗ УГВР, доповідь на цьому зборі й інші документи: вибір
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з листування президента УГВР Кирила Осьмака, переговори з польським
підпіллям, Угорщиною й Румунією, слідчу справу Миколи та Петра Дужих й
інші документи. У книзі також спогади членів УГВР й інших осіб про утворення та діяльність УГВР 2001 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 27. Роман Петренко. За Україну, за її волю; спогади. Автор –
волиняк – оповідає про свою діяльність від часу війни у 1939 р. до відходу
на Захід у 1945 р.. Спочатку автор був діячем ОУН Сарненської округи (від
січня 1942 р. у підпіллі), згодом – шефом господарського відділу ШВО УПА
«Заграва», від літа 1943 р. – ГВШ (потім КВШ УПА-Північ, командир Дм.
Клячківський) і від літа 1944 р. – старшиною для особливих доручень при
ГСЗС УГВР під керівництвом м. Лебедя. 1997 р., 279 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, мапи.
Том 28. Марія Савчин. Тисяча доріг; спомини. Автор оповідає про
свої переживання від вибуху війни (від 1944 р. до 1953 р. – у підпіллі) до
свого приходу на еміграцію у 1954 р.. Від 1945 р. була дружиною В. Галаси,
заступника пров. ОУН Закерзонського краю, від 1947 р. співробітника ГОСП
в Карпатах, і від 1948 р. – пров. ОУН ПЗУЗ. Авторка перебувала разом з ним
на Закерзонні, в Карпатах, на Волині, а також – в тюрмі КҐБ у Києві. 1995 р.,
600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 29. Іван Гарасимів («Палій»). 3 юнацьких мрій – у ряди УПА, це
розповідь учасника підстаршинської школи УПА в Карпатах та ройового в
сотні У-І (94), про його бойовий шлях в УПА від осені 1943 р. до осені 1947 р. в
Карпатах та на Лемківщині. Спогади дають цікаву картину зі щоденного життя
повстанців та їхніх командирів, та про важке становище українського населення на цих теренах. 1999 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 30. Степан Хрін (Степан Стебельський). Крізь сміх заліза; спогади. Книга містить два спогади Степана Стебельського («Хріна»), к-ра ТВ
УПА 24 «Маківка» – «Крізь сміх заліза», «Зимою в бункері» та спогади Олекси
Конопадського («Островерха») – «Спомини чотового УПА Островерха».
Автори оповідають про свої дії в УПА від 1944 р. до 1949 р. року на Лемківщині
та Дрогобиччині. 2000 р., 552 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 31. УПА на Львівщині і Ярославщині. Спогади і документи
вояків УПА ТВ «Розточчя», 1943 – 1947. Книга містить спогади «Сої»,
«Спартака», «Зенона Семеніва» та інших членів відділу УПА к-ра «Бриля».
Також подано оперативні звіти к-ра «Бриля» та к-ра «Гамалії» («Переяслави І»
та «Переяслави II») з Тактичного Відтинку УПА «Розточчя». 2000 р., 324 стор.,
тверда обкладинка, схеми, ілюстрації.
Том 32. Медична опіка в УПА: документи, матеріяли і спогади.
Книга друга. Велика частина книги – це спомини санітарів, медсестер,
медиків, лікарів та інших працівників санітарної служби й Українського
Червоного Хреста (УЧХ). 2001 р., 581 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 33. Тактичний Відтинок УПА 26-ий «Лемко»: Лемківщина і
Перемищина (Документи і матеріяли). Книга містить документи і матеріяли, що стосуються історії та діяльности відділів УПА ТВ-«Лемко» в 1944-
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1947 рр., оперативні звіти, накази інструкції та вказівки, рейди УПА, та
документи Підстаршинської школи ім. полк. «Коника». 2001 р., 900 стор.,
тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації, мапи.
Том 34. Лемківщина і Перемищина – «Холодний Яр», «Бескид»,
«Верховина»: Політичні звіти. Книга містить організаційний розподіл
підпільної мережі Лемківщини і Перемищини, кадрову обсаду підпільної
сітки та політичні й інформативні звіти з терену за роки 1944-1947 рр..
2001 р., 974 стор., тверда обкладинка, організаційні схеми, ілюстрації.
Том 35. Покажчик до «Літопису УПА»; книга 2: томи 21-34, томи
та 1-3 Нової Серії та томи 1-3 серії «Бібліотека». Книга містить покажчики псевдонімів, прізвищ, географічних назв, інституцій, поазбучні списки авторів та надрукованих матеріялів й інші дані про томи «Літопису УПА»
Основної та Нової Серій, також книги «Повстанські могили» т.1 за ред.
Євгена Місила. 2002 р., 870 стор., тверда обкладинка.
Том 36. «Книга полеглих членів ОУН і вояків УПА Львівщини». Книга
містить отримані з радянських архівів короткі біографії членів ОУН і УПА, які
загинули на Львівщині. 2002 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 37. Іван Лико. На грані мрії і дійсності: спогади підпільника.
1945-1955. Книга містить спогади Івана Лика («Скали», «Богдана») – «На
грані мрії і дійсності» та спогади Миколи Терефенка («Медведя») – «На грані
двох світів». Автори оповідають про пережите ними в підпіллі на Лемківщині
та в польських тюрмах. 2002 р., 644 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 38. Петро Й. Потічний. Архітектура резистансу: криївки і бункри УПА в світлі радянських документів. Книга містить схеми та описи різних криївок УПА й запілля, та перелік з’єднань Червоної Армії та Внутрішніх
Військ НКВД‚ які були залучені до боротьби проти підпілля‚ зібраних в Архіві
Внутрішніх військ Українського Округу за рр. 1944-1954 рр., який знаходиться в Колекції ім. Петра Й. Потічного при Університеті Торонто. 2002 р.‚
430 стор.‚ тверда обкладинка‚ схеми‚ ілюстрації.
Том 39. Тактичний відтинок УПА 28-й “Данилів”: Холмщина і
Підляшшя. Документи і матеріяли. Містить огляди й документи про дії
УПА на Холмщині й Підляшші в 1945 – 1948 роках. Між документами – звіти
Холмського ТВ УПА, хроніки (денники) сотень УПА, звіти зі зустрічей представників УПА з представниками польського резистансу з ВіН-у («Вольносьць
і Нєзавіслосьць»), звіт із зустрічі з англійським кореспондентом, та інше.
Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при Унівеситеті
Торонто. 2003 р., 1058 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 40. Тактичний Відтинок УПА 27-й “Бастіон”: Люба-чівщина,
Ярославщина, Томашівщина. Документи і матеріяли. Містить огляди
й документи про дії УПА в 1945–1948 роках. Серед документів — звіти
Команди Тактичного Відтинку, хроніки відділів куреня УПА “Месники”,
звіти й огляди керівництва ІІ Округи ОУН “Батурин”, господарські звіти
тощо. Більшість документів походить з Колекції Петра Й. Потічного при
Університеті Торонто. 2004 р., 600 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
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Том 41. Президент УГВР Кирило Осьмак. Книга містить документи
та матеріяли про Президента УГВР Кирила Осьмака, його життя, наукову
діяльність і смерть. 2004 р., 880 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 42. Петро Й. Потічний. Літопис УПА – Історія: Документи і
матеріали. Вояки УПА, які в 1947-1949 роках пробилися рейдом у Західну
Европу, вважали своїм обов’язком залишити для історії та майбутніх поколінь пам’ять про визвольні змагання в часі Другої світової війни та після
її закінчення. Це стало реальністю в 1974 р., коли було створено видавництво “Літопис УПА”. Книга містить документи та матеріяли про нелегкі
будні становлення та діяльності видавництва “Літопис УПА” за 30-літній
період діяльності, короткі біографії членів видавничого комітету, адміністрації видавництва, редакторів, авторів, упорядників і фундаторів томів.
2005 р., 658 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Томи 43-44. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книги містять протоколи
переслухань працівниками Служби Безпеки (СБ) ОУН Тернопільської
області осіб, підозрілих у співпраці з органами державної безпеки СРСР.
Матеріяли походять з підпільного архіву, віднайденого у 2004 р. в селі
Озерна Зборівського р-ну Тернопільської обл., завдяки с. п. Софрону
Кутному. На їх базі можна вивчати організацію, обсяг та дії підпільних
структур щонайменше в межах однієї області у 1946–1948 рр., коли тиск
на підпілля радянських силових структур був надзвичайно потужний.
Також матеріяли протоколів яскраво відображають жорстокість, нелюдяність та брутальність радянських репресивних органів, які шляхом терору
та насилля снували павутину імперії зла на теренах Західної України.
Том 43. Книга 1: В першій книзі поміщено 85 з 193 наявних протоколів допитів, що охоплюють 13 районів Тернопільщини, зокрема: Бережанський, Білобожницький, Борщівський, Бучацький,
Великобірківський, Великоглибочоцький, Великодедеркальський,
Вишнівецький, Заліщицький, Залозецький, Збаразький і Зборівський
райони. 2006 р., 1332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації, схеми.
Том 44. Книга 2: Книга є продовженням 43 тому та міститить подальших
108 протоколів переслухань СБ ОУН, зокрема, з теренів таких районів як:
Золотопотіцький, Золотниківський, Козівський, Козлівський, Коропецький,
Крем енецький,
Ланівецький,
Микулинецький,
Новосільський,
Підволочиський, Підгаєцький, Почаївський, Пробіжнянський, СкалаПодільський, Скалатський, Теребовлянський, Товстецький, Чортківський,
Шумський, та з Рогатинського району Станиславівської області. Тут
також поміщені Протоколи ТОС-у, Протоколи смерті, Лист підпільників на
Далекий Схід, Протокол однієї події, списoк функціонерів МВД і МҐБ та
список слідчих СБ. Вступна стаття до обoх книг поміщена в т. 43. 2006 р.,
1288 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 45. Генерал Роман Шухевич – “Тарас Чупринка” Головний
Командир УПА. Книга містить спогади про ген. Романа Шухевича–Тараса
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Чупринку‚ його життя‚ підпільну діяльність і смерть. 2006 р., 572 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Томи 46. Боротьба з аґентурою: Протоколи допитів Служби
Безпеки ОУН в Тернопільщині. 1946-1948. Книга 3. Книга є важливим доповненням і продовженням тт. 43-44 та містить протоколи
переслухань СБ ОУН з п’яти районів Тернопільської обл., зокрема:
Великодедеркальського, Вишнівецького, Збаразького, Золотниківського
та Кременецького. Документи походять з повстанських архівів, віднайдених в околицях сіл Пліхів, Краснопуща Бережанського р-ну та Петриків
Тернопільського р-ну. 2007 р., 896 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 47. Підпільна Пошта України. Книга містить ілюстрації ППУ з
філателістичної збірки с.п. Степана Ґоляша, яка знаходиться в “Колекції
Петра Й. Потічного про підпільну й антипідпільну боротьбу в Україні” при
Університеті Торонто (Канада), з коротким описом рисунків марок і блоків,
а також вступні статті, що привідкривають історію діяльності Підпільної
Пошти України. 2009 р., 336 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 48. УПА в світлі словацьких та чеських документів (19451948); книга перша: Рейди УПА в документах військa та апарату безпеки ЧСР (1945-1946). Дві головні теми книги – перебіг пропагандивних
рейдiв УПА теренами Півнiчно-Східної Словаччини в серпнi-вереснi 1945 p.
i в квітнi 1946 p. (стратегія, цілі, поведінка відділів) та заходи чехословацької
армії i органів безпеки ЧСР на припинення діяльностi УПА в країні (до вересня 1946 p.). Книга також містить матеріали про чехословацько-радянську та
чехословацько-польську співпраці стосовно УПА, звіти та відомості військової розвідки i національної безпеки ЧСР про дії повстанців, ситуацію українського населення на Закерзонні тa документи про реакцію чехословацького
суспільства до УПА. 2010 р., 864 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 49. Тернопільщина: “Вісті з Терену” та “Вістки з
Тернопільщини”. 1943-1950; книга перша (1943-1947). В книзі подано підпільні інформації про діяльність ОУН і УПА та суспільно-політичну
ситуацію в Тернопільській області і суміжних районах. 2010 р., 832 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Том 50. Тернопільщина: “Вістки з Терену” та “Вістки з
Тернопільщини”. 1943-1950; книга друга (1948-1950). Книга містить
подальші документи підпілля ОУН за 1948-1950 рр. щодо суспільнополітичної та економічної ситуації в Тернопільщині. 2010 р., 1240 стор.,
тверда обкладинка, ілюстрації.
Готуються до друку:
– УПА в світлі словацьких та чеських документів (1945-1948);
книга друга (1947-1948).

117

У новій серії, т. зв. Київській, у співпраці з Інститутом української археографії та джерелознавства Національної Академії Наук
України Державним комітетом архівів України та Центральним державним архівом громадських об’єднань (ЦДАГО) України появилися
такі томи «Літопису УПА»:
1. Видання Головного Командування УПА. Книга містить такі видання:
«До зброї», № 16, 1943, «Повстанець», № 1-6, 1944-1945, «Український
перець», № 1-3, 1943-1945 та «Бойовий правильник піхоти». Київ –
Торонто, 1995 р., 482 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
2. Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943 – 1944. Документи і матеріали. Книга містить документи Головної Команди УПА-Північ та документи
Військових Округ «Заграва», «Богун», «Турів» та «Тютюнник». Київ – Торонто.
1999, 724 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
3. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: директивні
документи ЦК Компартії України 1943-1959. Збірник містить найповніше зібрання документів ЦК КП(б)У – постанови з’їздів, пленумів
політбюро, оргбюро, секретаріяту, які супроводжуються інформативними
записками, повідомленнями та довідками. У книзі також подано листи,
стенограми засідань та виступів членів ЦК КП(б)У. Київ-Торонто. 2001,
652 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
4. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ (1943–
1959). Книга перша: (1943–1945). У книзі зібрані документи з історії
боротьби сталінського режиму проти українського національно–визвольного
руху протягом 1943–1945 рр. Усі подані матеріяли мають інформаційно–
звітний характер. Київ–Торонто. 2002‚ 597 стор.‚ тверда обкладинка.
5. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–
1959). Книга друга: 1946–1947. У книзі зібрані документи з історії боротьби сталінського режиму проти українського національно–визвольного руху
протягом 1946–1947 рр. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний
характер. Київ–Торонто. 2002‚ 574 стор.‚ тверда обкладинка.
6. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–
1959). Книга третя: 1948. У книзі зібрані документи з історії боротьби
сталінського режиму проти українського національно-визвольного руху
протягом 1948 р. Усі подані матеріали мають інформаційно-звітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 523 стор.‚ тверда обкладинка.
7. Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні
документи ЦК КП(б)У‚ обкомів партії‚ НКВС–МВС‚ МДБ–КДБ. (1943–
1959). Книга четверта: 1949–1959. У книзі зібрані документи з історії
боротьби сталінського режиму проти українського національно-визвольного
руху протягом 1949–1959 рр. Усі подані матеріали мають інформаційнозвітний характер. Київ–Торонто‚ 2003‚ 716 стор.‚ тверда обкладинка.
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8. Волинь, Полісся, Поділля: УПА та Запілля 1944-1946.
Документи і матеріяли. Збірник містить документи керівництва УПАПівніч і УПА-Південь, Краєвого проводу ОУН ПЗУЗ і НВРО та груп (Воєнних
Округ) «Заграва», «Богун», «Тютюнник» і з’єднань груп «33» (ПЗК «Москва»),
«44» (ПСК «Одеса»). Київ–Торонто. 2006‚ 1448 стор.‚ тверда обкладинка,
ілюстрації.
9. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944-1945. Книга містить архівні
документи з переслухань радянськими репресивними органами таких
осіб, як: Михайло Степаняк, Євген Басюк, Мирослав Гайдук, Ярослав
Білинський, Артемізія Галицька, Олександер Луцький, Юрій Стельмащук,
Петро Дужий, Микола Дужий, Володимир Павлик, Омелян Польовий,
Федір Воробець, Дмитро Вітовський, Василь Левкович. Київ–Торонто‚
2007‚ 912 стор‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
10. Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907–1950).
Документи і матеріали. У книзі зібрані документи та матеріали за
1907–2005 рр., які характеризують основні віхи життя і діяльності керівника українського визвольно-революційного руху в 1943–1950 рр. ген.
Романа Шухевича (“Тараса Чупринки”) та присвячені його пам’яті. Поряд
з документами Галузевого державного архіву СБ України до збірника
увійшли документи Державного історичного архіву України у Львові
і, частково, – ЦДАВО України, а також матеріали, які публікувалися в
“Літописі Української Повстанської Армії” (Торонто) та в інших виданнях.
Київ–Торонто‚ 2007‚ 832 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
11. Мережа ОУН(б) і запілля УПА на території ВО “Заграва”,
“Турів”, “Богун” (серпень 1942 — грудень 1943 рр.). До книги увійшли
353 раніше не опублікованих документи з різних територіальних осередків
ОУН(б) і запілля УПА на Волині й Південному Поліссі за серпень 1942 —
грудень 1943 рр., які відображають діловодство КП, округ, районів ОУН(б)
на ПЗУЗ (серпень 1942 — вересень 1943 рр.), а також округ, надрайонів,
районів, кущів, підрайонів і станиць запілля УПА на ПЗУЗ (вересень —
грудень 1943 р.). Київ–Торонто‚ 2007‚ 848 стор.‚ тверда обкладинка,
ілюстрації.
12. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріали.
Книга 1. Том містить документи командування воєнної округи і окремих
підрозділів, пресові видання “Буг”, як також звітно-інформативні документи керівництва ОУН на Львівщині. Київ–Торонто‚ 2008 р.‚ 800 стор.‚ тверда
обкладинка, ілюстрації.
13. Воєнна Округа УПА “Буг” 1943–1952. Документи і матеріяли.
Книга 2. Том містить документи командування Воєнної Округи і окремих
підрозділів, пресові видання, як також звітно-інформативні документи
керівництва ОУН на Львівщині. Київ – Торонто‚ 2009 р.‚ 1232 стор.‚ тверда
обкладинка, ілюстрації.
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14. УПА і запілля на ПЗУЗ. 1943–1945. Невідомі документи. До
збірника увійшли нещодавно виявлені у різних архівах України історичні
джерела УПА (УПА–Північ) (266 документів, світлини), що раніше були не
відомі широкому загалові. У них висвітлюється історія керівництва, військових підрозділів, армійського запілля за 1943–1945 рр. Територіальний
ареал: північний захід, центр, північний схід Волині, Південне Полісся.
Київ – Торонто‚ 2010 р.‚ 640 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
15. Боротьба проти повстанського руху і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами
державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1946–1952. Книга 2. Книга
містить архівні документи з переслухань радянськими репресивними органами таких осіб, як: Миколи Павловича, Івана Павловича-Бабинця, Петра
Лиховського, Віктора Харківа, Григорія Ґоляша, Юліана Матвіїва та Степана
Коваля. Київ–Торонто‚ 2011‚ 840 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
16. Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і
УПА. 1944 – 1954 рр. У книзі вміщено 281 діловий лист, а також фрагменти, розсекречені СБУ за останні 3 роки. Авторами джерел є як керівники
УПА і збройного підпілля ОУН (Роман Шухевич, Василь Кук), так і функціонери крайового рівня (Микола Козак, Василь Галаса та ін.). Діловий
епістолярій висвітлює маловідомі, переважно трагічні події національновизвольної боротьби на Волині та Поліссі у 1944 – 1954 рр. Київ–Торонто‚
2011‚ 1024 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
17.Осип Дяків-“Горновий”. Документи і матеріали. У книзі вміщено
119 документів присвячених життю та діяльності одного з провідних
публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН, заступника Голови
генерального секретаріату УГВР, та підполковника-політвиховника УПА
Осипа Дяківа-“Горнового”. Основна частину складає його творча спадщина
та листування. Публікуються документи про освіту та навчання, арешт та
ув’язнення радянською владою, обставини загибелі; зізнання та спогади
осіб, які з ним тісно співпрацювали. Переважна більшість документів і
матеріалів публікуються вперше. Представлено найповніший нарис життя
і діяльності О. Дяківа, висвітлено основні ідеї його публіцистичних праць.
Київ–Торонто‚ 2011‚ 1016 стор.‚ тверда обкладинка, ілюстрації.
18. Діяльність ОУН та УПА на території Центрально-Східної та
Південної України. У книзі вміщені документи і матеріали українського
резистансу про діяльність підпілля ОУН(б) та УПА на території центральних, східних і південних областей України у 1942-1952 рр. Джерела висвітлюють одну з маловідомих сторінок історії України середини ХХ століття й
органічно доповнюють документальну спадщину українського самостійницького руху в Західній Україні. Київ – Торонто‚ 2011‚ 1160 стор.‚ тверда
обкладинка, ілюстрації.
19. Підпілля ОУН на Буковині: 1943-1951. Документи і
матеріали. Збірник включає звітно-інформаційні документи структур
ОУН Буковини, інструкції, пресові видання, деякі матеріали УПА та СБ, а
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також документи радянських органів держбезпеки, що вели боротьбу з
українським визвольним рухом. Київ – Торонто‚ 2012‚ 784 стор.‚ тверда
обкладинка, ілюстрації.
Готуються до друку:
– Ярослав Старух. Документи і матеріали.
– Воєнна округа УПА «Лисоня». Документи і матеріали.
1943–1952.
– “Станиславівська округа ОУН. Документи і матеріяли.
1945-1951”.
– “Золочівська округа ОУН. Матеріали СБ”, книга 1.
Серія «Літопис УПА» – Бібліотека
1. Юрій Ступницький. Спогади про пережите. Автор – волиняк – оповідає про свою родину та переживання від юнацьких років (кінець 30-х) до
виходу з ув’язнення в середині 50-х років. Автор є сином начальника штабу
УПА полк. Леоніда Ступницького, разом з яким у 1943 р. пішов до УПА, де
навчався у старшинській школі «Дружинники». Після арешту в 1944 р. поневірявся по тюрмах і таборах Радянського Союзу. Київ, 2000, 128 стор., м’яка
обкладинка, мапи, ілюстрації.
2. Володимир В’ятрович. Рейди УПА теренами Чехословаччини.
Монографію присвячено одному з маловідомих аспектів історії українського
національно-визвольного руху 1940-1950 років – рейдам УПА чехословацькими теренами. Обрана тема дозволяє авторові показати розмах національновизвольної боротьби в Україні, її вплив на події у післявоєнній Європі, без
чого неможливе правильне і об’єктивне тлумачення суспільних процесів того
часу. Львів, 2001, 208 стор., м’яка обкладинка, мапи, ілюстрації.
3. Ярослав Грицай – «Чорнота», Параскевія Грицай. А рани не
гоїлися: Спомини «Чорноти». У книзі описані спогади чотового командира УПА «Чорноти» про події, що відбувалися в 1943-1945 роках на
Закерзонні, та про його страдницьке життя в більшовицьких тюрмах і
концтаборах Сибіру. Мемуари підготовлені до друку дружиною автора
Параскою Грицай (з дому Ротко), яка протягом довгих років відтворювала
розповіді свого чоловіка, уточнювала, доповнювала та систематизувала
їх. Львів, 2001, 332 стор., тверда обкладинка, ілюстрації.
4. Спогади вояків УПА та учасників збройного підпілля Львівщини
і Любачівщини. Книга містить спогади Василя Левковича (“Вороного”)
‚ його дружини Ярослави‚ сотен-ного Миколи Тарабана (“Тучі”)‚ вояків
УПА Івана Філя (“Шеремети”)‚ Івана Василевського–Путко (“Вуса”)‚
оргмоба Костя Міхалика (“Думи) та зв’язкової Катерини Когут–Лялюк
(“Грізної”). В книзі подана коротка згадка про Якова І. Чорнія (“Кулю”‚
“Мушку”‚ “Ударника”)‚ командира Перемиської 6 ВО УПА, авторства
Федора Лопадчака. Львів, 2003, 448 стор., тверда палітурка в суперобкладинці, ілюстрації.
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5. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Львівщини (без
Дрогобиччини). 1944-1947 (за архівними документами). Книга є
підсумком опрацювання архівних документів з фондів Державного архіву
Львівської области за 1944-1947 роки. Ці документи мають інформаційнозвітний характер (також плани заходів, стенограми нарад, протоколи
засідань та допитів, підпільні документи, прокурорські аналізи, аґентурні
справи тощо) й викривають суть боротьби комуністичного режиму проти
національно-визвольного руху на вказаних теренах. У довіднику подані
ключові ідентифікаційні дані про осіб, які були пов’язані з тим рухом, та
джерела інформації цих даних. Львів, 2003, 416 стор., м’яка палітурка.
6. Мирослав Горбаль. Довідник-пошуківець. Реєстр осіб,
пов’язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини.
1939-1950 (за архівними документами). У цій праці зібрана траґічна
інформація про особи та події, що, безпосередньо чи опосередковано, у
позитивному чи неґативному плані, були пов’язані з визвольною боротьбою на території тодішньої Дрогобицької области у 1939–50-х роках.
Основна інформація – результат опрацювання документів архівних справ
Державного архіву Львівської области (ДАЛО) та інших архівів, а також
видань, публікацій і машинописів з цієї тематики; дописів, свідчень, спогадів та листів. Львів, 2005, 1312 стор., ілюстрації, тверда палітурка.
7. Володимир Ковальчук. Діяльність ОУН (б) та Запілля УПА на
Волині та південному Поліссі (1941-1944 рр.). В книзі досліджено
інформативний потенціал джерел з історії діяльності мережі ОУН і запілля
УПА на ПЗУЗ. Обговорюється формування первісної джерельної бази, особливості фондоутворення, діловодство, проводиться класифікація документального масиву джерел та з’ясовано особливості діяльності референтур ОУН(б) і запілля УПА. Львів, 2006, 512 стор., тверда палітурка.
8. Онишко Леся. «Нам сонце всміхалось крізь ржавії ґрати».
Катерина Зарицька в українському національно-визвольному русі. У
цій монографії на основі архівних документів та матеріалів, спогадів учасників
подій досліджено етапи становлення світогляду Катерини Зарицької, її участь
в формуванні Українського Червоного Хреста; діяльність в референтурі пропаґанди ОУН (б) та налагодження зв’язків головнокомандувача УПА Романа
Шухевича; показано її життєвий шлях в тюрмах і таборах СССР, а потім на
волі. Львів, 2007, 928 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
9. Коханська Галина. З Україною у серці. Спомини. Спомини присвячені історії національно-визвольного руху на Волині 1930-1950 рр. Вони
відображають діяльність польського окупаційного режиму та більшовицькі
репресії 1939-1941 рр. Авторка детально розповідає про свій вступ в ряди
ОУН, проходження вишколів, свою діяльність в Колківській республіці УПА
у відділі розвідки. Окремий розділ споминів присвячений ув’язненню в
комуністичних таборах. Львів, 2008, 400 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
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10. Олександр Іщук, Ігор Марчук, проф. Дарія Даревич «Життя і
творчість Ніла Хасевича». Книга написана на раніше недоступних, засекречених матеріалах з архіву Служби безпеки України і розкриває життєвий
та творчий шлях видатного художника-графіка, члена УГВР з 1949 року,
ілюстратора багатьох видань ОУН і УПА – Ніла Хасевича («Бей», «Зот»,
«Рибак»). Доповнено видання повноколірним каталогом праць мистця.
Львів, 2011, 432 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
11. Олександр Іщук. “Молодіжні організації ОУН (1939-1955 рр.)”.
В монографії на основі комплексного аналізу наукової літератури, опублікованих історичних джерел та архівних матеріалів досліджено участь української молоді у боротьбі за державну незалежність у 1939-1955 рр. Торонто
– Львів, 2011, 896 стор., тверда палітурка, суперобкладинка, ілюстрації.
Серія «Події і люди»
1. Посівнич Микола. Нескорений командир. У нарисі висвітлюється життєвий шлях провідного члена ОУН та Головного командира УПА
Романа Шухевича, незламного лідера національно-визвольної боротьби українського народу. Торонто-Львів, Видання 2-е, доповнене. 2008,
80 стор., ілюстрації.
2. Осьмак Наталка. Кирило Осьмак – нескорений Президент
УГВР. Пропоноване дослідження розкриває на основі архівних документів
і матеріалів невідомі сторінки життя і діяльності одного з чільних керівників українського визвольного руху 1940-х років. – Торонто-Львів, 2008,
128 стор., ілюстрації.
3. Посівнич Микола. Степан Бандера. Життя присвячене свободі. Пропоноване дослідження присвячене життю та діяльності Провідника
ОУН та ЗЧ ОУН Степана Бандери в 1920–1959 рр. На основі спогадів та
документів у книзі висвітлено боротьбу і роль ОУН і ЗЧ ОУН та її лідера у
тогочасних суспільно–політичних процесах. Крім того, читач зможе довідатися про родинне, шкільне, студентське оточення, в якому формувалaся
особистість майбутнього Голови проводу ОУН та ЗЧ ОУН. Торонто–Львів,
2008, 112 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
4. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Короткий біографічний спомин
Петра-Йосифа Потічного, написаний англійською мовою, охоплює період від народження до часу, коли він, як юнак, вояк УПА, прибув зі своїм
відділом до Західної Німеччини під кінець 1947 р. Торонто–Львів, 2008,
124 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
4/II. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 2. Дана книга є продовженням англомовних біографічних споминів Петра-Йосифа Потічного,
яка описує його життя в Сполучених Штатах (1950–1964), службу в американській морській піхоті підчас Корейської війни, здобуття університетської освіти у Філадельфії i Нью-Йорку та завершується його подальшим
переїздом до Канади. Торонто–Львів, 2010, 112 стор., м’яка палітурка,
ілюстрації.
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4/IІI. Петро Й. Потічний. Моя дорога. Частина 3. Короткий спомин
Петра-Йосифа Потічного описує його життя в Канаді (1964–2012), його
працю в МакМастерському університеті, різні академічні заходи і подорожі та
його родину. Торонто –Львів, 2012, 160 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
5. «Грім» – полковник УПА Микола Твердохліб. Спогади і матеріали. / Упорядник Роман Грицьків. Видання присвячене полковнику
Української Повстанської Армії Миколі Твердохлібу – «Грому». Крізь призму спогадів безпосередніх учасників подій та інших матеріалів у збірнику
зображено життя і діяльності видатного повстанського командира, а
також висвітлено національно-визвольну боротьбу 1930-х – 1950-х років у
Карпатах. Торонто–Львів, 2008, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
6. Михайло Романюк. Петро Федун – «Полтава» – провідний
ідеолог ОУН та УПА. Пропоноване видання присвячене життю та діяльності одного із керівників збройного підпілля ОУН та УПА Петра Федуна –
«Полтави». На основі архівних документів висвітлено процес формування
світоглядних позицій, національно-патріотичних переконань та його творчої спадщини. Торонто–Львів, 2009, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
7. Українська Головна Визвольна Рада / Упорядники П. Й. Потіч
ний, М. Посівнич. У книзі про УГВР поміщено статті Р. Шухевича, м. Дужого
і А. Камінського, спогади Л. Шанковського, Д. Ребет у яких висвітлено
боротьбу і роль УГВР у тогочасних українських суспільно-політичних процесах. Торонто–Львів, 2009, 136 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
8. Володимир Іванченко. Квітка у червоному пеклі: життєвий
шлях Людмили Фої. Брошура присвячена життю Людмили Фої (“Оксани”,
“М. Перелесник”), 1923–1950, котра була одним із організаторів підпілля
ОУН (б) у м. Києві під час Другої світової війни. Арештована вона витримала тортури в’язниці НКДБ. Будучи ключовою фігурою у протистоянні
радянських спецслужб з СБ ОУН, зірвала потужну чекістську операцію
з виявлення та знищення керівників українського визвольного руху.
Одночасно вона – авторка чудових літературних творів. Людмила Фоя
загинула в нерівному бою з військовою групою МДБ, рятуючи пораненого
друга. Торонто – Львів, 2009, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
9. Олександр Іщук. Життя та доля Михайла Дяченка – “Марка
Боєслава”. Книга присвячена життю та долі Михайла Дяченка – поета,
письменника, підпільника й одного з керівників Карпатського КП ОУН,
автора чималої кількості поетичних творів та оповідань, у яких чітко продемонстровано мету та завдання українського визвольного руху середини
ХХ століття. Вперше оприлюднено раніше невідому інформацію про заходи радянських каральних органів із розшуку м. Дяченка, виявлену в ГДА
СБУ, окремі його твори та маловідомі фотографії. Торонто – Львів, 2010,
140 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
10. Олександр Іщук, Володимир Іванченко. Життєвий шлях
Галини Голояд – “Марти Гай”. У книзі чи не вперше на основі архівних
документів МДБ УРСР, збережених в Галузевому державному архіві СБ
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України, детально висвітлено життя та долю однієї з чільних діячок українського визвольного руху Галини Голояд – “Марти Гай”. Книгу доповнено
творами письменниці, маловідомими фотографіями та документами з
архівів радянської державної безпеки. Торонто – Львів, 2010, 128 стор.,
м’яка палітурка, ілюстрації.
11. Володимир Мороз. Портрет Осипа Дяківа-“Горнового”. Книга
присвячена життю та діяльності одного з провідних публіцистів воюючої України, члена Проводу ОУН на українських землях та заступника
Голови генерального секретаріату УГВР, підполковника-політвиховника
УПА Осипа Дяківа. На підставі широкого масиву джерел з’ясовано його
внесок в український національно-визвольний рух, висвітлено основні
ідеї понад двох десятків публіцистичних праць. Торонто – Львів, 2010,
128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
12. Володимир Мороз. Зиновій Тершаковець-“Федір”. Зиновій
Тершаковець увійшов в історію українського національно-визвольного руху
як крайовий провідник ОУН Львівщини та засновник і редактор підпільного
видання “Літопис УПА”. Докладно про ці та інші аспекти його життя та діяльності йде мова у даній книзі, написаній на широкій джерельній базі, зокрема
невідомих архівних документах. Також вперше з 1944 р. публікується праця
З.Тершаковця “Польське питання”, в якій розкрито погляд українського підпілля на стосунки із своїм західним сусідом. Торонто – Львів, 2011, 128 стор.,
м’яка палітурка, ілюстрації.
13. Миколa Андрощук-«Вороний». Записки повстанця. Книга спогадів Миколи Андрощука-«Вороного» охоплює період з весни 1943 р. по
весну 1944 р. і подає широку картину дій українських повстанців на південній Волині. Автор приймав безпосередню участь у тих подіях і зустрічався
з багатьма повстанськими командирами — Д. Клячківським – «Климом
Савуром», П. Олійником – «Енеєм», М. Свистуном – «Ясеном». Про славних
повстанських командирів та про чисельні бої з німецькими підрозділами,
найбільший бій загонів УПА та військ НКВС на Гурбах і важкий Північний
рейд міститься інформація на сторінках цього видання. Торонто – Львів,
2011, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
14. Олександр Іщук, Наталія Ніколаєва. Ярослав Богдан –
«Всеволод Рамзенко». В книзі розповідається про життєвий шлях та
творчу діяльність відомого письменника-підпільника і чільного діяча
ОУН Ярослава Богдана – «Всеволода Рамзенка» (1915-1953). На основі
невідомих архівних документів з ГДА СБ України відтворено основні етапи
життя та проаналізовано тематику основних праць Я. Богдана. Торонто –
Львів, 2011, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
15. Дмитро Проданик. Шлях боротьби Василя Сенчака-«Ворона».
У книзі на основі архівних документів та спогадів колишніх учасників та
симпатиків визвольного руху висвітлено життєвий та бойовий шлях Василя
Сенчака-«Ворона» на посадах районного референта СБ Солотвинщини
та надрайонного референта СБ Станиславівщини, а також проведено
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дослідження ходи «чорної» зради на Станиславівщині 1951 р., під час
якої і загинув «Ворон». Торонто – Львів, 2011, 128 стор., м’яка палітурка,
ілюстрації.
16. Олександр Іщук, Ігор Марчук. Брати Бусли. Життя за Україну.
Книга про відомих діячів ОУН на Волині Олександра та Якова (референт
пропаганди Проводу ОУН) Буслів подає інформацію про їхній нелегкий
життєвий шлях. Торонто – Львів, 2011, 128 стор., м’яка палітурка,
ілюстрації.
17. Світло душі родини Левицьких / Упорядник Марія Прокопець. В
книзі розповідається про долю родини Левицьких, долю, яка певною мірою
була типовою для численних галицьких родин у першій половині ХХ століття.
В час лихоліття 2-ої Світової війни, опинившись між жорнами брунатних
та червоних окупантів, з 8-ми дітей о. Юрія Левицького та Анастасії з
Зубрицьких п’ятеро загинуло у боротьбі за волю України. Торонто – Львів,
2011, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
18. Ігор Марчук. Ростислав Волошин. У книзі розповідається про
життєвий шлях Ростислава Волошина, який увійшов до історії українського
визвольного руху як один з перших організаторів ОУН на Волині, згодом
керівник Рівненської окружної екзекутиви ОУН, член Бюро Проводу ОУН
та головуючий на ІІІ Надзвичайному Великому Зборі ОУН і Першому
установчому зборі Української Головної Визвольної Ради. Торонто – Львів,
2012, 128 стор., м’яка палітурка, ілюстрації.
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“ЛІТОПИС УПА” В МЕРЕЖІ INTERNET
Заходами Адміністрації видавництва “Літопис УПА” детальну
інформацію українською та англійською мовами про видання та
споріднені матеріали можна знайти в мережі Іnternet за адресою:

httр://www.litopysupa.com
Ця інформація складається з чотирьох груп.
1. Вступ до серій (Introduction to the Series), який дає загальні
інформації про “Літопис УПА” та цілі видавництва.
2. Інформації про замовлення (Оrdering information), які дають
короткі інформації про кожний том серій та як їх замовляти.
3. Книги “Літопис УПА” (Litopys UPA volumes), де про кожний
том подано не тільки повну бібліографічну інформацію (титульна сторінка, дата і місце публікації, число ІSBN, ціна та редактор
книги), але також повний текст вступної статті та резюме матеріaлів
тому. Текст ілюстрований знимками, які знаходяться в книзі.
4. Споріднені матеріяли (Related Materials). У цій групі подані публікації інших видавництв, що відносяться до теми УПА та
Збройного підпілля в Україні.

Аналогічну інформацію англійською мовою
можна знайти також на web сторінці за адресою:
httр://www.іnfoukes.com/commercial/litopysupa/index.html
Про подальші інформації можна звертатися на адресу
Адміністрації:
— Микола Кулик — mykola.kulyk@litopysupa.com
або Редакції:
— Петро Й. Потічний — peter.potichnyj@litopysupa.com
Адміністрація в Україні — litopys@bs.lviv.ua
Будемо вдячні за відгуки читачів на наше видання.
Пишіть на подані адреси або також на
www.litopysupa.com

ОБ’ЄДНАННЯ КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА В США Й КАНАДІ
та
ТОВАРИСТВА КОЛИШНІХ ВОЯКІВ УПА
ім. ГЕН. ХОР. ТАРАСА ЧУПРИНКИ В США Й КАНАДІ
ВИДАВНИЧИЙ КОМІТЕТ “ЛІТОПИСУ УПА”
М. Бохно, І. Василевський-Путко, І. Гомзяк, Параска Грицай,
О. Дольницький, О. Жигар, Б. Ковалик, М. Кошик,
М. Кулик, Р. Кулик, Катерина Лялюк, М. Лущак, П. Мицак,
Емілія Нагірна-Зінько, Марія Пискір, А. Потічний, П. Потічний,
М. Рошецький, І. Росіл, Наталя Солтис, І. Терефенко,
Ярослава Філь,O. Цилюпа, С. Шпак, Є. Штендера
Адміністрація:
М. Кулик, Р. Кулик, Емілія Нагірна-Зінько, Наталя Солтис
Адреса:
LITOPYS U.P.A.
Р.О. Вох 97, Station “С”
Тоronto, Ontario, М6J 3М7, Canada
mykola.kulyk@litopysupa.com
Адміністрація в Україні:
Ігор Гомзяк, Богдан Столяр
Благодійний Громадський Фонд “Літопис УПА”
ім. Володимира Макара
Микола Посівнич
Адреса: “Літопис УПА”
пл. Міцкевича, 6/7, Львів 79000 Україна
тел.(38-032) 272-4064 e-mail: litopys@bs.lviv.ua

