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Боротьба радянських органів державної безпеки з українським 
націоналістичним рухом на Запоріжжі (друга половина 1945 – 
1949 роки): Збірник документів / Упорядник Юрій Щур

У книзі представлені документи, що висвітлюють боротьбу радян-
ських органів державної безпеки з українським націоналістичним рухом 
на території сучасної Запорізької області. Хронологічно документи 
охоплюють період від закінчення німецько-радянської війни весною 
1945-го року по 1949 рік. Висвітлено проблему аґентурно-оперативної 
діяльності, роботи аґентури та інформаторів, арештів учасників націо-
налістичного підпілля. Значна увага в документах приділяється питанню 
роботи серед українців, які в означені хронологічні рамки прибули на 
територію Запорізької області із західних земель України, зокрема тих, 
які опинилися у складі Польщі.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх кому небай-
дужа історія рідного краю.

The struggle between Soviet state security forces and the 
Ukrainian nationalist movement in the Zaporizhia region (between 
the second half of 1945 and 1949): A compendium of documents / 
Compiled by Yuriy Shchur

The book features documents, which highlight the struggle between 
Soviet state security forces and the Ukrainian nationalist movement on the 
territory of contemporary Zaporizhia Oblast. The documents chronologically 
encompass the period beginning with the end of the German-Soviet war in 
the spring of 1945 and concluding with the end of 1949. The publication 
sheds light on covert operations, the intelligence activities of agents and 
informants, and the arrests of the members of the nationalist underground. 
A considerable amount of attention in the documents is focused on the 
activity of those Ukrainians, who arrived in chronological order on the territory 
of Zaporizhia Oblast from western Ukrainian lands, particularly from those 
territories which had since become part of Poland.

This publication is intended for scholars, researchers, university-level 
lecturers, graduate students, undergraduates and anyone who is interested 
in the history of his/her own homeland.
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